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จรรยาบรรณทางจริยธรรมและทางธุรกิจ

บทน�ำจรรยาบรรณทางจร ิยธรรมและทางธุรกิจ
่ สัญญาทีจ
่ ะจัดการธุรกิจด้วยความซือ
่ ตรงและความซือ
่ สัตย์สจ
ที่ FMC เราให้คำ� มัน
ุ ร ิต และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
้
ทังหมดทีใ่ ช้บงั คับ จรรยาบรรณทางจร ิยธรรมและทางธุรกิจของ FMC (“จรรยาบรรณ”) เป็นตัวอย่างของการ
่ งู เหล่านี้ จรรยาบรรณนีส
้ รุปหลักการทางกฎหมายและจร ิยธรรมทีเ่ ราปฏิบต
อุทศ
ิ ตัวให้กบ
ั มาตรฐานทางธุรกิจทีส
ั ิ
้ บ
ตามในการท�ำงานประจ�ำวันของเราและใช้หลักการเหล่านีก
ั นโยบายและระเบียบปฏิบต
ั ข
ิ องเรา
่ สัญญาของ FMC ในจรรยาบรรณนีจ
้ ะเรมิ่ ตัง้ แต่ตำ� แหน่งสูงสุดของบร ิษัท คณะกรรมการความรับ
การให้คำ� มัน
ผิดชอบขององค์กรของ FMC ประกอบด้วยผูบ
้ ร ิหารระดับสูงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของคณะ
กรรมการบร ิษัท คณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กรประเมินการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและจรรยาบรรณนี้
โดยรวมของ FMC ตรวจตราหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการปฏิบต
ั ต
ิ าม และพิจารณาการตอบสนองทีเ่ หมาะสม
่ ำ� คัญ
ต่อเรอื่ งการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบและการพัฒนากฎหมายทีส
กฎหมายและมาตรฐานแตกต่างกันในแต่ละประเทศและวัฒนธรรม แต่ในฐานะบร ิษัทระดับโลก เป้าหมายร่วมกัน
่ สัญญาอย่างต่อเนือ
่ งคือการรักษามาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันในทีก
่ ต
ของเราและการให้คำ� มัน
็ ามทีเ่ ราด�ำเนินงาน
้ งุ่ เน้นไปทีก
่ ฎหมายของสหรัฐอเมร ิกาเนือ
่ งจาก FMC มีสำ� นักงานใหญ่และจดทะเบียน
บางส่วนของจรรยาบรรณนีม
ในสหรัฐอเมร ิกาซึง่ มีการรักษากฎระเบียบทางธุรกิจในระดับสูง อย่างไรก็ตาม การมุง่ เน้นกฎหมายของสหรัฐฯ นีไ้ ม่
่ สัญญาของเราในการปฏิบต
่ ๆ ด้วย
ได้ลดหย่อนข้อผูกพันและการให้คำ� มัน
ั ต
ิ ามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับในประเทศอืน
่ ๆ
ข้อผูกพันในจรรยาบรรณนีใ้ ช้กบ
ั : 1) บร ิษัท FMC บร ิษัทสาขา บร ิษัทในเคร ือ บร ิษัทร่วมทุน และหน่วยงานอืน
ทัง้ หมดทีใ่ นแต่ละกรณี FMC ควบคุมหร ือบร ิหารจัดการโดยทางตรงหร ือทางอ้อม 2) พนักงานและกรรมการของ
่ วข้องต่อการท�ำงานของพนักงานและกรรมการให้กบ
หน่วยงานเหล่านี้ (ในขอบเขตของงานทีเ่ กีย
ั FMC) และ 3) ผู้
จัดหาวัสดุหร ือบร ิการและผูร้ ับจ้างในการปฏิบต
ั งิ านของตนในนามของ FMC
่ ๆ ทีม
่ ข
้ ก
เราทุกคน ซึง่ ได้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ และบุคคลอืน
ี อ
้ ผูกพันตามจรรยาบรรณนีท
ุ คน มีหน้าที่
รับผิดชอบในการศึกษาให้คน
ุ้ เคยและปฏิบต
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณนี้ นอกจากนี้ ผูจ
้ ด
ั การและหัวหน้างานของกลุม
่ ฝ่าย
้ ามการด�ำเนินการที่
และการด�ำเนินการของ FMC เป็นผูร้ ับผิดชอบในการปฏิบต
ั ต
ิ ามและบังคับใช้จรรยาบรรณนีต
้ าจน�ำไปสูก
ตนบร ิหารจัดการ การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามความรับผิดชอบเหล่านีอ
่ ารลงโทษทางว ินัยซึง่ รวมถึงการไล่ออก
้ ณ
้ ค
นอกจากนีค
ุ ยังจ�ำเป็นต้องรายงานการละเมิดใด ๆ ต่อจรรยาบรรณนีท
ี่ ณ
ุ พบเห็นโดยทันทีและอย่างถูกต้อง
้ ข
่ วกับการกระท�ำการตามข้อผูกพันของคุณในการรายงาน
ส่วนที่ 3 และ 4 ของจรรยาบรรณนีม
ี อ
้ มูลเฉพาะเกีย
้ งั ให้แหล่งข้อมูลและการรายงานในตอนท้ายของจรรยาบรรณนี้ จรรยาบรรณนีไ้ ม่ได้ครอบคลุมทุก
นอกจากนีย
สถานการณ์ทางจร ิยธรรมหร ือทางกฎหมายทัง้ หมดทีเ่ ป็นไปได้ ทุกคนควรใช้ปญ
ั ญา ดุลยพินจ
ิ และว ิจารณญาณที่
เหมาะสม
่ สัญญาของคุณทีจ
่ ะช่วยรักษามรดกทางศีลธรรม จร ิยธรรม และทางกฎหมายทีไ่ ด้ปฏิบต
เราต้องการการให้คำ� มัน
ั ิ
เรอื่ ยมา ซึง่ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อ FMC ผมรู้วา่ ผมพึง่ พาสิง่ นีไ้ ด้

Pierre Brondeau
ประธานบร ิษัท ประธานบร ิหาร และประธานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณทางจริยธรรมและทางธุรกิจ

1

จรรยาบรรณทางจร ิยธรรมและทางธุรกิจ
่ สัญญาต่อความประพฤติอย่างมีจร ิยธรรม
1. เราให้ค�ำมัน
่ สัญญาต่อจร ิยธรรม
การให้ค�ำมัน
ความประพฤติอย่างมีจร ิยธรรมเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล ความประพฤติที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานสูงทาง
จร ิยธรรมเป็นสิ่งที่คาดหวังไว้กับกรรมการ พนักงาน และบุคคลอื่น ๆ ที่มีข้อผูกพันตามจรรยาบรรณนี้ทุกคนโดย
ไม่ค�ำนึงถึงต�ำแหน่งหร ือสถานที่ ไม่มีกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ หร ือหัวหน้างานคนใดมีอ�ำนาจในการละเมิด
หร ือบังคับให้พนักงานหร ือบุคคลอื่นใดละเมิดจรรยาบรรณนี้ นโยบายอื่น ๆ ของ FMC หร ือกฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อผูกพันในจรรยาบรรณนี้ใช้บังคับกับบร ิษัท FMC บร ิษัทสาขา บร ิษัทในเคร ือ บร ิษัทร่วมทุน และหน่วยงานอื่น
ๆ ทัง้ หมดที่ FMC ควบคุมหร ือบร ิหารจัดการโดยทางตรงหร ือทางอ้อม พนักงานและกรรมการของหน่วยงาน
เหล่านี้ (ในขอบเขตของงานที่ปฏิบัติให้กับ FMC) และผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการและผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานในนาม
ของ FMC
ความรับผิดชอบของผู้บร ิหารในด้านจร ิยธรรม
เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกคนของ FMC มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระท�ำของพนักงานผู้ใต้บังคับ
บัญชาของตน และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการท�ำให้เห็นว่ามีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ นโยบายอื่น ๆ ของ
FMC และกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ พวกเขาต้อง :
• แจ้งพนักงานของตนเกี่ยวกับนโยบายของบร ิษัท รวมทัง้ เรอื่ งเกี่ยวกับความประพฤติตามกฎหมายและ
จร ิยธรรม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องและผู้ละเมิดจรรยาบรรณนี้ได้รับ
โทษทางว ินัยอย่างเหมาะสม
• หลีกเลี่ยงการว่าจ้างบุคคลที่มีความโน้มเอียงที่จะละเมิดกฎหมายหร ือกฎที่ใช้บังคับของประเภท
ที่มีอยู่ในจรรยาบรรณนี้ และ
• 	รักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มีการส่งเสร ิมและคาดหวังการอภิปรายในทางสร้างสรรค์ ตรงไปตรงมา
และเปิดเผยโดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้
ในความพยายามดังกล่าวนี้ ผู้จัดการควรขอความสนับสนุนและจะได้รับการสนับสนุนจากแผนกตรวจสอบ แผนก
ทรัพยากรมนุษย์ และแผนกกฎหมายของ FMC และส�ำนักงานจร ิยธรรม

2. เราปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ นโยบายอื่น ๆ ของ FMC และกฎหมายทัง้ หมดที่ใช้บังคับ
เราปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ นโยบายอื่น ๆ ของ FMC และกฎหมายทัง้ หมดที่ใช้บังคับในการด�ำเนินธุรกิจ
มีหลายประเทศที่ระเบียบปฏิบัติการค้าหร ือการเจรจาต่อรองทัว่ ไปเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณที่เข้มงวดน้อย
กว่าหร ือแตกต่างจากจรรยาบรรณนี้ ในหลายประเทศดังกล่าว พนักงานควรปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้ ยกเว้น
ความต่างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับและอยู่บนพื้นฐานของว ิจารณญาณทางธุรกิจและทางจร ิยธรรม
ที่ดี ผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หร ือประธานหร ือรองประธานของบร ิษัท FMC ต้องอนุมัติความต่างดังกล่าวเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหากไม่มีผู้จัดการฝ่าย ติดต่อนักกฎหมายของ FMC หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมาย
ของประเทศใด ๆ เกี่ยวกับจรรยาบรรณนี้ หร ือเกี่ยวกับความสัมพันธ์หร ือความขัดแย้งที่ปรากฏระหว่างกฎหมาย
และจรรยาบรรณนี้
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ในกรณีท่ไี ม่ปกติที่การละเว้นจรรยาบรรณส�ำหรับผู้บร ิหารหร ือกรรมการเป็นสิ่งสมควร การละเว้นดังกล่าวจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบร ิษัทหร ือคณะกรรมการชุดย่อย และเปิดเผยโดยทันทีตามที่กฎหมายและข้อ
บังคับที่ใช้บังคับได้ก�ำหนดไว้ ในกรณีของพนักงานอื่นทัง้ หมด มีเพียงเจ้าหน้าที่ของบร ิษัทร่วมกับที่ปร ึกษาทัว่ ไป
้ ที่สามารถอนุมัติการละเว้นดังกล่าวได้
เท่านัน

3. เรากระท�ำการตามโปรแกรมความรับผิดชอบขององค์กรของ FMC
คณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กร
คณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กรของ FMC ประกอบด้วยผู้บร ิหารระดับสูงและรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบร ิษัท คณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กรประเมินการปฏิบัติตาม
กฎหมายและจรรยาบรรณที่ใช้บังคับโดยรวมของ FMC ตรวจตราโปรแกรมการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตาม
และพิจารณาการตอบสนองที่เหมาะสมต่อเรอื่ งการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการพัฒนาตามกฎหมายที่ส�ำคัญ
นอกเหนือจากแหล่งข้อมูลที่ให้ไว้ส�ำหรับการถามปัญหาและการรายงานเมื่อสงสัยว่าอาจมีการละเมิดจรรยาบรรณ
นี้ จะส่งเสร ิมให้พนักงานติดต่อคณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กรตามที่อยู่ด้านล่าง :
FMC Ethics Office
PBM 3767
13950 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28273
USA
หร ือทางออนไลน์ :
http://fmc.ethicspoint.com
หร ือ : สายตอบค�ำถามเกี่ยวกับจร ิยธรรมของ FMC :
สหรัฐฯ 1-855-649-8997 (โทรฟร) หร ือ 1-866-332-6800 (โทรฟร ี)
ระหว่างประเทศ : +1-704-759-2082 (เก็บค่าโทรปลายทาง)

