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ในโลกธรุก จิปัจจบุนั การเคารพกฎหมายเป็ นส ิ่ ง

จำาเป็ นตอ่การประสบความส ำาเร จ็ท ี่ย ั ่ งย นืของบร ษิัท

ทั้ งในเวท กีารคา้ระดบัประเทศและระดบัโลก

เคลาส  ์เองเง ลิ
ประธานคณะกรรมบร หิาร บร ษิัท อ วิอนิ ค อ นิดสัทร สี  ์เอจ ี

„
“
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จุดมุ่งหมายหลักของเราคือ การเป็นบริษทัด้านเคมีภััณฑ์์ชนิด
พิเศษท่ีดีท่ีสุดในโลก เรามีเป้าหมายในการเติบโตทางกำาไร 
และเพ่ือให้บรรลุส่ิงเหล่าน้ี เราจึงปรับใช้กลยุทธ์อย่างเป็นระบบ 
โดยการมีเสาหลัก 3 เสา ได้แก่การมีการดำาเนินงานบริษทัท่ีส
มดุลและจริงจัง การเป็นผู่้้นำานวัตกรรม และการเป็นองค์กรท่ี
ได้รับความไว้วางใจ ตลอดจนการมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีข้ึ นอย่่
กับผู้ลงานและอย่่บนพ้ื นฐานของการไว้วางในซ่ึึ่งกันและกัน

การดำาเนินงาน, ความไว้วางใจ, การเปิดเผู้ย, 
และความรวดเร็วฉัับไว เป็นส่ิงท่ีมีค่าและมีความสำาคัญสำาหรับ
วัฒนธรรมของเรา รวมไปจนถึึงความสำาเร็จของเรา เราจึงบริ
หารจัดการงานรายวันและดำาเนินกิจการต่างๆ 
อย่างโปร่งใสเช่ือถืึอได้, และยุติธรรม 
ซ่ึึ่งนั่นก็หมายถึึงเราจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีบังคับใช้แล
ะระเบียบภัายในองค์กรทุกข้อ โดยมีความมุ่งมัน่อย่างสมัครใจ
ท่ีจะทำาตามกฎระเบียบเหล่านั้ น หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
“การปฏิบัติตามกฎระเบียบ”

เอวอร์นิคไม่ทำาธุรกิจบนความเส่ียงใดๆ

ทำาไมการปฏิบัติตามกฎระเบียบจึงสำาคัญกับพวกเรานัก 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นการเพ่ิมความมัน่ใจในการทำาธุ
รกิจท่ีบริษทัค่่ค้า, ผู่้้ถืึอหุ้น, และสาธารณะ 
ซ่ึึ่งจะมีให้แก่เอวอร์นิค อย่างไรก็ตาม ความเช่ือใจนั้ นไม่ได้เกิ
ดข้ึ นมาด้วยตัวของมันเอง หากแต่เราต้องสร้างมันข้ึ นมาครั้
งแล้วครั้ งเล่า การท่ีใครคนใดคนหน่ึงในบริษทัไม่ปฏิบัติตามก
ฎระเบียบนั้ นสามารถึทำาลายช่ือเสียงท่ีดีของเอวอร์นิคได้ นั่น
จึงเป็นเหตุผู้ลว่าทำาไมเราทุกคนจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บอร์ดคณะบริหารและข้าพเจ้าจึงคาดหวังให้ท่านทำาความคุ้นเค
ยกับเน้ื อหาข้อม่ลในระเบียบข้อบังคับและปฏิบัติตามระเบียบเ
หล่านั้ น หากท่านมีข้อสงสัยประการใด 
โปรดติดต่อฝ่่ายงานท่ีเก่ียวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีด่แลการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของท่าน

ถึงพนักงานทุกท่าน
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หลกัปฏ บิตั ดิา้นจรรยาบรรณองคก์รฉับบัน้ี ให ้ใช ้ไดส้ ำาหรบักล่มุบร ษิัทอ วิอนิ ค  
(Evonik Group) ท ั้ งหมด หร อืกลา่วอ กีอยา่งค อื ใช ้ไดส้ ำาหรบั 

ส ำาหรบับร ษิัท ในเคร อือ ื่ น ๆ ท ั้ งหมด 
กรรมการผู้ ้จ่ดัการบร ษิัทอ วิอนิ คท ี่ เป็ นเจา้ของถึ อืห ้นุจะตอ้ง

ท ำางานไปในท ศิทางท ี่ เป็ นการสนับสนนุหลกัการเท ยีบเค ยีง 
(comparable principles) ในบร ษิัทของพวกเขา

ขอบเขต

ลก่จา้งทกุคนของ
บร ษิัทท ี่ บร ษิัทอ วิอ
นิ ค อ นิดสัทร สี  ์เอจ ี 

(Evonik Industries AG)

ถึ อืห ้นุโดยตรงหร อืโดย
ออ้มเก นิกวา่รอ้ยละ 50 

ของจ ำานวนห ้นุหร อื
สามารถึม อี ำานาจควบคมุ
ดว้ยว ธิ กีารอ ื่ น และ 

คณะกรรมการบร หิาร
ของบร ษิัทอ วิอนิ ค อ นิ

ดสัทร สี  ์เอจ ี  
(Evonik Industries AG)

และทกุหน่วยงาน
บร หิารจดัการของ

บร ษิัทตามท ี่ อา้งอ งิถึ งึ
ในขอ้  B  ตามหลกั

ปฏ บิตั ดิา้นจรรยาบรรณ
องคก์รฉับบัน้ี  พวกเขา

จะรวมอย่ใ่นคำาวา่ 
“พนักงาน”

  A B C

ลก่จา้งทกุคนของบ
ร ษิัทอ วิอนิ ค อ นิดสั

ทร สี  ์เอจ ี  
(Evonik Industries AG) 

กฎระเบ ยีบของเรา
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อ วิอนิ ค (Evonik) กำาหนดใหย้ นิยอมปฏ บิตั ติามกฎหมายท ี่
เก ี่ ยวขอ้งทั้ งหมด, กฎระเบ ยีบภัายใน และพนัธกรณี ท ี่ ม ผีู้ล

ผู้ก่พนัโดยสมคัรใจ โดยขอ้ก ำาหนดการปฏ บิตั ติามหลกัไดก้ ำาหนด
ไว ้ในหลกัปฏ บิตั ดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct) 

ฉับบัน้ี

พนักงานทกุคนจะตอ้งปฏ บิตั ติามกฎท ี่ ก ำาหนดไว ้ในหลกัปฏ บิตั ิ
ดา้นจรรยาบรรณองคก์รฉับบัน้ี  และกำาหนดใหพ้วกเขาท ำาตวัเอง
ใหค้ ้นุเคยกบัหลกัปฏ บิตั ดิา้นจรรยาบรรณองคก์ร และม สีว่นรว่มใน

สมยัการอบรมท ี่ เก ี่ ยวขอ้ง
 

ผู้ ้บ่งัคบับญัชาทกุคนทำาหน้าท ี่ เป็ นแบบอยา่ง ดงันั้ น พวกเขาจ งึม ี
ความรบัผู้ ดิชอบพ เิศษและตอ้งกำากบัใหแ้น่ใจวา่พนักงานภัายใต ้
บงัคบับญัชาไดป้ฏ บิตั ติามกฎท ี่ ก ำาหนดไว ้ในหลกัปฏ บิตั ดิา้น

จรรยาบรรณองคก์ร

หลกัปฏ บิตั ดิา้นจรรยาบรรณองคก์รอาจผู้นวกดว้ยกฎระเบ ยีบ
ภัายในท ี่ ตอ้งม คีวามสอดคลอ้งกบัหลกัปฏ บิตั ดิา้นจรรยาบรรณ
องคก์ร และตอ้งไดร้บัการเผู้ยแพรภ่ัายในบร ษิัทอยา่งเหมาะสม

หลกัปฏ บิตั ดิา้นจรรยาบรรณองคก์รไดก้ ำาหนดมาตรฐานข ั้ นต่ ำา
และม คีวามส ำาคญัอนัดบัแรกเหนื อกฎหมายของประเทศ (national 
laws) ท ี่ เขม้งวดน้อยกวา่ หากม คีวามขดัแยง้ใด ๆ กฎหมายทอ้ง

ถึ ิ่ นท ี่ บงัคบัใชจ้ะเหนื อกวา่

การใหค้ ำาปร กึษาในเวลาท ี่ เหมาะสมของฝ่่ายท ี่ เก ี่ ยวขอ้งหร อืเจา้
หน้าท ี่ ส ำานักกำากบัดแ่ลก จิการ ตอ้งท ำาใหแ้น่ใจวา่ได ้ใหค้วาม
กระจา่งตอ่คำาถึามใด ๆ ท ี่ เก ี่ ยวขอ้งกบัหลกัปฏ บิตั ดิา้นจรรยา

