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เรยีน พนักงานทกุท่าน 

เมื่อคณุปู่ของผมก่อต้ัง RPM ขึ้นในปี 1947 เขาไดแ้สดงหมายเลข 168 
บนป้ายทะเบยีนรถของเขาอยา่งภาคภมูใิจ อยา่งเชน่ท่ีผมทำาในวนัน้ี เพื่อ
เป็นการย้ำ าเตือนวา่เรามเีวลาเพยีง 168 ชัว่โมงต่อสปัดาหเ์ท่าน้ัน เราจะไมม่ี
วนัไดเ้วลาเหลา่น้ันกลบัคืนมา ดงัน้ันทกุคนจงึมหีน้าท่ีต้องใชเ้วลาท่ีเราไดร้บั
อยา่งจำากัดเพื่อทำาในสิง่ท่ีถกูต้อง ดว้ยวธิท่ีีเหมาะสม ดว้ยเหตผุลท่ีเหมาะสม 
นับต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา แนวคิด 168 น้ีไดม้คีวามสำาคัญอยา่งยิง่ต่อ

วฒันธรรมและหลกัจรรยาบรรณของบรษัิทของเรา ปรชัญาน้ีเป็นการต่อย
อดจากรากฐานค่านิยมหลกัท่ีเป็นแรงผลกัดนัเบื้องหลงัการเติบโตและความ
สำาเรจ็ของ RPM ค่านิยมในเรื่องความโปรง่ใส ความไวว้างใจ และความ
เคารพเหลา่น้ีชว่ยสง่เสรมิทกุปฏิสมัพนัธท่ี์เรามต่ีอกันและกัน รวมไปถึงซพัพลายเออรแ์ละลกูค้าของเรา โดยนำาเรากลบัไปสูพ่ื้นฐาน
ของกฎท่ีสำาคัญ เราไมเ่พยีงแต่ปฏิบติัตามคำานิยามเหลา่น้ีเพราะเขยีนไวใ้นกฎเกณฑ์หรอืกฎหมายเท่าน้ัน แต่เพราะเราไวว้างใจและ
เคารพซึ่งกันและกันอยา่งแท้จรงิ และต้องการทำาในสิง่ท่ีถกูต้อง
เราไดร้บัแรงบนัดาลใจท่ีจะสรา้งมูลค่าใหกั้บองค์ประกอบท้ังหมดของเรา โดยไดร้บัแรงผลกัดนัจากจติวญิญาณของผู้ประกอบ

การและความเป็นเลศิในการดำาเนินงานท่ี RPM สรา้งขึ้น หากเราสามารถยดึมัน่ในความโปรง่ใส ความไวว้างใจ และเคารพในทกุสิง่
ท่ีเราทำาไดอ้ยา่งสม่ำาเสมอ เราจะเป็น สว่นหน่ึงของบรษัิทท่ียอดเยีย่มและเป็นบรษัิทท่ีดเียีย่มสำาหรบัผู้ถือหุน้ของเรา 
คำานิยามและความคาดหวงัของหลกัการ 168 คือเป็นหลกัการท่ีมชีวีติ มลีมหายใจ ซึ่งบง่บอกถึงความเป็นเรา สิง่ท่ีเราต้องการ

และบรษัิทในเครอืของเรา และสิง่ท่ีผู้อ่ืนสามารถคาดหวงัไดเ้มื่อมปีฏิสมัพนัธกั์บเรา การแก้ไขคู่มอืคำานิยามและความคาดหวงัของ
หลกัการ 168 ฉบบัน้ีเน้นย้ำ าถึงค่านิยมหลกัและความคาดหวงัของเราท่ีไมไ่ดเ้ป็นความลบัแต่เป็นตัวผลกัดนัการเติบโตและความ
สำาเรจ็ของ RPM 
ผมภมูใิจท่ีไดร้ว่มงานกับผู้ประกอบการท่ียิง่ใหญ่และ “ผู้สรา้งมหาวหิาร” ของ RPM และรูส้กึขอบคณุสำาหรบัเวลา ความ

สามารถ และความมุง่มัน่ท่ีทกุคนมอบใหท้กุวนัเพื่อปฏิบติัตามค่านิยมและความคาดหวงัเหลา่น้ี 
 

ขอแสดงความนับถือ 

Frank C. Sullivan 
ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร
RPM International Inc. 
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หลกัจรรยาบรรณและจรยิธรรม ค่านิยมและความคาด
หวงัของหลกัการ 168 ชว่ยใหม้คีวามสอดคลอ้งกับ
กฎหมายและนโยบายท่ีสำาคัญ และไดร้บัการกำาหนด
ขึ้นเพื่อปกป้องบรษัิท พนักงาน และผู้ถือหุน้ของ
เรา อยา่งไรก็ตาม ค่านิยมและความคาดหวงัของหลกั
การ 168 เป็นมากกวา่กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มนัคือทัศนคติ
ท่ีเปิดรบัค่านิยมของหลกัการ 168® ในการทำา “สิง่
ท่ีถกูต้อง อยา่งถกูต้อง ดว้ยเหตผุลท่ีถกูต้อง”
การประปฏิบติัตนอยา่งซื่อสตัยส์จุรติเป็นสว่นหน่ึงท่ีบง่

บอกถึงความเป็นเรา หลกัจรรยาบรรณและจรยิธรรมน้ี
เป็นตัวกำาหนดความคาดหวงัของเราและเป็นคู่มอืในการนำา
เอาค่านิยมของเราไปปฏิบติัในการดำาเนินธุรกิจและในสว่น
ตัวเราเอง ค่านิยมและความคาดหวงัของหลกัการ 168 
เป็นแหลง่ขอ้มูลสำาหรบัทกุคน ซึ่งเป็นการกำาหนดวา่เรา
ไดร้บัการคาดหวงัอยา่งไรในการแสดงพฤติกรรมอยา่ง
มจีรยิธรรม รวมไปถึงการสะท้อนถึงค่านิยมในเรื่อง
ความโปรง่ใส ความไวว้างใจ และความเคารพของเรา 
หลกัจรรยาบรรณเป็นเครื่องชว่ยนำาทางเราใน

เรื่องต่าง ๆ และบางครัง้รวมไปถึงสถานการณ์
ท่ีซบัซอ้นซึ่งการตัดสนิใจอยา่งมจีรยิธรรม
มคีวามสำาคัญต่อความสำาเรจ็ของเรา 
อยา่งไรก็ตาม หลกัจรรยาบรรณไม่
สามารถใชไ้ดกั้บทกุสถานการณ์ ดงั
น้ันโปรดจำาไวเ้สมอวา่ หากมขีอ้
สงสยั ใหข้อความชว่ยเหลอื
หรอืสอบถามผู้เก่ียวขอ้ง

ถาม: ห�กมคีว�มแตกต่�งระหว�่งกฎหม�ยท้อง
ถ่ินหรอืนโยบ�ยในท้องถ่ินและหลักจรรย�บรรณ 
ฉันต้องทำ�อย�่งไร

ตอบ: ใชข้อ้กำาหนดท่ีมคีวามเขม้งวดกวา่ ไม่
วา่จะเป็นหลกัจรรยาบรรณหรอืกฎหมายหรอื
นโยบายในท้องถ่ิน บอ่ยครัง้ อาจเป็นเรื่องยาก
ท่ีจะระบุวา่กฎขอ้ใดมขีอ้จำากัดมากท่ีสดุ หากคณุ
ไมแ่น่ใจ โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติั
ตามกฎระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอื RPM ท่ี 
compliance@rpminc.com เพื่อขอความชว่ย
เหลอื

แลว้ถ้า?
หลักจรรยาบรรณและจรยิธรรม

ทำาไมเราต้องมี
ค่านิยมหลักของเรา
ความโปรง่ใส
สื่อสารอยา่งเปิดเผยและจรงิใจเสมอ ในการติดต่อกับ
บุคคลอ่ืน

ความไวว้างใจ
ความสำาเรจ็ของเราขึ้นอยูกั่บความสามารถในการทำาให้
เพื่อนรว่มงานมคีวามมัน่ใจในความน่าเชื่อถือและความซื่อ
ซื่อสตัยส์จุรติของเรา

ความเคารพ
วฒันธรรมของเราอยากใหเ้ราเหน็คณุค่าของกันและกัน
และปฏิบติัต่อกันและกันอยา่งใหเ้กียรติ

168
ค่�นิยมและ

คว�มค�ดหวงัของ
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ความคาดหวงัหลักของเรา
ความซื่อสตัยส์จุรติ: เปิดเผยและซื่อสตัย ์เปิดเผยขอ้มูลในการ
ทำารายการทางธุรกิจอยา่งถกูต้องและตรงไปตรงมา การหลอกลวง
และการตอบโต้จะไมม่ท่ีียนืใน RPM และจะไมไ่ด้รบัการยอมรบั

ความมุง่มัน่: ปฏิบติัตามกฎหมาย นโยบาย และกระบวนการของ
เรา ปกป้องทรพัยส์นิและผลประโยชน์ของบรษัิทของเรา และทำาให้
มัน่ใจวา่เรามุง่เน้นท่ีเป้าหมายรว่มกันของท้ังผู้ถือหุน้ พนักงาน ลกูค้า 
ผู้บรโิภค และชุมชน

ผู้ประกอบการท่ีรบัผิดชอบ: ค้นหาวธิกีารแขง่ขนัท่ีเป็น
นวตักรรมและเป็นท่ีชื่นชอบในตลาดท่ีเราใหบ้รกิาร แขง่ขนัอยา่งแขง็
ขนั แต่ดำาเนินการอยา่งยุติธรรมและปฏิบติัตามมาตรฐานการแขง่ขนั
และองค์กรเสร ีหลกัการด้านสิง่แวดลอ้มและสทิธมินุษยชน และด้วย
ความเคารพต่อซพัพลายเออร ์ลกูค้า คู่แขง่ และชุมชนในพื้นท่ีท่ีเรา
ดำาเนินธุรกิจเสมอ

กล้ายนืหยดัทำาในสิง่ท่ีถกูต้อง: ทำาในสิง่ท่ีถกูต้อง ถึงแมจ้ะ
เป็นเรื่องยาก และไมว่า่ใครจะมคีนเหน็หรอืคณุจะได้รบัเครดิตหรอืไม่
ก็ตาม

หลักก�ร
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ก�รตัดสนิใจ
อยา่ออกจากเสน้ทางหลักการ 168
ทกุคนมคีวามรบัผิดชอบในการปฏิบติัตามค่านิยมของหลกั
การ 168® เน่ืองจากชื่อเสยีงของเราเป็นการต่อยอดจากค่า
นิยมหลกัในเรื่องความโปรง่ใส ความไวว้างใจ และความเคารพ 
และความคาดหวงัหลกัของเราในเรื่องความซื่อสตัยส์จุรติ 
ความมุง่มัน่ การเป็นผู้ประกอบการท่ีมคีวามรบัผิดชอบ และ
กลา้ยนืหยดัทำาในสิง่ท่ีถกูต้อง ในการรกัษาไวซ้ึ่งค่านิยมหลกั
และความคาดหวงัเหลา่น้ัน เราต้องแน่ใจวา่การตัดสนิใจของ
เราตรงตามหลกัจรยิธรรม โดยทำา "ในสิง่ท่ีถกูต้องดว้ยเหตผุล
ท่ีถกูต้อง" การตัดสนิใจในนามของบรษัิทต้องเป็นไปตามหลกั
จรรยาบรรณน้ี โดยสรา้งและรกัษาไวซ้ึ่งความไวว้างใจ เรา
ต้องไมท่ำาใหเ้สยีชื่อเสยีงและความไวว้างใจในระยะยาวเพื่อผล
ประโยชน์ในระยะสัน้
ค่านิยมและความคาดหวงัของหลกัการ 168 สามารถชว่ย

ใหเ้ขา้ใจความท้าทายทางกฎหมายและจรยิธรรมท่ีพบบอ่ยท่ีสดุ
ท่ีคณุอาจจะเผชญิในบทบาทหน้าท่ีของคณุ บางครัง้ปัญหา
อาจมคีวามชดัเจนและกระบวนการตัดสนิใจมคีวามตรงไปตรง
มา อยา่งไรก็ตาม อาจมบีางครัง้ท่ีคณุต้องการคำาแนะนำาเพิม่
เติม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบางสถานการณ์ท่ีหมิน่เหม ่เมื่อต้อง

การอ่าน ทำาความเขา้ใจ และปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณน้ี
มคีวามสำาคัญ การดำาเนินการท้ังหมดของเราควรมคีวาม
สอดคลอ้งกับค่านิยมและความคาดหวงัของหลกัการ 168 และ
หลกัจรรยาบรรณน้ีมผีลใชบ้งัคับกับกรรมการ เจา้หน้าท่ี และ
พนักงานทกุคนของ RPM, บรษัิทในเครอื ตลอดจนถึงบรษัิท
รว่มทนุ ไมว่า่จะอยูท่ี่ใด 

เป็นผู้นำาท่ีมคีวามซื่อสตัย์
หากคณุเป็นผู้บรหิารบุคลากร คณุคือผู้วางรากฐาน ดว้ยเหตุ
น้ีเราจงึถือวา่ผู้นำาของเราต้องมมีาตรฐานท่ีสงูกวา่ คณุไดร้บั
การคาดหวงัใหเ้ป็นผู้นำาท่ีเป็นแบบอยา่ง ไมใ่ชเ่พยีงแค่ทำาตาม
กฎเท่าน้ัน แต่โดยการดำาเนินชวีติและสง่เสรมิค่านิยมและความ
คาดหวงัของ 168 ทกุวนั 

สิง่สำาคัญท่ีคณุต้องทำาในฐานะผู้นำา:

 �ทำาตัวเป็นแบบอยา่ง�พงึระลกึไวเ้สมอ
วา่�การกระทำาสำาคัญกวา่คำาพูด�
  สง่เสรมิใหพ้นักงานแจง้ขอ้กังวลและ
สอบถามหากมขีอ้สงสยั
  ต้องแน่ใจวา่พนักงานของคณุทราบวา่
ควรติดต่อไปท่ีใดหากมคีำาถาม
  จงตอบสนองเมื่อมกีารแจง้ขอ้กังวล
หรอืมคีำาถามเก่ียวกับคณุ
  รูว้า่จะสง่เหตกุารณ์ท่ีต้องรายงานเมื่อใดและอยา่งไร
  แจง้ขอ้กังวลเก่ียวกับการละเมดิกฎหมายหรอืหลกั
จรรยาบรรณน้ีต่อฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติั
ตามกฎระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอื RPM

  หากมขีอ้สงสยั ใหข้อความชว่ยเหลอื

พนักงานทกุคนรวมถึงเจ้าหน้าท่ีการเงินอาวุโส ของ RPM 
และบรษัิทในเครอืจะต้อง:

• ดำาเนินการอยา่งมจีรยิธรรมและดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ

• จดัการกับผลประโยชน์ทับซอ้นท่ีเกิดขึ้นจรงิหรอื
ดเูหมอืนวา่จะเกิดขึ้นในระหวา่งท่ีมคีวามสมัพนัธ์
สว่นตัวและทางอาชพีอยา่งเหมาะสม

• สง่เสรมิการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถ้วน ยุติธรรม ถกูต้อง 
ตรงเวลา และเขา้ใจไดใ้นรายงานและเอกสารท้ังหมดท่ีบรษัิท
สื่อสารหรอืยื่นต่อหน่วยงานของรฐัท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ

• สง่เสรมิการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และกฎ
ระเบยีบของรฐับาลกลาง รฐั และท้องถ่ิน และหน่วย
งานกำากับดแูลภาครฐัและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง

• ไมบ่ดิเบอืนขอ้เท็จจรงิโดยเจตนาหรอืทำาใหผู้้อ่ืนบดิเบอืนขอ้
เท็จจรงิเก่ียวกับบรษัิท ต่อผู้ตรวจสอบอิสระของบรษัิท หน่วย
งานกำากับดแู ของรฐับาล และองค์กรท่ีกำากับดแูลตนเอง

• รายงานทันทีโดยใชส้�ยด่วน RPM หรอืโดยการติดต่อ
ฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของ RPM 
ท่ี compliance@rpminc.com หากมกีารละเมดิ
หรอืสงสยัวา่จะเป็นการละเมดิการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
และกระบวนการท่ีกำาหนดไวใ้นหลกัจรรยาบรรณน้ีหรอื
ภายใต้นโยบายเหตกุารณ์ท่ีต้องรายงานของ RPM