4. เรารายงานการไม่ปฏิบัติตามที่สงสัย
พนักงานคนใดพบการละเมิดที่สงสัยต่อจรรยาบรรณนี้ ต้องรายงานโดยทันทีโดยปฏิบัติตามว ิธีด�ำเนินการด้าน
ล่าง พนักงานจ�ำเป็นต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ค�ำนึงถึงตัวบุคคลหร ือต�ำแหน่งของผู้ต้องสงสัย
FMC จะปฏิบัติต่อข้อมูลในลักษณะที่เป็นความลับและจะด�ำเนินการให้แน่ใจว่าจะไม่มีการกระท�ำใด
ๆ ในการลงโทษหร ือการตอบโต้บุคคลที่รายงานโดยสุจร ิต
ว ิธีด�ำเนินการในการรายงานการไม่ปฏิบัติตาม
การรายงานโดยพนักงาน : พนักงานคนใดที่รับรู้ว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณนี้ต้องรายงานโดยทันที
่ ะสืบสวนการละเมิดใด ๆ ทีไ่ ด้รับรายงานต่อจรรยาบรรณนี้
การสืบสวน : เป็นนโยบายและเจตนาของ FMC ทีจ
นโยบายอื่น ๆ ของ FMC หร ือกฎหมายที่ใช้บังคับ และด�ำเนินการอย่างเหมาะสม ตามที่ FMC ก�ำหนด ขึ้นอยู่กับ
ผลของการสืบสวน การรายงานการละเมิดเรอื่ งการท�ำบัญชี การควบคุมบัญชี และการสอบบัญชี จะได้รับการ
สืบสวนภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบร ิษัท การละเมิดอื่น ๆ ทัง้ หมดจะ
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ได้รับการสืบสวนภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานจร ิยธรรม เป็นที่คาดหวังว่าพนักงานจะให้ความร่วมมือใน
การสืบสวนการละเมิดที่มีการรายงาน
่ ายงานการกระท�ำทีส
่ งสัยว่าเป็นการละเมิดหร ือ
การรักษาความลับ : ผู้ตรวจสอบจะไม่เปิดเผยตัวตนของบุคคลทีร
บุคคลมีส่วนร่วมในการสืบสวน พนักงานควรตระหนักว่าส�ำนักงานจร ิยธรรมและคณะกรรมการตรวจสอบมีจ�ำ
ต้องกระท�ำการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ FMC และไม่กระท�ำการเป็นตัวแทนหร ือนักกฎหมายส่วนตัวของพนักงาน
่ ายงานโดยสุจร ิตถึงการละเมิดจรรยาบรรณ
การป้องกันการตอบโต้ : การตอบโต้ในรูปแบบใดก็ตามต่อบุคคลทีร
้ จะเป็นเรอื่ งเข้าใจผิด หร ือต่อบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือในการสืบสวนการละเมิดที่มีการ
นี้ แม้ว่าการรายงานนัน
รายงาน เป็นการกระท�ำที่ต้องห้าม พนักงานทุกคนสามารถรายงานการละเมิดดังกล่าวโดยไม่ต้องกลัวการ
ตอบโต้โดยเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หร ือบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ที่ถูกรายงาน
การด�ำเนินการทางว ินัยส�ำหรับการไม่ปฏิบัติตาม
การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้จะส่งผลให้เกิดการด�ำเนินการทางว ินัยตัง้ แต่การต�ำหนิไปจนถึงการไล่ออก
การละเมิดทางแพ่งหร ือทางอาญาอาจมีการด�ำเนินคดี

5. เราให้ความส�ำคัญและปกป้องความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้า
ผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการที่มีค่าที่สุด
วัตถุประสงค์หลักของ FMC คือการเป็นผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการที่มีค่ามากที่สุดของลูกค้า
เราบรรลุเป้าหมายนี้โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบร ิการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด และท�ำใน
ลักษณะที่สร้างพันธะของความร่วมมือและความไว้วางใจที่ยืนนาน
เราปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและอย่างซื่อตรงเสมอในลักษณะที่เป็นไปตามกฎหมายทัง้ หมดที่ใช้บังคับและ
สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติธุรกิจที่ดี เราไม่ให้ความเท็จหร ือท�ำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับบร ิษัทอื่น หร ือพนักงานหร ือ
ผลิตภัณฑ์ของบร ิษัทอื่น รวมถึงคู่แข่งของเรา
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง
เราด�ำเนินธุรกิจด้วยความเอาใจใส่อย่างสูงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบร ิการของเรา
่ ใจถึงความปลอดภัยและเสร ิมสร้างความผูกพันระหว่าง FMC กับลูกค้าของเรา พนักงาน
ความเอาใจใส่น้ท
ี �ำให้มัน
แต่ละคนมีบทบาทส�ำคัญในการท�ำให้แน่ใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของ FMC ตัง้ แต่การ
ออกแบบไปจนถึงการผลิต การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนลูกค้า

6. เราให้ความส�ำคัญและปกป้องความสัมพันธ์กับพนักงานของเรา
ความเคารพต่อพนักงาน
่ สัญญาในการเคารพศักดิ์ศร ีความเป็นมนุษย์ ความไว้วางใจ ความเคารพ และจรรยาบรรณทาง
FMC ให้ค�ำมัน
ธุรกิจที่มีจร ิยธรรม เป็นสิ่งส�ำคัญในการบรรลุความส�ำเร็จและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานของเรา
พื้นฐานของความสัมพันธ์เหล่านี้คือการรับรู้ถึงคุณค่าส่วนบุคคลและการเข้ามีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ที่
FMC เราให้ความส�ำคัญกับความหลากหลายของพนักงานของเรา และเราตัดสินและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
ด้วยศักดิ์ศร ีและความเคารพ พนักงานและผู้สมัครงานจะได้รับการว ินิจฉัยบนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงานและ
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คุณสมบัติ โดยไม่ค�ำนึงถึงเชื้อชาติ ความเชื่อ เพศ ศาสนา ชาติก�ำเนิด อายุ ความทุพพลภาพ สถานภาพการเป็น
ทหารผ่านศึก หร ือเพศว ิถี โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในพื้นที่ การล่วงละเมิดทางเพศประเภทใด
ๆ เป็นการกระท�ำที่ต้องห้าม
แรงงานเด็ก/แรงงานบังคับ
เราต่อต้านแรงงานเด็กที่เป็นอันตรายและแรงงานบังคับไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม นโยบายของ FMC ห้ามการใช้
แรงงานเด็กที่เป็นอันตรายหร ือการใช้แรงงานบังคับในที่ท�ำงานของเรา และเราคาดหวังว่าผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการ
และผู้รับจ้างของเราจะท�ำเช่นเดียวกัน
การเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
FMC เคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน อดีตพนักงาน และผู้สมัครงาน และจะแบ่งปันข้อมูลของพนักงาน
้ ซึ่งไม่ขัดกับสิทธิของ FMC ในการติดตาม
เฉพาะเพื่อเหตุผลทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับเท่านัน
ตรวจสอบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในส่วนที่ 9
สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ
การรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพเป็นส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของเรา
อุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อพนักงานของเราและบ่อนท�ำลายการปฏิบัติการของธุรกิจตลอดจนความไว้วางใจจาก
ชุมชนที่เราด�ำเนินงาน เรามีความรับผิดชอบในการป้องกันอุบัติเหตุโดยการรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี
ต่อสุขภาพ โดยท�ำตามว ิธีด�ำเนินการและระเบียบปฏิบัติที่ปลอดภัยและใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ก�ำหนดไว้
ทัง้ หมด
ไม่มีการใช้สารในทางที่ผิด
เราไม่ใช้ ขาย ซื้อ ส่งต่อ ผลิต ครอบครอง หร ืออนุญาตให้มียาที่ผิดกฎหมายหร ือไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ยาเสพติด
สังเคราะห์/ดัดแปลงสูตรโครงสร้าง หร ือสารควบคุมใด ๆ (ยกเว้นยาที่สงั่ ตามกฎหมาย) ในระบบของเรา และไม่ใช้
ยาที่สงั่ ในทางที่ผิด ในสถานที่ของ FMC ในขณะที่ประกอบธุรกิจของ FMC หร ือในขณะที่ใช้อุปกรณ์ของ FMC
นอกจากนีเ้ รายังไม่ใช้ ขาย ผลิต ซื้อ ขนส่ง หร ือครอบครองเครอื่ งดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ของ FMC (ยกเว้นใน
โอกาสที่ได้รับการสนับสนุน อนุญาต และควบคุมดูแล) เราไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเครอื่ งดื่มแอลกอฮอล์ในขณะ
ที่ด�ำเนินธุรกิจของ FMC หร ือปฏิบัติงานตามหน้าที่ หร ือในขณะที่ใช้อุปกรณ์ของ FMC

7. เราปฏิบัติตามกฎหมายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสิ่งแวดล้อม
่ สัญญาที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน และ
เราให้ค�ำมัน
สาธารณะ โดยใช้ว ิธีการปฏิบัติตามกฎหมายทัง้ หมดที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุงการปฏิบัติการในด้านสิ่ง
แวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
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เพื่อตรงตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่ที่ FMC ปฏิบัติงานและที่เป็นเจ้าของทุกแห่ง จะต้องแสดงให้
เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทัง้ หมดที่เกี่ยวกับการด�ำเนินการ และรักษาการ
สนทนาแลกเปลี่ยนกับชุมชนท้องถิ่นในเรอื่ งลักษณะและอันตรายของวัสดุที่เราผลิตหร ือจัดการ โดยสอดคล้องกับ
กฎหมายที่ใช้บังคับ
นโยบายทัว่ โลกของ FMC ในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสิ่งแวดล้อม
FMC รวมเข้าไว้ในความรับผิดชอบของเราที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ
ของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน และสาธารณะ ในฐานะเป็นคุณค่าหลักของความยัง่ ยืนทางธุรกิจของเรา การส่ง
เสร ิมสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสิ่งแวดล้อม (HSSE) อย่างโปร่งใสเป็นความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ของ FMC ทุกคนทัว่ โลก
หลักปฏิบัติด้าน HSSE ของ FMC ก�ำหนดว่าเราต้อง :
•	ท�ำให้ลุล่วงซึ่งกลยุทธ์ทางธุรกิจที่พัฒนาจากนวัตกรรม การด�ำเนินการ และระเบียบปฏิบัติในการด�ำเนิน
การและทางธุรกิจที่ยัง่ ยืน ในขณะที่เราพยายามที่จะขยายธุรกิจของเราและปรับปรุงคุณภาพชีว ิตของผู้คน
ในทุกที่
•	ด�ำเนินกิจการอย่างเปิดเผยในลักษณะที่เป็นการปกป้องสาธารณสุขและอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยของพนักงาน
่ สัญญาที่จะขจัดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทัง้ หมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุผลส�ำเร็จด้วยสถาน
•	ให้ค�ำมัน
ที่ท�ำงานที่ปราศจากการบาดเจ็บ
•	ให้ล�ำดับความส�ำคัญกับ HSSE ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา และการวางแผนผลิตภัณฑ์ สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก และกระบวนการใหม่ ๆ
• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้าน HSSE ทัง้ หมด
่ สัญญาในการลดการปล่อยมลพิษและของเสีย และใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
•	ให้ค�ำมัน
ประสิทธิภาพไปพร้อมกับการเจร ิญเติบโตของธุรกิจ
•	กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายที่สร้างสรรค์อย่างแข็งขันกับพนักงาน ผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการ ลูกค้า เพื่อนบ้าน
และ ผู้ถือหุ้น ในเรอื่ งการจัดการปัญหาด้าน HSSE เพื่อให้แน่ใจในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
•	สนับสนุนหลักการของโครงการ Responsible Care® ของสภาเคมีอเมร ิกัน โดย ท�ำงานร่วมกับพนักงาน
ผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการ ลูกค้า ผู้รับจ้าง และคู่ค้า เพื่อส่งเสร ิมการจัดการผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ของเราอย่างมีความรับผิดชอบตลอดทัง้ วงจรชีว ิตของผลิตภัณฑ์ และ เพื่อการใช้งานตามที่ตัง้ ใจไว้ของ
ผลิตภัณฑ์ทัว่ โลก
ท�ำให้สามารถใช้นโยบายด้าน HSSE ของ FMC ผ่านมาตรฐานขององค์กร นโยบายทางธุรกิจ และระเบียบ
ปฏิบัติทางการบร ิหารจัดการ บรรลุความส�ำเร็จในการน�ำไปปฏิบัติโดยการบร ิหารจัดการและการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรทุนที่เพียงพอ และระบบการวัด การตรวจสอบ และการ
ด�ำเนินการแก้ไขที่เข้มงวด การพัฒนานโยบายนี้เป็นส่วนส�ำคัญในจรรยาบรรณทางธุรกิจของ FMC

