จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ความปลอดภัย สุขภาพ

& สิ่งแวดล้ อม (Safety, Health & Environment)
มีจรรยาบรรณ

ให้ เกียรติซ่ งึ กันและกัน

(Ethics)

(Respect for Employees)

การสร้ างคุณค่ า

(Value Creation)

วิสัยทัศน์ ของเรา (Our Vision)
การส่งมอบเทคโนโลยีที่เกินจินตนาการของลูกค้ า
ส่งผลให้ เรา: (As a result, we will:)



บรรลุการเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมีกาไร
(Achieve

sustainable and profitable growth)

 ให้ วฒ
ั นธรรมการดาเนินชีวติ ที่ท้าทายและผลตอบแทนแก่พนักงานของเรา
(Provide a culture that challenges, engages and rewards our employees)
 ได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางในฐานะผู้นาเทคโนโลยีด้านการในตลาดที่เราดาเนินการ
(Be universally recognized as the technology leader in our markets)
 ส่งผลกระทบต่อสังคมในเชิงบวก
(Positively impact society)

ค่ านิยมของเรา (Our Values)
มุ่งเน้ นด้ านความปลอดภัย สุขภาพ & สิ่งแวดล้ อม (Safety, Health & Environment)
เราให้ ความสาคัญกับความปลอดภัย สุขภาพ และการปกป้องสิง่ แวดล้ อมเป็ นอันดับแรก เราม่งมัน่ ในความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้ า
และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการทางานทังหมด
้
รวมถึงชุมชนที่เราเข้ าไปดาเนินธุรกิจ

มีจรรยาบรรณ (Ethics)
เรามีความเที่ยงตรง ซื่อสัตย์ และมีมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจและวิธีปฏิบตั สิ ว่ นบุคคล

ให้ เกียรติพนักงาน (Respect for Employees)
เราตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานและเคารพในความแตกต่างหลากหลาย
ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญในการสร้ างการเติบโต ความยัง่ ยืน และความสาเร็ จให้ กบั องค์กร

ประสบการณ์

และความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคล

การสร้ างคุณค่ า (Value Creation)
เราสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าให้ กบั ลูกค้ าด้ วยนวัตกรรมและการดาเนินงานที่เป็ นเลิศ อันนามาซึง่ ความสาเร็ จสูบ่ ริษัทและคุณค่าเพิ่มสูพ่ นักงานและผู้ถือหุ้น
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CYTEC INDUSTRIES INC.
Five Garret Mountain Plaza
Woodland Park, NJ 07424

กรรมการผู้จดั การใหญ่
ประธาน และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

เรี ยนเพื่อนร่ วมองค์กรทุกท่าน
ในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 1Cytec นัน้ กลุม่ ทางานของพนักงานทัว่ โลกได้ หารื อและในที่สดุ ก็เห็นชอบกับคุณค่าหลักสี่ประการ: ความปลอดภัย
สุขอนามัยและสิง่ แวดล้ อม จริ ยธรรม การเคารพและให้ เกียรติพนักงาน และการสร้ างค่านิยม
การแสดงออกถึงคุณค่าหลักทังสี
้ ่ประการในทุกสิง่ ที่เราทาจะช่วยให้ เราบรรลุผลได้ ตามวิสยั ทัศน์ที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ จะนาไปสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมีกาไร
การสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ การสร้ างความมีสว่ นร่ วม และการให้ รางวัลแก่พนักงาน
เพื่อการเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางว่าเป็ นผู้นาด้ านเทคโนโลยีในตลาด และสร้ างเสริ มผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคม
เราเพิ่มเติมสาระสาคัญและให้ ความสาคัญกับคุณค่าหลักทังสี
้ ่ประการมากขึ ้นในจรรยาบรรณทางธุรกิจ เราอยู่ในโลกที่มีระเบียบข้ อบังคับมากมาย
และมีหลายหัวข้ อในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ม่งุ เน้ นในเรื่ องของข้ อกาหนดทางกฎหมายที่เราต้ องปฏิบตั ติ าม
ข้ อผิดพลาดหรื อแม้ แต่ความผิดที่กระทาโดยสุจริ ตใจอาจทาให้ ชื่อเสียงของเราต้ องมัวหมองและอาจทาให้ เกิดความเสียหายทางการเงินได้
นอกจากนันการกระท
้
าผิดโดยเจตนายังส่งผลให้ การงานเสียหายและอาจถึงขันรั
้ บโทษจาคุกได้
แม้ มนั เป็ นสิง่ จาเป็ นที่เราและพนักงานทุกคนจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประเทศที่เข้ าไปดาเนินธุรกิจอยู่แล้ วก็ตาม
แต่จรรยาบรรณทางธุรกิจของเรามักจะกาหนดให้ ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานที่มีระดับสูงกว่ากฎหมายในประเทศนันๆ
้
และยังมีอีกหลายเรื่ องในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่กาหนดให้ เราต้ องปฏิบตั ติ ามหลักจริ ยธรรมและประพฤติตนให้ น่านับถือซึง่ อาจจะไม่มีกาหนดไว้ บทบัญญัติ ของกฎห
มายฉบับใด ผมเชื่อมัน่ ว่าการปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดทุกเรื่ องของจรรยาบรรณทางธุรกิจคือวิธีที่ถกู ต้ องในการดาเนินงานและจะช่วยให้ เราประสบความสาเร็ จได้
เราจะไม่ยอมให้ มีการใช้ วิธีหลีกเลีย่ งกฎหมายหรื อจริ ยธรรมเกิดขึ ้น
ทีมผู้นา (Executive Leadership) และคณะกรรมการบริ หารเพิง่ จะอนุมตั จิ รรยาบรรณทางธุรกิจฉบับใหม่ตามที่แนบมาพร้ อมเอกสารนี ้
จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับใหม่จะมีผลใช้ บงั คับในทันทีและจะประกาศไว้ ในอินทราเน็ตของบริษัทด้ วย โดยเนื ้อหาส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากฉบับก่อนนัก
แต่ในฉบับใหม่นี ้จะมีหวั ข้ อเกี่ยวกับการสื่อสารและหลักปฏิบตั ทิ ี่เป็ นธรรมต่อลูกจ้ าง
นอกจากนันยั
้ งมีตวั อย่างแสดงพฤติกรรมที่ยอมรับได้ และพฤติกรรมต้ องห้ ามไว้ อย่างชัดเจน รวมถึงเชื่อมโยงไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายเพิ่มเติมอีกด้ วย
เรามีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างและเอกสารอ้ างอิงต่างๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อให้ จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็ นเอกสารฉบับแรกที่คณ
ุ นึกถึงเมื่อเกิดคาถามว่าพฤติกรรมใดบ้ างที่เหมาะสม
เราจะจัดการอบรมเรื่ องจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ แก่พนักงานทุกคนด้ วย
จรรยาบรรณทางธุรกิจช่วยกาหนดมาตรฐานความประพฤติ แต่คงเป็ นไปไม่ได้ ที่จะระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมในทุกๆ สถานการณ์ที่พนักงานต้ องเผชิญ

ดังนันถ้
้ าคุณไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมใดบ้ างทีเ่ หมาะสมในสถานการณ์ ตา่ งๆ ทีเฉพาะเจาะจง คุณก็ควรขอคาแนะนาจากหัวหน้ าของคุณหรื อจากฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ ายความปลอดภัย สุขอนามัยและสิง่ แวดล้ อม ฝ่ ายบริ การด้ านกฎหมาย และสานักกากับดูแลกิจการ
ถ้ าคุณรู้ สกึ ว่าอาจเกิดการกระทาที่ละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ขอให้ คณ
ุ แจ้ งเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในบริษัทรับทราบ
โดยปกติแล้ วหัวหน้ าของคุณควรจะเป็ นผู้ที่คณ
ุ รายงานเรื่ องการละเมิดให้ ทราบ หากไม่สามารถทาได้ หรื อถ้ าคุณรู้ สกึ ไม่สบายใจที่จะหารื อเรื่ องดังกล่าวกับหัวหน้ า
หรื อถ้ าคุณไม่พอใจกับท่าทีของหัวหน้ าที่มีตอ่ ความกังวลของคุณ คุณก็สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้จดั การที่ดแู ลสถานประกอบการแห่งนัน้
หรื อผู้แทนของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จดั การฝ่ ายกากับดูแลด้ านสิง่ แวดล้ อม หรื อผู้ควบคุมดูแลงานที่รับผิดชอบสถานประกอบการของคุณได้
คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ฝ่ ายตรวจสอบด้ านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิง่ แวดล้ อม
หรื อฝ่ ายบริ การด้ านกฎหมายนอกสถานประกอบการของคุณได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของประเด็นที่เกี่ยวข้ องด้ วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าคุณเชื่อว่าประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการกระทาผิดที่ร้ายแรง หรื อคุณกังวลว่าอาจมีการแก้ แค้ น
คุณก็สามารถขอความช่วยเหลือจากสานักกากับดูแลกิจการได้ เสมอโดยเรื่ องของคุณจะถูกเก็บเป็ นความลับ และเนื่องจากเราวิธีช่วยเหลือต่างๆ เหล่านี ้แล้ ว
จึงไม่มีเหตุผลใดๆ ที่คณ
ุ จะเก็บงาเรื่ องดังกล่าวไว้ หากมีการกระทาผิดเกิดขึ ้น
เรามีนโยบายว่าจะป้องกันไม่ให้ มีการลงโทษหรื อการแก้ แค้ นพนักงานคนใดที่ทาเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการละเมิดข้ อกาหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยสุจริ ตใจ
ผมจะจัดการให้ มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายนี ้อย่างเข้ มงวด
ในปั จจุบนั พนักงานที่รายงานพฤติกรรมอันเป็ นการละเมิดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ ไขแล้ วจะได้ รับการพิจารณาให้ รับรางวัลที่เหมาะสมโด
ยอัตโนมัติ
โปรดอ่านจรรยาบรรณทางธุรกิจที่แนบมานี ้อย่างละเอียด และขอให้ นามาใช้ ในการดาเนินธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่อง
เราภาคภูมิใจในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมที่ผ่านมาของบริ ษัท ขอให้ พวกเราช่วยกันรักษาประวัตเิ ช่นนี ้ไว้