ฉันได้รบั
การคาดหวงัอยา่งไร

อยา่งมี
จรยิธรรม

ของหลักการ 168 

พงึระลึกไวเ้สมอวา่ ไมว่า่แรงกดดันจากภายในหรอืภายนอกจะรุนแรงเพยีงใด อาจทำาให้
ตัดสนิใจผิด อยา่เบีย่งเบนไปจากค่านิยมของหลักการ 168®ทำาในสิง่ท่ีถกูต้อง อยา่งถกูต้อง 
ด้วยเหตผุลท่ีถกูต้อง หากคณุรูส้กึวา่ถกูกดดนัใหท้ำาบางอยา่งท่ีละเมดิค่านิยมและความคาดหวงั
ของหลกัการ 168 โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอื 
RPM, compliance@rpminc.com หรอืส�ยด่วน RPM
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เผชญิกับสถานการณ์หรอืการตัดสนิใจท่ียากลำาบากดงักลา่ว 
ใหถ้ามตัวเองดว้ยคำาถามง่าย ๆ 4 ขอ้ต่อไปน้ี

 ถกูกฎหมายหรอืไม่

 เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณน้ีหรอืไม่

 ถกูจรยิธรรมและค่านิยมของเราหรอืไม่

  ฉันจะรูส้กึสบายใจหรอืไมถ้่าทกุคนรูเ้รื่องน้ี ลอง
นึกดวูา่สื่อจะรายงานอยา่งไร หรอืเพื่อนรว่มงาน 
ครอบครวั หรอืเพื่อนของคณุจะรูส้กึอยา่งไรหาก
พวกเขารูเ้รื่องน้ี

หากคำาตอบของคำาถามขา้งต้นคือ "ไม"่ หรอื "ฉันไม่
แน่ใจ" อยา่ทำาเด็ดขาด 

พงึระลกึไวเ้สมอวา่ หากคณุยงัคงสงสยั – ใหข้อความชว่ย
เหลอื ติดต่อฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของ
กลุม่บรษัิทหรอื RPM เพื่อขอความชว่ยเหลอื

https://www.rpminc.com/media/1513/hotlineinstructions.pdf
https://www.rpminc.com/media/1513/hotlineinstructions.pdf
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หากคณุพบเหน็หรอืสงสยัวา่มพีฤติกรรมท่ีผิด
กฎหมาย ไมป่ลอดภัย ละเมดิกฎเกณฑ์หรอืกฎระเบยีบท่ี
ใชบ้งัคับ ละเมดิค่านิยมและความคาดหวงัของหลกัการ 
168 หรอืผิดจรรยาบรรณ คณุมภีาระผูกพนัต่อเพื่อน
รว่มงานและบรษัิทในการแจง้ขอ้กังวลของคณุทันที 
การแจง้ขอ้กังวลเมื่อคณุพบเหน็หรอืสงสยัวา่มี

พฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสมจะเป็นการสรา้งสภาพแวดลอ้ม
การทำางานท่ีดขีึ้น ซึ่งจะชว่ยใหบ้รษัิทสามารถตรวจสอบ 
สอบสวน และแก้ปัญหาขอ้กังวลใด ๆ ได ้เพื่อป้องกันหรอื
ลดความเสีย่งท่ีจะเกิดขึ้นกับบรษัิทหรอืพนักงานของเรา
เราสนับสนุนใหค้ณุสื่อสารเก่ียวกับขอ้กังวลต่าง ๆ 

อยา่งซื่อสตัยแ์ละดว้ยเจตนาบรสิทุธิ ์ไมว่า่จะเก่ียวขอ้งกับ
พนักงาน สมาชกิฝ่ายบรหิาร ผู้รบัเหมา ซพัพลายเออร ์ท่ี
ปรกึษา ลกูค้า หรอืบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของ
เรา รายงานท่ีเป็นการแจง้โดยสจุรติใจหมายความวา่คณุ
แจง้ขอ้กังวลอยา่งซื่อสตัยด์ว้ยขอ้มูลท่ีคณุเชื่อวา่เป็นความ
จรงิ แมว้า่ผลการสอบสวนจะพบวา่คณุเขา้ใจผิดก็ตาม
คณุสามารถรายงานขอ้กังวลของคณุไดโ้ดย

แจง้ใหบ้างคนทราบหรอืเขยีนเป็นลายลกัษณ์
อักษรผ่านชอ่งทางใดชอ่งทางหน่ึงต่อไปน้ี

 หวัหน้างานของคณุ

 ผู้นำาบรษัิท

 ฝ่ายทรพัยากรบุคคลในประเทศของคณุ

  ฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของกลุม่
บรษัิทหรอื RPM – compliance@rpminc.com

  สายดว่น RPM - สามารถดหูมายเลขโทรศัพท์ไดท่ี้ www.
rpminc.com/hotline หรอืสง่รายงานออนไลน์ไดท่ี้ 
https://iwf.tnwgrc.com/rpminternational

เหตกุารณ์ท่ีต้องรายงานคือเหตกุารณ์ท่ีต้องแจง้ให ้RPM ทราบซึ่งเก่ียวขอ้งกับการประกัน
ภัย สขุอนามยัและความปลอดภัย การปกป้องขอ้มูล และเหตผุลอ่ืน ๆ พนักงานควรอ่าน 
ทำาความคุ้นเคย และปฏิบติัตามขอ้กำาหนดของนโยบายเหตกุารณ์ท่ีต้องรายงาน เน่ืองจากทกุ
คนต้องตระหนักวา่อะไรคือเหตกุารณ์ท่ีต้องรายงานภายใต้นโยบายและวธิกีารรายงาน
ต้องทำารายงานภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากท่ีพนักงานทราบเก่ียวกับเหตกุารณ์โดยใชช้อ่งท�งร�ยง�นเหตกุ�รณท์างออนไลน์

ของเรา หากคณุไมส่ามารถเขา้ถึงชอ่งทางรายงานได ้ควรแจง้เหตกุารณ์น้ีต่อฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของ
กลุม่บรษัิทหรอื RPM หมายเหต:ุ เหตกุารณ์เก่ียวกับความเป็นสว่นตัวของขอ้มูล เชน่ โทรศัพท์มอืถือหรอืแลป็ท็อปสญูหาย มขีอ้
กำาหนดใหต้้องรายงานทันที ตัวอยา่งกิจกรรมท่ีอยูภ่ายใต้นโยบายรวมไปถึงแต่ไมไ่ดจ้ำากัดเพยีง:

 เพลงิไหม้
 การบาดเจบ็ท่ีรา้ยแรงในสถานท่ีทำางาน
 คอมพวิเตอรห์รอืโทรศัพท์มอืถือสญูหาย
 คอมพวิเตอรห์รอืระบบของบรษัิทถกูเจาะขอ้มูลหรอืมกีารพยายามฟิชชิง่ท่ีประสบความสำาเรจ็
 การขโมยทรพัยส์นิของบรษัิท
 การหยุดชะงักของธุรกิจ เชน่ อุทกภัย การนัดหยุดงาน การปิดโรงงาน
 การเขา้เยีย่มชมหรอืประกาศจากหน่วยงานของรฐั
 ขอ้กลา่วหาเก่ียวกับการลว่งละเมดิทางเพศ
 การเริม่ต้นการสอบสวนภายใน
 การทจุรติในการรายงานค่าใชจ้า่ย

นโยบายไมส่ามารถระบุสถานการณ์ท่ีจำาเป็นต้องต้องรายงานท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด  
ไมม่ขีอ้จำากัดในการรายงานมากเกินไป อันท่ีจรงิ เราสนับสนุนเรื่องดงักลา่ว  
หากคณุคิดวา่สถานการณ์ใดเป็นการเหตกุารณ์ท่ีต้องรายงาน สามารถแจง้ไดทั้นที 

หากคณุมขีอ้กังวลหรอืมบีางอยา่งท่ี
รูส้กึไมถ่กูต้อง ให้แจ้งขอั้ 
กังวล และแจ้งรายละเอียด

หากมขีอ้สงสยั - ให้กรอก!
พนักงานรายใดท่ีละเมดิค่านิยมและความคาดหวงัของหลักการ 168 หรอืบุคคลท่ีสัง่การ หรอื
ผู้ท่ีทราบถึงการอนุญาตให้พนักงานหรอืตัวแทนละเมดิค่านิยมและความคาดหวงัของหลักการ 
168 อาจจะถกูลงโทษทางวนิัยสงูสดุและรวมไปถึงการเลิกจ้าง

สายดว่น RPM ดำาเนินการโดยผู้ใหบ้รกิารอิสระซึ่งเป็น
บุคคลท่ีสาม เวน้แต่กฎหมายในท้องถ่ินจะหา้มไมใ่หร้ายงานโดย
ไมเ่ปิดเผยตัวตน คณุไมจ่ำาเป็นต้องระบุขอ้มูลเก่ียวกับตัวตน
ของคณุเวน้แต่คณุเลอืกท่ีจะเปิดเผย
การรายงานโดยสจุรติใจท้ังหมดจะไดร้บัการตรวจสอบอยา่ง

จรงิจงัและโดยละเอียด รายงานการละเมดิกฎหมาย ค่านิยม
และความคาดหวงัของหลกัการ 168 หรอืพฤติกรรมท่ีผิดหลกั
จรรยาบรรณจะไดร้บัการตรวจสอบทันทีและอยา่งเหมาะสม

ท่ีต้องรายงาน
เหตกุารณ์แจ้งขอ้กังวล

ใชเ้วลาในการเรยีนรูเ้ก่ียวกับสายด่วน
และนโยบายการขดัขวางของ RPM

ห้ามไมใ่ห้ตอบโต้
การปฏิบติัตามค่านิยมของหลกัการ 168® และการ
รายงานปัญหาและขอ้กังวลในบางครัง้ ต้องใชค้วาม
กลา้ในการยนืหยดัทำาในสิง่ท่ีถกูต้อง และเรารูว้า่การ
กลา้แจง้ขอ้กังวลอาจจะดเูหมอืนเป็นการตัดสนิใจท่ี
ยากลำาบาก ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว RPM จะไมย่อมให้
มกีารตอบโต้ใด ๆ หากพนักงานต้ังคำาถามหรอืขอ้
กังวลโดยสจุรติใจ หรอืเพราะวา่พวกเขาเขา้รว่มหรอื
ใหค้วามรว่มมอืในการสอบสวนขอ้กังวลท่ีถกูพูดถึง 
บุคคลท่ีต้องสงสยัวา่มสีว่นรว่มในการตอบโต้ 

หรอืขดัขวางต่อการรายงานหรอืการแก้ไขการ
ละเมดิอาจถกูลงโทษทางวนัิย ซึ่งอาจรวมไปถึงการ
เลกิจา้ง
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mailto:compliance%40rpminc.com?subject=
http://www.rpminc.com/hotline
http://www.rpminc.com/hotline
https://iwf.tnwgrc.com/rpminternational
https://rpminc.ethicspointvp.com/custom/rpminc/forms/mgr/form_data.asp?lang=en
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ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ
การไมเ่ปิดเผยและจดัการเก่ียวกับผลประโยชน์ทับ
ซอ้นอาจทำาใหด้เูหมอืนวา่คณุไมไ่ดท้ำาหน้าท่ีเพื่อผล
ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท ผลประโยชน์ทับซอ้นท่ีไมไ่ด้
รบัการแก้ไขอาจนำาไปสูค่วามเสยีหายทางการเงินต่อ 
RPM สง่ผลกระทบต่อขวญักำาลงัใจของบรษัิท และ
อาจทำาใหท้ั้งบรษัิทและตัวคณุเองเสื่อมเสยีชื่อเสยีง
สิง่ท่ีสำาคัญก็คือคณุต้องดำาเนินการเพื่อผล

ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท และหลกีเลีย่งความเป็น
ไปไดท่ี้ผลประโยชน์สว่นตัวจะมอิีทธพิลหรอืแทรกแซงงานท่ีคณุทำาหรอืการตัดสนิใจเพื่อ
บรษัิทของคณุ ผลประโยชน์สว่นตัวของคณุ เชน่ ความสมัพนัธใ์นครอบครวั มติรภาพ
สว่นตัวจากความใกลช้ดิ การลงทนุสว่นตัว สมาคม หรอืกิจกรรม ไมค่วรท่ีจะทำาใหก้ารทำา
หน้าท่ีของคณุในการดำาเนินการเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบรษัิทมปีระสทิธภิาพลดลง
การมผีลประโยชน์ทับซอ้นอาจจะไมไ่ดห้มายความวา่คณุไมส่ามารถมสีว่นรว่มใน

ธุรกรรมในนามของบรษัิท RPM ได ้หรอืละเมดินโยบายผลประโยชน์ทับซอ้นของเรา ผล
ประโยชน์ทับซอ้นจำานวนมากสามารถแก้ไขไดอ้ยา่งง่ายดายเมื่อไดร้บัการเปิดเผยและ
จดัการโดยบรษัิท อยา่งไรก็ตาม การไมเ่ปิดเผยผลประโยชน์ทับซอ้นท่ีเกิดขึ้นจรงิ ท่ีอาจ
เกิดขึ้น หรอืท่ีรบัรูไ้ดถื้อเป็นการละเมดินโยบายของเรา 

คำาถาม: ฉันทำ�ง�นในแผนกข�ยและลกูช�ยของฉันได้เริม่ทำ�ง�นในแผนกก�รเงินของบรษัิท
ของฉัน ฉันจำ�เป็นต้องเปิดเผยเรื่องน้ีหรอืไม่

ตอบ: ใช ่คณุและลกูชายของคณุต้องเปิดเผยความสมัพนัธกั์บหวัหน้างานของคณุ ทีม
ทรพัยากรบุคคล หรอืฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอืของ 
RPM ในทันที นอกจากน้ี คณุและลกูชายยงัต้องเปิดเผยความสมัพนัธใ์นแบบฟอรม์การเปิด
เผยผลประโยชน์ทับซอ้นประจำาปีดว้ย

คำาถาม: ฉันทำ�ง�นในแผนกก�รตล�ด และเร�กำ�ลังจะจดัง�นเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม ่พีส่�ว
ของฉันเป็นเจ�้ของบรษัิทผูจ้ดัก�รง�นอีเวนต์ท่ีมชีื่อเสยีง และฉันรูว้�่พวกเข�จะทำ�ง�นได้
อย�่งยอดเยีย่มในร�ค�ท่ีประหยดั ฉันส�ม�รถว�่จ�้งใหพ้วกเข�ทำ�ง�นได้หรอืไม่

ตอบ: มผีลประโยชน์ทับซอ้นเกิดขึ้น คณุอาจเชื่อวา่การวา่จา้งบรษัิทของพีส่าวเป็นการตัดสนิ
ใจท่ีดท่ีีสดุสำาหรบับรษัิท แต่อยา่งไรก็ตาม คณุต้องเปิดเผยความสมัพนัธแ์ละนำาตัวเองออก
จากกระบวนการตัดสนิใจ การเลอืกพนัธมติรทางธุรกิจ/ซพัพลายเออรค์วรมคีวามโปรง่ใสและ
ปราศจากอิทธพิลหรอืการตัดสนิใจท่ีอาจถือไดว้า่เป็นการกระทำาเพื่อผลประโยชน์สว่นตัวของุ�
คณุเอง

ความรบัผิดชอบของคณุ
• ดำาเนินการเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบรษัิท

• อยา่ทำาการตัดสนิใจทางธุรกิจท่ีอาจมองวา่เป็นการ
กระทำาเพื่อผลประโยชน์ของตัวคณุเอง 

• สามารถรบัรูถึ้งผลประโยชน์ทับซอ้นไดเ้มื่อคณุ
พบเหน็

• เปิดเผยความสมัพนัธใ์นครอบครวัหรอืเพื่อนสนิทท่ี
ใกลช้ดิหรอืผลประโยชน์ทับซอ้นท่ีเกิดขึ้นจรงิ ท่ีอาจ
เกิดขึ้น หรอืท่ีรบัรูไ้ดต่้อหวัหน้างาน ฝ่ายทรพัยากร
บุคคล หรอืฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎ
ระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอื RPM

• ใชเ้วลาในการศึกษานโยบายผลประโยชน์ทับซอ้น
ของ RPM 

• หากมขีอ้สงสยั โปรดติดต่อหวัหน้างาน ฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรอืฝ่ายกฎหมายและการ
ปฏิบติัตามกฎระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอื RPM ท่ี compliance@rpminc.com

แลว้ถ้า?

