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จดหมายจาก CEO ของเรา

ถงึ เพ่ือนร่วมงาน ADM ทุกคน

ในฐานะที่เป็นหน่ึงในองค์กรด้านการเกษตรที่ใหญ่ที่สดุในโลก ADM ด�าเนินธุรกจิตามวัตถุประสงค์
ที่ส �าคัญอย่างย่ิงต่อทั่วโลก เราเช่ือมต่อการเกบ็เกี่ยวสู่มือผู้บริโภค แปรรปูพืชผลให้เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่ส�าคัญด้านอาหารและพลังงาน ในแต่ละวัน งานของเราส่งผลถงึชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้คนนับล้าน เพ่ือนร่วมงานของเรา 33,000 คนในกว่า 750 ที่ตั้งทั่วโลก ท�างาน
เพ่ือให้ผลิตภัณฑด้์านอาหารและพลังงานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดอีย่างย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ที่ส �าคัญน้ีย่อมตามมาด้วยความรับผดิชอบ: เราต้องสร้างความมั่นใจว่าเราท�าตาม 
พันธสญัญาของ ADM ด้วยมาตรฐานสงูสดุของความถูกต้องและจรรยาบรรณทางธุรกจิ ในหน้า 
ต่อไปน้ี คุณจะได้พบกบัหลักปฏบิตัเิกี่ยวกบัจรรยาบรรณของเรา หลักจรรยาบรรณน้ีได้รับการ
ออกแบบมาเพ่ือเป็นแนวทางส�าหรับกจิกรรมการท�างาน ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานที่ตั้งใดกต็าม หลักน้ี
จะแสดงให้เหน็ถงึวิธกีารด�าเนินธุรกจิอย่างมจีริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และอธบิายเกี่ยวกบั
กฎหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายที่เราจ�าเป็นต้องรู้และปฏบิตัติาม นอกจากน้ี ยังช่วยบอกให้เรา
ทราบว่าเราควรปรึกษาใคร ในกรณทีี่เรามคี�าถาม หรือข้อกงัวล หรือเมื่อต้องการท�ารายงานแจ้ง  
ทุกคนพึงแจ้งหรือรายงานเมื่อพบเหน็ว่ามกีารละเมดิหลักปฏบิตัขิองเรา โดยคุณสามารถตดิต่อตวั
แทนใดๆ ที่แสดงในหัวข้อ "การรายงานค�าถามและข้อกงัวล" และโปรดจ�าไว้ว่า ADM จะไม่ยินยอม
ให้มกีารตอบโต้ล้างแค้นคุณที่รายงานเกี่ยวกบัความประพฤตทิี่ไม่ถูกต้องหรือข้อกงัวลน้ัน 

มนัเป็นเร่ืองส�าคัญที่เราทุกคนไม่เพียงแต่จะต้องเข้าใจและปฏบิตัติามตวัอกัษรเทา่น้ัน แต่เราต้อง
เข้าใจในเจตนารมณข์องหลักจรรยาบรรณทางธุรกจิของ ADM ด้วย ด้วยการด�ารงไว้ซ่ึงคุณค่าและ 
ยึดมั่นในหลักปฏบิตัขิองเรา คุณเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยให้แน่ใจได้ว่า เราจะบรรลุผลส�าเรจ็ที่ถูกต้อง
เหมาะสม ด้วยวิธกีารที่ถูกต้องเหมาะสม

ด้วยความนับถอื

Juan Luciano
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ค่านิยมหลักของเราแสดงถงึสิ่งที่เราคาดหวังจากตนเองและผู้อื่น ค่านิยมหลักเหล่าน้ีเป็นแนวทางก�าหนดพฤตกิรรมของเรา  

และท�าหน้าที่เป็นรากฐานส�าหรับการตดัสนิใจของเราด้วย ทุกสิ่งที่เราท�าที่ ADM เรายึดถอืและแสดงออกถงึคุณค่าเหล่าน้ี  

ซ่ึงได้แก่:
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จรรยาบรรณของเรา เ ป็นไปในทิศทางเดียว 
กับค่า นิยมหลักของเรา

มีศีลธรรมจรรยา

ต้องมคีวามซ่ือสตัย์และจริงใจ

ใหเ้กียรติกนัและกนั

ปฏบิตัต่ิอทุกคนและทุกสิ่งด้วยความเอาใจใส่

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ท�าให้ดทีี่สดุและท�าให้ดขีึ้นอกี

 

มีไหวพริบ 

ด�าเนินงานไปในแนวทางที่ถูกต้อง

ฝึกฝนการท�างานเป็นทีม

ประสบความส�าเรจ็ร่วมกนั

มีความรบัผิดชอบ 

รักในงานที่ท�า ท�างานน้ันอย่างตั้งใจ อย่ายอมแพ้
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หมายเหต:ุ เพือ่ใหง่้ายต่อการอ่าน หลกัจรรยาบรรณของเราจะเรียกรวม  

Archer Daniels Midland Company และบริษทัต่างๆ ในเครือวา่ "ADM“
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หลกัปฏิบติัเกีย่วกบัจรรยาบรรณของ ADM

จดหมายจาก CEO ของเรา ..................................................... 1

หลกัจรรยาบรรณของเราเป็นไปในทิศทางเดียวกบั 

ค่านยิมหลกัของเรา ................................................................ 2

บทน�าสู่หลกัปฏิบติัเกีย่วกบัจรรยาบรรณของเรา ...................... 4

เหตใุดเราจึงมปีระมวลจรรยาบรรณ? .............................. 4

ใครจ�าเป็นต้องปฏบิตัติามประมวลจริยธรรมของเรา? ......... 4

อะไรคือสิ่งที่ฉันจะต้องท�า? ............................................ 5

ฉันจะต้องปฏบิตัติามกฎหมายใดบ้าง? ............................. 6

การรายงานค�าถามและขอ้กงัวล ..............................................7

ฉันจะรายงานค�าถามและข้อกงัวลได้อย่างไร ...................... 7

จะเกดิอะไรขึ้นหากฉันเป็นกงัวลเกี่ยวกบัการแก้เผด็? .......... 8

ADM จัดการรายงานอย่างไร? ....................................... 8

อะไรคือผลของการละเมดิประมวลจริยธรรม? ................... 8

การด�ารงจริยธรรม... กบับุคลากรของเรา ................................9

ความเคารพในสถานที่ท�างานของเรา ............................... 9

สขุภาพและความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน .................... 10

แนวทางการจ้างงานอย่างเป็นธรรม ................................ 11

ความเป็นส่วนตวัของเพ่ือนร่วมงาน ............................... 12

การด�ารงจริยธรรม...  

กบัลูกคา้และพนัธมิตรทางธุรกิจของเรา ............................ 13

คุณภาพและความปลอดภัยของสนิค้า ............................ 13

การซ้ือขายและการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ....................... 14

การปกป้องข้อมูลของบุคคลที่สาม ................................. 16

การปฏบิตัต่ิอซัพพลายเออร์อย่างเป็นธรรม ..................... 17

ลูกค้าหน่วยงานของรัฐ ................................................ 17

การด�ารงจริยธรรม... กบัผูถ้อืหุน้ของเรา ..............................  18

ผลประโยชน์ทบัซ้อน .................................................. 18

การต่อต้านคอรัปช่ัน ................................................... 21

การควบคุมการค้า ...................................................... 23

สนิทรัพย์และเทคโนโลยีของ ADM ............................... 23

การบนัทกึบญัชีที่ถูกต้อง ............................................. 26

การซ้ือขายหลักทรัพย์โดยอาศยัข้อมูลวงใน ..................... 28

การด�ารงจริยธรรม... กบัชมุชนของเรา ................................  30

การดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม .................................... 30

การมส่ีวนร่วมทางการเมือง .......................................... 30

ดชันขีอ้มูลติดต่อ .................................................................. 32



เหตุใดเราจึงมีประมวลจรรยาบรรณ?

เรามหีลักจรรยาบรรณเพ่ือแสดงให้เหน็ถงึวิธกีารตดัสนิใจอย่างรอบคอบ

และแนวทางการปฏบิตัทิี่เหมาะสมส�าหรับการท�าธุรกจิของ ADM  

หลักจรรยาบรรณของบริษัทจะส่งเสริมให้เกดิความเข้าใจร่วมกนัเกี่ยวกบั

แนวทางเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลส�าเรจ็ที่ถูกต้องเหมาะสม ด้วยวิธกีารที่ถูกต้อง

เหมาะสม

ด้วยความเข้าใจและการปฏบิตัติามหลักจรรยาบรรณของบริษัท เราแต่ 

ละคนพึงปฏบิตัหิน้าที่เพ่ือรักษาและสร้างความเช่ือมั่นให้กบัผู้ที่มส่ีวนร่วม

ต่างๆ ซ่ึงรวมถงึเพ่ือนร่วมงาน ลูกค้าและพันธมติรทางธุรกจิ ผู้ถอืหุ้นและ

ชุมชนอกีด้วย สิ่งส�าคัญกค็ือ เราต้องปฏบิตัติามตามพันธสญัญาที่เรายึดมั่น

ที่มต่ีอกลุ่มคนเหล่าน้ี และด�ารงจริยธรรมในทุกปฏสิมัพันธต์ลอดเวลา

ใครจ�าเป็นตอ้งปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมของเรา?

หลักจรรยาบรรณของบริษัทมผีลบงัคับใช้กบัพนักงานเจ้าหน้าที่ กรรมการ

ผู้บริหาร พนักงานสญัญาจ้างและตวัแทนบริษัทของ ADM ของเราทุกคน 

ฝ่ายงานต่างๆ และบริษัทในเครือจากทุกประเทศ ADM คาดหวังว่าเมื่อ

ท�างานในนามของเรา ซัพพลายเออร์ พันธมติรทางธุรกจิ ตวัแทนบริษัท

และที่ปรึกษาจะยึดมั่นในหลักการของหลักจรรยาบรรณของเราเช่นกนั
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บทน�า เกี่ ยวกับ 
เกี่ ยวกับหลักปฏิบัติ เกี่ ยวกับจรรยาบรรณของเรา
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อะไรคือสิง่ทีฉ่นัจะตอ้งท�า?

ความคาดหวงัต่อพนกังาน

เราทุกคนควรทราบและปฏบิตัิ

ตามค่านิยมของเรา หลัก 

จรรยาบรรณของบริษัทและ

นโยบายอื่นๆ ของบริษัท 

กระบวนการและค�าแนะน�าที่

เกี่ยวข้องกบัการท�างาน รวมถงึ

กฎหมายและระเบยีบข้อบงัคับ

ทั้งหมด โดยไม่ค�านึงว่าเราก�าลัง

ท�างานอยู่ที่ใด เราจะต้องไม่ละเลยหรือ

พยายามหลบเล่ียงหลักจรรยาบรรณ ไม่ว่า

ด้วยเหตผุลใดๆ แม้แต่เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย

ของธุรกจิ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการท�าความเข้าใจ

เร่ืองหลักจรรยาบรรณ หรือนโยบาย กระบวนการ หรือแนวทางการ

ท�างานของบริษัท โปรดค้นหาค�าแนะน�าเกี่ยวกบัหลักจรรยาบรรณ

จากบุคคลที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ "การรายงานค�าถามและข้อกงัวล" 

การละเลยในการปฏบิตัติามหลักจรรยาบรรณและนโยบายของ

บริษัทอาจส่งผลร้ายแรงต่อทั้งบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

นอกจากจะเสี่ยงต่อการท�าลายช่ือเสยีงของ ADM แล้ว การละเมดิ

ในจรรยาบรรณอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้วย การละเมดิหลัก

จรรยาบรรณหรือนโยบายของบริษัทอาจน�าไปสู่โทษทางวินัยสงูสดุ

ถงึขั้นการเลิกจ้างงานได้ หากจ�าเป็น ADM อาจต้องเปิดเผยบาง

กรณแีก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกดิความรับผดิส่วนบุคคล

ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 

ความคาดหวงัอืน่ๆ ต่อผูจ้ดัการและหวัหนา้งาน 

การปฏบิตัติามหลักจรรยาบรรณและกฎหมายและข้อบงัคับ 

ทั้งหมดที่มผีลบงัคับใช้ คือพ้ืนฐานของความส�าเรจ็อย่างต่อเน่ือง 

และช่ือเสยีงที่ดขีองบริษัท ในขณะที่เราแต่ละคนมหีน้าที่ที่ต้อง

ปฏบิตัติามหลักจรรยาบรรณน้ัน ผู้จัดการและหัวหน้างานกย่ิ็งต้อง

มคีวามรับผดิชอบมากขึ้น น่ันคือ ต้องท�าหน้าที่เป็นตวัแทนของการ

ปฏบิตัติามหลักจรรยาบรรณในทมีของคุณ คุณต้องตรวจสอบให้

แน่ใจว่าหลักจรรยาบรรณน้ันมีการสื่อสารไปยังทุกคนที่ท�างานร่วม

กบัคุณ และพวกเขาได้รับการฝึกอบรมอย่างดใีนหลักจรรยาบรรณ

และนโยบายที่มผีลกระทบต่องานของพวกเขา

ทรพัยากร

นโยบายบริษทั กระบวนการและ

แนวทางปฏิบติัสามารถพบไดใ้น  

ADM Policy Center บนอินทราเนต็ 

หากไม่สามารถเขา้ถงึอินทราเนต็

ของ ADM ได ้โปรดติดต่อผูจ้ดัการ

ส�านกังานของเราเพือ่ขอรบัส�าเนา 

ของนโยบาย กระบวนการ หรือ

แนวทางปฏิบติังาน



ในฐานะผู้จัดการ คุณมหีน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมการ

ท�างานที่กระตุ้นให้พนักงานเข้าหาคุณเมื่อมคี�าถามหรือมเีร่ือง

ต้องรายงาน และสามารถช้ีแจงถงึค�าถามและข้อกงัวลเหล่าน้ันให้

เพ่ือนร่วมงานในเวลาที่เหมาะสมได้ หากคุณไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ

ในค�าตอบของค�าถามของพนักงาน คุณควรศกึษาแหล่งข้อมูลที่

คุณมเีพ่ือช่วยในการหาค�าตอบ คุณต้องไม่ด�าเนินการใดๆ  

เพ่ือตอบโต้พนักงานที่ได้ตั้งค�าถามหรือแจ้งข้อกงัวลใดๆ  

และคุณจะต้องไม่ยินยอมให้มกีารตอบโต้จากคนอื่นใดด้วย

ฉนัจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายใดบา้ง?