ด้ วยความนับถือ

Shane Fleming
ในนามของคณะกรรมการบริ หาร
Cytec Industries Inc.
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สำนักกำกับดูแลกิจกำร
การรายงานการละเมิด
เพื่อช่วยให้ คณ
ุ ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี ้
และเพื่อให้ มีฝ่ายที่คณ
ุ สามารถพูดคุยหรื อให้ ข้อมูลได้ อย่างเป็ นความลับ
หากคุณพบว่ามีการละเมิดข้ อกาหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริ ษัทจึงตังส
้ านักกากับดูแลซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกชื่อบริ การ Lighthouse
ซึง่ คุณสามารถโทรฟรี จากทัว่ โลก หรื อใช้ วธิ ีสง่ อีเมลก็ได้
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General Lighthouse Contact Information
English-speaking USA and Canada
844-320-0008
Spanish-speaking USA and Canada
800-216-1288
Spanish-speaking Mexico
01-800-681-5340
French-speaking Canada
855-725-0002
All other countries
800-603-2869
(must dial country access code first)
Primary Website
www.lighthouse-services.com/cytec
Language-Specific Links to Lighthouse Website
English
www.lighthousegoto.com/cytec/eng
Spanish
www.lighthousegoto.com/cytec/spa
Traditional Chinese
www.lighthousegoto.com/cytec/ctr
Simplified Chinese
www.lighthousegoto.com/cytec/csm
Czech
www.lighthousegoto.com/cytec/cze
German
www.lighthousegoto.com/cytec/ger
French
www.lighthousegoto.com/cytec/fre
Korean
www.lighthousegoto.com/cytec/kor
Dutch
www.lighthousegoto.com/cytec/dut
Polish
www.lighthousegoto.com/cytec/pol
Arabic
www.lighthousegoto.com/cytec/ara
Italian
www.lighthousegoto.com/cytec/ita
Portuguese
www.lighthousegoto.com/cytec/por
Japanese
www.lighthousegoto.com/cytec/jpn
Russian
www.lighthousegoto.com/cytec/rus
Thai
www.lighthousegoto.com/cytec/tha
Turkish
www.lighthousegoto.com/cytec/tur
Ukrainian
www.lighthousegoto.com/cytec/ukr
Latvian
www.lighthousegoto.com/cytec/lav
ไปรษณีย์:
Cytec Industries Inc.
Five Garret Mountain Plaza
Woodland Park, New Jersey 07424
U.S.A.
Attention: สานักกากับดูแลกิจการ
การร้ องเรี ยนเกี่ยวกับประเด็นทางด้ านบัญชี
การควบคุมบัญชีภายใน
และการตรวจสอบของ
Cytec
จะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริ หาร
• การสื่อสารต่างๆ ที่สง่ ถึงคณะกรรมการบริ หารจะมีการสรุ ปและส่งต่อถึงคณะกรรมการบริ หาร
• ปั ญหาอื่นๆ จะรายงานต่อทีมผู้บริ หารของ Cytec และคณะกรรมการบริ หารตามความเหมาะสม
• การสื่อสาร การร้ องเรี ยน และปั ญหาทังหมดจะส่
้
งไปยังและดาเนินการโดยบริการ Lighthouse หรื อสานักงานกากับดูแลกิจการของ Cytec
ตามความเหมาะสม
• คุณสามารถรายงานข้ อกังวลของคุณโดยไม่เปิ ดเผยนามหรื อเก็บเป็ นความลับได้
• ถ้ าคุณให้ ข้อมูลการติดต่อ คุณจะได้ รับการตอบรับเป็ นหนังสือจากบริการ Lighthouse หรื อสานักกากับดูแลกิจการของ Cytec
เมื่อได้ รับการติดต่อจากคุณแล้ ว
•
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บทนา
การบังคับใช้ และใบรั บรองประจาปี
จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ กบั กรรมการ เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานของ Cytec และบริ ษัทสาขาทัว่ โลก
คุณแต่ละคนมีหน้ าที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดทังหมดที
้
่ระบุอยู่ในจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี ้
โดยบางคนอาจจะต้ องลงนามการรับรองในทุกปี ว่าได้ ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดปี ที่ผ่านมา
และยืนยันว่าคุณไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามีผ้ ใู ดละเมิดจรรยาบรรณบ้ าง
บทลงโทษสาหรั บการละเมิด
ถ้ าคุณกระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดต่อนโยบายรวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจของ Cytec คุณจะได้ รับการลงโทษทางวินยั ซึง่ อาจถึงขันเลิ
้ กจ้ างได้
ตัวอย่างของพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อการลงโทษวินยั ได้ แก่:
• การละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ
• การขอให้ ผ้ อู ื่นละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ
• การไม่รายงานเรื่ องการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจที่รับทราบหรื อสงสัย
• การแก้ แค้ นผู้ที่รายงานว่าอาจมีการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ ้น

การละเว้ นไม่ ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริ ษัทเชื่อว่ามีสถานการณ์น้อยมากที่ทาให้ ต้องละเว้ นการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ในสถานการณ์ทเี่ หมาะสมทีมผู้บริ หารอาจอนุญาตให้ ละเว้ นการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจสาหรับพนักงานของบริษัทและบริ ษัทสาขาได้
ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท Cytec Industries Inc.
การอนุญาตให้ ละเว้ นการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจนี ้จะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารทราบในการประชุมครัง้ ถั ดไป
มีเพียงคณะกรรมการบริ หารเท่านันที
้ ่สามารถอนุญาตให้ เจ้ าหน้ าที่หรื อกรรมการของบริ ษัท Cytec Industries Inc.
ละเว้ นการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจได้ และการอนุญาตดังกล่าวจะต้ องเปิ ดเผยต่อสาธารณชนในเว็บไซต์ของบริ ษัทบนอินเตอร์ เน็ตทันที
www.cytec.com
ไม่มีข้อความใดในเอกสารฉบับนี ้ถือว่าเป็ นสัญญาการว่าจ้ างบุคคลใด จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี ้อาจมีการแก้ ไขได้ ทกุ เมื่อโดยทีมผู้บริ หาร
หรื อคณะกรรมการบริ หารของ Cytec Industries Inc.ในกรณีที่จรรยาบรรณนันเกี
้ ่ยวข้ องกับพฤติกรรมของกรรมการบริ ษัท
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คาจากัดความ
คาที่ขึ ้นต้ นด้ วยตัวอักษรใหญ่ในจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี ้มีความหมายดังนี ้
“ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (Chief Executive Officer)” หมายถึง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของ Cytec Industries Inc.
“บริษัท (Company)” หมายถึง Cytec Industries Inc. รวมทังบริ
้ ษัทที่เป็ นสาขาทังโดยตรงและโดยทางอ้
้
อมทัว่ โลกถ้ า Cytec Industries
Inc. เข้ าควบคุมการบริ หารในสาขาดังกล่าวไม่ว่าจะโดยตรงหรื อโดยทางอ้ อม
“FCPA” หมายถึง กฎหมายป้องกันการคอร์ รัปชัน่ ในต่างประเทศ (Foreign Corrupt Practices Act)
ซึง่ เป็ นกฎหมายของสหรัฐอเมริ กาทีบ่ ญ
ั ญัตขิ ึ ้นมาเพื่อใช้ ควบคุมดูแลกิจกรรมของบริษัททัว่ โลก
“GPM” หมายถึง บันทึกระเบียบปฏิบตั ทิ วั่ ไป (General Procedure Memorandum)
“หัวหน้ า (Leader)” หมายถึง พนักงานไซเทคใดๆที่ควบคุมดูแลพนักงานไซเทคคนอื่นๆ หรื อมีหน้ าที่รับผิดชอบในการเป็ นผู้นาของทีม “หัวหน้ า”
ยังหมายรวมถึงพนักงานใดๆ ผู้ซงึ่ ถึงแม้ วา่ เขาหรื อเธอ จะมิได้ มีพนักงานอื่นๆ ภายใต้ การควบคุมดูแล แต่มีภาระหน้ าที่ที่สาคัญ
ซึง่ จะต้ องสื่อสารและโน้ มน้ าวพนักงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนงานของเขาหรื อเธอ เราพิจารณาให้ พนักงานทุกคนที่อยู่ในระดับ G16 และสูงกว่า เป็ นหัวหน้ า
รวมถึงพนักงานอีกหลายคนทีอ่ ยู่ในระดับต่ากว่าแต่ตรงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ น
“เจ้ าหน้ าที่ (Officer)” หมายถึง เจ้ าหน้ าบริ หารองค์กรของ Cytec Industries Inc. ไม่รวมถึงผู้ช่วยเจ้ าหน้ าที่ คณะกรรมการบริ หารของ
Cytec Industries Inc. จะเลือกเจ้ าหน้ าที่บริ หารองค์กรเป็ นครัง้ คราวเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2554 โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริ หารทังหมดแปดคนดั
้
งนี ้:
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประธานบริษัท Cytec Engineered Materials: ประธานบริ ษัท Cytec Specialty Chemicals
รองประธานและประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน รองประธานสายงานพัฒนาองค์กรและธุรกิจ รองประธานสายงานที่ปรึกษาทัว่ ไปและเลขานุการ
รองประธานสายงานทรัพยากรมนุษย์และเจ้ าหน้ าที่การคลัง
“SH&E” หมายถึง ฝ่ ายบริ การด้ านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิง่ แวดล้ อมของบริษัท
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พนักงำนและควำมปลอดภัย (People and Safety)
1. หลักปฏิบัตเิ กี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
เราจะทาธุรกิจในแนวทางที่แสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมัน่ ที่เรามีตอ่ ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ลูกค้ า
เพื่อนบ้ าน และการปกป้องสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
คุณมีหน้ าที่รับผิดชอบในการทาความคุ้นเคยกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อม สุขอนามัย และความปลอดภัย
รวมทังมาตรฐานของบริ
้
ษัทที่ใช้ ในสภาพแวดล้ อมการทางานของคุณ
มาตรฐานของเรามักจะมีความเข้ มงวดมากกว่ากฎหมาย
คุณต้ องทางานในลักษณะที่มีความปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยสิง่ แวดล้ อม ความปลอดภัย และสุขอนามัย
รวมทังมาตรฐานและนโยบายขององค์
้
กรที่เกี่ยวข้ องด้ วย
กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม ความปลอดภัย และสุขอนามัย กาหนดในเรื่ องดังนี ้:


การจัดการของเสียอันตรายอย่างเหมาะสม



การรั่วไหลของสารอันตรายออกสูอ่ ากาศ น ้า หรื อดิน



ข้ อกาหนดในการทาความสะอาดเพื่อแก้ ไขปั ญหาการรั่วไหลของสารอันตรายออกสู่



การผลิตสารเคมี



การใช้ และจัดการสารอันตรายและวัตถุดบิ อย่างปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ขนกลาง
ั้
ผลิตภัณฑ์ขนปลาย
ั้
และของเสีย