ผลประโยชน ์
ทับซอ้น 

ความคาดหวงัของเรา
พนักงานของ RPM ทกุคนมหีน้าท่ีในการดำาเนิน
การเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบรษัิท และ
สามารถรบัรูไ้ดว้า่เมื่อใดท่ีผลประโยชน์สว่นตัวอาจ
จะสง่ผลกระทบต่อการตัดสนิใจทางธุรกิจ คณุ
มภีาระผูกพนัในการเปิดเผยสถานการณ์ท่ีอาจ
เกิดขึ้นดงักลา่ว หรอืท่ีมหีรอือาจถกูมองวา่มผีล
ประโยชน์ทับซอ้น

ถึงแมว้า่จะไมส่ามารถระบุรายการผล
ประโยชน์ทับซอ้นได้ทกุประเภท แต่ใน
สถานการณ์ท่ัวไปจะรวมไปถึง:

 คณุทำางานรว่มกับสมาชกิใน
ครอบครวัหรอืเพื่อนสนิทสว่นตัว

 คณุไดว้า่จา้งซพัพลายเออร ์
ตัวแทน ผู้จดัจำาหน่าย หรอืผู้จดัหา
ท่ีบรหิารหรอืมสีมาชกิในครอบครวั
หรอืเพื่อนสนิทเป็นเจา้ของ

 คณุทำางานหรอืใหบ้รกิารแก่
องค์กรการกศุลท่ีต้องอุทิศเวลาให้
อยา่งมากหรอืต้องมสีว่นรว่มซึ่ง
เป็นการรบกวนการทำางานของคณุ

 คณุใชเ้วลา ทรพัยส์นิ หรอืผู้
ติดต่อของบรษัิทเพื่อสง่เสรมิผล
ประโยชน์สว่นตัวหรอืผลประโยชน์
ของบุคคลอ่ืนท่ีไมใ่ชบ่รษัิท

 คณุมสีมาชกิในครอบครวัหรอื
เพื่อนสนิทท่ีทำางานในหน่วยงาน
ของรฐั หรอืเป็นเจา้หน้าท่ีของรฐัใน
หน่วยงานของรฐัท่ีบรษัิทเป็นผู้จดัหา
สนิค้าหรอืบรกิารใหกั้บรฐับาล

 คณุหรอืสมาชกิในครอบครวัหรอื
เพื่อนสนิทดำารงตำาแหน่งหรอืทำาหน้าท่ี
โดยตรงหรอืโดยอ้อมในฐานะสมาชกิ
คณะกรรมการบรหิาร กรรมการ เจา้
หน้าท่ี พนักงาน ท่ีปรกึษา เจา้ของ 
หรอืตัวแทนของนิติบุคคลท่ีบรษัิททำา
ธุรกรรมทางธุรกิจหรอืแขง่ขนัดว้ย

�คณุยอมรบั เสนอ หรอืใหข้องกำานัล
หรอืขอ้เสนออยา่งมเีง่ือนไขหรอือาจบอก
เป็นนัยถึงเง่ือนไขในการกระทำาเพื่อให้
ไดม้าซึ่งความไดเ้ปรยีบท่ีไมเ่หมาะสม

ผลประโยชน์ทับซอ้น
ผลประโยชน์ทับซอ้นอาจเกิดขึ้นเมื่อพนักงานคำานึงถึงผลประโยชน์สว่นตัวก่อนผลประโยชน์ของบรษัิท และเมื่อผลประโยชน์สว่นตัว
ดงักลา่วทำาให ้(หรอืดเูหมอืนวา่จะทำาให)้ พนักงานใหเ้กิดความเอนเอียงในการปฏิบติังานอยา่งเป็นกลางหรอืปกป้องและสง่เสรมิผล
ประโยชน์ของบรษัิทอยา่งเป็นกลาง
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ความคาดหวงัของเรา
เราคาดหวงัใหพ้นักงานของเราประพฤติตน
ดว้ยความซื่อสตัย ์ซื่อตรง และกลา้ยนืหยดั
ทำาในสิง่ท่ีถกูต้องเมื่อต้องเผชญิกับกิจกรรม
ท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทจุรติ เราเลอืกหลกัการ
ในสถานการณ์ท่ีน่าสงสยั โดยใชน้โยบายท่ีไม่
ยอมใหม้กีารติดสนิบนหรอืการทจุรติในทกุ
รูปแบบ - หรอืพูดง่าย ๆ ก็คือ "จะไมม่กีาร
ติดสนิบน" 

ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ
เน่ืองจากเรามุง่มัน่ท่ีจะดำาเนินงานอยา่งมี
จรยิธรรมและซื่อสตัย ์เราจงึยอมละท้ิงการ
ทำาธุรกิจดกีวา่ไดร้บัผลประโยชน์จากสนิบน
หรอืการทจุรติอ่ืน ๆ เราไมย่อมรบั รบั ให ้
หรอืนำาเสนอสิง่มค่ีาใด ๆ เพื่อโน้มน้าวผู้อ่ืน
โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อใหไ้ดท้ำาธุรกิจหรอื
ความไดเ้ปรยีบทางการเงิน ซึ่งอาจรวมไป
ถึงของกำานัลและการเลีย้งรบัรอง เงินสด 
ผลติภัณฑ ์ขอ้เสนอการจา้งงาน ความชว่ย
เหลอื หรอืโอกาสทางธุรกิจ แมแ้ต่สิง่ของท่ี
มมูีลค่าต่ำาก็อาจเป็นปัญหาไดห้ากมเีจตนาท่ี
ไมเ่หมาะสม

ความคาดหวงัของเรา
บรษัิทของเราจะดำาเนินธุรกิจเฉพาะกับลกูค้า
และซพัพลายเออรท่ี์ไดร้บัการตรวจสอบและ
มชีื่อเสยีง ซึ่งมคีวามมุง่มัน่เชน่เดยีวกันในความ
ซื่อสตัยแ์ละการใหค้วามสำาคัญกับความโปรง่ใส 
ความไวว้างใจ และความเคารพ เราจะไมม่คีวาม
สมัพนัธกั์บบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการดำาเนินธุรกิจ
ท่ีทจุรติหรอืเป็นอาชญากรรมหรอืมสีว่นรว่มใน
การฟอกเงินเพื่อปกปิดกิจกรรมท่ีไมเ่หมาะสม

ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ 
การฟอกเงินคือการทำารายไดท่ี้ไดม้าจากการ
ทจุรติหรอืวธิกีารทางอาชญากรรมโดยดรูาวกับ
วา่เป็นเงินท่ีมาจากกิจกรรมทางธุรกิจท่ีถกู
กฎหมาย เราปฏิเสธท่ีจะสนับสนุนหรอืปกปิด
กิจกรรมท่ีทจุรติหรอืเป็นอาชญากรรม เราใช้
เวลาในการเรยีนรูเ้ก่ียวกับลกูค้าและซพัพลาย
เออรข์องเราเพื่อตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ธุรกรรม
ของพวกเขามคีวามสอดคลอ้งกับค่านิยมและ
ความคาดหวงัของหลกัการ 168 และปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงทางการค้าและนโยบาย การตรวจสอบ
วเิคราะหส์ถานะบุคคลท่ีสามของเรา 

ความรบัผิดชอบของคณุ 
จงสามารถระบุและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุได้
รายงานการติดธงแดงท่ีอาจบง่บอกถึงกิจกรรม
การฟอกเงิน เชน่:

• การซื้อหรอืการขายท่ีดไูมป่กติเมื่อพจิารณา
ถึงลกัษณะการค้าหรอืธุรกิจของลกูค้า

• วธิกีารชำาระเงินท่ีผิดปกติ เชน่ การชำาระเป็น
เงินสดจำานวนมากหรอืธนาณัติหลายรายการ

• ลกูค้าหรอืซพัพลายเออรพ์ยายามท่ีจะ
รกัษาความลบัในระดบัสงู ไมเ่ต็มใจท่ีจะให้
ขอ้มูลอยา่งครบถ้วนหรอืใหข้อ้มูลเท็จ

• โครงสรา้งขอ้ตกลงท่ีมคีวามซบัซอ้นผิดปกติ

• เง่ือนไขการชำาระเงินท่ีดเีกินปกติ

• การจา่ยเงินมากเกินไปโดยบุคคลท่ีสาม

• การชำาระเงินในสกลุเงินอ่ืนนอกเหนือื�
จากท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ี/สญัญา

• การโอนจากต่างประเทศหรอืบุคคลท่ี�
สามท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกับการทำาธุรกรรม

คำาถาม: หลังจ�กท่ีสัง่ซื้อสนิค้�จ�กซพัพล�ยเออรใ์นประเทศหนึ่ง ผูจ้ดัจำ�หน่�ยขอให้
เร�สง่ก�รชำ�ระเงินไปยงับุคคลท่ีส�มในประเทศอ่ืน ฉันควรทำ�อย�่งไร

ตอบ: คำาขอของผู้จดัจำาหน่ายควรถกูปักธงแดง คำาขอใหเ้ปลีย่นเสน้ทางการชำาระเงิน�
ไปยงับุคคลอ่ืนในต่างประเทศอาจเป็นสญัญาณของการฟอกเงิน คณุควรติดต่อฝ่าย
กฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอื RPM –  
compliance@rpminc.com

เราหา้มไมใ่หม้สีว่นรว่มในการฟอกเงิน ไมใ่ช่
เพยีงเพื่อหลกีเลีย่งการถกูลงโทษอยา่งรุนแรง
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบยีบการฟอกเงิน
เท่าน้ัน แต่ยงัเน่ืองจากเราใหค้วามสำาคัญกับ
ความไวว้างใจและความซื่อสตัยใ์นทกุการทำา
ธุรกรรมอีกดว้ย

หากมขีอ้สงสยั -  
ให้ขอความชว่ยเหลือ!  

ทกุคนมหีน้าท่ีแจง้ขอ้กังวลใด ๆ ท่ีเราอาจมี
ท่ีเก่ียวกับการฟอกเงินท่ีอาจเกิดขึ้น

แลว้ถ้า?

การติดสนิบนและ 
การทจุรติ

เงิน 
การฟอก

ไมว่า่สนิบนจะเป็นประโยชน์ต่อคณุโดยตรง
หรอืโดยอ้อม การทจุรติก็ไมเ่ป็นท่ียอมรบั ในการ
ทำางานรว่มกับบุคคลท่ีสาม เชน่ ตัวแทนขาย ผู้จดั
จำาหน่าย หรอืท่ีปรกึษาท่ีดำาเนินธุรกิจในนามของ
เรา เราต้องแน่ใจวา่พวกเขามค่ีานิยมเดยีวกัน
กับเรา เน่ืองจากเราอาจต้องมกีารรบัผิดต่อการ�
กระทำาของบุคคลท่ีสามหากพวกเขาจา่ยสนิบนใน
นามของเรา
เรามคีวามจรงิจงัในเรื่องการติดสนิบน ไมใ่ช่

เพยีงเพื่อหลกีเลีย่งการถกูลงโทษอยา่งรุนแรง
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบยีบการป้องกันการ
ติดสนิบนเท่าน้ัน แต่ยงัเน่ืองจากเรายดึมัน่ใน
มาตรฐานท่ีสงูอีกดว้ย

แลว้ถ้า?
คำาถาม: ผูจ้ดัจำ�หน่�ยร�ยหนึ่งของ
ฉันได้ขอสว่นลดจำ�นวนม�กสำ�หรบั
โครงก�รหนึ่ง แต่ได้ขอใหคื้นเงินเป็น
เงินสด ฉันควรทำ�อย�่งไร

ตอบ: การขอของผู้จดัจำาหน่ายควรได้
รบัการติดธงแดง เน่ืองจากการคืนเงิน/
สว่นลดจำานวนมากสามารถใชจ้า่ยสนิบน
ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการได ้คณุควร
ติดต่อฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตาม
กฎระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอื RPM ท่ี 
compliance@rpminc.com

ความรบัผิดชอบของคณุ
• อยา่เสนอหรอืยอมรบัสิง่ของใด ๆ ท่ีมี
จุดประสงค์เพื่อใหเ้กิดความไดเ้ปรยีบ
หรอืผลประโยชน์ท่ีไมเ่หมาะสม

• อยา่มสีว่นรว่มในกิจกรรมใด 
ๆ ท่ีดเูหมอืนจะเป็นการทจุรติ

• อยา่จา่ยค่าน้ำ ารอ้นน้ำ าชาให้
กับเจา้หน้าท่ีของรฐัเพื่อ
เรง่รดัการดำาเนินการหรอื
ดำาเนินการตามปกติ

• เปิดเผยธุรกรรมอยา่งถกู
ต้องและโปรง่ใสในรายงานค่าใชจ้า่ยและ
การทำาบญัชแีละลงบนัทึกขององค์กร

• ทำางานรว่มกับบุคคลท่ีสามท่ีมค่ีานิยมหลกั
และนโยบายท่ีสอดคลอ้งกับของเราในเรื่อง
การไมย่อมรบัการติดสนิบนและการทจุรติ 

• อยา่ทำางานรว่มกับบุคคลท่ีสามซึ่งมชีื่อ
เสยีงในดา้นพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม 

• รายงานขอ้กังวลเก่ียวกับบุคคลท่ีสามท่ี�
มสีว่นรว่มในการกระทำาท่ีอาจเป็นการทจุรติิ�
ซึง่อาจจะละเมดิหลกัจรรยาบรรณน้ี

• ใชเ้วลาในการศึกษานโยบายป้องกันการติด
สนิบนและการป้องกันการทจุรติของ RPM 
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• สมเหตผุล

• เป็นสดัสว่นและเก่ียวขอ้งโดยตรงกับ
วตัถปุระสงค์ทางธุรกิจอยา่งแท้จรงิ และ

• จดัทำาเป็นเอกสารอยา่งถกูต้องใน
การบนัทึกขอ้มูลของบรษัิท

ของกำานัลสามารถเป็นสิง่ท่ีจบัต้องไดห้รอืจบัต้อง
ไมไ่ด ้และอาจรวมไปถึงอาหาร การเลีย้งรบัรอง 
บรกิาร การเดนิทาง และท่ีพกั ของกำานัลควรจะ: 

• มูลค่าไมส่งู

• ไมใ่หบ้อ่ย

• ไมเ่สนอ มอบ หรอืยอมรบัหากมกีาร
กำาหนดเง่ือนไขหรอืสามารถบง่บอก
เป็นนัยถึงเง่ือนไขของการกระทำา

ในกรณีสว่นใหญ่ หากคณุรูส้กึวา่ของกำานัลมี
ความไมเ่หมาะสมและไมเ่ป็นไปตามนโยบายของ
บรษัิทหรอืหลกัจรรยาบรรณน้ี คณุสามารถท่ี�
จะปฏิเสธของกำานัลไดอ้ยา่งเหมาะสม ในกรณีท่ี
ไมป่กติท่ีไมส่ามารถปฏิเสธของกำานัลไดเ้น่ืองจาก
การปฏิเสธของกำานัลจะไมเ่หมาะสมเป็นการสว่น
ตัวหรอืทางวฒันธรรม ไมส่ภุาพ หรอืสรา้งความ
อับอายใหกั้บบุคคลหรอืองค์กรท่ีมอบของกำานัล 
(แต่การรบัของกำานัลไมใ่ชเ่รื่องผิดกฎหมาย) 
ใหติ้ดต่อฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎ
ระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอืของ RPM ทันทีหลงั

คำาถาม: บรษัิทของเร�กำ�ลังจดัง�นก�รส�ธติผลิตภัณฑ์ตลอดทัง้
วนัสำ�หรบัลกูค้�ของเร� เนื่องจ�กลกูค้�สว่นใหญ่ของเร�ว�งแผน
ท่ีจะพกัค้�งคืน เร�ส�ม�รถพ�พวกเข�ไปดบูอลโดยออกค่�ใชจ้�่ย
ใหไ้ด้หรอืไม่

ตอบ: ได ้บรษัิทสามารถออกค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง อาหาร และ
ค่าท่ีพกัไดต้ราบใดท่ีค่าใชจ้า่ยเหลา่น้ันเก่ียวขอ้งโดยตรงและเป็น
สดัสว่นท่ีเหมาะสมกับการสาธติผลติภัณฑ ์และค่าใชจ้า่ยดงักลา่วไม่
ไดอ้ยูภ่ายใต้เง่ือนไขของการขาย/ขอ้ไดเ้ปรยีบทางธุรกิจ ค่าใชจ้า่ย
ในการเลีย้งรบัรองไมค่วรจะมคีวามฟุ่มเฟือยและควรเทียบไดกั้บค่า
ใชจ้า่ยปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ 

คำาถาม: ผูใ้หบ้รกิ�รร�ยหนึ่งของเร�เพิง่จะเสนอบตัรเข�้ชม
คอนเสริต์ใหกั้บฉัน ฉันทำ�ง�นกับผูใ้หบ้รกิ�รร�ยน้ีม�เกือบ 20 ปี
แล้วและไมเ่คยได้รบัเชญิใหเ้ข�้รว่มกิจกรรมม�ก่อน มนัดแูปลก ๆ 
ท่ีพวกเข�ม�มอบใหใ้นตอนน้ี ซึง่เป็นชว่งท่ีอยูร่ะหว�่งกระบวนก�ร
คัดเลือก ฉันส�ม�รถตอบรบัคำ�เชญิได้หรอืไม่

ตอบ: หากคณุต้องการความชว่ยเหลือในการประเมนิวา่จะรบัตัว๋
หรอืไม ่คณุควรสง่เรื่องนี้ไปยงัฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตาม
กฎระเบยีบของกลุ่มบรษัิทหรอื RPM เพื่อตรวจทาน เนื่องจาก
ขณะนี้คณุอยูใ่นขัน้ตอนการคัดเลือกผูใ้หบ้รกิารของคณุ ขอ้เสนอ
ตัว๋คอนเสริต์อาจถกูมองวา่เป็นการพยายามโน้มน้าวกระบวนการ
ตัดสนิใจของคณุ ดังนัน้จงึควรปฏิเสธ

แลว้ถ้า?

