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p

One Vertiv One Code

ื ต
ั ย์สจ
ที Vertiv เรามุง่ มันทีจะดําเนินธุรกิจด ้วยความซอส
ุ ริตและ
้ กประการในประเทศทีเราดําเนิน
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีบังคับใชทุ
ธุรกิจอยู่ เรายังยึดมันตามค่านิยมหลักของเรา ได ้แก่










ปฏิบัตงิ านเหมือนเป็ นเจ ้าของบริษัท
ื าการดําเนินงานทุกอย่างของพนักงานเกิดจากเจตนาดี
เชอว่
กระตือรือร ้นในงานทีทํา
มองหาการพัฒนาตนเองอยูต
่ ลอด
ทําเกินกว่าความคาดหมายของลูกค ้าเสมอ
ชว่ ยเหลือผู ้อืนให ้ประสบความสําเร็จเป็ นทีม
ยอมรับความผิดพลาดของตนเองโดยไม่รรี อ
พูดกันด ้วยความจริงใจและไม่นน
ิ ทา
สร ้างวัฒนธรรมทีทุกคนสามารถปลดปล่อยศักยภาพทีแท ้จริงของตนได ้

“ที Vertiv เราแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเสมอ ไม่วา
่ เราจะอยูท
่ ใดในโลก
ี

้ กประการ และเคารพให ้เกียรติเพือน
โดยปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีบังคับใชทุ
ร่วมงาน ลูกค ้า และชุมชนทีเราดําเนินธุรกิจอยู่ แก่นของหลักการนันก็คอ
ื
หลักจรรยาบรรณขององค์กรของเรา หลักจรรยาบรรณของ Vertiv
ั พันธ์ของเรากับผู ้มีสว่ นได ้เสย
ี ทังหมด ทังภายในและ
ควบคุมความสม
ภายนอกองค์กร หลักจรรยาบรรณนีออกแบบมาเพือให ้แนวทางปฏิบัตแ
ิ ก่
พนักงาน Vertiv ทุกคนและสมาชกิ คณะกรรมการบริหารของเราทัวโลก
เกียวกับวิธด
ี ําเนินธุรกิจของเรา หลักจรรยาบรรณนีได ้สรุปการดําเนินงาน
และพฤติกรรมทีคาดหวังจากบุคลากรทุกคนที Vertiv เพือทีทุกคนจะ
ั พันธ์กบ
ื
ื ย
ี ง
สามารถมีปฏิสม
ั เราด ้วยความมันใจและสามารถเชอวางใจในช
อเส
ทีมันคงของเราได ้เสมอ เพือให ้สอดคล ้องกับวัฒนธรรมองค์กรของเรา
้ อไม่ปฏิบัตห
เราจะไม่สนับสนุนบุคคลทีไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีบังคับใชหรื
ิ
ื ต
ั ย์สจ
น ้าทีด ้วยความซอส
ุ ริต ท ้ายทีสุดนี เราประสงค์ทจะสร
ี
้าง
ิ ธิผลต่อไปบนหลักพืนฐานของการสื
สภาพแวดล ้อมทีปลอดภัยและมีประสท
อสารด ้วยความเคารพให ้เกียรติและเปิ ดเผย ตลอดจนให ้ความสําคัญ
กับความคิดเห็นของทุกคน”
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เกียวกับหลักจรรยาบรรณ
บทนํา
วัตถุประสงค์ของหลักจรรยาบรรณนี
(“หลักจรรยาบรรณของเรา”) คือเพือให ้แนวทางปฏิบัต ิ
แก่พนักงานและสมาชิกคณะกรรมการบริหารทุกคน
(“สมาชิกคณะกรรมการ”) ของ Vertiv Holdings Co
และบริษัทในเครือทัวโลก (เรียกโดยรวมว่า “Vertiv”)
เกียวกับวิธด
ี ําเนินธุรกิจของเรา หลักจรรยาบรรณนีได ้สรุป
การดําเนินงานและพฤติกรรมทีคาดหวังจากสมาชิก
ั พันธ์กบ
ทีมทุกคนของ Vertiv เพือทีทุกคนทีมีปฏิสม
ั Vertiv
จะสามารถเชือมันในความซือสัตย์สจ
ุ ริตของเราได ้เสมอ
เว ้นแต่จะมีการระบุไว ้เป็ นอย่างอืนในหลักจรรยาบรรณนี คําว่า “พนักงาน” จะหมายรวมถึงเจ ้าหน ้าทีด ้วย

ใครบ้างทีต้องปฏิบ ัติตามหล ักจรรยาบรรณนี
พนักงานและสมาชิกคณะกรรมการแต่ละคน รวมทังบริษัทสาขาย่อย บริษัทในเครือ และหน่วยงานอืนๆ ที Vertiv
มีสว่ นได ้เสียในการควบคุม มีหน ้าทีรับผิดชอบเป็ นการส่วนตัวในการอ่าน ทําความเข ้าใจ และปฏิบัตต
ิ ามหลัก
จรรยาบรรณของเรา

้ ล ักจรรยาบรรณนี
แนวทางการปร ับใชห
หลักจรรยาบรรณนีไม่ได ้อธิบายถึงแนวทางปฏิบัตท
ิ างธุรกิจทุกอย่าง หรือตอบคําถามทางธุรกิจทุกเรือง ในกรณีทคุ
ี ณ
ไม่แน่ใจเกียวกับการดําเนินการทีถูกต ้อง โปรดแน่ใจว่าคุณตอบ “ใช่” ในคําถามต่อไปนี:




ุ ริตของ Vertiv หรือไม่
การดําเนินการสอดคล ้องกับค่านิยมด ้านความซือสัตย์สจ
การดําเนินการของฉั นจะปกป้ องและส่งเสริมชือเสียงของ Vertiv ในฐานะบริษัททีมีความซือสัตย์สจ
ุ ริต
หรือไม่
ฉั นสบายใจกับการตัดสินใจของฉั นหรือไม่หากมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ

หากคุณไม่แน่ใจเกียวกับข ้อกําหนดหรือภาระหน ้าทีใดๆ ทีแสดงไว ้ในหลักจรรยาบรรณ หรือมีคําถามหรือข ้อกังวลใดๆ
โปรดขอความช่วยเหลือจากแหล่งข ้อมูลทีระบุไว ้ในหัวข ้อ “วิธก
ี ารขอรับความช่วยเหลือหรือรายงานข ้อกังวล”
ในหน ้าที 5
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ความร ับผิดชอบของบริษ ัท
Vertiv มีหน ้าทีรับผิดชอบดังต่อไปนี










ให ้แนวทางปฏิบัตท
ิ ชั
ี ดเจนเกียวกับค่านิยมของ Vertiv แก่พนักงานทุกคน
ดําเนินการตามหลักจรรยาบรรณนี และเผยแพร่แก่พนักงาน เจ ้าหน ้าที และสมาชิกคณะกรรมการทุกคน
ใช ้โปรแกรมการสือสารและการฝึ กอบรมทีมีประสิทธิภาพเพือให ้ความรู ้ความเข ้าใจแก่พนักงานเกียวกับหลักจ
รรยาบรรณนี
ให ้คําปรึกษาอย่างต่อเนืองเกียวกับนโยบายและขันตอนต่างๆ ของบริษัทแก่พนักงานทุกคน
สนับสนุนการปฏิบัตต
ิ ามหลักจรรยาบรรณนี
ห ้ามตอบโต ้หากมีการรายงานเกียวกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณนีหรือนโยบายหรือขันตอนของบริษัทโดย
สุจริต
จัดให ้มีสายด่วนเพือรับคําถามหรือรายงานการละเมิดหรือข ้อกังวล
ตอบข ้อร ้องเรียนทังหมดอย่างทันท่วงทีหลังจากดําเนินการสอบสวนอย่างเพียงพอ
ให ้ข ้อมูลสรุปการละเมิดแก่คณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็ นระยะๆ และปรึกษาหารือในประเด็นสําคัญ
ต่างๆ

ความร ับผิดชอบของพน ักงาน
Vertiv ดําเนินธุรกิจโดยอาศัยพนักงาน เราต ้องการความช่วยเหลือจากคุณในการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีบังคับใช ้
ตลอดจนกฎเกณฑ์และหลักการทีระบุไว ้ในหลักจรรยาบรรณนี สําหรับบริษัทในขนาดของเรา ปั ญหาและคําถาม
จะมีเกิดขึนเป็ นครังคราว เมือคุณพบปั ญหาหรือมีคําถามหรือข ้อกังวล โปรดขอความช่วยเหลือ สิงทีสําคัญทีสุดคือ
การระบุปัญหาทีอาจเกิดขึนและสือสารเพือให ้สามารถดําเนินการได ้อย่างเหมาะสมทันท่วงที Vertiv จะบรรลุผล
ได ้ด ้วยความช่วยเหลือจากคุณเท่านัน
Vertiv คาดหวังให ้พนักงานช่วยป้ องกันและรายงานการละเมิดหลักจรรยาบรรณของเราโดยแจ ้งฝ่ ายทีเกียวข ้องถึง
การละเมิดกฎหมายหรือหลักจรรยาบรรณนีทีเกิดขึนจริง ทีสงสัย หรือทีคาดว่าจะเกิดขึน โดยไม่เปิ ดเผยตัวตน
หากคุณต ้องการ (ดู “วิธก
ี ารขอรับความช่วยเหลือหรือรายงานข ้อกังวล” ด ้านล่าง) เจตนาไม่ปฏิบัตต
ิ ามนีอาจ
ส่งผลให ้ได ้รับบทลงโทษทางวินัยได ้ การหลีกเลียงหยุดความประพฤติทไม่
ี เหมาะสมอาจทําให ้ Vertiv มีความ
เสียงสูงและอาจส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของบริษัท และอาจส่งผลต่อความสําเร็จของหน่วยธุรกิจและต่อ
การดํารงชีวต
ิ ของคุณได ้
ผูบ
้ ริหาร
ผู ้บริหารทุกระดับของ Vertiv มีหน ้าทีรับผิดชอบเพิมขึนภายใต ้หลักจรรยาบรรณนี ผู ้บริหารต ้องสือสารความคาดหวัง
ของพนักงานของ Vertiv อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นตัวอย่างทีดีในการปฏิบัตต
ิ ามหลักจรรยาบรรณนี และแจ ้งให ้
บุคคลทีเกียวข ้องทราบทันทีเมือพบปั ญหาทีเกิดขึนจริงหรืออาจเกิดขึน สมาชิกผู ้บริหารคนใดทีรับรู ้ว่ามีการละเมิด
หลักจรรยาบรรณนีและไม่แจ ้งให ้บุคคลทีเกียวข ้องทราบ และช่วยแก ้ปั ญหาหากเป็ นการเหมาะสม ถือเป็ นการละเมิด
โครงการจริยธรรมและการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของ Vertiv
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่ ยเหลือ
วิธก
ี ารขอร ับความชว
หรือรายงานข้อก ังวล
หากคุณมีคําถามหรือข ้อกังวล คุณอาจ
เลือกใช ้ช่องทางการสือสารต่อไปนี:







ผู ้จัดการหรือหัวหน ้างานของคุณ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของ Vertiv
ทนายความของ Vertiv
ประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายการปฏิบัต ิ
ตามกฎระเบียบและความซือสัตย์
ของ Vertiv
สายด่วนการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ
และความซือสัตย์สากลของ Vertiv
ซึงมีตัวเลือกในการรายงานแบบ
ไม่ระบุตัวตน (“สายด่วน”)

ขอให ้คุณรู ้สึกสบายใจเมือติดต่อตามช่องทางเหล่านีหากต ้องการความช่วยเหลือ
ในขอบเขตทีเจ ้าหน ้าทีบริหารหรือสมาชิกคณะกรรมการรับทราบถึงปั ญหาใดๆ ทีอาจเกิดขึนเกียวกับหลักจรรยาบรรณ
บุคคลดังกล่าวควรแจ ้งเรืองดังกล่าวไปยังประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารของ Vertiv, คณะกรรมการ (หรือคณะกรรมการ
ทีเกียวข ้อง) หรือสายด่วนของ Vertiv (ซึงสามารถดําเนินการได ้โดยไม่เปิ ดเผยตัวตน)
การรายงานทังหมดเกียวกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณทีเห็นได ้ชัดนีหรืออาจเกิดขึนจะได ้รับการปฏิบัตเิ ป็ นความลับ
ภายใต ้ขอบเขตทีได ้รับอนุญาตตามกฎหมายทีบังคับใช ้ บุคคลใดก็ตามไม่ควรพยายามดําเนินการสอบสวนหรือ
สัมภาษณ์/สอบปากคําทีเกียวข ้องกับพฤติกรรมหรือกิจกรรมทีน่าสงสัย ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณโดยไม่
ปรึกษาฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv ก่อน สายด่วนสากลของ Vertiv จะพร ้อมรับการรายงาน
ข ้อกังวลหรือการละเมิดทีเกิดขึนจริงหรืออาจเกิดขึน รวมถึงความผิดปกติทางการบัญชีหรือการเงินทีอาจเกิดขึน
และการรายงานดังกล่าวสามารถดําเนินการได ้โดยไม่เปิ ดเผยตัวตน บริการนีเป็ นบริการโทรฟรีทให
ี ้บริการตลอด
24 ชัวโมงทุกวัน 365 วันต่อปี และแม ้ว่าจะไม่ได ้มีวัตถุประสงค์เพือทดแทนการปรึกษากับฝ่ ายบริหารโดยตรง
แต่บริการโทรฟรีนช่
ี วยให ้คุณสามารถรายงานพฤติกรรมหรือกิจกรรมทีผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณอย่างเป็ นความ
ลับและไม่เปิ ดเผยตัวตนได ้หากคุณต ้องการ

คุณสามารถยืนรายงานโดยไม่เปิ ดเผยต ัวตนก ับสายด่วน Vertiv ได้ท:ี
http://www.VertivCo.EthicsPoint.com

(หมายเลขโทรฟรีและหมายเลขโทรศัพท์ท ้องถินสําหรับสายด่วนสามารถดูได ้ทีเว็บไซต์สายด่วน)

ไม่วา่ จะมีข ้อกังวลใดก็ตาม เรามีแหล่งข ้อมูลทีเหมาะสมพร ้อมให ้บริการคุณเสมอ Vertiv มุง่ มันทีจะจัดหาช่องทาง
ทีคุณสามารถแจ ้ง ตรวจสอบ และรับการแก ้ไขปั ญหาทุกเมือทีสามารถทําได ้

ห้ามตอบโต้
ห ้ามตอบโต ้หรือคุกคามบุคคลทีต ้องการความช่วยเหลือหรือรายงานการละเมิดทีทราบหรือสงสัยหรือข ้อกังวลอืนๆ
โดยสุจริต ผู ้ทีส่งรายงานโดยสุจริตจะต ้องไม่ถก
ู ข่มขูห
่ รือตอบโต ้ใดๆ รวมถึงการไม่จา่ ยเงินค่าจ ้าง การเลือนตําแหน่ง
การลดตําแหน่ง การลงวินัย การไล่ออก การลดเงินเดือน การประเมินผลในทางลบ การเปลียนแปลงงานทีได ้รับ
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มอบหมาย การตัดโอกาสการฝึ กอบรมหรือการจ ้างงานอืนๆ หรือพฤติกรรมทีเป็ นปฏิปักษ์ ทเกี
ี ยวข ้องกับการรายงาน
ดังกล่าว การมีสว่ นร่วมในการตอบโต ้หรือการล่วงละเมิดดังกล่าวจะทําให ้คุณได ้รับบทลงโทษทางวินัย รวมถึงการ
ยุตก
ิ ารทํางาน
Vertiv จะทําการสอบสวนข ้อกล่าวหาเรืองการตอบโต ้หรือการล่วงละเมิดอย่างแข็งขัน และจะปกป้ องผู ้รายงานข ้อ
กล่าวหาถึงการกระทําผิดในเชิงรุกด ้วยการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพทางอาชีพเป็ นระยะๆ
อย่างไรก็ตาม โปรดจําไว ้ว่า Vertiv สามารถดําเนินการเพือจัดการกับการปฏิบัตงิ านทีไม่พงึ ประสงค์ของพนักงาน
ได ้เสมอ รวมถึงผู ้รายงานด ้วย และเมือได ้รับการพิสจ
ู น์และวัดผลแล ้ว การกระทําดังกล่าวจะไม่ถอ
ื ว่าเป็ นการตอบโต ้
ฉ ันได้พด
ู คุยก ับผูจ
้ ัดการของฉ ันเกียวก ับความคิดเห็นทีไม่เหมาะสมหลายประการทีเพือนร่วมงานของ
ฉ ันในแผนกอืนม ักจะพูดก ับฉ ันซําแล้วซําเล่าเกียวก ับขนบธรรมเนียมในครอบคร ัวของฉ ัน แม้วา่ ฉ ันจะขอให้
ั
บุคคลนนหยุ
ั
ดพูดแล้วก็ตาม ประมาณสามสปดาห์
หล ังจากรายงาน ฉ ันถูกลดตําแหน่ง และเงินเดือนของ
ฉ ันก็ถก
ู ลดอย่างมากด้วย ฉ ันควรทําอย่างไร

?

Vertiv มีกระบวนการและขันตอนในการคุ ้มครองอาชีพของพนักงานทีเสียเปรียบเพียงเพราะพนักงานคนนันได ้ใช ้สิทธิ
โดยสุจริตภายใต ้หลักจรรยาบรรณ ไม่วา่ จะคํานึงถึงมาตรการป้ องกันเหล่านีหรือไม่ หากคุณเชือว่าคุณได ้รับการปฏิบต
ั ิ
อย่างไม่เป็ นธรรมอันเป็ นผลมาจากการรายงานของคุณ (ไม่ใช่เป็ นเพราะผลการปฏิบัตงิ านทีไม่ดพ
ี อ) โปรดใช ้
แหล่งข ้อมูลใดๆ ทีอ ้างอิงไว ้ในหัวข ้อ “วิธก
ี ารขอรับความช่วยเหลือหรือรายงานข ้อกังวล” ในหน ้าที 5

การรายงานของฉ ันเกียวข้องก ับผูจ
้ ัดการและพน ักงานคนอืนๆ ในแผนกของฉ ัน บุคคลเหล่านนสามารถ
ั
ช่วยก ันเล่นงานฉ ันและทําให้ฉ ันถูกไล่ออกได้หรือไม่
บริษัทห ้ามไม่ให ้พนักงานหรือบุคคลอืนใดทีอยูภ
่ ายใต ้หลักจรรยาบรรณของเราตอบโต ้ผู ้ใดก็ตามทีรายงานโดยสุจริต
ความมุง่ มันของเราทีจะไม่ยอมให ้มีการตอบโต ้หมายความว่าคุณจะไม่ประสบปั ญหาในการรายงานสิงทีคุณเชือว่าเป็ นก
ารละเมิดหลักจรรยาบรรณ กฎหมาย หรือนโยบายของบริษัทโดยสุจริต