บรรณองคก์ร

หลกัการท ั่ วไปและหน้าท ี่
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การตดัส นิใจบางอยา่งอาจม นัียส ำาคญัทางกฎหมาย 
เศรษฐก จิ หร อืสง่ผู้ลกระทบท ี่ ส ำาคญั ในกรณี เชน่น้ี  จ งึ
เป็ นส ิ่ งส ำาคญัท ี่ ตอ้งหล กีเล ี่ ยงการตดัส นิใจท ี่ ไมถ่ึ ก่ตอ้ง
และจำากดัความเป็ นไปไดข้องการละเม ดิทกุอยา่ง ดงันั้ น  
อ วิอนิ คจ งึไดม้ กีฎระเบ ยีบภัายในจำานวนมาก 
ซึ่ ึ่ งระบวุา่ตอ้งม พีนักงานท ี่ ไดร้ บัอนญุาตอยา่งน้อยสองคน
ม สีว่นเก ี่ ยวขอ้งในการตดัส นิใจ (หลกั 4 ตา) นอกจากน้ี
แลว้ พนักงานทกุคนตอ้งพ จิารณาอยา่งรอบคอบเป็ นกรณี  
ๆ ไมว่า่พวกเขาไดร้บัอนญุาตให ้ใชก้ารตดัส นิใจในพ ื้ นท ี่
ความรบัผู้ ดิชอบของตวัเองหร อืเป็ นความเหมาะสมท ี่
เก ี่ ยวขอ้งกบัพนักงานคนอ ื่ น ๆ

หลกั 4 ตา  
(FOUR-EYES-PRINCIPLE)

อ วิอนิค (Evonik) คาดหวงัใหพ้นักงานพ จิารณาอยา่ง
รอบคอบไมว่า่จะเป็ นการตดัส นิใจของตวัเองหร อืเป็ นความ
เหมาะสมท ี่ เก ี่ ยวขอ้งกบัพนักงานคนอ ื่ น ๆ

“เราปฏ บิตั ติาม หลกั 4 ตา 
(FOUR-EYES-PRINCIPLE)”
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ในฐานะท ี่ เป็ นบร ษิัทระดบัโลก อ วิอนิ คย ดึม ั่ นในกฎบตัร
แหง่ส ทิธ มินษุยชนระหวา่งประเทศ (International 
Charter of Human Rights), หลกัสากล 10 ประการของ
ขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต  ิ(The ten principles of 
the UN Global Compact), แนวปฏ บิตั สิ ำาหรบับรรษัท
ขา้มชาต ขิองประเทศสมาช กิองคก์รเพ ื่ อความรว่มม อื
ทางเศรษฐก จิและการพฒันา (OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises),มาตรฐานแรงงานและสงัค
มแหง่ขององคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ (the labor and 
social standards of the International Labor  
Organization (ILO)) และหลกัการของการเป็ นห ้นุสว่น
ทางสงัคม (the principle of social partnership) 
และนอกจากหลกัความเทา่เท ยีมกนัของส ทิธ มินษุยชน
ทั้ งหมดแลว้ หลกัการท ี่ ตามมาน้ี ยงัเป็ นหลกัท ี่ ส ำาคญั
ย ิ่ งตอ่อ วิอนิ ค:
 
•  ส ทิธ ใินความเทา่เท ยีมกนัของโอกาสและอ สิรภัาพจาก

การเล อืกปฏ บิตั  ิ(discrimination)
• การหล กีเล ี่ ยงแรงานเดก็และแรงงานบงัคบัทกุร ป่แบบ 
• ส ทิธ ใินการรวมตวักนัและการเจรจาตอ่รองรว่ม 
•  คา่ตอบแทนและผู้ลประโยชน์เพ ิ่ มท ี่ เป็ นธรรม ข ึ้ นกบั

สภัาะตลาดทอ้งถึ ิ่ น
•  การปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบเก ี่ ยวกบัช ั่ วโมงการท ำางาน

ท ี่ ปฏ บิตั ิได ้

ในฐานะนายจา้ง ความเทา่เท ยีมกนัของโอกาส, ความหลาก
หลาย และการปฏ บิตั ติอ่กนัดว้ยความเป็ นธรรมและดว้ย
ความเคารพ เป็ นบทบาทส ำาคญัส ำาหรบัอ วิอนิ ค อ วิอนิ ค
จ งึคาดหวงัใหพ้นักงานตดัส นิใจในงานตามส ิ่ งท ี่ ควรจะ
เป็ น พนักงานทกุคนตอ้งเคารพส ทิธ ขิองผู้ ้อ่ ื่ น และความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและประชาชาต  ิทางดา้นความ
สมัพนัธท์างธรุก จิ จะไมม่ พีนักงานหร อืบคุคลอ ื่ นท ี่ อ วิอ
นิ คจา้ง รวมทั้ งค่ค่า้ทางธรุก จิไดร้บัการปฏ บิตั อิยา่งไมเ่ป็ น
ธรรม, ใหก้ารปฏ บิตั เิป็ นพ เิศษ, ท ำาใหเ้ก ดิการเส ยีเปร ยีบ
หร อืถึก่ก ดีกนับนพ ื้ นฐานของเช ื้ อชาต หิร อืชาต พินัธ ์,ุ ส ี
ผู้ วิ, เพศ, ศาสนาหร อืหลกัปรชัญา, ลกัษณะทางกายภัาพ
รา่งกาย, ร ป่รา่งหน้าตา, อาย,ุ  อตัลกัษณ์ทางเพศ หร อื
คณุลกัษณะอ ื่ น ๆ ท ี่ ไดร้ บัการค ้มุครองตามกฎหมาย อ วิอ
นิ คไมอ่นญุาตการลว่งละเม ดิทกุร ป่แบบ และจะไมย่อม
ใหก้ารกระทำาใดท ี่ นำ าไปส ่ห่ร อืสนับสนนุการละเม ดิส ทิธ ิ
มนษุยชนเก ดิข ึ้ น

ถึา้พนักงานม คีวามกงัวลเก ี่ ยวกบัปัญหาใด ๆ ท ี่ ไดอ้า้งถึ งึ
ในสว่นน้ี  ควรต ดิตอ่ผู้ ้บ่งัคบับญัชาของทา่น, ฝ่่ายความรบั
ผู้ ดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รหร อืฝ่่ายทรพัยากรบคุคล

ส ทิธ มินษุยชนอนัเป็ นท ี่ ยอมรบัใน
ระดบัสากล, มาตรฐานแรงงานและ
สงัคม
อ วิอนิค (Evonik) เคารพในส ทิธ มินษุยชนอนัเป็ นท ี่ ยอมรบัในระดบัสากล

“เราปฏ บิตั ติอ่กนัดว้ยความเป็ นธรรม

และดว้ยความเคารพ”

กฎระเบ ยีบของเรา
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ส ิ่ งแวดลอ้ม ความปลอดภยั 
สขุภาพ&คณุภาพ
อ วิอนิค (Evonik) ค ำานึ งถ งึการปกป้องค ้มุครองสขุภาพและความปลอดภยั
ของผ ้คูน และรบัผ ดิชอบตอ่ส ิ่ งแวดลอ้ม ซ ึ่ งเป็ นองคป์ระกอบส ำาคญัของ
การดำาเนิ นการขององคก์ร หลกัการของการด แูลดว้ยความรบัผ ดิชอบ
กำาลงัผ กูพนัธอ์ วิอนิคท ั่ วโลก

กฎระเบ ยีบของเรา
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อ วิอนิ คผู้ล ติและทำาการตลาดผู้ล ติภัณัฑ์ท์ ี่ เป็ นประโยชน์
ตอ่ประชาชน ความปลอดภัยัและความเขา้กนัไดก้บัส ิ่ ง
แวดลอ้มของผู้ล ติภัณัฑ์เ์ป็ นความส ำาคญัอนัดบัตน้ๆส ำาหรบั
อ วิอนิ ค การจดัการท ี่ ม คีณุภัาพถึก่นำ ามาใชเ้พ ื่ อปรบัปรงุ
ผู้ล ติภัณัฑ์แ์ละกระบวนการผู้ล ติใหม้ คีวามสม่ ำาเสมอ หล กี
เล ี่ ยงความผู้ ดิพลาด ปรบัปรงุความปลอดภัยัเพ ิ่ มข ึ้ น 
และลดการใชพ้ลงังานและวสัด  ุในมมุมองน้ี พนักงานม ี
สว่นรว่มในก จิกรรมท ี่ เก ี่ ยวขอ้งโดยใหม้ คีวามละเอ ยีด
พ ถิึ พี ถิึนัในการใชอ้ากาศ น้ำ า และด นิ  ใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้ก ำาหนดทางกฎหมายท ี่ ใช บ้งัคบั ก ำาจดัของเส ยีจากระบบ
ใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตั ติามกฎหมาย  การกอ่สร า้ง การ
ปฏ บิตั กิาร และการขยายโรงงาน จะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎ
ระเบ ยีบท ี่ อนญุาต

