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สารจากผูบ้รหิารสงูสดุของเรา

ผมภมูใิจทีจ่ะน�าเสนอหลกัจรรยาบรรณทางธรุกจิ
ของ Harsco แกพ่วกคณุ หลกัจรรยาบรรณของเรา
เกือ้หนุนทกุ ๆ อยา่งทีเ่ราท�าในทางธรุกจิ หรอืใน
ฐานะพนักงานและสมาชกิทีเ่ชือ่ถอืไดข้องชมุชน
ของเรา ซึง่เปรยีบดัง่เข็มทศิแหง่ศลีธรรมของ
พวกเราทีค่อยชีน้�าไปในทางแหง่จรยิธรรม เพือ่
ชว่ยพวกเราในการตดัสนิใจและเลอืกทางทีด่ ี

หลกัจรรยาบรรณของเรานัน้แสดงใหเ้ห็นถงึ
วธิเีปลีย่นคา่นยิมของ Harsco เป็นพฤตกิรรม
ประจ�าวนั เป็นเหมอืนแนวทางในการด�าเนนิ
ธรุกจิดว้ยความซือ่สตัย ์จงใชห้ลกัจรรยาบรรณ
นี ้เมือ่คณุตอ้งเผชญิกบัการตดัสนิใจทีย่าก
ล�าบากในการท�างานแตล่ะวนั ไมว่า่คณุจะ
ท�างานใหก้บัหนึง่ในโรงงานของเรา ในสถาน
ทีป่ฏบิตังิาน หรอืจากทีแ่หง่อืน่กต็าม ใหอ้า่น
หลกัจรรยาบรรณ เมือ่คณุอยากท�าใหม้ัน่ใจ
วา่การกระท�านัน้เหมาะสมและสอดคลอ้งตาม
นโยบายของเราหรอืไม่

หากมสี ิง่ใดในหลกัจรรยาบรรณของเราไม่
ชดัเจนตอ่คณุ หรอืคณุไมแ่น่ใจวา่ตอ้งท�าสิง่
ใด ใหพ้ดูคยุกบัทางผูจั้ดการของคณุ ฝ่าย
จรยิธรรมและการก�ากบัดแูลทัว่โลก หรอืหนึง่
ในบคุลากรอืน่ ๆ ของเรา หากคณุเห็นหรอื
สงสยัวา่มกีารละเมดิหลกัจรรยาบรรณของ
เรา นโยบายของเรา กระบวนการของเรา หรอื
กฎหมาย ใหร้ายงานตอ่สายดว่นความซือ่สตัย์
ของ Harsco

การกระท�าและการรับรูว้า่ส ิง่ใดถกูตอ้งเป็น
กญุแจส�าคญัในการคงรักษาประเพณีของเรา 
ประเพณีทีม่มีานานกวา่ 160 ปี นับแตก่อ่ตัง้
บรษัิท หลกัจรรยาบรรณของเราคอยเชือ่มเรา
เขา้หาคา่นยิมของเราและเขา้หากนัและกนั 
เป็นปึกแผน่ดว้ยความสตัยจ์รงิ พวกเราแตล่ะ
คนตา่งมสีว่นรว่มทีส่�าคญัตอ่ความส�าเร็จของ
เราตอ่ไป

Nick Grasberger
ประธานและผูบ้รหิารสงูสดุ

“ หลักจรรยาบรรณของเรา
ของเกื้อหนุนทุก ๆ อย่าง
ที่เราท�าในทางธุรกิจ 
หรือในฐานะพนักงาน
และสมาชิกที่เชื่อถือได้
ของชุมชนของเรา”
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คา่นยิมของเรา

คา่นยิมและระบบทางธรุกจิของ Harsco มคีวามสมัพันธก์นั ทัง้สองสิง่นีเ้ป็นแกนหลกัแหง่กฎและหลกัปฏบิตัทิีช่ว่ยนยิามลกัษณะและจดุมุง่
หมายของบรษัิท Harsco ทัว่ทัง้โลกของเรา ซึง่มศีนูยก์ลางคอื หลกัจรรยาบรรณของเรา

ระบบทางธรุกจิของ Harsco 
(ภายนอก)
การเขา้ซือ้กจิการและการขายกจิการ: การกระท�าทางกลยทุธ์
ตามผลงานในการสนับสนุนของจดุประสงคใ์นการเตบิโตทัว่โลก
ของ Harsco

การวางแผนกลยทุธ:์ กระบวนการทีม่ัน่คงและเขม้งวดในการ
แยกแยะโอกาสส�าหรับการเตบิโตทางธรุกจิและผลประโยชนท์างการ
แขง่ขนัอยา่งตอ่เนือ่ง

สิง่แวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภยั: โปรแกรมและ
กระบวนการรักษาระเบยีบวนัิยทีส่อดคลอ้งกบัพันธกรณีขององคก์ร
ของเรา เพือ่ไมใ่หเ้ป็นอนัตรายตอ่ประชาชนและโลก

การปรบัปรงุใหด้ขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง: การแสวงหาอยา่งไมห่ยดุยัง้
ในการปรับปรงุในทกุแงม่มุทางธรุกจิของเราใหด้ยี ิง่ขึน้

การพฒันาผูท้ ีม่ศีกัยภาพสงู: วธิกีารทีไ่ดรั้บการวางโครงสรา้ง
ผา่นวงจรชวีติของพนักงานทีเ่นน้ย�้าการเตบิโตและความส�าเร็จราย
บคุคลซึง่สอดคลอ้งกบักลยทุธท์างธรุกจิ

คา่นยิม (ภายใน)
ความซือ่สตัย:์ พันธกรณีอนัแน่วแน่ตอ่หลกัจรยิธรรม

สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้: ชนะใจลกูคา้โดยการคาดการณค์วาม
ตอ้งการของลกูคา้และกระท�าอยา่งตอ่เนือ่ง

ความสมคัรสมานเป็นหนึง่เดยีวกนั: มุง่มัน่ในการสรา้งสภาพแวดลอ้มที่
ทกุคนตา่งกระตอืรอืรน้

การดแูลเอาใจใสพ่นกังาน: ยดึมัน่ในความปลอดภยั สภาพแวดลอ้ม
การท�างาน ผลประโยชนก์ารแขง่ขนัทางตลาด และการลงในการพัฒนา
สว่นบคุคล

ความเคารพนบัถอืและใหเ้กยีรต:ิ เคารพตอ่บคุลากรทกุทา่นและการ
ด�าเนนิการของเขา

ความมุง่ม ัน่สูช่ยัชนะ: มุง่สูช่ยัชนะผา่นการสรา้งคา่นยิมอนัยอดเยีย่ม
ส�าหรับพนักงาน ลกูคา้ และผูถ้อืหุน้ของเรา
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1. พนัธกรณีตอ่หลกัจรรยาบรรณ

1.1 จดุประสงคข์องหลกัจรรยาบรรณ
1.2 การพดูออกมา
1.3 สายดว่นความซือ่สตัย์
1.4 การละเมดิหลกัจรรยาบรรณ
1.5 นโยบายตอ่ตา้นการตอบโต ้
1.6 ความรับผดิชอบของฝ่ายบรหิารจัดการ

หลกัจรรยาบรรณของเราชว่ยใหค้ณุเปลีย่นคา่
นยิมของ Harsco เป็นการกระท�าประจ�าวนั เมือ่
คณุน�าหลกัจรรยาบรรณนีไ้ปใชใ้นการท�างาน 
คณุไดน้�าสว่นทีด่ทีีส่ดุของตวัคณุเอง เพือ่นรว่ม
งานของคณุ และคนอืน่ ๆ ทีค่ณุท�าธรุกจิดว้ย 
เปรยีบเหมอืนคณุไดส้รา้งทมีแหง่ชยัชนะขึน้มา

ท�าไมจงึส�าคญั

สารบัญ | ทรัพยากร | อภิธานศัพท์ | ดัชน
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พฤตกิรรมทีเ่ป็นธรรม สจุรติ และมจีรยิธรรม เป็นดัง่
ลกัษณะพืน้ฐานแหง่วฒันธรรมทางจรยิธรรม และ
วฒันธรรมทางจรยิธรรมคอยเป็นแรงบนัดาลใจในการ
ท�างานทีด่ ีเมือ่คณุปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณของเรา 
คณุกเ็ปรยีบเสมอืนผูส้นับสนุนคนส�าคญัของวฒันธรรมของ
เรา เมือ่คณุและเพือ่นรว่มงานประพฤตตินอยา่งมจีรยิธรรม 
ณ ทีท่�างาน และเขา้ใจความแตกตา่งระหวา่งสิง่ใดที่
ยอมรับไดแ้ละสิง่ใดทีย่อมรับไมไ่ด ้พวกเราจะแข็งแกรง่ขึน้ 
ยิง่มทีมีทีเ่ป็นดัง่แรงบนัดาลใจมาก กย็ิง่ดตีอ่การบรรลตุาม
เป้าหมายของเรา

หลกัจรรยาบรรณมผีลใชก้บัพนักงานของ Harsco ทกุคน
ทัว่โลก เราคาดหวงักบัผูท้�าสญัญา ทีป่รกึษา ตวัแทน 
ซพัพลายเออร ์และบคุคลทีส่ามทีเ่ป็นคูค่า้ทางธรุกจิ
ของเราทกุคนใหป้ฏบิตัติามบทบญัญัตขิองหลกัจรรยา
บรรณของเรา เมือ่รว่มงานกบัเรา หากคณุมหีนา้ทีรั่บผดิ
ชอบตอ่ความสมัพันธข์องบคุคลทีส่ามของ Harsco คนใด
กต็าม ท�าใหม้ัน่ใจวา่สญัญาหรอืขอ้ตกลงบรกิารสว่นตวัมี
ขอ้ก�าหนดทีเ่หมาะสม ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ 
ฝ่ายกฎหมาย เพือ่ขอค�าแนะน�า

จดุประสงคข์องหลกัจรรยาบรรณ1.1
ใชช้วีติตามคา่นยิมของเรา: ความซือ่สตัย ์
ท�าใหล้กูคา้พงึพอใจ ความเป็นหนึง่เดยีว 
ดแูลเอาใจใสพ่นักงาน ใหเ้คารพ และความ
มุง่มัน่สูช่ยัชนะ

ปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ นโยบายของเรา 
กระบวนการของเรา และกฎหมาย

หลกีเลีย่งการประพฤตทิีไ่มเ่หมาะสม

จงสจุรติ เทีย่งธรรม และเชือ่ถอืได ้

ถามค�าถาม

มองหาความชว่ยเหลอื เมือ่ใดทีค่ณุไมม่ัน่ใจ
วา่สิง่ใดถกูตอ้ง

เป็นหนา้ทีข่องเรา
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ถ. ขอ้ก�าหนดบางขอ้ ณ ทีท่�างานของเราดเูหมอืน
จะแตกตา่งจากสิง่ทีห่ลกัจรรยาบรรณก�าหนด

คณุควรปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดทีเ่ขม้งวดมากกวา่ 
หากคณุไมแ่น่ใจหรอืมขีอ้สงสยั ใหบ้อก
หวัหนา้งานหรอืปรกึษาฝ่ายจรยิธรรมและการ
ก�ากบัดแูลทัว่โลก เพือ่ขอค�าแนะน�า

ต.

ถา้หาก...
หลกัจรรยาบรรณของเราเป็นหลกัสากล เพราะวา่เรา
ประกอบธรุกจิในหลายประเทศ และคณุยงัมสีว่นรับผดิ
ชอบในการปฏบิตัติามกฎหมายในทีท่ีค่ณุปฏบิตังิาน
ดว้ย ซึง่รวมถงึกฎขอ้บงัคบัของทางสหรัฐฯ ทีบ่งัคบัใช ้
ภายนอกสหรัฐฯ หากกฎหมายหรอืขนบธรรมเนยีมทอ้ง
ถิน่ขดัแยง้กบัหลกัจรรยาบรรณ ใหป้ฏบิตัติามขอ้ก�าหนด
ทีเ่ขม้งวดกวา่ หรอืตดิตอ่ ฝ่ายจรยิธรรมและการก�ากบัดู
แลฯ หรอืฝ่ายกฎหมาย เพือ่ขอค�าแนะน�า

วธิใีชห้ลกัจรรยาบรรณ หลกัจรรยาบรรณของเราไดม้อบ
แนวทางกฎหมายและหลกัจรยิธรรมพืน้ฐานทีค่ณุตอ้ง
ปฏบิตัติามในการตดัสนิใจทีถ่กูตอ้ง อยา่งไรกต็าม กไ็ม่
สามารถแกปั้ญหาในสถานการณท์างจรยิธรรมทีค่ณุตอ้ง
เผชญิในการท�างานไดท้กุสถานการณ ์หากคณุเผชญิ

กบับางสิง่ทีห่ลกัจรรยาบรรณไมค่รอบคลมุและทางทีถ่กู
ตอ้งนัน้ไมช่ดัเจน ใหข้อความชว่ยเหลอืจากผูจั้ดการของ
คณุ หรอืตดิตอ่บคุลากรใด ๆ ทีอ่ยูใ่นหมวดทรัพยากร 
ใหใ้ชส้ามญัส�านกึและสตสิมัปชญัญะอยูเ่สมอในทกุ ๆ 
สถานการณ ์นอกจากนัน้ คณุอาจตอ้งการเขา้ถงึนโยบาย
อยา่งละเอยีดของเรา ซึง่สามารถเขา้ถงึแบบออนไลนไ์ด ้
ผา่นพอรท์ลัการแลกเปลีย่นขอ้มลูของ Harsco หากคณุ
ไมส่ามารถเขา้ใชค้อมพวิเตอรข์องบรษัิทได ้ทางผูจั้ดการ
ของคณุหรอืตวัแทนฝ่ายทรัพยากรมนุษยท์อ้งถิน่สามารถ
มอบนโยบายใหค้ณุได ้

7หลักจรรยาบรรณของ Harsco
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พวกเราทกุคนตา่งแบง่ปันพันธกรณีในการพดูออกมา 
เมือ่สงสยัถงึพฤตกิรรมทีผ่ดิจรยิธรรม ซึง่เป็นการสง่เสรมิ
สถานทีท่�างานในเชงิบวก และยกระดบัชือ่เสยีงของเราใน
ฐานะบรษัิท ปรกึษาหารอืเรือ่งขอ้กงัวลใด ๆ ไดท้กุเวลา 
อยา่ทนตอ่พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม หากคณุเห็นหรอื
สงสยัวา่มกีารละเมดิหลกัจรรยาบรรณของเรา นโยบาย
ของเรา กระบวนการของเรา หรอืกฎหมาย ใหพ้ดูออกมา 

หากคณุมขีอ้สงสยัหรอืสงสยัวา่มกีารละเมดิหลกัจรรยา
บรรณของเรา ใหพ้ดูคยุกบัทางหวัหนา้งานทนัท ีเขา
หรอืเธอคอืต�าแหน่งทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะเขา้ใจขอ้กงัวลของคณุ 

อยา่แกต้วั ใหพ้ดูออกมา!
การแกต้วัสามารถท�าใหเ้ราตกอยูใ่นความเสีย่งได ้

“ไมใ่ชปั่ญหาของฉัน”

“ฉันจะรอใหเ้รือ่งมนัเกดิอกีครัง้”

“บรษัิทจัดการไดอ้ยูแ่ลว้”

“แคเ่รือ่งเล็ก ๆ ไมคุ่ม้หรอก”

“แคค่รัง้เดยีวเอง คงไมท่�ารา้ยใครหรอก”

“ไมใ่ชห่นา้ทีข่องฉัน”

“ไมช่ว่ยใหอ้ะไรแตกตา่งไปหรอก”

1.2
และด�าเนนิการอยา่งเหมาะสม หากคณุไมส่ะดวกในการ
เขา้หาหวัหนา้งานหรอืไดบ้อกทางหวัหนา้งานไปแลว้ 
และไมพ่อใจตอ่ผลตอบรับ ยงัมบีคุลากรทา่นอืน่ ๆ พรอ้ม
ชว่ยเหลอืคณุ คณุสามารถตดิตอ่สมาชกิการจัดการทา่น
อืน่ ฝ่ายจรยิธรรมและการก�ากบัดแูลทัว่โลก หรอืสายดว่น
ความซือ่สตัย ์ตดิตอ่ขอขอ้มลูเรือ่งดงักลา่วและบคุลากร
อืน่พบไดใ้นหนา้ ทรัพยากร ของหลกัจรรยาบรรณ

การพดูออกมา
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ถกูกฎหมายหรอื
ไม่

ตรงตามคา่นยิม
ของเราหรอืไม่

ใช่

ผา่นมาตรฐาน
ของหลกัจรรยา
บรรณหรอืไม่

ท�าได ้ไมม่ปัีญหา

อยา่ท�า
เด็ดขาด

สอดคลอ้งกบั
นโยบายและ

กระบวนการของ
เราหรอืไม่

จะสบายใจหรอืไม ่
หากครอบครัวหรอื

เพือ่น ๆ รูเ้ขา้

ไม่

ท�าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง

กอ่นท�าสิง่ใด ให ้
ถามตวัเองวา่:
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สายดว่นความซือ่สตัย ์1.3
คณุสามารถรายงานปัญหาไดท้กุชัว่โมงตลอดทัง้วนัทัง้
คนืโดยใช ้สายดว่นความซือ่สตัย ์ของ Harsco ซึง่เป็น
ทรัพยากรทีค่ณุสามารถใชไ้ดต้ลอดเวลาเมือ่สงสยัวา่
มกีารละเมดิหลกัจรรยาบรรณของเรา นโยบายของเรา 
กระบวนการของเรา หรอืกฎหมาย

ใครเป็นผูด้�าเนนิการส�าหรับสายดว่นความซือ่สตัย ์สาย
ดว่นความซือ่สตัยไ์ดรั้บการด�าเนนิการโดยองคก์รของ
บคุคลทีส่าม ไมส่�าคญัวา่คณุท�างานทีไ่หน ไมว่า่ทีใ่ดบน
โลก คณุกส็ามารถตดิตอ่สายดว่นความซือ่สตัยไ์ดท้กุวนั
ตลอด 24 ชัว่โมง หรอืผา่นแบบออนไลนเ์พือ่แบง่ปันขอ้
กงัวลของคณุอยา่งลบั ๆ คณุสามารถไมอ่อกนามได ้ถา้
ไดรั้บอนุญาตโดยทางกฎหมาย 

แลว้จะเกดิอะไรตอ่จากนัน้ ขอ้มลูของคณุถอืเป็นความ
ลบัซึง่สง่ไปใหท้าง Harsco เพือ่สบืสวนและด�าเนนิการ 
หลงัจากรายงานแลว้ คณุสามารถยอ้นไปตรวจสอบเพือ่

สอบถามสถานะของการสบืสวนและเพือ่มอบขอ้มลู
เพิม่เตมิหรอืขอ้มลูทีช่ดัเจนขึน้ หากจ�าเป็น ซึง่เป็น
เรือ่งส�าคญัหากคณุท�าการรายงานโดยไมป่ระสงคอ์อก
นาม ในฐานะพนักงาน คณุมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการรว่ม
สบืสวนเชน่กนั

ในบางประเทศ สายดว่นความซือ่สตัยส์ามารถรับได ้
เฉพาะการรายงานทีเ่กีย่วกบัปัญหาเฉพาะดา้น (เชน่ 
การเงนิ การบญัช ีการตรวจสอบ หรอืการใหส้นิบน) 
หากคณุเรยีกรอ้งเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ควรเป็นเรือ่งทีไ่ดรั้บ
การจัดการเฉพาะทอ้งถิน่ตามขอ้ก�าหนดทางกฎหมาย
ทอ้งถิน่ ผูเ้ชีย่วชาญสายดว่นความซือ่สตัยจ์ะน�าพาคณุ
กลบัไปยงัการจัดการทอ้งถิน่ 

ถ. หากฉันสงสยัวา่มพีฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม ใครเป็นตวั
เลอืกในการตดิตอ่แจง้เรือ่งทีด่กีวา่ ระหวา่งทางหวัหนา้
งานของฉัน สมาชกิฝ่ายบรหิารจัดการทา่นอืน่ ฝ่าย
จรยิธรรมและการก�ากบัดแูลทัว่โลก หรอืสายดว่นความ
ซือ่สตัย์

ต.
ถา้หาก...