8. เราให้ความส�ำคัญและปกป้องความสัมพันธ์ของเรากับผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการและผู้รับจ้าง
เราพยายามที่จะรักษาชื่อเสียงของเราในฐานะลูกค้าที่ไว้ใจได้โดยการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและน่าเชื่อถือในการ
ติดต่อกับผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการ เราจะปฏิบัติต่อผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการและผู้รับจ้างอย่างเป็นธรรมและอย่าง
ซื่อตรงเสมอ และในลักษณะที่เป็นไปตามกฎหมายทัง้ หมดที่ใช้บังคับ
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่ สัญญาของเราต่อความยัง่ ยืนและต่อการผลิต
เราคาดหวังว่าผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการของเราจะร่วมในการให้ค�ำมัน
สินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับเรา
เราคาดหวังว่าผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการของเราจะปฏิบัติตนในลักษณะที่มีจร ิยธรรมและมีความรับผิดชอบ ซึ่ง
สนับสนุนการปกป้องและความเคารพในศักดิ์ศร ีความเป็นมนุษย์ในสถานที่ท�ำงานของตน และสอดคล้องกับ
มาตรฐานของ FMC

9. เราปกป้องทรัพย์สินของเราและทรัพย์สินของผู้อื่น
เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องทรัพย์สินของ FMC รวมถึงทรัพย์สินทางกายภาพ ทรัพย์สินไม่มีตัวตน
และการสื่อสารทางธุรกิจทุกรูปแบบ รวมถึงอีเมล โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต จากการสูญหาย การ
โจรกรรม และการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ทรัพย์สินของ FMC มีไว้ส�ำหรับใช้เพื่อความมุ่งหมายที่เหมาะสมของ
บร ิษัท และไม่สามารถขาย ให้ยืม ยกให้ หร ือก�ำจัดโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง เราอาจใช้ทรัพย์สินดัง
กล่าวเป็นการส่วนตัวเป็นครั้งคราวและอย่างจ�ำกัด ตราบเท่าที่เป็นไปตามนโยบายของ FMC เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรด้านไอทีที่ยอมรับได้และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นที่วัดได้ และไม่เป็นการรบกวน
้ นอกจากนี้ การใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นสิ่ง
พนักงานคนอื่น ๆ เนื่องจากการใช้ทรัพย์สินนัน
ต้องห้าม
เราใช้การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อความมุ่งหมายของบร ิษัท
่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของ FMC ถือเป็นเครอื่ งมือส�ำคัญที่เราด�ำเนิน
ระบบการสือ
ธุรกิจของบร ิษัทเป็นส่วนมาก กลไกและอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารเหล่านี้รวมถึง อีเมล โทรสาร และระบบส่ง
ข้อความทันที FMC ขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิ์ในการสืบสวนความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้ไม่มีความคาดหวังความเป็นส่วนตัวใน
การใช้ระบบการติดต่อสื่อสารของ FMC นอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนดไว้
FMC ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกรองเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตที่เห็นว่าน่ารังเกียจหร ือไม่เหมาะสม การใช้อินเทอร์เน็ตและ
การติดต่อสื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส์ทัง้ หมดจะเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของ FMC ที่ใช้บังคับ
และจะไม่ถูกใช้เพื่อ :
่ ๆ
• ละเมิดลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หร ือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอืน
• เผยแพร่ข้อมูลลับของบร ิษัทผ่านเคร ือข่ายสื่อสังคมหร ือช่องทางอื่น
้ ท�ำให้ผู้อื่นโกรธ หร ือมิ
• 	ข่มขู่ หลอกลวง ฉ้อโกง ก่อกวน ให้ร้าย ขู่ขวัญ หร ือล่วงเกินผู้อื่น หร ือไม่เช่นนัน
้ ละเมิด ความเป็นส่วนตัวของบุคคลใดก็ตาม
ฉะนัน
• พยายามเข้าถึงเคร ือข่ายคอมพิวเตอร์หร ือระบบอื่นอย่างผิดกฎหมาย
• 	สร้าง ด�ำเนินการ จัดเก็บ หร ือจงใจเผยแพร่ไฟล์ที่ไม่ได้อนุมัติ เช่น ไวรัส เว ิร์ม โปรแกรมจับรหัสผ่าน
ม้าโทรจัน ฯลฯ
• 	ขัดขวางหร ือปิดการใช้ทรัพยากรของ FMC หร ือป้องกันผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตคนอื่น ๆ ไม่ให้ใช้ ทรัพยากร
เหล่านี้อย่างจงใจ
• ส่งจดหมายลูกโซ่ การชักชวนหร ือโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต
• 	แจกจ่ายที่อยู่อีเมลธุรกิจของ FMC ของพนักงานคนอื่น ๆ เพื่อความมุ่งหมายที่ไม่ใช่ทางธุรกิจ เช่น
การสมัครสมาชิกกระดานข่าวส่วนตัว เว็บไซต์ซื้อขายสินค้า และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทางธุรกิจ
• ใส่เนื้อหาทางเพศชัดเจนหร ือที่ท�ำให้ไม่พอใจในที่ท�ำงาน
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• 	เข้าถึงสื่อลามกอนาจาร กิจการการพนัน หร ือห้องสนทนาหร ือกระดานข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หร ือ
• 	ดาวน์โหลดไฟล์ เว้นแต่ว่าจะมีความจ�ำเป็นเพื่อความมุ่งหมายทางธุรกิจและได้รับอนุมัติจาก ฝ่ายจัดการ
ไอทีในท้องถิ่น
การรายงานการสูญหายหร ือการใช้ทรัพย์สินอย่างไม่ถูกต้อง
บุคคลใดก็ตามที่ทราบถึงการสูญหายหร ือการใช้ทรัพย์สินอย่างไม่ถูกต้อง ต้องรายงานต่อผู้จัดการหร ือหัวหน้า
งานของตนหร ือบุคคลอื่นใน FMC ที่เหมาะสม บุคคลใดก็ตามที่ได้รับรายงานดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการใน
ลักษณะที่ระมัดระวังและรอบคอบ

10. เราปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของ FMC และให้ความส�ำคัญกับข้อมูลที่เป็นความลับของผู้
อื่น
ข้อมูลที่เป็นความลับคือข้อมูลอะไร
ข้อมูลที่เป็นความลับคือข้อมูลที่ไม่เป็นที่รู้กันโดยทัว่ ไปต่อสาธารณะ และหากมีการเปิดเผยอย่างไม่ถูกต้องอาจ
เป็นอันตรายต่อบร ิษัท หร ือลูกค้าหร ือผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการของบร ิษัท หร ือเป็นประโยชน์ต่อคู่แข่งของบร ิษัท
FMC มีข้อมูลที่เป็นความลับที่มีค่าซึ่งได้รับการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปีโดยใช้ค่าใช้จ่ายมาก
ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์และความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลด้านการขาย การเงิน ว ิทยาศาสตร์
เศรษฐกิจ หร ือว ิศวกรรม รายชื่อลูกค้า แผนการตลาด แผนการด้านเทคนิค สูตร ว ิธีการ เทคนิค กระบวนการ
ว ิธีด�ำเนินการ โปรแกรม และรหัสต่าง ๆ โดยไม่ค�ำนึงว่าข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บ รวบรวม หร ือจดบันทึกไว้อย่างไร
ซึ่ง FMC ใช้มาตรการอย่างสมควรในการเก็บรักษาความลับ
เราปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับอย่างไร
เราต้องปกป้องความลับของข้อมูลเหล่านี้อย่างรอบคอบเหมือนที่เราปกป้องทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สิน
อื่น ๆ ของ FMC และควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังไว้ก่อนอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ข้อมูลถูกเปิดเผย เราไม่แบ่งปันข้อมูล
ที่เป็นความลับกับ หร ืออนุญาตให้ใช้งานโดย บุคคลภายนอก FMC หร ือแม้กระทัง่ กับบุคคลภายใน FMC ที่ไม่
จ�ำเป็นต้องทราบข้อมูล ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาหร ือได้รับค�ำสัง่ ตามกฎหมาย ข้อผูกพันในการปกป้อง
ข้อมูลที่เป็นความลับของ FMC ยังคงมีอยู่ต่อไปแม้หลังจากยุติการจ้างงานที่ FMC แล้ว หากมีเหตุผลทางธุรกิจ
ที่สมควรในการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับของ FMC กับบุคคลภายนอก FMC และ/หร ืออนุญาตให้บุคคล
ภายนอก FMC ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ ต้องมีการท�ำข้อตกลงการรักษาความลับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
ล่วงหน้า นักกฎหมายของ FMC สามารถจัดเตร ียมข้อตกลงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ รายชื่อนักกฎหมาย
ของ FMC สามารถดูได้จากเว็บไซต์อินทราเน็ตของแผนกกฎหมาย http://teams.myfmc.com/sites/law/
Shared%20Documents/lawyerslist.pdf นอกจากนี้เรายังเก็บรักษาข้อมูลไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและไม่
้
สามารถเข้าถึงได้ และส่งข้อมูลที่เป็นความลับทางอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่ปลอดภัยเท่านัน
ข้อผูกพันในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของเราครอบคลุมไปถึงเคร ือข่ายสื่อสังคม พนักงานของ FMC ควร
ปฏิบัติตามว ิธีด�ำเนินการเดียวกันในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของบร ิษัทเมื่อร่วมกิจกรรมเคร ือข่ายทาง
สังคมใด ๆ
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FMC จะด�ำเนินการอย่างจร ิงจังต่อการกระท�ำที่สงสัยว่าเป็นการเอามาและ/หร ือการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับอย่าง
ไม่เหมาะสม หากเราพบว่าอาจมีการขโมยข้อมูลที่เป็นความลับของ FMC เราต้องแจ้งสิ่งที่พบต่อหัวหน้างานของ
เรา นักกฎหมายของ FMC หร ือบุคคลอื่น ๆ ที่เหมาะสม

11. เราเก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจอย่างมีจร ิยธรรมและถูกกฎหมาย
เรารวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับคู่แข่ง ผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการ และลูกค้าด้วยว ิธีที่มีจร ิยธรรมและถูกต้องตาม
กฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจประจ�ำวันของเรา ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสามารถหาได้
จากแหล่งสาธารณะผ่านการท�ำงานหนักและความเพียรพยายาม ในการหาข้อมูลจากแหล่งที่ไม่ใช่สาธารณะ เรา
กระท�ำด้วยความซื่อตรงและความซื่อสัตย์สุจร ิต และไม่แสวงหา เอามา หร ือใช้ข้อมูลใด ๆ หากเป็นการละเมิด
กฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง กฎหมายต่อต้านการผูกขาด กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า
หร ือข้อมูลลับอื่น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์อันเป็นความลับระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
เราปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับที่บุคคลอื่นให้กับ FMC บนพื้นฐานของการเป็นความลับ ปกติแล้วโดยการปฏิบัติ
้ ๆ
ตามว ิธีด�ำเนินการที่อธิบายไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลนัน
เราจะไม่เอาข้อมูลที่เป็นความลับมาจากผู้อื่นอย่างไม่ถูกต้อง ในสหรัฐอเมร ิกา บุคคลและบร ิษัทที่เอาความลับ
ทางการค้ามาอย่างไม่ถูกต้องจะถูกฟ้องคดีแพ่งเพื่อเร ียกร้องค่าเสียหายและค�ำสัง่ ห้าม รวมทัง้ รับผิดทางอาญา
ตามรัฐบัญญัติการจารกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงโทษทางการเงินและ โทษจ�ำคุก
เราไม่ยอมรับการสื่อสารที่ไม่ได้มีไว้ส�ำหรับเราหร ือส่งอย่างไม่ถูกต้อง หากได้รับการสื่อสารใด ๆ ที่ปรากฏว่าเป็น
ความผิดพลาดและมีข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์หร ือข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับ เช่น แผนการตลาดหร ือแบบแปลน
ทางว ิศวกรรมของคู่แข่ง ควรรายงานต่อหัวหน้างานของคุณ และในกรณีเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
รายงานต่อกรรมการด้านความปลอดภัยทางไอทีเพื่อให้มีการด�ำเนินการที่เหมาะสม

12. เราหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ขัดกัน
เราจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของเรา (รวม
ถึงผลประโยชน์ของครอบครัวใกล้ชิดของเรา*) และผลประโยชน์สูงสุดของ FMC เราจะท�ำการตัดสินใจทางธุรกิจ
ทัง้ หมดเพื่อประโยชน์สูงสุดของ FMC ผลประโยชน์ขัดกันที่เกิดขึ้นหร ือเป็นไปได้ระหว่าง FMC และเราเป็นสิ่ง
ต้องห้าม เว้นแต่ได้รับอนุมัติอย่างเฉพาะเจาะจงและเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้างานของเรา (หร ือในกรณีของ
กรรมการ จากคณะกรรมการบร ิษัท) ผู้ซึ่งจะต้องปร ึกษากับที่ปร ึกษาทัว่ ไปเกี่ยวกับเรอื่ งดังกล่าว ในการตัดสินว่ามี
หร ือไม่มีผลประโยชน์ขัดกัน จะพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ : จ�ำนวนผลประโยชน์ทางการเงินของเรา ต�ำแหน่งของเรา
ใน FMC และอิทธิพลที่เราอาจมีต่อการติดต่อทางธุรกิจที่ส่งผลต่อเรอื่ งนี้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดกันรวมถึง :
• การมีส่วนร่วมในธุรกิจส่วนตัวหร ือทีไ่ ม่ใช่ของ FMC ในเวลาท�ำงานของบร ิษัทหร ือด้วยทรัพย์สินของบร ิษัท
• 	ท�ำงานเป็นพนักงานหร ือผู้รับจ้างอิสระให้กับบร ิษัทหร ือบุคคลภายนอก FMC (รวมถึง การจ้างงานตนเอง)
้ มีผลต่อการปฏิบัติงาน หร ือเบียดเบียนเวลางาน
หร ือมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นใด หากงานหร ือกิจกรรมนัน
หร ือความใส่ใจที่ควรอุทิศให้กับกิจการของ FMC
*เพื่อความมุ่งหมายของจรรยาบรรณนี้ “ครอบครัวใกล้ชิด” หมายถึง คู่สมรส บิดามารดา บุตร พี่น้อง บิดามารดาของคู่สมรส ลูกเขยและลูกสะใภ้ น้องเขยและน้อง
สะใภ้ และบุคคลใดก็ตาม (นอกเหนือจากลูกจ้างที่ทำ�งานในบ้าน) ที่อาศัยในบ้านของคุณ นิยามนี้ไม่ได้ใช้กับการใช้คำ�ว่า “ครอบครัวใกล้ชิด” เพื่อความมุ่งหมายของความ
คุ้มครองด้านการแพทย์และแผนสวัสดิการอื่น ๆ
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• 	การเปิดเผยหร ือการใช้ข้อมูลลับที่ได้รับจากต�ำแหน่งของเรา ใน FMC เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
• 	การขายทรัพย์สินของ FMC เพื่อประโยชน์ส่วนตัว นโยบายนี้ใช้ทงั้ กับทรัพย์สินทางกายภาพ เช่น เครอื่ ง
มือ รถยนต์และรถบรรทุก และอุปกรณ์ส�ำนักงาน และกับบร ิการที่ FMC จัดหาหร ือจ่ายให้ เช่น การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร และระบบเมลภายใน
•	การยอมรับเงินกู้หร ือของก�ำนัลใด ๆ การปฏิบัติพิเศษ หร ือความช่วยเหลือที่ท�ำให้ หร ือดูเหมือนว่าท�ำให้
เราหร ือสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดของเรา* อยู่ภายใต้ข้อผูกพันที่ระบุโดยชัดแจ้งหร ือโดยนัยต่อคู่แข่ง
ผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการ หร ือลูกค้าของ FMC ตัวอย่างเช่น เราไม่ลงทุนในคู่แข่ง ผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการ
้ ไม่สามารถใช้ได้ส�ำหรับบุคคลอื่นโดยทัว่ ไป หร ือหาก ผลประโยชน์ขัด
หร ือลูกค้าใด ๆ หากข้อตกลงนัน
กันหร ือลักษณะของผลประโยชน์ขัดกันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากหน้าที่และ ความรับผิดชอบของเรา เราอาจ
ยอมรับของแถมและส่วนลดเพื่อการส่งเสร ิมการขายที่เสนอให้โดย บร ิษัทขนส่ง โรงแรม และผู้ให้บร ิการที่
คล้ายคลึงกัน เช่น ผลประโยชน์จากโปรแกรม “ผู้ที่บินบ่อย” หากมีการเสนอให้กับนักท่องเที่ยวโดยทัว่ ไป
และ FMC ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
• 	การมีผลประโยชน์ในบร ิษัทที่ FMC ก�ำลังเจรจาต่อรองหร ือก�ำลังพิจารณาการเจรจาต่อรอง เพื่อควบ
กิจการ การร่วมทุน หร ือข้อตกลงส�ำคัญอื่น ๆ รวมถึงผลประโยชน์ ส่วนตัวของเราและผลประโยชน์
ของสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดของเรา* โดยทัว่ ไป นโยบายนี้ ไม่ได้มีเจตนาเพื่อห้ามการลงทุนอย่าง
พอประมาณในบร ิษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ต้องใช้สามัญส�ำนึก เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ขัดกัน และลักษณะของผลประโยชน์ขัดกัน เมื่อ พิจารณาการลงทุนในบร ิษัทที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่น เราไม่ลงทุน แม้แต่ในบร ิษัทคู่แข่ง ลูกค้า หร ือผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการที่มี
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หากเรามีความรู้ภายในว่า FMC ได้ท�ำหร ือก�ำลังพิจารณาเข้าสู่การตกลง
ทางธุรกิจที่อาจมี ความส�ำคัญทางการเงินต่อ FMC หร ือบร ิษัทอื่น
• 	การลงทุนอย่างมากใน หร ือการท�ำงานให้กับ หร ือท�ำหน้าที่เป็น หร ือให้บร ิการ ในฐานะที่ปร ึกษาหร ือผู้ให้ค�ำ
แนะน�ำให้กับ บร ิษัทหร ือบุคคลอื่นใด (แม้จะเป็นความสามารถแบบจ้างงานตนเอง) หากบร ิษัทหร ือบุคคลดัง
กล่าวเป็นคู่แข่ง (หร ือ วางแผนอย่างแข็งขันที่จะเป็นคู่แข่ง) ผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการ หร ือลูกค้าของ FMC
• 	การด�ำเนินธุรกิจของ FMC กับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องทางสายเลือดหร ือการแต่งงาน
นอกจากนี้ เราและสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดของเรา* จะต้องไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบร ิษัทของคู่
แข่ง ผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการวัสดุหร ือบร ิการ หร ือลูกค้าของ FMC โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าจากที่ปร ึกษาทัว่ ไปของ FMC
้ จะเปิดเผยผลประโยชน์ต่อคณะ
หากกรรมการมีผลประโยชน์ในเรอื่ งตรงหน้าคณะกรรมการ กรรมการผู้นัน
้ จะถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และจะไม่ออก
กรรมการทัง้ ชุดก่อนการอภิปรายเกี่ยวกับเรอื่ งนัน
้ ผลประโยชน์ส่วนบุคคลอาจรวมถึงความสัมพันธ์ทางการค้า อุตสาหกรรม การธนาคาร การ
เสียงในเรอื่ งนัน
้
ให้ค�ำปร ึกษา กฎหมาย การบัญชี การกุศล และการเงิน และในหลายสิ่งหลายอย่างนัน

*เพื่อความมุ่งหมายของจรรยาบรรณนี้ “ครอบครัวใกล้ชิด” หมายถึง คู่สมรส บิดามารดา บุตร พี่น้อง บิดามารดาของคู่สมรส ลูกเขยและลูกสะใภ้ น้องเขยและน้อง
สะใภ้ และบุคคลใดก็ตาม (นอกเหนือจากลูกจ้างที่ทำ�งานในบ้าน) ที่อาศัยในบ้านของคุณ นิยามนี้ไม่ได้ใช้กับการใช้คำ�ว่า “ครอบครัวใกล้ชิด” เพื่อความมุ่งหมายของความ
คุ้มครองด้านการแพทย์และแผนสวัสดิการอื่น ๆ
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ขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาภายใต้นโยบายผลประโยชน์ขัดกันนี้
เราจะเปิดเผยให้ผู้บังคับบัญชาของเราทราบทันทีเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมหร ือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจร ิง หร ือการ
ท�ำธุรกรรมหร ือความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้น ที่คาดว่าน่าจะก่อให้เกิดความขัดแข้งดังกล่าว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การใช้นโยบายผลประโยชน์ขัดกันนี้ในกิจกรรม ความสัมพันธ์ ผลประโยชน์ หร ือธุรกรรม (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจร ิง
หร ือถูกเสนอ) ให้ถามหัวหน้างานหร ือผู้จัดการของ FMC ค�ำถามที่ต้องเก็บเป็นความลับหร ือตอบได้ยาก ควรถาม
นักกฎหมายของ FMC

13. เราปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันอื่น ๆ
นโยบายของ FMC คือการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทัง้ หมดที่ใช้กับกิจกรรมของ
บร ิษัท แม้ว่าไม่มีระบบกฎหมายการแข่งขันสองระบบใดเหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันในประเด็น
ส�ำคัญ แนวทางเหล่านี้อธิบายไว้โดยละเอียดถึงการจัดการที่ต้องหลีกเลี่ยงทุกเวลา และการจัดการอื่น ๆ ที่อาจ
้
กระท�ำได้หลังจากที่ปร ึกษากับนักกฎหมายของ FMC แล้วเท่านัน
เกือบทุกประเทศที่ FMC ท�ำธุรกิจมีกฎหมายเหล่านี้ ประเทศเหล่านี้รวมถึงสหรัฐอเมร ิกา แคนาดา ประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปทัง้ หมด รัสเซีย เม็กซิโก บราซิล ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย หลาย
ประเทศ (รวมทัง้ สหรัฐอเมร ิกาและสหภาพยุโรป) ขยายการใช้บังคับกฎหมายการแข่งขันของตนไปยังการ
ปฏิบัตินอกอาณาเขตที่มีผลต่อประเทศของตน ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงที่เจรจาในบราซิลเพื่อก�ำหนดราคาส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในบราซิล และต่อมาถูกส่งเข้ามายังสหรัฐอเมร ิกา อาจถูกด�ำเนินคดีในสหรัฐอเมร ิกาภายใต้
กฎหมายของสหรัฐฯ และในบราซิลภายใต้กฎหมายของบราซิล
ผลจากการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันเป็นเรอื่ งร้ายแรง :
• 	ในสหรัฐอเมร ิกา แคนาดา และประเทศอื่น ๆ การละเมิดอาจเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งส่งผลให้บุคคลมี
โทษปรับและโทษคุมขังอย่างหนัก
• 	อาจมีการลงโทษทางแพ่งอย่างหนัก และบร ิษัทเอกชนสามารถฟ้องคดีเพื่อเร ียกร้องค่าเสียหาย
ในหลาย ๆ ประเทศ (เป็นจ�ำนวนถึงสามเท่าของที่สูญเสียในประเทศสหรัฐอเมร ิกา) และ
• 	การละเมิดอาจส่งผลให้มีค�ำสัง่ ศาลหร ือค�ำสัง่ ของฝ่ายปกครองที่จ�ำกัดว ิธีที่บร ิษัทสามารถด�ำเนินงาน ค่า
ปรับของรัฐบาลในสหรัฐอเมร ิกาและสหภาพยุโรปเป็นจ�ำนวนเกินกว่า $100 ล้านในบางกรณี และ เคยมี
บุคคลในสหรัฐฯ ที่ได้รับโทษจ�ำคุก นอกจากนี้ค่าเสียหายในคดีเอกชนยังเคยมีท่ี เกินกว่า $100 ล้าน
เราไม่ตกลงกับคู่แข่งในเรอื่ งราคา ปร ิมาณการผลิต ปร ิมาณหร ือก�ำลังการผลิต สถานที่ขาย หร ือการแข่งขันเรอื่ ง
อื่น ๆ
ในเกือบทุกประเทศที่ FMC ท�ำธุรกิจ เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายหากคู่แข่งตกลงกันในเรอื่ งใดเรอื่ งหนึ่งต่อไปนี้ :
•
•
•
•
•
•
•