วิธท
ี เราปฏิ
ี
บต
ั ต
ิ อ
่ กัน
ความหลากหลาย การไม่แบ่งแยก และโอกาสทีเท่าเทียมก ัน
Vertiv ให ้ความสําคัญกับความคิดและมุมมองทีแตกต่างกัน และพยายามรักษาวัฒนธรรมการไม่แบ่งแยกและความ
หลากหลายไว ้ ภายใต ้โลกใบเดียวและ Vertiv ทีเดียว ด ้วยเหตุนี เราจึงต ้องการให ้พนักงานของเรา ไม่วา่ จะเป็ น
ใครหรืออยูท
่ ไหน
ี
รู ้สึกปลอดภัยและมีคณ
ุ ค่าทีจะสามารถเติบโตได ้เต็มศักยภาพสูงสุด การไม่แบ่งแยกเป็ นรากฐาน
ทีสําคัญของธุรกิจของเรา เพราะหากทุกคนมีสว่ นร่วม การตัดสินใจทีดีก็จะเกิดขึน และการตัดสินใจทีดีจะนํ าไปสู่
ผลการปฏิบัตงิ านทีดีขนของบริ
ึ
ษัท ดังนัน Vertiv มีความมุง่ มันทีจะส่งเสริมการไม่แบ่งแยกและโอกาสทีเท่าเทียมกัน
สําหรับทุกคนในแง่ของการจ ้างงาน ข ้อกําหนดในการจ ้างงาน การโยกย ้าย การฝึ กอบรม ค่าตอบแทน และอาชีวอ
นามัย โดยปราศจากการเลือกปฏิบัตใิ นเรืองอายุ เชือชาติ สีผวิ ศาสนา ลัทธิ เพศ สถานภาพการสมรส รสนิยมทาง
เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ข ้อมูลทางพันธุกรรม สถานะการเป็ นพลเมือง ชาติกําเนิด สถานะทหารผ่านศึกทีได ้รับการ
คุ ้มครอง ความเกียวข ้องทางการเมือง ความทุพพลภาพ หรือสถานะหรือลักษณะอืนใดทีได ้รับการคุ ้มครองตาม
กฎหมายทีบังคับใช ้ มาตรการเหล่านีมีผลกับการตัดสินใจจ ้างงานเกียวกับการสรรหา การจ ้างงาน การเลือนตําแหน่ง
การโอนย ้าย การปลดพนักงาน การยุตก
ิ ารจ ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ การฝึ กอบรม (รวมถึงการฝึ กงาน)
การจําแนกประเภท การรับรอง การทดสอบ การรักษาพนักงาน การอ ้างอิง และด ้านอืนๆ ของการจ ้างงาน
การตัดสินใจจ ้างงานต ้องขึนอยูก
่ บ
ั ความต ้องการของ Vertiv ข ้อกําหนดของตําแหน่งงาน และคุณสมบัตข
ิ อง
แต่ละบุคคลเท่านัน ขณะเดียวกันก็ให ้ความสําคัญทีเหมาะสมกับความหลากหลายและการว่าจ ้างบุคคลทีดีทสุ
ี ด
สําหรับตําแหน่งงานนัน
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Vertiv มีแรงงานทัวโลกทีมีความหลากหลาย และเรามองหาโอกาสในการเพิมความหลากหลายนันอยูเ่ สมอ
คุณอาจช่วยโดยการเพิมความหลากหลายของกลุม
่ ผู ้สมัคร เปิ ดกว ้างและต ้อนรับมุมมองและพืนภูมท
ิ หลากหลาย
ี
และเอืออํานวยสําหรับความแตกต่างเหล่านันตามความเหมาะสม เช่น การรวมเนือหาทางวัฒนธรรมเข ้าไว ้ใน
การฝึ กอบรมและการสือสาร
Vertiv ทุม
่ เทให ้กับการสร ้างและส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่แบ่งแยก ซึงพนักงานทุกคนมีโอกาสเติบโต พัฒนา
เป็ นผู ้นํ า และสร ้างการเปลียนแปลงในเชิงบวก เราสนับสนุนและเชิญชวนพนักงานทีมีความมุง่ มันเกียวกับบริษัทและ
วัฒนธรรมของเราให ้มาช่วยขับเคลือนการเปลียนแปลงและนํ าแนวทางทีมีประสิทธิภาพไปใช ้ร่วมกัน เมือพนักงานที
มุง่ มันจากทัวทังธุรกิจทํางานร่วมกัน ก็จะแสดงให ้เห็นถึงค่านิยมและพฤติกรรมของ Vertiv ต่างๆ เช่น ปฏิบัตงิ าน
เหมือนเป็ นเจ ้าของ มองหาการพัฒนาตนเองอยูต
่ ลอด ใช ้ประโยชน์จากความหลากหลาย และขับเคลือนนวัตกรรม
และการเปลียนแปลง ด ้วยเหตุนี พนักงานเหล่านีมักจะสร ้างแนวทางทีสร ้างสรรค์ ความหลากหลายของวัฒนธรรม
ประสบการณ์ และภูมห
ิ ลังส่งผลให ้เกิดแนวคิดทีหลากหลายซึงจะเป็ นประโยชน์ตอ
่ Vertiv และผู ้มีสว่ นได ้เสียแต่
ละรายในท ้ายทีสุด และสร ้างอนาคตทีดีขนสํ
ึ าหรับเราทุกคน เราให ้คํามันสัญญาว่าจะสร ้างความหลากหลาย
การไม่แบ่งแยก และโอกาสทีเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เพราะเป็ นสิงทีต ้องรับผิดชอบตามกฎหมาย แต่เป็ นสิงทีควรทํา
และท ้ายทีสุดเป็ นประโยชน์ตอ
่ Vertiv
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ความปลอดภ ัยและสุขอนาม ัย
การปกป้ องความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานถือเป็ นค่านิยมหลักของ Vertiv หน่วยธุรกิจของเราจําเป็ นต ้อง
มีโครงการความปลอดภัยและสุขอนามัยทีเข ้มงวด ซึงรวมถึงความปลอดภัยในการทํางานของอุปกรณ์ ความปลอดภัย
ในกระบวนการ การฝึ กอบรม การตรวจสอบ การดําเนินการแก ้ไข การรายงาน และการให ้รางวัล ถือเป็ นการขัดต่อ
นโยบายของ Vertiv สําหรับบุคคลใดๆ ทีทํางานในสภาพทีไม่ปลอดภัยหรือในลักษณะทีไม่ปลอดภัย โปรดแจ ้งให ้
ผู ้จัดการของคุณทราบเกียวกับปั ญหาด ้านความปลอดภัย สุขอนามัย หรือสภาพแวดล ้อมในการทํางานอืนๆ หรือ
ติดต่อตามแหล่งข ้อมูลทีระบุไว ้ในหัวข ้อ “วิธก
ี ารขอรับความช่วยเหลือหรือรายงานข ้อกังวล” ในหน ้าที 5

การล่วงละเมิด
Vertiv ให ้ความเคารพและเห็นคุณค่าความหลากหลาย และมุง่ มันทีจะจัดสภาพแวดล ้อมการทํางานทีไม่แบ่งแยกใน
เชิงบวก มีประสิทธิผล และด ้วยการเคารพให ้เกียรติกน
ั นอกจากนี เรายังต ้องการให ้ปราศจากพฤติกรรมการทํางาน
ทีไม่เหมาะสม การเลือกปฏิบัต ิ หรือการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบอีกด ้วย การล่วงละเมิดรวมถึงพฤติกรรมทีไม่
เหมาะสมทีแทรกแซงสภาพแวดล ้อมการทํางานของผู ้อืน หรือทีอาจสร ้างสภาพแวดล ้อมการทํางานทีไม่เหมาะสม
ข่มขู่ หรือเป็ นปรปั กษ์ การประพฤติจะถือเป็ นการล่วงละเมิด ไม่วา่ จะกระทําด ้วยกายหรือด ้วยวาจา และกระทําด ้วย
ตนเองหรือโดยวิธอ
ี น
ื (เช่น บันทึกย่อ การโพสต์บนโซเชียลมีเดีย อีเมล หรือข ้อความ)
พฤติกรรมทีอาจเป็ นทีน่ารังเกียจรวมถึงการเกียวพาราสีหรือการกล่าวเรืองทางเพศทีไม่พงึ ปรารถนา นอกจากนี
ยังอาจรวมถึงการใส่ร ้ายป้ ายสี เรืองตลกทีหยาบคาย หรือความคิดเห็นทีดูหมินเกียวกับเรืองต่างๆ เช่น เชือชาติ สีผวิ
อายุ ความทุพพลภาพ ถินกําเนิด เพศ รสนิยมทางเพศ หรือหมวดหมูท
่ ได
ี ้รับการคุ ้มครองอืนๆ พึงระลึกไว ้เสมอว่า
สิงสําคัญในการพิจารณาว่าพฤติกรรมหนึง ๆ นันเป็ นทีน่ารังเกียจหรือไม่นัน ขึนอยูก
่ บ
ั ว่ามีการรับรู ้ถึงพฤติกรรมนัน
อย่างไร ไม่ใช่วา่ มีเจตนาอย่างไร ผู ้คนมักมีมม
ุ มองทีแตกต่างกันเกียวกับสิงทีไม่เหมาะสม ข ้อเท็จจริงทีว่าบางคนอาจ
ไม่ขน
ุ่ เคืองกับพฤติกรรมบางอย่างไม่ได ้หมายความว่านันเป็ นสิงยอมรับได ้แต่อย่างใด Vertiv จะไม่ทนต่อการ
ประพฤติดังกล่าว
หากคุณเชือว่าคุณหรือบุคคลอืนทีคุณรู ้จักเผชิญหรือกําลังเผชิญกับพฤติกรรมล่วงละเมิด ให ้รายงานเรืองดังกล่าว
ทันทีตอ
่ ผู ้จัดการของคุณ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในพืนที หรือจุดติดต่อใดๆ ทีระบุไว ้ในหัวข ้อ “วิธก
ี ารขอรับความ
ช่วยเหลือหรือรายงานข ้อกังวล” ในหน ้าที 5 คุณควรรายงานโดยเสรีหากสงสัยว่ามีการละเมิดหลักจรรยาบรรณนี
หรือกฎหมายหรือนโยบายอืนๆ โดยไม่ต ้องเกรงกลัวว่าการจ ้างงานของคุณจะได ้รับผลกระทบในทางลบ Vertiv
ห ้ามมิให ้มีการตอบโต ้บุคคลใดๆ ทีรายงานการละเมิดทีอาจเกิดขึนโดยสุจริตอย่างเคร่งครัด ดูหัวข ้อ “ห ้ามตอบโต ้”
ในหน ้าที 6 สําหรับข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับประเด็นนี
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ดูเหมือนว่าผูจ
้ ัดการของฉ ันจะชอบสมาชิกบางคนในทีมของฉ ันเป็นพิเศษเพราะพวกเขาน ับถือศาสนา
เดียวก ันฉ ันควรทําอย่างไร