ไมม่ใีครดกีวา่ใคร ใหใ้ชท้รัพยากรทีค่ณุรูส้กึสบายใจ
ทีส่ดุ สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุคอืการทีค่ณุแบง่ปันขอ้กงัวล

รายงานทางโทรศพัท:์ 
ในสหรฐัฯ: 866-203-4957 
 
หรอืแจง้ออนไลน:์ คลกิทีน่ ี่

http://compliance.harsco.com/
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หลงัจากการสบืสวนทีท่ัว่ถงึ ผูใ้ดทีถ่กูพบวา่ละเมดิหลกั
จรรยาบรรณของเรา นโยบายของเรา กระบวนการของเรา 
หรอืกฎหมาย อาจไดรั้บการด�าเนนิการแกไ้ข การละเมดิ
หลกัจรรยาบรรณสามารถน�าไปสูก่ารเลกิจา้งงานหรอืบท
ลงโทษทางอาญาได ้ขึน้อยูก่บัปัจจัยทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 

การละเมดิหลกัจรรยาบรรณ1.4

อยา่รอ หากคณุสงสยัวา่มบีางอยา่งไม่
ถกูตอ้ง ใหพ้ดูออกมาทนัที

จงซือ่สตัยส์จุรติและใหข้อ้มลูครบถว้น
ในสว่นของปัญหานัน้

ใหร้ายงานตามสิง่ทีค่ณุเชือ่วา่เป็นจรงิ 
ณ ตอนนัน้

หากคณุไมม่ัน่ใจวา่ตอ้งท�าสิง่ใด ขอ
ความชว่ยเหลอืจากทรัพยากรของเรา

เป็นหนา้ทีข่องเรา

ถ. ฉันเชือ่วา่เพือ่นรว่มงานคนหนึง่ก�าลงัขโมยของจาก
บรษัิท แตเ่ธอเป็นเพือ่นฉันและฉันไมอ่ยากใหเ้ธอมี
ปัญหา

การกระท�าทีผ่ดิจรยิธรรมมผีลกระทบในเชงิลบตอ่ทกุ
คน และสามารถสง่ผลตอ่ขวญัก�าลงัใจ ชือ่เสยีง และ
ความสขุของทัง้บรษัิท หากคณุทราบหรอืสงสยัวา่
เพือ่นรว่มงานของคณุขโมยของ คณุควรพดูอะไรสกั
อยา่ง ใหพ้ดูออกมา เมือ่ความเหมาะสมถอืเป็นสว่น
ส�าคญัของความซือ่สตัยส์ว่นบคุคล

ต.

ถา้หาก...
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นโยบายตอ่ตา้นการตอบโต้1.5
การปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมของเราเป็นหนา้ที่
ของทกุคน เมือ่คณุพดูออกมา เทา่กบัคณุไดท้�าในสิง่
ทีถ่กูตอ้ง ในฐานะบรษัิท เราจะไมท่นตอ่การตอบโตต้อ่
ผูใ้ดกต็ามทีแ่บง่ปันขอ้กงัวลดว้ยเจตนาด ีดว้ยเจตนาด ี
หมายถงึ การทีค่ณุรายงานบางสิง่ทีค่ณุเชือ่อยา่งสตัย์
จรงิวา่เป็นเรือ่งจรงิและไมใ่ชก่ารรายงานดว้ยเจตนารา้ย

ถ. ฉันอยากจะตดิตอ่กบัทางสายดว่นความซือ่สตัยเ์พือ่
รายงานเหตกุารณ ์แตฉั่นกงัวลวา่ทกุคนในแผนกของ
ฉันจะรูเ้ขา้

ทกุขอ้สงสยัและขอ้กงัวลจะไดรั้บด�าเนนิการอยา่ง
จรงิจังและอยา่งลบั ๆ ระหวา่งกระบวนการสบืสวน เราต.

ถา้หาก...
จะแบง่ปันเฉพาะขอ้มลูทีจ่�าเป็นตอ้งรูต้ามการอนุญาต
ทางกฎหมายเทา่นัน้ในการแกไ้ขปัญหา หากคณุรูส้กึวา่
คณุถกูตอบโตจ้ากการรายงานเรือ่งการละเมดิทีอ่าจเกดิ
ขึน้หรอืการมสีว่นในการสบืสวน ใหร้ายงานการตอบโต ้
ดงักลา่วทนัที

หรอืประสงคร์า้ย ไมต่อ้งกลวัการตอบโตห้รอืปลอ่ยใหก้าร
ตอบโตก้ดีกนัคณุจากการถามค�าถามหรอืแบง่ปันขอ้กงัวล 
หากคณุประสบหรอืพบเจอการตอบโต ้ใหร้ายงาน

หลักจรรยาบรรณของ Harsco12
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เหลา่ผูจั้ดการและหวัหนา้งานของ Harsco และบคุคลอืน่ ๆ ที่
คอยแนะน�าหรอืชีน้�าการปฏบิตังิานของเราตา่งมสีว่นรับผดิ

ชอบในสว่นการท�าเป็นแบบอยา่ง พวกเขา
ท�าไดโ้ดยความเคารพตอ่หลกัจรรยาบรรณ
ของเราและท�าเป็นแบบอยา่งตอ่มาตรฐาน
สงูสดุของความซือ่สตัยใ์นค�าพดูและการกระ
ท�าของพวกเขา หากคณุเป็นผูจั้ดการ หวัหนา้
งาน หรอืผูน้�า คณุจะไดรั้บความคาดหวงั
ใหใ้ชช้วีติตามคา่นยิมของเราในทกุ ๆ วนั 
ท�าใหม้ัน่ใจวา่ทมีของคณุเขา้ใจและปฏบิตั ิ
ตามหลกัจรรยาบรรณ และตดิตามนโยบาย 
กระบวนการ และการควบคมุภายในลา่สดุที่
บงัคบัใชก้บับทบาทหนา้ทีข่องพวกเขา

สรา้งวฒันธรรมแหง่การปฏบิตัติามกฎทีส่ง่
เสรมิพนักงานใหรู้ส้กึสบายใจตอ่การหยบิยก
ขอ้กงัวลโดยปราศจากความหวัน่เกรงตอ่การ
ตอบโต ้ใหค้วามสนใจในเรือ่งจรยิธรรม การ
ด�าเนนิการทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย และพจิารณา
ถงึการพยายามปฏบิตัติามกฎ เมือ่วดัผลและ
ใหร้างวลัพนักงาน ท�าใหแ้น่ใจวา่พนักงานตา่ง
เขา้ใจวา่ผลลพัธท์างธรุกจิไมเ่คยเป็นเรือ่งที่
ส�าคญักวา่การด�าเนนิการอนัมจีรยิธรรมและการ
ปฏบิตัติามนโยบายของ Harsco

ความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิารจดัการ1.6

หากคณุด�ารงต�าแหน่งในฐานะผูน้�า คณุจะไดรั้บ
ความคาดหวงัให.้..

จดุประกายความเป็นเลศิของ สมาชกิทมีคณุ

เปิดใจยอมรับค�าแนะน�าและแนวคดิตา่ง ๆ

สง่เสรมิพนักงานใหอ้า่นและปฏบิตัติาม
หลกัจรรยาบรรณและเขา้หาคณุพรอ้มขอ้
สงสยัหรอืขอ้กงัวลอยา่งจรงิจัง

ปฏบิตัติามการควบคมุภายในทีบ่งัคบัใชใ้น
พืน้ทีข่องคณุ

รายงานการละเมดิหลกัจรรยาบรรณ นโยบาย 
หรอืกระบวนการโดยทนัท ีเพือ่การจัดการ
ทีเ่หมาะสมแก ่ฝ่ายจรยิธรรมและการก�ากบั
ดแูลทัว่โลก หรอืสายดว่นความซือ่สตัย์

เป็นหนา้ทีข่องเรา

ถ. พนักงานรายหนึง่เขา้มาหาฉันซึง่เป็นหวัหนา้งาน
ของเธอ เพือ่ปรกึษาหารอืเรือ่งการละเมดิหลกั
จรรยาบรรณทีอ่าจเกดิขึน้ซึง่หวัหนา้งานอกีคนกม็ี
สว่นเกีย่วขอ้งดว้ย

ใหต้ัง้ใจฟังและสง่เสรมิใหพ้นักงานแบง่ปันขอ้มลู
กบัคณุทกุอยา่ง ชว่ยแจกแจงปัญหาและหาก
จ�าเป็นใหช้ว่ยพนักงานรายนีร้ายงานเหตกุารณด์งั
กลา่วตอ่ฝ่ายจรยิธรรมและการก�ากบัดแูลทัว่โลก 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์หรอืสายดว่นความซือ่สตัย์

ต.

ถา้หาก...
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2. พนัธกรณีตอ่เพือ่นรว่มงาน

2.1 ความสมคัรสมานเป็นหนึง่เดยีวกนั
2.2 ไมม่กีารแบง่แยก
2.3 อสิระจากการคกุคาม
2.4 สขุภาพและความปลอดภยั

ในฐานะบรษัิทระดบัโลก พวกเราปฏบิตังิานเคยีง
ขา้งกบับคุคลจากหลากหลายชาตแิละวฒันธรรม 
เราเคารพมมุมองทีแ่ตกตา่งของคนอืน่ ๆ เรา
ตระหนักวา่ถงึแมจ้ะมคีวามแตกตา่ง แตเ่ราตา่งได ้
รับแนะแนวทางโดยคา่นยิมทัว่ไปของ Harsco และ
ถกูรวบรวมเป็นปึกแผน่โดยความซือ่สตัยข์องเรา

ท�าไมจึงส�าคัญ
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แรงงานทีห่ลากหลายของเราเป็นดัง่แหลง่ทีม่าแหง่ความภาค
ภมูใิจ เราใหค้วามส�าคญัตอ่ความแตกตา่งและยนิดเีปิดรับการ
สนับสนุน มมุมอง และแนวคดิทีไ่มเ่หมอืนใครของพนักงาน
ทกุคน เมือ่ใดกต็ามทีเ่ราท�าธรุกจิ เราท�างานดว้ยกนัดว้ยจติ

ความสมคัรสมานเป็นหนึง่เดยีวกนั2.1
วญิญาณแหง่ความรว่มมอื ความเคารพ และความเป็น
หนึง่เดยีว และรูว้า่หลาย ๆ มมุมองสามารถกลายเป็น
วธิแีกปั้ญหาทีด่ทีีส่ดุ

15หลักจรรยาบรรณของ Harsco
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ไมม่กีารแบง่แยก

เราคอืผูว้า่จา้งทีใ่หโ้อกาสเทา่เทยีม นโยบายเราหา้มมใิหม้ี
การแบง่แยกทีผ่ดิกฎหมาย ทกุเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการจา้งงาน 
(เชน่ การวา่จา้ง การเลือ่นต�าแหน่ง) ขึน้อยูก่บัประสทิธภิาพ
การท�างานและคณุสมบตังิานของแตล่ะบคุคล

ถ. ดเูหมอืนวา่หวัหนา้งานของฉันจะเพกิเฉยตอ่ฉัน เมือ่ฉัน
ขอการรับผดิชอบทีม่ากกวา่นี ้และฉันรูส้กึวา่อาจเป็น
เพราะเชือ้ชาตขิองฉันเอง

หากคณุรูส้กึถกูแบง่แยก ทางเราจ�าเป็นตอ้งสบืสวนใน
เรือ่งนี ้ใหร้ายงานเรือ่งดงักลา่วตอ่หนึง่ในบคุลากรตา่ง 
ๆ ของเรา เชน่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ฝ่ายจรยิธรรมและ
การก�ากบัดแูลทัว่โลก หรอืสายดว่นความซือ่สตัย ์เหลา่
ผูจั้ดการทีรั่บรายงานจะจัดการกบัเรือ่งนัน้อยา่งเหมาะสม

ต.

ถา้หาก...

2.2
Harsco ปฏบิตังิานในหลาย ๆ ประเทศ ซึง่ในแตล่ะแหง่
ตา่งมกีฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ก�าหนดเป็นของตนเอง 
วธิทีีด่สีดุคอื ปฏบิตัติามกฎหมายตามทอ้งทีท่ีค่ณุอยู ่เพือ่
คงรักษาปฏสิมัพันธไ์วอ้ยา่งมอือาชพีและใหค้วามเคารพ 
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อสิระจากการคกุคาม

พวกเรายงัเชือ่วา่แตล่ะคนควรสามารถปฏบิตังิานใน
สภาพแวดลอ้มทีป่ราศจากการคกุคาม การขม่ขู ่และ
ความประพฤตทิีไ่มเ่หมาะสม นโยบายของเราหา้ม
ปรามความประพฤตทิีไ่มพ่งึประสงค ์ไมว่า่ทางกาย 
วาจา หรอืความนกึคดิ ทีค่อยสรา้งสภาพแวดลอ้มอนั
กา้วรา้ว ไมเ่ป็นมติร หรอืน่าหวาดกลวั

2.3
ทางเราไมท่นตอ่การคกุคาม ไมว่า่เป็นเรือ่งทางเพศ
หรอืไม ่และไมว่า่ถกูกระท�าโดยพนักงานของ Harsco 
หรอืบคุคลอืน่ทีเ่ราท�าธรุกจิดว้ยกต็าม หากคณุพบเจอ
การคกุคาม ใหร้ายงานตอ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ฝ่าย
จรยิธรรมและการก�ากบัดแูลทัว่โลก หรอืสายดว่นความ
ซือ่สตัยข์องเราโดยทนัที

คณุควรทราบวา่
การคกุคามสามารถมาไดใ้นหลายรปูแบบ ไดแ้ก ่
แตไ่มจ่�ากดัเพยีง
•	การปลอ่ยขา่วลอืประสงคร์า้ยหรอืการสบ

ประมาทบางคน
•	 เลา่เรือ่งตลกทีล่ามกหรอืลว่งละเมดิ

•	การดแูคลนหรอืเยาะเยย้ใครบางคนในสว่นความเชือ่ 
ความคดิเห็น ภมูหิลงั หรอืหนา้ตาของเขา

•	การสมัผัสหรอืการรอ้งขอ เรือ่งทางเพศอนัไมพ่งึ
ประสงค์

•	 ารขูเ่ข็ญทีเ่ป็นการละเมดิ เป็นอนัตราย หรอืการแกแ้คน้
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ถ. ถ.หนึง่ในหวัหนา้งานของฉันไดข้อฉันออกเดทซ�้า ๆ ฉัน
ตอบปฏเิสธไปแลว้วา่ฉันไมส่นใจ และตอนนี ้เมือ่เขา
เจอฉัน เขากระพรบิตาใหฉั้น มนัท�าใหฉั้นไมส่บายใจ
เลย

คณุมสีทิธไิดรั้บสถานทีท่�างานทีค่ณุรูส้กึมคีณุคา่
และไดรั้บความเคารพ และเป็นอสิระจากการคกุคาม 
รายงานพฤตกิรรมดงักลา่วตอ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
ฝ่ายจรยิธรรมและการก�ากบัดแูลทัว่โลก หรอืสายดว่น
ความซือ่สตัยข์องเรา

ในการประชมุครัง้ลา่สดุ ซพัพลายเออรร์ายหนึง่เริม่
อา่นเรือ่งตลกจากโทรศพัทข์องเราทีท่�าใหก้ลุม่ทาง
ศาสนาบางกลุม่อบัอาย ฉันรูส้กึวา่เรือ่งตลกนัน้คอ่น
ขา้งรนุแรง แตท่กุคนในทีป่ระชมุกลบัหวัเราะ

ทางเราไมท่นตอ่ความประพฤตทิีไ่มใ่หค้วามเคารพ
เชน่นีจ้ากพนักงานของ Harsco หรอืคูค่า้ทางธรุกจิของ 
Harsco คนใดกต็าม รวมถงึซพัพลายเออรด์ว้ยเชน่กนั 
รายงานเหตกุารณด์งักลา่วตอ่ฝ่ายจรยิธรรมและการ
ก�ากบัดแูลทัว่โลก หรอืสายดว่นความซือ่สตัยข์องเรา

ต. ต.