การสื่อสารให้ ทราบถึงความเสี่ยงและความรับผิดชอบเกี่ยวกับสารเหล่านี ้อย่าง

เหมาะสม และ



หลักปฏิบตั เิ รื่ องความปลอดภัยในสถานทีท่ างานและการขนส่ง และหลักปฏิบตั ิ

เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของสถานที่

สิง่ แวดล้ อม

กฎหมายเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยมักจะกาหนดให้ ดแู ลปั ญหาทันทีทนั ใด เช่น การรายงานการรั่วไหลของสารอันตรายทันที
ถ้ าคุณเชื่อว่าเกิดอันตรายกับความปลอดภัย สุขอนามัย หรื อสิง่ แวดล้ อมขึ ้น มีการรั่วไหลของสารอันตราย หรื อมีการไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางเรื่ องความปลอดภัย
สุขอนามัย และสิง่ แวดล้ อม คุณต้ องรายงานสถานการณ์ให้ หวั หน้ าและ/หรื อตัวแทนของฝ่ ายความปลอดภัย สุขอนามัย และสิง่ แวดล้ อมทราบทันที
นอกจากนันเรายั
้
งต้ องบันทึกและรายงานอุบตั เิ หตุที่เกี่ยวข้ องกับการทางานด้ วย ถ้ าคุณมีสว่ นในอุบตั เิ หตุที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน
คุณต้ องรายงานให้ หวั หน้ าทราบทันที และปฏิบตั ติ ามนโยบายของบริ ษัทในการรายงานอุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บ
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โรงงานแต่ละแห่งได้ มอบหมายงานให้ ตวั แทนฝ่ ายความปลอดภัย สุขอนามัย และสิง่ แวดล้ อม ("SH&E")
เป็ นผู้ดแู ลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระเบียบเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม ความปลอดภัย และสุขอนามัย ในโรงงานแห่งนัน้ ตัวแทน SH&E
ในโรงงานเป็ นผู้ตอบคาถามและช่วยทารายงานตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้ ตวั แทน SH&E ในโรงงานมีข้อมูลที่จาเป็ นทังหมดในการปฏิ
้
บตั หิ น้ าที่ ตัวแทน
SH&E จะต้ องได้ รับแจ้ งข้ อมูลและปั ญหาเกี่ยวกับการจัดการ ใช้ จัดเก็บ ขนส่ง หรื อกาจัดสารทังหมดทั
้
นที
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับการใช้ หรื อจัดการวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนกลาง
ั้
หรื อของเสียในโรงงานนัน้
นอกจากนันบริ
้ ษัทยังมีกลุม่ ทางานขององค์กรที่คอยช่วยพนักงานหรื อลูกค้ าในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยดังนี ้:
o
o
o
o

ฝ่ ายบริ การ SH&E
ฝ่ ายบริ การด้ านกฎหมายของ Cytec (ที่ปรึกษาของ SH&E)
ฝ่ ายกากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระเบียบด้ านพิษวิทยาและผลิตภัณฑ์ และ
ฝ่ ายบริ การทางการแพทย์ขององค์กร
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2. โอกำสในกำรจ้ ำงงำนอย่ ำงเท่ ำเทียม
หนึง่ ในค่านิยมหลักสี่ประการของเราคือการเคารพให้ เกียรติพนักงาน
ตามคุณค่านี ้เราจึงเสนอโอกาสในการจ้ างงานอย่างเท่าเทียมแก่พนักงานทุกคน โดยไม่คานึงถึงเชื ้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ
ถิ่นที่ถือสัญชาติ อายุ สถานะการสมรส ความพิการทางร่ างกายหรื อทางจิต สถานะทหารผ่านศึก เอกลักษณ์ทางเพศ
หรื อรสนิยมทางเพศ เราจะจัดหาสิง่ อานวยความสะดวกที่เหมาะสมให้ พนักงานและผู้สมัครที่พิการแต่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วน

นโยบายนี ้ไม่ได้ ใช้ เฉพาะกับการจ้ างเท่านัน้ แต่ยงั ใช้ กบั ทุกเรื่ องที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็ นการเลื่อนตาแหน่ง การขึ ้นเงินเดือน การมอบหมายงาน
และการเลิกจ้ าง
คุณต้ องไม่คกุ คามผู้ใดด้ วยเหตุผลของเชื ้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ถิ่นที่ถือสัญชาติ ความพิการ สถานะทางทหาร สถานะทหารผ่านศึก
สถานะการสมรส หรื อสถานะพลเมือง คุณต้ องไม่แสดงท่าทีเกี ้ยวพาราสีทางเพศทีไ่ ม่เหมาะสม ไม่ขอให้ ช่วยในเรื่ องทางเพศ
และไม่ใช้ วาจาหรื อท่าทางแสดงออกทางเพศเมื่อ:
•
•
•

ยอมตามพฤติกรรมดังกล่าวไม่ว่าจะโดยแจ้ งหรื อโดยนัย เพื่อเป็ นข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขในการจ้ างงานบุคคลใดบุคคลหนึง่
มีผ้ ยู อมตามหรื อปฏิเสธพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อใช้ เป็ นพื ้นฐานในการตัดสินใจจ้ างงานอันมีผลต่อบุคคลดังกล่าว หรื อ
พฤติกรรมดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์หรื อมีผลกระทบที่รบกวนการทางานของพนักงานหรื อผู้รับจ้ างอย่างไม่มีเหตุผล หรื อทาให้ เกิดสภาพข่มขู่ คุกคาม
หรื อก้ าวร้ าวในสถานที่ทางาน

พนักงานทุกคนควรมีสภาพการทางานที่เอื ้ออานวยให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ เต็มความสามารถ
เราตระหนักดีว่าสภาพแวดล้ อมในการทางานจะต้ องไม่มีการเลือกปฏิบตั ดิ ้ วยเหตุผลของเชื ้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ แหล่งกาเนิด อายุ สถานะการสมรส
ความพิการทางร่างกายหรื อสมอง สถานะทหารผ่านศึก เอกลักษณ์ทางเพศ หรื อรสนิยมทางเพศ
รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการคุกคามทางเพศและการคุกคามอื่นๆ
การจะใช้ นโยบายดังกล่าวให้ เกิดประสิทธิภาพต้ องอาศัยความตระหนักและการสนับสนุนจากคุณ
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3. หลักปฏิบัตทิ ่ เี ป็ นธรรมต่ อลูกจ้ ำง
เราปฏิบตั ติ ามหลักกฎหมายด้ านแรงงานและการจ้ างงานทุกข้ อที่มีในประเทศที่เราเข้ าไปดาเนินธุรกิจ รวมถึงกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานเด็ก
การลักลอบค้ ามนุษย์ และสิทธิ์ตา่ งๆ ของพนักงาน เช่น อิสระในการตังสมาคม
้
เราจะจ้ างแต่คนที่เต็มใจสมัครงานกับเราเท่านัน้
บางครัง้ นโยบายของเราก็มีความเข้ มงวดกว่ากฎหมายของบางประเทศ

กำรลักลอบค้ ำมนุษย์
เราคาดหวังให้ ซบั พลายเออร์ ไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ อง หรื อติดต่อกับซับพลายเออร์ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการลักลอบค้ ามนุษย์
เราไม่ได้ ตรวจสอบห่วงโซ่อปุ ทานอย่างเป็ นระบบ และปกติเราจะไม่ใช้ ใบรับรอง
แต่เราจะตอบโต้ เมื่อพบหลักฐานว่ามีการลักลอบค้ ามนุษย์ในห่วงโซ่อปุ ทานของเรา
เพราะการใช้ แรงงานทาสและการลักลอบค้ ามนุษย์เป็ นสิง่ ที่เราไม่ยอมรับและจะไม่ยอมให้ เกิดขึ ้น

แรงงำนเด็ก
เราจะไม่จ้างเด็กอายุต่ากว่า 16 ปี เว้ นแต่ในบางประเทศเราจะจ้ างเด็กฝึ กงานที่มีอายุอย่างน้ อย 15 ปี เข้ าในโครงการฝึ กงานซึง่ จะเป็ นเพียงงานชัว่ คราวเท่านัน้
ทังนี
้ ้จะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายในท้ องถิ่นและเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการให้ ความรู้ เชิงอาชีพ เราจะไม่จ้างเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
ถ้ างานที่ทาให้ เราจะส่งผลกระทบหรื อขัดขวางไม่ให้ เด็กได้ เข้ าเรี ยนในภาคบังคับ และเราจะไม่ให้ งานแก่เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี
ถ้ างานนันอาจท
้
าให้ เด็กได้ รับอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรื อการพัฒนา
เราคาดหวังให้ ซบั พลายเออร์ และผู้รับเหมาที่เราทาธุรกิจด้ วยมีคา่ นิยมทีเ่ หมือนกัน
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4. ความรั บผิดชอบของผู้นา
ถ้ าคุณเป็ นผู้นาในบริษัท คุณจะได้ รับการคาดหวังให้ ทาตัวเป็ นตัวอย่างสาหรับ 1Cytec Culture
โดยคาพูดและการกระทาของคุณจะต้ องเป็ นตัวอย่างของค่านิยมหลักและคุณลักษณะทางวัฒนธรรม
คุณมีหน้ าที่รับผิดชอบในการสื่อสารกับทีมงานของคุณภายในบริ ษัท และในการติดต่อกับบุคคลอื่นซึง่ มีทงผู
ั ้ ้ รับจ้ าง ลูกค้ า และซับพลายเออร์
ให้ ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ติ ามหลักจริ ยธรรมเพื่อให้ สอดคล้ องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา
คุณมีหน้ าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้ แน่ใจว่าทีมงานของคุณได้ รับการอบรมอย่างเหมาะสมในเรื่ องจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ
ของบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน คุณมีหน้ าที่รับผิดชอบในการสร้ างสภาพแวดล้ อมให้ เอื อ้ ต่อ 1Cytec Culture
สมาชิกในทีมงานแต่ละคนของคุณควรเข้ าใจหน้ าที่ของตนเอง เพื่อจะได้ หยิบยกประเด็นการละเมิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ ้นได้
และมีอิสระในการหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ ้น คุณต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามีการแก้ ไขปั ญหาทันที
คุณต้ องไม่ทาและไม่อนุญาตให้ ผ้ อู ื่นทาการลงโทษหรื อแก้ แค้ นผู้ที่หยิบยกประเด็นการละเมิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ ้นโดยสุจริ ตใจ
คุณต้ องเฝ้าระวังพฤติกรรมหรื อการกระทาที่สมาชิกในทีมหรื อคนอื่นอาจทาอันเป็ นการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรื ออาจทาให้ ชื่อเสียงของบริษัทมัวหมองได้
คุณต้ องใช้ มาตรการเพื่อแก้ ไขสถานการณ์ดงั กล่าวทันที และต้ องรายงานสถานการณ์ดงั กล่าวให้ หวั หน้ า สานักกากับดูแลกิจการ ฝ่ ายกฎหมาย
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ ายการเงิน หรื อผู้ร่วมงานด้ าน SHE ทราบทันทีให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
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ควำมซื่อสัตย์ ในธุรกิจ (Integrity in Business)
5. ควำมถูกต้ องของบัญชีและบันทึกต่ ำงๆ กำรรำยงำนอย่ ำงซื่อสัตย์
ข้ อมูลทังหมดที
้
่เกิดจากการดาเนินธุรกิจจะถือเป็ นบันทึก ตัวอย่างของบันทึกรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะบันทึกการผลิต แผนการตลาดและแผนธุรกิจ
รายงานการขายและรายงานทางเทคนิค สัญญา เอกสารเกี่ยวกับห่วงโซ่อปุ ทาน บันทึกไอที บันทึกทางบัญชีและภาษี และบันทึกการเดินทาง ที่พกั
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
คุณต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเอกสาร บันทึก และบัญชีตา่ งๆ รวมทังการรายงานผลให้
้
บคุ คลภายนอก จะต้ องสมบูรณ์
และเป็ นการบันทึกและสะท้ อนธุรกรรมและข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ องและเพียงพอ คุณต้ องไม่ทาสิง่ ต่อไปนี ้:
•
•
•