?

หากคุณรู ้สึกไม่สบายใจทีจะพูดคุยกับผู ้จัดการของคุณโดยตรง เราขอแนะนําให ้คุณขอความช่วยเหลือจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ของ Vertiv หรือจุดติดต่อใดๆ ทีระบุไว ้ในหัวข ้อ “วิธก
ี ารขอรับความช่วยเหลือหรือรายงานข ้อกังวล” ในหน ้าที 5

ความหลากหลายมีประโยชน์ตอ
่ Vertiv อย่างไร
่ วามคิดสร ้างสรรค์ กระบวนการตัดสินใจทีสมบูรณ์ยงขึ
การวิจัยได ้พิสจ
ู น์แล ้วว่ามุมมองของแต่ละบุคคลนํ าไปสูค
ิ น และให ้ผลลัพธ์
ทีดีขนสํ
ึ าหรับนักลงทุนในท ้ายทีสุด Vertiv ประสบความสําเร็จโดยการสรรหาพนักงานทีเก่งทีสุดจากกลุม
่ ผู ้มีความสามารถข ้าม
วัฒนธรรมทัวโลก และวัฒนธรรมแบบรวมของเราส่งเสริมสิงทีดีทสุ
ี ดจากสมาชิกแต่ละคนในทีมของเรา

ฉ ันจะได้ร ับการคุม
้ ครองจากการตอบโต้หรือการล่วงละเมิดได้อย่างไร
Vertiv จะทําการสอบสวนข ้อกล่าวหาเรืองการตอบโต ้หรือการล่วงละเมิดอย่างแข็งขัน และจะปกป้ องบุคคลทีรายงานการกระทํา
ผิดโดยสุจริตในเชิงรุกด ้วยการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพทางอาชีพเป็ นระยะๆ อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว ้ว่า
Vertiv สามารถดําเนินการเพือจัดการกับการปฏิบัตงิ านทีไม่พงึ ประสงค์ของพนักงาน และเมือได ้รับการพิสจ
ู น์และวัดผลแล ้ว
การกระทําดังกล่าวจะไม่ถอ
ื ว่าเป็ นการตอบโต ้

ึ ว่าไม่ถก
ฉ ันถูกขอให้ทาํ อะไรบางอย่างในทีทํางานทีรูส
้ ก
ู ต้อง ฉ ันไม่แน่ใจว่าเป็นเรืองผิดกฎหมายหรือข ัดก ับ
ึ ไม่สบายใจ ฉ ันแจ้งเรืองนีต่อผูจ
นโยบายของบริษ ัทหรือไม่ แต่ฉ ันรูส
้ ก
้ ัดการของฉัน และก ับผูจ
้ ัดการของเธอ
ึ ไม่สบายใจจริงๆ และตอนนีฉ ันรูส
ึ เหมือนติดก ับด ักอยู่ ฉ ันควรทําอย่างไร
แต่ไม่มอ
ี ะไรเกิดขึนเลย ฉ ันรูส
้ ก
้ ก
เราทุกคนมีหน ้าทีปกป้ อง Vertiv ด ้วยการกระทําสิงทีถูกต ้อง คุณสามารถใช ้ช่องทางการสือสารใดๆ ทีระบุไว ้ในหัวข ้อ “วิธก
ี าร
ขอรับความช่วยเหลือหรือรายงานข ้อกังวล” ในหน ้าที 5 รวมถึงสายด่วน เพือรายงานการละเมิดหรือถามคําถามเกียวกับ
ปั ญหาทีอาจเกิดขึนหรือบางสิงทีทําให ้คุณรู ้สึกไม่สบายใจ สามารถรายงานได ้ตลอด 24 ชัวโมง 365 วันต่อปี ผ่านสายด่วนนี
และรายงานทีส่งผ่านสายด่วนอาจทําโดยไม่เปิ ดเผยตัวตนได ้
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การปฏิบต
ั งิ านเพือผลประโยชน์สงู สุดของ Vertiv
้ น
ผลประโยชน์ท ับซอ
ในฐานะเป็ นส่วนหนึงของหน ้าทีของเราในการรักษาชือเสียงของ Vertiv เราต ้องหลีกเลียงความสัมพันธ์และ
พฤติกรรมทีก่อให ้เกิดผลประโยชน์ทับซ ้อน ผลประโยชน์ทับซ ้อนเกิดขึนเมือผลประโยชน์สว่ นตัวของคุณขัด
กับหรือดูขด
ั กับผลประโยชน์ของ Vertiv ตัวอย่างเช่น อาจเป็ นผลประโยชน์ทับซ ้อนสําหรับคุณทีจะทําให ้ Vertiv
ต ้องจ่ายเงินมากกว่าทีควรสําหรับการจัดหาจากผู ้จัดจําหน่ายทีคุณเป็ นเจ ้าของหรือเป็ นของเพือนหรือญาติสนิทของคุ
ณ หรือใช ้ตําแหน่งงานของคุณกับ Vertiv เพือรับผลประโยชน์ทไม่
ี เหมาะสมสําหรับตัวคุณเองหรือผู ้อืน
โปรดแจ ้ง Vertiv หากคุณหรือสมาชิกใน
ครอบครัวใกล ้ชิดได ้รับผลประโยชน์ทาง
การเงินหรือข ้อได ้เปรียบในอสังหาริมทรัพย์
สิทธิในสิทธิบัตร หลักทรัพย์ โอกาส
ิ อืนๆ
ในการทํากําไร หรือสิทธิหรือทรัพย์สน
ทีเป็ นผลจากหรือเกียวข ้องโดยตรงกับ
ตําแหน่งงานของคุณกับ Vertiv
ไม่จําเป็ นว่าผลประโยชน์ทับซ ้อนจะต ้อง
เกิดขึนจริงก่อน ปั ญหาถึงจะเกิดขึน
ควรหลีกเลียงสิงทีอาจดูเหมือนว่าจะ
ก่อให ้เกิดความขัดแย ้ง หากคุณไม่แน่ใจ
เกียวกับสิงทีคุณควรทําหรือไม่ควรทํา
โปรดขอความช่วยเหลือจากผู ้จัดการ
ของคุณหรือฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv
แนวทางในการจัดการความขัดแย ้งของ
เราจะช่วยปกป้ องคุณและ Vertiv คุณต ้อง
รายงานเรืองผลประโยชน์ทับซ ้อนทีเกิดขึน
จริงหรืออาจเกิดขึนต่อผู ้จัดการของคุณและ
ฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv หรือหากคุณ
เป็ นสมาชิกคณะกรรมการหรือประธาน
เจ ้าหน ้าทีบริหาร ให ้รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ความขัดแย ้งทีเกิดขึนจริงหรืออาจเกิดขึนทังหมดทีรายงานจะ
ได ้รับการประเมินโดยฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv หรือโดยคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาว่า
มีความขัดแย ้งอยูห
่ รือไม่ และหากมีอยู่ วิธท
ี ดี
ี ทสุ
ี ดทีจะจัดการกับความขัดแย ้งคืออะไร Vertiv อาจอยูใ่ นฐานะที
สามารถปรับเปลียนหรือวางการควบคุมเพือหลีกเลียงความขัดแย ้งทีเกิดขึนจริงหรือทีรับรู ้ได ้ ดังนันโปรดอย่าลืม
เปิ ดเผยข ้อมูลความขัดแย ้งทีเกิดขึนจริงหรืออาจเกิดขึนใดๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณพบว่าอาจมีความขัดแย ้งเกิดขึนใน
การคัดเลือกซัพพลายเออร์ ทาง Vertiv อาจกําหนดให ้พนักงาน Vertiv ท่านอืนเป็ นผู ้ประเมินซัพพลายเออร์
เพือขจัดผลประโยชน์ทับซ ้อนทีเกิดขึนจริงหรือทีรับรู ้ได ้ การทําธุรกรรมทังหมดทีอาจก่อให ้เกิดผลประโยชน์
ทับซ ้อนทีเกียวข ้องกับสมาชิกคณะกรรมการหรือเจ ้าหน ้าทีบริหารต ้องได ้รับอนุมัตจ
ิ ากคณะกรรมการบริหารก่อน
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ฉ ันสามารถว่าจ้างญาติหรือเพือนสนิทเพือทํางานให้ก ับ Vertiv ในหน่วยธุรกิจของฉ ันได้หรือไม่

?