ราคาที่พวกเขาคิดกับลูกค้า
เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคา รวมถึงเงื่อนไขเครดิต เงื่อนไขการขาย และค่าขนส่ง
การประมูลราคาในสถานการณ์การประมูลราคาของลูกค้า
ปร ิมาณการผลิต หร ือก�ำลังการผลิต รวมถึงการปิดหร ือสร้างก�ำลังการผลิตหร ือไม่
เขตพื้นที่ที่บร ิษัทใดจะขายหร ือไม่ขาย
ลูกค้าที่บร ิษัทใดจะขายให้หร ือไม่ขายให้ หร ือ
จะคว�่ำบาตรหร ือปฏิเสธที่จะท�ำธุรกิจกับลูกค้า ผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการ หร ือ คู่แข่งรายอื่น ๆ บางราย
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้ ้องไม่แม้แต่เจรจากับคู่แข่ง การ “ตกลงกัน” กับคู่แข่งในบร ิบทนีไ้ ม่ได้หมายถึงเพียงสัญญาทีเ่ ป็นทางการ
หัวข้อเหล่านีต
แต่รวมถึงการตกลงกันทางวาจาและการเข้าใจร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ แม้แต่การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับคู่
่ วกับแนวโน้มราคาในอุตสาหกรรม หร ือเกีย
่ วกับว่า FMC หร ือคู่แข่งจะท�ำการขยายหร ือลดก�ำลังการผลิต อาจ
แข่งเกีย
เป็นหลักฐานว่ามีการตกลงกันในหัวข้อ ทีเ่ จรจา
การตกลงกับคู่แข่งขันในบางเรอื่ งถูกต้องตามกฎหมายในบางสถานการณ์ เช่น การร่วมทุน ข้อตกลงการอนุญาต
ให้ใช้เทคโนโลยี ข้อตกลงการจัดหา และแนวทางร่วมกันในการเจรจาต่อรองกับรัฐบาล เป็นเรอื่ งส�ำคัญที่จะต้อง
ปร ึกษานักกฎหมายของ FMC ในการอภิปรายเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวก่อนที่จะเจรจากับคู่แข่ง เพื่อประเมิน
้ และเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการละเมิดและลักษณะที่ถูกมองได้ว่าเป็นการละเมิดใด ๆ
การด�ำเนินการในเรอื่ งนัน
ได้
เราแข่งขันที่ท�ำทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะโดยไม่ละเมิดกฎหมายในการให้ได้มาซึ่งหร ือใช้ประโยชน์อ�ำนาจทางการ
ตลาด หร ือการครองตลาด
ผลการด�ำเนินงานทางตลาดที่เหนือกว่าและที่ท�ำทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะ ควรได้รับการสนับสนุนตลาด ไม่ใช่การ
ลงโทษ การเป็นผู้น�ำส่วนแบ่งการตลาดโดยการขายผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าหร ือการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งกว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมส�ำหรับคู่แข่งใด ๆ เมื่อเราได้มาซึ่งต�ำแหน่ง
ทางการตลาดที่มีอ�ำนาจหร ือครองตลาด หร ือมีแนวโน้มที่จะได้มา กิจกรรมบางอย่างอาจกลายเป็นเรอื่ งผิด
้ ช่วยให้บรรลุหร ือปกป้องต�ำแหน่งทางการตลาดนัน
้ ต�ำแหน่งทางการตลาดที่มี
กฎหมายหากกิจกรรมเหล่านัน
อ�ำนาจหร ือครองตลาดมักเกิดขึ้นเมื่อมีส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่าร้อยละ 50 ทัง้ นี้อาจมากหร ือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับ
ประเทศและสถานการณ์
ในธุรกิจที่เรามีต�ำแหน่งทางการตลาดที่มีอ�ำนาจหร ือครองตลาด หร ือมีแนวโน้มที่จะได้มาซึ่งต�ำแหน่งดังกล่าว
ควรปร ึกษานักกฎหมายของ FMC ก่อนที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้ :
่ )
• การตัง้ ราคาต�่ำกว่าต้นทุน (บางครั้งแม้กระทัง่ ต้นทุนรวมเฉลีย
• การตัง้ เงื่อนไขหร ือการเชื่อมโยงการขายผลิตภัณฑ์หนึ่งกับการขายหร ือซื้อผลิตภัณฑ์ หร ือบร ิการอื่น
• 	การปฏิเสธที่จะท�ำธุรกิจกับลูกค้า คู่แข่ง หร ือผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการ หากเป็นการลดทอนความสามารถ
ในการท�ำธุรกิจของอีกฝ่ายหนึ่ง หร ือ
• กิจกรรมอื่นที่อาจท�ำให้คู่แข่งต้องออกจากตลาด
กิจกรรมเหล่านี้อาจถูกต้องตามกฎหมาย แต่ขึ้นอยู่กับการประเมินกิจกรรมเฉพาะและตลาดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ไม่ควรได้รับสิทธิบัตรด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ หร ือใช้สิทธิบัตรเพื่อจ�ำกัดการด�ำเนินการของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ตามสิทธิบัตร นอกเหนือขอบเขตของสิทธิบัตร
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้ การแข่งขันในการท�ำธุรกิจกับลูกค้าและผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการ
เราไม่ละเมิดกฎหมายในการปิดกัน
กฎหมายการแข่งขันจ�ำนวนมากไม่อนุญาตให้จ�ำกัดเสร ีภาพในการแข่งขันของลูกค้าหร ือผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการ
หากมีความเสียหายต่อการแข่งขัน คู่แข่ง หร ือผู้บร ิโภค ควรปร ึกษานักกฎหมายของ FMC ก่อนที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่อไปนี้ :
่ วกับการจัดหาหร ือการซือ
้ แต่ผู้เดียว (มักเร ียกว่า “ข้อก�ำหนด”)
• การท�ำข้อตกลงเกีย
• การท�ำข้อตกลงการจ�ำหน่ายแต่ผู้เดียวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเฉพาะ
้ หร ือ
• 	การก�ำหนดให้ลูกค้าหร ือผู้จัดจ�ำหน่ายจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราภายในพื้นที่เฉพาะเท่านัน
้
จ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าหร ือกลุ่มลูกค้าบางรายเท่านัน
• การแบ่งแยกในแง่ของราคา เงื่อนไข หร ือบร ิการระหว่างลูกค้าที่ซื้อ ผลิตภัณฑ์เดียวกัน
• การปฏิเสธที่จะจ�ำหน่ายสินค้าหร ือบร ิการให้กับลูกค้า เว้นเสียแต่ว่าลูกค้าซื้อ สินค้าหร ือบร ิการอื่นด้วย หร ือ
• ก�ำหนดให้ลูกค้าไม่จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาต�่ำกว่าหร ือสูงกว่าระดับราคาหนึ่ง
เราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้ได้มาและการควบรวมกิจการ
การให้ได้มาและการควบรวมกิจการส่วนใหญ่ไม่เป็นการละเมิดกฎหมายการแข่งขัน เว้นแต่การให้ได้มาและการ
้ จะลดการแข่งขันจนเกิดความเสียหายต่อลูกค้า หลายประเทศมีกฎหมายที่ก�ำหนดให้มีการแจ้ง
ควบรวมกิจการนัน
ให้ทราบถึงการควบรวมและการให้ได้มาซึ่งกิจการที่ส�ำคัญแก่หน่วยงานด้านการแข่งขันของรัฐบาล โดยปกติแล้ว
ก่อนที่จะเสร็จสิ้นการท�ำธุรกรรม FMC ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบรวมและการให้ได้มาซึ่งกิจการ รวม
ทัง้ ข้อก�ำหนดในการแจ้งให้ทราบ เพื่อให้แน่ใจถึงการปฏิบัติตาม และเพื่อให้มีการวางแผนล่วงหน้าที่จ�ำเป็นเพื่อ
ให้มน
ั่ ใจว่าจะผ่านการตรวจสอบของรัฐบาลภายใต้กฎหมายการแข่งขันที่ใช้บังคับ ให้แจ้งนักกฎหมายของ FMC
ตัง้ แต่เรมิ่ ต้นการพิจารณาการให้ได้มาหร ือการควบรวมกิจการ
เราแข่งขันอย่างจร ิงจังโดยใช้ระเบียบปฏิบัติทางการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
หลายประเทศมีกฎหมายห้ามการฉ้อฉลและการแทรกแซงที่ไม่เหมาะสมในความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคู่แข่ง
ลูกค้า หร ือผู้จัดหาวัสดุหร ือบร ิการด้วยว ิธีใส่ร้ายป้ายสีหร ือว ิธีอื่น ๆ ที่ FMC เราปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
ทัง้ หมด

14. เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับส�ำหรับธุรกิจข้ามชาติ
่ เราท�ำการลงทุน ทางธุรกิจหร ือการ
เราด�ำเนินธุรกิจของเราด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทัง้ หมด เมือ
ซื้อกิจการที่ส�ำคัญ เราค�ำนึงถึงความยัง่ ยืน การปฏิบัติตาม และ ข้อพิจารณาทางจร ิยธรรมด้านอื่น ๆ
เราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการน�ำเข้าทัง้ หมด
FMC มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทัง้ หมดที่ใช้บังคับการน�ำเข้าในสหรัฐอเมร ิกา เป็นความ
รับผิดชอบของหน่วยธุรกิจทุกหน่วยที่จะน�ำไปปฏิบัติและรักษาระบบควบคุมภายในที่จ�ำเป็นเพื่อการปฏิบัติ
่ ใจว่าบุคลากรที่
ตามการน�ำเข้า ใช้ความระมัดระวังในกิจกรรมน�ำเข้าทัง้ หมด และพยายามอย่างดีท่ส
ี ุดเพื่อให้มัน
เกี่ยวข้องเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการน�ำเข้าของสหรัฐฯ ทัง้ หมด
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กฎหมายว่าด้วยการน�ำเข้าของสหรัฐฯ ควบคุมการน�ำเข้าในหลายด้าน รวมถึงการอนุญาตให้น�ำเข้าในสหรัฐฯ การ
จ�ำแนกประเภทและการประเมินค่าเพื่อความมุ่งหมายทางภาษี การท�ำเครอื่ งหมายประเทศต้นทาง การรายงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย การมีสิทธิ์ในโครงการพิเศษ (เช่น NAFTA) และการเก็บรักษาบันทึก
่ สัญญาที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการน�ำเข้าอย่างเข้มงวด
ข้อมูล ผู้บร ิหารของ FMC ให้ค�ำมัน
่ สัญญานี้ให้มีผลในการด�ำเนินธุรกิจของ FMC จะบรรลุการท�ำให้
และคาดหวังให้พนักงานทุกคนจะท�ำการให้ค�ำมัน
่ สัญญาขององค์กร การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรทุนที่เพียงพอ และการ
เกิดผลด้วยการให้ค�ำมัน
ก�ำกับดูแลและการด�ำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม FMC ได้จัดตัง้ คณะกรรมการการปฏิบัติตามกฎระเบียบการน�ำเข้า
และส่งออกของบร ิษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากแผนกการเงิน ภาษี กฎหมาย และไอที รวมทัง้ แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย
นอกจากนี้แต่ละกลุ่ม/ฝ่ายต้องมีเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบการน�ำเข้า ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตรวจตรา
ทีมงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการน�ำเข้าข้ามสายงาน
่ สัญญาในความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคธุรกิจเพื่อต่อต้านการ
้ ู้บร ิหารของ FMC ยังให้ค�ำมัน
นอกจากนีผ
่ สัญญาที่จะท�ำให้แน่ใจในความปลอดภัย
ก่อการร้าย (“C-TPAT”) ในทุกด้าน ภายใต้ความร่วมมือนี้ FMC ให้ค�ำมัน
่ คงของการน�ำเข้าทัง้ หมดจากจุดเรมิ่ ต้นจนถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายในสหรัฐอเมร ิกา และยึด
และความมัน
่ ในโครงการที่เกี่ยวข้องในเขตอ�ำนาจกฎหมายอื่น ๆ FMC ได้จัดตัง้ ทีมงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
มัน
C-TPAT เพื่อท�ำหน้าที่ให้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ C-TPAT แก่
แต่ละกลุ่ม/ฝ่ายและคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของ FMC
เราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกทัง้ หมด
สหรัฐอเมร ิกาและประเทศอื่น ๆ บางประเทศมีกฎหมายและข้อบังคับที่จ�ำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์ บร ิการ และ
เทคโนโลยีบางอย่างไปยังบางประเทศหร ือผู้ซื้อบางราย เป็นความรับผิดชอบของหน่วยธุรกิจทุกหน่วยและทุก
แผนกที่จะท�ำให้แน่ใจว่ารายการที่ส่งออกสามารถส่งออกได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และสามารถขายให้กับประเทศ
และบุคคลที่ตนตัง้ ใจจะขายให้
รัฐบาลสหรัฐอเมร ิกาคงรักษาไว้ซึ่งการควบคุมที่เข้มงวดในการส่งออกสินค้า บร ิการ และข้อมูลทางเทคนิคจาก
สหรัฐอเมร ิกา และการส่งออกสิ่งที่น�ำเข้าจากประเทศอื่น ๆ ข้อจ�ำกัดดังกล่าวมีตัง้ แต่การห้ามบร ิษัทในสหรัฐฯ
หร ือบร ิษัทย่อยของตนขายสินค้าใด ๆ ให้กับประเทศที่ถูกคว�่ำบาตร (อย่างเช่นในกรณีของเกาหลีเหนือและคิวบา
ในปัจจุบัน) ไปจนถึงการห้ามขายสินค้าบางอย่างให้กับบุคคลหร ือองค์กรเฉพาะราย กฎหมายของสหรัฐฯ ก�ำหนด
ให้ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากรัฐบาลส�ำหรับรายการทัง้ หมดที่จะส่งออก แม้ว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ
FMC ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าแล้วก็ตาม
กฎหมายของสหรัฐฯ เหล่านี้อาจมีผลใช้บังคับกับสินค้าหลายรายการที่ดูไม่มีอันตราย และการส่งออกสารเคมีและ
อุปกรณ์หลายรายการอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดการให้ใบอนุญาตและการควบคุมการส่งออก ในท�ำนองเดียวกันการ
ส่งออกเทคโนโลยีอาจเกิดขึ้นได้ผ่านการเยี่ยมชมโรงงานโดยชาวต่างชาติ หร ือการสนทนาทางโทรศัพท์หร ืออีเมล
ระหว่างประเทศ ความเข้มงวดของการควบคุมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและข้อมูล และจุดหมาย
ปลายทางสุดท้ายของสินค้าและข้อมูล กฎเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
สหรัฐอเมร ิกาและพันธมิตร การลงโทษส�ำหรับการละเมิดการควบคุมเหล่านี้ แม้ในกรณีที่ไม่ได้ตัง้ ใจ อาจมีความ
ร้ายแรง และอาจส่งผลให้บร ิษัทได้รับโทษปรับ โทษจ�ำคุก และแม้แต่การปฏิเสธสิทธิการส่งออกทัง้ หมด เว็บไซต์
อินทราเน็ตของแผนกกฎหมายมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายการส่งออกต่าง ๆ และนักกฎหมายของ FMC
สามารถให้ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมและให้ความช่วยเหลือในเรอื่ งการส่งออก