อ วิอนิ คไดก้ ำาหนดมาตรฐานระดบัโลกท ี่ สง่เพ ื่ อใหแ้น่ใจวา่
ม วีฒันธรรมความปลอดภัยัเป็ นแบบเด ยีวกนั  และขบั
เคล ื่ อนมาตรการอยา่งตอ่เน่ื องเพ ื่ อปกป้องสขุภัาพและ

ปรบัปรงุอาช วีอาคารและความปลอดภัยัการขนสง่ วสัด-ุ
และการผู้ล ติ-ความเส ี่ ยงท ี่ เก ี่ ยวขอ้งจะลดลงอยา่งเป็ น
ระบบ เพ ื่ อป้องกนัอนัตรายท ี่ อาจเก ดิข ึ้ นกบัพวกเขาเอง
หร อืคนอ ื่ น ๆ พนักงานตอ้งปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบความ
ปลอดภัยัท ี่ เก ี่ ยวขอ้งทั้ งหมดตลอดเวลา นอกจากน้ี  ตอ้ง
ปฏ บิตั ติามขอ้ก ำาหนดทางกฎหมายท ี่ บงัคบัใช ้ในการ
จดัการและการผู้ล ติสารเคม  ีพนักงานทกุคนม หีน้าท ี่ ร บั
ผู้ ดิชอบตอ่ความปลอดภัยัในการทำางานในพ ื้ นท ี่ ของตน

อ วิอนิ คเป็ นเพ ื่ อนบา้นท ี่ ด ีใหก้บัชมุชนท ี่ อย ่ร่อบ ๆ สถึาน
ท ี่ ท ำางานของตน ซึ่ ึ่ งรวมถึ งึการใหข้อ้มล่ท ี่ โปรง่ใสและม ี
สว่นรว่มในการโตต้อบ อ วิอนิ คแจง้ลก่คา้ส ำาหรบัการใชง้าน
ท ี่ ถึ ก่ตอ้งและผู้ลกระทบท ี่ อาจเป็ นไปไดข้องผู้ล ติภัณัฑ์ท์ ี่
ม ตีอ่ผู้ ้ค่นและส ิ่ งแวดลอ้มในการปฏ บิตั ติามขอ้ก ำาหนดของ
กฎหมาย อ วิอนิ คคาดวา่พนักงานทำางานอยา่งสร า้งสรรค์
กบัหน่วยงานท ี่ บงัคบั

“เ ราปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบดา้นส ิ่ ง

แวดลอ้มและความปลอดภัยัท ี่ เก ี่ ยวขอ้ง

ทั้ งหมดอย่เ่สมอ”
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การแขง่ขนัท ี่ เป็ นธรรมใหแ้รงจง่ใจส ำาหรบันวตักรรมและ
ผู้ล ติภัณัฑ์ค์ณุภัาพสง่เพ ื่ อประโยชน์ของผู้ ้บ่ร โิภัค อ วิอนิ ค
สง่เสร มิการแขง่ขนัท ี่ เป็ นธรรมและสอดคลอ้งกบักฎหมาย
ตอ่ตา้นการผู้ก่ขาดและกฎหมายการแขง่ขนั

พนักงานทกุคนจะตอ้งปฏ บิตั ติามกฎหมายตอ่ตา้นการ
ผู้ก่ขาดอยา่งเครง่ครดัและสอดคลอ้งกบักฎระเบ ยีบภัายใน
และเพ ื่ อใหแ้น่ใจวา่ฝ่่ายกฎหมายเขา้มาม สีว่นรว่มอยา่งทนั
เวลาหากม ขีอ้สงสยัใด ๆ

กฎหมายตอ่ตา้นการ
ผกูขาด  
(ANTITRUST LAW)

อ วิอนิค (Evonik) ม ่งุม ั่ นในการแขง่ขนัท ี่ เป็ นธรรม
และสอดคลอ้งกบักฎหมายตอ่ตา้นการผ กูขาดและ
กฎหมายการแขง่ขนั

กฎระเบ ยีบของเรา
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“เราปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบของการตอ่

ตา้นการผู้ก่ขาดอยา่งเครง่ครดั”

ขอ้หา้มการรว่มม อืกนัจ ำากดัการคา้อนัไมส่มควร 
(Prohibition of cartels)
ขอ้ตกลงการตอ่ตา้นการแขง่ขนักบัค่แ่ขง่ทางธรุก จิเป็ นเร ื่ อง
ตอ้งหา้ม โดยไมค่ ำานึ งถึ งึต ำาแหน่งทางการตลาดของผู้ ้ท่ ี่
เก ี่ ยวขอ้ง นอกจากน้ี ยงัเป็ นเร ื่ องตอ้งหา้มในการจะนำ า
เร ื่ องใด ๆ มาท ำาความเขา้ใจกบัค่แ่ขง่ทางธรุก จิ ม หีลายๆ 
ประเทศ ไม่ไดร้ บัอนญุาตใหก้ระท ำาการให  ้การรบั หร อืการ
แลกเปล ี่ ยนขอ้มล่เก ี่ ยวกบัปัญหาท ี่ ม คีวามสมัพนัธก์บั
การแขง่ขนัทางธรุก จิ 

การประชมุพบปะระหวา่งค่แ่ขง่เป็ นไปไดถ้ึา้ม เีหตผุู้ลท ี่ ถึ ก่
ตอ้งตามกฎหมายการคา้ท ี่ ไม ่ไดอ้ย ่ใ่นเร ื่ องการตอ่ตา้นการ
แขง่ขนั

ขอ้ตกลงกบับร ษิัทอ ื่ น ๆ – ตวัอยา่งเชน่ ผู้ ้จ่ดัหา ลก่คา้ และ
ตวัแทนจำาหน่าย - นอกจากน้ี ยงัอาจจะม ขีอ้จ ำากดั ในการ
ตอ่ตา้นการผู้ก่ขาดโดยเฉัพาะอยา่งย ิ่ งถึา้อ วิอนิ คหร อืค่ค่า้
ทางธรุก จิม สีถึานะทางการตลาดท ี่ แขง็แกรง่

โดยทั่ วไปม กีารหา้มในการออกคำาแนะนำ าใหก้บัตวัแทน
จำาหน่ายในราคาขายท ี่ พวกเขาอาจค ดิคา่บร กิาร ขอ้ยกเวน้
จะไดร้บัอนญุาตเฉัพาะในกรณี ท ี่ หายากและตอ้งสอดคลอ้ง
กบักฎหมายทอ้งถึ ิ่ น จะตอ้งไดร้บัความย นิยอมของฝ่่าย
กฎหมาย

การม อี ำานาจเหนื อตลาด (Market dominance)
ในหลายๆ ประเทศ บร ษิัทท ี่ ม สีถึานะทางการตลาดท ี่
แขง็แกรง่ภัายใตข้อ้จ ำากดัการตอ่ตา้นการผู้ก่ขาด โดยเฉัพาะ
อยา่งย ิ่ งถึา้พวกเขาจะถึ อืวา่ม สีถึานะทางการตลาดท ี่ โดด
เดน่ กลา่วไดอ้ กีอยา่งวา่การละเม ดิการม อี ำานาจเหนื อตลาด
เป็ นเร ื่ องตอ้งหา้ม ฝ่่ายกฎหมายจะตอ้งม กีารปร กึษา
หาร อืเพ ื่ อประเม นิวา่ม กีารละเม ดิดงักลา่วหร อืไมห่ร อืไม ่
วา่จะเป็ นสถึานะทางการตลาดท ี่ โดดเดน่ในตลาดท ี่ ม อีย ่่