ทาหรื อเป็ นเหตุให้ ป้อนรายการที่เป็ นเท็จหรื อปลอม
จัดการหรื อเป็ นสาเหตุให้ มีการจัดการบันทึกและข้ อมูลใดๆ เพื่อเปลีย่ นแปลงหรื อบิดเบือนธุรกิจหรื อผลทางวิทยาศาสตร์ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
จัดตังหรื
้ อคงไว้ หรื อเป็ นสาเหตุให้ มีการจัดตังหรื
้ อคงไว้ ซื่งกองทุนหรื อทรัพย์สนิ ที่ไม่เปิ ดเผยหรื อไม่ได้ ลงบันทึกไว้

นอกจากนันคุ
้ ณยังต้ องมีเอกสารประกอบการทาธุรกรรมทังหลายที
้
่ถูกต้ องและมีรายละเอียดเพียงพอให้ ทนั ต่อเวลาด้ วย
คุณต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าบัญชีและบันทึกที่คณ
ุ รับผิดชอบอยู่ รวมทังระบบควบคุ
้
มภายในที่เกี่ยวข้ อง
มีการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมให้ เป็ นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริ ษัท
ถ้ าคุณเป็ นผู้ยื่นหรื อให้ อนุมตั ริ ายงานการเดินทาง ทีพ่ กั และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ คุณต้ องดูแลรับผิดชอบเพื่อใหแน่ใจว่า:
• ค่าใช้ จ่ายนันเหมาะสมและสมเหตุ
้
สมผล อีกทังเป็
้ นไปตามนโยบายของบริษัท
• ยื่นรายงานค่าใช้ จ่ายตามเวลา และ
• มีใบเสร็ จและคาอธิบายประกอบค่าใช้ จา่ ยที่รายงานมาอย่างเหมาะสม
เป็ นหน้ าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้ องตรวจสอบให้ มีการปฏิบตั ติ ามระเบียบ ไม่ใช่เฉพาะตัวเองเท่านัน้ แต่ต้องรวมถึงตัวแทน ผู้รับเหมา
และที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีและบันทึกของเรา
นักบัญชีอิสระและผู้ตรวจสอบภายในมีหน้ าที่อย่างหนึง่ ในการตรวจสอบให้ แน่ใจว่าบริ ษัทของเราปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้ างต้ นแล้ ว
คุณต้ องประสานงานกับนักบัญชีอิสระและผู้ตรวจสอบภายใน และต้ องไม่ปกปิ ดข้ อมูลใดๆ
ตัวอย่างของการทาบันทึกที่ไม่เหมาะสมมีดงั นี ้:
• ทารายงานค่าใช้ จา่ ยปลอม
• ปลอมหรื อแต่งข้ อมูลการทดสอบการปล่อยไอเสีย
• รับรองว่ามีการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพทังๆ
้ ที่ไม่มี
• รับรองว่ามีการแก้ ไขตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในแนะนาแล้ วทังๆ
้ ที่ไม่มี
• บันทึกรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายลงในหมวดที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อในช่วงเวลาที่ไม่ถกู ต้ องโดยเจตนา
• เร่ งหรื อเลื่อนต้ นทุนหรื อรายได้ เพื่อเลี่ยงหลักด้ านการบัญชีซงึ่ เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไปโดยเจตนา
• จัดสินค้ าผิดประเภทโดยตังใจเพื
้
่อเสียอัตราอากรที่ต่าลง
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6. ผลประโยชน์ ทับซ้ อน
คุณต้ องทาเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเมื่อทาธุรกิจให้ บริษัท และต้ องแยกผลประโยชน์สว่ นตัวออกจากผลประโยชน์ของบริ ษัท
คุณต้ องเป็ นอิสระจากพันธะหรื อความสัมพันธ์ใดๆ ที่มีกบั ลูกค้ า ผู้จาหน่ายหรื อผ้ ให้ บริ การ เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่ง องค์กรหรื บคุ คลใดๆ
หากพันธะหรื อความสัมพันธ์นนจะเข้
ั้
ามาก้ าวก่ายหน้ าที่ในการทางานเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
นอกจากนันคุ
้ ณจะต้ องไม่ใช้ ตาแหน่งของคุณในบริ ษัทไปหาโอกาสหรื อผลประโยชน์เพื่อตัวเอง คุณต้ องไม่แข่งขันกับธุรกิจของเราไม่ว่าจะโดยตรงหรื อโดยอ้ อม
หรื อแข่งขันกับบริ ษัทเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อนที่แท้ จริ งไม่จาเป็ นต้ องเกิดขึ ้นจริงจึงจะถือว่าละเมิดข้ อกาหนดนี ้
โดยคุณจะต้ องหลีกเลี่ยงกิจกรรมทังหลายที
้
่สร้ างภาพว่าเป็ นผลประโยชน์ทบั ซ้ อน เพื่อรักษาชื่อเสียงของบริ ษัทไม่ให้ มวั หมอง
นอกจากข้ อกาหนดที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น เรายังใช้ ข้อกาหนดต่อไปนี ้กับพนักงานและกรรมการของบริ ษัททุกคนด้ วย

ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
คุณต้ องไม่รับหรื อมีผลประโยชน์ทางการเงินอยู่ในองค์กรอื่นหากผลประโยชน์ดงั กล่าวมีความขัดแย้ งกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของคุณในการทางานเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท
ถ้ าคุณเป็ นพนักงานระดับ “G” คุณจะต้ องไม่ทางานเป็ นพนักงาน ตัวแทน
หรื อที่ปรึกษาให้ องค์กรธุรกิจอื่นโดยไม่ได้ รับอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัทก่อน
โดยคุณอาจจะเป็ นตัวแทนหรื อที่ปรึกษาให้ กลุม่ การค้ าหรื ออุตสาหกรรมที่บริ ษัทเป็ นสมาชิกอยู่ได้ โดยไม่รับค่าจ้ างได้ หากได้ รับอนุมตั จิ ากหัวหน้ าของคุณแล้ ว
นอกจากนี ้คุณจะต้ องไม่ทางานเป็ นเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อกรรมการขององค์กรการค้ าใดๆ (นอกเหนือจากองค์กรที่บริษัทเป็ นเจ้ าของไม่วา่ จะทังหมดหรื
้
อบางส่วน)
โดยไม่ได้ รับอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารก่อน ข้ อห้ ามดังกล่าวไม่ถือเป็ นการละเมิดสาหรับอาสาสมัครที่ทางาน (โดยไม่รับค่าจ้ าง)
ให้ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมด้ านสังคม ชุมชน การเมือง และกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ
รวมทังการถื
้
อครองสานักงานการเมืองซึง่ ไม่มีสงิ่ ใดเกี่ยวข้ องหน้ าที่ความรับผิดชอบของคุณในบริ ษัท
ถ้ าคุณไม่ใช่พนักงานระดับ “G” คุณก็อาจทางานเสริ มได้ ตราบใดที่ไม่ใช่งานที่ทาให้ คแู่ ข่ง และงานเสริ มนันไม่
้ รบกวนการปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่ใน Cytec
เว้ นแต่ข้อตกลงการว่าจ้ างจะระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น
คุณต้ องไม่ใช้ ตาแหน่งในบริ ษัทหรื อทรัพย์สนิ ของบริ ษัทมาใช้ หาผลประโยชน์ให้ ตนเอง
คุณต้ องไม่ใช้ ตาแหน่งในบริ ษัทหรื อทรัพย์สนิ ของบริ ษัทที่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมภายนอกอันอาจทาให้ ผ้ อู ื่นมองว่าได้ รับการอุดหนุนหรื อสนับสนุนจากบริ ษัท
เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ลิ ว่ งหน้ าจากเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อในกรณีของกรรมการจะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากประธานคณะกรรมการบริหาร
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ของกานัลและการเลีย้ งรับรอง
คุณไม่ควรเสนอ เรี ยกร้ อง หรื อรับของกานัลหรื อการเลี ้ยงรับรองใดๆ เพื่อเป็ นข้ อแม้ ในการทาธุรกิจกับบริษัท
ของกานัลและการเลีย้ งรั บรอง

I.

คุณต้ องไม่ให้ หรื อเสนอที่จะให้ ของกานัล การเลี ้ยงรับรอง หรื อความช่วยเหลือแก่บคุ คลหรื อองค์กรใด (หรื อแก่พนักงานหรื อตัวแทนของบุคคลหรื อองค์กรนันๆ)
้
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท (รวมถึงหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่กากับดูแลบริษัท) ถ้ าของกานัลหรื อข้ อเสนอนัน:
้
•

เป็ นของฟุ่ มเฟื อยที่มีมลู ค่าสูง

•

ไม่สอดคล้ องกับหลักปฏิบตั แิ ละธรรมเนียมในการทาธุรกิจ

•

ให้ เพื่อสร้ างอิทธิพลหรื อชักนาให้ เกิดความสัมพันธ์หรื อธุรกรรมทางธุรกิจอย่างไม่ เหมาะสม

•

ละเมิดกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับ (รวมทังกฎหมายในท้
้
องถิ่นและกฎหมายว่าด้ วยการคอร์ รัปชัน่ ในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา)

•

ละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม (รวมทังจรรยาบรรณทางธุ
้
รกิจของเราและ/หรื อนโยบายขององค์กรผู้รับที่คณ
ุ ทราบหรื อควรจะทราบ)

•

ไม่เป็ นไปตามหรื อไม่ได้ รับการอนุมตั จิ ากบุคคลที่เหมาะสมตามที่กาหนดในแนวปฏิบตั หิ รื อนโยบายของเรา หรื อ

•

จะทาให้ บริ ษัทหรื อตัวคุณอับอายหากได้ รับการเปิ ดเผย

II.