การเดินทาง ของกำานัล

ความคาดหวงัของเรา
เราคาดหวงัใหพ้นักงานเขา้ใจถึงความแตกต่าง
ระหวา่งค่าเดนิทาง ค่าของกำานัล และการเลีย้ง
รบัรองท่ีเหมาะสมในการเสนอ ยอมรบั หรอืให ้

และสถานการณ์ท่ีอาจทำาใหเ้กิดความไมเ่หมาะสม 

เป็นการติดสนิบน หรอืผลประโยชน์ทับซอ้น เมื่อ่ื�
แลกเปลีย่นของกำานัลกับบุคคลหรอืองค์กรใด ๆ 

ท่ีเรามปีฏิสมัพนัธด์ว้ย พนักงานของเราต้อง
ปฏิบติัตาม RPM และนโยบายของบรษัิทดำาเนิน
งานในท้องถ่ินซึ่งกำากับดแูลการใหแ้ละรบัของ
กำานัล 

ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ
ของกำานัลและการเลีย้งรบัรองสามารถเป็นความ
ปรารถนาดแีละการกระชบัความสมัพนัธกั์บผู้อ่ืน
ได ้แต่สิง่ท่ีเริม่ต้นจากขอ้เสนอหรอืของกำานัล
ท่ีมเีจตนาท่ีดสีามารถท่ีจะเปลีย่นเป็นกิจกรรม
ท่ีน่าสงสยัไดอ้ยา่งรวดเรว็ ซึ่งอาจทำาใหเ้กิดผล
ประโยชน์ทับซอ้นหรอืถกูมองวา่เป็นสนิบนได ้ค่า
ใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้งกับการเดนิทาง ท่ีพกั อาหาร 

และการเลีย้งรบัรองจะต้อง:

ความรบัผิดชอบของคณุ
• หา้มเสนอ ให ้หรอืรบัการเดนิทาง การเลีย้งรบัรอง และ/หรอืของ
กำานัลท่ีอาจถกูมองวา่เป็นเง่ือนไข ฟุ่มเฟือย หรอืบอ่ยครัง้เกินไป

• หา้มเรยีกรอ้งเก่ียวกับการเดนิทาง ของกำานัล หรอืการเลีย้งรบัรอง

• หา้มเสนอ ให ้หรอืยอมรบัการเดนิทางหรอืท่ีพกัจาก/หรอืให้
กับบุคคลท่ีสามโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตลว่งหน้าจากฝ่ายกฎหมาย
และการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอื RPM 

• หา้มเสนอ ให ้หรอืรบัของกำานัลท่ีเป็นเงินสดหรอืเทียบเท่าเงินสด 
(เชน่ บตัรวซีา่แบบเติมเงิน) รายการเหลา่น้ีเป็นสิง่ต้องหา้ม

• หา้มเสนอหรอืรบัของกำานัลท่ีเป็นสิง่ต้องหา้มตามกฎหมายท้องถ่ิน
หรอืขดัต่อนโยบายผู้ใหห้รอืผู้รบั

• หา้มเสนอหรอืรบัของกำานัลแก่เจา้
หน้าท่ีของรฐั นอกจากของกำานัลมูลท่ี
มมูีลค่าไมส่งู เชน่ หมวกของบรษัิท

• อยา่ใชเ้งินของบรษัิทเพื่อซื้อของ�
กำานัลสว่นตัว

• จดัทำาเอกสารค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง
และการเลีย้งรบัรองและของกำานัลอยา่ง
รอบคอบอยา่งโปรง่ใสและถกูต้อง 

• ใชเ้วลาในการศึกษานโยบายของกำานัล การเลีย้งรบัรอง และการบรจิาค
ของ RPM

หากมขีอ้สงสยั โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบยีบ
ของกลุม่บรษัิทหรอื RPM ท่ี compliance@rpminc.com ก่อนท่ีจะแลก
เปลีย่นของกำานัลหรอืคืนเงินค่าใชจ้า่ยท่ีน่าสงสยั

และการเล้ียงรบัรอง
จากท่ีไดร้บั หากเหมาะสม พนักงานของบรษัิท
อาจจดัแสดงและ/หรอืแบง่ปันของกำานัลดงั
กลา่ว หรอือาจบรจิาคใหกั้บองค์กรการกศุล
เราต้องระมดัระวงัไมใ่หก้ารเดนิทาง ท่ีพกั 

อาหาร การเลีย้งรบัรอง และของกำานัลของเรามี
ลกัษณะท่ีไมเ่หมาะสม หากอาจเป็นการทำาใหเ้กิด
ความอับอายหรอืความรบัผดิต่อบรษัิทเน่ืองจาก
ถกูตีความวา่มเีจตนาท่ีจะโน้มน้าวการตัดสนิใจ
ทางธุรกิจ ใหพ้จิารณาและติดต่อฝ่ายกฎหมาย
และการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอืื�
RPM ท่ี compliance@rpminc.com เพื่อ่ื�
ขอคำาแนะนำา

การเดินทางและท่ีพกัท่ีจ่ายให้กับบุคคลท่ีสาม
โดยบรษัิทหรอืจ่ายให้กับพนักงานของบรษัิทโดย
บุคคลท่ีสามจะไมไ่ด้รบัอนุญาตหากไมไ่ด้รบัการ
อนุมติัล่วงหน้าจากฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติั
ตามกฎระเบยีบของกลุ่มบรษัิทหรอืของ RPM
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ความคาดหวงัของเรา
พนักงานต้องปฏิบติัตามกฎหมายควบคมุการค้า 
(ซึ่งรวมไปถึงการคว่ำาบาตร ภาษีศุลกากร การนำา
เขา้ การสง่ออก และการต่อต้านการคว่ำาบาตร) ท่ี
ใชบ้งัคับกับบรษัิทของเรา หากคณุมสีว่นรว่มใน
การนำาเขา้ สง่ออก หรอืขนสง่สนิค้าและบรกิาร
ของเรา ต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดม้กีารกำาหนด
กระบวนการเพื่อใหแ้น่ใจวา่มคีวามเขา้ใจและได้
ปฏิบติัตามกฎระเบยีบเก่ียวกับการค้าท่ีเก่ียวขอ้ง
ซึ่งอาจสง่ผลต่อการถ่ายโอนผลติภัณฑ์และ
บรกิารขา้มพรมแดน

ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ
RPM จดัต้ังขึ้นในสหรฐัอเมรกิาโดยมบีรษัิทใน
เครอืท่ีดำาเนินธุรกิจท่ัวโลก ดว้ยเหตน้ีุ จงึมคีวาม
สำาคัญท่ีจะต้องเขา้ใจและปฏิบติัตามกฎหมาย
ควบคมุการค้าของสหรฐัอเมรกิา และกฎหมาย
และกฎระเบยีบท้องถ่ินของประเทศต่าง ๆ ท่ี
ผลติภัณฑ์หรอืบรกิารของเราสง่ออก นำาเขา้ หรอื
ขนสง่ 
กฎหมายควบคมุการค้าอาจจำากัดหรอืกำาหนด

ใหต้้องมใีบอนุญาตสำาหรบัการนำาเขา้หรอืสง่ออก
ผลติภัณฑ์และบรกิารบางประเภท หรอืจำากัดการ
ค้ากับบางประเทศ นิติบุคคล หรอืบุคคลบางราย 
คณุไมส่ามารถดำาเนินธุรกิจกับบรษัิทหรอืบุคคล
ใด ๆ ท่ีอยูใ่น หรอืคณุมเีหตผุลใหส้ามารถเชื่อได้
วา่อาจอยูใ่นรายชื่อประเทศท่ีถกูคว่ำาบาตร โปรด

คำาถาม: ฉันทำ�ง�นใหกั้บบรษัิทท่ีดำ�เนินง�นใหกั้บ RPM นอกสหรฐัอเมรกิ� ฉันส�ม�รถข�ย
ใหกั้บลกูค้�ในประเทศของฉันโดยท่ีรูว้�่ผลิตภัณฑ์ของเร�จะถกูข�ยไปยงัประเทศท่ีถกูคว่ำ�
บ�ตรจ�กสหรฐัได้หรอืไม่

ตอบ: ไม ่น่ีเป็นการละเมดิกฎหมายควบคมุการค้าของรฐับาลสหรฐัและค่านิยมและความคาด
หวงัของหลกัการ 168 คณุไมส่ามารถขายใหกั้บลกูค้ารายน้ีไดโ้ดยท่ีรูห้รอืมเีหตผุลท่ีสามารถเชื่�
อไดว้า่ ในท้ายท่ีสดุ ผลติภัณฑ์หรอืบรกิารของเราอาจถกูขายในประเทศท่ีถกูสหรฐัอเมรกิาคว่ำา
บาตร หา้มใชบุ้คคลท่ีสามเพื่อละเมดิกฎหมายและกฎระเบยีบในนามของเรา 

แลว้ถ้า?
การค้าระหวา่งประเทศ 

และการคว่ำาบาตร 

ดท่ีูนโยบายการปฏิบติัตามกำาระเบยีบการค้าของ 
RPM สำาหรบัรายชื่อประเทศท่ีถกูคว่ำาบาตร
นอกจากน้ี บรษัิทยงัต้องปฏิบติัตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์และกฎระเบยีบการต่อต้านการคว่ำา
บาตรท่ีใชบ้งัคับซึ่งหา้มมใิหบ้รษัิทในสหรฐัใช้
นโยบายต่างประเทศท่ีขดัต่อผลประโยชน์ของ
สหรฐั 

ความรบัผิดชอบของคณุ
• ตระหนักถึงกฎหมายควบคมุการค้าและความ
หมายท่ีมต่ีอบทบาทของคณุและบรษัิท 

• ประเมนิโอกาสทางธุรกิจอยา่งรอบคอบเพื่อ
ประเมนิการปฏิบติัตามกฎหมายควบคมุการค้า

ความคาดหวงัของเรา
ในฐานะผู้ประกอบการท่ีมคีวามรบัผิดชอบ 
เรามุง่มัน่ท่ีจะแขง่ขนัอยา่งแขง็ขนัในทกุดา้น
ของธุรกิจ แต่จะดำาเนินการอยา่งมจีรยิธรรมและมี
ความรบัผิดชอบเท่าน้ัน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะมกีารรกัษาและ
ปกป้องการแขง่ขนัในตลาดผลติภัณฑ์และบรกิารต่าง ๆ เราคาดหวงัวา่พนักงานของเราจะไม่
ดำาเนินการใด ๆ ในนามของบรษัิทท่ีจะเป็นการละเมดิหลกัการน้ีหรอืกฎหมายการแขง่ขนัท่ีใช้
บงัคับใด ๆ

ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ 
กฎหมายการแขง่ขนัหรอืท่ีเรยีกวา่กฎหมายป้องกันการผูกขาดไดร้บัการออกแบบมาเพื่อสง่ให้
เสรมิตลาดมคีวามเปิดกวา้ง ยุติธรรม และโปรง่ใส ดว้ยเหตน้ีุจงึหา้มการดำาเนินธุรกิจท่ีจำากัด
การแขง่ขนัอยา่งไมเ่หมาะสม ภายใต้กฎหมายการแขง่ขนั ขอ้ตกลง และการกำาหนดท่ีเป็นการ
ป้องกันหรอืจำากัดการแขง่ขนั หรอืต้ังใจท่ีจะทำาเชน่น้ัน อาจถือวา่ผิดกฎหมาย ไมว่า่ขอ้ตกลง
ดงักลา่วจะเป็นลายลกัษณ์อักษรหรอืโดยวาจา เป็นทางการ หรอืไมเ่ป็นทางการก็ตาม โปรดดท่ีู
นโยบายป้องกันการผูกขาดของ RPM
การเก็บรวบรวมหรอืใชข้อ้มูลเก่ียวกับคู่แขง่และตลาดท่ีเราดำาเนินการมกัจะเป็นประโยชน์

ต่อการแขง่ขนั แต่อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลดงักลา่วจะต้องไดร้บัอยา่งมจีรยิธรรมและเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบเท่าน้ัน
เราแขง่ขนักันอยา่งยุติธรรมและดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เมื่ออธบิายถึงคณุสมบติัของ

ผลติภัณฑ์และบรกิาร คณุภาพ และความพรอ้มใชง้าน เราจะพูดความจรงิต่อลกูค้าของเรา

ความรบัผิดชอบของคณุ 

• หา้มรว่มมอืกับบรษัิทท่ีไมเ่ก่ียวขอ้ง
ในการฮัว้กันแบง่ตลาดหรอืลกูค้า 
กระบวนการประมูลราคา การกำาหนด
ราคา หรอืขอ้กำาหนดในการจำากัดการ
ผลติ หรอืรบัขอ้มูลท่ีเป็นความลบั 

• ต้องแน่ใจวา่การรว่มทนุทางธุรกิจกับ
คู่แขง่ไดร้บัการตรวจสอบโดยฝ่าย
กฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบยีบ
ของกลุม่บรษัิทหรอืของ RPM

• หลกีเลีย่งการติดต่ออยา่งไมเ่ป็น
ทางการกับคู่แขง่โดยไมจ่ำาเป็น

• หลกีเลีย่งการทำาใหล้กูค้าเขา้ใจผิดโดย
การใหค้ำามัน่ท่ีไมส่ามารถดำาเนินการได้

• หากมขีอ้สงสยัวา่การกระทำาใด ๆ ของ
คณุอาจจะเป็นการละเมดิค่านิยมของเรา
หรอืกฎหมายการแขง่ขนัหรอืไม ่โปรด
ติดต่อฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตาม
กฎระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอื RPM 
– compliant@rpminc.com

• ใชเ้วลาในการศึกษานโยบาย
ป้องกันการผูกขาดของ RPM

คำาถาม: ฉันเพิง่เข�้รว่มก�รประชุมลกูค้�กับเพื่อนรว่มง�น และฉันเชื่อว�่พวกเข�จงใจพูดเท็จเก่ียวกับคณุสมบติั
ของผลิตภัณฑ์ของเร� ฉันควรทำ�อย�่งไร 

ตอบ: หากคณุไมส่ามารถแก้ไขขอ้ผิดพลาดท่ีทำาต่อลกูค้าในระหวา่งการประชุมได ้คณุควรติดต่อเพื่อนรว่มงานและ/
หรอืหวัหน้างานของคณุเพื่อขอใหล้กูค้าแก้ไขความเขา้ใจผิดในทันที หากเพื่อนรว่มงานของคณุจงใจทำาใหล้กูค้าเขา้ใจ
ผิด น่ีเป็นการละเมดิค่านิยมและความคาดหวงัของหลกัการ 168

คำาถาม: ฉันเล่นกอล์ฟในชว่งสดุสปัด�หกั์บ CEO ของคู่แขง่ร�ยหนึ่ง เร�ไมเ่คยพูดถึงเรื่องร�ค� ลกูค้� หรอืตล�ด 
เพร�ะเร�รูว้�่มนัไมเ่หม�ะสม อย�่งไรก็ต�ม พวกเข�ถ�มอย�่งไมเ่ป็นท�งก�รว�่เร�จะตกลงท่ีจะไมรุ่กล้ำ �ทีมข�ยของ
กันและกันได้ไหม ฉันควรกังวลเก่ียวกับคำ�ขอน้ีหรอืไม่

ตอบ: ใช ่เรื่องน้ีอาจจะเป็นการละเมดิกฎหมายการแขง่ขนัและนโยบายของเรา ใหแ้จง้ต่อฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติั
ตามกฎระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอื RPM ของคณุโดยเรว็ท่ีสดุ

แลว้ถ้า?