ถา้หาก...
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สขุภาพและความปลอดภยั

วสิยัทศันด์า้นการก�าจัดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยในสถาน
ทีท่�างานฝังอยูใ่นคา่นยิมดา้นการดแูลเอาใจใสพ่นักงานของ
เราและเป็นสิง่ขบัเคลือ่นวฒันธรรมดา้นความปลอดภยัทีย่ัง่ยืน่ 
ซึง่ออกแบบมาเพือ่ปกป้องพนักงาน ลกูคา้ สภาพแวดลอ้มใน
การท�างาน และชมุชนของเรา ความมุง่มัน่ของ Harsco ดา้น
สขุภาพและความปลอดภยัในสถานทีท่�างาน มพีืน้ฐานมา
จากความเชือ่ของเราวา่การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยทัง้หมด
ในสถานทีท่�างานสามารถป้องกนัได ้พนักงานและผูรั้บจา้ง
ทัง้หมดของ Harsco ตอ้งรับผดิชอบในความปลอดภยัของ
ตนเอง และของเพือ่นรว่มงานและผูอ้ืน่ในสถานทีท่�างาน

เราทกุคนมหีนา้ทีท่ีจ่ะท�าตวัเป็นแบบอยา่งทีด่ ีระบแุละด�าเนนิ
การตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมเพือ่จัดการการกระท�าหรอืสภาพที่
ไมป่ลอดภยั และสง่เสรมิพฤตกิรรมทีช่ว่ยสรา้งสภาพแวดลอ้ม
การท�างานทีด่ ีปลอดภยัและดตีอ่สขุภาพ

2.4

ความปลอดภยัตอ้งมากอ่น หา้มมองขา้มความ
ปลอดภยัเพยีงเพือ่ใหผ้า่นเป้าหมายทางธรุกจิ

รายงานอนัตราย อบุตัเิหต ุหรอืการบาดเจ็บที่
อาจเกดิขึน้โดยทนัที

รว่มงานกบัการวเิคราะหค์วามเสีย่ง การ
ตรวจสอบ และการสบืสวนการบาดเจ็บและ
อบุตัเิหตทุีด่�าเนนิการโดย Harsco

อยา่พยายามปฏบิตังิานทีค่ณุยงัไมไ่ดรั้บการ
อบรมทีถ่กูตอ้ง

ปฏบิตังิานในทางทีป่ลอดภยัทีส่ดุเสมอ ถงึ
แมว้า่จะมทีางอืน่ทีง่า่ยกวา่และเร็วกวา่

เฝ้าระวงัความปลอดภยัและความผาสกุของ
เพือ่นรว่มงาน และกระตุน้พวกเขาใหจั้ดการ
กบัความเสีย่งทีไ่มจ่�าเป็นโดยทนัที

เป็นหนา้ทีข่องเรา



หลักจรรยาบรรณของ Harsco20

สารบัญ | ทรัพยากร | อภิธานศัพท์ | ดัชน

ความเหมาะสมตอ่หนา้ทีถ่อืเป็นขอ้ก�าหนดพืน้ฐาน
ส�าหรับทกุคนทีท่�างานใหก้บั Harsco ทกุ ๆ สถานที่
ท�างานของ Harsco มนีโยบายอนัเขม้งวดตอ่การดืม่
แอลกอฮอล ์การใชย้าเสพตดิ หรอืการใชย้าทีไ่ม่
ถกูตอ้งหรอืไมป่ลอดภยัซึง่อาจลดประสทิธภิาพการ
ท�างานของคณุ เพือ่เป็นการปกป้องความปลอดภยั
ของคณุและเพือ่นรว่มงาน 

ถ.ถ. ถ.ฉันพบวา่มบีางคนปฏบิตังิานอยา่งไมป่ลอดภยั แตค่น
นัน้ท�างานใหก้บัแผนกอืน่

พวกเราทกุคนตา่งมหีนา้ทีรั่บผดิชอบตอ่สภาพ
แวดลอ้มการท�างานทีป่ลอดภยั ใหร้ายงานขอ้กงัวล
ตอ่หวัหนา้งานหรอืบคุลากรอืน่โดยทนัท ีการด�าเนนิ
การดงักลา่วอาจชว่ยป้องกนัอบุตัเิหตหุรอืการบาดเจ็บ
ได ้หาโอกาสบอกกบัทางเพือ่นรว่มงานโดยตรงอยู่
เสมอ หากคณุเชือ่วา่ความปลอดภยัของเขาหรอืเธอ
ตกอยูใ่นความเสีย่ง

บางครัง้หนึง่ในเพือ่นรว่มงานของฉันมกีลิน่แอลกอฮอล์
และท�าทา่ทแีปลก ๆ ในทีท่�างาน เขาอาจดืม่ในขณะ
ท�างานและผมเป็นกงัวล

พนักงานทีด่ืม่ขณะท�างานหรอืกอ่นไปท�างานนัน้ท�าให ้
ผูอ้ ืน่ตกอยูใ่นอนัตราย หากคณุสงสยัวา่ใครบางคนไม่
เหมาะสมกบัหนา้ที ่ใหร้ายงานเรือ่งดงักลา่วตอ่หวัหนา้
งาน ฝ่าย EH&S ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ฝ่ายจรยิธรรม
และการก�ากบัดแูลทัว่โลก หรอืสายดว่นความซือ่สตัย์
ของเราโดยทนัที

เพือ่นรว่มงานคนหนึง่ท�าตนเองบาดเจ็บขณะท�างาน 
และไมต่อ้งการรายงานเรือ่งดงักลา่ว

ใหบ้อกทางเพือ่นรว่มงานวา่ทกุการบาดเจ็บตอ้งถกู
รายงาน ไมว่า่จะเล็กนอ้ยเทา่ไรก็ตาม การรายงาน
เหตกุารณต์า่ง ๆ โดยทนัทชีว่ยใหเ้รามัน่ใจไดว้า่
เพือ่นรว่มงานของคณุไดรั้บการรักษาพยาบาล
ทีจ่�าเป็นและชว่ยบรษัิทของเราจัดการปัญหาที่
อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตได ้การบาดเจ็บเล็ก
นอ้ยทีข่าดการรายงานของคน ๆ หนึง่อาจสง่ผลตอ่
การบาดเจ็บสาหสัของใครบางคนไดง้า่ย ๆ เพราะ
ไมไ่ดร้ายงาน สบืสวนเรือ่งดงักลา่ว และตน้ตอของ
ปัญหาไมไ่ดถ้กูก�าจัด

ต.ต. ต.

ถา้หาก...

ทางเราขอสงวนสทิธิใ์นการทดสอบพนักงานในสว่น
การใชย้าและแอลกอฮอลท์ีส่อดคลอ้งตามกฎหมาย
ทีบ่งัคบัใช ้

หลักจรรยาบรรณของ Harsco20
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3. พนัธกรณีตอ่บรษิทั

3.1 ขอ้มลูลบั
3.2 ทรัพยส์นิทางปัญญา
3.3 ทรัพยส์นิของบรษัิท
3.4 การบนัทกึทางธรุกจิ
3.5 การสือ่สารภายนอก
3.6 สือ่ทางสงัคม
3.7 ผลประโยชนท์บัซอ้น
3.8 ของก�านัลและนันทนาการ

พวกเราตา่งรว่มงานกนั เพือ่ปกป้องบรษัิท ซึง่หมาย
ถงึ การป้องกนัสิง่ทีเ่รามองเห็นหรอืสมัผัสได ้เชน่ 
อาคาร เครือ่งมอือปุกรณ ์และทรัพยส์นิทางกายภาพ
ของเรา นอกจากนัน้ เรายงัปกป้องแนวคดิ กลยทุธ ์
และกระบวนการอกีดว้ย เรารักษาทรัพยส์นิของเราให ้
ปลอดภยัจากโจรกรรม ความเสยีหาย การสญูเปลา่ 
การละเมดิ และการใชใ้นทางทีผ่ดิ

ท�าไมจึงส�าคัญ
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ขอ้มลูลบั

ขอ้มลูลบั ไดแ้ก ่ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบับรษัิทของเราหรอื
ลกูคา้ คูแ่ขง่ ซพัพลายเออร ์หรอืแมแ้ตผู่ว้า่จา้ง
คนเกา่ของเรา เรารักษาขอ้มลูเหลา่นีไ้วเ้อง เพราะ
ขอ้มลูนีป้ระกอบดว้ยภมูปัิญญาเฉพาะทางเกีย่วกบั
หลกัปฏบิตัทิางธรุกจิ กจิกรรมการขาย กระบวนการ
ผลติและการสรา้ง และจดุยนืทางการเงนิของเรา

นอกจากนัน้ ขอ้มลูลบัยงัประกอบดว้ยขอ้มลูสว่น
บคุคลหรอืทางธรุกจิทีพ่นักงาน ลกูคา้ กลุม่เป้า
หมาย ซพัพลายเออร ์และคูค่า้ทางธรุกจิไดแ้บง่
ปันกบัทางเรา พวกเขาไวว้างใจใหเ้รารวบรวม เกบ็
รักษา ใชง้าน และแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคลและ
ขอ้มลูลบัทางธรุกจิอยา่งมคีวามรับผดิชอบ เราให ้
เกยีรตติอ่ความไวว้างใจดงักลา่วโดยการรวบรวม 
การใชง้าน และการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วกต็อ่เมือ่
จ�าเป็นตอ้งใชง้านเทา่นัน้

ขอใหร้อบคอบอยา่งยิง่ตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลทีร่ะบุ
ตนได ้(PII) ซึง่สามารถเชือ่มโยงไปถงึอตัลกัษณ์
ของบคุคลนัน้ได ้ในฐานะบรษัิท เรามหีนา้ทีใ่นการ
รวบรวม เกบ็รักษา ด�าเนนิการ และถา่ยโอนขอ้มลู
สว่นบคุคลตามกฎหมายและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการ
ปกป้องขอ้มลูทีบ่งัคบัใช ้การป้องกนัขอ้มลู PII ที่
มอบหมายใหเ้รา ทางเราไมมกีารเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคล เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตในทางกฎหมาย 

3.1
หากคณุมหีนา้ทีจั่ดการกบัขอ้มลู PII ใหแ้บง่ปันขอ้มลู
ดงักลา่วเฉพาะกบับคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตและตอ้งการใช ้
ขอ้มลูเพือ่จดุประสงคท์างธรุกจิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 
จ�ากดัจ�านวนขอ้มลูทีค่ณุแบง่ปันตอ่สิง่ทีจ่�าเป็นเพือ่บรรลุ
งานใหส้�าเร็จลลุว่ง

ไมม่สี ิง่ใดในจรรยาบรรณทีจ่�ากดัความสามารถของคณุใน
การตดิตอ่สือ่สารกบัหน่วยงานภาครัฐใด ๆ เกีย่วกบัความ
ประพฤตมิชิอบทีก่ลา่วหา

คณุควรทราบวา่
ขอ้มลู PII อาจเกีย่วขอ้งกบัเพือ่นรว่มงาน
หรอืใครกต็ามทีเ่ราท�าขอ้ตกลงดว้ย ซึง่
ประกอบไปดว้ยขอ้มลูดงันี้
•	บนัทกึทางการแพทย์
•	ขอ้มลูคา่ตอบแทนและผลประโยชน์
•	ขอ้มลูธนาคาร
•	ประวตักิารเสยีภาษี
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ถ.
ต.

หวัหนา้งานจากแผนกอืน่รายหนึง่ขออเีมลสว่นตวั
และวนัทีเ่ร ิม่งานของเพือ่นรว่มงานคนอืน่ ๆ กบัฉัน 
เธอบอกวา่เป็นเหตผุลสว่นตวั

เราใหค้วามเคารพตอ่ความเป็นสว่นตวัและจะแบง่
ปันขอ้มลูของพนักงานก็ตอ่เมือ่จ�าเป็นส�าหรับจดุ
ประสงคท์างธรุกจิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายเทา่นัน้ 
ตวัอยา่งดงักลา่วถอืวา่ไมผ่า่นตามมาตรฐานของเรา 
ใหแ้จง้ทางหวัหนา้งานวา่คณุไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ปิด
เผยขอ้มลูดงักลา่ว

ถ. ฉันเคยท�างานใหก้บัหนึง่ในคูแ่ขง่รายใหญ ่และคดิวา่
ทาง Harsco อาจไดผ้ลประโยชนจ์ากการรับรูบ้างอยา่งใน
สว่นภมูปัิญญาดา้นวศิวกรรมของผูว้า่จา้งคนกอ่นของฉัน

คณุมหีนา้ทีค่อยปกป้องขอ้มลูลบัของทางผูว้า่จา้งคนกอ่น 
เหมอืนทีค่ณุตอ้งคอยปกป้องขอ้มลูลบัของทาง Harsco 
เชน่กนั คณุควรเกบ็ภมูปัิญญาดงักลา่ว ไวก้บัตนเอง

ต.

ถา้หาก...

รวบรวมและเกบ็รักษาขอ้มลูลบัในลกัษณะ
ทีป่ลอดภยั

เปิดเผยขอ้มลูลบัเฉพาะกบับคุคลทีไ่ดรั้บ
อนุญาต

หา้มหารอืขอ้มลูลบัในทีส่าธารณะทีซ่ ึง่การ
สนทนาของคณุอาจถกูดกัฟังหรอืเอกสาร
อาจถกูพบเห็นได ้

หา้มแบง่ปันขอ้มลูลบับนสือ่ทางสงัคมหรอื
สง่ขอ้มลูบนเครอืขา่ยทีไ่มป่ลอดภยั

ปกป้องขอ้มลูลบัจากโจรกรรมและการใช ้
งานทีไ่มถ่กูตอ้งโดยการมอบเครือ่งป้องกนั
ทีเ่หมาะสม เชน่ ทีจั่ดเกบ็ขอ้มลูทีไ่ดรั้บ
การปกป้องหรอืถกูล็อกไว ้

เป็นหนา้ทีข่องเรา
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ทรัพยส์นิทางปัญญา (IP) ถอืเป็นบางสิง่บางอยา่งทีม่ี
คณุคา่มากกวา่ทรัพยส์นิทางกาย ทรัพยส์นิทางปัญญา
ของเราประกอบดว้ย สทิธบิตัร เครือ่งหมายการคา้ 
ลขิสทิธิ ์การออกแบบ นวตักรรม และความลบัทางการ
คา้ ซึง่เปรยีบเสมอืนภมูปัิญญาเฉพาะทางและการ
ท�างานเป็นทมีของคนหลายคนและการบากบัน่ท�างาน
มาหลายปี ทรัพยส์นิทางปัญญาของเราถอืเป็นหนึง่
ในองคป์ระกอบทีส่�าคญัยิง่ทีใ่หค้วามไดเ้ปรยีบตอ่การ
แขง่ขนัในตลาด ขอใหต้ระหนักวา่ทกุงานหรอืนวตักรรม
ทีค่ณุสรา้งขึน้ระหวา่งการท�างานที ่Harsco ทีเ่ป็นสทิธิ์
ของ Harsco ทัง้ส ิน้

ทรพัยส์นิทางปญัญา

ปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญาของเรา (IP)

เคารพตอ่ทรัพยส์นิทางปัญญาของบรษัิท
อืน่ หา้มแบง่ปันทรัพยส์นิทางปัญญาตอ่ผู ้
ใดโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

แบง่ปันทรัพยส์นิทางปัญญาเฉพาะกบัผูท้ี่
จ�าเป็นตอ้งใชใ้นทางธรุกจิเทา่นัน้

หากคณุออกจาก Harsco ไป อยา่แบง่ปัน
ทรัพยส์นิทางปัญญากบัผูใ้ด

เป็นหนา้ทีข่องเรา

3.2
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คณุควรทราบวา่

ทรัพยส์นิทางปัญญา ประกอบดว้ย
•	แผนการตัง้ราคา การคาดการณ ์

และตวัเลขยอดขาย
•	ขอ้มลูผลติภณัฑโ์ดยละเอยีด
•	กลยทุธท์างการตลาด การขาย และ

การจ�าหน่าย
•	 รายชือ่ซพัพลายเออรแ์ละลกูคา้
•	วธิแีละเทคนคิการผลติ

ซพัพลายเออรร์ายหนึง่บอกกบัฉันเกีย่วกบั
กระบวนการผลติใหมท่ีก่�าลงัถกูวจัิยโดยหนึง่ในคู่
แขง่ของเรา เขาบอกวา่แผนการยงัถอืเป็นความลบั 
แตพ่บวา่อาจจะสง่ผลตอ่อตุสาหกรรมของเราใน
ทางทีส่�าคญั

ถา้หาก...

ถ. ต. เราเคารพตอ่ความลบัทางการคา้ของบคุคลทีส่าม
คนใดกต็าม ซึง่รวมถงึคูแ่ขง่ของเรา ใหบ้อกกบัทาง
ซพัพลายเออรว์า่คณุไมส่นใจ และการแบง่ปันขอ้มลู
ลบัเชน่นีเ้ป็นเรือ่งทีย่อมรับไมไ่ด ้รายงานเหตกุารณ์
ดงักลา่วตอ่ฝ่ายกฎหมายของเรา
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ทรพัยส์นิของบรษิทั

ทกุสิง่ทีเ่ราใชท้�างานของเราถอืเป็นทรัพยส์นิของบรษัิท 
ทรัพยส์นิทางกายภาพประกอบดว้ย สถานทีท่�างาน 
ทรัพยส์นิ อปุกรณ ์และวสัดทุีเ่ราใช ้และพาหนะของ
บรษัิททีเ่ราใชป้ฏบิตังิาน เราแบง่ปันความรับผดิชอบ
ตอ่การปกป้องทรัพยส์นิของเรา ใชง้านทรัพยส์นิทาง
กายภาพของเราเฉพาะส�าหรับจดุประสงคต์ามเจตนา
การใชง้านเทา่นัน้ และรายงานขอ้สงสยัเรือ่งโจรกรรม 
ความเสยีหาย การละเมดิ หรอืการใชใ้นทางทีผ่ดิ 

นอกจากนัน้ ทรัพยส์นิทางกายยงัรวมถงึอปุกรณ์
ไฟฟ้า เชน่ คอมพวิเตอร ์แล็ปท็อป โทรศพัทม์อืถอื 
และอปุกรณพ์กพา เป็นเรือ่งส�าคญัทีต่อ้งรักษาความ
ปลอดภยัและการใชง้านอยา่งปลอดภยั ตลอดจน
ระบบ เครอืขา่ย และซอฟตแ์วรท์ีเ่ราใชเ้พือ่เกบ็รักษา 
ซอ่มแซม สง่ผา่นขอ้มลูและการสือ่สาร เครือ่งป้องกนั
เทคโนโลยขีองเราจากโจรกรรมและการใชง้านทีไ่มไ่ด ้
รับอนุญาต หากคณุใชง้านอปุกรณไ์ฟฟ้า ณ สถานที่
ปฏบิตังิาน หรอืสถานทีร่ะยะไกล ใหเ้กบ็รักษาใหอ้ยูใ่น
การครอบครองของคณุตลอดเวลา

3.3

รับผดิชอบในการปกป้องทรัพยส์นิ
อเิล็กทรอนกิสข์องเรา...