การรั บของกานัลและการเลีย้ งรั บรอง

คุณต้ องไม่เรี ยกร้ องให้ บคุ คลหรื อองค์กร (หรื อพนักงานหรื อตัวแทนของบุคคลหรื อองค์กรนันๆ)
้ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท
มอบของกานัลหรื อค่าตอบแทนแก่คณ
ุ
คุณต้ องไม่รับของกานัล การเลี ้ยงรับรอง หรื อความช่วยเหลือใดๆ จากบุคคลหรื อองค์กร (หรื อพนักงานหรื อตัวแทนของบุคคลหรื อองค์กรนันๆ)
้
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ถ้ า:
•

เป็ นของฟุ่ มเฟื อยที่มีมลู ค่าสูง

•

เป็ นเงินสดโดยไม่ต้องดูว่ามีมลู ค่าเท่าไรหรื ออยู่ในสถานการณ์ใด (เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตตามแนวปฏิบตั หิ รื อนโยบายที่กาหนดไว้ ตา่ งหากของบริ ษัท)

•

ไม่สอดคล้ องกับหลักปฏิบตั แิ ละธรรมเนียมในการทาธุรกิจ

•

ให้ เพื่อสร้ างอิทธิพลให้ เกิดความสัมพันธ์หรื อธุรกรรมทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม

•

อาจถูกมองว่าพยายามใช้ อิทธิพลจากการปฏิบตั หิ น้ าที่

•

ละเมิดกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่มีอยู่ หรื อ

•

ไม่เป็ นไปตามหรื อไม่มีการสาแดงอย่างถูกต้ องตามแนวปฏิบตั หิ รื อนโยบายของบริ ษัท

ถ้ าคุณทางานจัดซื ้อ คุณต้ องไม่รับของกานัลเป็ นเงินสด ทอง หรื อการเลี ้ยงรับรองจากบุคคลหรื อองค์กร (หรื อพนักงานหรื อตัวแทนของบุคคลหรื อองค์กรนันๆ)
้
ที่ขายหรื อเสนอจะขายสินค้ าหรื อบริ การให้ บริ ษัท นโยบายนี ้ไม่ได้ ห้ามเรื่ องของกานัลให้ บริ ษัทซึง่ มีการแสดงไว้ หรื อให้ กลุม่ พนักงานสามารถใช้ ได้
การอนุญาตให้ ผ้ ขู ายหรื อผู้ที่มีแนวโน้ มว่าจะเป็ นผู้ขายสินค้ าจ่ายค่าอาหารในร้ านอาหารที่เปิ ดรับลูกค้ าทัว่ ไปไม่ถือเป็ นการละเมิดข้ อห้ ามนี ้
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ตราบใดที่ราคาค่าอาหารมื ้อนันไม่
้ มากเกินกว่า 60 ดอลลาร์ หรื อเทียบเท่ากันในอัตราแลกเปลี่ยนอื่น
การอนุญาตให้ ผ้ ขู ายหรื อผู้ที่มีแนวโน้ มว่าจะเป็ นผู้ขายสินค้ าจ่ายค่าอาหารในสมาคมการค้ าหรื อการประชุมในวงการอุตสาหกรรมก็ไม่ถือเป็ น การละเมิดข้ อห้ ามนี ้เ
ช่นกัน กรณียกเว้ นต่างๆ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ลิ ว่ งหน้ าจากรองประธานสายงานห่วงโซ่อปุ ทาน หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเสียก่อน
ในกรณีที่เกิดข้ อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมในการให้ หรื อรับของกานัล การเลี ้ยงรับรอง หรื อความช่วยเหลือใดๆ คุณควรหารื อเรื่ องนี ้กับหัวหน้ า
และถ้ าจาเป็ นก็ควรขอคาแนะนาจากฝ่ ายบริ การด้ านกฎหมายด้ วย ในกรณีที่เกิดข้ อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมในการให้ หรื อรับของกานัล การเลี ้ยงรับรอง
หรื อความช่วยเหลือใดๆ คุณควรปรึกษาหัวหน้ า เรื่ องผู้รับที่คณ
ุ ตังใจจะให้
้
ของกานัล

ควำมสัมพันธ์ ส่วนตัว
คุณต้ องปลอดจากอิทธิพลและภาพที่ใช้ ความคิดเห็นส่วนตัวมาพิจารณา ขณะทาธุรกรรมกับบริ ษัทอื่นในนามของบริ ษัท
คุณต้ องไม่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจของบริ ษัทในการทาธุรกิจ หรื อเงื่อนไขในการทาธุรกิจนันกั
้ บบริษัทอื่น
ถ้ ามีญาติใกล้ ชิดหรื อบุคคลที่มีความสัมพันธ์สว่ นตัวใกล้ ชิดกับคุณเกี่ยวข้ องด้ วย หรื อมีผลประโยชน์มากในบริ ษัทนัน้
การมีผลประโยชน์มากหมายถึงการเป็ นเจ้ าของหุ้นทุนเกินกว่า 1% หรื อมีตาแหน่งเป็ นผู้บริ หาร
ความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพนักงานคนอื่นอาจก่อให้ เกิดปั ญหาเฉพาะขึ ้นได้ เพื่อจากัดประเด็นที่อาจเกิดปั ญหาขึ ้นได้
เราจึงกาหนดนโยบายว่าคุณต้ องไม่มีหรื อพยายามสร้ างความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้ใต้ บงั คับบัญชาไม่ว่าจะโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในธุรกิจหรื อสายการทางาน
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7. กำรทุจริต
เราแข่งขันเพื่อดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ด้ วยคุณภาพและราคาของสินค้ าที่มีนวัตกรรมของเรา’ ดังนัน้ จึงห้ ามการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้ อม
หรื อการเสนอหรื อสัญญาว่าจะให้ เงินสินบน เงินใต้ โต๊ ะ หรื อเงินทุจริ ตแบบใดๆ ก็ตาม แก่ลกู ค้ าที่อยูใ่ นภาครัฐและภาคเอกชน
หน่วยงานของรัฐบาลที่กากับดูแลหรื อหน่วยงานราชการ ผู้ขาย หรื อบริ ษัทอื่นๆ โดยเด็ดขาด
การจ่ายเงินดังกล่าวถือว่าเป็ นเรื่ องผิดตามกฎหมายการทุจริ ตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (“FCPA”)
และตามกฎหมายของเกือบทุกประเทศที่เราเข้ าไปทาธุรกิจด้ วย โดยไม่คานึงว่าเงินดังกล่าวจะจ่ายนอกประเทศเหล่านันหรื
้ อไม่ก็ตาม
การเสนอ การจ่ายเงิน หรื อการรับสิง่ ใดๆ ที่มีคา่ อันมีทงเงิ
ั ้ นสด ของกานัล หรื อการเลี ้ยงรับรองหรู หราฟุ่ มเฟื อย (โดยรวมเรี ยกว่า
“การจ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสม”) ที่ทาเพื่อให้ สง่ ผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรื อต่อมาตรการของรัฐบาล
อาจถือเป็ นเงินสินบนหรื อเงินใต้ โต๊ ะได้ คุณต้ องไม่ทาหรื อแสดงให้ เห็นว่าเต็มใจจะจ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสม
ข้ อห้ ามนี ้รวมถึงการจ่ายเงินโดยหรื อให้ แก่ที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้จดั จาหน่าย หรื อตัวกลางอื่นๆ
เมื่อคุณรู้ หรื อมีเหตุผลให้ เชื่อว่าเงินที่จ่ายไปทังหมดหรื
้
อบางส่วนถูกใช้ ไปเพื่อการจ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสม ซึง่ ถือเป็ นข้ อห้ ามหากคุณทาเรื่ องนี ้โดยตรง
ถ้ าคุณได้ รับคาสัง่ ให้ จ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสมจากใคร คุณต้ องรายงานให้ หวั หน้ าและสานักงานกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามทราบทันที
การจ่ายค่าอานวยความสะดวกหรื อ “ค่าน ้าร้ อนน ้าชา” บางอย่างซึง่ เป็ นการจ่ายเงินอย่างไม่เป็ นทางการให้ แก่เจ้ าหน้ าที่หรื อพนักงานของรัฐระดับล่าง
เพื่อให้ เร่ งการทางานประจาทัว่ ไปอาจอนุญาตให้ ทาได้ ในบางประเทศและเป็ นไปตาม FCPA แต่ห้ามจ่ายค่าอานวยความสะดวกหรื อ “ค่าน ้าร้ อนน ้าชา”
ตามกฎหมาย FCPA เราต้ องทาบัญชีและบันทึกต่างๆ ให้ มีรายละเอียดครบถ้ วนและถูกต้ อง
และต้ องมีระบบควบคุมภายในที่ทาให้ แน่ใจว่าสามารถตรวจสอบทรัพย์สนิ ของผู้ถือหุ้นทังหมดได้
้
ห้ ามการจ่ายเงิน “นอกบัญชี”
และการทาบัญชีฉ้อโกงหรื อการทาบัญชีและบันทึกหลอกเพื่อปกปิ ดการจ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสม
ทุกคนมีภาระหน้ าที่ในการรายงานธุรกรรมทุกอย่างตามข้ อเท็จจริ ง และต้ องไม่ให้ มีการจ่ายเงินโดยใช้ เอกสารปลอม
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8. กำรซือ้ ขำยหุ้นโดยใช้ ข้อมูลวงในและกำรแลกเปลี่ยนหลักทรั พย์ ของ
CYTEC
กำรซือ้ ขำยหุ้นโดยใช้ ข้อมูลวงใน
คุณต้ องไม่ใช้ ข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนทีม่ ีสาระสาคัญเกี่ยวกับบริ ษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื ้อหรื อขายหุ้นหรื อตราสารอนุพนั ธ์ของหุ้น Cytec
รวมทังเพื
้ ่อหาผลประโยชน์จากหุ้นของ Cytec ในการวางแผนเกษี ยณอายุของตัวเอง ในทานองเดียวกัน
คุณต้ องไม่ใช้ ข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนทีม่ ีสาระสาคัญอันได้ มาจากการทาธุรกิจให้ บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัทอื่น
นอกจากนันคุ
้ ณต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ อู ื่นทราบ และต้ องไม่แนะนาให้ ซื ้อหรื อขายหุ้นเหล่านันตามข้
้
อมูลที่เปิ ดเผยให้ ผ้ อู ื่นทราบ
ซึง่ บุคคลนันอาจน
้
าไปใช้ เพื่อซื ้อขายหุ้นได้
“ข้ อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนทีม่ ีสาระสาคัญ” เป็ นข้ อมูลที่ไม่ได้ มีการเปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไปแก่สาธารณชน
และนักลงทุนอาจมองว่าสาคัญต่อการตัดสินใจว่าจะซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัทนันๆ
้ หรื อไม่ ตัวอย่างของเหตุการณ์สาคัญที่อาจมองว่า “มีสาระสาคัญ” มีดงั นี ้:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การเปลี่ยนแปลงกาไรปั จจุบนั หรื อกาไรคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงเงินปั นผล
โครงการซื ้อหุ้นคืน
การควบรวมกิจการที่สาคัญ การร่ วมทุน หรื อการกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
สัญญาการจัดหาที่สาคัญ
นวัตกรรมหรื อการพัฒนาด้ านเทคนิคหรื อผลิตภัณฑ์
การเสนอขายหุ้น
การซื ้อ ขาย จาหน่ายทรัพย์สนิ จานวนมาก และ
ความคืบหน้ าสาคัญในการฟ้องร้ อง