การแขง่ขนั
อยา่งยุติธรรม

  

• สื่อสารนโยบายของเราผ่านทางหว่งโซอุ่ปทาน
ของเราถึงบุคคลท่ีดำาเนินธุรกิจในนามของเรา

• อยา่มสีว่นรว่มในการคว่ำาบาตรท่ี
สหรฐัอเมรกิาไมส่นับสนุน หากคณุได้
รบัคำาขอ ใหร้ายงานต่อฝ่ายกฎหมายและ
การปฏิบติัตามกฎระเบยีบของ RPM

• ใชเ้วลาในการศึกษานโยบายการปฏิบติั
ตามกฎระเบยีบการค้าและนโยบาย
ต่อต้านการคว่ำาบาตรของ RPM

• หากคณุมคีำาถาม โปรดติดต่อฝ่ายการปฏิบติั
ตามกฎระเบยีบเก่ียวกับการค้าในเขตพื้นท่ี
ของคณุ หรอืฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติั
ตามกฎระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอื RPM
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ความคาดหวงัของเรา
ท่ี RPM เราใหค้วามสำาคัญและเคารพสถานท่ีของ
เราในโลกในฐานะผู้พทัิกษ์สิง่แวดลอ้มท่ีไดร้บัการ
สรา้งขึ้น เรามุง่มัน่ท่ีจะเป็นสว่นหน่ึงของการเดนิ
ทางไปสูค่วามยัง่ยนืในการการสรา้งโลกท่ีดียิง่ขึน้ 
เพื่อรกัษาความยนืยาว การสงวน และการปรบัปรุง
ทรพัยส์นิและชวีติของผู้คนผ่านทางผลติภัณฑ ์
ความคิดรเิริม่ และแผนการปรบัปรุงของเรา 

ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ
ความมุง่มัน่ท่ี RPM มต่ีอความยัง่ยนื สิง่แวดลอ้ม 
สงัคม และหลกัธรรมาภิบาลเป็นหวัใจสำาคัญของ
เอกลกัษณ์และการใหค้วามสำาคัญกับความโปรง่ใส 
ความไวว้างใจ และความเคารพท่ีเรามมีานานหลาย
ทศวรรษ 
เรามุง่มัน่ท่ีจะกำาหนดเป้าหมายภายในปี  

2568 เพื่อลดผลกระทบของการดำาเนินงานของ
เราต่อ 1 ตันของการผลติผลติภัณฑ์ในขอบเขตท่ี 
1 และ 2 การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ลดของเสยีลง
หลมุฝังกลบ เพิม่การรไีซเคิล ลดการปลอ่ยมลพษิ
และการใชพ้ลงังาน และระบุโอกาสในการนำาน้ำ ากลบั
มาใชใ้หมแ่ละการอนุรกัษ์ ในการดำาเนินงานและหว่ง
โซอุ่ปทานของเรา โปรดดท่ีูร�ยง�นก�รสร�้งโลกท่ี
ดียิง่ขึ้นของเราสำาหรบัรายละเอียดเพิม่เติม

การสรา้งโลกท่ีดียิง่ขึน้ประกอบด้วย 3 เสาหลักท่ีเป็นตัวกำาหนด
องค์กรของเรา ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ของเรา เราจดัหาและลงทนุในผลติภัณฑ์ท่ีเป็นนวตักรรมและมี
คณุภาพสงูซึ่งนำาเสนอโซลชูัน่ท่ีคำานึงถึงสิง่แวดลอ้มและใชง้านไดด้สีำาหรบั
ธุรกิจและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีของเรา

บุคลากรของเรา เรามุง่มัน่ท่ีจะวา่จา้ง พฒันา และสนับสนุนพนักงาน
ตลอดอาชพีของพวกเขา และมุง่มัน่ท่ีจะจดัหาสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภัย
และใหก้ารสง่เสรมิใหกั้บพนักงานของเรา นอกจากน้ี เรายงัใหก้าร
สนับสนุนแก่ชุมชนโดยรอบดว้ยการเขา้รว่มเป็นพนัธมติรระยะยาวและ
อาสาสมคัรและนำาโอกาสในงานดา้นการกศุล

กระบวนการของเรา เราปรบัปรุงสถานประกอบการและประสทิธภิาพการ
ดำาเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสง่เสรมิ
กลยุทธธุ์รกิจท่ีประสบความสำาเรจ็ เรากำาหนดใหตั้วเองมคีวามรบัผิดชอบ
ในความพยายามดา้นการสรา้งโลกท่ีดียิง่ขึน้ในทกุระดบัขององค์กรของ
เรา 

ความมุง่มัน่ต่อ

และความยัง่ยนื

ความคาดหวงัของเรา
เรามุง่มัน่ท่ีจะสื่อสารกับสาธารณะในลกัษณะท่ีถกูต้อง 
ครบถ้วน และสม่ำาเสมอ เฉพาะผู้ท่ีไดร้บัมอบหมายให้
ดำาเนินการเท่าน้ันท่ีควรเป็นตัวแทนของบรษัิทในการ
สื่อสารกับสื่อหรอืสาธารณะ

ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ 
เราใหค้วามสำาคัญต่อการสื่อสารขอ้มูลเก่ียวกับบรษัิท
ท่ีจดัเตรยีมใหด้ว้ยความระมดัระวงัและเป็นมอือาชพีใน
ระดบัสงูสดุ ขอ้มูลท่ีถกูต้อง สมบูรณ์ และสอดคลอ้งกันมคีวามสำาคัญต่อความชดัเจนในการ
สื่อสารผลประกอบการ ขา่วสาร กลยุทธ ์และนโยบายของเรา ดงัน้ัน เฉพาะตัวแทนท่ีไดร้บัมอบ
หมายของบรษัิทเท่าน้ันท่ีไดร้บัอนุญาตใหท้ำาการชีแ้จงในนามของบรษัิทต่อหน่วยงานของรฐั 
สาธารณะ สื่อ (รวมถึงสื่อสงัคมออนไลน์) และอ่ืน ๆ ท่ีอาจมคีวามสำาคัญต่อผู้ถือหุน้ ชื่อเสยีง
ของเรา และตลาดการเงิน 

ความรบัผิดชอบของคณุ 

• เวน้แต่คณุจะไดร้บัอนุญาต อยา่ชีแ้จง
แถลงต่อสาธารณะในนามของบรษัิท

• มสีว่นรว่มกับทีมประชาสมัพนัธข์องคณุ
ก่อนท่ีจะเริม่ทำาการสื่อสารผ่านสื่อใด ๆ

• ใชเ้วลาในการศึกษานโยบายขา่ว
ประชาสมัพนัธข์อง RPM

• หากคณุไดร้บัคำาถามจากบุคคล
ภายนอกเก่ียวกับเรื่องของบรษัิท 
โปรดรายงานเรื่องน้ีต่อหวัหน้างาน
ของคณุ ทีมประชาสมัพนัธ ์หรอื 
communications@rpminc.
com ก่อนท่ีจะตอบกลับ

• ใชค้วามระวงัเก่ียวกับนโยบายของ 
RPM ในเรื่องสื่อสงัคมออนไลน์ โปรด
ดท่ีูหน้า 26 ของหลกัจรรยาบรรณ
น้ีสำาหรบัรายละเอียดเพิม่เติม

คำาถาม: ฉันได้รบัก�รติดต่อจ�กสื่อท้องถ่ินท่ีระบุว�่พวกเข�ได้ยนิข�่วลือเก่ียวกับก�ร
ขย�ยโรงง�นของเร� และเรื่องน้ีจะนำ�ง�นและคว�มมัง่คัง่ม�สูพ่ื้นท่ีม�กแค่ไหน ฉัน
ได้ยนิข�่วลือภ�ยในว�่เร�กำ�ลังเล็งขย�ยธุรกิจ และดเูหมอืนว�่
จะเป็นข�่วดีท่ีจะชว่ยสง่เสรมิธุรกิจของเร� ฉันควรพูดกับสื่อและ
แจง้ใหพ้วกเข�รูใ้นสิง่ท่ีฉันรูห้รอืไม่

ตอบ: ไม ่เวน้แต่คณุจะเป็นบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายซึ่งเป็น
ตัวแทนของบรษัิทในการสื่อสารต่อสื่อหรอืสาธารณะ คณุไมค่วร
พูดคยุกับสื่อ คณุอาจมขีอ้มูลท่ีไมค่รบถ้วนสมบูรณ์หรอืไมถ่กู
ต้องซึ่งอาจทำาใหส้าธารณะเขา้ใจผิดได ้สง่คำาถามท้ังหมดไปยงัทีม
ประชาสมัพนัธข์องคณุ และพวกเขาสามารถทำาใหม้ัน่ใจไดว้า่เรื่อง
น้ีจะไดร้บัการรบัมอืไดอ้ยา่งเหมาะสม

แลว้ถ้า?

กับบุคคลภายนอก 
การสื่อสาร

ความรบัผิดชอบของคณุ
• ทำาความเขา้ใจและปฏิบติัตามภาระผูกพนัของคณุในการสนับสนุนความ
คิดรเิริม่ในเรื่องความยัง่ยนืของ RPM

• ทำาความคุ้นเคยและปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบยีบเก่ียวกับสิง่
แวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกับบทบาทของคณุ

• พยายามสรา้งโลกท่ีดขีึ้นในบทบาทของคณุท่ีบรษัิทและในแนวคิดความ
ยัง่ยนืขององค์กร

• แจง้ขอ้กังวลหากคณุพบเหน็บางอยา่งท่ีไมส่อดคลอ้งกับความคิดรเิริม่
ในเรื่องความยัง่ยนืของเรา 
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ความคาดหวงัของเรา
เรามุง่มัน่ท่ีจะทำาใหส้ภาพแวดลอ้มการทำางานมคีวามเป็น�
มอือาชพี มปีระสทิธผิล และปราศจากการลว่งละเมดิ 
และการกลัน่แกลง้

ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ
การลว่งละเมดิและการกลัน่แกลง้อาจเก่ียวขอ้งกับการกระทำาท่ีทำาใหเ้กิด
ความเสยีหายซึ่งสง่ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มการทำางานและเพื่อนรว่ม
งานของเรา การลว่งละเมดิในท่ีทำางานเป็นพฤติกรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ใน
สายตาของผู้ท่ีถกูกระทำา โดยเฉพาะในเรื่องเชื้อชาติ สผีิว ชาติกำาเนิด ศาสนา 
เพศ (รวมถึงการต้ังครรภ์ รสนิยมทางเพศ หรอือัตลกัษณ์ทางเพศ) อายุ 
ความพกิาร หรอืขอ้มูลทางพนัธุกรรมท่ีกลายเป็นเง่ือนไขของการจา้งงาน
หรอืท่ีรา้ยแรงหรอืเกิดขึ้นบอ่ยครัง้มากพอท่ีจะเป็นการขม่ขู ่เป็นปรปักษ์ 
หรอืการดถูกู การลว่งละเมดิในท่ีทำางานอาจเป็นไดท้ั้งทางวาจา สายตา หรอื
ทางรา่งกาย และอาจรวมไปถึงการเยย้หยนั มุกตลก การคกุคาม การกลา่ว
คำาหยาบ การใสร่า้ย ภาพวาด การสง่ขอ้ความ อีเมล การสมัผัสท่ีไมต้่องการ 
หรอืแมก้ระท่ังการทำารา้ย 
ในทางกลบักัน การกลัน่แกลง้ไมจ่ำาเป็นต้องขึ้นอยูกั่บสถานะการอนุรกัษ์ 

และเป็นมากกวา่พฤติกรรมท่ีหยาบคายหรอืไมเ่ป็นมติร ผู้รงัแกท่ีคกุคาม 
ขม่ขู ่หรอืทำาใหผู้้อ่ืนอับอาย ยกตัวอยา่งเชน่ โดยการกระจายขา่วลอืหรอื
ซุบซบินินทา กลา่วโทษผู้อ่ืนในท่ีสาธารณะ ตะคอก หรอืจงใจใหร้า้ยการปฏิบติั
งานของพนักงานคนอ่ืน 

คำาถาม: ซพัพล�ยเออรร์�ยหนึ่งของฉันเริม่ท้ิงโน้ตท่ีเขยีนด้วย
ล�ยมอืพรอ้มบทกวต้ีนฉบบัของพวกเข�ไวใ้หฉั้น บทกวล่ี�สดุของ
พวกเข�มกีลอนท่ีสื่อไปในท�งเพศอย�่งชดัเจนซึง่ทำ�ใหฉั้นรูส้กึไม่
สบ�ยใจ ฉันจะทำ�อย�่งไร

ตอบ: โน้ตของซพัพลายเออรข์องคณุเป็นขอ้กังวล และคณุควร
รายงานความไมส่บายใจของคณุเก่ียวกับพวกเขาต่อหวัหน้างาน
หรอืผู้จดัการ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรอืฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติั
ตามกฎระเบยีบของ RPM หรอืกลุม่บรษัิททันที หรอืโทรไปท่ีส�ย
ด่วน RPM 

คำาถาม: เมื่อมบี�งอย�่งไมถ่กูต้องในท่ีทำ�ง�น เจ�้น�ยของฉันจะ
ประชุมกับผูใ้ต้บงัคับบญัช�ทัง้หมดของเธอเพื่อใหม้คีว�มอับอ�ย
ต่อส�ธ�รณะในสิง่ท่ีฉันมองว�่เป็นขอ้ผดิพล�ดเล็กน้อย ฉันจำ�เป็น
ต้องมคีว�มเขม้แขง็ขึ้น หรอืเจ�้น�ยของฉันมพีฤติกรรมไมเ่หม�ะ
สมหรอืไม่

ตอบ: พฤติกรรมของเจา้นายของคณุอาจทำาใหเ้กิดการกลัน่แกลง้ 
และคณุควรจะรายงานขอ้กังวลของคณุเก่ียวกับเรื่องน้ีต่อผู้จดัการ
คนอ่ืน ฝ่ายทรพัยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎ
ระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอื RPM หรอืโทรไปท่ีส�ยด่วน RPM 

แลว้ถ้า?
การล่วงละเมดิและการกลัน่แกล้ง 

จะไมย่อมให้เกิดขึน้ 

ความคาดหวงัของเรา
เราสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มการทำางานท่ีมคีวาม
หลากหลายซึ่งต้อนรบัและครอบคลมุถึงทกุคน 

ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ 
เรายอมรบัทกุวถีิทางในความแตกต่างกันของพนักงานของเรา ซึ่งรวมไปถึง ภมูหิลงั 
อายุ เพศ ความสามารถ เพศวถีิ หรอืลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีทำาใหพ้นักงานของเรามเีอกลกัษณ์
เฉพาะตัว เพื่อสนับสนุนในเรื่องดงักลา่ว เรามุง่มัน่ท่ีจะสง่เสรมิวฒันธรรมท่ีหลากหลาย
ซึ่งทกุคนไดร้บัการปฏิบติัดว้ยความเคารพ เท่าเทียมกัน และมสีว่นรว่ม 
ความมุง่มัน่ของเราในโอกาสการจา้งงานท่ีเท่าเทียมกันถือเป็นสว่นสำาคัญของค่านิยม