ในขณะที่หลักจรรยาบรรณของบริษัทไม่สามารถครอบคลุมใน 

ทุกภาษาของกฎหมายที่มผีลบงัคับใช้กบัการด�าเนินธุรกจิของ 

ADM ได้ คุณและตวัแทนของ ADM ทุกคนต้องทราบ เข้าใจ 

และปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคับที่ก�ากบังานที่คุณท�าในนาม

ของบริษัท โปรดจ�าไว้ว่า การบงัคับใช้กฎหมายน้ันอาจแตกต่าง

กนัอย่างมากในแต่ละประเทศ เราอาจต้องปฏบิตัติามกฎหมาย

และระเบยีบข้อบงัคับของหลายๆ ประเทศไปพร้อมกนั หากคุณ

มคีวามกงัวลว่า

จะมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์

ระหว่างกฎหมาย

และนโยบายของ

บริษัท โปรดตดิต่อ

แผนกกฎหมายหรือฝ่าย

ปฏบิตักิารก่อนด�าเนินการใดๆ 

หากคุณยังคงมีค�าถามเกี่ยวกบักฎที่

มผีลบงัคับใช้กบังานของคุณหลังการตรวจสอบหลักจรรยาบรรณ

และนโยบายของเรา โปรดแจ้งบุคคลที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ  

"การรายงานค�าถามและข้อกงัวล"
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การซักถามและรายงานปัญหา

ฉนัจะรายงานค�าถามและขอ้กงัวลไดอ้ย่างไร

เมื่อคุณรายงานค�าถามและข้อกงัวล ADM จะสามารถรับทราบถงึ

ปัญหาที่อาจเกดิขึ้นได้อย่างรวดเรว็ ซ่ึงจะช่วยลดโอกาสในการเกดิ

ความเสยีหายต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสยี และช่ือเสยีงของเรา หากคุณ

มคี�าถามหรือข้อกงัวลใดๆ เกี่ยวกบัจริยธรรมหรือความถูกต้องใน

แง่มุมของธุรกจิใดๆ ของเรา คุณควรแจ้งเร่ืองดงักล่าวโดยเรว็ 

ADM มีการจัดเตรียมทรัพยากรบุคคลต่างๆ ที่เราสามารถพ่ึงพา

ในการตั้งค�าถาม แสดงความคิดเหน็และข้อกงัวลได้ คุณสามารถ

ตดิต่อตวัแทนดงัต่อไปน้ีได้ตลอดเวลา:

• ตวัแทนในพ้ืนที่ เช่น หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้เช่ียวชาญ

ด้านทรัพยากรบุคคล

• ในบางกรณ ีตวัแทนที่เหมาะสมที่ได้รับการคัดเลือกจากเพ่ือน

ร่วมงานของคุณ (เช่น สหภาพแรงงาน หรือสภาส�าหรับการ

ปรึกษาหารือระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง)

• ฝ่ายดูแลการปฏบิตังิาน

• สายให้ความช่วยเหลือ ADM Way

โปรดจ�าไว้ว่า ฝ่ายดูแลการปฏบิตังิานของเราพร้อมท�างานตลอด

เวลา หากคุณมคี�าถามหรือข้อกงัวลเกี่ยวกบัความซ่ือสตัย์หรือการ

ปฏบิตัติามกฎหมายหรือข้อก�าหนดของบริษัท การเข้าถงึฝ่ายปฏบิตัิ

การมหีลายวิธ ีส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเตมิ โปรดดูที่ "ดชันีข้อมูลตดิต่อ" 

ที่ส่วนท้ายของหลักจรรยาบรรณของเรา 

หากคุณต้องการรายงานข้อกงัวลโดยไม่เปิดเผยช่ือ ในกรณ ี

ที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต คุณสามารถเข้าเย่ียมชม  

www.theadmwayhelpline.com, ตดิต่อสายตรงให้ความช่วยเหลือ 

ADM Way หรือเขยีนจดหมายถงึฝ่ายปฏบิตักิาร โดยไม่ต้องระบุ

ถงึตวัคุณเอง 

สายตรงให้ความช่วยเหลือ ADM Way เป็นบริการที่ไม่มค่ีาใช้จ่าย 

ซ่ึงจะพร้อมให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน ส�าหรับพนักงาน 

ของเราที่อยู่ในประเทศที่มรีหัสการเข้าใช้งาน (ดูรายละเอยีดที่ 

ด้านหลังของหลักจรรยาบรรณของเรา) เจ้าหน้าที่บริการสามารถ

พูดได้เกอืบทุกภาษา หากคุณต้องการรายงานผ่านสายตรงให้ 

ความช่วยเหลือ ADM Way คุณสามารถแจ้งหรือไม่แจ้งช่ือของคุณ

กไ็ด้ ในกรณทีี่กฎหมายของท้องถิ่นน้ันๆ อนุญาต
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จะเกิดอะไรข้ึนหากฉนัเป็นกงัวลเกีย่วกบัการแกเ้ผ็ด?

เป็นสิ่งที่ส �าคัญอย่างย่ิงที่คุณต้องรู้สกึสบายใจและปลอดภัยที่

จะรายงานค�าถามและข้อกงัวลของคุณ ADM จะไม่ยอมรับการ

ตอบโต้ในรปูแบบใดๆ จากการที่คุณสจุริตใจที่จะรายงานถงึการ 

กระท�าผดิหรือการกระท�าผดิที่อาจเกดิขึ้น การจัดท�ารายงานด้วย

ความ "สจุริตใจ" หมายความว่า คุณจะรายงานสิ่งต่างๆ เหล่าน้ัน

ด้วยความซ่ือสตัย์ จริงใจ และท�าดทีี่สดุเทา่ที่คุณมคีวามรู้ความ

สามารถในเร่ืองน้ันๆ

หากคุณรู้สกึว่ามีการตอบโต้เกดิขึ้น สิ่งที่ส �าคัญคือจะต้องแจ้งข้อมูล

ดงักล่าวให้กบัฝ่ายดูแลการปฏบิตังิานของเรา เพ่ือให้มกีาร 

ตรวจสอบและได้รับการแก้ไขอย่างเป็นทางการ

8

ADM จดัการรายงานอย่างไร?

ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายปฏบิตังิานของ ADM มหีน้าที่ในการด�าเนิน

การอย่างฉับไวและเหมาะสม ในการตรวจสอบรายงานเกี่ยวกบัการ

ท�าผดิหลักจริยธรรมหรือผดิกฎหมาย ADM จะเกบ็รายละเอยีดของ

การตรวจสอบน้ันเป็นความลับสงูสดุภายใต้ขอบเขตเทา่ที่เป็นไปได้ 

ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขปัญหาและข้อก�าหนดของกฎหมายที่มผีล

บงัคับใช้ 

ในบางคร้ัง เพ่ือนพนักงาน ADM อาจได้รับการตดิต่อให้ช่วย

เหลือเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายในหรือภายนอกที่เกี่ยวข้องกบัการ

ประพฤตผิดิ พวกเราแต่ละคนมส่ีวนรับผดิชอบในการให้ความ 

ร่วมมอืกบัตรวจสอบน้ันๆ ด้วย คุณจะต้องไม่ก้าวก่ายการตรวจสอบ 

ด้วยการแก้ไขหรือการท�าลายเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

อะไรคือผลของการละเมิดประมวลจริยธรรม?

การท�างานให้กบั ADM หมายถงึคุณได้ให้ค�ามั่นสญัญาที่จะยึดมั่น

ในหลักจรรยาบรรณของบริษัท ผู้ใดกต็ามที่ละเมดิหลักจรรยาบรรณ

ของบริษัทหรือข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องจะถูกลงโทษทางวินัยและอาจ

ถงึขั้นเลิกจ้างงานได้ ระเบยีบวินัยทุกข้อเป็นไปอย่างยุตธิรรม  

เทา่เทยีมกนัและสอดคล้องกบักฎหมายท้องถิ่นส�าหรับทุกคน 

นอกจากน้ีการละเมดิกฎหมายอาจท�าให้ ADM และบุคคลที่

เกี่ยวข้องได้รับโทษทางอาญาและ/หรือทางแพ่งได้

ถาม: หัวหน้างานของไมยราขอให้เธอท�าบางอย่างที่เธอเช่ือว่าเป็นการละเมดิหลักจรรยาบรรณของบริษัท 

หากเธอรายงานสถานการณแ์ละบริษัทพิจารณาแล้วว่า หัวหน้างานของเธอไม่ได้ละเมดิหลักจรรยาบรรณ

ของบริษัท ไมยราจะถูกด�าเนินการทางวินัยหรือไม่

ตอบ: ไม่ ไมยราท�าการรายงานด้วยความสจุริตใจ ดงัน้ัน แม้หัวหน้างานของเธอจะไม่ได้ท�าความผดิใดๆ 

รายงานของเธอกจ็ะไม่น�าไปสู่การลงโทษทางวินัยหรือการตอบโต้ในรปูแบบใดๆ กบัเธอ

การปรับใช้
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การด�ารงจ ริยธรรม. . .  กับ บุคลากรของเรา

ความเคารพในสถานทีท่�างานของเรา

ความหลากหลาย

สิ่งส�าคัญคือเราต้องท�างานร่วมกนัเพ่ือให้

แน่ใจว่าสถานที่ท�างานของเราเป็นสถานที่ 

ที่เราอยู่ร่วมกนัและยอมรับซ่ึงกนัและกนัได้ 

ความหลากหลายทางภมูหิลัง ประสบการณ ์

และวิธคีิดของพนักงานแต่ละคน เป็นสิ่ง

ส�าคัญในการขบัเคล่ือน ADM ให้ประสบ

ความส�าเรจ็ได้ เราจึงต้องเหน็คุณค่าของ

ความหลากหลายของสมาชิกทุกคนในทมี

ของเรา

การเลือกปฏิบติั

เราแต่ละคนมคีวามรับผดิชอบที่จะท�าหน้าที่

ในส่วนของเราเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่

เพ่ือนร่วมงานของเราสามารถเตบิโตและ

ประสบความส�าเรจ็ต่อไปได้ เราและผู้สมคัร

เข้าท�างานใน ADM จะได้รับการประเมนิ

ตามคุณสมบตั ิทกัษะที่แสดง และผลงาน

ของเรา ADM ห้ามไม่ให้มกีารเลือกปฏบิตัิ

ที่ไม่ยุตธิรรมในทุกรปูแบบ ดงัน้ันเราจะไม่

ท�าการตดัสนิใจด้านการว่าจ้างใดๆ (เช่น 

การจ้าง การเล่ือนขั้น และการขึ้นเงนิเดอืน) 