การควบรวมก จิการ (Merger control)
การซึ่ ื้ อก จิการและการขายเง นิลงทนุของบร ษิัท และ
ก จิกรรมทางธรุก จิ และการควบรวมก จิการเป็ นปกต ภิัาย
ใตก้ารอนมุตั จิากหน่วยงานตอ่ตา้นการผู้ก่ขาดท ี่
เก ี่ ยวขอ้ง เพ ื่ อใหแ้น่ใจวา่ดา้นท ี่ เก ี่ ยวขอ้งทั้ งหมดจะได ้
รบัการพ จิารณา ฝ่่ายกฎหมายจะตอ้งม กีารปร กึษาหาร อืใน
ชว่งเร ิ่ มตน้ ความลม้เหลวในการแจง้หน่วยงานหร อืแม ้
กระทั่ งการแจง้เต อืนลา่ช า้ จะสง่ผู้ลตอ่คา่ปรบัอยา่งม นัีย
ส ำาคญัและการดำาเนิ นการอาจจะม กีารประกาศท ี่ ไมถ่ึ ก่ตอ้ง
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อ วิอนิ คตระหนักถึ งึความรบัผู้ ดิชอบขององคก์รในการตอบ
สนองภัาระผู้ก่พนัทางภัาษี ของตน ดงันั้ น การดำาเนิ นงาน
ทั่ วโลกของอ วิอนิ คและพนักงานจ งึปฏ บิตั ติามกฎหมาย
ภัาษี อากรแหง่ชาต ติลอดเวลา ในแงข่องความหลากหลายใน
กฎหมายภัาษี ทอ้งถึ ิ่ น อ วิานิ คไดอ้อกกฎระเบ ยีบภัายใน
เพ ื่ อสร า้งมาตรฐานในประเด น็ปัญหาขา้มพรมแดน ซึ่ ึ่ งกฎ
ระเบ ยีบเหลา่น้ี ม ผีู้ลบงัคบัใชก้บัท ี่ ซึ่ ึ่ งกฎหมายภัาษี ทอ้ง
ถึ ิ่ นม คีวามเขม้งวดน้อย ในกรณี อ ื่ น ๆ ท ั้ งหมด พนักงาน
ตอ้งปฏ บิตั ติามกฎหมายภัาษี ทอ้งถึ ิ่ นตลอดเวลา

นอกจากน้ี  อ วิอนิ คยอมปฏ บิตั ใิหส้อดคลอ้งกบัทกุ
กฎหมายเก ี่ ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเง นิ
และการจดัหาเง นิทนุของการกอ่การร า้ย การฟอกเง นิ
เก ี่ ยวขอ้งกบัการบ ดิเบ อืนแหลง่ท ี่ มาของเง นิทนุท ี่ ผู้ ดิ
กฎหมาย โดยการนำ าเง นิทนุดงักลา่วเขา้ส ่ร่ะบบธรุก จิและการ
เง นิโดยถึก่กฎหมาย

ไมอ่นญุาตใหช้ ำาระหร อืรบัช ำาระเป็ นเง นิสด ยกเวน้ใน
กรณี ท ี่ จ ำานวนเง นิท ี่ เก ี่ ยวขอ้งม เีลก็น้อย การช ำาระทกุ
อยา่งตอ้งสอดคลอ้งกบัทางดา้นภัาษี  รวมทั้ งกฎระเบ ยีบ
การป้องกนัการฟอกเง นิและการตอ่ตา้นการทจุร ติ

ภาษี และการป้องกนัการฟอกเง นิ
อ วิอนิค (Evonik) ยอมปฏ บิตั ิใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบ ยีบท ั ้  
งหมดทางดา้นภาษี และการป้องกนัการฟอกเง นิระเบ ยีบท ั่ วโลก

“เราปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบการจดัเกบ็ภัาษี

และการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเง นิ”

กฎระเบ ยีบของเรา
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“เราปฏ บิตั สิอดคลอ้งกบัการคา้ตา่งประเทศ

และระเบ ยีบศลุกากร”

การคา้ในส นิคา้, การบร กิาร และเทคโนโลย จีะควบคมุโดย
กฎหมายของประเทศและตา่งประเทศ ส ำาหรบัการซึ่ ื้ อหร อื
ขายผู้ล ติภัณัฑ์,์ การบร กิาร และเทคโนโลย ขีา้มพรมแดน 
พนักงานทกุคนจะตอ้งปฏ บิตั ใิหส้อดคลอ้งกบัการคา้ตา่ง
ประเทศและกฎหมายศลุกากรในพ ื้ นท ี่ ร บัผู้ ดิชอบของตน 
ตอ้งแจง้การนำ าเขา้และการสง่ออกทกุรายการอยา่งถึก่ตอ้ง
และโปรง่ใสตอ่เจา้หน้าท ี่ ศลุกากร  การดำาเนิ นการถึก่ตอ้ง
ตามกฎหมายในการนำ าเขา้และการสง่ออกธรุก จิจะตอ้งได ้
รบัการประเม นิลว่งหน้าโดยผู้ ้เ่ช ี่ ยวชาญท ี่ ร บัผู้ ดิชอบในการ
คา้ตา่งประเทศบนพ ื้ นฐานของกฎระเบ ยีบท ี่ ใช บ้งัคบั

การควบคมุการคา้
ตา่งประเทศและการ
สง่ออก
อ วิอนิค (Evonik) สนับสนนุความพยายามท ั่ วโลก
เพ ื่ อป้องกนัไม ่ให เ้ก ดิการผล ตินิ วเคล ยีร,์ อาวธุ
ช วีภาพและเคม แีละการพฒันาของเทคโนโลย ี และ
สนับสนนุการปฏ บิตั ทิ ี่ สอดคลอ้งกบัทกุขอ้
บงัคบัการคา้ตา่งประเทศและระเบ ยีบศลุกากร
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หา้มการคอรร์ปัช ั่ น
อ วิอนิค (Evonik) ห า้มการคอรร์ ปัช นัทกุร ปูแบบ 

กฎระเบ ยีบของเรา
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การคอรร์ปัชนั หมายถึ งึ  การขอ การยอมรบั การย ื่ น
เสนอ หร อืการใหผู้้ลประโยชน์สว่นบคุคลเพ ื่ อการเก ี่ ยวพนั
เช ื่ อมโยงกบัการท ำาธรุกรรมทางธรุก จิหร อืการหน้าท ี่ การ
ท ำางานสาธารณะ ซึ่ ึ่ งผู้ลประโยชน์เชน่นั้ นอาจจะเป็ นของ
ขวญั การเช ื้ อเช ญิหร อืของท ี่ ระล กึท ี่ เป็ นประโยชน์ตอ่
บคุคลท ี่ เก ี่ ยวขอ้งหร อืบคุคลท ี่ สาม ส ำาหรบัอ กีตวัอยา่ง 
ค อืเป็ นญาต ิ

เน่ื องจากการทจุร ติปกต บิ ดิเบ อืนการแขง่ขนัและกระทบ
กระเท อืนตอ่ความสมบร่ณ์ของการดำาเนิ นการของรฐั ถึา้
เจา้หน้าท ี่ รฐัม สีว่นเก ี่ ยวขอ้งก เ็ป็ นส ิ่ งผู้ ดิกฎหมายใน
เก อืบทกุประเทศ

ไมอ่นญุาตอะไรบ า้ง
อ วิอนิ ค (Evonik) ม ่งุม ั่ นในการแขง่ขนัท ี่ เป็ นธรรมเพ ื่ อ
ประโยชน์ของลก่คา้ ผู้ ้ถ่ึ อืห ้นุ และผู้ ้ม่ สีว่นไดส้ว่นเส ยีอ ื่ น ๆ  
นอกจากน้ี อ วิอนิ ค เคารพความเป็ นอ สิระของเจา้หน้าท ี่
ของรฐั ดงันั้ น อ วิอนิ คจ งึหา้มการคอรร์ปัชนัทกุร ป่แบบ 
รวมทั้ ง "การช ำาระเง นิเพ ื่ อการอ ำานวยความสะดวก"  
เป็ นการช ำาระเง นิใหแ้กข่า้ราชการเพ ื่ อใหเ้ร ิ่ มดำาเนิ นการ
หร อืเพ ิ่ มความเร ว็ในการปฏ บิตั ทิ ำาหน้าท ี่ ประจ ำาวนัท ี่ อ ิ
วอนิ คม สี ทิธ  ิอ วิอนิ คจ งึก ำาหนดมาตรฐานท ี่ เขม้งวดกวา่
กฎหมายในบางประเทศ

ไมอ่นญุาตผู้ลประโยชน์ในรป่แบบของเง นิสดและการจา่ย
เง นิท ี่ คลา้ยคล งึกนั แม ้ในกรณี ท ี่ พวกเขาจะไมก่อ่ใหเ้ก ดิ
การทจุร ติ อยา่งไรกต็าม  ในบางกรณี  กฎระเบ ยีบในระดบั
ภัม่ ภิัาคท ี่ ออกโดย บร ษิัทอ วิอนิ คอาจอนญุาตใหม้ ขีอ้
ยกเวน้  ซึ่ ึ่ งเหลา่น้ี จะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากเจา้หน้าท ี่
ส ำานักกำากบัดแ่ลก จิการ (Compliance Officer)