และความคาดหวงัของหลกัการ 168 และนำาไปใชกั้บทกุคนท่ีเก่ียวขอ้งในการดำาเนินงาน
ของเรา ความมุง่มัน่น้ีหา้มมใิหพ้นักงานมกีารเลอืกปฏิบติัโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ซึ่ง
รวมไปถึงหวัหน้างานและเพื่อนรว่มงาน ในเรื่องท่ีเก่ียวกับเชื้อชาติ สผีิว สญัชาติ ศาสนา 
เพศ (รวมถึงการต้ังครรภ์ รสนิยมทางเพศ หรอือัตลกัษณ์ทางเพศ) อายุ ความพกิาร 
หรอืขอ้มูลทางพนัธุกรรม

ความรบัผิดชอบของคณุ 

• วฒันธรรมท่ีหลากหลายบง่บอกถึง
ความเป็นบรษัิทของเรา ดงัน้ัน ทกุคน
จงึมคีวามรบัผิดชอบในการปฏิบติัต่อ
กันอยา่งใหเ้กียรติและใหค้วามเคารพ 

• หา้มมใิหม้กีารเลอืกปฏิบติัหรอืการปฏิบติั
ท่ีไมเ่ป็นธรรมโดยเดด็ขาดในทกุกรณี 

• ใชเ้วลาในการศึกษานโยบายโอกาส
การจา้งงานท่ีเท่าเทียมกันและ
นโยบ�ยคว�มหล�กหล�ยและก�ร
ยอมรบัคว�มแตกต่�งของ RPM 

• ใหร้ายงาน หากคณุพบเหน็หรอื
ประสบกับการปฏิบติัหรอืพฤติกรรม
ท่ีเป็นการเลอืกปฏิบติั 

• บรษัิทจะสอบสวนขอ้กังวลท่ีแจง้ท้ังหมด
อยา่งละเอียด 

คำาถาม: ฉันแก่กว�่เพื่อนรว่มง�นอย�่งน้อย 20 ปีและใกล้จะเกษียณแล้ว เพื่อน
รว่มง�นล้อฉันเรื่องอ�ยุและก�รเกษียณ ตอนแรกฉันคิดว�่มนัเป็นเรื่องตลกและ
เป็นวธิติีดต่อกับพวกเข� แต่พวกเข�ได้เริม่เรยีกชื่อฉัน อย�่งเชน่ "ฟอสซลิ" และ
หยุดเชญิฉันเข�้รว่มก�รประชุมสำ�คัญท่ีฉันรูส้กึว�่ต้องเข�้รว่ม ฉันจะทำ�อย�่งไร

ตอบ: คณุควรแจง้ขอ้กังวลเก่ียวกับพฤติกรรมของเพื่อนรว่มงานของคณุต่อผู้
จดัการ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของกลุม่
บรษัิทหรอื RPM หรอืโทรไปท่ีส�ยด่วน RPM 

แลว้ถ้า?

สำาหรบัทกุคน 
ท่ีเท่าเทียมกัน 

จงใชค้วาม
ระมดัระวงั

จงเฝ้า
ระวงั

ให้ความเคารพ รายงาน
เหตกุารณ์ใด ๆ

ความรบัผิดชอบของคณุ
• หา้มลว่งละเมดิและกลัน่แกลง้โดยเดด็ขาด 

• พวกเราแต่ละคนควรดำาเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจวา่สภาพแวดลอ้มการ
ทำางานของเราจะปราศจากการลว่งละเมดิและการกลัน่แกลง้ 

• ใชเ้วลาในการศึกษานโยบายการไมล่ว่งละเมดิของ RPM

• หากคณุพบเหน็หรอืประสบกับพฤติกรรมการลว่งละเมดิหรอื
กลัน่แกลง้ไมว่า่จะมาจากพนักงานหรอืบุคคลภายนอก ใหแ้จง้
เรื่องดงักลา่วโดยติดต่อหวัหน้างานของคณุ ฝ่ายทรพัยากร
บุคคล ฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของกลุม่
บรษัิทหรอืของ RPM หรอืโทรไปท่ีส�ยด่วน RPM 

• บรษัิทจะตรวจสอบการรายงานท้ังหมดอยา่งละเอียด

โอกาส
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ความคาดหวงัของเรา
เรามุง่มัน่ท่ีจะดำาเนินธุรกิจอยา่งมจีรยิธรรมและมคีวามรบัผิดชอบ โดย
คงไวซ้ึ่งวฒันธรรมองค์กรท่ีใหค้วามเคารพ สนับสนุน และสง่เสรมิสทิธิ
มนุษยชน RPM มุง่มัน่ท่ีจะดำาเนินการอยา่งสอดคลอ้งกับกฎหมายสทิธิ
มนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งในการดำาเนินธุรกิจและจะต่อต้านการค้ามนุษยแ์ละ
การแสวงประโยชน์จากเรื่องดงักลา่ว

ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ
การเคารพสทิธมินุษยชนเป็นค่านิยมพื้นฐานของบรษัิท เราสนับสนุน
หลกัคิดนำาทางในเรื่องธุรกิจและสทิธมินุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งปฏิบติัตามหลกัการดา้นสทิธมินุษยชนท่ีเป็นท่ียอมรบั
ในระดบัสากล 
เราไมเ่ขา้รว่มหรอืทำาธุรกิจโดยเจตนาท้ังโดยตรงหรอืโดยอ้อมกับ

บุคคลหรอืบรษัิทใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบงัคับใชแ้รงงาน การค้า
มนุษย ์แรงงานเดก็ หรอืแรงงานขดัหน้ี เราทำางานกับเฉพาะซพัพลาย
เออรท่ี์มค่ีานิยมและความคาดหวงัเชน่เดยีวกับเราในเรื่องสทิธมินุษย
ชนดว้ยการสนับสนุนการดำาเนินการในหว่งโซอุ่ปทานของเราท่ีมคีวาม
สอดคลอ้งกับหลักจรรย�บรรณสำ�หรบัซพัพล�ยเออรข์อง RPM

คำาถาม: เนื่องจ�กคว�มท้�ท�ยในหว่งโซอุ่ปท�น เร�จงึได้
จดัห�วตัถดิุบจ�กซพัพล�ยเออรร์�ยใหมใ่นภมูภิ�คท่ีเร�ไม่
เคยดำ�เนินง�นม�ก่อน ซพัพล�ยเออรป์ฏิเสธคำ�ขอของเร�
ท่ีจะใหเ้ข�้ตรวจเยีย่มโรงง�นผลิตในพื้นท่ีห�่งไกลในชนบท
ของจนี เร�ควรส�นต่อคว�มสมัพนัธต่์อไปหรอืไม่

ตอบ: ซพัพลายเออรท่ี์ได้รบัการคาดหวงัของคณุได้
ปฏิเสธท่ีจะอนุญาตใหค้ณุเขา้ตรวจเยีย่มโรงงานและท่ีตัง้
ของโรงงานอาจจะเป็นสญัญาณบง่ชีว้า่ การดำาเนินธุรกิจ
ไมส่อดคล้องกับค่านิยมและความคาดหวงัของเรา คณุ
ควรแจง้ขอ้กังวลของคณุโดยติดต่อฝ่ายกฎหมายและ
การปฏิบติัตามกฎระเบยีบของกลุ่มบรษัิทหรอื RPM ซึ่ง
จะสามารถใหค้วามชว่ยเหลือในการตรวจสอบวเิคราะห์
สถานะเพิม่เติมเพื่อใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออรจ์ะปฏิบติัตาม
มาตรฐานของเรา คำาถาม: ฉันสงสยัว�่หวัหน้�ของฉันมี

ปัญห�เรื่องก�รด่ืมสรุ�และกังวลว�่เรื่อง
น้ีอ�จทำ�ใหเ้กิดปัญห�ด้�นคว�มปลอดภัย 
ฉันควรร�ยง�นเรื่องน้ีหรอืไม ่และถ้�ต้อง
ร�ยง�น ควรแจง้ต่อใคร

ตอบ: คณุมสีทิธิท่ี์จะเป็นกังวลเก่ียวกับ
หวัหน้างานของคณุ รายงานขอ้กังวล
ของคณุต่อฝ่ายบรหิาร ฝ่ายทรพัยากร
บุคคล หรอืส�ยด่วน RPM บรษัิทของ
คณุสามารถแก้ไขปัญหาและใหก้าร
สนับสนุนแก่หวัหน้างานของคณุได้ตาม
ความจำาเป็น

แลว้ถ้า?
สทิธิ

ความมุง่มัน่ในเรื่อง

มนุษยชน 

สขุอนามยัและ
ความปลอดภัย

ความคาดหวงัของเรา
ทกุคนมหีน้าท่ีในการดำาเนินธุรกิจในลกัษณะ
ท่ีปกป้องสิง่แวดลอ้ม สขุอนามยัและความ
ปลอดภัยของผู้ผลติหรอืใชผ้ลติภัณฑ์และบรกิาร
ของเรา 

ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ 
เราทุ่มเทใหกั้บการรกัษาสขุอนามยัและความ
ปลอดภัยของพนักงาน ลกูค้า และเพื่อนบา้นของ
เรา และเพื่อรกัษาความสมบูรณ์ของสิง่แวดลอ้ม
ของเรา 
สขุอนามยัและความปลอดภัยของพนักงานมี

ความสิง่สำาคัญยิง่ เรามคีวามรบัผิดชอบในการ
จดัหาสถานท่ีทำางานท่ีปลอดภัยสำาหรบัพนักงาน
ทกุคน และมนีโยบายไมย่นิยอมใหม้กีารกระทำา
หรอืการคกุคามโดยใชค้วามรุนแรง

แลว้ถ้า? RPM ไดน้ำาเอาพื้นฐาน EH&S ท่ีสำาคัญ 6 ประการมาใชเ้พื่อกำาหนดความคาดหวงัท่ีสำาคัญอยา่ง
แขง็แกรง่ท่ัวท้ังทกุบรษัิทท่ี RPM ดำาเนินงาน ในขณะเดยีวกันเราไดมุ้ง่มัน่ท่ีจะทำาใหเ้กิดความ
สอดคลอ้งกันในวฒันธรรมความปลอดภัยของเรา 

ความรบัผิดชอบของคณุ 

• ทำาความเขา้ใจและปฏิบติัตามกฎระเบยีบและกฎหมายสิง่แวดลอ้ม สขุอนามยั 
และความปลอดภัยท่ีใชบ้งัคับ

• อยา่ใชท้างลดัในเรื่องความปลอดภัย

• อยา่เพกิเฉยต่อสถานการณ์ท่ีไมป่ลอดภัยใด ๆ มบีทบาทอยา่งแขง็ขนัใน
การรบัรองความปลอดภัยของคณุและความปลอดภัยของผู้อ่ืน

• รายงานการกระทำาหรอืการคกุคามจากการใชค้วามรุนแรง

• มาทำางานโดยปราศจากแอลกอฮอลห์รอืยาเสพยติ์ด

• พบเหน็บางอยา่ง - ใหพู้ดออกมา รายงานการปฏิบติั สภาวะ หรอืเหตกุารณ์ท่ีไมป่ลอดภัยต่อ
หวัหน้างานของคณุ แผนก EH&S ของบรษัิทหรอืของ RPM หรอืโทรไปท่ีส�ยด่วน RPM

1. วสิยัทัศน์ในเรื่องความปลอดภัย 
แถลงการณ์วสิยัทัศน์ของผู้บรกิารระดบัสงู
ท่ีตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจและ
สื่อสารถึงความมุง่มัน่ในการปรบัปรุงในเรื่อง 
EH&S อยา่งต่อเน่ือง

2. การมสีว่นรว่มและความรบัผิดชอบ การ
มสีว่นรว่มของพนักงานและความรบัผิดชอบ
ต่อความสำาเรจ็ของ EH&S

3. ความมุง่มัน่ในเรื่องทรพัยากรทาง
วชิาชพี จะมกีารประเมนิทรพัยากรดา้น 
EH&S ประจำาปี

4. การวดัผลและรายงานตัวชีว้ดัในเรื่อง
ความปลอดภัย จะมกีารรายงานตัวบง่ชีท่ี้เป็น
สิง่นำาทางและความลา้หลงัต่อฝ่ายบรหิาร

5. กำาหนดเป้าหมายความปลอดภัย เป้า
หมายความปลอดภัยในพื้นท่ีไดร้บัการกำาหนด
ตามความต้องการและลำาดบัความสำาคัญใน
การปฏิบติังาน

6. การพฒันาอยา่งต่อเนื่อง เป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ของ EH&S ในพื้นท่ีจะไดร้บัการ
ตรวจสอบและปรบัใหมเ่ป็นประจำาทกุปี

ความรบัผิดชอบของคณุ
• ปฏิบติัต่อทกุคนอยา่งเคารพและใหเ้กียรติ

• หา้มมสีว่นรว่มหรอืสนับสนุนการละเมดิสทิธมินุษยชน 

• ใชเ้วลาในการเรยีนรูเ้ก่ียวกับคำ�ชีแ้จงในเรื่องสทิธมินุษยชนของ 
RPM

• มองหาสญัญาณธงแดงท่ีอาจบง่ชีถึ้งการละเมดิสทิธมินุษยชน 
และรายงานขอ้สงสยัในเรื่องการละเมดิสทิธมินุษยชนต่อหวัหน้า
งาน ฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรอืฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎ
ระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอื RPM
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ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ
เราดำาเนินงานในท่ัวโลกซึ่งต้องปฏิบติัตามกฎหมายของทกุประเทศท่ีเราดำาเนินธุรกิจ 
โดยท่ีกฎหมายหลายฉบบัเก่ียวขอ้งกับการจดัการขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับบุคคลโดยเฉพาะ 
กฎหมายเหลา่น้ีบางสว่นไดใ้หส้ทิธแิก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลของตน เราใชม้าตรการ
ทางเทคนิคเฉพาะเพื่อใหแ้น่ใจวา่ระบบ เครอืขา่ย อุปกรณ์ และสภาพแวดลอ้มของเราจะ
มคีวามปลอดภัยและประมวลผลขอ้มูลตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคับ เราแจง้ใหบุ้คคลเก่ียวกับ
กิจกรรมการประมวลผลขอ้มูลของเราทราบและมกีระบวนการในการตอบสนองต่อคำาขอ
จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลสว่นบุคคลของพวกเขา เราดำาเนินการประเมนิความเสีย่ง
ตามท่ีกฎหมายกำาหนดเพื่อใหแ้น่ใจวา่กิจกรรมการประมวลผลมคีวามจำาเป็น เหมาะสม 
และมพีื้นฐานกฎหมายรองรบั 

คำาถาม: มคีนท่ีฉันไมรู่จ้กัจ�กแผนก
ข�ยของเร�โทรม�ถ�มวนัเกิดของ
ผูจ้ดัก�รในแผนกของฉัน ดเูหมอืน
ว�่ ผูจ้ดัก�รคนดังกล่�วกำ�ลังจะเดิน
ท�งไปยงัสถ�นท่ีของลกูค้�พรอ้ม
กับพนักง�นข�ย และพนักง�นข�ย
กำ�ลังจะซื้อตัว๋เครื่องบนิใหกั้บผูจ้ดัก�ร 
พนักง�นข�ยบอกฉันว�่ตัวแทนก�ร
ท่องเท่ียวต้องก�รวนัเกิดของผู้
จดัก�รเพื่อใชจ้องก�รเดินท�ง ฉัน
ส�ม�รถเข�้ถึงขอ้มูลได้ แต่เนื่องจ�ก
ฉันไมรู่จ้กับุคคลท่ีโทรม� ฉันจงึไมไ่ด้
ใหข้อ้มูลแก่พวกเข� ฉันทำ�ถกูหรอืไม่
ในก�รไมใ่หข้อ้มูลดังกล่�ว

ตอบ: ใช ่คณุทำาในสิง่ท่ีถกูต้อง คณุ
ไมรู่จ้กัผูโ้ทร คณุจงึไมท่ราบวา่ผูโ้ทร
ทำางานในแผนกขายจรงิหรอืไม ่แมว้า่
ผูโ้ทรจะทำางานในแผนกขายของบรษัิท 
RPM ท่ีดำาเนินงาน แต่คณุไมท่ราบ
วา่พวกเขามอีำานาจในการได้รบัขอ้มูล
หรอืไม ่และพวกเขาจะใชข้อ้มูลนัน้เพื่อ
วตัถปุระสงค์ท่ีถกูต้องตามกฎหมาย
หรอืไม่

แลว้ถ้า?