ที่ยึดตามลักษณะที่ได้รับการคุ้มครองทาง

กฎหมาย ปัจจัยเหล่าน้ันอาจแตกต่างกนัไป

ตามกฎหมายท้องถิ่น แต่โดยทั่วไปจะรวม

ถงึเช้ือชาต ิสผีวิ ศาสนา เพศ อตัลักษณท์าง

เพศสภาพ ความทุพพลภาพ อายุ รสนิยม

ทางเพศ และสถานภาพการสมรส

การคกุคาม

การป้องกนัการคุกคามในที่ท�างานเป็นสิ่ง

ส�าคัญในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการ

ท�างานที่มกีารให้เกยีรตซ่ึิงกนัและกนั  

ในขณะที่ค�าจ�ากดัความของการล่วงละเมิด

อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนที่ ส�าหรับ 

ADM โดยทั่วไปหมายถงึพฤตกิรรมที่ไม่ 

พึงประสงค์ที่เกี่ยวโยงถงึลักษณะของบุคคล

ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายซ่ึงท�าให้

เกดิสภาพแวดล้อมการท�างานที่ไม่เป็นมติร

และเหยียดหยามกนั การคุกคามอาจเป็น 

ทางวาจา ทางสายตา หรือทางกายภาพ  

การล่วงละเมิดน้ีอาจเกี่ยวข้องหรือไม่

เกี่ยวข้องกบัทางเพศ การล่วงละเมดิน้ี  

เป็นได้หลายแบบ เช่น การดูหมิ่น การใช้

ภาษา การข่มขู่ ท�าให้เกดิความเสื่อมเสยี 

เร่ืองตลกหรือการแสดงออกเพ่ือล้อเลียน 

หรือการสมัผสัที่ไม่พึงประสงค์ เราแต่ละคน

มคีวามรับผดิชอบในการรักษา 

สภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปราศจาก

พฤตกิรรมใดๆ ที่เป็นการข่มขู่หรือล่วง

ละเมดิ

ทรัพยากร

หากคุณทราบหรือสงสยัว่ามีบุคคลใด 

ถูกเลือกปฏิบติัหรือถูกคุกคาม คุณควร

แจง้กรณีทีเ่กิดข้ึนไปยงัตวัแทนทีร่ะบุไวใ้น 

“การรายงานค�าถามและขอ้กงัวล”  

โดยทนัที โปรดจ�าไวว่้า ADM ไม่ยอมรบั

การตอบโตทุ้กรูปแบบต่อคุณในการแจง้

การกระท�าผิดทีเ่กิดข้ึนจริงหรืออาจ 

เกิดข้ึนโดยสุจริตใจ



สุขภาพและความปลอดภยัในสถานทีท่�างาน 

เราทุกคนต้องท�าหน้าที่ของตนเองเพ่ือรักษาสถานที่ท�างานที่ถูก 

สขุอนามัยและปลอดภัยส�าหรับเพ่ือนร่วมงานของเราและผู้มาเยือน 

ซ่ึงในส่วนหน่ึง หมายถงึความมุ่งมั่นของเราในการบรรลุเป้าหมายการ

ปฏบิตังิานที่ปราศจากการบาดเจบ็และอบุตัเิหต ุเราเช่ือมั่นว่าการ

ปฏบิตังิานที่ปราศจากการบาดเจบ็และอบุตัเิหตสุามารถเกดิขึ้นได้ 

เราพยายามอย่างเตม็ที่เพ่ือบรรลุเป้าหมายการปฏบิตังิานที่ปราศจาก

การบาดเจบ็และอบุตัเิหตใุนสถานที่ท�างานของเรา เพ่ือบรรลุ 

เป้าหมายการปฏบิตังิานที่ปราศจากการบาดเจบ็และอบุตัเิหต ุเรา

ต้องปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบที่มผีลบงัคับใช้ทั้งหมดที่

ก�าหนดขึ้นเพ่ือป้องกนัอนัตรายในสถานที่ท�างานและส่งเสริมสภาพ

แวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัยและถูกสขุอนามยั เราส่งเสริมให้ 

ทุกคนมส่ีวนร่วมในความพยายามน้ีด้วยการแลกเปล่ียนแนวคิดและ

ข้อกงัวล สงัเกตการณด้์านความปลอดภัย ให้ความเหน็กบั 

เพ่ือนร่วมงานเกี่ยวกบัพฤตกิรรมเพ่ือความปลอดภัย รับฟัง 

ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยให้เกดิความปลอดภัย และท�างาน

ร่วมกนัเพ่ือพัฒนาแนวปฏบิตัทิี่เน้นความปลอดภัย 

เราต้องไม่ด�าเนินธุรกจิในนามของ ADM หรือขอให้ผู้อื่นด�าเนินการ 

เมื่อตระหนักว่าไม่สามารถด�าเนินงานน้ันได้อย่างปลอดภัย เราต้อง

ให้ความส�าคัญกบัความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นเป็นสิ่งแรก

ตลอดเวลา ซ่ึงหมายความว่าเราต้องไม่ปฏบิตังิานให้กบั ADM หาก

มอีาการเมาสรุา ใช้สารเสพตดิ หรือใช้ยาที่ซ้ือจากร้านขายยาหรือตาม

แพทย์สั่งโดยผดิวัตถุประสงค์

เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานที่ท�างานมคีวามปลอดภัยและถูกสขุอนามยั 

เราต้องท�างานเพ่ือป้องกนัไม่ให้มกีารกระท�าและการข่มขู่ที่ใช้ความ

รนุแรงเกดิขึ้นในสถานที่ท�างาน ADM ไม่ยอมรับและห้ามใช้ความ

รนุแรงโดยเดด็ขาดโดยไม่ค�านึงว่าเป็นการกระท�าต่อเพ่ือนร่วมงาน

หรือผู้มาเยือนสถานที่ปฏบิตังิานของเรา 

10

ถาม: แกรนทช์อบเล่าเร่ืองตลกที่ไม่เหมาะสม ซ่ึงท�าให้เปาโล เพ่ือนร่วมงานของเขา ไม่พอใจ เปาโลได้บอกแกรนทห์ลายคร้ังว่า เขารับไม่ได้ 

กบัเร่ืองตลกน้ันและรู้สกึไม่พอใจ แต่แกรนทยั์งคงกล่าววิจารณอ์ย่างหยาบคาย เปาโลทราบว่าไม่ใช่เขาเพียงคนเดยีวที่รู้สกึอดึอดักบั

พฤตกิรรมของแกรนท ์แต่ไม่มใีครพูดอะไร รวมถงึผู้จัดการของเขา เปาโลควรท�าอย่างไร

ตอบ: หากเขาไม่สะดวกใจที่จะพูดคุยกบัผู้จัดการของเขา เปาโลควรแจ้งการกระท�าของเพ่ือนร่วมงานของเขาไปยังผู้จัดการคนอื่น หัวหน้างาน 

เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุไว้ใน “การรายงานค�าถามและข้อกงัวล” เร่ืองตลกของแกรนทท์�าให้เกดิสภาพ

แวดล้อมการท�างานที่ไม่เป็นมติรและเป็นการดูถูกเปาโลและอาจรวมถงึคนอื่นๆ ด้วย ดงัน้ันอาจถอืได้ว่าเป็นการคุกคาม ผู้จัดการที่ได้ 

รับทราบข้อมูลน้ีมหีน้าที่ผูกพันในการด�าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าประเดน็ปัญหาได้รับการตรวจสอบและแก้ไขอย่างเหมาะสม

การปรับใช้



แนวทางการจา้งงานอย่างเป็นธรรม

ADM มุ่งมั่นต่อการให้สทิธิ์แก่พนักงานของเรา และปฏบิตัติามกฎหมาย

ค่าจ้างและช่ัวโมงท�างานที่มผีลบงัคับใช้ทั้งหมดในทุกที่ทั่วโลกที่เราด�าเนิน

ธุรกจิ นอกจากน้ี ADM คาดหวังให้คู่ค้าธุรกจิของเราปฏบิตัต่ิอพนักงาน

ของตนอย่างเคารพและให้เกยีรต ิและปฏบิตัติามกฎหมายการจ้างงาน

ในท้องถิ่น เราจะไม่ใช้ซัพพลายเออร์ที่ว่าจ้างหรือใช้คนงานที่มอีายุต�่ากว่า

เกณฑท์ี่กฎหมายก�าหนดหรือแรงงานบงัคับ หากทราบการกระท�าดงักล่าว 

เราจะไม่ยอมรับการกระท�าดงักล่าว

11

การปรับใช้

ถาม: จอนเพ่ิงได้เล่ือนต�าแหน่งใหม่ในโรงงาน

ที่เขาท�างานอยู่ หัวหน้าควบคุมงานของเขาขอ

ให้เขาเร่ิมงานทนัท ีถงึแม้ว่าเขายังไม่ได้รับการ

ฝึกอบรมที่จ�าเป็นส�าหรับการใช้งานเคร่ืองจักร

ที่เขาจะต้องใช้ เขาเป็นคนเรียนรู้ เรว็และเข้าใจ

หลักการพ้ืนฐาน จอนสามารถเร่ิมใช้อปุกรณ์

น้ีก่อนที่เขาจะได้รับการฝึกอบรมหรือไม่

ตอบ: ไม่ได้ เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของ 

ความมุ่งมั่นต่อการปฏบิตังิานโดยปราศจาก 

การบาดเจบ็และอบุตัเิหตขุอง ADM จอน 

ไม่ควรปฏบิตังิานกบัอปุกรณใ์ดๆ ที่เขายัง 

ไม่ได้รับการฝึกอบรมการใช้งาน เขาควร 

แจ้งผู้จัดการหรือหัวหน้าควบคุมงานของเขา 

ว่าเขายังไม่ได้รับการฝึกอบรมที่จ�าเป็น  

เขาควรปฏเิสธการรับภาระหน้าที่ใหม่น้ีจนกว่า

เขาจะได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง

ทรัพยากร

หากคุณพบเห็นหรือสงสยัว่ามีการกระท�าหรือการข่มขู่ทีใ่ชค้วามรุนแรงใดๆ  

ในสถานทีท่�างานของเรา โปรดแจง้ผูจ้ดัการ หวัหนา้ควบคุมงานหรือ ADM Global 

Security ทนัที ในกรณีฉุกเฉินและสถานการณที์เ่ป็นอนัตรายต่อบุคคลหนึง่  

เพือ่นร่วมงานควรติดต่อเจา้หนา้ทีต่�ารวจในทอ้งถิน่ดว้ย

หากคุณทราบหรือสงสยัว่าเงือ่นไข พฤติกรรม หรือสถานการณอ่ื์นใดอาจก่อใหเ้กิด

อนัตรายในส�านกังานหรือในสภาพแวดลอ้มทางอุตสาหกรรม โปรดแจง้ผูจ้ดัการ

หรือหวัหนา้ควบคุมงานของคุณทนัที

เราตอ้งทราบและปฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอนความปลอดภยัของบริษทัทีมี่ 

ผลบงัคบัใชก้บัการปฏิบติังานของเราทั้งหมด เช่น ดูทีน่โยบายความปลอดภยัและ

สุขภาพ หรือนโยบายการข่มขู่และความรุนแรงในสถานทีท่ �างาน ซ่ึงเผยแพร่อยู่ใน 

ADM Policy Center



ความเป็นส่วนตวัของเพือ่นร่วมงาน

เพ่ือนร่วมงานของเรา รวมถงึเพ่ือนร่วมงาน ADM ในอดตีและ 

ผู้ที่มโีอกาสเข้ามาเป็นเพ่ือนร่วมงาน ให้ข้อมูลส่วนตวัแก่บริษัทของ

เรา เช่น หมายเลขบตัรประชาชนที่ออกโดยรัฐบาลและข้อมูล 

ส่วนตวัอื่นๆ และไว้วางใจเราในการใช้และป้องกนัข้อมูลอย่างให้

เกยีรต ิADM เกบ็รวบรวมข้อมูลน้ีเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ จัดเกบ็ 

ข้อมูลในกรณทีี่เกี่ยวข้องกบัความต้องการทางธุรกจิเทา่น้ัน  

และเกบ็ข้อมูลตามระยะเวลาที่จ�าเป็น พร้อมมมีาตรการจ�ากดั 

การเข้าถงึข้อมูลที่เหมาะสม เราทุกคนต้องด�าเนินมาตรการที่ 

เหมาะสมเพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลน้ันและปฏบิตัติาม 

กฎหมายที่มผีลบงัคับใช้ทั้งหมด 

เว้นแต่ก�าหนดโดยกฎหมายที่มผีลบงัคับใช้ เราไม่ควรคาดหวังว่า

ข้อมูลที่เราจัดเกบ็โดยใช้สนิทรัพย์ของบริษัท เช่น คอมพิวเตอร์ 

ระบบการสื่อสารอเิลก็ทรอนิกส ์ลอ็กเกอร์ โตะ๊ท�างานและระบบ

โทรศพัท ์จะมคีวามเป็นส่วนตวั ADM จะปฏบิตัติามข้อก�าหนด

ตามกฎหมายในท้องถิ่นทั้งหมดในการตรวจสอบข้อมูลส่วนตวัที่

จัดเกบ็ในสนิทรัพย์ข้างต้น อย่างไรกด็ ีโปรดตระหนักว่าโดยทั่วไป 

ADM จะตรวจสอบพฤตกิรรมส่วนตวัของคุณเมื่อพบว่ามผีล 

กระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของคุณหรืออาจท�าให้บริษัทได้รับ 

ความเสยีหายหรือเป็นอนัตรายต่อเพ่ือนร่วมงานของคุณเทา่น้ัน

12

ทรัพยากร

หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เติมเกีย่วกบัการจดัเก็บ การจดัการ การเก็บ

รวบรวม และการใชข้อ้มูลส่วนตวัของพนกังานอย่างถูกตอ้งเหมาะสม  

โปรดดูทีน่โยบายการปกป้องขอ้มูลของ ADM ตวัอย่างรวมถงึ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของพนักงานและความปลอดภยัของขอ้มลู