อนญุาตอะไรบ า้ง
ในทางปฏ บิตั  ิของขวญัและการเช ื้ อเช ญิพนักงาน ค่ค่า้ทาง
ธรุก จิ และเจา้หน้าท ี่ ราชการ เหลา่น้ี เป็ นประเภัทผู้ล
ประโยชน์ท ี่ ธรรมดาท ี่ สดุ การอนญุาตและการยอมรบัผู้ล
ประโยชน์ดงักลา่วจะไดร้บัอนญุาตหากพวกเขาม คีวาม
เหมาะสมเทา่นั้ น โดยเฉัพาะอยา่งย ิ่ งการยอมรบัผู้ล
ประโยชน์ท ี่ เหมาะสมจะตอ้งไมส่ง่ผู้ลตอ่หร อืแมก้ระทั่ ง
การปรากฏวา่ม อี ทิธ พิลตอ่การตดัส นิใจของพนักงาน นั่ น

“เราจะไมย่อมตอ่การคอรร์ปัชนั”

ค อืการวดัตามมล่คา่ทางการเง นิของผู้ลประโยชน์, หน้าท ี่
การงานและตำาแหน่งของผู้ ้ร่ บั ซึ่ ึ่ งเป็ นระยะเวลาท ี่
เก ี่ ยวขอ้งกบัการเจรจาและกระบวนการตดัส นิใจ – สร า้ง
กระบวนการและธรรมเนี ยมปฏ บิตั ทิางธรุก จิในประเทศท ี่
เก ี่ ยวขอ้ง

ผู้ลประโยชน์ใหก้บัก จิการท ี่ เก ี่ ยวขอ้งกนั เชน่สมาช กิใน
ครอบครวัจะไดร้บัอนญุาตเฉัพาะในสถึานการณ์ท ี่ จ ำากดั
เทา่นั้ น

โดยเฉัพาะอยา่งย ิ่ งขอ้จ ำากดั ทางกฎหมายท ี่ เขม้งวดกลบั
ใหป้ระโยชน์กบัเจา้หน้าท ี่ ของรฐั เจา้หน้าท ี่ ของรฐัไม ่
เพ ยีงประกอบดว้ยคนท ี่ ถึ อืต ำาแหน่งอยา่งเป็ นทางการหร อื
หน้าท ี่ การงานเทา่นั้ น ตวัอยา่งเชน่ ตวัแทนของหน่วย
งาน อาจารยม์หาว ทิยาลยัและผู้ ้แ่ทนของบร ษิัทท ี่ รฐัเป็ น
เจา้ของ ท ี่ อาจไดร้บัการพ จิารณาเป็ นเจา้หน้าท ี่  ผู้ล
ประโยชน์ท ี่ ใหก้บัเจา้หน้าท ี่ ของรฐัเทา่นั้ นจ งึจะไดร้บั
อนญุาตในระดบัท ี่ จ ำากดัมากภัายใตก้ฎระเบ ยีบสว่น
ภัม่ ภิัาคของอ วิอนิ ค

ความสมัพนัธก์บัค่คู า้ทางธรุก จิ 
(RELATIONSHIPS WITH BUSINESS PARTNERS)
ความสมัพนัธก์บัค่ค่า้ทางธรุก จิตอ้งข ึ้ นอย ่ก่บัเกณฑ์์
วตัถึปุระสงค ์ท ี่ ใชท้ ั ้ งหมดขา้งตน้ไปส ่ก่ารเล อืกค่ค่า้ทางธรุก จิ
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อ วิอนิ คใชว้ ธิ กีารแลกเปล ี่ ยนขอ้มล่ทางอ เิลก็ทรอนิ กส ์ 
(Electronic Data Interchange: EDI) เพ ื่ อ
วตัถึปุระสงคท์างธรุก จิของตวัเองและส ำาหรบัการใช ้
นวตักรรมในอนาคต ในขณะเด ยีวกนั อ วิอนิ คกต็ระหนัก
ถึ งึความเส ี่ ยงท ี่ มาเก ี่ ยวขอ้ง ดงันั้ นในขณะจดัการ
ขอ้มล่สว่นตวัของพนักงานและค่ค่า้ทางธรุก จิ อ วิอนิ คจ งึ
ปกป้องและเคารพในส ทิธ แิละความเป็ นสว่นตวัของคนท ี่
เก ี่ ยวขอ้ง ท ั้ งน้ี ลว้นม พี ื้ นฐานอย่บ่นความสม่ ำาเสมอใน
มาตรฐานแบบรวมกล่มุ

การปกป้องขอ้มลู
อ วิอนิค (Evonik) ม ั่ นใจอยา่งย ิ่ งวา่ใหก้ารปกป้อง
ขอ้มลูอยา่งเหมาะสมและสม ่ ำาเสมอท ั่ วกล่มุธรุก จิ

“เราเคารพในส ทิธ แิละความเป็

นสว่นตวัของพนักงานและค่ค่า้ทางธรุก ิ

จในขณะจดัการขอ้มล่สว่นตวั”

พนักงานอาจจะแคเ่ก บ็รวบรวม ใชง้าน และประมวลผู้ล
ขอ้มล่ท ี่ เก ี่ ยวขอ้ง หร อือาจเก ี่ ยวขอ้งกบัตวับคุคลแตล่ะ
คนตามหลกัการของการปฏ บิตั ติามกฎหมาย หลกัความ
โปรง่ใสและหลกัสดัสว่น นอกจากน้ี  พนักงานอาจจะแค่
เก บ็รวบรวม ใชง้าน และประมวลผู้ลขอ้มล่ในขอบเขต
เฉัพาะท ี่ ม คีวามจำาเป็ นอยา่งย ิ่ ง (การเก บ็ขอ้มล่เทา่ท ี่
จ ำาเป็ นตอ้งใช )้

กฎระเบ ยีบของเรา
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ส นิทรพัยแ์ละทรพัยากรของอ วิอนิ ค รวมทั้ งอปุกรณ์และ
การบร กิาร ไดเ้ตร ยีมไวพ้รอ้มใหพ้นักงานได ้ใช ้ในงานของ
พวกเขา ซึ่ ึ่ งรวมถึ งึทรพัยส์ นิทางปัญญาของอ วิอนิ ค – 
ยกตวัอยา่งเชน่ ส ิ่ งประด ษิฐ,์ ส ทิธ บิตัร, ย ี่ หอ้ และขอ้มล่
ท ี่ เก ี่ ยวขอ้งกบัความลบัทางธรุก จิบางอยา่ง ซึ่ ึ่ งเหลา่น้ี
เป็ นส ิ่ งท ี่ ม คีา่อยา่งย ิ่ งส ำาหรบัอ วิอนิ คในฐานะบร ษิัท
นวตักรรม 

ส นิทรพัยแ์ละทรพัยากรของอ วิอนิ คนั้ นรวมระบบไอท ี
ดว้ย ปร มิาณขอ้มล่ขนาดใหญจ่ะถึก่ประมวลผู้ล ถึา่ยโอน
และจดัเก บ็ดว้ยระบบด จิ ติอล ดงันั้ น ระบบไอท ที ี่ เช ื่ อม
โยงกนัจ งึเป็ นองคป์ระกอบส ำาคญัในกระบวนการทางธรุก จิ
ของอ วิอนิ ค จ งึไมอ่นญุาตใหม้ กีารแทรกแซึ่งไอท โีดยไม่ได ้
ร บัอนญุาต เพราะสามารถึทำาใหเ้ก ดิการหยดุชะงกัอยา่งร า้ย
แรงตอ่ความพรอ้มใชง้านและการทำางานของระบบ ซึ่ ึ่ งจะ
สง่ผู้ลใหก้ระบวนการทางธรุก จิของอ วิอนิ คหยดุชะงกั
พนักงานทกุคนตอ้งจดัการส นิทรพัยแ์ละทรพัยากรของอ ิ
วอนิ คอยา่งถึก่ตอ้งและม คีวามรบัผู้ ดิชอบ โดยตอ้งปกป้อง
จากการสญ่หาย, ความเส ยีหายและใชก้ารไม่ได  ้ท ั้ งน้ี  
ไมอ่นญุาตให ้ใชส้ นิทรพัยแ์ละทรพัยากรของอ วิอนิ คเพ ื่ อ
วตัถึปุระสงคส์ว่นตวัและไม่ใชธ่รุก จิ ยกเวน้ในกรณี ท ี่
พนักงานไดร้บัอนญุาตอยา่งชดัเจนเป็ นคร ั้ งแรก