ข้ อมูลจะไม่ถือว่าเป็ นสาธารณะจนกว่าจะมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน (เช่น ผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ หรื อรายงานประจาไตรมาส เป็ นต้ น) และมีระยะเวลา
(ปกติอย่างน้ อยหนึง่ วันที่มีการซื ้อขาย) ให้ ตลาดการเงินได้ รับรู้ และประเมินข้ อมูล
ข้ อห้ ามที่อธิบายข้ างต้ นไม่ได้ ห้ามคุณใช้ สทิ ธิ์จากราคาหุ้นของ Cytec ที่เพิ่มขึ ้น และสิทธิ์ซื ้อหุ้นของพนักงาน
แต่อาจต้ องการให้ คณ
ุ รอจนกว่าข้ อมูลจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ก่อนจะขายหุ้นที่ได้ มาจากการใช้ สทิ ธิ์ได้

ข้ อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรกำรซือ้ ขำยหลักทรั พย์ ของ Cytec
เรามีนโยบายที่ไม่อนุญาตให้ พนักงานหรื อสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ ชิดซึง่ อาศัยอยู่ในบ้ านเดียวกับพนักงานมีสทิ ธิ์ในการซื ้อหรื อขายหุ้นของ Cytec
ที่พนักงานได้ มาหรื อ “ขายทากาไร” กับหลักทรัพย์ของ Cytec หรื อหากาไรจากราคาหุ้นของ Cytec ที่ตกต่า
พนักงานที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลทางการเงินที่เป็ นข้ อมูลลับได้ เป็ นประจาจะถูกจากัดการซื ้อขายหุ้นของ Cytec เฉพาะช่วงรอ “การซื ้อขาย”
ซึง่ โดยทัว่ ไปจะเป็ นเวลาสี่สปั ดาห์หลังจากเผยแพร่รายงานผลกาไรรายไตรมาส พนักงานที่อยู่ภายใต้ นโยบายช่วงรอการซื ้อขายจะได้ รับแจ้ งเรื่ องนี ้จากผู้จดั การ
ytec.com/legal/
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ด้ ำนตลำด (Marketplace)
9. หลักปฏิบัตใิ นการแข่ งขัน
เรามุง่ มัน่ ที่จะแข่งขันอย่างจริ งจังและถูกต้ องตามกฎหมายโดยใช้ หลักการดาเนินงานและคุณค่าของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เหนือกว่าคูแ่ ข่ง
เราจะแข่งขันอย่างยุตธิ รรม และจะหลีกเลีย่ งไม่ให้ เกิดภาพว่ามีการทาข้ อตกลงและทาความเข้ าใจอย่างไม่เหมาะสมกับบริ ษัทคูแ่ ข่ง

กฎหมายว่ าด้ วยการต่ อต้ านการผูกขาดและการแข่ งขัน
คุณต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการผูกขาดและการแข่งขันของประเทศหรื อภูมิภาคที่ใช้ กฎหมายนัน้
เรามีนโยบายให้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการผูกขาดและการแข่งขัน
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลร้ ายแรงต่อตัวคุณเองและอาจจะส่งผลต่อบริ ษัทด้ วย
โดยทัว่ ๆ ไป กฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการผูกขาดและการแข่งขันนันจะห้
้ ามมิให้ มีพฤติกรรมที่มีลกั ษณะต่อต้ านการแข่งขันในแบบต่ างๆ
แม้ ว่ากฎหมายดังกล่าวจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่กฎหมายว่าด้ วยการแข่งขันที่มีในประเทศที่เราเข้ าไปดาเนินธุรกิจมักจะห้ ามการปฏิบตั ใิ นเรื่ องต่างๆ
ดังต่อนี ้: การเสนอหรื อทาข้ อตกลงหรื อความเข้ าใจ โดยนัยหรื อโดยแจ้ ง เป็ นหนังสือหรื อด้ วยวาจา กับคูแ่ ข่งหรื อบริ ษัทที่อาจจะเป็ นคูแ่ ข่ง
เพื่อร่วมกันกาหนดราคาให้ ลกู ค้ า แบ่งสรรลูกค้ า ตลาด เขต หรื อแผนการผลิต ระงับการขายสินค้ าบางอย่างในตลาดบางแห่ง หรื อให้ แก่ลกู ค้ ากลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
หรื อร่ วมมือกับเสนอราคาหรื อการประมูล การประชุมร่ วมกับบริษัทคูแ่ ข่ง เช่น ในสมาคมการค้ านันถื
้ อเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง
แม้ ประเด็นส่วนใหญ่ที่มีการพูดคุยกันในการประชุมดังกล่าวจะเป็ นปั ญหาทัว่ ไปในวงการอุตสาหกรรม
แต่คณ
ุ ต้ องไม่หารื อเกี่ยวกับข้ อมูลในการแข่งขันที่ละเอียดอ่อน เช่น แผนธุรกิจ การกาหนดราคาในปั จจุบนั ลูกค้ า ตลาด เงื่อนไขการชาระเงิน ผลผลิต
กาลังการผลิต การขาย การประมูลราคา กาไรและส่วนต่าง ต้ นทุน ช่องทางการจัดจาหน่าย การแบ่งกลุม่ ลูกค้ าหรื อผู้จาหน่ายหรื อผู้ให้ บริ การ และเรื่ องอื่นๆ
ในลักษณะเดียวกันนี ้ แม้ แต่การหารื อแบบกันเองกับคูแ่ ข่งเกี่ยวกับแนวโน้ มราคาในอุตสาหกรรม
หรื อเกี่ยวกับการที่เราหรื อคูแ่ ข่งจะขยายหรื อยกเลิกกาลังการผลิต อาจจะนามาใช้ เป็ นหลักฐานว่ามีการคบคิดที่ผิดกฎหมายได้
เราต้ องตัดสินใจในการกาหนดราคาสินค้ าแต่ละชนิดอย่างมีอิสระโดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เช่น มูลค่าที่มีตอ่ ลูกค้ า ต้ นทุน อุปทาน และอุปสงค์
นอกจากนันยั
้ งห้ ามใช้ วิธีปฏิบตั ทิ ี่วางแผนจากการประกาศฝ่ ายเดียวอย่างต่อเนื่อง (เช่น
การแจ้ งขึ ้นราคาที่มีจดุ ประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ คแู่ ข่งตอบโต้ ในลักษณะเดียวกัน)
และยังห้ ามใช้ วิธีกาหนดราคาขายต่อของผู้จดั จาหน่ายหรื อผู้ขายปลีกในอีกหลายประเทศอีกด้ วย
กฎหมายว่าด้ วยการต่อต้ านการผูกขาดและการแข่งขันนันมี
้ ความซับซ้ อนและเป็ นเรื่ องระดับโลก
นอกจากนันยั
้ งมีการบังคับใช้ ทแี่ ตกต่างกันไปตามสถานการณ์อีกด้ วย ดังนันฝ่
้ ายบริ การด้ านกฎหมายของ Cytec
จึงต้ องหารื อและแก้ ปัญหาสาหรับธุรกรรมที่อาจจะมีลกั ษณะต่อต้ านการแข่งขัน นอกจากนี ้
สัญญาทุกฉบับที่ไม่ใช่สญ
ั ญาประจาจะต้ องผ่านการตรวจสอบและอนุมตั จิ ากฝ่ ายบริ การด้ านกฎหมายของ Cytec
เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการละเมิดกฎหมายว่าด้ วยการแข่งขันด้ วย
การค้ าขายอย่ างเป็ นธรรม
การติดต่อค้ าขายกับลูกค้ า ผู้จาหน่ายหรื อผู้ให้ บริ การ และคูแ่ ข่งทุกรายควรจะทาโดยไม่เอาเปรี ยบฝ่ ายใดอย่างไม่เป็ นธรรมด้ วยวิธีบงการ ปกปิ ด
ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลที่ได้ มาด้ วยสิทธิพเิ ศษ บิดเบือนข้ อเท็จจริง หรื อการค้ าที่ไม่เป็ นธรรมอื่นๆ และจะต้ องสอดคล้ องกับคุณค่าหลักของเราด้ วย
ข้ อมูลในการแข่ งขัน
คุณไม่ควรหาข้ อมูลในการแข่งขันด้ วยวิธีทผี่ ิดกฎหมายหรื อขาดจริ ยธรรม ห้ ามขโมย บิดเบือน จารกรรม และใช้ มาตรการทางธุรกิจที่ขาดจริยธรรม
เพื่อหาข้ อมูลในเชิงแข่งขัน
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10. หลักปฏิบัตใิ นเรื่ องการค้ าระหว่ างประเทศ
เรามีนโยบายกาหนดให้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยการค้ าในประเทศที่เราเข้ าไปทาธุรกิจ รวมทังกฎหมายที
้
่จากัดการส่งออกและนาเข้ าวัตถุควบคุม
กฎหมายต่อต้ านการทุม่ ตลาด กฎหมายว่าด้ วยการคว่าบาตร และกฎหมายศุลกากร
การปฏิบัตติ ามกฎหมายว่ าด้ วยการส่ งออกและนาเข้ า
สหรัฐอเมริ กาและอีกหลายๆ ประเทศต่างก็มีกฎหมายและข้ อบังคับที่จากัดการส่งออกสินค้ า บริ การ และเทคโนโลยีบางรายการให้ แก่ประเทศหรื อผู้ซื ้อบางราย
อาจต้ องมีการขอใบอนุญาตก่อนจะส่งออกสินค้ า บริ การ หรื อข้ อมูลทางเทคนิคบางรายการ
การส่งออกเทคโนโลยีอาจเกิดขึ ้นได้ ผ่านทางการเยี่ยมชมโรงงานของชาวต่างประเทศ รวมทังพนั
้ กงานอื่นจากบริ ษัทของเรา ผ่านการสนทนาทางโทรศัพท์
หรื อและเปลี่ยนอีเมล์ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกมีความซับซ้ อนและเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการส่งออกของเราอาจให้ คาแนะนาและความช่วยเหลือเกี่ยวกับปั ญหาการส่งออกได้ เพิม่ เติม
กฎหมายว่ าด้ วยการทุ่มตลาด
มีหลายประเทศที่ห้ามผู้นาเข้ าขายสินค้ าในประเทศนันต
้ ่ากว่าราคาที่ผ้ นู าเข้ าขายในประเทศที่ทาการผลิต บวกต้ นทุนการขนส่ง
หากผู้ผลิตภายในประเทศได้ รับความเดือดร้ อนจากการแข่งขัน
การคว่าบาตรต่ างประเทศ
กฎหมายของสหรัฐห้ ามการร่วมมือในการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจที่ประเทศอื่นใช้ เช่น การคว่าบาตรของสันนิบาตอาหรับ (Arab League) ต่ออิสราเอล
เป็ นต้ น เว้ นแต่รัฐบาลของสหรัฐจะให้ ความยินยอมกับการคว่าบาตรนันเป็
้ นการเฉพาะ
กิจกรรมที่ห้ามมีดงั นี ้: การปฏิเสธการทาธุรกิจกับประเทศที่ถกู คว่าบาตร ประชาชนของประเทศนัน้ หรื อบริ ษัทที่อยู่ในรายชื่อบริ ษัทในบัญชีดา
การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทหรื อบุคคลใดที่เกี่ยวข้ องกับประเทศที่ถกู คว่าบาตรหรื อรายชื่อบริษัทในบัญชีดา
และการรับรองเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการคว่าบาตร การขอคว่าบาตรจะต้ องรายงานถึงรัฐบาลสหรัฐ ถ้ าคุณได้ รับคาขอให้ คว่าบาตร
คุณจะต้ องรายงานให้ ฝ่ายบริการด้ านกฎหมายของ Cytec ทราบ คุณต้ องไม่เข้ าไปพัวพันกับกิจกรรมการคว่าบาตรต้ องห้ ามที่ระบุข้างต้ น
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ปกป้องข้ อมูลและทรัพย์ สิน (Safeguarding Information
and Assets)
11. ทรั พย์ สินของบริษัท
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทคือของทุกชิ ้นที่มีมลู ค่าซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์บริษัท รวมถีง ทรัพย์สนิ ที่จบั ต้ องได้ เช่น สานักงาน และอุปกรณ์สื่อสาร และทรัพย์สนิ ที่จบั ต้ องไม่ได้
เช่น ข้ อมูลที่มีลขิ สิทธิ์ ค่าความนิยมที่มีตอ่ ลูกค้ า และแม้ แต่เวลาของพนักงาน คุณต้ องดูแลทรัพย์สนิ ของบริ ษัทอย่างรับผิดชอบและซื่อสัตย์
คุณควรใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจตามหลักกฎหมาย หรื อเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผ้ บู ริ หารมอบหมายเท่านัน้
คุณมีหน้ าที่รับผิดชอบในการปกป้องทรัพย์สนิ ของบริษัทที่อยู่ในความดูแลของคุณ และนามาใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพ
ทรัพย์สนิ ที่มีความสาคัญมากที่สดุ อย่างหนึง่ ของบริษัทคือชื่อเสียง
จึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้ องทาและพูดในสิง่ ที่ช่วยรักษาและสร้ างเสริ มชื่อเสียงให้ แก่บริ ษัท
ห้ ามนาทรัพย์สนิ ของบริ ษัทไปใช้ ในเรื่ องส่วนตัวหรื อโดยไม่ได้ รับอนุญาต
ถ้ าไม่มีการจากัดขอบเขตการใช้ งานทรัพย์สนิ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
บัตรเครดิตของบริ ษัทต้ องใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจตามที่ได้ รับอนุญาตเท่านัน้ ไม่สามารถนาไปใช้ เพื่อชาระค่าใช้ จ่ายส่วนตัว การโจรกรรม
ความประมาทเลินเล่อ และการใช้ โดยเปล่าประโยชน์ ล้ วนมีผลกระทบโดยตรงกับผลกาไรของบริษัททังสิ
้ ้น
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12. ความเป็ นส่ วนตัว
บริ ษัทของเราเคารพความเป็ นส่วนตัวของแต่ละคน
และปกป้องข้ อมูลส่วนตัวของพนักงานและบุคคลภายนอก
เรารวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ผู้ที่คาดว่าจะมาเป็ นพนักงาน และอดีตพนักงาน
สาหรับบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ ประกอบด้ วยการรายงานจานวนพนักงานในองค์กรทัว่ โลก
การวิเคราะห์เชิงสถิติ การวางแผนกาหนดค่าตอบแทนและธุรกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การพัฒนาอาชีพและจัดกาลังคน การสื่อสารกับพนักงาน ผู้ที่เกษี ยณอายุแล้ ว และครอบครัว
การเก็บบันทึกสิทธิประโยชน์และกาหนดสถานะของคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสม
ประเด็นเรื่ องความปลอดภัย การจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัย
การสอบสวนเรื่ องภายในและเรื่ องจริ ยธรรม หน่วยงานของรัฐและการพิจารณาไต่สวน
การติดตามการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้ อบังคับ การติดตามการใช้ ทรัพย์สนิ
วัตถุประสงค์ด้านทรัพย์สนิ ทางปั ญญา การจัดการเรื่ องการรักษาพยาบาล การควบรวม ผนวกรวม
และกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เราจะไม่ใช้ ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน
ผู้ที่คาดว่าจะมาเป็ นพนักงาน และอดีตพนักงาน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ กาหนดไว้ ในย่อหน้ านี ้
หากไม่ให้ โอกาสผู้นนคั
ั ้ ดค้ านหรื ออนุมตั กิ ารใช้ ข้อมูลส่วนตัวเพิม่ เติม
เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น