เทคโนโลยสีารสนเทศ คุณสามารถอ่านนโยบายเฉพาะสถานทีท่�างาน

ของคุณไดที้ ่ADM Policy Center
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การด�ารงจ ริยธรรม… 
กับ ลูกค้าและพันธมิตรทาง ธุรกิจของเรา

คุณภาพสินคา้และความปลอดภยั 

การด�าเนินธุรกจิด้วยความซ่ือสตัย์ต่อลูกค้าและคู่ค้าธุุรกจิของเรา 

หมายถงึ ความภาคภมูใิจในงานของเราและการให้ความส�าคัญกบั

คุณภาพของผลิตภัณฑแ์ละความปลอดภัยเป็นสิ่งแรก เราพัฒนาและ

ผลิตผลิตภัณฑอ์าหารและอาหารสตัว์คุณภาพสงู ถูกหลักโภชนาการ

และปลอดภัย และผลิตผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมที่มคุีณภาพสงูตรง 

ตามความคาดหวังที่ตกลงไว้ การรักษามาตรฐานคุณภาพและ 

ความปลอดภัยสงูสดุ หมายถงึ เราต้องท�างานร่วมกนัเพ่ือให้มั่นใจว่า

ผลิตภัณฑข์องเราตรงตามหรือสงูกว่าข้อก�าหนดของกฎหมายและ 

ด้านกฎระเบยีบ

ถาม: ระหว่างการพักดื่มชา/กาแฟ ทาเทยีนาดูการท�างานของผู้ตรวจสอบถงัน�า้มนัชนิดรับประทานได้ เธอคิดว่าเธอเหน็บางสิ่ง 

ตกลงไปในถงัแต่ผู้ตรวจสอบไม่พยายามที่จะเอาวัตถุน้ันออก หลังจากน้ัน ทาเทยีนาสงัเกตว่าผู้ตรวจสอบไม่ได้ถอืไฟฉายอยู่  

และกงัวลว่าอาจเป็นไฟฉายที่ตกลงไป เธอควรท�าอย่างไร

ตอบ: ทาเทยีนาต้องแจ้งเหตทุี่เกดิขึ้นต่อผู้จัดการหรือหัวหน้าควบคุมงานของเธอทนัท ีวิธน้ีี ผลิตภัณฑท์ี่ได้รับผลกระทบจะถูกระงบั

ทนัทแีละมกีารด�าเนินการตรวจสอบเหตทุี่เกดิขึ้น

การปรับใช้

ทรัพยากร

หากคุณทราบหรือสงสยัว่ามีการละเมิดคุณภาพและความปลอดภยัของ

ผลิตภณัฑ ์โปรดแจง้ปัญหาทีเ่กิดข้ึนไปยงัผูจ้ดัการหรือหวัหนา้ควบคุม

งานของคุณโดยเร็วทีสุ่ด หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิม่เติม ดูที ่นโยบาย

การปฏบิตัติามกฎหมายความปลอดภยัและคุณภาพของผลติภณัฑ ์ 

ของเราที ่ADM Policy Center



การซ้ือขายและการแข่งขนั

อย่างเป็นธรรม

การขายและการตลาด

เราต้องด�าเนินการขายและ 

การตลาดอย่างเป็นธรรมและ 

มจีริยธรรม ซ่ึงหมายความว่า  

เราต้องเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์

และบริการของ ADM และห้ามดูหมิ่น

หรือลดความน่าเช่ือถอืของบริษัทคู่แข่งของเรา

หรือผลิตภัณฑห์รือบริการของพวกเขา หากคุณมส่ีวน

เกี่ยวข้องทั้งโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณอ์กัษรเกี่ยวกบับริษัทคู่แข่ง 

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อความเป็นธรรมและเป็นข้อเทจ็จริง

กฎหมายการแขง่ขนัและกฎหมายต่อตา้นการผกูขาด

ที่ ADM เราได้รับการส่งเสริมให้แข่งขนัอย่างจริงจังเพ่ือให้ได้มา 

ซ่ึงโอกาสทางธุรกจิและทางการขาย อย่างไรกด็ ีสิ่งส�าคัญคือเราต้อง

แข่งขนัอย่างถูกกฎหมายและด้วยความซ่ือสตัย์ หลายประเทศที่เรา

ท�าธุรกจิบงัคับใช้กฎหมายการแข่งขนัหรือ “ต่อต้านการผูกขาด” 

ซ่ึงก�ากบัดูแลการแข่งขนัในตลาดของเรา กฎหมายเหล่าน้ีมุ่งหวัง 

ที่จะยุตแินวปฏบิตัทิางธุรกจิที่ไม่เป็นธรรมที่จ�ากดัการแข่งขนั  

เพ่ือให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราและสาธารณะมโีอกาสซ้ือสนิค้าและ

บริการที่มคุีณภาพสงูในราคาตลาดที่เป็นธรรม

กฎหมายการแข่งขนัอาจแตกต่างกนั

ในแต่ละประเทศ และเราอาจต้อง

อยู่ภายใต้กฎหมายของมากกว่า

หน่ึงเขตอ�านาจศาลในคราว 

เดยีวกนั สิ่งส�าคัญคือคุณต้อง 

ทราบหน้าที่รับผดิชอบของคุณ 

ภายใต้กฎหมายการแข่งขนัที่มี 

ผลบงัคับใช้ในทุกที่ที่คุณด�าเนินธุรกจิ 

ที่ ADM เราถูกคาดหวังให้ตระหนักถงึสถานการณ์

ที่อาจขดักบักฎหมายการแข่งขนั หากมสีถานการณด์งักล่าวเกดิขึ้น 

คุณควรขอค�าแนะน�าจากแผนกก�ากบัดูแลการปฏบิตัติามกฎหมาย

ก่อนด�าเนินการใดๆ สิ่งส�าคัญคือตระหนักว่าการละเมดิกฎหมาย

เหล่าน้ีอาจน�าไปสู่การด�าเนินคดอีาญากบัทั้งบุคคลที่มส่ีวนเกี่ยวข้อง

และกบั ADM

เพ่ือให้มั่นใจว่าคุณปฏบิตัหิน้าที่โดยสอดคล้องกบักฎหมายการ

แข่งขนั โปรดด�าเนินการอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเมื่อตดิต่อเจรจา

กบับริษัทคู่แข่งของ ADM โดยเฉพาะอย่างย่ิง หลีกเล่ียงการอภิ

ปรายใดๆ กบับริษัทคู่แข่งซ่ึงอาจถูกมองว่าเป็นการตกลงกนัเพ่ือ

จ�ากดัการค้าไม่ว่าในรปูแบบใดๆ ทั้งการสนทนาที่เป็นลายลักษณ์

อกัษร โดยวาจา หรืออย่างไม่เป็นทางการ อย่างไรกด็ ีเมื่อท�า

ธุรกรรมกบับริษัทคู่แข่งเพ่ือตอบสนองความต้องการหรือ
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วัตถุประสงค์ทางการค้าที่ถูก

กฎหมายของ ADM จ�าเป็นต้อง

ท�าข้อตกลงกบับริษัทคู่แข่งใน

แง่ของธุรกรรมอย่างเจาะจง

และเป็นที่ยอมรับของทั้งสอง

ฝ่าย ข้อยกเว้นส�าหรับการพูดคุย

ในข้อตกลงทางธุรกรรมน้ียังคง

มขีดีจ�ากดัอยู่ ตดิต่อแผนกก�ากบั

ดูแลการปฏบิตัติามกฎหมายหากคุณ

มคี�าถาม

กฎหมายการแข่งขนัไม่ก�ากบัควบคุมการตดิต่อ

เจรจาของเรากบับริษัทคู่แข่ง แต่ห้ามการเข้าร่วมข้อตกลงที่เป็น

ทางการหรือไม่เป็นทางการกบัลูกค้า ซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าธุรกจิ

อื่นๆ ที่อาจจ�ากดัการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรมหรือเข้าร่วมใน

พฤตกิรรมการข่มขู่อื่นๆ 

ขอ้มลูบริษทัคู่แขง่

ในการด�าเนินธุรกจิตามปกต ิ

เราจ�าเป็นต้องขอข้อมูลเกี่ยว

กบัองค์กรอื่นๆ รวมถงึบริษัท

คู่แข่ง เมื่อรวบรวมจากแหล่ง

ข้อมูลที่ถูกกฎหมายอย่าง

เหมาะสม เช่น ลูกค้าและวารสาร

อตุสาหกรรม ข้อมูลประเภทน้ีเป็น

ข้อมูลที่มค่ีาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

วิเคราะห์ตลาด ขยายการให้เครดติ หรือ

การประเมนิผลซัพพลายเออร์ การด�าเนินการ

น้ีเกดิขึ้นโดยทั่วไปและเหมาะสมส�าหรับเราในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลน้ีในระบบการแข่งขนั อย่างไรกด็ ีมข้ีอจ�ากดัเกี่ยวกบั

วิธกีารที่เราได้มาและใช้ข้อมูลน้ันโดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลเกี่ยวกบั

บริษัทคู่แข่ง 

ข้อมูลเกี่ยวกบัเงื่อนไขการแข่งขนัในตลาด รวมถงึข้อมูลเกี่ยวกบั:

• ราคา

• ข้อก�าหนดและเงื่อนไขของการขาย

• การผลิตและกรณทีี่คล้ายกนั
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ADM Policy Center มีนโยบายการก�ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย

การต่อตา้นการผูกขาดและการแข่งขนัและคู่มือทีเ่กีย่วขอ้ง คุณสามารถ

ขอค�าแนะน�าจากแผนกก�ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย



เราต้องไม่รวบรวมข้อมูลดงักล่าวด้วยวิธกีารตดิต่อกบัตวัแทนของ

บริษัทคู่แข่งในตลาดเหล่าน้ัน บริษัทคู่แข่งอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั

สถานการณก์ารตลาดให้เราทราบในบริบทของธุรกรรมธุรกจิที่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย  ตราบเทา่ที่ข้อมูลน้ันจ�าเป็นต่อการพิจารณาธุรกรรม

การปกป้องขอ้มูลของบุคคลทีส่าม 

บางคร้ัง ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าธุรกจิอื่นๆ ของเราอาจแลก

เปล่ียนข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกบัการด�าเนินงานของเขากบั ADM 

เรามหีน้าที่รับผดิชอบในการใช้ จัดเกบ็และป้องกนัข้อมูลดงักล่าว

อย่างรอบคอบในลักษณะที่สอดคล้องกบักฎหมายที่มผีลบงัคับใช้

ทั้งหมดและ/หรือข้อตกลงที่มผีลตามมา เราต้องด�าเนินขั้นตอนที่

เหมาะสมเพ่ือเกบ็ข้อมูลน้ีอย่างปลอดภัยและตรวจสอบให้มั่นใจว่า

ข้อมูลถูกใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกจิที่อนุมตัเิทา่น้ัน

นอกจากน้ี เรายังถูกคาดหวังให้เคารพสทิธิ์ในทรัพย์สนิทางปัญญา 

ของบุคคลที่สามในกจิกรรมการด�าเนินธุรกจิประจ�าวันของเรา  

ซ่ึงหมายถงึเราต้องไม่ละเมิดลิขสทิธิ์ เคร่ืองหมายการค้าหรือสทิธบิตัร 

ที่ถูกต้องของผู้อื่นโดยเจตนา เช่น การด�าเนินกระบวนการที่ 

จดสทิธบิตัร หรือการใช้วัสดุภายใต้การปกป้องลิขสทิธิ์ (เช่น โดยการ

ดาวน์โหลดซอฟตแ์วร์ที่ไม่มสีทิธิ์ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของบริษัท 

หรือโดยการท�าซ�า้ เผยแพร่หรือแจกจ่ายงานที่มลิีขสทิธิ์ของผู้จัดท�า

จากเอกสารที่จัดพิมพ์) เช่นเดยีวกนั การดาวน์โหลดเพลง ภาพถ่าย 

การปรับใช้

ถาม: โมนิค ซ่ึงเป็นพนักงานขาย ADM เจอกบัเพ่ือนเก่าที่ท�างาน

ให้กบับริษัทคู่แข่งหลักของเราแห่งหน่ึง เพ่ือนของโมนิคบอกเธอว่า

บริษัทของเขาก�าลังประมูลราคาสญัญาใหญ่สองสญัญาเดยีวกนักบั

ที่เราก�าลังประมูลราคา เขาแนะน�าว่าหากบริษัทของเราประมูลราคา

สงูไปในสญัญาหน่ึงและบริษัทของเขาท�าเช่นเดยีวกนัในอกีสญัญา

หน่ึง ทั้งสองบริษัทกจ็ะได้ประโยชน์ โมนิคควรท�าอย่างไร

ตอบ: โมนิคจ�าเป็นต้องหยุดการสนทนาน้ันในทนัทแีละรายงาน

สถานการณท์ี่เกดิขึ้นให้กบัผู้จัดการของเธอและฝ่ายก�ากบัดูแล  

เธอควรแจ้งให้เพ่ือนของเธอทราบว่าน่ีไม่ใช่การสนทนาทางธุรกจิที่

เหมาะสม โปรดจ�าไว้ว่าการตกลงตามข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการ

หรือการไม่หยุดการสนทนาน้ันอาจถอืว่าเป็นการละเมดิกฎหมาย

การแข่งขนัทางการค้าที่บงัคับใช้ ระเบยีบของเรา และนโยบายของ

บริษัทอย่างร้ายแรง 

ถาม: จารอนมส่ีวนในกระบวนการการตั้งราคาบริการ ADM  

บางบริการขึ้นใหม่ และคิดว่ามนัช่วยได้มากที่ทราบว่าคู่แข่งหลัก

ของเราในส่วนน้ีคิดค่าบริการเทา่ใดส�าหรับบริการเดยีวกนัน้ี  

ดูเหมอืนว่าเขาไม่สามารถค้นหาข้อมูลออนไลน์หรือเอกสาร

สาธารณะได้ จารอนสามารถตดิต่อคู่แข่งจากบ้านโดยแอบอ้างว่า

เป็นลูกค้าหรือไม่

ตอบ: ไม่ได้โดยเดด็ขาด คุณไม่ควรปลอมตวัเพ่ือให้ได้รับข้อมูล

ด้านการแข่งขนั
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รปูภาพ วิดโีอ หรืองานของผู้จัดท�าอื่นๆ จากอนิเทอร์เนต็ เพ่ือเล่นหรือแสดง

งานดงักล่าวโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ถูกต้องถอืเป็นการกระท�าผดิ

กฎหมาย

การปฏิบติัต่อซพัพลายเออรอ์ย่างเป็นธรรมและความคาดหวงั 

ของซพัพลายเออร์

เรามุ่งมั่นตดิต่อเจรจาการค้ากบัซัพพลายเออร์ของเราทุกรายอย่างเป็นธรรม 

เราเลือกซัพพลายเออร์ตามหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย ซ่ึงรวมถงึคุณภาพของผลิตภัณฑแ์ละบริการ ความเป็นเลิศด้านเทคนิค 

และต้นทุน เป็นต้น นอกจากน้ี เรายังไม่เอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมต่อซัพพลาย

เออร์ของเราโดยการเปล่ียนแปลงฐานะหรือความสมัพันธข์องเรา การปกปิดข้อเทจ็จริงที่ส�าคัญ การใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่ผดิ  

การแจ้งข้อเทจ็จริงที่ส�าคัญที่เป็นเทจ็ หรือการตดิต่อเจรจาที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ

ซัพพลายเออร์ของ ADM ถูกคาดหวังให้มีความมุ่งมั่นต่อความซ่ือสตัย์เช่นเดยีวกบัเรา โดยด�าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม อย่างมจีริยธรรมและ

ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบที่มผีลบงัคับใช้ทั้งหมด

ลูกคา้หน่วยงานของรฐั 

หลายประเทศมข้ีอก�าหนดทางกฎหมายที่เคร่งครัดเกี่ยวกบับริษัทที่ด�าเนินธุรกจิกบัภาครัฐ ในการขายให้ ซ้ือจาก เจรจากบั หรือท�างานกบั

ลูกค้าหน่วยงานของรัฐ เราต้องปฏบิตัติามข้อก�าหนดเหล่าน้ีอย่างรอบคอบ กฎระเบยีบเหล่าน้ีบ่อยคร้ังมคีวามเข้มงวดและซับซ้อนมากกว่า 

กฎระเบยีบที่ก�ากบัควบคุมการขายของเราไปยังลูกค้าเชิงพาณชิย์ หากคุณท�างานที่เกี่ยวข้องกบัการท�าสญัญากบัภาครัฐ คุณมหีน้าที่รับผดิชอบ 

ในการทราบและปฏบิตัติามกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องที่มผีลบงัคับใช้กบัการท�างานของคุณ ตดิต่อแผนกก�ากบัดูแลการปฏบิตัติามกฎหมายเพ่ือ 

ขอรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ
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ADM มีการเตรียมการในระดบัภูมิภาคเพือ่อนุญาตใหค้ดัลอกวสัดุสิง่พมิพบ์างช้ิน 

ติดต่อแผนกกฎหมายส�าหรบัรายละเอียดเพิม่เติม

ทรัพยากร

เราส่งเสริมใหพ้นกังานแบ่งปันเอกสารความคาดหวงั

ของซัพพลายเออร์กบัซพัพลายเออร ์ADM เอกสารนี้

อยู่ที ่ADM.com ใตห้วัขอ้ บริษทัของเรา > การจดัหา > 

ความคาดหวงัของซพัพลายเออร์



ผลประโยชนท์บัซอ้น

เพ่ือรักษาความไว้วางใจของผู้ถอืหุ้นของเรา เราจ�าเป็นต้องท�างาน

โดยคิดถงึผลประโยชน์ที่ดทีี่สดุของบริษัทตลอดเวลา การตดัสนิใจ 

ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของ ADM ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค ์

และล�าดบัความส�าคัญของบริษัท และกระท�าโดยพนักงานที่ไม่มี 

ผลประโยชน์ทบัซ้อนในการตดัสนิใจ "ผลประโยชน์ทบัซ้อน”  

คือสถานการณท์ี่ผลประโยชน์ส่วนตวัที่รวมทั้งของสมาชิกใน

ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้ จักซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อความสามารถ

ในการตดัสนิใจที่ยุตธิรรมและถูกต้องของคุณในนามของ ADM 

หากคุณมส่ีวนเกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือสงสยัว่า 

คุณอาจมส่ีวน คุณมหีน้าที่ที่จะเปิดเผยสถานการณน้ั์นให้กบั 

หัวหน้าของคุณและฝ่ายก�ากบัดูแลในทนัททีี่ท �าได้ พนักงาน 

ควรหลีกเล่ียงสถานการณผ์ลประโยชน์ทบัซ้อนที่อาจเกดิขึ้น 

เทา่ที่จะเป็นไปได้ เพราะเพียงแค่การดูเหมอืนมผีลประโยชน์ 

ทบัซ้อนกอ็าจท�าให้มกีารตั้งค�าถามถงึเหตจูุงใจของพนักงาน  

อาจมกีารขอให้พนักงานเปิดเผยข้อขดัแย้งที่อาจเกดิขึ้นอย่าง 

เป็นทางการเป็นประจ�าทุกปี แต่กม็ข้ีอผูกมดัให้เปิดเผยอยู่ตลอด 

ทั้งปี พนักงานต้องได้รับการอนุมตัจิากการฝ่ายก�ากบัดูแลก่อนที่ 

จะรับต�าแหน่งพนักงานหรือผู้อ�านวยการที่มธุีรกจิภายนอก  

ซ่ึงรวมถงึต�าแหน่งคณะกรรมการที่ไม่แสวงหาก�าไรที่ได้รับหรือ

วางแผนที่จะส่งค�าร้องขอความสนับสนุนจาก ADM Cares  

ส่วนต่อไปน้ีจะอธบิายสถานการณท์ั่วไปบางสถานการณท์ี่อาจเกดิ

ผลประโยชน์ทบัซ้อนได้

ของขวญัและความบนัเทิงทางธุรกิจ

ของขวัญและความบนัเทงิทางธุรกจิมักจะถูกน�าไปใช้ในการ 

เสริมสร้างความสมัพันธท์างธุรกจิ ในขณะที่การพัฒนาความ

สมัพันธใ์นการท�างานกบัลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกจิของเรามีความ

ส�าคัญ เรากต้็องระมดัระวังเมื่อเสนอหรือรับการเช่ือมสมัพันธท์าง

ธุรกจิ การแลกเปล่ียนของขวัญและความบนัเทงิอาจส่งผลให้เกดิ 

ผลประโยชน์ทบัซ้อนได้ หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธกีอ็าจ 

น�าไปสู่ลักษณะของการให้สนิบนหรือการจ่ายเงนิที่ไม่เหมาะสม  

คุณไม่สามารถรับหรือให้ของขวัญ ความช่วยเหลือ หรือความ

บนัเทงิใดๆ ถ้าเป็นข้อผูกมดัหรือดูเหมอืนเป็นข้อผูกมดัต่อผู้รับ 

18

การด�ารงจ ริยธรรม. . .
กับ ผู้ถือ หุ้นของเรา

ทรัพยากร

โปรดดูที ่นโยบายเร่ืองผลประโยชนท์บัซอ้น ทีศู่นยน์โยบายของ ADM 

เพือ่ดูรายละเอียดเพิม่เติมเกีย่วกบัแผนงานเรือ่งผลประโยชนท์บัซอ้น 

รวมถงึค�าแนะน�าในการเปิดเผยขอ้มูลใหก้บัฝ่ายก�ากบัดูแลดว้ย



พนักงานไม่ควรยอมรับส่วนลดเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวัจาก 

ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการหากพวกเขาไม่ได้เสนอส่วนลด 

เหล่าน้ันให้สาธารณชนทั่วไปด้วย

ระหว่างช่วงเทศกาลที่มกีารมอบของขวัญในบางประเทศที่การ 

แลกเปล่ียนของขวัญเป็นธรรมเนียมปฏบิตั ิพนักงานสามารถ 

แลกเปล่ียนของขวัญกบักลุ่มธุรกจินอกภาครัฐอย่างพอเป็นพิธไีด้ 

อย่างไรกต็ามพนักงานไม่ควรร้องขอหรือเรียกร้องของขวัญจากคู่ค้า

ทางธุรกจิใดๆ 

โดยทั่วไปเราสามารถเสนอให้หรือรับของขวัญ ความช่วยเหลือ  

หรือความบนัเทงิได้ตราบเทา่ที่:

• ไม่ท�าให้ผู้รับรู้สกึว่าเป็นการผูกมดัหรือเป็นลักษณะของข้อผูกมดั

• เสริมสร้างความสมัพันธท์างธุรกจิอย่างสมเหตสุมผล

• ไม่ละเมิดแนวปฏบิตัขิองธุรกจิในท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับ 

โดยทั่วไป

• มมูีลค่าไม่มาก

• ไม่ละเมิดกฎหมายท้องถิ่นหรือนโยบายของบริษัทของผู้รับ

• ไม่ได้เรียกร้อง

• ไม่ให้หรือรับบ่อยๆ
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ทรัพยากร

โปรดดูรายละเอียดเพิม่เติมไดที้ ่"การใหสิ้นบนและการจ่ายเงิน

โดยไม่เหมาะสม" ในส่วนของหลกัปฏิบติัของเราและนโยบาย 

การต่อตา้นการคอร์รัปชันของเราที ่ADM Policy Center



โอกาสทางธุรกิจของบริษทั

ในการท�าการตดัสนิใจทางธุรกจิอย่างยุตธิรรมในนามของ ADM เรา

ต้องไม่แข่งขนักบับริษัทของเรา ซ่ึงหมายความว่าเราไม่สามารถยึดเอา

โอกาสทางธุรกจิหรือโอกาสในการลงทุนที่เราพบเจอผ่านทางต�าแหน่ง

ของเราที่ ADM หรือผ่านทางทรัพย์สนิหรือข้อมูลของบริษัทมาเป็น

ของตวัเอง โดยเฉพาะอย่างย่ิง คุณไม่สามารถเกง็ก�าไรสนิค้าทางการ

เกษตรที่แปรรปูโดย ADM ได้ นอกจากน้ีคุณไม่สามารถช่วยให้ผู้อื่น

ใดยึดเอาโอกาสทางธุรกจิหรือโอกาสในการลงทุนไว้เพ่ือประโยชน์ 

ส่วนตวัซ่ึงรวมถงึสมาชิกในครอบครัวและเพ่ือน 

การรบังานนอก

ADM เข้าใจว่าเราอาจต้องการรับงานนอกบริษัทของเรา อย่างไร

กต็ามเราต้องท�าให้แน่ใจว่างานนอกใดๆ ที่เรารับมาไม่ท�าให้ความ

สามารถในการท�างานเพ่ือ ADM ของเราลดน้อยลง และไม่ก่อให้เกดิ

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
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ทรัพยากร

โปรดทบทวนคู่มอืเร่ืองการไม่เก็งก�าไรของ ADM ที ่ 

ADM Policy Center เพือ่ดูขอ้มูลเพิม่เติม

การปรับใช้

ถาม: ในการประชุมนอกสถานที่ ซัพพลายเออร์เจ้าหน่ึง ซ่ึงได้ให้

บริการแก่บริษัทของเรามาเป็นเวลาหลายเดอืน ได้เชิญอลัเลน็ 

ไปร่วมทานอาหารมื้อกลางวัน อลัเลน็รับค�าเชิญและยอมให้ 

ซัพพลายเออร์จ่ายเงนิค่าอาหารมื้อขนาดพอประมาณน้ัน  

การกระท�าของเขาเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่?