กฎท ี่ ต ั ้ งไว ้ในยอ่หน้าท ี่ ผู้า่นมาส ำาหรบันำ าไปใชก้บั
ส นิทรพัยแ์ละทรพัยากรท ี่ รวมถึ งึทรพัยส์ นิทางปัญญาท ี่
เป็ นของค่ค่า้ทางธรุก จิและแหลง่อ ื่ นท ี่ ไม ่ใชบ่ร ษิัทและค่ค่า้ 
การสญ่หาย, ความเส ยีหายและใชก้ารไม่ไดข้องส นิทรพัย ์
และทรพัยากรดงักลา่วสามารถึม ผีู้ลกระทบร า้ยแรงตอ่อ วิอ
นิ ค และตอ่พนักงานท ี่ แหกกฎ

การใชป้ระโยชน์และการป้องกนั
ส นิทรพัยแ์ละทรพัยากร
อ วิอนิค (Evonik) คาดหวงัใหพ้นักงานใช ป้ระโยชน์ส นิทรพัยแ์ละทรพัยากรท ี่ จดัให ้โดย
บร ษัิทและแหลง่อ ื่ นท ี่ ไม ่ใชบ่ร ษัิทและค่คู า้อยา่งถ กูตอ้งและม คีวามรบัผ ดิชอบ 

“Wเราปฏ บิตั ติอ่ส นิทรพัย ์

และทรพัยากรของเราเอง 

และสว่นท ี่ เป็  นของแหลง่อ ื่ นท ี

่ไม ่ใชบ่ร ษิัทและค่ค่า้ดว้ยความรบัผู้ ดิชอบ”
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ในนามบร ษิัทจดทะเบ ยีนในตลาดหลกัทรพัย ์จ งึเป็ นส ิ่ ง
ส ำาคญัอยา่งย ิ่ งส ำาหรบัอ วิอนิ ค ในการรกัษาความไวว้างใจ
ของผู้ ้ถ่ึ อืห ้นุและนักลงทนุ เหนื อส ิ่ งอ ื่ นใด อ วิอนิ คตอ้งท ำาให ้
ม ั่ นใจวา่รายงานทางการเง นิม คีวามถึก่ตอ้งและปฏ บิตั กิบั
นักลงทนุทกุรายอยา่งเทา่เท ยีมกนั

รายงานทางการเง นิ
เพ ื่ อใหม้ ั ่ นใจวา่รายงานทางการเง นิม คีวามถึก่ตอ้ง 
สถึานการณ์ท ี่ เก ี่ ยวขอ้งทั้ งหมดจะตอ้งบนัท กึไวอ้ยา่ง
เตม็ร ป่แบบและถึก่ตอ้ง และค ดิใหส้อดคลอ้งกบักฎ
ระเบ ยีบภัายนอกท ี่ เก ี่ ยวขอ้งและกฎภัายในใด ๆ ท ี่
ก ำาหนดโดย    อ วิอนิ ค นอกจากน้ี  บนัท กึขอ้มล่ทางบญัช ี
และเอกสารท ี่ เก ี่ ยวขอ้งกบัการท ำาธรุกรรมทั้ งหมดจะตอ้ง
สะทอ้นใหเ้ห น็อยา่งสมบร่ณ์และถึก่ตอ้ง และส นิทรพัย ์
สทุธ ขิองอ วิอนิ คจะตอ้งไดร้บัการยอมรบัอยา่งถึก่ตอ้ง 

ความซ ื่ อสตัย ์ในการรายงานและขอ้
บงัคบัตลาดทนุ
อ วิอนิค (Evonik) เคารพความซ ื่
อสตัย ์ในการรายงานและการปฏ บิตั ิ
ตามขอ้บงัคบัตลาดทนุ 

“เราม ั่ นใจวา่การรายงานเป็

นระเบ ยีบเร ยีบรอ้ยและถึ

ก่ตอ้งและรกัษาขอ้มล่ภัายในเป็

นความลบั.”

ขอ้มลูภายใน
ขอ้มล่ภัายในเป็ นขอ้มล่ท ี่ ม คีวามเก ี่ ยวขอ้งกบัขอ้มล่ผู้ ้อ่อก
หลกัทรพัย ์โดยเฉัพาะอยา่งย ิ่ งบร ษิัทอ วิอนิ ค อ นิดสัทร สี ์ 
เอจ  ี(Evonik Industries AG) และเก ี่ ยวขอ้งกบัเคร ื่ อง
ม อืทางการเง นิ เชน่ ห ้นุและพนัธบตัรท ี่ อาจม อี ทิธ พิลอยา่ง
มากตอ่ราคาของเคร ื่ องม อืทางการเง นิเหลา่น้ี  หร อืราคา
ของอนพุนัธท์างการเง นิท ี่ เก ี่ ยวขอ้งถึา้มนัจะกลายเป็ น
ความร ้ส่าธารณะ

ขอ้มล่ภัายในจะตอ้งถึก่เก บ็เป็ นความลบั จะตอ้งไมถ่ึ ก่เปิ ด
เผู้ยอยา่งผู้ ดิกฎหมาย พนักงานตอ้งไม่ใชข้อ้มล่ดงักลา่ว
เพ ื่ อซึ่ ื้ อหร อืขายเคร ื่ องม อืทางการเง นิดงักลา่วส ำาหรบั
ตวัเองหร อืจดัใหม้ บีคุคลท ี่ สามท ี่ จะท ำาเชน่นั้ น

นอกจากน้ี แลว้ พนักงานตอ้งปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบ การ
คา้ภัายในอ ื่ น ๆ และบงัคบัใชก้ฎหมายทอ้งถึ ิ่ น
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ความสมัพนัธส์ว่นตวัของพนักงานหร อืผู้ลประโยชน์ตอ้ง
ไมม่ ผีู้ลกระทบตอ่งานของอ วิอนิ ค  ดงันั้ น จ งึตอ้งหล กี
เล ี่ ยงทั้ งผู้ลประโยชน์ทบัซึ่อ้นจร งิ ๆ และผู้ลประโยชน์ทบั
ซึ่อ้นเลก็ ๆ ก ำาหนดใหพ้นักงานทกุคนรายงานผู้ลประโยชน์
ทบัซึ่อ้นจร งิ ๆ หร อือาจเป็ นไปไดเ้พ ื่ อหล กีเล ี่ ยงผู้ลกระทบ
ท ี่ อาจเก ดิข ึ้ นส ำาหรบัตวัเองภัายใตก้ฎหมายการจา้งงาน
หร อืกฎหมายอาญาและเพ ื่ อหล กีเล ี่ ยงการท ำาร า้ยอ วิอนิ ค

ผลประโยชน์ทบัซอ้นท ี่ เก ดิข ึ ้ น อาจเป็ นผลมาจาก: 

 การจา้งงานรอง (Secondary employment)

  ผลประโยชน์ทางการเง นิในค่แูขง่ทางธรุก จิ, ค่คู า้ทาง
ธรุก จิ หร อืบร ษัิทอ ื่ น ๆ ท ี่ เช ื่ อมโยงกบัอ วิอนิค

  การทำาธรุกรรมทางธรุก จิและการตดัส นิใจท ี่
เก ี่ ยวขอ้งกบัญาต แิละบคุคลอ ื่ น ๆ ท ี่ เก ี่ ยวขอ้ง.

ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
(CONFLICTS OF INTEREST)

แยกผลประโยชน์สว่นตวัและธรุก จิอยา่งเขม้งวดเป็ น
ส ิ่ งส ำาคญัมากตอ่อ วิอนิค (Evonik)

 การจา้งงานรอง (Secondary employment)

การจา้งงานรองสามารถึทำาใหเ้ส ยีผู้ลประโยชน์ของ  อ วิอ
นิ ค ประการแรกเพราะพนักงานม ภีัาระผู้ก่พนัท ี่ จะอทุ ศิ
ความสามารถึในการทำางานทั้ งหมด เพ ื่ อประโยชน์ของอ ิ
วอนิ คภัายในความสมัพนัธข์องการจา้งงาน  และประการ
ท ี่ สอง เพราะการจา้งงานรองอาจม ผีู้ลตอ่การตดัส นิใจทาง
ธรุก จิของพนักงานท ี่     อ วิอนิ ค หร อืการตดัส นิใจท ำาโดย
บคุคลท ี่ สามในเร ื่ องท ี่ เก ี่ ยวขอ้งกบัอ วิอนิ ค ตามกฎ
ทั่ วไป พนักงานทกุคนจ งึจะตอ้งรายงานก จิกรรมใด ๆ, การ
ท ำางานเช งิพาณิ ชยส์ ำาหรบับคุคลท ี่ สาม หร อืหน้าท ี่ การ
งานท ี่ สอดคลอ้งกนักบับคุคลท ี่ สาม

ภัาระผู้ก่พนัน้ี ยงัใชก้บัพนักงานท ี่ ม หีน้าท ี่ สาธารณะ
หร อืทางการเม อืง หร อืดำาเนิ นการทางสงัคม การกศุล 
หร อืงานอ ื่ น ๆ  เวน้แตล่กัษณะและขอบเขตของหน้าท ี่ การ
ท ำางาน หร อืการท ำางานเชน่นั้ นไมท่ ำาใหเ้ส ยีผู้ลประโยชน์
ของอ วิอนิ ค

ภัาระหน้าท ี่ ท ั ่ วไป ค อืการรายงานการจา้งงานรองและ
ก จิกรรมท ี่ ระบไุวข้า้งตน้ใช โ้ดยไมค่ ำานึ งวา่พนักงานไดร้บั
คา่ตอบแทนหร อืรบัรองการท ำางานบนพ ื้ นฐานความสมคัรใจ

2   ผลประโยชน์ทางการเง นิในค่แูขง่ทางธรุก จิ, คู่
ค า้ทางธรุก จิ หร อื บร ษัิท อ ื่ น ๆ ท ี่ เช ื่ อม
โยงกบัอ วิอนิค

พนักงานจะตอ้งแจง้ใหอ้ วิอนิ คทราบในสว่นผู้ลประโยชน์
ทางการเง นิใด ๆ โดยตรงหร อืโดยออ้มท ี่ เก นิรอ้ยละ 5 ในค่่
แขง่ทางธรุก จิหร อืค่ค่า้ทางธรุก จิของอ วิอนิ ค – โดยเฉัพาะ
อยา่งย ิ่ งล ก่คา้, ซึ่พัพลายเออร,์ ผู้ ้จ่ดัจ ำาหน่าย, ตวัแทน
จำาหน่าย, ท ี่ ปร กึษา, ผู้ ้ใ่หบ้ร กิารการขนสง่ และบร ษิัทอ ื่ นๆ 
ท ี่ ม กีารต ดิตอ่เช ื่ อมโยงกบัอ วิอนิ ค ยงัใชข้อ้ภัาระผู้ก่พนั
น้ี ถึา้ผู้ลประโยชน์ทางการเง นิไม ่ไดจ้ดัข ึ้ นโดยพนักงาน 
แตโ่ดยญาต หิร อืบคุคลอ ื่ น ๆ ท ี่ เก ี่ ยวขอ้งกนั (ดด่า้นลา่ง) 
ใหพ้นักงานตระหนักถึ งึผู้ลประโยชน์ท ี่ จดัข ึ้ น

1

2

3

1

กฎระเบ ยีบของเรา
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“เรารกัษาผู้ลป

ระโยชน์สว่นตวัและธรุก จิไวแ้ยกกนั”

การต ดิตอ่ส ื่ อสารภายนอก 

อ วิอนิ ค (Evonik) ม คีวามม่งุม ั่ นตอ่การ
ต ดิตอ่ส ื่ อสารท ี่ เปิ ดเผู้ย, ทนัเวลา, 
สม่ ำาเสมอ และไวว้างใจไดก้บัผู้ ้ถ่ึ อืผู้ล
ประโยชน์รว่มทกุคน

พนักงานผู้ ้แ่ถึลงขา่วเก ี่ ยวกบัอ ทิธ พิลขอ
งอ วิอนิ ค ตอ่ภัาพลกัษณ์ของกล่มุบร ษิัท 
โดยเฉัพาะอยา่งย ิ่ งในความสมัพนัธก์บัผู้ ้ผู่้ ้่
ถึ อืผู้ลประโยชน์รว่ม เชน่ ส ื่ อสงัคม, ค่ค่า้
ทางธรุก จิ, ค่แ่ขง่ขนั และตลาดทนุ  
พนักงานอาจแสดงความเห น็สว่นตวัของ
พวกเขาในท ี่ สาธารณะ อยา่งไรกต็าม 
พวกเขาตอ้งไมบ่อกเป็ นนัยวา่พวกเขา
กำาลงัพด่ในนามของอ วิอนิ ค น้ี ใช เ้ฉัพาะ
เม ื่ อม กีารใชส้ ื่ อสงัคม การแถึลงขา่วใน
นามอ วิอนิ ค อาจทำาได โ้ดยผู้ ้ท่ ี่ ไดร้ บัมอบ
อำานาจใหท้ ำาเป็ นพ เิศษเทา่นั้ น

อ วิอนิ ค ยงัพ จิารณาใหผู้้ ้ท่ ำาการโฆษณาทาง
ว ทิยหุร อืโทรทศัน์ เป็ นสว่นหน่ึ งของ
การส ื่ อสารภัายนอก อ วิอนิ คใชผู้้ ้ท่ ำาการ
โฆษณาทางว ทิยหุร อืโทรทศัน์เพ ื่ อ
วตัถึปุระสงค์ในการโปรโมทและสง่เสร มิ
ความสมัพนัธก์บัสาธารณะ ผู้ ้ท่ ำาการโฆษณา
ทางว ทิยหุร อืโทรทศัน์โดยอ นิวอนิ คจะ
ครอบคลมุก ฬีา, วฒันธรรม, 
ว ทิยาศาสตร  ์และในขอบขา่ยความส ำาคญั
ท ี่ ม ตีอ่สงัคมอ ื่ น ๆ ผู้ ้ท่ ำาการโฆษณาทาง
ว ทิยหุร อืโทรทศัน์จะไดร้บัอนญุาตเฉัพาะ
ภัายใตก้รอบกฎระเบ ยีบภัายใน 

3   การทำาธรุกรรมทางธรุก จิและการตดัส นิใจ
ท ี่ เก ี่ ยวขอ้งกบัญาต แิละบคุคลอ ื่ น ๆ ท ี่
เก ี่ ยวขอ้ง

พนักงานจะตอ้งรายงานทกุการตดัส นิใจทางธรุก จิและ
บคุลากรในการต ดิตอ่เช ื่ อมโยงกบัอ วิอนิ ค ท ี่ ม คีวาม
เก ี่ ยวขอ้งกบับคุคลอ ื่ น ๆ ท ี่ เก ี่ ยวขอ้งและญาต ดิงัตอ่ไปน้ี :

• ค่ส่าม ภีัรรยา
•  ค่ช่ วี ติ/ค่ร่ กัท ี่ จดทะเบ ยีน (registered civil partner)
•  พอ่แม,่ ผู้ ้ป่กครองตามกฎหมาย(parents-in-law),  

พอ่แมบ่ญุธรรม (step-parents)
•  บตุร, บตุรตามกฎหมาย (children-in-law),  

บตุรบญุธรรม (step-children)
•  พ ี่ น้อง,พ ี่ น้องรว่มบ ดิาหร อืมารดา (half-siblings),  

พ ี่ น้องบญุธรรม (step-siblings)
•  คนอ ื่ น ๆ ท ี่ อาศยัอย ่ใ่นบา้นเด ยีวกนั
•  คนอ ื่ น ๆ ท ี่ พวกเขาม คีวามสมัพนัธส์ว่นตวัและ/หร อื

ทางเศรษฐก จิและทางการเง นิอยา่งใกลช้ ดิ
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พนักงานผู้ ้แ่ถึลงขา่วเก ี่ ยวกบัอ ทิธ พิลของอ วิอนิ ค ตอ่ภัาพ
ลกัษณ์ของกล่มุบร ษิัท โดยเฉัพาะอยา่งย ิ่ งในความสมัพนัธ ์
กบัผู้ ้ผู่้ ้ถ่ึ อืผู้ลประโยชน์รว่ม เชน่ ส ื่ อสงัคม, ค่ค่า้ทางธรุก จิ, ค่่
แขง่ขนั และตลาดทนุ  พนักงานอาจแสดงความเห น็สว่นตวั
ของพวกเขาในท ี่ สาธารณะ อยา่งไรกต็าม พวกเขาตอ้งไม่
บอกเป็ นนัยวา่พวกเขากำาลงัพด่ในนามของอ วิอนิ ค น้ี ใช ้
เฉัพาะเม ื่ อม กีารใชส้ ื่ อสงัคม การแถึลงขา่วในนามอ วิอนิ ค 
อาจทำาได โ้ดยผู้ ้ท่ ี่ ไดร้ บัมอบอำานาจใหท้ ำาเป็ นพ เิศษเทา่นั้ น
อ วิอนิ ค ยงัพ จิารณาใหผู้้ ้ท่ ำาการโฆษณาทางว ทิยหุร อื