14

จรรยาบรรณทางจริยธรรมและทางธุรกิจ

เราไม่เข้าร่วมหร ือปฏิบัติตามการคว�่ำบาตรระดับทุติยภูมิที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลสหรัฐอเมร ิกา รวมถึงการ
คว�่ำบาตรอิสราเอลของสันนิบาตอาหรับ
เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เข้มงวดของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการคว�่ำบาตรในระดับทุติยภูมิ กฎหมายและ
ข้อบังคับเหล่านี้อาจมีผลใช้บังคับกับบร ิษัทย่อยและบร ิษัทในเคร ือของ FMC ที่อยู่ภายนอกสหรัฐฯ หากการท�ำ
้ เกี่ยวข้องกับการค้าของสหรัฐฯ แม้เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ แม้ว่าการท�ำธุรกรรมไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมนัน
การค้าของสหรัฐฯ แต่ก็อาจยังท�ำให้มีโทษทางภาษี การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอาจส่งผลให้หน่วย
ธุรกิจได้รับโทษปรับและโทษทางภาษีเป็นจ�ำนวนมาก กฎหมายของสหรัฐอเมร ิกาที่เกี่ยวข้องกับการคว�่ำบาตร
ระดับทุติยภูมิก�ำหนดให้เราต้อง :
• 	ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามการร้องขอให้เข้าร่วมในการคว�่ำบาตรระดับทุติยภูมิที่ขัดต่อ นโยบายของสหรัฐฯ
และ
• 	รายงานการร้องขอให้เข้าร่วมในการคว�่ำบาตรดังกล่าว ซึ่งหมายรวมถึง การอภิปรายทางวาจาและการรับ
ข้อความที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าในรูปแบบธุรกิจมาตรฐาน ต่อ แผนกกฎหมายของ FMC เป็นสิ่งแรก และจาก
้ ต่อกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ
นัน
ในระเบียบปฏิบัติ การคว�่ำบาตรที่ก่อให้เกิดปัญหามากที่สุดคือนโยบายของประเทศอาหรับบางแห่งที่ไม่ได้แค่ห้าม
้ แต่ยังมีผลต่อการค้ากับบร ิษัทที่ท�ำธุรกิจร่วมกับอิสราเอลอีกด้วย (การคว�่ำ
มิให้น�ำเข้าสินค้าจากอิสราเอลเท่านัน
บาตรระดับทุติยภูมิ) ค�ำขอทางธุรกิจใด ๆ ที่ถามว่า FMC จ�ำหน่ายให้หร ือจัดการธุรกิจในอิสราเอลหร ือไม่ ต้อง
รายงานต่อนักกฎหมายของ FMC
่ ับซ้อน และต้องมีการรายงานการร้องขอการปฏิบัติตามการคว�่ำ
กฎหมายว่าด้วยการคว�่ำบาตรต่างชาติเป็นเรอื่ งทีซ
บาตรต่างชาติหร ือการรับรองการปฏิบัติตาม แม้ว่ากฎหมายอนุญาตให้มีการปฏิบัติตามการคว�่ำบาตรต่างชาติก็ตาม
้
่ ฎหมายอนุญาต รวมทัง้ การด�ำเนินการบางอย่างโดยบร ิษัทย่อยภายนอกสหรัฐฯ แม้กระนัน
การด�ำเนินการบางอย่างทีก
่ วกับผลกระทบของการร้องขอหร ือเงือ
่ นไขสัญญา
คงมีผลทีไ่ ม่พึงประสงค์ทางภาษีของสหรัฐฯ หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกีย
ให้ปร ึกษากับทัง้ นักกฎหมายของ FMC และแผนกภาษี
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายเหล่านี้ ทุกกลุ่ม ฝ่าย และการด�ำเนินการต้องท�ำดังต่อไปนี้ :
• 	จัดท�ำว ิธีด�ำเนินการตรวจสอบเอกสารและการรับส่งข้อมูลทัง้ หมดที่ เข้าและออก จากลูกค้า ตัวแทน
จ�ำหน่าย หร ือบุคคลอื่น ๆ ในประเทศที่มีการคว�่ำบาตร การตรวจสอบจะต้องด�ำเนินการ โดยบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายในแต่ละฝ่ายหร ือการด�ำเนินการผู้ที่เข้าใจข้อก�ำหนดของ กฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้ที่จะด�ำเนินการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมทัง้ หมดที่จ�ำเป็น และผู้ที่จะติดต่อแผนกกฎหมายและ แผนกภาษีที่เกี่ยวกับการร้องขอให้
คว�่ำบาตรใด ๆ
• 	ท�ำให้แน่ใจว่าบุคลากรทางการขายระหว่างประเทศ การป้อนค�ำสัง่ ซื้อ ปร ิมาณการใช้งาน การเตร ียม
เอกสาร และเครดิต ซึ่งเป็นผู้ อาจได้รับค�ำร้องขอการปฏิบัติตามการคว�่ำบาตรต่างชาติ ได้รับค�ำแนะน�ำ
้ ปฏิบัติตามว ิธีด�ำเนินการของ FMC ที่
เกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ และให้แน่ใจว่าบุคลากรนัน
เกี่ยวข้องกับกฎหมายเหล่านี้