หา้มผูใ้ดยมื ใช ้หรอืเขา้ถงึอปุกรณไ์ฟฟ้า
ของบรษัิทโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

หา้มตดิตัง้หรอืดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั
ซอฟตแ์วรท์ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตลงในอปุกรณ์
ของบรษัิท

หา้มเขา้ถงึเครอืขา่ยของเราผา่นเครอืขา่ย
หรอือปุกรณท์ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต

หา้มแบง่ปันรหสัผา่นของคณุ

เป็นหนา้ทีข่องเรา
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ถ.
ต.

ฉันอยากขอยมืรถของ Harsco เพือ่เคลือ่นยา้ยของใน
บา้นชิน้โตในชว่งสดุสปัดาหส์กัหน่อย เพราะไมม่ใีคร
ใชร้ถจนกวา่จะถงึวนัจันทร์

ทรัพยส์นิของเรามไีวส้�าหรับจดุประสงคท์างธรุกจิ คณุ
ไมส่ามารถยมืทรัพยส์นิเหลา่นีเ้พือ่จดุประสงคใ์ชง้าน
สว่นตวัโดยปราศจากความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรลว่งหนา้จากทางผูจั้ดการ

คณุควรทราบวา่

การใชง้านสว่นบคุคลทีเ่หมาะสมตามโอกาส
ของทรัพยส์นิของบรษัิท เชน่ โทรศพัท ์ถอื
เป็นเรือ่งทีอ่นุญาตไดต้ราบใดที่
•	คา่ใชจ้า่ยตอ่ Harsco เป็นเรือ่งเล็กนอ้ย
•	ไมเ่ป็นการยุง่เกีย่วกบังานของคณุหรอื

งานของผูอ้ืน่
•	ไมเ่ป็นการโกยผลประโยชนส์ว่นตวัหรอื

ประโยชนต์อ่สมาชกิครอบครัว

ถ. ขณะทีป่ฏบิตังิานกบัอปุกรณบ์างอยา่ง ฉันดนัท�ารอย
บุม๋บนสว่นประกอบโดยไมไ่ดเ้จตนา แตม่องไมช่ดั
เทา่ไรนัก

พวกเราแตล่ะคนตา่งมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการดแูล
ทรัพยส์นิของเรา และรายงานความเสยีหายใด ๆ ไม่
วา่เป็นเรือ่งเล็กเพยีงใด ใหแ้จง้ทางหวัหนา้งานวา่เกดิ
อะไรขึน้โดยทนัที

ต.

ถา้หาก...

ใสใ่จทรัพยส์นิของบรษัิทดัง่เป็นของตวัคณุ
เอง

ใชง้านทรัพยส์นิของเราในทางธรุกจิของ 
Harsco เทา่นัน้

หา้มใหย้มื ขาย หรอืมอบทรัพยส์นิแกผู่ใ้ด 
เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาต 

เขา้ใจวา่ทกุสิง่ทีค่ณุสรา้งขึน้ เกบ็รักษา สง่
มอบ แบง่ปัน หรอืดาวนโ์หลดลงในระบบ
ของเราถอืเป็นสทิธขิองทาง Harsco และ
ทางเราอาจเฝ้าสงัเกตระบบโดยไมต่อ้ง
แจง้ใหค้ณุทราบตามขอบเขตทีก่ฎหมาย
อนุญาต 

หา้มใชง้านคอมพวิเตอรห์รอืระบบของ 
Harsco ในการสง่ รับ ด ูหรอืดาวนโ์หลด
เนือ้หาทีผ่ดิกฎหมาย รนุแรง เป็นการแบง่
แยก หรอือนัตราย เพือ่ท�าใหใ้ครล�าบากใจ 
หรอืเพือ่เปิดเผยขอ้มลูลบั

เป็นหนา้ทีข่องเรา
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การบนัทกึทางธรุกจิ

หนังสอืและบนัทกึของเราเป็นดัง่ผลสะทอ้นของจดุยนื
ทางการเงนิของเราและเป็นพืน้ฐานเมือ่เราตอ้งท�าการ
ตดัสนิใจทางธรุกจิทีส่�าคญั การเกบ็บนัทกึทีถ่กูตอ้ง
แมน่ย�าเป็นกญุแจส�าคญัในการคงรักษาการปฏบิตังิานที่
ส�าเร็จของธรุกจิเรา และยงัคงรักษาความไวว้างใจของ
ผูถ้อืหุน้ของเราและเป็นการปฏบิตัติามกฎหมายและ
นโยบายของเราอกีดว้ย พันธกรณีเหลา่นีจ้�าเป็นตอ้งให ้
เราตรงตอ่เวลา แมน่ย�า และครบถว้น และหา้มปลอม
แปลง ท�าใหเ้ขา้ใจผดิ หรอืคาดเดา ขณะกรอกขอ้มลูลง
ในหนังสอืและบนัทกึของเรา

หากคณุมสีว่นในการจัดเตรยีมเอกสารการเปิดเผยขอ้มลู
ส�าหรับการยืน่เอกสารตามกฎระเบยีบ ใหแ้น่ใจวา่คณุ
คุน้เคยกบัสิง่ทีจ่�าเป็นและหา้มบดิเบอืนหรอืละเลยขอ้
เท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดทาง
กฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละหลกัการทางการบญัชทีีเ่ป็นที่
ยอมรับโดยทัว่ไปยูเ่สมอ ตลอดจนการควบคมุทางการ
เงนิภายใน นโยบาย และกระบวนการของ Harsco ทีเ่รามี

จัดการ เกบ็รักษา สงวนไว ้และก�าหนดบนัทกึ ในทางที่
ปฏบิตัติามนโยบายการเกบ็รักษาบนัทกึของเราและตาม
กฎหมาย

3.4

ถา้หาก...

ถ. ฉันตอ้งการบนัทกึธรุกรรมการขายส�าหรับไตรมาส
ปัจจบุนั ถงึแมว้า่สญัญาจะยงัไมเ่สร็จสิน้จนกวา่จะถงึ
ไตรมาสหนา้กต็าม

การบนัทกึลงในหนังสอืและบนัทกึของเราตอ้งตรงตอ่
เวลา คณุไมส่ามารถบนัทกึการขายไดจ้นกวา่ขอ้ตกลง
จะเสร็จสมบรูณ์

ต.

ถ. ฉันไดก้รอกจ�านวนผดิในรายงานคา่ใชจ้า่ยไปโดยไม่
ไดต้ัง้ใจ

พวกเราทกุคนตา่งท�าผดิทัง้นัน้ จงเป็นผูร้เิร ิม่ แจง้ทาง
หวัหนา้งานถงึขอ้ผดิพลาดดงักลา่วและด�าเนนิการขัน้
ตอนทีจ่�าเป็นตามทีไ่ดรั้บการชีแ้นะ เพือ่ท�าใหม้ัน่ใจวา่
หนังสอืและบนัทกึของเรานัน้ถกูตอ้งแมน่ย�า

ต.
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ถ. ต.มตีูเ้กบ็เอกสารอยูห่นึง่ตูใ้นแผนกของฉันทีเ่ต็มไปดว้ย
บนัทกึการเสยีภาษีทีเ่กา่แลว้ ฉันอยากจะจัดการเกบ็
กวาดตูเ้อกสาร เพือ่ท�าเป็นหอ้งส�าหรับเอกสารใหม่ปฏบิตัติามการควบคมุภายในของเราและ

มอบเอกสารสนับสนุนทัง้หมด เมือ่มกีาร
รอ้งขอ

บนัทกึธรุกรรมใหถ้กูตอ้งตามบญัช ีแผนก 
และรอบระยะเวลาบญัช ี

จัดท�าเอกสารสญัญาของซพัพลายเออร์
และบคุคลทีส่ามทกุรายอยา่งถกูตอ้ง

มสีว่นรว่มกบัการตรวจสอบทัง้ภายนอก
และภายใน หา้มก�าจัดขอ้มลูทีอ่าจ
เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ การสบืสวน 
หรอืการด�าเนนิคดี

รายงานความผดิพลาดหรอืการกระท�าที่
น่าสงสยัของการประพฤตผิดิทางการเงนิ
โดยทนัที

เป็นหนา้ทีข่องเรา
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คณุควรทราบวา่
“หนังสอืและบนัทกึ” ประกอบดว้ย
•	 ใบแจง้หนี้
•	ค�าสัง่ซือ้
•	 รายงานคา่ใชจ้า่ย
•	บนัทกึการจา่ยเงนิเดอืน 

•	บตัรลงเวลา
•	การเรยีกรอ้งผลประโยชน์
•	 รายงานเรือ่งคณุภาพและความปลอดภยั

ตรวจสอบนโยบายการเกบ็รักษาบนัทกึของเราเพือ่ดู
วา่สามารถก�าจัดเอกสารเหลา่นัน้ไดห้รอืไม ่และตอ้ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่เอกสารเหลา่นัน้ไมเ่กีย่วขอ้ง
ในทางกฎหมายหรอืเกีย่วกบัคดคีวาม การสบืสวน หรอื
การตรวจสอบ

ถา้หาก...
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การสือ่สารภายนอก

เมือ่เป็นการสือ่สารเกีย่วกบั Harsco เราใสใ่จในการ
สือ่สาร เพือ่ท�าใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ตรงเวลา 
และครบถว้นทีเ่กีย่วกบัธรุกจิของเรานัน้ไดรั้บการ
ถา่ยทอดไปยงักลุม่นักลงทนุ หน่วยงานก�ากบัดแูล 
และอืน่ ๆ ทีเ่ราไดก้�าหนดใหบ้คุลากรท�าหนา้ทีเ่ป็นดัง่
โฆษกของบรษัิทอยา่งเป็นทางการของเรา 

น่ันหมายถงึ หากคณุไดรั้บการรอ้งขอขอ้มลูจากทาง
สือ่ คณุไมค่วรตอบกลบัเวน้แตค่ณุไดรั้บอนุญาตให ้
กลา่วในนามของ Harsco ดขูอ้มลูเกีย่วกบัการสอบถาม
ขอขอ้มลูของสือ่ทัง้หมดไดท้ี ่ฝ่ายสือ่สารองคก์ร ดู
ขอ้มลูเกีย่วกบัค�าถามจากกลุม่นักลงทนุ เชน่ นัก
วเิคราะห ์และทีป่รกึษาทางการเงนิ ไดท้ี ่ฝ่ายนักลงทนุ
สมัพันธ์

3.5
หากคณุไดรั้บการสอบถามจากทางเจา้หนา้ทีห่รอื
ตวัแทนของรัฐบาล ใหต้ดิตอ่ทาง ฝ่ายกฎหมาย โดย
ทนัท ีอยา่มอบขอ้มลูใด ๆ กบัทางตวัแทนรัฐบาล กอ่น
ไดรั้บอนุญาต หากคณุถกูถามอนัเป็น 
สว่นหนึง่ของการสบืสวนหรอืการตรวจสอบ 
ใหร้ว่มมอือยา่งเต็มที ่และมอบขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ 
ถกูตอ้ง และครบถว้น

หลักจรรยาบรรณของ Harsco30
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สือ่ทางสงัคม

การถอืก�าเนดิของสือ่ทางสงัคมออนไลนไ์ดน้�าสูห่นทาง
ใหมข่องเราในการมสีว่นรว่มและแจง้ขา่วสาร แตม่า
พรอ้มกบัความรับผดิชอบในความซือ่สตัย ์ความโปรง่ใส 
และการตดัสนิทีพ่วกเราจ�าเป็นตอ้งมใีนทกุ ๆ กจิกรรม
ของเรา เป็นนโยบายของทาง Harsco ในการมสีว่นรว่ม
และสง่เสรมิการใชส้ือ่ทางสงัคมส�าหรับจดุประสงค์
ทางธรุกจิทีเ่หมาะสม จดุประสงคท์างธรุกจิ ตลอดจน
แนวทางอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่ทางสงัคม รวมถงึการมี
สว่นรว่มโดยสว่นตวักบัสือ่ทางสงัคม ถกูอธบิายไวแ้ลว้
ใน นโยบายเรือ่งสือ่ทางสงัคม หากสือ่ทางสงัคมเป็น
สว่นหนึง่ในงานของคณุทีไ่ดรั้บอนุมตัแิลว้ คณุจะไดรั้บ
แจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากทางหวัหนา้งานหรอืฝ่าย
บรหิารจัดการ และฝ่ายสือ่สารองคก์ร 

3.6
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มสีว่นรว่มในสือ่ทางสงัคมในนามของบรษัิท เฉพาะ
หากสือ่ทางสงัคมเป็นสว่นหนึง่ของงานคณุทีไ่ดรั้บ
อนุมตัแิลว้เทา่นัน้

หา้มโพสตเ์นือ้หาใด ๆ ทีล่ามก หมิน่ประมาท ดหูมิน่ 
วา่รา้ย คกุคาม รังควาน เหยยีดหยาม เกลยีดชงั หรอื
น่าอบัอาย ตอ่บคุคลหรอืหน่วยงานอืน่

เป็นหนา้ทีข่องเรา

ถ.
ต.

ถ. เพือ่นรว่มงานคนหนึง่มกัจะสือ่สารความคดิเห็นที่
รนุแรงเกีย่วกบัเจา้หนา้ทีรั่ฐฯ และปัญหาในทาง
นติบิญัญัตปัิจจบุนับนเว็บไซตเ์ครอืขา่ยสงัคม ซึง่อาจ
สง่ผลตอ่ Harsco

เพือ่นรว่มงานของคณุนัน้มอีสิระในการออกความเห็น
ทางการเมอืงสว่นตวัของเธอลงบนสือ่ทางสงัคมได ้
ตราบใดทีเ่ธอไมไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มลูลบัทางธรุกจิใด ๆ 
และเธอท�าใหเ้ห็นชดัเจนวา่เป็นมมุมองของเธอเอง 
ไมใ่ชข่องทาง Harsco

ต.

ถา้หาก...

หา้มดหูมิน่ลกูคา้ ผูจั้ดจ�าหน่าย คูค่า้ทางธรุกจิ หรอืคู่
แขง่ของเราบนสือ่ทางสงัคม

ตดิตอ่ฝ่ายสือ่สารองคก์ร หากคณุพบวา่มโีพสตบ์น
สือ่ทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของ Harsco นัน้ 
บดิเบอืนธรุกจิ บรกิาร หรอืผลติภณัฑข์องเรา หรอื
อาจสรา้งความเสยีหายใหก้บัธรุกจิ ชือ่เสยีง หรอื
ภาพพจนข์อง Harsco

เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานรัฐบาลทอ้งถิน่รายหนึง่ตดิตอ่ฉัน
มา และขอบนัทกึทางการเงนิบางฉบบั

ใหต้รวจสอบตวัตนของเจา้หนา้ทีร่ายนัน้โดย ชือ่ ต�าแหน่ง 
และหน่วยงานทีเ่ป็นตวัแทนให ้และใหต้ดิตอ่ทางฝ่าย
กฎหมายทนัท ีหากคณุไดรั้บชีแ้นะจากทาง Harsco ให ้
มอบขอ้มลูทีร่อ้งขอ โปรดใหค้วามรว่มมอือยา่งเต็มที่

หลักจรรยาบรรณของ Harsco32
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ผลประโยชนท์บัซอ้น

เราตอ้งไมป่ลอ่ยใหผ้ลประโยชนห์รอืความสมัพันธส์ว่น
ตวัเขา้มาขอ้งเกีย่วกบัการตดัสนิใจทางธรุกจิในนาม
ของ Harsco ผลประโยชนท์บัซอ้นเกดิขึน้เมือ่ส ิง่ทีค่ณุ
ท�า (หรอืสิง่ทีส่มาชกิครอบครัวของคณุหรอืเพือ่นสนทิ
ท�า) ภายนอก Harsco มสีว่นเกีย่วขอ้งกบังานทีค่ณุท�า
ในฐานะพนักงานของ Harsco ถงึแมเ้ป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะ
ระบทุกุสถานการณท์ีส่ามารถกอ่ใหเ้กดิผลทบัซอ้น แต่
มบีางสถานการณท์ีผ่ลทบัซอ้นนัน้มกัจะเกดิขึน้ คณุ
มหีนา้ทีใ่นการตระหนักถงึสถานการณเ์หลา่นีแ้ละหลกี

3.7
เลีย่งแมเ้พยีงเหมอืนวา่อาจเกดิผลทบัซอ้น และหากผล
ทบัซอ้นเกดิขึน้ คณุมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการเปิดเผย
เรือ่งดงักลา่ว หากคณุมคี�าถามเกีย่วกบัสิง่ทีถ่กูตอ้งใน
สถานการณใ์ด ๆ ใหพ้ดูออกมา
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คณุควรทราบวา่
อาจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้นขึน้เมือ่คณุ
•	วา่จา้ง ก�ากบัดแูล หรอืรายงานตอ่ญาตพิีน่อ้งหรอืบาง

คนทีค่ณุมคีวามสมัพันธฉั์นคนรัก
•	ท�าธรุกจิหรอืโนม้นา้วการตดัสนิใจของ Harsco เพือ่ท�า