การว่าจ ้างญาติหรือเพือนสนิทอาจส่งผลให ้เกิดผลประโยชน์ทับซ ้อนทีเกิดขึนจริงหรือทีรับรู ้ได ้ ก่อนการว่าจ ้าง คุณควรแจ ้ง
ให ้ผู ้จัดการและฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv ทราบ อาจมีวธิ แ
ี ก ้ปั ญหาเพือหลีกเลียงไม่ให ้เกิดความขัดแย ้ง
ใดๆ เช่น การแต่งตังคณะกรรมการว่าจ ้างอิสระ หรือการว่าจ ้างบุคคลในหน่วยธุรกิจอืนของ Vertiv

ั
ฉ ันสามารถดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริหารในบริษ ัททีอยูใ่ นตลาดหล ักทร ัพย์ทไม่
ี ใช่คแ
ู่ ข่งหรือซพพลายเออร์
ขอ
ง Vertiv ได้หรือไม่
ก่อนดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริหารหรือหน่วยงานกํากับดูแลทีคล ้ายกันสําหรับบริษัทใดๆ (รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาผล
กําไร) คุณต ้องได ้รับอนุญาตจากประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารและหัวหน ้าทีปรึกษาด ้านกฎหมายของ Vertiv ก่อน การเข ้าร่วมหรือ
ให ้บริการแก่องค์กรอืน ไม่วา่ จะเป็ นองค์กรพลเมือง การกุศล บรรษั ท ราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือไม่แสวงหากําไร
ในลักษณะปกติ จะต ้องไม่ (ก) ลดและแทรกแซงประสิทธิภาพการให ้บริการทีเหมาะสมทังหมดของ Vertiv อย่างมีนัยสําคัญ หรือ
(ข) ก่อให ้เกิดผลประโยชน์ทบ
ั ซ ้อนทีเป็ นไปได ้หรือรับรู ้ได ้ต่อ Vertiv

ั
คุณเป็นผูจ
้ ัดการฝ่ายจ ัดซือและคูส
่ มรสของคุณได้ร ับการว่าจ้างจากซพพลายเออร์
รายหนึงของคุณ คุณควรทําอย่างไร
คุณควรเปิ ดเผยเรืองผลประโยชน์ทับซ ้อนทีอาจเกิดขึนนีกับผู ้จัดการของคุณและฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv เพือให ้ดําเนินการที
เหมาะสมต่อไป Vertiv อาจใช ้ขันตอนต่างๆ และขอความร่วมมือจากคุณเพือหลีกเลียงไม่ให ้เกิดผลประโยชน์ทับซ ้อนทีเกิดขึนจริง
หรือทีเห็นได ้ชัด

ั 
คุณเป็นพน ักงานของ Vertiv ทีได้ร ับ “ผลประโยชน์ดา้ นว ัตถุ”(กรรมสิทธิหรืออย่างอืน) ในบริษ ัททีคุณรูจ
้ ักหรือสงสย
ั
้ ําแหน่งงานที Vertiv เพือให้มผ
ว่าเป็นลูกค้า ซพพลายเออร์
หรือคูแ
่ ข่งสําค ัญของ Vertiv และคุณใชต
ี ลก ับการทํา
ธุรกรรมก ับบริษ ัทด ังกล่าว อนุญาตให้ทาํ ได้หรือไม่
ไม่ได ้ คุณไม่สามารถใช ้ตําแหน่งงานของคุณอย่างไม่เหมาะสมเพือมีอท
ิ ธิพลต่อการทําธุรกรรมกับบริษัททีคุณมี “ผลประโยชน์
ด ้านวัตถุ”นอกจากนี ไม่วา่ คุณจะมี “ผลประโยชน์ด ้านวัตถุ”หรือไม่นัน จะมีการพิจารณาโดยฝ่ ายกฎหมายหรือคณะกรรมการบริหาร
ของ Vertiv ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทเกี
ี ยวข ้องทังหมด รวมทังความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค ้า ซัพพลาย
เออร์ หรือคูแ
่ ข่ง และกับการทําธุรกรรมทีเฉพาะเจาะจง หากมีข ้อสงสัย ให ้รายงานผลประโยชน์ทับซ ้อนทีอาจเกิดขึนหรือทีเกิดขึน
จริงกับผู ้จัดการของคุณ เพือปกป้ องผลประโยชน์ของคุณและผลประโยชน์ของ Vertiv ในหลายกรณี คุณสามารถหลีกเลียงความ
ขัดแย ้งได ้หากมีการเปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าวล่วงหน ้า โปรดทราบว่าความขัดแย ้งอาจเกิดขึนได ้เมือสมาชิกในครอบครัวใกล ้ชิดของ
คุณเป็ นบุคคลทีมีสว่ นเกียวข ้อง

ั
คุณเริมต้นธุรกิจใหม่ของต ัวเองขณะทํางานอยู่ โดยคุณทําธุรกิจนีในช่วงเย็นและว ันหยุดสุดสปดาห์
ในส่วนทีเกียวข้อง
ิ
ก ับงานนี คุณอยากรูว้ า่ เราจ่ายเงินให้ก ับผูข
้ ายว ัสดุสนเปลื
องบางรายไปเท่าไร ซึงคุณอาจต้องจ ัดซือว ัสดุด ังกล่าว
สําหร ับธุรกิจใหม่ของคุณด้วยเช่นก ัน คุณสามารถค้นหาข้อมูลนีและนําไปใชเ้ พือประโยชน์ของคุณได้หรือไม่
ไม่ได ้ กิจกรรมนีจะก่อให ้เกิดผลประโยชน์ทับซ ้อน คุณไม่สามารถใช ้ข ้อมูลทางธุรกิจของ Vertiv เพือประโยชน์สว่ นตัวของคุณ
ิ ของ Vertiv หรือในเวลางานของ Vertiv
เองได ้ นอกจากนี คุณต ้องไม่ทําธุรกิจส่วนตัวโดยใช ้สถานทีทีเป็ นทรัพย์สน

หลักจรรยาบรรณของ VERTIV | 12

โอกาสขององค์กร
ในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีวัตถุประสงค์ในนามของ Vertiv เราต ้องไม่แข่งขันกับบริษัทของเราเอง เรามีหน ้าที
ต่อ Vertiv ในการพัฒนาผลประโยชน์ทชอบด
ี
้วยกฎหมายของ Vertiv ให ้เจริญก ้าวหน ้าเมือมีโอกาสทีทําได ้ ดังนัน
คุณไม่ควรปฏิบัตด
ิ ังต่อไปนี




รับหรือแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวจากโอกาสทีพบหรือเกิดขึนอันเกียวเนืองมาจากการทํางานให ้กับ Vertiv
ิ หรือข ้อมูลของ Vertiv หรือตําแหน่งงานของคุณกับ Vertiv)
(รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการใช ้ทรัพย์สน
้ทรั
ิ
ใช พย์สนหรือข ้อมูลของ Vertiv เพือผลประโยชน์สว่ นตัวของคุณ
แข่งขันกับ Vertiv ทังทางตรงและทางอ ้อมเพือโอกาสทางธุรกิจ

ของกําน ัล การต้อนร ับ และการเลียงร ับรอง
การให ้และรับของกํานัลทางธุรกิจและการเลียงรับรองในระดับพอประมาณเป็ นเรืองปกติ เพือสร ้างมิตรไมตรีและ
กระชับความสัมพันธ์ในการทํางานกับซัพพลายเออร์ ลูกค ้า และบุคคลภายนอกอืนๆ อย่างไรก็ตาม ก่อนทีคุณจะ
ให ้หรือรับของมีคา่ ให ้ปรึกษากับผู ้จัดการของคุณและยืนยันถึงสิงทีกฎหมายท ้องถินอนุญาตตลอดจนแนวทางปฏิบัต ิ
ของอีกฝ่ ายหนึงก่อน ในหลายกรณีจะมีกฎหมายหรือนโยบายทีเข ้มงวดห ้ามการให ้หรือรับของกํานัลหรือการต ้อนรับ
ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิงเมือมีเจ ้าหน ้าทีของรัฐเข ้ามาเกียวข ้อง

สิงทีเหมาะสมเป็ นของกํานัลได ้นันจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์นันๆ (รวมถึงตําแหน่งงานของพนักงาน)
ิ าคัญก็คอ
แต่สงสํ
ื ต ้องหลีกเลียงไม่ให ้เกิดลักษณะของพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมแม ้แต่เล็กน ้อย Vertiv ห ้ามมิให ้หรือ
รับเงินสด บัตรของขวัญ บัตรกํานัล หรือของขวัญอืนๆ ทีอาจดูฟมเฟื
ุ่
อยหรือไม่เหมาะสมภายใต ้สถานการณ์นันๆ
โดยหลักทัวไปแล ้ว พนักงานและสมาชิกคณะกรรมการของ Vertiv สามารถเสนอหรือรับของกํานัลได ้ตราบเท่าทีของ
กํานัลนันถูกต ้องตามกฎหมาย และ:





ิ ธิได ้รับข ้อได ้เปรียบหรือการปฏิ
ไม่กอ
่ ให ้เกิดลักษณะหรือภาระผูกพันทีบุคคลหรือฝ่ ายผู ้ให ้ของกํานัลนันมีสท
บัตเิ ป็ นพิเศษใดๆ เพือแลกเปลียนกับของกํานัล
จะไม่ทําให ้ Vertiv หรืออีกฝ่ ายต ้องเป็ นทีอับอายหากมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เป็ นไปตามข ้อกําหนดทีระบุไว ้โดยผู ้บริหารท ้องถิน หากมี
มีการเปิ ดเผยและอนุมัตต
ิ ามทีกําหนดไว ้ในนโยบายของกํานัลและการต ้อนรับของ Vertiv

หลักจรรยาบรรณของ VERTIV | 13

บุคคลซึงอยูใ่ นฐานะผู ้เสนอหรือรับการเลียงต ้อนรับต ้องทราบกฎหมายทีบังคับใช ้ การเลียงรับรองทีเกียวข ้องกับ
พนักงานหรือสมาชิกคณะกรรมการของ Vertiv จะต ้องเป็ นไปตามข ้อกําหนดต่อไปนี








ไม่เกิดขึนบ่อย
เป็ นไปตามกฎหมายทีบังคับใช ้
มีรสนิยมดีและเกิดขึนในสถานทีจัดงานทีเหมาะสมกับธุรกิจ
สมเหตุสมผลและเหมาะสมในบริบทของโอกาสและตําแหน่งงานของพนักงาน
ไม่เป็ นการติดสินบน ให ้เงินใต ้โต๊ะ หรือพฤติกรรมทีผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือผิดจรรยาบรรณอืนๆ
ิ ธิได ้รับการปฏิบัตเิ ป็ นพิเศษ
ไม่สร ้างภาพลักษณ์ท ี Vertiv หรือบุคคลภายนอกรายใดก็ตามจะมีสท
ได ้รับการอนุมต
ั แ
ิ ละเปิ ดเผยตามทีกําหนดไว ้ในนโยบายของกํานัลและการต ้อนรับของ Vertiv

หากคุณไม่แน่ใจว่าควรจะรับของกํานัลหรือการเลียงรับรองหรือไม่ โปรดสอบถามผู ้จัดการของคุณ พาร์ทเนอร์ธรุ กิจ
ด ้านทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv เช่นเดียวกับผลประโยชน์ทับซ ้อนใดๆ สิงสําคัญคือต ้องมีความ
โปร่งใสเกียวกับเรืองเหล่านี ปั ญหาทีอาจเกิดขึนมักจะสามารถบรรเทาได ้ก่อนทีจะลุกลามใหญ่โตโดยการเปิ ดเผยต่อ
บุคคลทีเหมาะสม รวมถึงผู ้จัดการของคุณ หากเป็ นการไม่เหมาะสมทีจะปฏิเสธของกํานัลเนืองจากเป็ น
ขนบธรรมเนียมท ้องถิน และของกํานัลหรือการเลียงรับรองนันมีมล
ู ค่าสูง ผู ้ติดต่อทีอ ้างอิงไว ้ข ้างต ้นจะช่วยหาวิธท
ี ดี
ี
ทีสุดในการปกป้ องคุณและ Vertiv จากภาพลักษณ์การประพฤติทไม่
ี เหมาะสมใดๆ ได ้ สําหรับคําแนะนํ าเพิมเติม
เกียวกับการให ้และรับของกํานัล มืออาหาร การเลียงรับรอง และสิงของมีคา่ อืนๆ โปรดดู “นโยบายของกํานัล
การต ้อนรับ และการเดินทาง” ของ Vertiv และติดต่อฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv หากคุณมีคําถามใดๆ

้ ากบุคคลภายนอกเป็นหน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีของร ัฐ
มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดบ้างทีบ ังค ับใชห
มี การเสนอของกํานัลหรือการเลียงรับรองแก่เจ ้าหน ้าทีของรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานทีรัฐเป็ นเจ ้าของ
หรือควบคุมอยูภ
่ ายใต ้กฎหมายและข ้อบังคับทีซับซ ้อน ก่อนเสนอหรือรับของกํานัลหรือการเลียงรับรองในสถานการณ์
ดังกล่าว ให ้ขอคําแนะนําจากฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv ก่อน ดูหัวข ้อ “การทําสัญญารัฐบาล” ในหน ้าที 25

?

ั
เป็นการเหมาะสมหรือไม่ทจะขอให้
ี
ซพพลายเออร์
พาฉ ันไปชมการแข่งข ันกีฬา
ไม่เป็ นการเหมาะสมในการร ้องขอของกํานัลหรือการเลียงรับรองทีเป็ นประโยชน์กบ
ั คุณเป็ นการส่วนตัว ทังนีไม่คํานึงว่า
จะมีมล
ู ค่าเท่าใดก็ตาม อย่างไรก็ด ี เป็ นการเหมาะสมทีจะเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาหากได ้รับเชิญจากซัพพลายเออร์
หากการเข ้าร่วมการแข่งขันนันเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทอธิ
ี บายไว ้ในหลักจรรยาบรรณนี มีมล
ู ค่าทีสมเหตุสมผล สอดคล ้อง
กับแนวทางปฏิบัตป
ิ กติของอุตสาหกรรมและกฎหมายทีบังคับใช ้ และหากทังคุณและซัพพลายเออร์วางแผนทีจะเข ้า
ร่วมงานนีเพือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอยูแ
่ ล ้ว หากต ้องการคําแนะนํ าเพิมเติมเกียวกับการรับของกํานัล มืออาหาร การเลียงรับรอง
และสิงของมีคา่ อืนๆ โปรดดู”นโยบายของกํานัล การต ้อนรับ และการเดินทาง” ของ Vertiv
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ิ ทร ัพย์ของบริษ ัทและการร ักษาความล ับ
การป้องก ันสน
Vertiv ให ้การเข ้าถึงข ้อมูลและสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีแก่พนักงานทีได ้รับอนุญาต สมาชิกคณะกรรมการ ผู ้รับเหมา
และทรัพยากรทีเชือถือได ้อืนๆ ตามความจําเป็ น เพือให ้บรรลุภารกิจและเป้ าหมายของบริษัท Vertiv มุง่ มันทีจะ
ปกป้ องข ้อมูลทีเป็ นความลับ รวมถึงการจัดการ การป้ องกัน และการกําจัดข ้อมูลของบริษัทอย่างเหมาะสม ข ้อมูล
บริษัทเป็ นทรัพยากรอันมีคา่ สําหรับ Vertiv และข ้อมูลทีได ้รับการจัดการหรือเปิ ดเผยอย่างไม่เหมาะสม (ไม่วา่ จะโดย
ตังใจหรือไม่ได ้ตังใจ) อาจส่งผลให ้เกิดความเสียหายทางการเงินต่อ Vertiv หรือมีผลกระทบเชิงลบอืนๆ
เพือให ้แน่ใจว่ามีการจัดการ การป้ องกัน และการกําจัดข ้อมูลบริษัทอย่างเหมาะสม คุณต้องไม่ปฏิบัตด
ิ ังนี


ให ้ข ้อมูลทีเป็ นความลับทีได ้รับขณะทํางาน
ร่วมกับ Vertiv ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ
เอกสารทีเกียวข ้องกับลูกค ้า โครงการพัฒนา
ต ้นทุน การตลาด การค ้า การลงทุน กิจกรรม
ิ ทางปั ญญา การส่งเสริมการ
การขาย ทรัพย์สน
ขาย ข ้อมูลเครดิตและการเงิน กระบวนการผลิต
วิธก
ี ารจัดหาเงินทุน หรือแผนธุรกิจหรือกิจการ
ต่างๆ ของ Vertiv แก่บค
ุ คลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลใดๆ
เว ้นแต่จะได ้รับอนุญาตจากเจ ้าหน ้าทีบริหาร



ใช ้ข ้อมูลทีไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะทีได ้รับใน
ขณะทีเกียวข ้องกับ Vertiv เพือประโยชน์สว่ นตัว
ของคุณเองหรือของผู ้อืน ซึงรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงการซือขายหลักทรัพย์



เก็บรักษาเอกสารหรือข ้อมูลอืนๆ ของ Vertiv
เพือวัตถุประสงค์ใดๆ หรือเปิ ดเผยแนวทางปฏิบัตท
ิ างธุรกิจ ข ้อมูลทีเป็ นความลับ หรือความลับทางการค ้า
ของ Vertiv แก่บค
ุ คลอืนใด หลังจากออกจากการจ ้างงานหรือการทํางานให ้กับ Vertiv ไปแล ้ว

เมือสินสุดการทํางานให ้กับ Vertiv แล ้ว คุณต ้องส่งสิงของทีจับต ้องได ้ทังหมดและไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ทเกี
ี ยวข ้อง
กับธุรกิจคืนให ้กับ Vertiv นอกจากนี คุณยังต ้องปฏิบัตต
ิ ามภาระผูกพันของคุณต่อไป แม ้ว่าคุณจะไม่ได ้เกียวข ้องกับ
Vertiv แล ้วก็ตาม
ิ กล่าวมาข้างต้น ไม่มข
ไม่คา
ํ นึงถึงสงที
ี อ
้ ความใดในหล ักจรรยาบรรณนีมีจด
ุ มุง
่ หมายเพือกําก ับ จําก ัด
หรือห้ามไม่ให้บค
ุ คลรายงานการละเมิดกฎหมายหรือข้อบ ังค ับทีอาจเกิดขึนต่อหน่วยงานของร ัฐหรือนิตบ
ิ ค
ุ
ึ
คล ซงรวมถึ
งแต่ไม่จําก ัดเพียงกระทรวงยุตธ
ิ รรมหรือสําน ักงานคณะกรรมการกําก ับหล ักทร ัพย์และตลาด
หล ักทร ัพย์ หรือจากการเปิ ดเผยอืนๆ ทีได้ร ับการคุม
้ ครองภายใต้กฎหมายหรือข้อบ ังค ับของร ัฐหรือร ัฐบาล
ิ คณะกรรมการไม่จําเป็นต้องได้ร ับอนุญาตจาก Vertiv ล่วงหน้าในการรายงาน
กลาง พน ักงานและสมาชก
หรือเปิ ดเผยข้อมูลด ังกล่าว และบุคคลเหล่านนไม่
ั
จําเป็นต้องแจ้ง Vertiv ว่าพวกเขาได้ทําการรายงาน
หรือเปิ ดเผยข้อมูลด ังกล่าวแต่อย่างใด
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คุณมีขอ
้ มูลทีเป็นความล ับจากนายจ้างคนก่อนของคุณ ซึงคุณได้แชร์ก ับผูจ
้ ัดการ Vertiv ของคุณ
ถือว่าเป็นการกระทําทีเหมาะสมหรือไม่

?