15. เราไม่ให้เงินสินบนหร ือจ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสม
กองทุนของ FMC จะไม่ถูกน�ำมาใช้เพื่อการจ่ายเงินที่ละเมิดกฎหมายหร ือข้อบังคับใด ๆ แม้ว่านโยบายนี้สรุป
กฎหมายและข้อบังคับที่ใช้กันมากที่สุด แต่ก็อาจมีความคลุมเคร ือหร ือตีความได้ยาก หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินใด ๆ ให้ปร ึกษานักกฎหมายของ FMC
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เราไม่มีส่วนร่วมในการให้สินบนเชิงพาณิชย์
เราไม่จ่ายสินบน เงินใต้โต๊ะ หร ือการจ่ายเงินหร ือค่าตอบแทนที่คล้ายกันให้แก่บุคคลหร ือองค์กรเพื่อให้ได้หร ือ
รักษางาน หร ือให้บุคคลอื่นหร ือบร ิษัทอื่นได้งาน นโยบายนี้ใช้กับทัง้ การจ่ายเงินโดยตรงและการจ่ายเงินผ่าน
ตัวกลาง
เราไม่จ่ายเงินสินบนหร ือเงินใต้โต๊ะให้แก่หน่วยงาน พนักงาน หร ือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
เราไม่เสนอให้หร ือมอบเงิน ของก�ำนัล ความช่วยเหลือ ความบันเทิง เงินกู้ ค่าตอบแทน หร ือสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่า
ไม่ว่าโดยตรงหร ือโดยอ้อม แก่พนักงานของรัฐบาลกลาง ของรัฐ หร ือของท้องถิ่นในสหรัฐฯ ที่ก�ำกับควบคุมหร ือ
ท�ำธุรกิจกับ FMC ตราบใดที่ไม่มีการละเมิดกฎระเบียบหร ือมาตรฐานการปฏิบัติของ FMC หร ือองค์กรของ
ผู้รับ พนักงานของธุรกิจต่าง ๆ ของ FMC ที่ท�ำธุรกิจกับหร ือก�ำกับควบคุมโดยหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ ได้
รับอนุญาตให้จัดหาอาหารและเครอื่ งดื่มที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเจรจาทางธุรกิจ เราไม่จ่ายเงิน
โดยตรงหร ือโดยอ้อม รวมทัง้ กองทุนของ FMC กองทุนส่วนบุคคล หร ือสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่า แก่เจ้าหน้าที่หร ือ
พนักงานของรัฐบาล หร ือพรรคการเมืองหร ือผู้สมัครของประเทศใด ๆ เพื่อ :
• ให้ได้หร ือรักษางานของ FMC หร ือของบร ิษัทย่อยหร ือบร ิษัทในเคร ือ หร ือ
• ให้บุคคลอื่นใดได้งาน
่ ใจ
นอกจากนี้เรายังไม่อนุญาตให้มีการจ่ายเงินดังกล่าวผ่านบุคคลภายนอก หากเราทราบหร ือมีความมัน
อย่างมีสาระส�ำคัญว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินดังกล่าวจะจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่หร ือพนักงานของรัฐบาล หร ือ
พรรคการเมืองหร ือผู้สมัคร
FMC ไม่ด�ำเนินงานในประเทศที่การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหร ือเจ้าหน้าที่ทางการเมืองเป็นสิ่งถูกกฎหมาย
นอกจากนี้ สหรัฐอเมร ิกาและประเทศอื่น ๆ ได้ออกกฎหมายว่าให้การติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศเป็น
อาชญากรรม ที่ FMC เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราไม่มีส่วนร่วมในการ
ละเมิดกฎหมายต่างประเทศแม้ว่าระเบียบปฏิบัติทางธุรกิจในท้องถิ่นดูเหมือนจะไม่เคารพกฎหมาย แม้ว่าจะไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้งาน รักษางาน หร ือให้ผู้อื่นได้งาน เราไม่มอบของก�ำนัลและความบันเทิงให้กับเจ้าหน้าที่และ
พนักงานของรัฐของประเทศใด ๆ ที่เกินขอบเขตของธรรมเนียมปฏิบัติปกติในประเทศที่เกี่ยวข้อง มูลค่าของของ
ก�ำนัลและความบันเทิงดังกล่าวไม่ควรเกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากแผนกกฎหมาย
ก่อน
้ ตอน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ในบางประเทศที่ FMC ด�ำเนินงาน การด�ำเนินการที่จ�ำเป็นหร ือความช่วยเหลือทางขัน
ได้หร ือรักษางาน สามารถได้รับในเวลาที่เหมาะสมโดยการจ่ายค่าเสียหายเล็กน้อยให้แก่เจ้าหน้าที่หร ือพนักงาน
ของรัฐบาล การจ่ายเงินเพื่อเร่งรัดกระบวนการดังกล่าวอาจท�ำได้ตามกฎหมาย แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากบร ิษัท
อย่างถูกต้องโดยพิจารณาว่า :
• บร ิษัทหร ือบร ิษัทย่อยมีสิทธิได้รับการด�ำเนินการหร ือความช่วยเหลือดังกล่าวจากรัฐบาล
• การจ่ายเงินดังกล่าวได้รับการอนุมัติตามธรรมเนียมท้องถิ่น และ
• ไม่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสม
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การอนุมัติของบร ิษัทที่จ�ำเป็นส�ำหรับการจ่ายเงินเพื่อเร่งรัดกระบวนการมีรายละเอียดอยู่ในมาตรฐานการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของ FCPA No. G.210 ซึ่งสามารถดูได้ที่ http://teams.myfmc.com/sites/finance/
standards/Financial%20Standards/G210--FCPA%20Compliance.doc การจ่ายเงินเพื่อเร่งรัด
กระบวนการทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติประเภทใด ต้องปฏิบัติเป็นรายปี
เราใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการแต่งตัง้ ตัวแทนขาย ตัวแทนจ�ำหน่าย และที่ปร ึกษา
ข้อตกลงค่านายหน้าหร ือค่าบร ิการสามารถท�ำได้เฉพาะกับบร ิษัทหร ือบุคคลที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนขาย ตัวแทน
จ�ำหน่าย หร ือที่ปร ึกษาโดยสุจร ิต (เร ียกรวมกันว่า “ตัวแทน”) ข้อตกลงเหล่านี้ไม่สามารถท�ำได้กับบร ิษัทใด ๆ ที่
เจ้าหน้าที่หร ือพนักงานของรัฐบาลเป็นที่รู้จักหร ือเชื่อว่ามีส่วนได้เสียหาก FMC ท�ำธุรกิจหร ืออาจหาทางท�ำธุรกิจ
กับหน่วยงานรัฐบาลที่เจ้าหน้าที่หร ือพนักงานผู้นน
ั้ มีความเกี่ยวข้อง ทุกหน่วยธุรกิจต้องสืบสวน สถานภาพและชื่อ
เสียงของตัวแทนแต่ละรายที่เสนอเพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนการว่าจ้าง
่ �ำนักงานธุรกิจของ
เราจ่ายเงินให้ตัวแทนของเราด้วยว ิธีการทีโ่ ปร่งใส การจ่ายเงินต้องไม่ต้องเป็นเงินสดและต้องท�ำทีส
่ งั้ อยู่ (ไม่ใช่ส�ำนักงานต่างประเทศหร ือบัญชีธนาคารต่างประเทศ) เว้นแต่แผนกกฎหมายจะอนุมัติ
ตัวแทนในประเทศทีต
่
เป็นอย่างอืน
ข้อตกลงค่านายหน้าและค่าบร ิการทัง้ หมดกับตัวแทนต้องมีอยู่ในสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร สัญญานี้ต้องมี
รายการต่อไปนี้นอกเหนือจากข้อก�ำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามปกติ :
่ ัดเจนของบร ิการทีจ
่ ะให้
• ค�ำอธิบายทีช
่ สัญญาของตัวแทนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงการแถลงข้อความจร ิงว่า ไม่
• 	การให้ค�ำมัน
เคยมีหร ือจะไม่มีการจ่ายเงินหร ือสัญญาว่าจะจ่ายเงินที่ต้องห้าม และ
• 	ค�ำแถลงว่า FMC อาจต้องการให้เปิดเผยการมีอยู่ของสัญญา และข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของ สัญญา แก่
หน่วยงานรัฐบาลที่ได้รับอนุญาต จ�ำนวนค่านายหน้าหร ือค่าบร ิการที่ต้องจ่ายให้กับ ตัวแทนเพื่อความช่วย
เหลือในการให้ได้มาซึ่งการสัง่ ซื้อและบร ิการหลังการขายต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ตามระเบียบปฏิบัติ
ปกติของอุตสาหกรรม สายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบร ิการเชิงพาณิชย์ ที่ยอมให้ ข้อตกลงตัวแทนขาย
และตัวแทนจ�ำหน่ายมีอยู่ที่นักกฎหมายของ FMC
16. เราเคารพกระบวนการทางการเมืองและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เราปฏิบัติตามอย่างเต็มที่กฎหมายทัง้ หมดที่ก�ำกับการมีส่วนร่วมขององค์กรและพนักงานในกิจการสาธารณะ ภาย
ใต้ว ิธีด�ำเนินการที่ก�ำหนดไว้ด้านล่างนี้ FMC สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนและท�ำข้อผูกพันในฐานะพลเมือง
หากกฎหมายที่ใช้บังคับของสหรัฐฯ อนุญาตให้บร ิษัทให้เงินสนับสนุนแก่ผู้สมัครเข้าชิงต�ำแหน่งราชการ การ
สนับสนุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากธุรกิจหร ือแผนกที่ขอการสนับสนุน ที่
ปร ึกษาทัว่ ไปของ FMC และรองประธานฝ่ายกิจการรัฐบาลของ FMC
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้ ไม่ได้จ�ำกัดการตัดสินใจส่วน
่ วกับการสนับสนุนทางการเมืองด้วยกองทุนบร ิษัทของ FMC เท่านัน
ข้อก�ำหนดเหล่านีเ้ กีย
บุคคลของพนักงานของ FMC ในการบร ิจาคเงินสนับสนุนส่วนตัวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยตัวเองหร ือผ่านการ
่ ีขององค์กรของ FMC FMC สนับสนุนการมีส่วนร่วมประเภทนี้ อย่างไรก็ดีพนักงานจะ
สนับสนุนโปรแกรมรัฐบาลทีด
่ ส�ำหรับการบร ิจาคเงินสนับสนุนส่วนตัวดังกล่าว
ต้องไม่รับเงินชดเชยด้วยบัญชีใช้จ่ายหร ือว ิธีอืน
ในประเทศอื่น ๆ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ FMC หร ือบร ิษัทย่อยสามารถกระท�ำได้เฉพาะเมื่อกฎหมายที่ใช้
บังคับอนุญาต และหลังจากได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ขององค์กรผู้มีหน้าที่รับ
้ ๆ และจากแผนกกิจการรัฐบาลและแผนกกฎหมาย
ผิดชอบกิจกรรมของ FMC ในประเทศนัน
17. เราไม่เข้าร่วมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงในหร ือการกระท�ำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปกติแล้วพนักงานและกรรมการอาจซื้อหร ือขายหลักทรัพย์ของ FMC และของบร ิษัทอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตามกฎหมายของสหรัฐฯ ห้ามการซื้อและขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์โดยบุคคลที่มีข้อมูลวงใน
แม้การละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์เพียงเล็กน้อยก็อาจมีผลร้ายแรง บทลงโทษรวมถึงการร ิบผลก�ำไร โทษทางแพ่ง
สูงสุดถึงสามเท่าของก�ำไรที่ได้รับหร ือการขาดทุนที่หลีกเลี่ยง โทษจ�ำคุก และค่าปรับจ�ำนวนมาก
กฎการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงใน ใช้กับหลักทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงหุ้นสามัญและหุ้นบุร ิมสิทธิ์
พันธบัตร ตราสารพาณิชย์ ตราสารสิทธิ และใบส�ำคัญแสดงสิทธิ กฎระเบียบเหล่านี้ใช้กับการซื้อและการขาย
โดยตรงโดยบุคคลที่มีความรู้ และใช้กับการบอกข้อมูลภายในแก่เพื่อนหร ือสมาชิกในครอบครัวที่ซื้อหร ือขาย
คนที่มีข้อมูลวงในได้แก่ :
• เจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานของ FMC ที่รับรู้ข้อมูลส�ำคัญที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะใน
ช่วงที่อยู่ในการจ้างงานของพวกเขา
• บุคคลในความสัมพันธ์ที่เป็นความลับกับ FMC เช่น นายธนาคาร ที่ปร ึกษา และนักกฎหมาย และ
• 	บุคคลที่รับรู้ข้อมูลที่ส�ำคัญจากเพื่อนหร ือคนรู้จักเกี่ยวกับบร ิษัทที่ เพื่อนหร ือคนรู้จักมีความสัมพันธ์
ถึงแม้ว่าบุคคลอาจทราบข้อมูลวงใน เกี่ยวกับบร ิษัท กฎการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงในใช้กับ
้ ไม่มี นิยามของความส�ำคัญที่จะน�ำมาใช้ได้ในทุกกรณี แต่โดยทัว่ ไปข้อมูลถือว่า
ข้อมูลที่ “ส�ำคัญ” เท่านัน
เป็น ข้อมูลส�ำคัญหากคาดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบร ิษัท ตัวอย่าง ของข้อมูลส�ำคัญ
ได้แก่ :
• 	ข้อมูลรายได้ของบร ิษัทใดบร ิษัทหนึ่ง
• 	แผนการขยายหร ือการปิดโรงงานหร ือสถานประกอบการ หร ือการลดมูลค่าจ�ำนวนมากในบัญชีของ
สินทรัพย์ ของบร ิษัท
• 	การท�ำธุรกรรมบางอย่าง เช่น การควบรวมกิจการกับบร ิษัทอื่น การให้ได้มาซึ่งบร ิษัทอื่น หร ือบางส่วนของ
บร ิษัทอื่น การขายทัง้ หมดหร ือบางส่วนของบร ิษัทใดบร ิษัทหนึ่ง การเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบร ิษัทอื่นหร ือ
โดย บร ิษัทอื่น และ
• 	การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของผู้บร ิหาร
เนื่องจากความรุนแรงของโทษปรับและความซับซ้อนของกฎที่ใช้บังคับ คุณควรติดต่อนักกฎหมายของ FMC
หากคุณมีสงสัยว่ากฎการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงในใช้กับการซื้อหร ือขายหลักทรัพย์ของ FMC หร ือ
ของบร ิษัทอื่นหร ือไม่
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นอกจากนีเ้ จ้าหน้าที่บร ิหารและกรรมการของ FMC ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ FMC ใน
ตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุของ FMC ไม่สามารถท�ำธุรกรรมประเภทเดียวกันนี้
ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจ�ำกัดเหล่านี้มีให้ผ่านทางส�ำนักงานของที่ปร ึกษาทัว่ ไป
18. เราปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐบาล
เราจัดการธุรกิจกับรัฐบาลสหรัฐฯ และลูกค้าภาครัฐรายอื่น ๆ ตามมาตรฐานสูงทางจร ิยธรรม เราตระหนักถึงข้อ
ผูกพันพิเศษในการปกป้องและรักษาค่าความนิยมและความไว้วางใจจากรัฐบาลสหรัฐฯ ลูกค้าภาครัฐรายอื่น ๆ
และผู้เสียภาษี ถึงแม้ว่าหลักการพื้นฐานของความซื่อตรงจะมีอยู่ในทุกธุรกิจของ FMC ธุรกิจที่ให้บร ิการรัฐบาล