ธรุกจิกบับรษัิททีค่ณุ หรอืญาตพิีน่อ้ง เพือ่น เป็น
เจา้ของหรอืควบคมุดแูลอยู่

•	ท�างานใหก้บั ใหบ้รกิาร หรอืรับผลประโยชนส์ว่นตวัจาก
บรษัิททีเ่ป็นคูแ่ขง่ ท�าธรุกจิกบั หรอืตอ้งการท�าธรุกจิกบั
ทาง Harsco

•	 เป็นเจา้ของหรอืลงทนุในบรษัิททีท่�าธรุกจิกบัทาง 
Harsco เวน้แตค่วามเป็นเจา้ของนัน้อยูใ่นบรษัิทใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละผลประโยชนข์องคณุนอ้ยกวา่หนึง่
เปอรเ์ซน็ต์

•	 ใชโ้อกาสทางธรุกจิเพือ่ตนเองหรอืเพือ่ญาตพิีน่อ้งทีม่ี
ความหมายตอ่ Harsco

•	ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการผูบ้รหิารในบรษัิทหนึง่ 
แลว้การตดัสนิใจทีค่ณุตดัสนิใจเพือ่พวกเขาสง่ผลตอ่
การตดัสนิใจทีค่ณุตดัสนิใจเพือ่ Harsco

•	 รับงานทีส่อง (หากไดรั้บอนุญาตโดยทางกฎหมายทอ้ง
ถิน่หรอืสญัญาการวา่จา้ง) หากเป็นการสง่ผลตอ่เวลา 
ความสามารถ หรอืพลงังานในการท�างานที ่Harsco

•	 ใชท้รัพยส์นิของ Harsco เพือ่จดุประสงคส์ว่นตวัหรอื
ทางการเมอืง
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กจิกรรมดงักลา่ว
เป็นคูแ่ขง่กบั งานที ่
Harsco ท�าหรอืไม่

กจิกรรมดงักลา่วมี
สว่นเกีย่วขอ้งกบั
ความสามารถของ
ฉันในการปฏบิตั ิ

เพือ่ผลประโยชนท์ี่
ดทีีส่ดุของ Harsco 

หรอืไม่

ฉัน สมาชกิ
ครอบครัว หรอื

เพือ่นสนทิ ไดรั้บ
ผลประโยชนท์ีไ่ม่

เหมาะสม เนือ่งจาก
งานทีฉั่นท�าที ่
Harsco หรอืไม่

ฉันใชโ้อกาสตหีา่ง
ออกจาก Harsco ที่
ฉันพบเกีย่วกบัที่
ท�างานหรอืไม่

กจิกรรมดงักลา่วใช ้
เวลาจากการท�างาน
ที ่Harsco หรอืไม่

ฉันใชง้านทรัพยส์นิ 
ทรัพยากร หรอื
งบaประมาณ

ของ Harsco เพือ่
สนับสนุน หรอื

สง่เสรมิกจิกรรมดงั
กลา่วหรอืไม่

หากคุณตอบว่า “ใช่” ในข้อใดก็ตาม ฉะนั้นคุณอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน คุณต้องเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรแก่
หัวหน้างานของคุณและแก่ฝ่ายจริยธรรมและการก�ากับดูแลทั่วโลก ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจ
เกิดขึ้น ณ เวลาที่คุณได้รับการว่าจ้าง หรือเมื่อผลทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจริง คู่ค้าทางธุรกิจที่ท�าธุรกิจในนาม

ของ Harsco จ�าเป็นต้องเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ Harsco ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจ
เกิดขึ้นเมื่อมีการว่าจ้าง หรือเมื่อผลทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจริง

อยา่ท�าเด็ดขาด

ท�าได ้
ไมม่ปัีญหา

หากคณุ 
ตอบวา่ ไม่

หากคณุ 
ตอบวา่ ใช่

ท�าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง

กอ่นท�า ให ้
ถามตวัเองด:ู
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ถ. ถ.
ต. ต.

ถ. ฉันก�าลงัตรวจทานการประมลูจากผูท้ีอ่าจท�าสญัญา
รับชว่งทัง้หลาย และหนึง่ในผูป้ระมลูคอืบรษัิททีม่ี
ญาตคินสนทิเป็นเจา้ของ

ถงึแมว้า่อาจเป็นไปไดท้ีค่ณุจะไมล่�าเอยีงตอ่การ
ตรวจทานของคณุ แตก่ารมสีว่นรว่มของคณุอาจถกู
มองวา่เป็นผลประโยชนท์บัซอ้น ใหห้วัหนา้งานของ
คณุทราบเรือ่ง และถอนตวัจากกระบวนการตรวจ
ทานการประมลูดงักลา่ว

ต.

ถา้หาก...
ลกูสาวของฉันก�าลงัมองหางานท�า และฉันคดิวา่เธอ
จะเป็นผูส้มคัรทีเ่หมาะส�าหรับต�าแหน่งทีว่า่งอยูใ่น
แผนกของฉัน

ตราบใดทีค่ณุไมไ่ดม้สีว่นเกีย่วขอ้งในกระบวนการวา่
จา้ง และไมไ่ดพ้ยายามใชค้วามสมัพันธข์องคณุเพือ่
โนม้นา้วการตดัสนิใจวา่จา้งอยา่งไมเ่หมาะสม ฉะนัน้
เป็นเรือ่งทีย่อมรับไดท้ีจ่ะใหล้กูสาวของคณุสมคัร
งานที ่Harsco ผา่นชอ่งทางการสมคัรงานปกตขิองเรา 
อาจเป็นการเหมาะสมทีจ่ะเปิดเผยความสมัพันธข์อง
คณุ และหากลกูสาวคณุไดรั้บวา่จา้ง เธอไมค่วรด�ารง
ในต�าแหน่งทีค่ณุทัง้คูอ่าจไดรั้บมอบหมายใหก้�ากบั
ดแูลงานของผูอ้ืน่

คูแ่ขง่ของ Harsco รายหนึง่ขอใหฉั้นมอบบรกิารที่
ปรกึษาเพือ่พวกเขา แมว้า่ฉันจะไมใ่ชพ่นักงานของ
พวกเขา แตก่ส็ามารถท�างานใหพ้วกเขาในฐานะผูท้�า
สญัญาอสิระในบางโครงการ

การท�างานใหก้บัธรุกจิทีน่�าเสนอผลติภณัฑห์รอื
บรกิารทีเ่ป็นการแขง่ขนัโดยตรงตอ่ Harsco ซึง่สรา้ง
ผลประโยชนท์บัซอ้น นอกจากนัน้ อาจเป็นการเปิด
ประตสููก่ารแลกเปลีย่นขอ้มลูลบัทางธรุกจิดว้ย คณุ
ควรปฏเิสธขอ้เสนอ
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ของก�านลัและนนัทนาการ

เป็นเรือ่งธรรมดาทีจ่ะแลกเปลีย่นของก�านัลทางธรุกจิ
หรอืความเอือ้เฟ้ืออืน่ ๆ เพือ่สง่ตอ่ไมตรจีติ อยา่งไร
กต็าม เราไมม่กีารใหส้ทิธพิเิศษหรอืของก�านัลเพือ่
เกลีย้กลอ่มใหใ้ครตดัสนิใจในทางธรุกจิหรอืมอบสทิธิ
พเิศษใหก้บัเรา และเรากไ็มเ่สนอหรอืรับไมตรจีติทาง
ธรุกจิทีห่วงัสิง่ตอบแทนหรอืกระตุน้ใหใ้ครกต็ามท�า
ธรุกจิกบัเรา ปฏบิตัติามนโยบายของเราและจงมัน่ใจวา่
งบประมาณคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ไดรั้บอนุญาตและการจัดท�า
เอกสารแลว้

3.8
คณุควรทราบวา่
โดยทัว่ไป คณุสามารถ
•	จา่ยคา่อาหารและเครือ่งดืม่ส�าหรับผูอ้ืน่

ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการหารอืทางธรุกจิ
•	มอบสิง่นันทนาการทีส่มเหตผุลและความ

เอือ้เฟ้ือเผือ่แผท่ีพ่อประมาณ
•	นอ้มรับอาหารหรอืเครือ่งดืม่จากผูอ้ืน่ใน

เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการหารอืทางธรุกจิ
•	นอ้มรับขอ้เสนอทีเ่ป็นสิง่นันทนาการทีส่ม

เหตผุลและความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผพ่อ
ประมาณ

•	นอ้มรับของก�านัลทางธรุกจิทีไ่มฟุ่่ มเฟือย
หรอืสิน้เปลอืง

•	ไมเ่สนอหรอืรับเงนิสดหรอืสิง่ใดทีเ่ทยีบ
เทา่เงนิสดไมว่า่ในรปูแบบใดหรอืมี
จ�านวนนอ้ยเทา่ใดก็ตาม

•	ไมเ่สนอหรอืรับสิง่มคีา่ หากสิง่นัน้ถกูมอง
วา่เป็นสนิบนได ้
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ถ. ถ. ถ.ซพัพลายเออรใ์นอนาคตหนึง่ตอ้งการนัดพบกบัฉัน 
ณ ส�านักงานใหญข่องเขาในเมอืงอืน่ และไดย้ืน่ขอ้
เสนอวา่จะจา่ยคา่เดนิทางและคา่พักทีโ่รงแรมในสดุ
สปัดาหใ์หฉั้นและครอบครัว

พวกเราท�าธรุกจิดว้ยความซือ่สตัยแ์ละเทา่เทยีม การ
รับขอ้เสนอของซพัพลายเออรร์ายนีอ้าจไมเ่พยีง
ละเมดินโยบายของเราเทา่นัน้ แตเ่ป็นการบอกผูอ้ืน่วา่
เราตดัสนิใจเกีย่วกบัคูค่า้ทางธรุกจิตามปัจจัยมากกวา่
คณุภาพ ราคา และประสทิธภิาพ ปฏบิตัติามนโยบาย
ของเราอยูเ่สมอและคดิถงึวธิทีีก่ารกระท�าของคณุ
ทีจ่ะแสดงตอ่ผูส้งัเกตการณใ์นทางรปูธรรม คณุควร
ปฏเิสธขอ้เสนอ

ต. ต. ต.

ถา้หาก...
หนึง่ในผูท้�าสญัญารับชว่งของเรามกัยืน่เสนอตัว๋เกม
กฬีานัดใหญใ่หเ้สมอ เมือ่เขามาเยีย่มเยยีนทีโ่รงงาน
ของเรา

หากผูท้�าสญัญารับชว่งไปดเูกมกฬีากบัคณุและราคา
ตัว๋นัน้อยูใ่นระดบัพอประมาณและถกูเสนอไมบ่อ่ยครัง้ 
เป็นไปไดท้ีจ่ะอนุญาตใหรั้บตัว๋ดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม 
ค�าวา่ “มกัยืน่ใหอ้ยูเ่สมอ” และ “เกมกฬีานัดใหญ”่ 
เป็นการชีช้วนในทางอืน่ ตรวจสอบนโยบายของเรา
และขออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้จาก
หวัหนา้งาน เพือ่พจิารณาวา่ขอ้เสนอนีย้อมรับไดห้รอื
ไม ่หากคณุยงัมคี�าถามคา้งคาใจ คณุควรตดิตอ่ ฝ่าย
จรยิธรรมและการก�ากบัดแูลทัว่โลก

ผูท้ีอ่าจเป็นซพัพลายเออรร์ายหนึง่สญัญาวา่จะมอบ
สว่นหนึง่ของคา่คอมมชิชนัของเขาใหก้บัฉัน หากทาง 
Harsco ยอมรับราคาประมลูของบรษัิท

ขอ้เสนอนีเ้ป็นการใหส้นิบน บอกใหท้างซพัพลายเอ
อรท์ราบวา่คณุไมส่ามารถรับขอ้เสนอไดแ้ละไมใ่ช่
วธิทีี ่Harsco ด�าเนนิธรุกจิดว้ย ซึง่เป็นการละเมดิหลกั
จรรยาบรรณของเราและอาจเป็นเรือ่งผดิกฎหมาย 
รายงานเหตกุารณด์งักลา่วตอ่ฝ่ายจรยิธรรมและการ
ก�ากบัดแูลทัว่โลก หรอืฝ่ายกฎหมายของเรา
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4. พนัธกรณีตอ่ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์และบคุคลทีส่ามอืน่ ๆ

4.1 กจิกรรมทางการตลาดและการขาย
4.2 การท�าสญัญาทีส่มเหตผุล
4.3 ความสมัพันธก์บัทางซพัพลายเออร์
4.4 การมสีว่นรว่มกบับคุคลทีส่าม

ความเชือ่ใจไมม่ขีาย ตอ้งสรา้งเอาเทา่นัน้ หลาย ๆ คนได ้
ใหค้วามไวว้างใจกบัทางเราและบรกิารและผลติภณัฑข์อง
เรามาเป็นเวลากวา่ 160 ปี พวกเขาตา่งเชือ่ถอืใหเ้ราเทา่
เทยีมและซือ่สตัยแ์ละสง่มอบสิง่ทีเ่ราบอกไปวา่เราก�าลงัจะ
สง่มอบ ทกุ ๆ คนใน Harsco ตา่งมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการ
คงรักษาความไวว้างใจดงักลา่วในทกุ ๆ วนั

ท�าไมจึงส�าคัญ
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การท�าใหล้กูคา้พงึพอใจคอืหนา้ทีแ่รกของเรา เพราะวา่เรา
นัน้ “เป็นปึกแผน่ดว้ยความสตัยจ์รงิ” พนักงานทกุคน รวมถงึผู ้
ทีไ่มม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบกบัการท�าสญัญากบัลกูคา้ ควรระวงัวา่
งานของแตล่ะคนทีก่�าลงัด�าเนนิอยูแ่ละการตดัสนิในของแตล่ะ
คนทีก่�าลงัเกดิขึน้ตา่งมผีลกระทบตอ่ลกูคา้ของเราทัง้ส ิน้

เราซือ่สตัยต์อ่ผลติภณัฑ ์บรกิาร และสมรรถภาพของเรา และ
ไมส่ญัญาในสิง่ทีเ่ราท�าไมไ่ด ้ความซือ่สตัยข์องเราด�าเนนิ
ไปยงัการตลาด การโฆษณา และโปรโมชนัของเรา เราไม่
รับความไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่ป็นธรรมจากการบดิเบอืนหรอืปกปิด
ความจรงิ เรามุง่มัน่ทีจ่ะมอบขอ้มลูทีล่กูคา้ตอ้งการในการ
ตดัสนิใจและจะด�าเนนิการสือ่สารถา่ยทอดโดยสจุรติและถกู
ตอ้งแมน่ย�า

กจิกรรมทางการตลาดและการขาย4.1

มอบขอ้มลูทีเ่ป็นธรรมและสมดลุ

ไมท่�าการตลาดในสว่นผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารของเราในทางทีผ่ดิ

ท�าใหม้ัน่ใจวา่ขอ้รอ้งเรยีนของเราไดรั้บการ
สนับสนุนโดยขอ้เท็จจรงิทีห่นักแน่น

ท�าใหม้ัน่ใจวา่การแสดงทางภาพและตวั
หนังสอืนัน้สะทอ้นผลติภณัฑท์ีเ่ราน�าเสนอ
ออกมาอยา่งถกูตอ้ง 

เป็นหนา้ทีข่องเรา

ถ. ฉันแอบไดย้นิหนึง่ในเพือ่นรว่มงานของฉันก�าลงัคยุ
โทรศพัทก์บัลกูคา้รายหนึง่เกีย่วกบัคณุสมบตัแิละหนา้ที่
การท�างานทีผ่ลติภณัฑข์องเราไมม่ี

ต.
ถา้หาก...

เมือ่ใดกต็ามทีผ่ลติภณัฑห์รอืบรกิารของเราถกูท�าการตลาด
ในทางทีผ่ดิ หมายถงึเราก�าลงัละเมดิมาตรฐานสงูสดุของ
เราอยูแ่ละอาจเป็นการละเมดิกฎหมายดว้ย ใหแ้จง้ขอ้กงัวล
ของคณุตอ่เพือ่นรว่มงาน หากยงัคงมพีฤตกิรรมดงักลา่ว ให ้
รายงานตอ่หวัหนา้งานหรอืสายดว่นความซือ่สตัย์
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ในฐานะทีเ่ป็นบรษัิททีช่นะกจิการผา่นการประมลูทางการ
และกระบวนการท�าสญัญามามากมาย ทางเราเขา้ใจวา่ความ
ซือ่สตัย ์ความโปรง่ใส และความเชือ่ถอืไดเ้ป็นสิง่ส�าคญั 
ไมใ่ชเ่พยีงแคช่ยัชนะ แตร่วมถงึการรักษาบญัชสีญัญาดว้ย 
หลกัการเหลา่นีม้ผีลใชเ้ทยีบเทา่สญัญาเชงิพาณชิยข์องเรา 
ตลอดจนสญัญากบัทางหน่วยงานรัฐบาล 

หากงานของคณุเกีย่วขอ้งกบัการจัดเตรยีมหรอืการจัดการ
ประมลูและการท�าสญัญา ใหม้ัน่ใจวา่คณุไดป้ฏบิตัติาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจัดซือ้และนโยบายของเราที่
บงัคบัใชท้ัง้หมด หา้มมสีว่นรว่มในกจิกรรมใดกต็ามทีอ่าจถกู
มองวา่เป็นการตดิสนิบนหรอืพยายามทีจ่ะโนม้นา้วผลการท�า
สญัญาอยา่งไมเ่หมาะสม

เราเขา้ใจวา่ขอ้ก�าหนดภายใตส้ญัญาทีเ่กีย่วกบัรัฐบาล
สามารถเขม้งวดขึน้มากกวา่สญัญาเชงิพาณชิยท์ัว่ไปทีก่�ากบั
ดแูลไดใ้นบางครัง้ ดงันัน้เราตอ้งระมดัระวงัในการปฏบิตัติาม
บทบญัญัตติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และการท�าสญัญาที่
เกีย่วขอ้งทัง้หมด และหลกีเลีย่งสิง่ทีอ่าจถกูมองวา่ไมเ่หมาะ

การท�าสญัญาทีส่มเหตผุล4.2
สม ปฏบิตัติามนโยบายของเราและกฎหมายทอ้งถิน่ และ
มองหาแนวทางจาก ฝ่ายจรยิธรรมและการก�ากบัดแูล
ทัว่โลก กอ่นเสนอสิง่มคีา่ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีรั่ฐ ไดแ้ก ่ของ
ก�านัล มือ้อาหาร หรอืขอ้เสนอนันทนาการ

ถ. เราก�าลงัอยูภ่ายใตก้ารท�าสญัญากบัทางตวัแทนราย
หนึง่ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของทางรัฐบาลในภมูภิาค
ของเรา ตวัแทนของทางรัฐบาลก�าลงัจะมาเยีย่มชม
โรงงานของเรา และเราอยากจะบรกิารเขาดว้ยอาหาร
เย็นพรอ้มกบัทมีของเรา

มกีฎอนัเขม้งวดมากมายเมือ่ท�าการมอบมือ้อาหารหรอื
สิง่มคีา่ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีรั่ฐฯ ตรวจสอบนโยบายตอ่ตา้น
การทจุรติกอ่นวางแผนหรอืยืน่ขอ้เสนอ หากคณุยงัไม่
มัน่ใจวา่สิง่ไดอ้นุญาตไดแ้ละสิง่ใดทีไ่มอ่นุญาต ใหพ้ดู
กบัทางหวัหนา้งานของคณุหรอืฝ่ายจรยิธรรมและการ
ก�ากบัดแูลทัว่โลก

ต.