ข้ อมูลส่วนตัวตามที่ใช้ ในนโยบายฉบับนี ้ หมายถึง ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลธรรมดาที่มีการระบุหรื อสามารถระบุตวั ตนได้
ข้ อมูลส่วนตัวไม่ได้ หมายรวมถึงข้ อมูลสาธารณะที่มีอยู่ ซึง่ นามาผสมรวมกับข้ อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็ นสาธารณะ
ถ้ าคุณเข้ าถึงข้ อมูลส่วนตัวของพนักงานหรื อบุคคลอื่นได้ คุณต้ องเก็บรักษาข้ อมูลนันไว้
้ เป็ นความลับ คุณต้ องไม่ใช้ ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน
ผู้ที่คาดว่าจะมาเป็ นพนักงาน และอดีตพนักงาน เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวข้ างต้ น
คุณต้ องไม่ใช้ ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลใดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เคยเปิ ดเผยกับบุคคลนันมาก่
้ อน
นอกจากนันคุ
้ ณต้ องไม่โอนข้ อมูลส่วนตัวของพนักงานหรื อบุคคลอื่น
เว้ นแต่ผ้ รู ับต้ องการข้ อมูลเพื่อใช้ ตามวัตถุประสงค์ที่ถกู ต้ องตามกฎหมายของบริ ษัทตามที่กล่าวข้ างต้ น และจะมีการโอนข้ อมูลออกนอกบริ ษัทได้
ถ้ าผู้รับได้ ตกลงว่าจะปกป้องข้ อมูลนันอย่
้ างเหมาะสมแล้ วเท่านัน้
นอกจากนันคุ
้ ณยังต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยความเป็ นส่วนตัวในเขตอานาจที่เราทาธุรกิจด้ วย กฎหมายว่าด้ วยความเป็ นส่วนตัวในสหภาพยุโรป
ออสเตรเลีย และแคนาดากาหนดให้ มีการปกป้องข้ อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อนของผู้ที่อยู่ในภูมิภาคดังกล่าวเพิ่มเติมด้ วย
ข้ อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อน หมายถึง ข้ อมูลส่วนตัวที่เปิ ดเผยสภาพทางการแพทย์หรื อสุขภาพ แหล่งกาเนิดของเชื ้อชาติและเผ่าพันธุ์
ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรื อปรัชญา การเป็ นสมาชิกในสมาคมการค้ า
(ยกเว้ นการใช้ ข้อมูลนี ้เพื่อวัตถุประสงค์เรื่ องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน) หรื อข้ อมูลที่ระบุการใช้ ชีวิตทางเพศของบุคคลนัน้
คุณจะรวบรวมหรื อใช้ ข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อนของผู้ที่อยู่ในภูมิภาคเหล่านี ้ไม่ได้ หากไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของเจ้ าของข้ อมูลก่อน
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13. ข้ อมูลที่มีลิขสิทธิ์และทรัพย์ สินทางปั ญญา
ข้ อมูลและทรั พย์ สินทางปั ญญาของ Cytec
คุณต้ องปกป้องข้ อมูลทางธุรกิจที่เป็ นความลับของบริษัท (ไม่ว่าจะอยูใ่ นรู ปแบบของ: เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างสินค้ า เป็ นต้ น)
และไม่เปิ ดเผยแก่บคุ คลภายนอก นอกจากจะเป็ นไปตามขันตอนที
้
่ได้ รับการอนุมตั แิ ล้ ว ข้ อมูลลิขสิทธิ์ที่บริ ษัทพัฒนาหรื อได้ มา และไม่มีให้ ผ้ อู ื่นแบบฟรี ๆ
นันถื
้ อเป็ นทรัพย์สนิ มีคา่ ที่จะต้ องปกป้องจากการโจรกรรมหรื อสูญหายโดยความประมาท ให้ เหมือนกับที่เราปกป้องทรัพย์สนิ ที่จบั ต้ องได้ ของบริ ษัท
การเปิ ดเผยอย่างไม่เหมาะสมอาจทาให้ มลู ค่าของข้ อมูลดังกล่าวลดลง และทาให้ บริ ษัทขาดความสามารถในการแข่งขันลงมาก
ข้ อมูลลิขสิทธิ์มีหลายประเภท ประกอบด้ วย ความลับทางการค้ า รวมถึงข้ อมูลเทคนิค การเงิน และธุรกิจ ที่บริ ษัทประสงค์จะเก็บไว้ เป็ นความลับ
หรื อมีภาระผูกพันให้ เก็บเป็ นความลับ ข้ อมูลลิขสิทธิ์ดงั กล่าวอาจเกี่ยวข้ องกับผลการวิจยั กระบวนการผลิต ข้ อมูลต้ นทุน กลยุทธ์ทางการตลาด
งบประมาณทางการเงิน และแผนระยะยาว คุณควรสรุ ปได้ ว่าข้ อมูลทุกชิ ้นของบริ ษัทที่ฝ่ายบริ หารไม่ได้ เผยแพร่ให้ สาธารณชนทราบถือเป็ นข้ อมูลลับทังสิ
้ ้น
ตามนโยบายนี ้คุณมีหน้ าที่ปกป้องข้ อมูลลับของบริษัท ระหว่างที่คณ
ุ เป็ นพนักงาน และแม้ จะหลังจากที่คณ
ุ ไม่ได้ เป็ นพนักงานของบริษัทแล้ วก็ตาม
นอกจากนันคุ
้ ณยังมีหน้ าที่ในการปกป้องข้ อมูลลับของบริษัท ตามข้ อตกลงการจ้ างงานกับบริ ษัทและกฎหมายของประเทศส่วนใหญ่ที่เราเข้ าไปทาธุรกิจ
การตัดสินใจเปิ ดเผยข้ อมูลทางเทคนิคที่มีลขิ สิทธิ์กบั บุคคลที่อยู่นอกบริ ษัทมีประเด็นที่ต้องพิจารณาทังในแง่
้
ของธุรกิจและแง่ของกฎหมาย
และตามปกติจะดาเนินการโดยมีข้อตกลงการรักษาความลับที่ทาขึ ้นระหว่างบริ ษัทกับผู้รับข้ อมูล
การพิจารณาเปิ ดเผยข้ อมูลทางเทคนิคที่มีลขิ สิทธิ์ควรได้ รับการตรวจสอบจากบุคคลที่ได้ รับมอบหมายตามนโยบายเรื่ องข้ อตกลงการไม่เปิ ดเผยข้ อมูล (NonDisclosure Agreement (NDA) Policy) ถ้ า GPM 8 กาหนดไว้ เช่นนัน้ การเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีลขิ สิทธิ์อื่นๆ
ควรได้ รับการตรวจสอบร่วมกับฝ่ ายบริ การด้ านกฎหมาย เพื่อให้ แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้ อมูลของเราอย่างเหมาะสม