สหรัฐฯ และรัฐบาลอื่น ๆ อีกหลายแห่งมีข้อก�ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะและการเตร ียมเอกสารของความ
ยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจร ิต
มีความเสี่ยงมากกว่าปกติในการละเมิดกฎหมายของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลกลาง ทัง้ ส�ำหรับ
FMC และส�ำหรับพนักงานฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบร ิหารที่เกี่ยวข้อง บทลงโทษทัว่ ไป ได้แก่ การจ�ำคุก การปรับ
บุคคลและบร ิษัทเป็นเงินจ�ำนวนมาก การร ิบก�ำไรใด ๆ ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง และการระงับหร ือห้ามธุรกิจทัง้ หมด
ของ FMC จ�ำหน่ายให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับและจรรยาบรรณนี้แล้ว เราพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายอย่าง
จร ิงจังตามมาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการจัดหาสิ่งของที่มีคุณภาพ
เหมาะสมในราคาที่ดีที่สุดส�ำหรับสัญญาที่ท�ำกับรัฐบาล ปร ึกษานักกฎหมาย FMC หากมีค�ำถามใด ๆ
19. เราเก็บบันทึกข้อมูลของบร ิษัทอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยชอบธรรม ถูกต้อง ในเวลา
ที่เหมาะสม และ สามารถยอมรับได้
เราเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยชอบธรรม ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม และสามารถยอมรับได้ในรายงานที่
FMC จัดท�ำขึ้นภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่ใช้บังคับ และในการสื่อสารสาธารณะอื่น ๆ จะไม่มี
การยอมรับการรายงานที่ไม่ซื่อตรงทัง้ ภายในและภายนอกบร ิษัท ซึ่งรวมถึงการรายงานหร ือการจัดท�ำข้อมูลโดยมี
เจตนาที่จะท�ำให้เข้าใจผิดหร ือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะไม่มีการลงบัญชีและบันทึกของบร ิษัทที่จงใจซ่อนหร ือปลอม
แปลงลักษณะที่แท้จร ิงของการท�ำธุรกรรมใด ๆ
FMC ได้เลือกใช้มาตรการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าการปกป้องทรัพย์สินของ FMC และความถูกต้องของบันทึกและ
รายงานทางการเงิน เป็นไปตามความต้องการภายในและข้อก�ำหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ เราต้อง
่ ใจว่าการบันทึกธุรกรรม
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและว ิธีด�ำเนินการทางการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับเหล่านี้เพื่อให้มัน
ทัง้ หมดเป็นไปอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง เป็นที่คาดหวังว่าพนักงานทุกคน ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของตน
่ ว ิธีด�ำเนินการเหล่านี้ ตามที่ผู้จัดการที่เหมาะสมของ FMC ชี้แนะ
ยึดมัน
ไม่มีพนักงานหร ือกรรมการคนใดอาจแทรกแซงหร ือพยายามใช้อิทธิพลอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ว่าโดยตรงหร ือโดย
อ้อม ต่อการตรวจสอบบันทึกทางการเงินของ FMC การละเมิดบทบัญญัติเหล่านี้จะส่งผลให้ได้รับลงโทษทางว ินัย
สูงสุดถึงการเลิกจ้าง และผู้กระท�ำความผิดอาจต้องรับผิดทางแพ่งและทางอาญาอย่างหนัก
หากพนักงานรับรู้ระเบียบปฏิบัติธุรกรรมหร ือการท�ำบัญชีที่ไม่เหมาะสม ต้องรายงานเรอื่ งดังกล่าวทันที ตามที่
อธิบายไว้ในส่วนที่ 4 ของจรรยาบรรณนี้
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้ ้อผูกพันของเราในการบันทึกและรายงานข้อมูลอย่างถูกต้องและอย่างซื่อตรงยังคงรวมถึงการรายงาน
นอกจากนีข
เวลาท�ำงาน ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ผลการทดสอบในการว ิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ถูก
ต้องแม่นย�ำ
20. เราจัดการบันทึกของเราอย่างถูกต้อง
เพื่อด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องมีการจัดการบันทึกอย่างถูกต้อง เอกสารที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ธุรกิจที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่หร ือที่กฎหมายก�ำหนดไว้ต้องมีการเก็บรักษา ในขณะที่เอกสารอื่น ๆ ทัง้ หมดควรถูก
ก�ำจัดทิ้ง ถ้าบันทึกจ�ำนวนมากเกินไปไม่ถูกก�ำจัดทิ้ง ค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการบ�ำรุงรักษาบันทึกจะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
เอกสารควรถูกก�ำจัดทิ้งเรอื่ ย ๆ เมื่อไม่มีความจ�ำเป็นต้องใช้อีกต่อไป และต้องมีการทบทวนทัว่ ไปว่าเอกสารต่าง ๆ
ยังมีความจ�ำเป็นอยู่หร ือไม่ อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี โดยทัว่ ไปแล้วไม่มีเอกสารใดที่ควรเก็บรักษาไว้เป็นเวลากว่า
สองปี เว้นแต่เป็นเอกสารที่จ�ำเป็นส�ำหรับธุรกิจที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่หร ือที่กฎหมายก�ำหนดให้เก็บรักษา ก่อน
ก�ำจัดเอกสารทิ้งพนักงานและกรรมการควรศึกษานโยบายการเก็บบันทึกของ FMC ในเว็บไซต์อินทราเน็ตของ
FMC http://portal.myfmc.com/sites/rr/Pages/Policy.aspx ผู้ที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการ
้ ๆ น่าจะ
เก็บรักษาเอกสารบางอย่าง ควรปร ึกษาผู้ดูแลระเบียนหร ือหัวหน้างาน เพื่อที่จะประเมินได้ว่าเอกสารนัน
มีความจ�ำเป็นต้องใช้หร ือไม่ เมื่อใดที่มีความชัดเจนว่าเอกสารต่าง ๆ มีความจ�ำเป็นอันเกี่ยวข้องกับการฟ้องคดี
หร ือการสืบสวนของรัฐบาล เราจะเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด และระงับการก�ำจัดทิ้งหร ือแก้ไขเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับเรอื่ งที่มีการฟ้องคดีหร ือมีการสืบสวนโดยทันที ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามเราจะไม่แก้เอกสารใด ๆ เหล่านี้
หากเราไม่แน่ใจว่าควรเก็บรักษาเอกสารที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราหร ือไม่ เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับการฟ้อง
คดีหร ือการสืบสวน เราจะติดต่อแผนกกฎหมายเพื่อขอค�ำแนะน�ำ
21. เราตอบสนองต่อการสืบสวนของรัฐบาลอย่างเหมาะสม
FMC ให้ความร่วมมือกับการสืบสวนของรัฐบาลเสมอ และการสืบสวนของรัฐบาลมักจะสิ้นสุดลงโดยไม่พบการก
ระท�ำผิดใด ๆ จาก FMC อย่างไรก็ตาม FMC ต้องสามารถประเมินว ิธีการตอบสนองต่อการไต่สวนใด ๆ ได้อย่าง
มีเหตุผล
เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องเข้าใจพื้นฐานของการสืบสวนของรัฐบาลในตอนนี้ ก่อนที่การสืบสวนจะเรมิ่ ขึ้น เนื่องจากผู้
สืบสวนของรัฐบาลมักพยายามติดต่อกับพนักงานโดยตรง แม้จะไม่ได้ท�ำงาน ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ของ FBI เป็น
ที่ทราบกันว่าปรากฏตัวโดยไม่มีการเตือนใด ๆ ที่บ้านของพนักงานเมื่อพวกเขาก�ำลังจะออกไปท�ำงานตอนเช้าและ
เรมิ่ ถามค�ำถาม หากพนักงานได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่หร ือผู้สืบสวนของรัฐบาลเกี่ยวกับเรอื่ งของ FMC เขา
ควรจะนึกถึงประเด็นพื้นฐานสี่ประการต่อไปนี้ :
เราไม่กล่าวในนามของ FMC
พนักงานแต่ละคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับอนุญาตให้ท�ำหน้าที่เป็นโฆษกของ FMC ในเรอื่ งกฎหมายหร ือในการสืบสวน
แทนที่จะให้ถ้อยค�ำในนาม FMC พนักงานต้อง :
• แนะน�ำผู้ตรวจสอบให้คุยกับนักกฎหมายของ FMC และ
• ติดต่อกับหัวหน้างานหร ือผู้จัดการคนอื่นที่รับผิดชอบและนักกฎหมายของ FMC เพื่อ
รายงานการไต่สวน
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เราพิจารณาอย่างจร ิงจังที่จะติดต่อ FMC ก่อนการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ หร ือผู้ตรวจสอบของรัฐ
การเลือกว่าจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หร ือผู้ตรวจสอบของรัฐบาลหร ือไม่เป็นสิทธิของพนักงาน แต่ FMC ขอให้
พนักงานติดต่อนักกฎหมายของ FMC ก่อนที่จะพูดคุยกับบุคคลดังกล่าว เพียงแค่ขอชื่อและหมายเลขโทรศัพท์
้ และบอกพวกเขาว่าจะมีการติดต่อกลับไป
ของบุคคลนัน
• 	ในเกือบทุกกรณีส่งิ ที่พนักงานบอกต่อเจ้าหน้าที่หร ือผู้ตรวจสอบของรัฐบาลอาจถูก น�ำมาใช้ในทางที่เป็น
้ เป็นการส่วนตัว รวมทัง้ กับ FMC และพนักงานคนอื่น ๆ ของ FMC
ปฏิปักษ์กับพนักงานผู้นัน
• 	โดยทัว่ ไปพนักงานมีสิทธิที่จะมีทนายความเข้าร่วมการพูดคุยดังกล่าว หาก FMC ได้รับ การติดต่อ FMC
อาจจัดหาทนายความให้กับพนักงานในสถานการณ์ที่เหมาะสม
•	ในสหรัฐอเมร ิกาและประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ ผู้ตรวจสอบของรัฐบาลไม่มีสิทธิยืนกราน ให้พนักงาน
พูดคุยกับตน หร ือข่มขู่พนักงานหากได้รับค�ำปฏิเสธ
• 	หากพนักงานเลือกที่จะพูดคุยกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล พนักงานควรพูดตามความจร ิง ถ้อยค�ำ ที่เป็นเท็จ
ต่อผู้ตรวจสอบของรัฐบาลอาจถูกฟ้องร้องได้
เรายืนยันความถูกต้องของอ�ำนาจของผู้สืบสวน
เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบของรัฐบาล และบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐบาล เช่น นักข่าว กลุ่มผลประโยชน์พิเศษ
และผู้ตรวจสอบภาคเอกชน บางครั้งใช้ว ิธีการที่ก้าวร้าวหร ือกลยุทธ์จู่โจมแบบไม่ให้ตัง้ ตัวในการพยายามถาม
ค�ำถามพนักงานของบร ิษัท เมื่อพวกเขาไม่มีอ�ำนาจในการบังคับให้ตอบค�ำถามของพวกเขา
• 	ให้ขอชื่อของผู้ตรวจสอบและหลักฐานว่าตนเป็นใคร (เช่น ตราเจ้าหน้าที่หร ือ บัตรประจ�ำตัวประชาชน)
พนักงานมีสิทธิที่จะเร ียกร้องการพิสูจน์ตัวตนในประเทศสหรัฐอเมร ิกาเสมอ และมีสิทธิดังกล่าวในประเทศ
อื่น ๆ โดยทัว่ ไป
•	ให้ขอรายละเอียดเรอื่ งและความมุ่งหมายของการไต่สวน พนักงานของ FMC ไม่ได้ รับอนุญาตให้พูดคุย
กับผู้ตรวจสอบภาคเอกชน นักข่าว กลุ่มผลประโยชน์พิเศษ หร ือ บุคคลอื่นที่คล้ายคลึงกัน เกี่ยวกับงานของ
พวกเขาที่ FMC หร ือธุรกิจของ FMC โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน
เราปกป้องเอกสารและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ FMC
ห้ามให้ไฟล์หร ือเอกสารใด ๆ ของ FMC ให้กับผู้สืบสวนโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะก่อนจากนักกฎหมายของ
FMC หร ือหัวหน้างาน ไฟล์หร ือเอกสารของ FMC รวมถึงไฟล์คอมพิวเตอร์ ภาพวาด สิ่งพิมพ์ หร ือไฟล์ที่สร้าง
หร ือจัดหาให้กับงานของ FMC สิ่งของเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของ FMC แม้ว่าจะเก็บไว้ที่บ้านหร ือที่อื่นก็ตาม
ข้อยกเว้นประการหนึ่งส�ำหรับกฎระเบียบนี้คือหมายค้นหร ือค�ำสัง่ ศาลอื่นที่คล้ายกัน ห้ามขัดขวางเจ้าหน้าที่ใช้
บังคับกฎหมายที่มีหมายค้นหร ือค�ำสัง่ ศาลที่คล้ายกัน จงติดต่อแผนกกฎหมายทันทีหากคุณได้รับหมายค้นหร ือ
ค�ำสัง่ ศาลที่คล้ายกัน
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22. การรายงานและแหล่งข้อมูล :
คุณมีหน้าที่ต้องรายงานการละเมิดจรรยาบรรณนี้ที่คุณพบเห็นโดยทันทีและอย่างถูกต้อง ต่อผู้จัดการของคุณ
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ หร ือนักกฎหมายของ FMC ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ของที่ปร ึกษาทัว่ ไป
ของ FMC และนักกฎหมายคนอื่น ๆ ของ FMC อยู่ในสารบบของบร ิษัท หากคุณไม่สบายใจที่จะรายงานการ
ละเมิดต่อบุคคลเหล่านี้หร ือต้องการรายงานการละเมิดโดยไม่ออกนาม โปรดเขียนถึง :
FMC Ethics Office
PBM 3767
13950 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28273
USA
หร ือทางออนไลน์ :
http://fmc.ethicspoint.com หร ือ : สายตอบค�ำถามเกี่ยวกับจร ิยธรรมของ FMC : สหรัฐฯ
1-855-649-8997 (โทรฟร) หร ือ 1-866-332-6800 (โทรฟร ี)
ระหว่างประเทศ +1-704-759-2082 (เก็บค่าโทรปลายทาง)
คุณสามารถท�ำได้โดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้
หากคุณมีค�ำถามหร ือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับแง่มุมใดก็ตามของจรรยาบรรณนี้ โปรดปร ึกษาผู้จัดการ FMC ของ
คุณ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ นักกฎหมายของ FMC ส�ำนักงานจร ิยธรรมของ FMC หร ือบุคคลอื่นใน
FMC ที่เหมาะสม
บร ิการสายตอบค�ำถามเกี่ยวกับจร ิยธรรมของ FMC ให้ :
•
•
•
•
•
•

บร ิการต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง
บร ิการโทรฟร ีส�ำหรับสถานที่ของ FMC ที่อยู่ในสหรัฐฯ
การโทรแบบเก็บค่าโทรปลายส�ำหรับสถานที่ในต่างประเทศ
บร ิการในหลายภาษาถึง 100 ภาษา
่ ใจในความลับและการปกปิดตัวตนแก่ผู้โทร
ความมัน
พนักงานที่ได้รับการอบรมเพื่อรับมือกับกรณีเกี่ยวกับจร ิยธรรม
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