ถา้หาก...
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จัดเตรยีมการประมลูและการยืน่เสนอ
สญัญาอยา่งถกูตอ้งแมน่ย�า สจุรติ และ
ครบถว้น

ปฏบิตัติามรายละเอยีดจ�าเพาะ เงือ่นไข 
และขอ้ก�าหนดในสญัญาของเรา

เป็นหนา้ทีข่องเรา
จัดท�าใบแจง้หนีท้ีถ่กูตอ้งและชดัเจนทีบ่ง่บอก
คา่ใชจ้า่ยทีถ่กูตอ้งส�าหรับงานนัน้ ๆ

รว่มงานกบัการตรวจตรา การสบืสวน และการ
ตรวจสอบทีไ่ดรั้บอนุญาต

ปกป้องขอ้มลูลบัและทรัพยส์นิ

ระมดัระวงัตอ่ขอ้ก�าหนดเฉพาะทีบ่งัคบัใชก้บั
สญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัรัฐบาล

หลักจรรยาบรรณของ Harsco42
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เราปฏบิตังิานเพือ่ท�าใหม้ัน่ใจในขอ้ตกลงของเรากบัทาง
ซพัพลายเออรว์า่เป็นธรรม เปิดเผย และโปรง่ใส เราคดั
เลอืกซพัพลายเออรต์ามความสามารถของพวกเขาในการ
มอบความคุม้คา่ทีส่ดุแก ่Harsco ซึง่มกีารประเมนิตามตน้ทนุ 
คณุภาพ การจัดสง่ บรกิาร การบรหิารจัดการ และชือ่เสยีง 

เราท�าธรุกจิเฉพาะกบัทางซพัพลายเออรท์ีป่ฏบิตัติาม
กฎหมายทอ้งถิน่และขอ้ก�าหนดทางกฎหมายทอ้งถิน่อืน่ ๆ 
ทีบ่งัคบัใช ้และแนวทาง Harsco ทีเ่กีย่วกบัการใชแ้รงงาน 
สภาพแวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภยั นอกจากนัน้ เรา
ยงัคาดหวงัใหซ้พัพลายเออรข์องเราปฏบิตัติามมาตรฐานทาง
กฎหมายและทางจรยิธรรมเดยีวกนัทีม่ผีลใชก้บัพนักงานของ 
Harsco เชน่ ผลประโยชนท์บัซอ้น การรักษาความลบั การตอ่
ตา้นสนิบน และการตอ่ตา้นการผกูขาด

ทางซพัพลายเออรค์วรไดรั้บส�าเนาหลกัจรรยาบรรณของเรา
และไดรั้บการกระตุน้ในการปฏบิตัติามบทบญัญัตทิีบ่งัคบัใช ้

ความสมัพนัธก์บัทางซพัพลายเออร์4.3

ถ.

ถ.

ซพัพลายเออรใ์นอนาคตรายหนึง่ไดย้ืน่เสนอราคาที่
ต�า่มากและมกีารจัดสง่ทีร่วดเร็ว แตม่กีารรอ้งขอใหเ้รา
มองขา้มขอ้ก�าหนดทีร่ะบไุวใ้นกระบวนการท�าสญัญา

ใหบ้อกทางซพัพลายเออรว์า่ซพัพลายเออรท์กุราย
ตอ้งปฏบิตัติามกระบวนการของเราและผา่นตามขอ้
ก�าหนดของเรา หากคณุรูส้กึวา่คณุถกูกดดนัใหท้�า
บางอยา่งทีไ่มถ่กูตอ้ง ใหร้ายงานตอ่หวัหนา้งาน ฝ่าย
จรยิธรรมและการก�ากบัดแูลทัว่โลก หรอืสายดว่น
ความซือ่สตัย์

ฉันสงสยัวา่หนึง่ในซพัพลายเออรข์องเราก�าลงัละเมดิ
ขอ้ก�าหนดเรือ่งอตัราคา่จา้งรายชัว่โมงและคา่แรง

ใหพ้ดูออกมา หากคณุสงสยัวา่มกีารปฏบิตัใินเรือ่ง
การใชแ้รงงานทีไ่มเ่ป็นธรรม ใหร้ายงานขอ้กงัวลของ
คณุตอ่หวัหนา้งาน ฝ่ายจรยิธรรมและการก�ากบัดแูล
ทัว่โลก ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์หรอืสาย
ดว่นความซือ่สตัย ์ทางเราคาดหวงัใหซ้พัพลายเออร์
ของเราปฏบิตัติามมาตรฐานสงูสดุเหมอืนทีเ่ราคาด
หวงัจากตวัเราเอง

ต.

ต.

ถา้หาก...
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เราระมดัระวงัในการคดัเลอืกตวัแทนขาย ทีป่รกึษา และผู ้
อืน่ทีจ่ะท�างานในนามของเรา ใหม้ัน่ใจวา่คูค่า้ทางธรุกจิใน
อนาคตทีเ่ป็น “บคุคลทีส่าม” นัน้น่าเชือ่ถอื ผา่นคณุสมบตั ิ
และสามารถผา่นตามขอ้ก�าหนดของเรา เมือ่เป็นเชน่นัน้ เรา
มนีโยบายทีเ่ขม้งวดซึง่จ�าเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบกจิการของ
บคุคลทีส่ามอยา่งละเอยีดกอ่นท�าขอ้ตกลง นอกจากนัน้ คณุ
ควรมอบส�าเนาหลกัจรรยาบรรณของเราใหแ้กบ่คุคลทีส่าม
และใหพ้วกเขารับผดิชอบตอ่มาตรฐานสงูสดุของเรา

การมสีว่นรว่มกบับคุคลทีส่าม4.4

ถ.

ถ.

ถ.เรารว่มงานกบัตวัแทนรายหนึง่ทีท่างบรษัิทถกูสงสยั
วา่มกีารจา่ยใหท้างเจา้หนา้ทีรั่ฐฯ เพือ่ใหง้านเอกสาร
ของการตรวจสอบทีจ่�าเป็นเสร็จสมบรูณ์

ทาง Harsco หา้มมใิหม้กีารกระท�าเชน่นีเ้ด็ดขาด ให ้
รายงานสิง่ทีค่ณุทราบตอ่ฝ่ายจรยิธรรมและการก�ากบั
ดแูลทัว่โลกหรอืฝ่ายกฎหมายของเรา เพือ่ใหเ้รา
สามารถสบืสวนเรือ่งดงักลา่ว

ต.

ต.

ต.

ถา้หาก...

มลีกูคา้รายหนึง่ตดิตอ่ฉันมาเพือ่รอ้งทกุขเ์รือ่งทีท่าง
ซพัพลายเออรร์ายหนึง่ของ Harsco ทีย่ืน่ขอ้เสนอพาเธอ
ไปชมเกมกฬีา คอนเสริต์ และรับประทานอาหารเย็น
อยา่งตอ่เนือ่ง ทางลกูคา้ไมเ่คยรับขอ้เสนอ แตส่งสยัวา่
เป็นการเหมาะสมหรอืไม่

หากซพัพลายเออรพ์ยายามทีจ่ะโนม้นา้วการตดัสนิใจ
ของลกูคา้ เพือ่ท�าธรุกจิกบัเราตอ่ไป อาจเป็นการตดิ
สนิบน เพราะทาง Harsco อาจตอ้งรับผดิชอบส�าหรับการก
ระท�าของตวัแทนของเรา ซึง่เป็นเรือ่งส�าคญั รายงาน
เหตกุารณด์งักลา่วตอ่ฝ่ายจรยิธรรมและการก�ากบัดแูลทัว่
โลก หรอืสายดว่นความซือ่สตัยข์องเรา

เพือ่นรว่มงานในโครงการหนึง่ของเราพดูวา่ ผูท้�าสญัญา
รับชว่งของ Harsco ใชแ้รงงานเด็ก

ทางเราหา้มมใิหม้กีารใชแ้รงงานเด็กเด็ดขาดไมว่า่กรณี
ใดกต็าม กระตุน้ใหท้างเพือ่นรว่มงานของคณุรายงาน
เรือ่งนีแ้กผู่จั้ดการของเขาหรอืเธอ หรอืสายดว่นความ
ซือ่สตัยข์องเรา
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5. พนัธกรณีตอ่ตลาด

5.1 การตอ่ตา้นการใหส้นิบน
5.2 การตอ่ตา้นการฟอกเงนิ
5.3 การตอ่ตา้นการฉอ้โกง
5.4 การคา้ขายระหวา่งประเทศ 
5.5 การคา้ภายใน
5.6 การตอ่ตา้นการผกูขาด
5.7 การคา้ขายทีเ่ป็นธรรม 

การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชไ้ม่
ไดเ้ป็นเพยีงการท�าใหม้ัน่ใจวา่เราบรรลขุอ้ผกูมดัทาง
กฎหมายของเรา แตย่งัเป็นการท�าใหม้ัน่ใจวา่เราไดรั้บ
อนุญาตใหด้�าเนนิการสนับสนุนการจัดสง่ทีเ่ชือ่ถอืได ้
และปลอดภยัส�าหรับผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ Harsco 
ผา่นตลาดโลกตอ่ไป

ท�าไมจึงส�าคัญ

สารบัญ | ทรัพยากร | อภิธานศัพท์ | ดัชน
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เราเอาชนะและคงรักษาธรุกจิอยา่งเป็นธรรม เราเขา้ใจวา่การ
ใหส้นิบนและการทจุรตินัน้สรา้งการแขง่ขนัทีไ่มเ่ป็นธรรมขึน้ 
ท�าก�าไรตอ่ผลติภณัฑท์ีด่อ้ยกวา่เพิม่ขึน้ และทา้ยทีส่ดุท�าให ้
ตลาดโลกออ่นแอ ดงันัน้ เราตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้
ก�าหนดตามกฎระเบยีบในประเทศทีเ่ราท�าธรุกจิอยู ่

หา้มเสนอหรอืรับสิง่มคีา่ เพือ่โนม้นา้วการตดัสนิใจทางธรุกจิ
หรอืใหไ้ดม้าซึง่ความไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่หมาะสม โปรดรูว้า่การ
ใหส้นิบนสามารถเป็นไดม้ากกวา่เงนิสด ของก�านัล สทิธิ
พเิศษ หนา้ทีก่ารงาน หรอืแมแ้ตก่ารสนับสนุนการกศุลก็
สามารถถกูมองวา่เป็นการใหส้นิบนได ้หากถกูเสนอเพือ่โนม้
นา้วการตดัสนิใจในนามของเรา ใหแ้น่ใจวา่คณุหลกีเลีย่ง
แมแ้ตส่ ิง่ทีด่เูหมอืนไมเ่หมาะสม ไมว่า่จะเป็นหลกัปฏบิตัทิอ้ง
ถิน่หรอืหลกัปฏบิตัขิองบรษัิทอืน่กต็าม 

นอกจากการกระท�าของเราเองแลว้ เรามหีนา้ทีรั่บผดิชอบ
การกระท�าของผูท้ีด่�าเนนิธรุกจิใหก้บัเราดว้ย และเราตอ้ง
รับผดิชอบส�าหรับการใหส้นิบนใด ๆ ทีพ่วกเขาเสนอในนาม
ของเรา ซึง่เป็นเหตผุลวา่ท�าไมจงึเป็นเรือ่งส�าคญัทีเ่ราตอ้ง
รูว้า่เราก�าลงัรว่มงานกบัใครอยู ่หลกัปฏบิตัทิางธรุกจิของ
พวกเขาและชือ่เสยีงทีพ่วกเขาปฏบิตังิานอยา่งซือ่ตรงหรอื
มจีรยิธรรม

การตอ่ตา้นการใหส้นิบน5.1

หา้มเสนอหรอืรับสนิบน

หา้มมใิหผู้ใ้ดเสนอหรอืรับสนิบนในนาม
ของ Harsco

บนัทกึธรุกรรมทัง้หมดลงในหนังสอืและ
บนัทกึของเราอยา่งถกูตอ้งแมน่ย�าและครบ
ถว้น

รายงานการกระท�าทีน่่าสงสยัหรอืดเูหมอืน
การใหส้นิบน

เป็นหนา้ทีข่องเรา
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คณุควรทราบวา่

ถ.ทาง Harsco หา้มมใิหก้าร “จา่ยเพือ่
อ�านวยความสะดวก” ซึง่
•	เป็นการจา่ยเงนิเล็กนอ้ย
•	ถกูเรยีกรอ้งโดยเจา้หนา้ทีรั่ฐบาลตา่ง

ประเทศระดบัลา่ง เพือ่ปฏบิตัหินา้ที่
ประจ�าวนั เชน่ การตรวจสอบสนิคา้ หรอื
การรักษาความปลอดภยัการจัดสง่ใบ
อนุญาต 

•	ไดรั้บอนุญาตในบางประเทศ แตอ่าจ
เป็นการละเมดิรา้ยแรงในประเทศอืน่

หากคณุถกูขอใหจ้า่ยเงนิในเรือ่งดงักลา่ว 
ไมว่า่เล็กนอ้ยเพยีงใด ใหห้ารอืลว่งหนา้
กบัทางฝ่ายจรยิธรรมและการก�ากบัดแูล
ทัว่โลก

ซพัพลายเออรร์ายหนึง่ทีต่อ้งการท�าธรุกจิกบัเราบอก
ทางเราวา่เขาสามารถชว่ยเราเรง่การจัดจัดสง่ใหเ้ร็ว
ขึน้ได ้เพราะเขามกัจะ “จา่ยเงนิพเิศษเล็กนอ้ย” ให ้
กบัเจา้หนา้ทีรั่ฐฯ ทอ้งถิน่เพือ่ใหเ้รือ่งบรรลแุลว้เสร็จ

ใหบ้อกทางซพัพลายเออรว์า่ น่ันไมเ่ป็นวธิทีี ่Harsco 
ด�าเนนิธรุกจิ คณุควรรายงานเหตกุารณด์งักลา่วตอ่
หวัหนา้งานของคณุ ฝ่ายจรยิธรรมและการก�ากบัดแูล
ทัว่โลก หรอืสายดว่นความซือ่สตัยข์องเรา

ซพัพลายเออรท์ีไ่ดรั้บความไวว้างใจมาเป็นเวลา
นานรายหนึง่เสนอคา่คอมมชิชนัเพือ่แลกเปลีย่นกบั
การรับประกนัการท�าสญัญารายปีกบับรษัิทของเขา

ในกรณีนี ้“คา่คอมมชิชนั” ส�าหรับการท�าธรุกจิ
หมายถงึการจา่ยเงนิพเิศษหรอืการใหส้นิบน ซึง่
ทัง้คูเ่ป็นเรือ่งทีไ่รจ้รยิธรรมและอาจผดิกฎหมาย 
แนะน�าทางซพัพลายเออรว์า่คณุไมไ่ดรั้บอนุญาต
ใหรั้บคา่คอมมชิชนัและรายงานเรือ่งดงักลา่วตอ่
หวัหนา้งานของคณุ ฝ่ายจรยิธรรมและการก�ากบั
ดแูลทัว่โลก หรอืสายดว่นความซือ่สตัย์

ต.

ถา้หาก...

ถ.

ถ. ถ.

ต.

ต. ต.