ความม่งุม ั่ นทางสงัคมและการเม อืง
อ วิอนิค (Evonik) ม คีวามม ่งุม ั่ นตอ่การต ดิตอ่ส ื่ อสารท ี่ เปิ ดเผย, ทนัเวลา, สม ่ ำาเสมอ และ
ไวว้างใจไดก้บัผ ้ถู อืผลประโยชน์รว่มทกุคน 

“เราเพ ยีงแคก่ลา่วในนามอ วิอนิ ค

ถึา้หากไดร้บัอนญุาตใหท้ ำา”

โทรทศัน์ เป็ นสว่นหน่ึ งของการส ื่ อสารภัายนอก อ วิอนิ ค
ใชผู้้ ้ท่ ำาการโฆษณาทางว ทิยหุร อืโทรทศัน์เพ ื่ อวตัถึปุระสงค์
ในการโปรโมทและสง่เสร มิความสมัพนัธก์บัสาธารณะ ผู้ ้่
ท ำาการโฆษณาทางว ทิยหุร อืโทรทศัน์โดยอ นิวอนิ คจะ
ครอบคลมุก ฬีา, วฒันธรรม, ว ทิยาศาสตร  ์และในขอบขา่ย
ความส ำาคญัท ี่ ม ตีอ่สงัคมอ ื่ น ๆ ผู้ ้ท่ ำาการโฆษณาทางว ทิย ุ
หร อืโทรทศัน์จะไดร้บัอนญุาตเฉัพาะภัายใตก้รอบกฎ
ระเบ ยีบภัายใน 

กฎระเบ ยีบของเรา
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อ วิอนิ คแสดงความรบัผู้ ดิชอบตอ่สงัคมดว้ยว ธิ กีารท ี่ หลาก
หลาย

อ วิอนิ คบร จิาคเง นิและวสัดเุพ ื่ อสนับสนนุวฒันธรรม, 
สงัคม, ศาสนา, หลกัว ทิยาศาสตร,์ การเม อืงและเหตอุนัเป็ น
กศุล การบร จิาคจะไดร้บัอนญุาตถึา้พวกเขาปฏ บิตั ติามกฎ
ระเบ ยีบภัายใน

การสนับสนนุทางการเม อืงในนามของอ วิอนิ คตอ้งอย่บ่น
พ ื้ นฐานของหลกัความโปรง่ใส

ความม่งุม ั่ นทางสงัคมและ
การเม อืง
อ วิอนิค (Evonik) เช ื่ อวา่ความม ่งุม ั่ นทางสงัคมและการเม อืงเป็ นส ิ่ ง
จ ำาเป็ นส ำาหรบัการท ำางานรว่มกนัของธรุก จิและสงัคม

“เราตะหนักวา่ความม่งุม ั่

นทางสงัคมและการเม อืงของอ วิอนิ ค

ตอ้งสอดคลอ้งกบัระเบ ยีบภัายในของอ ิ

วอนิ ค”
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การคว่ ำาบาตรและผลก
ระทบท ี่ ตามมา

หลกัปฏ บิตั ดิา้นจรรยาบรรณองคก์รเป็ นสว่นหน่ึ ง
ของความสมัพนัธก์ารจา้งงานระหวา่งอ วิอนิ ค 
(Evonik) กบัพนักงานทกุคน การละเม ดิหลกั
ปฏ บิตั ดิา้นจรรยาบรรณองคก์รสามารถึทำาใหเ้ก ดิ
ผู้ลกระทบท ี่ รนุแรงตามมาตอ่พนักงาน เชน่  ด ำาเนิ น
การทางว นัิยตามกฎหมายวา่ดว้ยการจา้งงาน รวมถึ งึ
การเล กิจา้งหร อืการเร ยีกรอ้งคา่ชดเชยโดยอ วิอ
นิ คหร อืบคุคลท ี่ สาม และถึา้หากการละเม ดิหลกั
ปฏ บิตั ดิา้นจรรยาบรรณองคก์รฉับบัน้ี ถึ อืเป็ นความ
ผู้ ดิทางอาญาดว้ย การละเม ดิดงักลา่วอาจสง่ผู้ลใหม้ ี
การดำาเนิ นคด อีาญา ซึ่ ึ่ งอาจท ำาใหพ้นักงานเส ยีเบ ี้ ย
ปรบัหร อืต ดิคกุ

การละเม ดิหลกัปฏ บิตั ดิา้นจรรยาบรรณองคก์รไม่
เคยอย่ใ่นความสนใจของอ วิอนิ ค (ตามหลกัการความ
อดทนเป็ นศน่ย)์ ซึ่ ึ่ งในกรณี เชน่น้ี  พนักงานอาจจะ
ไม่ใชค้ ำาแกต้า่งท ี่ พวกเขาเช ื่ อวา่พวกเขากำาลงั
ปฏ บิตั อิย ่ใ่นความสนใจของอ วิอนิ ค

ย ิ่ งไปกวา่นั้ นแลว้ การละเม ดิหลกัปฏ บิตั ดิา้น
จรรยาบรรณองคก์รโดยบคุคลเพ ยีงคนเด ยีวสามารถึ
สร า้งความเส ยีหายอยา่งรนุแรงใหก้บัช ื่ อเส ยีงของอ ิ
วอนิ ค และทำาใหเ้ก ดิความเส ยีหายทางการเง นิมาก
จากการปรบัและการเร ยีกรอ้งคา่ชดเชย

“เราร ้ว่า่การละเม ิ ดหลกัป

ฏ บิตั ดิา้นจรรย าบรรณองคก์รสาม

ารถึทำาใหเ้ก ดิผู้ลท ี่ ตามมาอยา่งรนุแรงและ

การคว่ ำาบาตร”

กฎระเบ ยีบของเรา
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ระบบการใหข้อ้มลูท ี่
เป็ นประโยชน์  
ตอ่การบร หิารหร อื
การใหเ้บาะแส 
( WHISTLEBLOWER 
SYSTEM)

กำาหนดใหพ้นักงานทกุคนรายงานความเป็ นไปได ้
หร อืการละเม ดิหลกัปฏ บิตั ดิา้นจรรยาบรรณ
องคก์รฉับบัน้ี ท ี่ เก ดิข ึ้ นจร งิตอ่ฝ่่ายท ี่ ร บัผู้ ดิ
ชอบหร อืเจา้หน้าท ี่ ส ำานักกำากบัดแ่ลก จิการ 
(Compliance Officer) อยา่งไมร่ รีอ โดยไม่
ค ำานึ งวา่พวกเขาเก ี่ ยวขอ้งกบัพนักงานหร อืเพ ื่ อน
รว่มงานของเขา/เธอหร อืไมอ่ยา่งไร ตวัอยา่งเชน่ 
สายดว่นการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบในอ นิทราเน็ต
ของอ วิอนิ คสามารถึนำ ามาใชส้ ำาหรบัการน้ี ได ้

อ วิอนิ ค (Evonik) จะสอบสวนหาความจร งิใน
สว่นท ี่ ไดร้ บัการกลา่วหาวา่ท ำาการละเม ดิ และ
ปฏ บิตั ติอ่ขอ้มล่ทั้ งหมดดว้ยการรกัษาความลบั
ท ี่ ด ที ี่ สดุท ี่ เป็ นไปได  ้อ วิอนิ คจะไมย่อมใหเ้ก ดิ
ความเส ยีหายตอ่พนักงานผู้ ้ท่ ี่ รายงานความเป็ นไป
ไดห้ร อืการละเม ดิท ี่ เก ดิข ึ้ นจร งิ หร อืผู้ ้ใ่หค้วาม
รว่มม อืในการสอบสวนการละเม ดิดงักลา่ว – 
ยกเวน้ถึา้ขอ้กลา่วหาประกอบดว้ยการละเม ดิ
ระบบการใหเ้บาะแส (whistleblower system)“เราร ้ว่า่การละเม ิ ดหลกัป

ฏ บิตั ดิา้นจรรย าบรรณองคก์รสาม

ารถึทำาใหเ้ก ดิผู้ลท ี่ ตามมาอยา่งรนุแรงและ

การคว่ ำาบาตร”

“พวกเรารายงานการ

ละเม ดิหลกัป ฏ บิตั ดิา้นจรรย

าบรรณองคก์ร”
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