การกำากับดแูลขอ้มูล

ความคาดหวงัของเรา
เรามุง่มัน่ท่ีจะจดัการขอ้มูลของเราและขอ้มูลท่ีผู้
อ่ืนมอบใหเ้ราอยา่งมจีรยิธรรมและปลอดภัย ซึ่ง
รวมไปถึงขอ้มูลท่ีคณุไดใ้หไ้วกั้บบรษัิท และขอ้มูล
ท่ีเราไดร้บัจากลกูค้า ซพัพลายเออร ์และบุคคลท่ี
สามอ่ืน ๆ ท่ีเราดำาเนินธุรกิจดว้ย เราเคารพและมุง่
มัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลและ
ความปลอดภัยของขอ้มูลท้ังหมดในประเทศท่ีเรา
ดำาเนินธุรกิจ

ความรบัผิดชอบของคณุ
• หากคณุไดร้บัคำาขอหรอืคำาแนะนำาจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลท่ีบรษัิท
อาจครอบครอง คณุต้องปฏิบติัตามนโยบายคำาขอของเจา้ของขอ้มูล

• หากคณุกำาลงัเก็บรวบรวม ไดร้บั จดัเก็บ แบง่ปัน ถ่ายโอน (รวมถึงผ่านทางการ
เขา้ถึง) ใช ้หรอืลบขอ้มูลท่ีระบุโดยตรงหรอืโดยอ้อมหรอือาจนำาไปสูก่ารระบุ
ตัวตนของบุคคล (“ขอ้มูลสว่นบุคคล”) คณุต้องยนืยนัวา่คณุกำาลงัดำาเนิน
การในเรื่องดงักลา่วตามขอ้กำาหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท้ังหมด กิจกรรม
ใหมห่รอืท่ีเป็นการแก้ไขท้ังหมดท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลสว่นบุคคลจะต้องเป็น
ไปตามนโยบายการประเมนิผลกระทบความเป็นสว่นตัวของขอ้มูล 

• หากคณุมขีอ้สงสยัวา่คณุไดร้บัอนุญาตใหท้ำาการถ่ายโอนขอ้มูลสว่นบุคคลหรอืขอ้มูลของ
องค์กรหรอืไม ่โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของกลุม่บรษัิท
หรอื RPM หรอืสง่อีเมลไปยงั DataProtection@rpminc.com 

• หากคณุทราบหรอืมเีหตอัุนควรสงสยัวา่ขอ้มูลของบรษัิท
ถกูบุกรุก ซึง่รวมไปถึงแต่ไมจ่ำากัดเพยีงการสญูหายของ
อุปกรณ์ใด ๆ ท่ีเก็บขอ้มูลของบรษัิท คณุต้องแจง้ให้หัวหน้า
งานทราบทันทีและรายงานเหตกุ�รณ์ท่ีต้องร�ยง�นตาม
นโยบายเหตกุารณ์ท่ีต้องรายงานของเรา (ดหูน้า 9)

• หากคณุสามารถเขา้ถึงหมายเลขประกันสงัคม หมายเลขใบ
ขบัขีข่องบุคคล หรอืขอ้มูลการระบุอ่ืน ๆ ของรฐับาล ขอ้มูล
ทางการเงิน หรอืขอ้มูลสว่นบุคคลอ่ืน ๆ คณุต้อง (i) ปกป้อง
ความลบั ความสมบูรณ์ และความพรอ้มใชง้าน (ii) ปกป้องจากสิง่ผิดกฎหมาย
หรอื การเขา้ถึง การใช ้หรอืการเปิดเผยโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต และคณุต้อง (iii) ตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่บุคคลท่ีสามใด ๆ ท่ีทำางานในนามของบรษัิทอยูภ่ายใต้ภาระผูกพนั
ในการรกัษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบั ไดต้กลงท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกับขอ้มูล
ท่ีใชบ้งัคับ และมกีารป้องกันทางเทคนิคในสถานท่ีเพื่อปกป้องขอ้มูลของบรษัิท

• ใชเ้วลาในการศึกษานโยบายการปกป้องขอ้มูลของ RPM

• หากคณุไดร้บัการขอขอ้มูลจากผู้บงัคับใชก้ฎหมาย โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมาย
และการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอื RPM ทันที

และการปกป้องขอ้มูลสว่นบุคคล

https://rpminc.ethicspointvp.com/custom/rpminc/forms/mgr/form_data.asp?lang=en
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ความคาดหวงัของเรา
เป็นหลกัการเดยีวกันกับท่ีพบในนโยบายของบรษัิทอ่ืน ๆ ท่ีนำา
ไปใชกั้บกิจกรรมออนไลน์ของคณุ ในท้ายท่ีสดุคณุต้องรบัผิด
ชอบต่อสิง่ท่ีคณุโพสต์บนอินเทอรเ์น็ต และควรพจิารณาถึง
ความเสีย่งและผลตอบแทนก่อนท่ีจะโพสต์ โปรดทราบวา่หาก
พฤติกรรมออนไลน์ของคณุสง่ผลเสยีต่อประสทิธภิาพการ
ทำางาน ชื่อเสยีงของบรษัิท ประสทิธภิาพของเพื่อนรว่มงาน 
หรอืมผีลกระทบต่อลกูค้า ซพัพลายเออร ์บุคคลท่ีทำางานในนาม
ของบรษัิท คณุอาจถกูลงโทษทางวนัิยสงูสดุและรวมไปถึงการ
เลกิจา้ง 

ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ
สื่อสงัคมออนไลน์เป็นเครื่องมอืท่ีน่าต่ืนเต้นและอาจมผีลกระ
ทบสงูในการมสีว่นรว่ม การมปีฏิสมัพนัธ ์การเผยแพรข่อ้มูล
และการสื่อสารโดยรวม อยา่งไรก็ตาม สิง่สำาคัญก็คือต้องจำาไว้
วา่การโพสต์ แมว้า่จะทำานอกสถานท่ีและในขณะท่ีไมไ่ดป้ฏิบติั
หน้าท่ี ก็อาจจะเป็นการละเมดินโยบายของบรษัิทได ้สิง่สำาคัญก็
คือพงึระลกึไวเ้สมอวา่เน้ือหาออนไลน์ไมค่่อยมคีวามเป็นสว่นตัว 
และผู้อ่านของคณุอาจประกอบไปดว้ยคู่แขง่ ลกูค้าปัจจุบนัและ
ลกูค้าท่ีไดร้บัการคาดหวงั และเพื่อนรว่มงานในปัจจุบนั อดตี 
หรอือนาคต 

คำาถาม: เพื่อนรว่มง�นคนหนึ่งโพสต์ร�ยชื่อลกูค้�ของเร�ในบญัชสีื่อสงัคม
ออนไลน์ของตนเอง พวกเข�ได้โพสต์หลังเวล�ง�น ฉันไมท่ร�บว�่ร�ยชื่อลกูค้�
เป็นคว�มลับหรอืเป็นคว�มรูส้�ธ�รณะหรอืไม ่ฉันไมแ่น่ใจว�่ควรร�ยง�นเรื่อง
น้ีหรอืไม่

ตอบ: คณุควรรายงานเรื่องน้ีต่อหวัหน้างานของคณุ ทีม HR ฝ่ายกฎหมาย
และการปฏิบติัตามกฎของกลุม่บรษัิทหรอื RPM หรอืโทรไปท่ีส�ยด่วน RPM 
พนักงานอาจจะละเมดินโยบายของบรษัิทเก่ียวกับขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและเป็น
กรรมสทิธิ ์หรอืภาระหน้าท่ีในการรกัษาความลบัต่อลกูค้าของเรา โพสต์อาจทำาให้
เกิดความเสยีหายต่อความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของบรษัิท ชื่อเสยีง หรอื
เจตจำานงท่ีดขีองฐานลกูค้า

ความรบัผิดชอบของคณุ
• การโพสต์ท่ีไมเ่หมาะสมซึ่งรวมไปถึงการเลอืกปฏิบติั การลว่งละเมดิ 
การคกุคามท่ีใชค้วามรุนแรง หรอืการกระทำาท่ีไมเ่หมาะสมหรอืไม่
ชอบดว้ยกฎหมายท่ีมลีกัษณะคลา้ยกันจะไมไ่ดร้บัการยอมรบั

• แสดงความเคารพ ความยุติธรรม และความสภุาพต่อเพื่อนรว่มงาน 
ลกูค้า ซพัพลายเออร ์และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีทำางานในนามของบรษัิท

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โพสต์ของคณุเป็นการรกัษาความลบัของ
บรษัิทและเคารพกฎหมายการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้ความของคณุเป็นความจรงิและไมท่ำาให้
เขา้ใจผิด โพสต์/การรบัรองเก่ียวกับผลติภัณฑ์หรอืบรกิารของเรา
ต้องระบุใหช้ดัเจนวา่คณุเป็นพนักงานของบรษัิท และต้องปฏิบติั
ตามมาตรฐานการค้าท่ีเป็นธรรมและนโยบายบรษัิทของคณุ

แลว้ถ้า?
สื่อสงัคมออนไลน์

 

ความคาดหวงัของเรา
ในยุคดจิทัิลน้ี ขอ้มูลต่าง ๆ อยูใ่กลแ้ค่ปลาย
น้ิวผ่านทางอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย ไมว่า่จะ
เป็นโทรศัพท์ นาฬิกา แลป็ท็อป หรอืแมแ้ต่
รถยนต์ของเรา ในขณะท่ีใหก้ารสนับสนุน
นวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีจะชว่ยขบัเคลื่อน
บรษัิทใหก้้าวไปขา้งหน้าอยา่งต่อเน่ือง เรายงั
คงทุ่มเทใหกั้บการดแูลสนิทรพัยข์องบรษัิท
อยา่งมจีรยิธรรมและมคีวามรบัผิดชอบ

ความรบัผิดชอบของคณุ 

• คณุต้องรกัษาความปลอดภัยและปกป้อง
สนิทรพัยข์องบรษัิทอยา่งสมเหตสุมผล
และในทางเทคนิคตลอดเวลา รวมไปถึง
การรกัษาความปลอดภัยอุปกรณ์ในทาง
กายภาพและใชก้ารลอ็คและรหสัผ่านท่ี
สอดคลอ้งกับนโยบายรหสัผ่านของ RPM 

• คณุต้องเขา้รหสัหรอืใชร้หสัผ่านป้องกัน
เอกสารหรอืการสื่อสารท่ีมขีอ้มูลท่ี
ละเอียดอ่อน และแบง่ปันเฉพาะขอ้มูล
ท่ีจำาเป็นสำาหรบัวตัถปุระสงค์ทาง
ธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายเท่าน้ัน 

• ผู้ท่ีเก่ียวขอ้งในเทคโนโลยสีารสนเทศจะ
ต้องปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภัย
มาตรฐานขัน้ต่ำาของ RPM และการ
ควบคมุความปลอดภัยทางเทคนิค
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหแ้น่ใจวา่มกีาร
ใชม้าตรการท่ีเหมาะสมท่ัวท้ังองค์กร

• สนิทรพัยข์องบรษัิทไดถ้กูใชเ้พื่อ
วตัถปุระสงค์ทางธุรกิจท่ีชอบดว้ย
กฎหมายเท่าน้ันและเป็นไปตามนโยบาย
การใชง้านท่ียอมรบัไดข้อง RPM 

คำาถาม: ฉันกำ�ลังพกัเท่ียงและฉันต้องก�รใชค้อมพวิเตอรเ์พื่อซื้อของขวญัวนัเกิด
ใหค้ณุแมล่่ะ ฉันส�ม�รถทำ�ได้หรอืไม่

ตอบ: ได ้หากบรษัิทของคณุอนุญาตใหใ้ชง้านในลักษณะนี้ได้ในบางครัง้ นี่เป็นเรื่อง
เล็กน้อยเนื่องจากมค่ีาใชจ้า่ยหรอืความเสีย่งเพยีงเล็กน้อยต่อความรบัผดิต่อบรษัิท 
คณุยงัสามารถใชท้รพัยส์นินี้เพื่อทำางานสว่นตัวในชว่งพกักลางวนัท่ีมคีวามเหมาะสม

แลว้ถ้า?

สนิทรพัยข์องบรษัิท
การใช ้

ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ 
เราเขา้ใจในความไวว้างใจท่ีผู้ถือหุน้ของเรามอบให้
กับเราในการจดัการสนิทรพัยข์องบรษัิทท้ังท่ีจบั
ต้องไดแ้ละจบัต้องไมไ่ด ้และเราคงไวซ้ึ่งนโยบาย
และขัน้ตอนตลอดท้ังองค์กรท่ีกำาหนดขึ้นเพื่อทำา
หน้าท่ีเป็นการตรวจสอบและถ่วงดลุเพื่อใหแ้น่ใจ
วา่จะไดร้บัสนิทรพัยใ์นเวลาท่ีเหมาะสม ถกูใชอ้ยา่ง
เหมาะสมท้ังในทางเทคนิคและในทางปฏิบติั มี
ความปลอดภัยและไดร้บัการบำารุงรกัษาอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

27ความโปร่ ง ใส  ความไว้ วางใจ  และความเคารพ

http://www.rpminc.com/hotline
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ความคาดหวงัของเรา
เราทุ่มเทใหกั้บการดแูลสนิทรพัยข์องบรษัิทอยา่งมจีรยิธรรมและมคีวาม
รบัผิดชอบ พนักงานทกุคนมหีน้าท่ีต้องปกป้องทรพัยส์นิของบรษัิท รวม
ถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและเป็นกรรมสทิธิ ์ควรใชส้นิทรพัยข์องบรษัิทเพื่อ
วตัถปุระสงค์ทางธุรกิจท่ีถกูต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน การใชง้านสว่นบุคคล
โดยในบางครัง้จะต้องเป็นไปตามนโยบายของบรษัิท 

ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ
สนิทรพัยข์องบรษัิทมรีูปรา่งและขนาดท่ีแตกต่างกันและอาจเป็นสิง่ท่ีเรา
มองไมเ่หน็หรอืจบัต้องไมไ่ด ้(สนิทรพัยท่ี์ไมม่ตัีวตน) สนิทรพัยท่ี์ไมม่ตัีวตน
อาจเป็นขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและเป็นกรรมสทิธิ ์เชน่ ขอ้มูลลกูค้า บนัทึก 
เครื่องหมายการค้า แผนการตลาด ขอ้มูลท่ีไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะอ่ืน 
ๆ และทรพัยส์นิทางปัญญา เชน่ สตูรผลติภัณฑ์และความลบัทางการค้า 
สนิทรพัยท่ี์มตัีวตน ไดแ้ก่ เงิน ทรพัยส์นิ ยานพาหนะ อุปกรณ์ ผลติภัณฑ์และ
อุปกรณ์ไอที (โปรดดท่ีูหน้า 27 สำาหรบัรายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับการใช้
อุปกรณ์ไอที)
ในฐานะพนักงาน คณุอาจทราบถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและเป็นกรรมสทิธิ ์

ขอ้มูลท่ีเป็นของบรษัิทท่ีมกัเป็นผลมาจากการทำางานหนักและการลงทนุ
เป็นเวลาหลายปี คณุต้องไมเ่ปิดเผยขอ้มูลเหลา่น้ีโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตอยา่ง
ชดัแจง้จากฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอื 
RPM 
การแบง่ปันขอ้มูลมกัจะมเีหตผุลทางธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ตัวอยา่ง

เชน่ เราสามารถเขา้ทำาขอ้ตกลงการไมเ่ปิดเผยขอ้มูลกับลกูค้า ซพัพลายเออร ์
ผู้ขายท่ีไดร้บัการคาดหวงั และอ่ืน ๆ หากคณุไดร้บัขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและ
เป็นกรรมสทิธิข์องบุคคลอ่ืน ใหย้นืยนัวา่ไดม้ขีอ้ตกลงในการคุ้มครองขอ้มูล
น้ันหรอืไม ่เน่ืองจากเรามหีน้าท่ีป้องกันไมใ่หข้อ้มูลถกูเปิดเผยและใชง้าน
อยา่งไมเ่หมาะสมตามขอ้ตกลง