ตวัแทนการขายทีไ่ดรั้บการเซน็สญัญาไดเ้สนอ
ใหแ้บง่คา่คอมมชิชนัของเธอใหก้บัฉัน หาก 
Harsco ตอ่สญัญากบัเธอ

การกระท�านีเ้ปรยีบเสมอืนการจา่ยเงนิพเิศษ 
ปฏเิสธขอ้เสนอและรายงานเหตกุารณด์งักลา่ว
ตอ่หวัหนา้งานของคณุ ฝ่ายจรยิธรรมและการ
ก�ากบัดแูลทัว่โลก หรอืสายดว่นความซือ่สตัย์
ของเรา

เจา้หนา้ทีรั่ฐบาลทอ้งถิน่รายหนึง่บอกวา่เขาจะ
อนุมตัแิละยนืยนัการตรวจโรงงานทีจ่�าเป็นกอ่น
ก�าหนดการ หากเราจา่ยเงนิใหเ้ขาเล็กนอ้ย

การจา่ยเงนิลกัษณะนีม้กัเรยีกวา่การจา่ยเงนิเพือ่
อ�านวยความสะดวก และไมอ่นุญาตในบรษัิทของ
เรา อยา่จา่ยใหเ้ขา รายงานเหตกุารณด์งักลา่ว
ตอ่ฝ่ายจรยิธรรมและการก�ากบัดแูลทัว่โลก หรอื
สายดว่นความซือ่สตัยข์องเรา
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เราไมด่�าเนนิธรุกจิโดยเจตนากบับคุคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
กบัการฟอกเงนิ ซึง่เงนิทนุทีไ่ดม้าจากอาชญากรรมถกูสง่
มอบผา่นธรุกจิทีถ่กูกฎหมายเพือ่ซอ่นความผดิทางอาญา
เอาไว ้

การตอ่ตา้นการฟอกเงนิ5.2

คณุควรทราบวา่
ตระหนักถงึธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
•	การช�าระเงนิกอ้นโต
•	งบประมาณทีโ่อนผา่นระหวา่งประเทศ

ทีท่างลกูคา้หรอืซพัพลายเออรไ์มไ่ดท้�า
ธรุกจิอยู่

•	ค�ารอ้งในการช�าระใหก้บัหรอืจากแหลง่ที่
ไมเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของลกูคา้หรอื
ซพัพลายเออร์

ถ. ลกูคา้ในอนาคตรายหนึง่ซึง่มบีรษัิทตัง้อยูใ่น
ประเทศหนึง่ขอท�าการช�าระเงนิใหก้บัเราผา่นบรษัิท
อืน่ทีต่ัง้อยูอ่กีประเทศหนึง่

ฟังดแูลว้น่าสงสยั ใหร้ายงานสิง่ทีค่ณุทราบเกีย่ว
กบัลกูคา้รายดงักลา่วตอ่ฝ่ายกฎหมาย ท�าความ
รูจั้กกบัทางลกูคา้และคูค่า้ เขา้ใจการใชง้านของ
พวกเขาตอ่ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเรา และตืน่ตวั
ตอ่ธรุกรรมทางการเงนิใด ๆ ทีอ่าจชีน้�าในสิง่ทีผ่ดิ
กฎหมาย

ลกูคา้รายหนึง่รอ้งขอใหเ้ราเริม่สง่ใบแจง้หนีไ้ปยงั
บคุคลธรรมดาแทนทีจ่ะเป็นฝ่ายบญัชี

เป็นค�ารอ้งทีผ่ดิปกต ิใหร้ายงานสิง่ทีค่ณุทราบตอ่
ฝ่ายกฎหมาย

ต.

ถา้หาก...

ถ.
ต.
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ในฐานะพนักงาน เราตอ้งตระหนักวา่ทางบรษัิทไวว้างใจ
ใหเ้ราท�าใหส้ ิง่ทีถ่กูตอ้ง เราคอยปกป้องทรัพยส์นิของ
บรษัิทและท�างานเพือ่ป้องกนัการฉอ้โกง เราจะไมท่นตอ่
การโกง การขโมย หรอืการบดิเบอืน และเราไมเ่คยหลอก
ลวงผูอ้ืน่เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชนส์ว่นตนหรอืทางการ
เงนิไมว่า่โดยตรงหรอืโดยนัย เราแตล่ะคนมบีทบาทในการ
ปกป้องธรุกจิของ Harsco จากสิง่ทีไ่มส่จุรติใดกต็าม

การตอ่ตา้นการฉอ้โกง5.3

คณุควรทราบวา่
บางอยา่งทีอ่าจมคีวามเสีย่งสงูกวา่การ
ฉอ้โกง ไดแ้ก่
•	กระบวนการเบกิจา่ยเงนิสด
•	การรับเงนิสด
•	กระบวนการจา่ยคา่จา้ง 
•	การดแูลรักษาการตรวจสอบหุน้ 

ถ. ฉันไดย้นิเพือ่นรว่มงานคยุโวเกีย่วกบัการเพิม่คา่ใช ้
จา่ยสว่นตวับางอยา่งในรายงานคา่ใชจ้า่ยบรษัิท
ของเขา

พวกเราแตล่ะคนตา่งมหีนา้ทีรั่บผดิชอบตอ่ความ
เป็นธรรม ความซือ่สตัย ์และความถกูตอ้งแมน่ย�า 
กระตุน้เพือ่นรว่มงานใหท้�าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง และจัด
ท�ารายงานคา่ใชจ้า่ยทีถ่กูตอ้ง หากคณุสงสยัวา่
พฤตกิรรมดงักลา่วยงัคงด�าเนนิอยู ่ใหร้ายงานขอ้
กงัวลของคณุตอ่หวัหนา้งาน ฝ่ายจรยิธรรมและการ
ก�ากบัดแูลทัว่โลก หรอืสายดว่นความซือ่สตัย์

ต.

ถา้หาก...
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ในฐานะทีเ่ป็นบรษัิทซึง่ตัง้อยูใ่นสหรัฐฯ และท�าธรุกจิไป
ทัว่โลก ทางเราเขา้ใจถงึความส�าคญัของการปฏบิตัติาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน�าเขา้ การสง่
ออก กรมศลุกากร และปัญหาการปฏบิตัติามกฎทางการ
คา้ หากคณุมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเคลือ่นยา้ยผลติภณัฑ ์
บรกิาร ขอ้มลู หรอืเทคโนโลยขีา้มพรมแดนระหวา่ง
ประเทศ ไมใ่ชเ่พยีงปฏบิตัติามกฎหมายของสหรัฐฯ 
เทา่นัน้ แตต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทางการ
คา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศทีค่ณุท�าธรุกจิดว้ย

เราไมด่�าเนนิธรุกจิกบัทางประเทศทีถ่กูคว�า่บาตรหรอื
บคุคลทีถ่กูจ�ากดั และรายการจัดสง่ตอ้งหา้มและ
ผลติภณัฑต์อ้งหา้มอาจถกูเปลีย่นแปลงอยูห่ลายครัง้ ใน
ฐานะพนักงาน เราไมไ่ดค้าดหวงัใหค้ณุเป็นผูเ้ชีย่วชาญใน
เรือ่งนี ้แตเ่ราคาดหวงัใหค้ณุปรกึษากบัทางผูเ้ชีย่วชาญ
เพือ่ขอความชว่ยเหลอื ขอความชว่ยเหลอืไดจ้าก ฝ่าย
กฎหมาย หรอื ฝ่ายจรยิธรรมและการก�ากบัดแูลทัว่โลก

การคา้ขายระหวา่งประเทศ5.4
นอกจากนัน้ เราไมม่สีว่นรว่มกบัการคว�า่บาตรทีไ่มไ่ดรั้บ
อนุญาตจากทางรัฐบาลสหรัฐฯ หากคณุไดรั้บค�ารอ้งให ้
ปฏบิตัติามการคว�า่บาตรของตา่งประเทศ (หรอืค�ารอ้งให ้
จัดสง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการคว�า่บาตร) ใหข้อค�าแนะน�าจาก
ทางฝ่ายกฎหมาย

ใหแ้น่ใจวา่ทกุสิง่ทีม่จีดุประสงคใ์นการน�า
เขา้หรอืสง่ออกนัน้ไดรั้บการจ�าแนกอยา่ง
ถกูตอ้งลว่งหนา้

ตระหนักถงึกฎหมายของประเทศมากกวา่
หนึง่ประเทศทีอ่าจมผีลบงัคบัใชต้อ่ธรุกรรม
ขา้มพรมแดน

ถา่ยทอดนโยบายการปฏบิตัติามกฎ
ทางการคา้ใหแ้กท่างบคุคลทีส่ามทีท่�า
ธรุกจิในนามของเรา

หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัขอ้ก�าหนด ใหถ้าม

เป็นหนา้ทีข่องเรา
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ถ.
ต.

ถ. ลกูคา้รายหนึง่ขอใหฉั้นดดัแปลงกระบวนการจัดสง่
ของเรา เพือ่ใหก้ารจัดสง่ไมต่อ้งขา้มผา่นบางประเทศ

ค�ารอ้งขอประเภทนีห้มายถงึการพยายามขา้ม
กระบวนการและขัน้ตอนของเรา ใหป้ฏบิตัติามนโยบาย
เพือ่รับรองการปฏบิตัติามกฎหมาย หากคณุรูส้กึกดดนัใน
การกระท�าเรือ่งดงักลา่ว ใหห้ารอืกบัทางฝ่ายกฎหมาย

ต.

ถา้หาก...
ฉันตอ้งการเรง่ด�าเนนิกระบวนการของค�าสัง่ซือ้ทัง้หลาย 
แตไ่มม่เีวลาคดักรองลกูคา้ทกุรายผา่นรายการผลติภณัฑ์
และการจัดสง่ตอ้งหา้มดว้ยตนเอง

คณุตอ้งไมข่า้มขัน้ตอนนี ้ลกูคา้และซพัพลายเออรแ์ตล่ะ
รายตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอยา่งเป็นระบบในสว่นรายการ
หน่วยงานตอ้งหา้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัรัฐบาลจากการมสีว่น
รว่มในธรุกจิตามนโยบายการตรวจสอบกจิการของ Harsco
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ในงานของเรา เราอาจสามารถเขา้ถงึขอ้มลูดบิ ขอ้มลูที่
ไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ (“ภายใน”) เกีย่วกบับรษัิทของ
เรา ขอ้มลูทีท่างนักลงทนุทีเ่ชือ่ถอืไดจ้ะพจิารณาความ
ส�าคญัในการตดัสนิใจทีจ่ะซือ้ ขาย หรอืถอืหุน้ของเราไว ้
นอกจากนัน้ เราอาจตอ้งท�างานกบัขอ้มลูภายในเกีย่วกบั
ซพัพลายเออรข์องเรา คูค่า้ทางธรุกจิของเรา และลกูคา้
ของเรา เรามหีนา้ทีใ่นการปกป้องขอ้มลูพวกนี ้หา้มคา้ขาย
ขอ้มลูภายในหรอืบอกกลา่วแกผู่อ้ ืน่ทีอ่าจซือ้ขายได ้

พนักงานบางคน (“พนักงานทีไ่ดรั้บมอบหมาย”) ของ
บรษัิททีอ่ยูภ่ายใตข้อ้จ�ากดัทีส่งูกวา่และควรคา้ขายกอ่น
การอนุมตัริะหวา่งระยะเวลาทีไ่ดรั้บการอนุมตัแิลว้เทา่นัน้ 
หากคณุมขีอ้สงสยัวา่คณุสามารถคา้ขายหุน้ของเราได ้
หรอืไม ่ใหต้ดิตอ่ทาง ฝ่ายกฎหมาย

การคา้ภายใน5.5
คณุควรทราบวา่
ตวัอยา่งของขอ้มลูภายใน
•	ประมาณการของผลก�าไรหรอืผล

ประโยชนใ์นอนาคต
•	ค�าตดัสนิหรอืการยกเลกิสญัญาหลกั
•	การควบรวมกจิการหรอืการซือ้กจิการ

ตามแผนการ 
•	คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการพเิศษ
•	การด�าเนนิคดหีรอืกจิกรรมทางกฎหมาย
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ถ. ถ.

ต. ต.

ถ. มกีารแถลงขา่วผา่นเว็บไซตข์องผูท้�าสญัญารับชว่ง
ทีป่ระกาศวา่มกีารรวบควบกจิการกบับรษัิทเอกชน
ทีใ่หญก่วา่

เนือ่งจากขอ้มลูนีไ้ดถ้กูเปิดเผยตอ่สาธารณะเรยีบรอ้ย
แลว้ จงึไมถ่อืวา่เป็นขอ้มลูดบิหรอืขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผย
ตอ่สาธารณะ คณุสามารถคา้ขายไดต้ามขอ้มลูนี้

ต.

ถา้หาก...
ฉันพบวา่เรามกีารยืน่ขอ้ตกลงกบัทางลกูคา้คนส�าคญั
รายใหญอ่ยู ่ฉันเชือ่วา่จะผา่นไปไดด้ว้ยด ีแมข่องฉัน
ตอ้งการทราบถงึวธิทีี ่Harsco ด�าเนนิการและคงเป็น
เรือ่งดทีีอ่ยา่งนอ้ยจะเปิดเผยชือ่ลกูคา้

คณุไมส่ามารถแบง่ปันสิง่ทีค่ณุรูไ้ด ้เนือ่งจากถอืเป็น
ขอ้มลูดบิหรอืขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หาก
เธอน�าไปใชก้บัการคา้ขายหุน้หรอืบอกคนอืน่ทีท่�าการ
คา้ขายหุน้ จะถอืวา่คณุและเธอละเมดินโยบายของ
เราและกฎหมาย

ซพัพลายเออรร์ายหนึง่บอกกบัฉันวา่บรษัิทของเขา
ก�าลงัเตรยีมการทีจ่ะเปิดตวัผลติภณัฑใ์หมท่ีอ่าจ
ท�าก�าไรไดม้ากมาย ซึง่ยงัไมไ่ดรั้บการเปิดเผยตอ่
สาธารณะชน แตฉั่นอยากซือ้หุน้จากสิง่ทีฉั่นทราบมา

ทางซพัพลายเออรไ์ดเ้ปิดเผยสิง่ทีด่เูหมอืนเป็นขอ้มลู
ดบิหรอืขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะทีอ่าจเป็นการ
โนม้นา้วการตดัสนิใจในการลงทนุได ้ถงึแมว้า่ขอ้มลู
นัน้เกีย่วกบับรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช ่Harsco แตอ่าจเป็นเรือ่ง
ผดิกฎหมายทีค่ณุจะคา้ขายตามขอ้มลูดงักลา่ว
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เราแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมและปฏบิตัติามกฎหมายทีส่ง่เสรมิ
การแขง่ขนัและการคา้อสิระ หา้มมสีว่นรว่มในกจิกรรมใด
กต็ามทีอ่าจจ�ากดัการแขง่ขนั และหา้มท�าขอ้ตกลงกบัทาง
คูแ่ขง่ ลกูคา้ หรอืซพัพลายเออรท์ีเ่ป็นการจ�ากดัการคา้ขาย
หรอืกดีกนัผูอ้ืน่จากการแขง่ขนั ไมว่า่จะเป็นทางการหรอืไม่
กต็าม หากคณุพบวา่ตนเองตกอยูใ่นสถานการณท์ีคู่แ่ขง่เริม่
หารอืเรือ่งดงักลา่ว ใหห้ยดุการสนทนาทนัทแีละรายงาน
เหตกุารณต์อ่ ฝ่ายกฎหมาย

การตอ่ตา้นการผกูขาด5.6
คณุควรทราบวา่
การพดูคยุกบัทางคูแ่ขง่? หวัขอ้เหลา่นี้
ถอืวา่เกนิขดีจ�ากดั
•	การตัง้ราคา ตน้ทนุ หรอืเงือ่นไขหรอื

ขอ้ก�าหนดของการขาย
•	การจัดการประมลูในกระบวนการ

ประมลูทีแ่ขง่ขนักนั
•	การแบง่ปันตลาด เขตพืน้ที ่

ผลติภณัฑ ์หรอืลกูคา้
•	การจ�ากดัผลติภณัฑ ์การขาย หรอืการ

ผลติ
•	การกดีกนัผูอ้ืน่ไมใ่หม้สีว่นรว่มใน

ตลาด
•	การปฏเิสธทีจ่ะรว่มงานกบัลกูคา้หรอื

ซพัพลายเออร์

ถ. ณ ทีป่ระชมุการคา้ครัง้ลา่สดุ หนึง่ในคูแ่ขง่ของเราดงึ
ฉันเขา้ไปคยุดว้ยและถามฉันถงึราคาประมลูของเรา
ทีย่ืน่เสนอลา่สดุ ฉันบอกเขา้ไปวา่เป็นความลบั และ
เดนิจากมา

คณุท�าถกูตอ้งแลว้ การหารอืในเรือ่งใดกต็ามทีเ่กีย่ว
กบัราคาหรอืการเรยีกเกบ็เงนิกบัทางคูแ่ขง่ แมเ้พยีง
ในสถานการณท์ีไ่มเ่ป็นทางการ จะถอืวา่เป็นการ
ละเมดินโยบายของเราและกฎหมาย รายงาน
เหตกุารณด์งักลา่วตอ่ฝ่ายกฎหมายโดยทนัที

ต.

ถา้หาก...