ตอบ: ได้ มื้ออาหารในลักษณะพอประมาณโดยทั่วไปอนุญาตให้มี

ได้ตราบเทา่ที่การกระท�าน้ันไม่ก่อให้เกดิข้อสงสยัในความเป็นกลาง

ของคุณ ดูให้แน่ใจว่ามื้ออาหารน้ันมคีวามสมเหตสุมผลเพ่ือ 

เสริมสร้างความสมัพันธท์างธุรกจิของคุณ และเป็นไปตาม

ธรรมเนียมปฏบิตัใินท้องถิ่นและกฎหมาย 

—————————————————————— 



ผลประโยชนด์า้นการเงิน

คุณต้องหลีกเล่ียงการท�าธุรกจิของ ADM กบับริษัทใดกต็ามที่คุณมผีลประโยชน์ด้านการเงนิอย่างมนัียส�าคัญ 

นอกจากน้ี คุณไม่สามารถซ้ือหรือรักษาผลประโยชน์ด้านการเงนิอนัมนัียส�าคัญในตวัลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกจิ

เว้นแต่ว่าคุณได้รับการอนุมตัจิากผู้จัดการของคุณหรือฝ่ายก�ากบัดูแล คุณควรท�าให้แน่ใจว่าคุณสามารถท�าการ

ตดัสนิใจทางธุรกจิของ ADM โดยยึดถอืผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

ต่อตา้นคอรปัชัน่

การติดสินบน

ADM ห้ามไม่ให้มีการให้ตดิสนิบนและจ่ายเงนิที่ไม่เหมาะสมในรปูแบบอื่นๆ กฎน้ีจะน�าไปใช้ในทุกการด�าเนิน

งานของ ADM รวมถงึกจิการร่วมค้าที่ได้รับการควบคุมโดยไม่ค�านึงถงึที่ๆ คุณท�าธุรกจิหรือระดบังานของคุณ 

"สนิบน" อาจเป็นสิ่งใดกไ็ด้ที่มมูีลค่าที่เสนอ ให้สญัญา ท�า หรือมอบให้เพ่ือให้ได้มาหรือรักษาธุรกจิไว้ หรือเพ่ือ

ความได้เปรียบทางธุรกจิที่ไม่เหมาะสม ซ่ึงรวมถงึเงนิสด สิ่งที่มค่ีาเทา่กบัเงนิสด ของขวัญ ค่าใช้จ่ายในการ 

เดนิทาง ความบนัเทงิ บริการ หรือการให้กู้ยืม หากพนักงานทราบถงึสถานการณท์ี่เกี่ยวข้องกบัการให้สนิบน 

ในภาครัฐหรือในทางพาณชิย์ เขาหรือเธอควรแจ้งให้ฝ่ายก�ากบัดูแลทราบในทนัท ีไม่พยายามเล่ียงกฎหมาย  

ข้อบงัคับ หรือนโยบายของบริษัทโดยการขอให้บุคคลที่สามกระท�าบางสิ่งที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้กระท�า 
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กฎหมายต่อตา้นการทจุริต

หากต�าแหน่งของคุณต้องมปีฏสิมัพันธก์บัภาครัฐ คุณต้องทราบและปฏบิตัติามกฎหมาย

ต่อต้านการทุจริตที่น�ามาใช้กบักจิกรรมทางธุรกจิระดบัสากลของเรา เช่น กฎหมายว่าด้วย

การกระท�าอนัเป็นการทุจริตข้ามชาตขิองสหรัฐอเมริกาและพระราชบญัญัตกิารตดิสนิบน

ของสหราชอาณาจักร เรายังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามที่เราเลือกให้เป็นตวัแทน 

ADM เช่น ที่ปรึกษา ตวัแทน ผู้แทน ผู้รับเหมารายย่อย และคู่ค้ากจิการร่วมค้าน้ันทราบ

และปฏบิตัติามกฎหมายเหล่าน้ีเมื่อพวกเขาด�าเนินธุรกจิของเรา เน่ืองจากบริษัทอาจ 

ต้องรับผดิชอบต่อการกระท�าของพวกเขา 

ภายใต้กฎหมายต่อต้านการทุจริตทั่วโลกและนโยบายของบริษัท เราไม่สามารถเสนอ  

ให้สญัญา ท�า หรือให้สนิบน หรือการจ่ายเงนิที่ไม่เหมาะสม (หรือสิ่งที่อาจถูกมองว่าเป็น

เช่นน้ัน) ให้กบัลูกจ้างของรัฐ ส่วนตวับุคคล หรือนิตบุิคคลส่วนตวัได้ รปูแบบหน่ึงของ 

การจ่ายเงนิที่ไม่เหมาะสมคือ "เงนิสนิบน" เงนิสนิบนคือผลตอบแทนของเงนิที่จ่ายไปแล้ว

หรือก�าลังจะจ่ายเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาทางกฎหมายเป็นรางวัลส�าหรับการส่งเสริม 

ข้อตกลงทางธุรกจิ “ลูกจ้างของรัฐ” มคีวามหมายที่กว้าง ค�าน้ีสามารถอ้างองิถงึข้าราชการ

และพนักงาน ณ ต�าแหน่งใดๆ ของภาครัฐ เจ้าหน้าที่หรือผู้สมคัรพรรคการเมอืง พนักงาน

ขององค์กรระหว่างประเทศ (เช่น สหประชาชาต)ิ และพนักงานของนิตบุิคคลที่รัฐบาล

ควบคุมหรือเป็นเจ้าของ และยังห้ามมใิห้พนักงานของ ADM รับสนิบนจากหน่วยงานหรือ

พนักงานของภาครัฐและเอกชนอกีด้วย

การจา่ยเงินค่าอ�านวยความสะดวก

การจ่ายเงนิค่าอ�านวยความสะดวกหรือที่มกัเรียกกนัว่า “ค่าน�า้ร้อนน�า้ชา” เป็นการจ่ายเงนิจ�านวนเลก็น้อยให้กบัลูกจ้างรัฐบาลเพ่ือเร่ง 

หรือรับประกนัประสทิธภิาพของการด�าเนินงานราชการที่เป็นกจิวัตร ถงึแม้ว่าการจ่ายเงนิค่าอ�านวยความสะดวกอาจถูกกฎหมายในบาง 

สถานที่ที่เราท�าธุรกจิ แต่ ADM กไ็ม่สนับสนุนให้กระท�าเป็นอย่างย่ิง คุณต้องได้รับการอนุมตัจิากฝ่ายควบคุมดูแลก่อนที่จะเสนอ ให้สญัญา 

อนุญาต หรือท�าการจ่ายเงนิดงักล่าว กฎน้ีจะมผีลบงัคับใช้ไม่ว่าจ�านวนเงินจะมากหรือน้อยเพียงใด 

ทรัพยากร

ผูที้เ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงานบุคคลทีส่าม

เพือ่ท�าธุรกิจกบัพนกังานของรฐัจะตอ้งท�า

กระบวนการสอบทานธุรกิจใหเ้รียบรอ้ย

ก่อนทีจ่ะอนุญาตใหพ้วกเขาด�าเนนิธุรกิจใน

นามตวัแทนของ ADM หากคุณมีขอ้สงสยั

เกีย่วกบัการใหสิ้นบนหรือการจ่ายเงินทีมิ่

ชอบ คุณควรขอค�าแนะน�าจากฝ่ายก�ากบั

ดูแลก่อนทีจ่ะด�าเนินการ



การควบคุมการคา้

ADM จัดส่งผลิตภัณฑแ์ละบริการไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก การด�าเนินการค้าระหว่างประเทศของเราเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคับ 

ของประเทศที่เราด�าเนินธุรกจิด้วย ดงัน้ัน เราต้องปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคับทั้งหมดที่บงัคับใช้ที่เกี่ยวข้องกบัการค้าระหว่างประเทศ 

ซ่ึงรวมถงึมาตรการบงัคับทางเศรษฐกจิ การควบคุมการส่งออก และกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคับต่อต้านการคว�่าบาตร การค้าที่เกี่ยวข้อง

กบัประเทศ นิตบุิคคล บุคคล หรือมาตราที่อยู่ภายใต้การคว�่าบาตรทางเศรษฐกจิและ/หรือการควบคุมการส่งออกต้องได้รับอนุญาตจาก 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตดิต่อขอความช่วยเหลือจากทมีงานฝ่ายก�ากบัดูแลการค้า 

การคว�่าบาตรระหว่างประเทศโดยยึดตามเช้ือชาต ิเพศ ชาตกิ�าเนิด หรือศาสนาน้ันผดิกฎหมาย ต้องรายงานการร้องขอเพ่ือเข้าร่วมในการ 

คว�่าบาตรดงักล่าวให้กบัทมีงานฝ่ายก�ากบัดูแลการค้า ฝ่ายก�ากบัดูแลจะให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกบัการร้องขอและดูว่าต้องรายงานไปยังภาครัฐ 

หรือไม่ การไม่รายงานการร้องขอเพ่ือเข้าร่วมในการคว�่าบาตรถงึแม้ว่าจะไม่ได้ปฏบิตักิอ็าจเป็นการละเมดิกฎหมายได้

สินทรพัยแ์ละเทคโนโลยขีอง ADM

ขอ้มลูของ ADM ทีเ่ป็นความลบัความรับผดิชอบของเราอย่างหน่ึง คือการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของ ADM "ข้อมูลที่เป็นความลับ" 

โดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะทั้งหมดที่คู่แข่งสามารถใช้ได้หรืออาจเป็นอนัตรายต่อ ADM ได้หากเปิดเผยออกไป 

ตวัอย่างได้แก่ ข้อมูลด้านการเงนิ ข้อมูลการแข่งขนั เช่น การตั้งราคา กลยุทธท์างการตลาด ต้นทุน ทรัพย์สนิทางปัญญา เช่น สทิธบิตัร ข้อมูล

ผลิตภัณฑ ์และสตูรอาหาร ข้อมูลและความรู้ทางเทคนิค กระบวนการ อปุกรณแ์ละเคร่ืองจักร เค้าโครงและการออกแบบ ข้อมูลพนักงาน 

รวมถงึข้อมูลที่สามารถบ่งช้ีตวับุคคลได้และข้อมูลด้านสขุภาพ ข้อมูลลูกค้าและผู้ขาย เอกสารและสญัญาทางกฎหมาย และเทคโนโลยี

สารสนเทศ เราทุกคนมหีน้าที่ความรับผดิชอบที่จะต้องปกป้อง ADM ลูกค้าของเรา และข้อมูลของเราโดยการยึดถอืต่อการควบคุมภายใน

งานและการท�างานของเรา การควบคุมรวมถงึการเข้าใช้ข้อมูลที่จัดเกบ็ไว้และการใช้และเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม ซ่ึงรวมถงึข้อมูลที่สื่อสาร 

ในทั้งแบบเป็นลายลักษณอ์กัษรและเอกสารอเิลก็ทรอนิกสร์วมถงึการพูดคุย
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ถาม: เซียร์ราต้องการได้รับใบอนุญาตให้เรว็ที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ พนักงานของรัฐที่เธอก�าลังตดิต่องานด้วยเสนอที่จะเพ่ิมความเรว็ใน

กระบวนการอนุมตัใิห้โดยแลกกบั "ค่าธรรมเนียมเลก็น้อย" เธอสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมเลก็น้อยน้ันให้กบัพนักงานของรัฐเพ่ือเร่งกระบวนการ

ท�างานได้หรือไม่

ตอบ: ไม่ได้ เพราะกฎหมายท้องถิ่นที่ควบคุมการจ่ายเงนิเพ่ืออ�านวยความสะดวกน้ันมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในแต่ละท้องที่ และอาจ 

มบีทลงโทษที่รนุแรง เซียร์ราไม่สามารถเสนอหรือจ่ายเงนิแม้เพียงเลก็น้อยหากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณอ์กัษรจากฝ่ายก�ากบัดูแล 

การปรับใช้



เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เป็นความลับของ ADM จะได้รับการปกป้อง 

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้กบัใครกต็ามภายนอก ADM เว้นแต่ว่าจะ

ได้รับอนุญาตหรือต้องปฏบิตัติามกฎหมายเทา่น้ัน เราไม่สามารถ

พูดคุยเกี่ยวกบัข้อมูลน้ีกบัเพ่ือนร่วมงานที่ไม่จ�าเป็นต้องทราบ

ข้อมูลน้ีได้ ใช้ความระมดัระวังไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความลับน้ี (หรือ

เทคโนโลยีที่มข้ีอมูลดงักล่าว) สญูหาย จัดเกบ็ผดิที่ หรือปล่อยทิ้งไว้

โดยไม่มคีนดูแล นอกจากน้ันแล้วไม่พูดคุยเกี่ยวกบัข้อมูลน้ีในสถาน

ที่ที่ผู้ไม่มคีวามจ�าเป็นทางธุรกจิที่จะต้องทราบข้อมูลอาจได้ยิน  

(เช่น อาคารผู้โดยสารสนามบนิ รถไฟ ร้านอาหาร หรือห้องพักผ่อน

ของบริษัท)

ทรพัยสิ์นทางปัญญาของ ADM

พวกเราหลายคนต้องจัดการกบัวัสดุที่ ADM เป็นเจ้าของสทิธิ์  

เช่น วัสดุที่อยู่ภายใต้ลิขสทิธิ์หรือสทิธบิตัรและความลับทางการ

ค้า ซ่ึงรวมถงึผลิตภัณฑท์ี่เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การคิดค้น 

แนวคิด กระบวนการ การออกแบบ และแผนธุรกจิที่เป็นความลับ  

เราได้รับการคาดหวังให้ปกป้องทรัพย์สนิทางปัญญาน้ีและใช้

ส�าหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกจิที่ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน ภายใต้

ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ADM เป็นเจ้าของสทิธิ์ในสิ่งใดๆ  

ที่เราสร้างขึ้นในเวลาท�างานของบริษัทหรือภายในขอบเขตหน้าที่ 

การงานของเราที่ ADM ซ่ึงจะมผีลบงัคับใช้แม้กระทั่งหลังจากที่เรา

สิ้นสดุการท�างานที่ ADM

สินทรพัยข์องบริษทั

เรามหีน้าที่ความรับผดิชอบในการปกป้องสนิทรัพย์ของ ADM  

ซ่ึงรวมถงึสิ่งอ�านวยความสะดวก เงนิทุน อปุกรณ ์ยานพาหนะ  

และเวลาของคุณในขณะที่ด�าเนินธุรกจิของ ADM คุณต้องใช้

สนิทรัพย์เหล่าน้ีอย่างมปีระสทิธภิาพและเพ่ือจุดประสงค์ทางธุรกจิ 

ไม่พยายามใช้สนิทรัพย์ของ ADM เพ่ือประโยชน์ส่วนตวั 

ระบบการสือ่สารทางอิเลก็ทรอนิกส์

ADM จัดหาระบบการสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่หลากหลายให้เรา

เข้าใช้ ซ่ึงรวมถงึระบบคอมพิวเตอร์และโทรศพัทเ์พ่ือให้เราท�างาน

ประจ�าวันได้ เรามหีน้าที่ในการปกป้องระบบและเทคโนโลยีที่ 

ADM จัดหาให้เราเหล่าน้ี เช่น แลป็ทอ็ป แทบ็เลต็ โทรศพัทม์อืถอื 

และซอฟตแ์วร์ ซ่ึงหมายความว่าเราทุกคนต้องท�าหน้าที่ในส่วนของ

เราเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิความเสยีหาย อนัตราย ความสญูเสยี  

และการเข้าถงึทรัพยากรเหล่าน้ีโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่าได้ปฏบิตัติามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการ

ควบคุมภายในที่มสี �าหรับทรัพยากรที่คุณใช้ หากคุณต้องการใช้

ทรัพยากรอเิลก็ทรอนิกสข์อง ADM เช่น คอมพิวเตอร์และโทรศพัท์

ส�าหรับการใช้งานส่วนตวั โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้งาน

อย่างจ�ากดัและมคีวามเหมาะสม โปรดใช้ดุลยพินิจที่ดใีนการ 

ตดัสนิใจ และไม่ให้การใช้งานส่วนตวัของคุณมารบกวนหน้าที่ 

การงานของคุณ

โปรดจ�าไว้ว่าข้อความอเิลก็ทรอนิกส ์(เช่นอเีมล์ ข้อความโต้ตอบ

แบบทนัท ีและการส่งข้อความ) จะบนัทกึการสื่อสารของคุณไว้

เป็นการถาวร การสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกสส์ามารถถูกปรับเปล่ียน
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และส่งต่อได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ ด้วยเหตผุลเหล่าน้ีจึงควร

ระมดัระวังเมื่อเขยีนร่างข้อความอเิลก็ทรอนิกสใ์ดๆ บนหัวจดหมาย

ของบริษัทหรือเมื่อใช้ทรัพยากรของ ADM 

นอกจากน้ี คุณต้องใช้ระบบและเทคโนโลยีเหล่าน้ีตามหลักจริยธรรม

และถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามดาวน์โหลดหรือส่งเน้ือหาที่ 

ไม่เหมาะสม มเีน้ือหาทางเพศชัดเจน ผดิกฎหมาย หรือเป็นการดู

หมิ่นผ่านทางทรัพยากรเหล่าน้ี คุณไม่ควรคาดหวังความเป็นส่วนตวั

เมื่อใช้ทรัพยากรของบริษัทเน่ืองจาก ADM อาจท�าการตรวจสอบ 

ใช้งานส่วนตวัของคุณตามขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต อย่างไร

กต็ามโปรดจ�าไว้ว่าโดยทั่วไปแล้ว ADM จะข้องเกี่ยวกบัเร่ืองการ 

ใช้สนิทรัพย์บริษัทของคุณกต่็อเมื่อการใช้งานน้ันเป็นการรบกวน

หน้าที่การงานของคุณ หรืออาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบริษัท 

หรือเพ่ือนร่วมงานของคุณ

สือ่สงัคมออนไลนแ์ละไซตเ์ครือขา่ย

สื่อสงัคมออนไลน์และเวบ็ไซตเ์ครือข่ายได้เปล่ียนวิธกีารแชร์ข้อมูล

ของเราหลายคน สื่อเหล่าน้ีได้สร้างโอกาสใหม่ในการสื่อสารและการ

ประสานการท�างานร่วมกนัขึ้นมา แต่ในขณะเดยีวกนักอ็าจท�าให้เกดิ

ความเสยีหายกบับริษัทของเราได้ด้วย สื่อสงัคมออนไลน์รวมถงึไซต์

เครือข่ายสงัคม บลอ็ก ไซตแ์ชร์รปูถ่ายและวิดโีอ ฟอรัม ห้องสนทนา 

และอื่นๆ หากต�าแหน่งของคุณจ�าเป็นต้องใช้การโพสตบ์นเวบ็ไซต ์

คุณต้องได้รับสทิธิ์จากการสื่อสารภายนอกก่อนที่จะท�าเช่นน้ัน 

ในการโต้ตอบบนสื่อสงัคมออนไลน์ส่วนตวัของคุณ คุณสามารถระบุ

ว่า ADM เป็นนายจ้างของคุณและใส่ช่ือต�าแหน่งของคุณได้ แต่เช่น

เดยีวกนักบัสื่ออื่นๆ คุณไม่สามารถโพสตร์ปูภาพเกี่ยวกบังานหรือพูด

คุยเกี่ยวกบั ADM หรือการท�างานของคุณในบริษัทของเรา ดูข้อมูล

เพ่ิมเตมิเกี่ยวกบันโยบายการสื่อสารภายนอกที่ ADM ได้ที่ ADM 

Policy Center

ถาม: เมื่อไม่นานมาน้ี โซฟีได้ปรับไลฟ์สไตล์ของเธอใหม่

ให้เป็นแบบที่ดต่ีอสขุภาพ โดยการวางโปรแกรมการออก

ก�าลังกายแบบใหม่ และเปล่ียนพฤตกิรรมการกนิอาหาร

ของเธอเองด้วย เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของแรงจูงใจของเธอ 

เอง เธอจึงเขยีนบลอ็กเกี่ยวกบัความคืบหน้าของเธอ  

สตูรอาหารใหม่ๆ และการออกก�าลังกายที่เธอช่ืนชอบเป็น

ประจ�า ในขณะที่เธอเข้าใกล้เป้าหมายของเธอขึ้นเร่ือยๆ 

เธอจึงเร่ิมเขยีนบลอ็กเป็นประจ�าในช่วงพักทานอาหาร

กลางวันโดยใช้แลป็ทอ็ปของเธอที่ ADM ให้ไว้ในการเขยีน

+ ถงึแม้ว่าเธอจะใช้อปุกรณข์องบริษัท แต่เธอไม่ได้เขยีน

บลอ็กในระหว่างช่ัวโมงการท�างาน น่ีเป็นสิ่งที่กระท�าได้

หรือไม่

ตอบ: ได้ ตราบเทา่ที่บลอ็กของเธอแสดงเจตนาอย่าง

ชัดเจนว่าเธอเขยีนความคิดและมุมมองของเธอเอง  

และสิ่งที่เธอเขยีนทั้งหมดน้ันไม่ได้กล่าวอ้างถงึ ADM 

โปรดจ�าไว้ว่าสิ่งน้ีเป็นเร่ืองที่ยอมรับได้เน่ืองจากการกระท�า

น้ีไม่ได้รบกวนการท�างานตามปกตขิองเธอ

การปรับใช้



บนัทึกและบญัชีทีถู่กตอ้ง

ผู้ถอืหุ้นของเราไว้วางใจให้เรารักษาความถูกต้องแม่นย�าและ 

ความสมบูรณข์องบญัชีและบนัทกึต่างๆ เอกสารเหล่าน้ีนับเป็น

รากฐานของการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะและการแสดงรายการ

ทางบญัชีของเรา ซ่ึงมเีป้าหมายที่จะท�าให้ผู้ถอืหุ้นของเราและ 

บุคคลทั่วไปได้เหน็ภาพที่ชัดเจนในเร่ืองการด�าเนินงาน และ

สถานภาพทางการเงนิของบริษัทเรา นอกจากน้ี ADM ใช้เอกสาร

เหล่าน้ีในการวิเคราะห์การด�าเนินงานของบริษัท ใช้เพ่ือจัดท�างบ

การเงนิและรายงานส�าหรับภาครัฐ และยังใช้ในการตดัสนิใจทาง

ธุรกจิที่ส�าคัญอกีด้วย 

เรามหีน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เราเพ่ิมลงใน

บนัทกึของบริษัททุกรายการมคีวามครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถ

เข้าใจได้ ซ่ึงรวมถงึข้อมูลทั้งหมดที่เรามใีห้ในเอกสารบญัชี 

เงนิเดอืน บตัรลงเวลา รายงานการเดนิทางและค่าใช้จ่าย  

บนัทกึการวัดผลและประสทิธภิาพการท�าการ บนัทกึลูกค้าและ 

ซัพพลายเออร์ และบนัทกึการออกแบบและบนัทกึทางวิศวกรรม 

เราจะต้องไม่แสดงข้อมูลเทจ็ในในเอกสารของบริษัทเดด็ขาด 

การเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและการฉอ้โกง

พนักงานที่มหีน้าที่ด้านการเงนิและการบญัชีของเรามคีวาม 

รับผดิชอบพิเศษที่จะต้องตรวจดูให้แน่ใจว่างบการเงนิทั้งของ 

ทั้งบริษัทสาขาในพ้ืนที่และงบการเงนิรวมของบริษัทใน

สหรัฐอเมริกาแสดงตวัเลขที่เป็นความจริง และมคีวามถูกต้อง 

เน่ืองจาก ADM เป็นบริษัทมหาชนที่มฐีานในสหรัฐอเมริกา  

เราจึงต้องส่งรายงานทางการเงนิ และการแสดงรายการทาง 

บญัชีอื่นๆ หลายรายการให้กบัองค์กรภาครัฐของสหรัฐอเมริกา จึง

เป็นเร่ืองส�าคัญมากที่เอกสารเหล่าน้ีจะต้องมีความถูกต้องและตรง

ตามก�าหนดเวลา ดงัน้ัน ถ้าคุณมคีวามรับผดิชอบที่เกี่ยวข้องกบั

เร่ืองน้ี คุณต้องปฏบิตัติามระเบยีบข้อบงัคับและกฎหมาย 

ที่ถูกบงัคับใช้กบัรายงานเหล่าน้ี และต้องทราบถงึและปฏบิตัติาม

การควบคุมภายในของ ADM ที่ถูกบงัคับใช้ในลักษณะเดยีวกนัด้วย 

โปรดจ�าไว้ว่า บนัทกึที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ ์หรือมคีวามล่าช้าอาจ

ส่งผลให้เกดิบทลงโทษทางกฎหมายกบัผู้ที่เกี่ยวข้องได้

ใครกต็ามที่มส่ีวนร่วมในการฉ้อโกงทางการเงนิจะต้องถูกด�าเนินการ

ทางวินัย โดนบทลงโทษตามกฎหมายท้องถิ่น และอาจรวมถงึบท

ลงโทษทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาด้วย เมื่อคุณพบการ

ท�าบญัชีที่ดูน่าสงสยั หรือความผดิปกตขิองการตรวจสอบทางบญัชี 

คุณจะต้องรายงานข้อมูลน้ันทนัท ี
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การตรวจสอบและการสืบสวน

เรามหีน้าที่รับผดิชอบที่จะให้ความร่วมมอืกบัผู้ตรวจสอบบญัชีทั้งภายนอก  

และภายใน รวมทั้งเจ้าหน้าที่สอบสวนภาครัฐที่เป็นผู้ท�าการสบืสวนหรือสอบ

ทานผลิตภัณฑ ์หรือกจิกรรมต่างๆ ของบริษัทของเรา เราจะต้องไม่พยายามที่

จะแทรกแซงหรือท�าพฤตกิรรมโน้มน้าวอย่างไม่เหมาะสมต่อการสอบทานของ

เจ้าหน้าที่เหล่าน้ี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ให้ข้อมูลถูกต้องตามที่ผู้ตรวจ

สอบบญัชีและพนักงานสอบสวนมสีทิธิ์จะเรียกดูได้ หากคุณมข้ีอสงสยัเกี่ยวกบั

ข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบหรือพนักงานสอบสวนร้องขอ ให้ปรึกษากบัหัวหน้างานหรือ