คำาถาม: ฉันต้องก�รย�้ยเฟอรน์ิเจอรจ์�กบ�้นของฉันไปยงัหอ้ง
เก็บของซึง่อยูห่�่งออกไปเพยีงไมก่ี่ไมล์ ก�รใชร้ถบรรทกุของ
บรษัิทสำ�หรบัก�รเดินท�งระยะสัน้น้ีจะถือเป็นก�รใชโ้ดยบงัเอิญ
หรอืไม่

ตอบ: ไม ่การใชร้ถบรรทกุของบรษัิทเป็นการสว่นตัวจะไมถื่อเป็น 
"โดยบงัเอิญ" ไมว่า่ในกรณีใด ๆ เน่ืองจากบรษัิทอาจต้องรบัผิด
ชอบต่อความเสยีหายต่อยานพาหนะหรอืความเสยีหายท่ีเกิดจาก
การใชย้านพาหนะ 

แลว้ถ้า?
การปกป้องทรพัยส์นิ 

ขอ้มูลท่ีเป็นความลับและเป็นกรรมสทิธิ์ ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ 
ขอ้มูลท่ีไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะท่ีคณุอาจทราบในการจา้งงานของคณุอาจรวมไปถึงผลการ
ดำาเนินงานทางการเงินและการคาดการณ์ การควบรวมกิจการ การเปลีย่นแปลงผู้บรหิารระดบั
สงู การเปลีย่นแปลงในเงินปันผล การฟ้องรอ้งคดสีำาคัญ (ชนะหรอืแพ)้ หรอืการถกูดำาเนิน
การในดา้นกฎระเบยีบ ในบางครัง้ ขอ้มูลท่ีไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะอาจมเีน้ือหาเพยีงพอท่ี
ขอ้มูลดงักลา่วจะสง่ผลต่อการตัดสนิใจของนักลงทนุในการซื้อหรอืขายหุน้หากถกูเผยแพรต่่อ
สาธารณะ การซื้อขายโดยใชข้อ้มูลท่ีไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อผลประโยชน์ของคณุเองหรอื
เพื่อ "แนะนำา" ขอ้มูลภายในต่อสมาชกิในครอบครวัหรอืเพื่อนเป็นสิง่ท่ีผิดกฎหมาย การใชข้อ้มูล
ดงักลา่วเพื่อพยายามชว่ยใหผู้้อ่ืนทำากำาไรหรอืหลกีเลีย่งการสญูเสยี หรอืเพื่อใหบุ้คคลน้ันดำาเนิน
การในนามของคณุถือเป็นสิง่ผิดกฎหมาย

ความรบัผิดชอบของคณุ 

• หา้มซื้อหรอืขายหุน้ของ RPM หรอื
บรษัิทท่ีทำาธุรกิจกับ RPM หากคณุ
ทราบขอ้มูลท่ีไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ
ซึ่งอาจสง่ผลต่อมูลค่าหุน้เพื่อประโยชน์
ทางการเงินหรอืสว่นตัวของคณุเอง

• หา้มแบง่ปันขอ้มูลท่ีไมเ่ปิด
เผยต่อสาธารณะกับสมาชกิใน
ครอบครวั เพื่อน หรอืบุคคลอ่ืน

• หากคณุเริม่ทราบถึงการไมป่ฏิบติั
ตามกฎการซื้อขายโดยใชข้อ้มูล
ภายในท่ีเกิดขึ้นจรงิหรอืท่ีอาจ
เกิดขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมาย
และการปฏิบติัตามกฎระเบยีบ
ของ RPM หรอืส�ยด่วน RPM

• หากคณุไมแ่น่ใจเก่ียวกับกฎเก่ียว
กับการซื้อขายหลกัทรพัยโ์ดยใช้
ขอ้มูลภายใน โปรดติดต่อฝ่าย
กฎหมายและการปฏิบติัตามกฎ
ระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอื RPM

• ใชเ้วลาในการศึกษานโยบาย
การซื้อขายหลกัทรพัยโ์ดยใช้
ขอ้มูลภายในของ RPM

คำาถาม: ลกูค้�ท่ีประชุมรว่มกับฉันเมื่อว�นน้ีแจง้ฉันว�่ธุรกิจ
ของเข�กำ�ลังจะถกูซื้อกิจก�ร ฉันไมเ่ชื่อว�่เรื่องน้ีเป็นท่ีเปิดเผย
ต่อส�ธ�รณะในขณะท่ีเข�บอกฉันอย�่งมัน่ใจ ขอ้มูลน้ีจะทำ�ให้
ร�ค�หุน้ของพวกเข�พุง่สงูขึ้น และฉันกำ�ลังคิดท่ีจะแนะนำ�ลกูพี่
ลกูน้องของฉันท่ีชอบลงทนุในหุน้ ฉันส�ม�รถทำ�ได้หรอืไม ่

ตอบ: ไมไ่ด ้กฎการซื้อขายหลักทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลวงในจะถือวา่เป็นคำาแนะนำา ซึ่ง
เป็นสิง่ท่ีต้องหา้ม คณุไมส่ามารถใชข้อ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสำาคัญเพื่อผลประโยชน์
ทางการเงินหรอืสว่นตัวของคณุเองหรอืของผูอ่ื้น

แลว้ถ้า?

โดยใชข้อ้มูล
ภายใน

การซื้อขาย

ความคาดหวงัของเรา
การซื้อขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในเป็นสิง่ท่ีผิดกฎหมายและละเมดิค่านิยมและความคาดหวงัของหลกัการ 168 คณุอาจไดร้บัขอ้มูลเก่ียวกับ 
RPM หรอืบรษัิทท่ีทำาธุรกิจกับ RPM ท่ีอาจไมเ่ป็นท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ และขอ้มูลน้ีไมค่วรใชห้รอืแบง่ปันเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินหรอืสว่นตัว
ของคณุเองหรอืของบุคคลอ่ืน 

ความรบัผิดชอบของคณุ
• ปกป้องสนิทรพัยข์องบรษัิทท้ังหมดจากความเสยีหาย 
การโจรกรรม การใชใ้นทางท่ีผิด และการยกัยอก

• รกัษาความลบัของขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรอืเป็นกรรมสทิธิใ์ด ๆ ท่ี
ไดร้บัความไวว้างใจจากคณุในบทบาทของคณุอยา่งเขม้งวด หา้ม
เปิดเผยขอ้มูลดงักลา่ว เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากฝ่ายกฎหมาย
และการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของกลุม่บรษัิทหรอื RPM

• พงึระลกึไวเ้สมอวา่ภาระผูกพนัของคณุในการเก็บ
รกัษาขอ้มูลท่ีไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะจะยงัคงดำาเนิน
ต่อไปแมห้ลงัจากการจา้งงานของคณุสิน้สดุลง

• รายงานขอ้สงสยัในเรื่องการฉ้อโกง การใชใ้นทางท่ี
ผิด การโจรกรรม หรอืการใชท้รพัยส์นิในทางท่ีผิด
ต่อฝ่ายกฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของ
กลุม่บรษัิทหรอื RPM หรอืส�ยด่วน RPM
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ความคาดหวงัของเรา
เรามคีวามคาดหวงัวา่ การลงบญัชท้ัีงหมดของเราจะไดร้บัการจดัทำาและเก็บรกัษาดว้ยความ
ซื่อสตัยแ์ละโปรง่ใสในระดบัสงูสดุ สรา้งความไวว้างใจและใหค้วามเคารพต่อผู้ถือหุน้ของเรา การ
ลงบญัชอียา่งถกูต้อง ครบถ้วน และโปรง่ใสเป็นสิง่จำาเป็นสำาหรบัการตัดสนิใจเชงิกลยุทธท่ี์มขีอ้มูล
ครบถ้วน และการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของเราภายใต้กฎหมายหลกัทรพัยข์องรฐับาลกลางสหรฐั 
กฎของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(SEC) หลกัการบญัชท่ีี
ยอมรบัไดท่ั้วไป และกฎหมายการรายงานทางการเงินในท้องถ่ินท่ีใชบ้งัคับ 

ทำาไมเราจึงให้ความสำาคัญ 
การทำาบญัชแีละการลงบนัทึกรวมไปถึงบญัช ีงบการเงิน ใบบนัทึกเวลา รายงานค่าใชจ้า่ย ประวติั
และการประเมนิบุคลากร บนัทึกการผลติ และรายงานทางเทคนิค การลงบญัชี
ทางธุรกิจและการเงินท้ังหมดต้องมคีวามครบถ้วนและถกูต้องในการสะท้อน
ถึงธุรกรรมทางธุรกิจของเรา และเป็นไปตามนโยบายการควบคมุภายใน 
ภาระผูกพนัในการเปิดเผยขอ้มูล และกฎหมายและกฎระเบยีบท่ีเก่ียวขอ้ง 
เรามเีป้าหมายท่ีจะใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถ้วน ยุติธรรม ถกูต้อง ตรง
เวลา และเขา้ใจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

ความรบัผิดชอบของคณุ 

• หา้มปลอมแปลงเอกสารใด ๆ

• จงใชค้วามระมดัระวงัในการลง
บนัทึกทางการเงินท่ีน่าสงสยั

• ศึกษาและปฏิบติัตามขัน้ตอนการ
ควบคมุภายในของบรษัิท

• ศึกษาและปฏิบติัตามนโยบายการ
เงินและการบญัชขีอง RPM

• หา้มกระทำาการใด ๆ เพื่อเพิม่พูน
หรอืเปลีย่นแปลงยอดขายหรอืกำาไร
ระหวา่งรอบระยะเวลารายงาน

• ทำาความคุ้นเคยและปฏิบติัตามนโยบาย
การเก็บรกัษาบนัทึกของ RPM

• รว่มมอืกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจ
สอบอิสระของ RPM อยา่พยายามบบี
บงัคับ บดิเบอืน หลอกลวง หรอืสรา้ง
อิทธพิลต่อพวกเขาอยา่งฉ้อฉล 

• พนักงาน กรรมการ และเจา้หน้าท่ีทกุคนท่ี
เก่ียวขอ้งกับกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลจะ
ต้องศึกษาและปฏิบติัตามการควบคมุและ
ขัน้ตอนการเปิดเผยขอ้มูลของบรษัิท

• แจง้ประเดน็หรอืขอ้กังวลใด ๆ เก่ียวกับการ
ฉ้อโกงท่ีน่าสงสยัหรอืท่ีเกิดขึ้นจรงิ การบญัช ี
การควบคมุบญัชภีายใน หรอืเรื่องการตรวจ
สอบ หรอืการละเมดิกฎหมายหลกัทรพัยใ์ด ๆ 
ในสาระสำาคัญ ไปท่ีแผนกการเงินหรอืกฎหมาย
และการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของกลุม่
บรษัิทหรอืของ RPM หรอื ส�ยด่วน RPM 

คำาถาม: บรษัิทของฉันได้รบัใบแจง้หน้ีจ�กผูจ้ดัจำ�หน่�ยร�ยใหญ่สำ�หรบับรกิ�รท่ีจดัห�
ใหใ้นเดือนน้ี หวัหน้�ง�นของฉันบอกใหฉั้นเก็บใบกำ�กับสนิค้�ไวแ้ละห�้มผ�่นร�ยก�ร
จนกว�่จะถึงไตรม�สหน้� พวกเข�บอกว�่บรษัิทจำ�เป็นต้องบรรลเุป้�หม�ยของไตรม�ส
น้ี ฉันควรทำ�อย�่งไร

ตอบ: ต้องรายงานค่าใชจ้า่ยในงวดท่ีถกูต้อง หากไดร้บับรกิารตามท่ีระบุในใบแจง้หน้ีน้ี 
จะต้องผ่านรายการในใบแจง้หน้ีหรอืสะสมในงวดบญัชท่ีีไดร้บั อยา่เก็บใบแจง้หน้ีเอาไว ้
ติดต่อทีมการเงินของกลุม่บรษัิทหรอื RPM หรอืติดต่อส�ยด่วน RPM เพื่อขอความชว่ย
เหลอื

แลว้ถ้า?

และลงบนัทึกอยา่งถกูต้อง 
การทำาบญัช ี

2628 Pearl Road • Medina, Ohio 44256
www.rpminc.com
1-330-273-5090

การบงัคับใชค่้านิยมและความคาดหวงัเหล่าน้ี
พนักงาน เจา้หน้าท่ี และกรรมการของ RPM บรษัิทท่ีดำาเนินงาน และบรษัิทในเครอืจะต้องปฏิบติัตามค่านิยมและความคาดหวงัท่ีระบุไวใ้นคู่มอืน้ี เจา้หน้าท่ีและกรรมการ
ทกุคนของ RPM และบรษัิทท่ีดำาเนินงานและบรษัิทในเครอืต้องปฏิบติัตามนโยบายของ RPM ดว้ยเชน่กัน สามารถดคูู่มอืฉบบัอิเลก็ทรอนิกสฉ์บบัปรบัปรุงไดท่ี้  

www.rpminc.com/about-rpm/worldwide-code-guidelines/

การตีความ การสละสทิธิ์
คณะกรรมการกำากับดแูลและสรรหาของ RPM International Inc. มคีวามรบัผิดชอบในการตีความและบงัคับใชค่้านิยมและความคาดหวงัของหลกัการ 168 และ
อนุมติัการแก้ไขคู่มอืฉบบัน้ีใหเ้ป็นหลกัจรรยาบรรณและจรยิธรรมของ RPM และอาจมกีารทบทวน นำาเอาแนวทางไปปฏิบติั และการอนุมติัตามท่ีกฎหมายท้องถ่ิน
กำาหนด โดยมผีลบงัคับใชกั้บพนักงานทกุคน ซึ่งรวมไปถึงประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน สมุหบ์ญัช ีผู้ควบคมุ และบุคคลท่ีทำาหน้าท่ีคลา้ยกันใน
บรษัิทท่ีดำาเนินการ (“เจา้หน้าท่ีการเงินอาวุโส”) ในบางครัง้ บรษัิทอาจสงวนสทิธิใ์นขอ้กำาหนดบางขอ้ การสงวนสทิธิใ์นขอ้กำาหนดเหลา่น้ีของกรรมการ เจา้หน้าท่ีบรหิาร 

หรอืเจา้หน้าท่ีการเงินอาวุโสของบรษัิทสามารถทำาไดโ้ดยคณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการกำากับดแูลและสรรหาเท่าน้ัน และจะต้องเปิดเผยขอ้มูลโดยทันทีตาม
ขอ้กำาหนดของกฎของ SEC หรอืตลาดหลกัทรพัยนิ์วยอรก์ คำาขอสงวนสทิธิส์ำาหรบัพนักงานอ่ืน ๆ จะต้องสง่เป็นลายลกัษณ์อักษรถึงท่ีปรกึษาท่ัวไปของ RPM การ
อนุมติัต้องทำาเป็นลายลกัษณ์อักษรและต้องไดร้บัลว่งหน้าก่อนการดำาเนินการสงวนสทิธิ์

The Value of 168 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบยีนของ RPM International Inc.

เผยแพรโ่ดย Convero

835 Sharon Drive, Suite 200, Westlake, OH 44145 

1-440-250-7000 | www.converoinc.com

สายด่วน RPM:
 หมายเลขสายดว่น RPM สำาหรบัสถานท่ีของคณุจะไดร้บัการติดประกาศท่ัวท้ังพื้นท่ีทำางานของคณุ

  สามารถดหูมายเลขสายดว่น RPM ท่ีเก่ียวขอ้งกับประเทศท่ีคณุทำางานไดท่ี้ www.rpminc.com/hotline

  นอกจากน้ี คณุยงัสามารถแจง้สายดว่นอยา่งเป็นลายลกัษณ์อักษรไดโ้ดยการกรอก
รายงานท่ี https://iwf.tnwgrc.com/rpminternational

168
ค่�นิยมและ

คว�มค�ดหวงัของ
หลักก�ร 

-

http://www.rpminc.com/hotline
http://www.rpminc.com/hotline
http://www.rpminc.com/hotline
https://iwf.tnwgrc.com/rpminternational


32 ความซื่ อสั ตย์  ความมุ่ งมั่ น  การเ ป็ นผู้ ประกอบการ ท่ี มี ความรั บผิ ดชอบ  และกล้ ายื นหยั ด ทํ า ในสิ่ ง ท่ี ถู ก ต้ อง
168

ค่�นิยมและ
คว�มค�ดหวงัของ

-

หลักก�ร 