55หลักจรรยาบรรณของ Harsco

สารบัญ | ทรัพยากร | อภิธานศัพท์ | ดัชน

เราปฏบิตัติอ่คูค่า้ทางธรุกจิของเราอยา่งเป็นธรรม การ
รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัคูแ่ขง่เป็นการปฏบิตัมิาตรฐานในทกุ 
ๆ อตุสาหกรรม อยา่งไรกต็าม เรามุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัอิยา่งถกู
กฎหมายและมจีรยิธรรม การวจัิยทางการตลาด การประเมนิ
ผลติภณัฑ ์และการตรวจสอบเอกสารสาธารณะ ตา่งเป็น
วธิทีีย่อมรับไดใ้นการรวบรวมขอ้มลู ยกเวน้การฉอ้โกง การ
บดิเบอืน และการหลอกลวง หา้มขอขอ้มลูลบัของคูแ่ขง่จาก
พนักงานปัจจบุนัหรอือดตีพนักงาน หรอืจากบคุคลทีส่าม 
ลกูคา้ หรอืซพัพลายเออรค์นใดกต็าม หากคณุไดรั้บขอ้มลูคู่
แขง่ทีค่ณุเชือ่วา่เป็นความลบั หรอืไดรั้บมาผา่นวธิทีีไ่มเ่หมาะ
สม ใหร้ายงานตอ่ ฝ่ายกฎหมาย

การคา้ขายทีเ่ป็นธรรม5.7

รวบรวมขอ้มลูของคูแ่ขง่มาอยา่งถกู
กฎหมายและมจีรยิธรรม

เก็บขอ้มลูลบัทัง้ของเราและของคูแ่ขง่เรา
ใหเ้ป็นความลบั 

ใหม้ัน่ใจวา่บคุคลทีส่ามทีป่ฏบิตังิานในนาม
ของเราปฏบิตัติามมาตรฐานของเรา

เป็นหนา้ทีข่องเรา

หลักจรรยาบรรณของ Harsco 55



หลักจรรยาบรรณของ Harsco56

สารบัญ | ทรัพยากร | อภิธานศัพท์ | ดัชน

6. พนัธกรณีตอ่สงัคม

6.1  กจิกรรมทางพลเมอืง ทางการกศุล และ
ทางการเมอืง

6.2 สทิธมินุษยชน
6.3 การปกป้องสิง่แวดลอ้ม

การใหบ้รกิารและใหก้ารสนับสนุนตอ่สงัคมทีเ่ราอาศยั
และท�างานอยูถ่อืเป็นการแสดงออกทีส่�าคญัตอ่คา่นยิม
ของเรา เรามุง่มัน่ทีจ่ะเป็นดัง่เพือ่นบา้นแสนดแีละเป็น
บรษัิทแบบอยา่งโดยการมอบเวลา ความสามารถ และ
พลงังานของเราในการท�าใหโ้ลกน่าอยูข่ ึน้

ท�าไมจึงส�าคัญ
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เราสง่เสรมิใหค้ณุอาสาทีจ่ะสละเวลา ใชค้วามสามารถ และ
จา่ยเงนิ เพือ่สนับสนุนเรือ่งทีส่�าคญัตอ่คณุ ซึง่รวมถงึการลง
เลอืกตัง้และรณรงคท์างการเมอืง หากเป็นไปได ้โปรดเอาใจ
ใส ่ถงึอยา่งไรก็ตาม หา้มใชง้บประมาณ ทรัพยส์นิ ทรัพยากร 
เวลา หรอืชือ่ของ Harsco ในการสนับสนุนกจิกรรมของคณุ 
ท�าใหช้ดัเจนวา่เป็นมมุมองสว่นตวัของคณุเอง และไมไ่ด ้
เป็นการกระท�าของทางบรษัิท

กจิกรรมทางพลเมอืง ทางการกศุล และทางการเมอืง6.1
คณุควรทราบวา่

57หลักจรรยาบรรณของ Harsco

•	ทาง Harsco อาจถา่ยทอดประเด็น
ทางการเมอืงทีอ่าจสง่ผลตอ่ธรุกจิของ
เราเป็นครัง้คราว

•	กจิกรรมวิง่เตน้หาเสยีงในนามของ 
Harsco ตอ้งไดรั้บอนุญาตกอ่นอนัดบัแรก
จากทางทีป่รกึษาทัว่ไปของ Harsco

•	ทาง Harsco ไมเ่คยบอกพนักงานวา่ให ้
โหวตอยา่งไร
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เราเชือ่วา่มนุษยท์กุคนตา่งมสีทิธใินความปลอดภยั 
สขุภาพ เงือ่นไขการท�างาน และไดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความ
เคารพและใหเ้กยีรต ิ

เราคาดหวงัทางซพัพลายเออรต์ลอดทัง้หว่งโซอ่ปุทาน
ทัว่โลกของเราใหแ้บง่ปันความมุง่มัน่ของเราตอ่มาตรฐาน
สงูสดุเดยีวกนั 

นอกจากนัน้ เรายงัมุง่มัน่ตอ่ความรับผดิชอบในการจัดหา
แรท่ีอ่ยูภ่ายใตข้อ้ขดัแยง้ เราปฏบิตัติามกฎหมายทีจ่�าเป็น
ตอ้งเปิดเผยการใชง้านของพวกเขา และเราสง่เสรมิให ้
ซพัพลายเออรน์�านโยบายและระบบทีค่ลา้ยคลงึมาใช ้

สทิธมินษุยชน6.2
คณุควรทราบวา่
เราหา้มใหม้ี
•	การใชแ้รงงานเด็ก
•	การบงัคบัใชแ้รงงาน
•	การลงโทษหรอืการลว่งละเมดิทางกาย
•	การคา้ทาส
•	การคา้มนุษย์
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เรามุง่มัน่ทีจ่ะมอบการบรหิารจัดการสภาพแวดลอ้มทีม่ี
คณุภาพสงูในการด�าเนนิงานตา่ง ๆ ของเรา และรับรองวา่
เราปฏบิตัติามกฎระเบยีบตา่ง ๆ ดา้นสภาพแวดลอ้ม การ
ตดัสนิใจทางธรุกจิของคณุควรค�านงึถงึการปฏบิตัติอ่สิง่
แวดลอ้มดว้ย หากเป็นไปได ้ใหเ้ลอืกแหลง่พลงังานทีย่ัง่ยนื
และปลอดภยัตอ่สิง่แวดลอ้ม และท�าหนา้ทีใ่นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิบ�าบดัรักษาและก�าจัดการสญูเปลา่ที่
อนัตรายและไมอ่นัตรายดว้ยความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม

การปกป้องสิง่แวดลอ้ม6.3
ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ใน
เรือ่งสิง่แวดลอ้ม

มุง่มัน่ในการพัฒนาในด�าเนนิงานดา้นสิง่
แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่ง

มสีว่นรว่มกบัการตรวจสอบทางสิง่แวดลอ้ม เพือ่
ท�าใหม้ัน่ใจวา่เราผา่นมาตรฐานทีย่อมรับได ้

เลอืกใชเ้ทคโนโลย ีกระบวนการ และการ
บ�าบดัรักษาทีค่อยลดหรอืก�าจัดของเสยีและ
การปลอ่ยมลพษิจากโรงงาน

เป็นหนา้ทีข่องเรา

ถ. ถ.มกีารปลดปลอ่ยกลิน่ไมพ่งึประสงคผ์ดิปกตมิาจากทอ่
ของโครงการ

ใหห้ยบิยกขอ้กงัวลของคณุตอ่หวัหนา้งาน หากคณุ
ไมพ่งึพอใจตอ่ค�าตอบ ใหร้ายงานปัญหาตอ่ฝ่ายสิง่
แวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภยัของ Harsco

ณ ทีโ่รงงานของฉัน ฉันพบวา่อปุกรณไ์ฟฟ้าบางชิน้
ถกูเปิดทิง้ไวต้อนไมไ่ดใ้ชง้าน

ปรกึษาหารอืกบัทางหวัหนา้ของคณุ หยบิยกประเด็น
ดงักลา่วสูก่ารแกปั้ญหาทีช่ว่ยประหยดัเงนิตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาต ินอกจากนัน้ คณุสามารถตดิตอ่ทาง
ฝ่ายสิง่แวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภยัของ Harsco

ต. ต.

ถา้หาก...
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ทรพัยากร: ส�าหรบัชว่ยเหลอืในสว่น: ตดิตอ่: 
สายดว่นความซือ่สตัยข์อง Harsco ปัญหาดา้นหลกัจรรยาบรรณ สมาชกิฝ่ายจรยิธรรมและการก�ากบัดแูลทัว่โลก (GC&E)

อเีมล: compliance@harsco.com
เว็บไซต:์ http://compliance.harsco.com/

ฝ่ายจรยิธรรมและการก�ากบัดแูลทัว่โลกของ Harsco ปัญหาดา้นหลกัจรรยาบรรณหรอืขอ้สงสยัในนโยบาย คา่นยิม และจรยิธรรม
ทางธรุกจิของบรษัิท

สมาชกิฝ่ายจรยิธรรมและการก�ากบัดแูลทัว่โลก (GC&E)
 
อเีมล: compliance@harsco.com

ฝ่ายกฎหมายของ Harsco ปัญหาดา้นหลกัจรรยาบรรณ รวมถงึขอ้สงสยัเกีย่วกบักฎหมาย และขอ้สอบ
ถามจากทางเจา้หนา้ทีรั่ฐฯ และการอนุมตักิจิกรรมวิง่เตน้หาเสยีง

ส�านักงานทีป่รกึษาทัว่ไป (OGC) ในภมูภิาคของคณุหรอืแผนกทีป่รกึษา  
อเีมล: legaldepartment@harsco.com

ฝ่ายสือ่สารของ Harsco ค�าถามจากทางสือ่ ฝ่ายสือ่สารของบรษัิท
อเีมล: corporatecommunications@harsco.com

ฝ่ายสิง่แวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภยัของ 
Harsco (EH&S)

ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอืสขุภาพและความปลอดภยั (EHS) ตดิตอ่: 717-763-7064
อเีมล: info@harsco.com

ฝ่ายนักลงทนุสมัพันธข์อง Harsco ค�าถามจากกลุม่นักลงทนุ ผูอ้�านวยการฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ ์
 
อเีมล: ir@harsco.com
เว็บไซต:์ http://investors.harsco.com/phoenix.zhtml?c=108575&p=irol-irhome

การตรวจสอบภายในของ Harsco ค�าถามเกีย่วกบัการควบคมุภายใน สมาชกิฝ่ายตรวจสอบภายใน 
สามารถพบขอ้มลูตดิตอ่ฝ่ายไดใ้นหนังสอืออนไลนท์ีอ่ยูท่ัว่โลกของ Harsco หรอืจากหวัหนา้
งานของคณุ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์อง Harsco ค�าถามเกีย่วกบัการวา่จา้ง ผลประโยชน ์คา่จา้ง พฤตกิรรมและประสทิธภิาพ
การท�างานในทีท่�างาน และนโยบายของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์และคา่นยิม
ของบรษัิท

ตวัแทนฝ่ายทรัพยากรมนุษยท์อ้งถิน่ของคณุ 
สามารถเขา้ถงึรายชือ่ผา่นหนังสอืออนไลนท์ีอ่ยูท่ัว่โลกของ Harsco หรอืจาก 
หวัหนา้งานของคณุ

คณุสามารถตดิตอ่บคุคลากรตอ่ไปนีเ้พือ่ขอค�าแนะน�าและความชว่ยเหลอืไดท้กุเมือ่ หรอืพจิารณาตามขอ้มลูอา้งองินโยบาย หากคณุไมพ่บนโยบาย
หรอืพบวา่ลงิกน์โยบายออนไลนเ์สยีหาย ขอความชว่ยเหลอืจากทางผูจั้ดการหรอืหวัหนา้งานหรอืตดิตอ่ตวัแทนฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์เพือ่ใหพ้วก
เขามอบนโยบายใหค้ณุ

ทรพัยากร

mailto:compliance%40harsco.com?subject=
http://compliance.harsco.com/
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mailto:legaldepartment%40harsco.com?subject=
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mailto:info%40harsco.com?subject=
mailto:ir%40harsco.com?subject=
http://investors.harsco.com/phoenix.zhtml?c=108575&p=irol-irhome
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อภธิานศพัทไ์ดก้�าหนดแนวคดิและเงือ่นไขพืน้ฐานบางประการในสว่นหลกัจรรยาบรรณของเรา

อภธิานศพัท์

การทารุณกรรม การปฏิบัติไม่ดีต่อใคร
สักคน การใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะ
สม หรือรับผลประโยชน์ของการใช้งานใน
ทางที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสีย
หาย การปฏิบัติทางกายหรือวาจาที่ทารุณ
และรุนแรง

การให้สินบน การเสนอ การสัญญา การ
ให้หรือการรับสิ่งมีค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งความ
ได้เปรียบหรือสิทธิพิเศษ ในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจอย่างไม่ถูกต้อง

การใช้แรงงานเด็ก งานท่ีส�าเร็จโดยเด็ก
ท่ีแทรกแซงสุขภาพ การศึกษา หรือความ
ผาสุกท่ัวไปของเด็ก หรือท่ีท่ีมีการเอารัด
เอาเปรียบจากเด็กหรือในงานท่ีเก่ียวข้องกับ
อาชญากรรรมหรือกิจกรรมท่ีเป็นอันตราย

ทรัพย์สินของบริษัท สิ่งใดก็ตามที่ทาง
บริษัทใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ได้แก่ 
อุปกรณ์ วัสดุ พาหนะ เครื่องตกแต่ง ระบบ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ โทรศัพท์ทั้งมี

สายและไร้สาย และรวมถึงข้อมูล ความลับ
ทางการค้า และบุคลากรด้วยเช่นกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ที่แบ่ง
แยกความภักดีที่ที่ผลประโยชน์ส่วนบุคคล
ของบุคลากรแทรกแซงผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษัท

การแบ่งแยก การปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมหรือไม่
เท่าเทียมของบุคคลหรือกลุ่มคนตามลักษณะ
ต่าง ๆ ท่ีได้รับการปกป้องโดยกฎหมาย

ทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ ข้อมูล 
ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ บัญชี และรหัสผ่าน
ในรูปแบบดิจิตอล และอุปกรณ์และเครื่อง
มือที่ใช้ในการเก็บรักษา ส่งมอบ รับส่ง 
หรือซ่อมแซม 

การจ่ายเพื่ออ�านวยความสะดวก การ
จ่ายเงินจ�านวนเล็กน้อยแก่เจ้าหน้าที่รัฐฯ 
หรือตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาล เพื่อเร่ง
การกระท�าหรือบริการประจ�าวัน

การฉ้อโกง การปลอมแปลง การหลอก
ลวง หรือการบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้
ได้มาซึ่งความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม

ของก�านัล ส่ิงมีค่า ได้แก่ เงินสด ต๋ัวต่าง ๆ 
การท่องเท่ียว และท่ีพัก 

เจ้าหน้าที่รัฐฯ พนักงานหรือผู้ได้รับแต่ง
ตั้งของรัฐบาลหรือบริษัท องค์กร หน่วย
งาน หรือคณะกรรมาธิการภายใต้การ
ควบคุมโดยรัฐบาล นอกจากนั้น อาจรวมถึง
พนักงานหรือตัวแทนของพรรคการเมือง ผู้
ลงสมัครเลือกตั้ง และพนักงานและสมาชิก
ขององค์สากลที่เป็นตัวแทนรัฐบาล

การคุกคาม การปฏิบัติทางกาย วาจา 
หรือความนึกคิดที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นไป
ตามสถานะที่ได้รับคุ้มครองของบุคคลหนึ่ง
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การค้ามนุษย์ การสรรหา การล้ีภัย การถ่าย
โอน หรือการรับบุคคลโดยการบีบบังคับ การ
ฉ้อโกง หรือการลักพาตัวส�าหรับจุดประสงค์
ท่ีไม่ถูกต้อง เช่น การบังคับใช้แรงงานหรือ
การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ

การค้าภายใน การซื้อ การขาย หรือ
การถือครองหลักทรัพย์ หรือบอกให้ผู้
อื่นกระท�า ตามข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน 

ทรัพย์สินทางปัญญา ภูมิปัญญา แนวคิด 
การค้นพบ สูตร และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ 
และทรัพย์สินทางนามธรรมที่มีมูลค่า
เชิงพาณิชย์และได้รับการคุ้มครองภาย
ใต้กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการค้า

การค้าขายระหว่างประเทศ การแลก
เปลี่ยนทุนทรัพย์ สินค้า และบริการระหว่าง
ประเทศหรืออาณาเขตสองแห่งขึ้นไป 

การบริหารจัดการ ผู้น�า ผู้จัดการ หัวหน้า
งาน และผู้อื่นอยู่ในระดับผู้มีอ�านาจ

ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อ
สาธารณะชนซึ่งจะเป็นที่คาดหวังในการ
โน้มน้าวการตัดสินใจของนักลงทุนให้ซื้อ 
ขาย หรือถือหลักทรัพย์ของบริษัท

การฟอกเงิน กระบวนการที่อาชญากร
บิดเบือนแหล่งที่มาและการควบคุมงบ
ประมาณที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม 
โดยการท�าให้งบประมาณดูเหมือนว่ามา
จากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

บุคลากร บุคคลที่ได้รับว่าจ้างโดยบริษัท
หรือท�างานให้เรา

สื่อทางสังคม ช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์ที่มอบโอกาสในการแบ่งปัน
เนื้อหา การป้อนข้อมูลของบุคคล และ
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ซึ่งได้แก่ เว็บไซต์ 
ห้องสนทนา บล็อก หน้ากระดานข่าว 
เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม และแอปพลิ
เคชันพิเศษในการโพสต์และแบ่งปันความ
คิดเห็น บทความ เจตคติ แนวคิด ข้อมูล 
แลรูปภาพ

ซัพพลายเออร์ บุคคลท่ีเป็นตัวแทนของ
บริษัทหน่ึงหรือบริษัทท่ีขายหรือมีเจตนาขาย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่บริษัท ซ่ึงรวมถึง 
ท่ีปรึกษา ผู้ท�าสัญญา และตัวแทนต่าง ๆ

บุคคลที่สาม ผู้ซื้อ ผู้ขาย ตัวแทน หรือ
บุคคลหรือบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรม การท�าสัญญา หรือข้อตกลงทาง
ธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่พนักงาน ผู้อ�านวยการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเรา

อภธิานศพัท์
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A
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ดชันี

การตอ่ตา้นการใหส้นิบน 46

การตอ่ตา้นการผกูขาด 54

การสนับสนุนการกศุล 57

การสือ่สารเกีย่วกบั Harsco 30

ทรัพยส์นิของบรษัิท 26

คูแ่ขง่ 55

ผลประโยชนท์บัซอ้น 33

การแบง่แยก 16

ยาเสพตดิและเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ 20

สภาพแวดลอ้ม 59

โอกาสการวา่จา้งทีเ่ทา่เทยีม 16

จา่ยเพือ่อ�านวยความสะดวก 47

ของก�านัลและนันทนาการ 37

การใหส้นิบนรัฐบาล 41

ค�าถามจากทางรัฐบาล 30

การท�างานกบัรัฐบาล 47

การคกุคาม 17

สขุภาพและความปลอดภยั 19

สทิธมินุษยชน 58

ขอ้มลูลบั 22

ขอ้มลูระบตุวัตน 22

การคา้ภายใน 52

สายดว่นความซือ่สตัย ์ 60

ทรัพยส์นิทางปัญญา 24

กจิกรรมวิง่เตน้หาเสยีง 57

E

F

G

H

I

L

C

D
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การฟอกเงนิ 48

กจิกรรมทางการเมอืง 57

ความเป็นสว่นตวั 22

บนัทกึและหนังสอื 28

การบนัทกึทางธรุกจิ 28

การบรหิารจัดการบนัทกึ 28

การรายงานการละเมดิ 10

ความรับผดิชอบของพนักงาน 6

ความรับผดิชอบของฝ่ายบรหิารจัดการ 13

การตอบโต ้ 12

ความปลอดภยั 19

สือ่ทางสงัคม 31

การพดูออกมา 60

การท�างานกบัซพัพลายเออร ์ 43

คา่นยิมของเรา 4

การละเมดิ 11

การไมใ่หเ้กดิอนัตราย 4

รายการในหนา้นีท้�าหนา้ทีเ่ป็นลงิกใ์นเว็บเบราวเ์ซอร ์คลกิทีร่ายการเพือ่เยีย่มชมหนา้นัน้ ๆ

ดชันี
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