ผู้จัดการของคุณหรือฝ่ายก�ากบัดูแล ในกรณทีี่เกดิการสบืสวนของภาครัฐขึ้น  

ฝ่ายจัดบริหารของส�านักงานน้ันจะต้องตดิต่อฝ่ายก�ากบัดูแลทนัทก่ีอนที่จะ 

ด�าเนินการต่อไป

การจดัการบนัทึกขอ้มลู

เรามหีน้าที่รับผดิชอบที่จะต้องรักษาบนัทกึข้อมูลทางธุรกจิของ ADM ไว้ตาม 

ข้อก�าหนดเวลานานเทา่ที่จ�าเป็นส�าหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกจิ หรือนานกว่า

น้ันหากมข้ีอก�าหนดเร่ืองภาษี กฎระเบยีบข้อบงัคับ หรือมาตรฐานอื่นๆ เข้ามา

เกี่ยวข้อง นอกจากน้ี เราจ�าเป็นต้องทราบว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องท�าลายบนัทกึ

ข้อมูลทางธุรกจิเหล่าน้ี รวมถงึวิธกีารท�าลายด้วย ให้ปฏบิตัติามกฎทั้งหมดที่

ก�าหนดไว้ในแผนงานการจัดการบนัทกึข้อมูล 

ถ้าคุณทราบว่าเอกสารในการควบคุมของคุณอาจเกี่ยวข้องกบัการฟ้องร้องคดี

หรือการตรวจสอบจากภาครัฐ ห้ามเปล่ียนแปลง ปกปิด หรือท�าลายเอกสาร 

เหล่าน้ันเดด็ขาด 
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ทรัพยากร

ทบทวนเว็บไซตก์ารจดัการบนัทึกขอ้มูลของ ADM ทีอ่ยู่ดา้นล่างของทรพัยากรพนกังาน

บน ADM Inside เพือ่ดูรายละเอียดเพิม่เติมเกีย่วกบัแผนงานการจดัการบนัทึกขอ้มูล 

หากคุณไม่แน่ใจเกีย่วกบัขอ้ก�าหนดการเก็บรกัษาขอ้มูลหรือสถานะทางกฎหมายของ

เอกสารทีเ่กีย่วกบัธุรกิจของคุณ ใหคุ้ณติดต่อผูอ้�านวยการแผนกบนัทึกขอ้มูลและ 

eDiscovery ใน ADM Legal Department



การซ้ือขายหลกัทรพัยโ์ดย

อาศยัขอ้มูลวงใน

เพ่ือเป็นการปกป้องนักลงทุน 

กฎหมายหลักทรัพย์จึงได้ท�าให้ 

การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

ของผู้ที่ม ี"ข้อมูลภายในที่เป็นสาระ

ส�าคัญ" เกี่ยวกบับริษัทน้ันเป็นการกระท�า

ที่ผดิกฎหมาย "ข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญ" 

หมายถงึข้อมูลที่นักลงทุนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งส�าคัญ

ในการตดัสนิใจในการลงทุน "ข้อมูลภายใน" หมายถงึ ข้อมูลที่ 

ไม่สามารถหาได้โดยทั่วไปได้จากตลาดการลงทุนสาธารณะ  

ในกรณทีี่คุณได้รับข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญเกี่ยวกบั ADM 

หรือบริษัทอื่น เช่น ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ ในระหว่างที่คุณ

ท�างานกบับริษัทของเรา คุณไม่สามารถซ้ือขายหุ้นในบริษัท 

เหล่าน้ันได้ เน่ืองจากคุณทราบข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

บริษัทเหล่าน้ันที่นักลงทุนสาธารณะ

ทั่วไปไม่ทราบ 

ในกรณทีี่คุณมข้ีอมูลภายในที่เป็น

สาระส�าคัญเกี่ยวกบับริษัทแห่งใด

แห่งหน่ึง (รวมถงึ ADM) คุณจะ

สามารถซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

น้ันได้กต่็อเมื่อข้อมูลน้ันได้รับการเปิดเผย

ต่อสาธารณะถงึนักลงทุนทั่วไป ผ่านทางสื่อที่

เหมาะสมหรือทางการแสดงรายการทางบญัชีต่อสาธารณะ

แล้ว การซ้ือหลักทรัพย์ของ ADM ของคุณควรท�าเป็นแบบการ

ลงทุนระยะยาว หลีกเล่ียงการมส่ีวนร่วมในการซ้ือขายหลักทรัพย์

ของ ADM เพ่ือการเกง็ก�าไร หากคุณได้รับมอบหมายให้เป็น  

"ผู้ใช้ข้อมูลภายใน" คุณจะต้องท�าตามข้อจ�ากดัที่เข้มงวดย่ิงขึ้น  

รวมถงึข้อก�าหนดที่คุณต้องท�าการสะสางการท�าธุรกรรมทุกรายการ

ในหลักทรัพย์ของ ADM กบัฝ่ายกฎหมาย ADM ด้วย 

การละเมดิกฎหมายหลักทรัพย์อาจท�าให้บุคคลที่มส่ีวนเกี่ยวข้อง

ได้รับผลที่อาจเกดิขึ้นตามมาอย่างร้ายแรง ซ่ึงรวมทั้งการด�าเนินคดี

ทางแพ่งและทางอาญา 
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ถาม: เพ่ือนของ เดอร์ริคขอให้เขายืนยันข่าวลือเร่ืองการเรียกคืนสนิค้า เขาเคยได้ยินว่าการเรียกคืนน้ันอาจส่งผลกระทบต่อราคา

หุ้นของลูกค้าของ ADM รายหน่ึง เพ่ือนของเขาบอกกบัเขาว่าเขามหุ้ีนของลูกค้ารายน้ีอยู่เป็นจ�านวนมากพอสมควร และเขาก�าลังจะ

ตดัสนิใจว่าจะขายออกไปดหีรือไม่ เดอร์ริคควรท�าอย่างไร 

ตอบ: เดอร์ริคไม่ควรทั้งยืนยันหรือปฏเิสธถงึโอกาสที่จะเกดิการเรียกคืนสนิค้าขึ้น ถ้าข้อมูลน้ันยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ  

เขาควรอธบิายว่าข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑท์ี่อาจจะเกดิขึ้นน้ันถอืเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถบอกกบับุคคล

ภายนอก ADM ได้ 

การปรับใช้

การปล่อยข่าว

ไม่ควรสื่อสารข้อมูลภายในไปยังบุคคลใดๆ ที่ไม่มคีวามจ�าเป็น 

ทางธุรกจิที่จะต้องรับทราบข้อมูลน้ัน การสื่อสารข้อมูลภายในให้กบั

บุคคลอื่นที่เราทราบหรือควรทราบว่าบุคคลน้ันอาจมส่ีวนร่วมใน

การซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลน้ีเป็นพ้ืนฐาน ถอืเป็นการละเมดิ

กฎหมายหลักทรัพย์ การกระท�าน้ีเรียกว่า "การปล่อยข่าว" และคุณ

อาจต้องรับผดิชอบต่อการละเมดิกฎหมายน้ีแม้ว่าจะไม่ได้มส่ีวนร่วม

โดยตรงในกจิกรรมการซ้ือขายไม่ว่าจะในรปูแบบใดกต็าม 

ทรัพยากร

โปรดดูที ่นโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน ที ่

ADM Policy Center ส�าหรบัขอ้มูลเพิม่เติม
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การด�ารงจ ริยธรรม. . .  กับ ชุมชนของเรา

การดูแลสิง่แวดลอ้ม 

ADM มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในการปกป้องสิ่งแวดล้อม  

การน�าค�ามั่นสญัญาน้ีไปลงมอืปฏบิตัจิริงนับเป็นเป้าหมายหลักของ 

การบริหารจัดการ พวกเราแต่ละคนมคีวามรับผดิชอบที่จะต้อง

สนับสนุนและลงมือปฏบิตัติามแผนงานและวิธปีฏบิตัทิี่ท �าให้ ADM 

สามารถด�าเนินธุรกจิในแบบที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมได้ เราต้องเข้าใจ

ถงึผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกดิขึ้นจากความรับผดิชอบ 

ในหน้าที่การงานของเรา และลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมทุกชนิด 

ให้เหลือน้อยที่สดุให้ได้ ไม่ว่าฐานที่ตั้งของเราจะอยู่แห่งใด อย่างน้อย

ที่สดุ เราต้องปฏบิตัติามกฎหมายหรือตามกฎข้อบงัคับเร่ืองสิ่งแวดล้อม

ทุกประการ รวมถงึข้อก�าหนดของบริษัทด้วย

การมีส่วนร่วมทางการเมือง

พวกเราหลายคนเลือกที่จะสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดขีองชุมชนของเรา

โดยการมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางการเมอืงที่เราเหน็ด้วย อย่างไรกต็าม 

เราจะเข้าร่วมในกจิกรรมดงักล่าวได้โดยใช้เวลาส่วนตวัของเราเอง 

และโดยใช้ค่าใช้จ่ายของเราเองเทา่น้ัน เราจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สนิหรือ

ทรัพยากรของ ADM ส�าหรับกจิกรรมทางการเมอืงส่วนบุคคล  

นอกจากน้ี เราไม่ควรเข้าร่วมในกจิกรรมทางการเมอืงในนามของ  

ADM เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ห้ามพยายามบงัคับให้เพ่ือนร่วมงาน 

ของคุณสนับสนุนกจิกรรมทางเมอืงของคุณโดยเดด็ขาด โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงกบัผู้ที่อยู่ใต้บงัคับบญัชาของคุณ

การปรับใช้

ถาม: เบท็ทานีเหน็ว่าเกดิการหกเลอะเทอะขนาดเลก็เกดิขึ้นที่โรงงานการผลิตแห่งหน่ึงของ ADM เธอกงัวลว่าพนักงานอาจไม่สงัเกตเหน็ 

การหกเลอะเทอะน้ันในทนัท ีเบท็ทานีควรท�าอย่างไร

ตอบ: ควรรายงานการหกเลอะเทอะน้ันให้หัวหน้างานของเธอทนัท ีคนงานที่ก�าลังยุ่งอยู่อาจไม่สงัเกตเหน็การหกเลอะเทอะน้ันในทนัท ีดงัน้ัน

จึงขึ้นอยู่กบัพวกเราแต่ละคนที่จะลงมอืทนัททีี่เราเหน็เหตกุารณน้ั์น การหกเลอะเทอะน้ันอาจก่อให้เกดิภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความปลอดภัย 

ของสภาพแวดล้อมของเราและสถานที่ท�างานของเรา ดงัน้ัน จึงเป็นเร่ืองส�าคัญอย่างย่ิงที่เราจะต้องลงมอืทนัทโีดยไม่รอช้า นอกจากน้ี กฎเร่ือง

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอาจบงัคับให้ต้องมกีารแจ้งไปที่หน่วยงานภาครัฐด้วย



กิจกรรมทางการเมืองของบริษทั

กจิกรรมทางการเมอืงจะได้รับการคุ้มครองจากทั้งกฎหมายท้องถิ่น

และกฎหมายระดบัประเทศ และจะแตกต่างกนัออกไปอย่างกว้างขวาง

ในแต่ละประเทศ ADM จะเข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการทางการ

เมอืงเมื่อกฎหมายอนุญาตเทา่น้ัน บริษัทของเราจะสนับสนุนผู้สมัคร

รับเลือกตั้งหรือแคมเปญทางการเมอืงได้กต่็อเมื่อได้รับการอนุมัตเิป็น

ลายลักษณอ์กัษรจากซีอโีอของเรา หรือจากฝ่ายความสมัพันธภ์าครัฐ

เทา่น้ัน "การสนับสนุน" เป็นค�าที่มคีวามหมายกว้าง และอาจหมายรวม

ถงึเงนิ ทรัพย์สนิ บริการ และอื่นๆ 

กจิกรรมการลอ็บบี้ น้ันได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด ดงัน้ัน เราจึง

ไม่สามารถตดิต่อกบัเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือพยายามที่จะโน้มน้าวการร่าง

กฎหมาย กฎข้อบงัคับ นโยบายหรือการด�าเนินการของรัฐในนาม 

ADM ได้ ข้อยกเว้นเดยีวส�าหรับกฎน้ีกค็ือเมื่อคุณได้รับอนุญาตจาก

ซีอโีอของเราหรือจากฝ่ายความสมัพันธภ์าครัฐเทา่น้ัน นอกจากน้ี 

กจิกรรมลอ็บบี้อาจต้องมข้ีอก�าหนดเร่ืองการรายงานบางตวัโดยเฉพาะ

อกีด้วย ตดิต่อกบัฝ่ายความสมัพันธภ์าครัฐหากคุณต้องการค�าแนะน�า

หรือมคี�าถามเพ่ิมเตมิ
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ดชันขีอ้มูลติดต่อ

ฝ่ายก�ากบัดูแล (Compliance)

ทางไปรษณย์ี:

ฝ่ายก�ากบัดูแล (Compliance)

บริษัท Archer Daniels Midland Company

PO Box 1470

Decatur, IL 62526

USA

ทางโทรศพัท:์

+1.800.637.5843 ต่อ 4929

+1.217.424.4929

ทางอเีมล์:

compliance@adm.com

สายให้ความช่วยเหลือ ADM Way

www.theadmwayhelpline.com
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