ข้ อมูลและทรั พย์ สินทางปั ญญาของบุคคลภายนอก
บริ ษัทมีนโยบายว่าจะเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น บริ ษัทของเราอาจมีข้อมูลลับที่ได้ จากหรื อที่เกี่ยวกับบริ ษัทหรื อบุคคลอื่น
ซึง่ เรามีหน้ าที่จะต้ องปกป้องตามกฎหมาย เราต้ องจัดการข้ อมูลในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ โดยให้ ข้อมูลเฉพาะ “ที่จาเป็ นต้ องรู้ ” เท่านัน้
และใช้ ข้อมูลตามเงื่อนไขที่ได้ รับข้ อมูลนันมา
้
ในทางกลับกันพนักงานของบริ ษัทคูแ่ ข่งก็มีหน้ าที่เก็บรักษาความลับให้ นายจ้ างเช่นกัน ซึง่ อยู่นอกเหนือข้ อกาหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการจ้ างงาน
คุณต้ องไม่ชกั จูงให้ พนักงานของบริษัทคูแ่ ข่งละเลยหน้ าที่ในการเก็บรักษาความลับ และถ้ าเราเกิดจ้ างพนักงานเก่าของคูแ่ ข่งเข้ าทางาน
เราจะต้ องไม่ชกั จูงให้ พนักงานคนนันละเลยต่
้
อหน้ าที่ที่มีตอ่ นายจ้ างเก่าด้ วย
การใช้ หรื อทาสาเนาเอกสารที่มีลขิ สิทธิ์ รวมทังซอฟต์
้
แวร์ ลขิ สิทธิ์ โดยไม่ได้ รับอนุญาต ถือเป็ นการละเมิดกฎหมายและเป็ นเรื่ องที่ห้ามกระทาอย่างเด็ดขาด
สาหรับซอฟต์แวร์ นนใบอนุ
ั้
ญาตที่ตามปกติจะให้ มาพร้ อมชุดซอฟต์แวร์ จะระบุการอนุญาตให้ ใช้ งานและขอบเขตในการทาสาเนาถ้ ามี
การใช้ ซอฟต์แวร์ โดยไม่ได้ รับอนุญาต ที่มีการลักลอบ ที่ทาสาเนา ที่ปลอดแปลง หรื อไม่ได้ รับอนุมตั อิ าจ (i)
ทาให้ มีไวรัสหรื อมีอนั ตรายกับความสมบูรณ์ของระบบเครื อข่ายของบริ ษัท และ/หรื อ (ii) เป็ นการละเมิดกฎหมาย
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สังคมและชุมชน (Society and Community)
14. การสื่อสาร
การสื่อสารภายในองค์ กร
การสื่อสารภายในองค์กรคือการสื่อสารถึงพนักงานและกรรมการของ Cytec คุณต้ องมัน่ ใจว่าการสื่อสารภายในองค์กรของคุณมีเนื ้อหาที่ถกู ต้ องและเที่ยงตรง
โดยคุณควรสื่อสารข้ อมูลที่สอดคล้ องกับคุณค่าหลักทางจริ ยธรรม รวมทังเคารพและการให้
้
เกียรติพนักงาน
การสื่อสารภายในของคุณไม่ควรทาให้ ภาพลักษณ์ของบริ ษัทมัวหมองและไม่ควรสร้ างความอับอายให้ ตวั คุณเองในกรณีที่มีการส่งต่อไปถึงมือผู้อื่นนอกเหนือจาก
บุคคลที่คณ
ุ ตังใจสื
้ ่อสารถึงแต่แรก

การสื่อสารภายนอกองค์ กร
การสื่อสารภายนอกองค์กรคือการสื่อสารถึงผู้ที่ไม่ได้ เป็ นพนักงานของบริ ษัท การสือ่ สารภายนอกองค์กรหมายถึงการติดต่อกับสื่อมวลชน นักลงทุน
นักวิเคราะห์การเงิน ลูกค้ า ผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การ ผู้รับจ้ าง ผู้อาศัยอยู่ในชุมชนที่เราเข้ าไปดาเนินธุรกิจ กลุม่ อุตสาหกรรม รัฐบาล และเจ้ าหน้ าที่กากับดูแล
รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของคุณเองด้ วย การสื่อสารภายนอกองค์กรยังหมายรวมถึงข้ อมูลที่คณ
ุ เผยแพร่ ลงในบล็อกบนอินเตอร์ เน็ต เว็บไซต์สื่อสังคม หรื ออื่นๆ
คุณต้ องมัน่ ใจว่าการสื่อสารภายนอกองค์กรของคุณใช้ มาตรฐานเดียวกันกับการสื่อสารภายในองค์กร
นอกจากนันการสื
้
่อสารภายนอกองค์กรของคุณจะต้ องไม่ละเมิดนโยบายการรักษาข้ อมูลลับหรื อข้ อมูลที่มีลขิ สิทธิ์
ถ้ าคุณตังใจจะสื
้
่อสารข้ อมูลให้ สาธารณชนทราบ ข้ อมูลนันควรจะได้
้
รับการอนุมตั ลิ ว่ งหน้ าจากผู้เหมาะสมที่ได้ รับมอบหมายตาม GPM No. 8
การอนุมตั ขิ ่าวประชาสัมพันธ์ บทความ ข้ อมูลเผยแพร่ สุนทรพจน์ และข้ อมูลอื่นๆ ที่สื่อสารถึงสาธารณชนและพนักงาน
ถ้ าคุณติดต่อกับสื่อมวลชนหรื อเผยแพร่ข้อมูลลงใน “บล็อก” หรื อเว็บไซต์สื่อสังคม เช่น “ทวิตเตอร์ ” และ “เฟซบุ๊ก” ในฐานะกิจกรรมส่วนตัว
คุณต้ องไม่ใช้ ชื่อบริษัท หรื ออ้ างในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ว่าคาพูดของคุณที่เผยแพร่ ไปนันเป็
้ นการแสดงถึงทัศนะของบริษัท
หากเกิดความสับสนขึ ้นด้ วยเหตุใดก็ตาม คุณควรชี ้แจงให้ กระจ่างว่านัน่ เป็ นทัศนะส่วนตัวของคุณ ซึง่ ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นทัศนะของนายจ้ าง
คุณควรระมัดระวังไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็ นความลับหรื อข้ อมูลที่มีลขิ สิทธิ์ของบริ ษัทลงในเว็บไซต์ดงั กล่าว และไม่ควรใช้ คาพูดที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับบริษัท
งานหรื อเพื่อนร่ วมงานของคุณในเว็บไซต์ดงั กล่าว
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15. กิจกรรมทางการเมือง
คุณได้ รับการสนับสนุนให้ เข้ าร่ วมในกระบวนการทางการเมืองทังในและระหว่
้
างประเทศได้ ตามที่คณ
ุ เลือก คุณอาจบริ จาคเงินส่วนตัวให้ พรรคการเมือง
คณะกรรมการ หรื อผู้สมัครได้ ตามที่คณ
ุ เลือก ตราบเท่าที่เงินบริ จาคนันไม่
้ เกี่ยวข้ องกับไม่ว่าจะโดยตรงหรื อโดยอ้ อมกับเงินทุนหรื อทรั พยากรของบริษัท
เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดภาพของผลประโยชน์ทบั ซ้ อน และเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ไม่ควรนาชื่อ ข้ อมูล ทรัพย์สนิ เวลา และทรัพยากรอื่นๆ
ของบริษัทมาใช้ ในการบริ จาคหรื อกิจกรรมทางการเมือง ที่บริ ษัทไม่ได้ สนับสนุนเป็ นพิเศษ หรื อที่ไม่ได้ รับอนุมตั จิ ากทีมงาน Executive Leadership
มีกฎหมายหลายเขตที่ห้ามไม่ให้ บริษัทบริจาคเงินไม่ว่าจะโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในการเลือกตังรั้ ฐบาล
ไม่ควรนาเงินทุนหรื อทรัพยากรของบริ ษัทมาใช้ ในการบริ จาคหรื อกิจกรรมทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย
การนาเงินทุนหรื อทรัพย์สนิ ของบริษัทมาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองตามที่กฎหมายอนุญาตให้ ทาได้ จะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากทีมงาน Executive
Leadership ก่อน เรามี Political Action Committee (“PAC”) ในอเมริ กา
ที่ได้ รับอนุญาตให้ รณรงค์เพื่อระดมเงินบริจาคให้ แก่ผ้ สู มัครทางการเมืองในสหรัฐอเมริ กา PAC ให้ การสนับสนุนแก่ผ้ สู มัครทางการเมืองที่สนับสนุนเรื่ องต่างๆ
ที่มีความสาคัญต่อบริ ษัท เฉพาะพนักงานที่ทางานในสหรัฐเท่านันจึ
้ งจะบริ จาคเงินให้ PAC ได้ เงินที่ PAC
ได้ รับจากพนักงานทังหมดถื
้
อเป็ นเงินบริ จาคโดยสมัครใจ
เงินที่บริ จาคให้ แก่ผ้ สู มัครทางการเมืองถือเป็ นจิตสานึกส่วนตัว ดังนันคุ
้ ณจึงไม่ต้องบีบบังคับให้ พนักงานคนอื่นบริ จาคเงิน เงินบริ จาคทางการเมือง
(หรื อการไม่ให้ เงินบริ จาคทางการเมือง) ต้ องไม่มีผลกระทบต่อเงินค่าตอบแทน การจ้ างงาน หรื อการเลื่อนตาแหน่งของพนักงาน
การติดต่อสื่อสารของพนักงาน ตัวแทน หรื อผู้รับจ้ างของบริษัท กับพนักงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้ องกับจุดยืนของบริ ษัทในเรื่ องทางการเมือง
อาจทาให้ บริ ษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องต้ องทาตามกฎหมายว่าด้ วยการสนับสนุน มีรัฐบาลระดับท้ องถิ่น ระดับรัฐ
และระดับชาติหลายแห่งที่กาหนดให้ มีการลงทะเบียนลอบบี ้ยิสต์หรื อผู้สนับสนุนทางการเมือง โดยกาหนดโทษไว้ หนักสาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบตั ติ าม
คุณต้ องปรึกษากับฝ่ ายบริ การด้ านกฎหมายของ Cytec ก่อนจะให้ การสนับสนุนทางการเมือง
หรื อติดต่อกับพนักงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐบาลในนามของบริ ษัท
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