ไม่เหมาะสม เราต ้องประพฤติปฏิบัตด
ิ ้วยความซือสัตย์สจ
ุ ริตและละเว ้นจากการเปิ ดเผยข ้อมูลทีเป็ นความลับจากนายจ ้าง
คนก่อนของเราเสมอ

ขณะอยูใ่ นลิฟต์ คุณบ ังเอิญได้ยน
ิ คนสองคนคุยก ันเรืองข้อมูลเกียวก ับผลิตภ ัณฑ์ของคูแ
่ ข่ง ซึง Vertiv
กําล ังให้ความสนใจอยู่ คุณสามารถเปิ ดเผยข้อมูลนีแก่ Vertiv ได้หรือไม่
หากคุณไม่ได ้รับข ้อมูลดังกล่าวมาอย่างผิดกฎหมาย ไม่ได ้รับการแชร์มาอย่างผิดกฎหมาย และการใช ้ข ้อมูลดังกล่าว
ไม่สง่ ผลให ้เกิดการละเมิดกฎหมายต่อต ้านการผูกขาด คุณสามารถแชร์ข ้อมูลดังกล่าวและนํ าไปใช ้ได ้ อย่างไรก็ตาม
โปรดทราบว่ากฎหมายในเรืองนีมีความซับซ ้อน ด ้วยเหตุนี โปรดติดต่อฝ่ ายกฎหมายหากมีคําถามว่าข ้อมูลใดบ ้างที
เหมาะสมจะแชร์ได ้ ดูเพิมเติมในหัวข ้อ “การแข่งขันและการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม” ในหน ้าที 21

ความสมบูรณ์ของบ ันทึกทางการเงิน
Vertiv มุง่ มันทีจะรักษาบันทึกทางการเงินและธุรกิจอืนๆ ให ้ถูกต ้องและครบถ ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนสือสารผลลัพธ์
ทางการเงินและข ้อมูลทีสําคัญอืนๆ อย่างครบถ ้วน ยุตธิ รรม ถูกต ้อง และตรงเวลา ลูกค ้า นักลงทุน และพาร์ทเนอร์
ทางธุรกิจของเราไว ้วางใจให ้เราบันทึกและรายงานข ้อมูลทางการเงินทีถูกต ้อง คุณต ้องไม่บด
ิ เบือนบันทึกทางการเงิน
หรือผลการดําเนินงาน ในทํานองเดียวกัน คุณต ้องไม่ป้อนข ้อมูลในบัญชีหรือบันทึกของบริษัทโดยจงใจแอบซ่อน
บิดเบือน หรือปิ ดบังลักษณะทีแท ้จริงของการทําธุรกรรม ผลลัพธ์ หรือยอดดุลใดๆ คุณต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย
และหลักการบัญชีทยอมรั
ี
บโดยทัวไปเสมอ
ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาบัญชีและบันทึกทีถูกต ้องไม่ได ้เป็ นเพียงบทบาทของฝ่ ายการเงินและบัญชีเท่านัน
เราแต่ละคนต ้องมีความซือสัตย์สจ
ุ ริตเมือต ้องจัดการกับบันทึกทางการเงิน รวมถึงรายงานค่าใช ้จ่ายและการทํา
รายการยอดขาย การปลอมแปลงรายงานค่าใช ้จ่ายแม ้จะเป็ นจํานวนเงินเพียงเล็กน ้อยก็ตาม ถือเป็ นการฉ ้อโกง
และการโจรกรรม และอาจส่งผลให ้ได ้รับบทลงโทษทางวินัย รวมถึงการเลิกจ ้างและการดําเนินคดีทางอาญา
ความสมบูรณ์ในการรายงานทางการเงินของเรามีความสําคัญอย่างยิงเมือเราอยูฐ
่ านะผู ้ขายหรือฐานะอืนๆ ทีเรา
มีโควตาปกติทจะต
ี
้องไปให ้ถึง เราต ้องไม่ปล่อยให ้แรงกดดันในความต ้องการทีจะบรรลุเป้ ายอดขายหรือต ้นทุน
หรือโอกาสทีจะได ้รับค่าคอมมิชชันการขายเพิมขึน ทําให ้เราต ้องปลอมแปลง เร่งรัด หรือพูดถึงการบรรลุยอดขาย
เกินจริงในช่วงเวลาใดเวลาหนึงอย่างไม่เหมาะสม ตัวอย่างของความประพฤติทไม่
ี เหมาะสมดังกล่าว ได ้แก่
การป้ อนตัวเลขยอดขายทีเป็ นเท็จ บิดเบือน หรือเกินจริง และ/หรือการปลอมแปลงข ้อตกลงในการจัดส่ง การส่งมอบ
ราคา กรรมสิทธิ หรือข ้อตกลงอืนๆ กับลูกค ้า ผู ้จัดจําหน่าย หรือบุคคลทีสามอืนๆ
ความสมบูรณ์ของบันทึกทางการเงินของ Vertiv เป็ นสิงสําคัญอย่างยิง ห ้ามมิให ้พนักงานหรือคณะกรรมการกระทํา
การใดๆ ทีเป็ นการฉ ้อโกง บังคับข่มขู่ กํากับควบคุม หรือหลอกลวงนักบัญชีหรือทีปรึกษาของบริษัททีเกียวข ้อง
กับการปฏิบัตงิ านตรวจสอบหรือทบทวนบันทึกทางการเงินของบริษัทเพือวัตถุประสงค์ในการบิดเบือนงบการเงิน
ทีได ้มา
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้ ร ัพย์สน
ิ โดยเปล่าประโยชน์
การป้องก ันการใชท
ิ ของ Vertiv สนับสนุนการใช ้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
พนักงานและสมาชิกคณะกรรมการต ้องปกป้ องทรัพย์สน
ป้ องกันในเชิงรุกไม่ให ้เกิดการสูญหาย ความเสียหาย การโจรกรรม การใช ้โดยเปล่าประโยชน์ และการใช ้งานทีไม่
ิ โดยเปล่าประโยชน์
เหมาะสม การโจรกรรม การสูญเสีย การใช ้ในทางทีผิด ความประมาท และการใช ้ทรัพย์สน
ิ ของ Vertiv ควรใช ้เพือวัตถุประสงค์ทาง
มีผลกระทบโดยตรงต่อผลกําไรของ Vertiv โดยทัวไปแล ้ว ทรัพย์สน
ธุรกิจทีชอบด ้วยกฎหมายเท่านัน และคุณไม่ควรคาดหวังความเป็ นส่วนตัวเมือใช ้ทรัพยากรของบริษัทตามขอบเขต
ทีกฎหมายท ้องถินอนุญาต Vertiv อาจร ้องขอให ้ชําระเงินคืนสําหรับค่าใช ้จ่ายโดยตรงทีเกียวข ้องกับการใช ้ในทาง
ิ ทังนีขึนอยูก
ทีผิดหรือการสูญเสียทรัพย์สน
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของบริษัท

การใชง้ านทียอมร ับได้
ิ ทางเทคโนโลยีของ Vertiv มีบทบาทสําคัญในการทํางานของเราอย่างยิง เครืองมือเหล่านีช่วยให ้
ทรัพย์สน
งานของเรามีความยืดหยุน
่ และช่วยให ้เรามีความคิดสร ้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากขึนในการดําเนินงานให ้กับ
บริษัทและลูกค ้าของเรา อย่างไรก็ตาม เครืองมือเดียวกันนีจําเป็ นต ้องได ้รับการบริหารจัดการอย่างระมัดระวัง
และรับผิดชอบ และใช ้ให ้สอดคล ้องกับแนวปฏิบัตท
ิ างธุรกิจทีดีและกฎหมายทีบังคับใช ้ด ้วย
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลือนที ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศอืนๆ ทังหมดที Vertiv จัดหาให ้นันมีไว ้สําหรับ
การใช ้งานเพือธุรกิจ แต่ Vertiv รับรู ้ว่าการนํ าไปใช ้งานส่วนตัวเพียงเล็กน ้อยอาจทําได ้ ในขอบเขตทีกฎหมายท ้องถิน
อนุญาต คุณไม่ควรคาดหวังความเป็ นส่วนตัวเมือใช ้ทรัพยากรของบริษัท การสือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทังหมดที
ส่งโดยใช ้สินทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศของ Vertiv อาจได ้รับการตรวจสอบและเข ้าถึงโดย Vertiv และสามารถ
ค ้นพบได ้ในกรณีทมี
ี การสอบสวนหรือการดําเนินคดี Vertiv ขอสงวนสิทธิภายใต ้ข ้อจํากัดทางกฎหมายทีบังคับใช ้ใดๆ
ในการเข ้าถึง เรียกค ้น และตรวจสอบการสือสาร บันทึก และข ้อมูลโดยใช ้ทรัพยากรของ Vertiv รวมถึงคอมพิวเตอร์
ิ และข ้อมูลดังกล่าว
หรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ และระบบการสือสารของ Vertiv ทังหมด ทรัพย์สน
อยูภ
่ ายใต ้การเข ้าถึง การตรวจสอบ การเฝ้ าติดตาม การสอบสวน และการเปิ ดเผยทีสอดคล ้องกับกฎหมายทีบังคับใช ้
ข ้อตกลงของคณะทํางาน และนโยบายของบริษัทเพือวัตถุประสงค์ในการปกป้ องความมันคงและปลอดภัยของบุคคล
ิ ทางเทคโนโลยี ทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา ข ้อมูลทีเป็ นความลับของ Vertiv อย่างไรก็ตาม
และข ้อมูลส่วนบุคคล ทรัพย์สน
สิงสําคัญทีควรทราบคือ Vertiv จะไม่แทรกแซงข ้อมูลส่วนบุคคลหรือการติดต่อสือสาร เว ้นแต่การประพฤติหรือการ
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ติดต่อสือสารดังกล่าวทําให ้ประสิทธิภาพการทํางานลดลง ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล ้อมในการทํางานของ Vertiv
อาจส่งผลกระทบต่อชือเสียงของ Vertiv หรืออาจส่งผลให ้เกิดการละเมิดหลักจรรยาบรรณหรือกฎหมายทีบังคับใช ้
การควบคุมเชิงป้ องกันรวมถึงการลงบันทึกและการตรวจสอบทัวไปเพือรับรองถึงความปลอดภัยของข ้อมูลและระบบจ
ากการละเมิดและกิจกรรมทีเป็ นอันตรายอืนๆ
ิ ธิเข ้าถึงทรัพย์สน
ิ ใดๆ ของ Vertiv ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเทคโนโลยี ข ้อมูล
พนักงานและบุคคลอืนๆ ทีมีสท
การตลาด โครงสร ้างองค์กรของฝ่ ายขาย หรือข่าวกรององค์กรอืนๆ ไม่ควรคาดหวังความเป็ นส่วนตัวในส่วนที
เกียวกับสิงใดก็ตามทีอาจเข ้าถึง สร ้าง ดาวน์โหลด จัดเก็บ ส่ง รับ สือสาร หรือใช ้อย่างอืน ทังนีไม่คํานึงถึงประเด็น
สาระสําคัญ แม ้ว่าจะอยูใ่ นอุปกรณ์สว่ นบุคคล เว ้นแต่กฎหมายทีบังคับใช ้จะกําหนดสิทธิความเป็ นส่วนตัวดังกล่าวไว ้
ิ และทรัพยากรของ Vertiv โดยปฏิบัตด
คุณมีหน ้าทีรับผิดชอบในการปกป้ องและรักษาทรัพย์สน
ิ ังต่อไปนี:








ิ อืนๆ ของ Vertiv เพือวัตถุประสงค์ของบริษัทและสอดคล ้องกับนโยบายของ
ใช ้คอมพิวเตอร์และทรัพย์สน
บริษัท
ปกป้ องทรัพยากรของ Vertiv ให ้ปลอดภัยในขณะทีใช ้งานและกําลังจัดเก็บอยู่
ไม่จัดเก็บข ้อมูลทีเป็ นความลับหรือข ้อมูลทีละเอียดอ่อนบนอุปกรณ์สว่ นบุคคลทีไม่ได ้รับอนุญาต
ไม่ตด
ิ ตังซอฟต์แวร์ทไม่
ี ได ้รับอนุญาตหรือไม่มใี บอนุญาตบนคอมพิวเตอร์ของ Vertiv หรือบนอุปกรณ์
ี าระสําคัญ)
เทคโนโลยีสารสนเทศอืนๆ (ยกเว ้นแอปพลิเคชันส่วนบุคคลทีไม่มส
ไม่หลบเลียงคุณสมบัตด
ิ ้านการรักษาความปลอดภัยทีติดตังในอุปกรณ์
แจ ้งผู ้จัดการของคุณ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ Vertiv หรือฝ่ ายรักษาความปลอดภัย ตามความ
ิ ของบริษัทเกิดสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกบุกรุก
เหมาะสม เมือทรัพย์สน
แจ ้งผู ้จัดการของคุณ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ Vertiv หรือฝ่ ายรักษาความปลอดภัย ตามความ
เหมาะสม เกียวกับกิจกรรมอาชญากรรมทีทราบหรือน่าสงสัยใดๆ หรือการคุกคามต่อบุคลากรหรือ
ิ ของบริษัท
ทรัพย์สน

Vertiv ตระหนักถึงภาระหน ้าทีต่อสภาการทํางานในยุโรป สหภาพแรงงาน และองค์กรตัวแทนพนักงานที
ิ ตามข ้อกําหนดขององค์กร
คล ้ายกันทัวโลก ในบริบทดังกล่าว Vertiv จะเข ้าถึง ตรวจสอบ และติดตามทรัพย์สน
ดังกล่าว กฎหมายทีบังคับใช ้ และนโยบายของบริษัท
ั มอ
ถ้าฉ ันส่งข้อความทางธุรกิจเกียวก ับ Vertiv ทางโทรศพท์
ื ถือส่วนต ัว แต่ภายหล ังจากนน
ั Vertiv
ื
มีชออยู
ใ่ นคดีฟ้องร้อง ข้อความของฉ ันจะถูกเปิ ดเผยใช่หรือไม่
ใช่! สิงใดก็ตามทีคุณส่งหรือรับ เอกสารฉบับพิมพ์หรือเอกสารอืน แม ้ว่าจะเป็ นข ้อความจาก
โทรศัพท์มอ
ื ถือส่วนตัวของคุณ อาจถูกเปิ ดเผยได ้

?

้ เี มลส่วนต ัวเพือเจรจาข้อตกลงการซือขาย เนืองจากวิธน
หากมีคนบอกฉ ันว่าฉ ันควรใชอ
ี ไม่
ี มท
ี างทีทนายความของ
Vertiv หรือบริษ ัทจะทราบ เป็นเรืองจริงหรือไม่
ไม่จริงเลย หากบุคคลภายนอกหรือเพือนร่วมงานสนับสนุนให ้คุณใช ้วิธท
ี มุ
ี ง่ เป้ าไปทีการตรวจสอบทางกฎหมายขันสุดท ้าย
ั ว่าสิงแรกทีคุณควรทําก็คอ
นันเป็ นสัญญาณทีแน่ชด
ื ติดต่อทีปรึกษาด ้านกฎหมายของ Vertiv เพือหารือเกียวกับเรืองนี
มีโอกาสสูงทีเรืองนีอาจจะละเมิดหลักจรรยาบรรณนี นโยบายอืนๆ ของบริษัท หรือกฎหมายได ้

ถ้าฉ ันส่งอีเมลและสําเนาถึงทนายความ หรือให้ทนายความเข้าร่วมการสนทนา ห ัวข้อการสนทนา
จะได้ร ับการคุม
้ ครองจากการเปิ ดเผยในกรณีทมี
ี การดําเนินคดีหรือไม่
ไม่ สิทธิของทนายความ-ลูกความจะครอบคลุมถึงสถานการณ์ทจํ
ี ากัดในกรณีทบุ
ี คคลกําลังแสวงหาหรือขอรับคําแนะนํ า
ทางกฎหมายเท่านัน การส่งสําเนาถึงทนายความทางอีเมลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอทีจะได ้รับการคุ ้มครองการติดต่อสือสาร
นอกจากนี คุณอาจต ้องพิจารณาถึงสิงทีคุณจะพูดด ้วย การสนทนจะไม่ได ้รับการคุ ้มครอง แม ้ว่าจะมีทนายความอยูด
่ ้วยก็ตาม
หากไม่ได ้เป็ นการสนทนาเพือขอรับคําแนะนํ าทางกฎหมาย และอีกฝ่ ายสามารถเปิ ดเผยเนือหาการสนทนาของคุณ
ได ้หากมีการขึนให ้การ
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ื
การซอขายหุ
น
้ และหล ักทร ัพย์อนๆ
ื
ในขณะทีทํางานให ้กับ Vertiv หรือในนามของ Vertiv คุณอาจทราบข ้อมูลเกียวกับบริษัทของเราหรือบริษัทอืนก่อนที
ข ้อมูลดังกล่าวจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ข ้อมูลดังกล่าวมักเรียกว่า “ข ้อมูลภายใน” หรือ “ข ้อมูลสําคัญทียังไม่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ” และถือเป็ น “ข ้อมูลสําคัญ” หากข ้อมูลดังกล่าวมีอท
ิ ธิพลต่อนักลงทุนในการซือ ขาย หรือถือครองหุ ้น
หรือหลักทรัพย์อนๆ
ื ของบริษัท คุณต ้องไม่ใช ้หรือเปิ ดเผยข ้อมูลสําคัญทียังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับ Vertiv
หรือบริษัทอืนอย่างไม่เหมาะสม เพือวัตถุประสงค์ในการซือ ขาย หรือถือครองหุ ้นหรือหลักทรัพย์อนๆ
ื นอกจากนี
คุณต ้องไม่พยายามปั นราคาหุ ้นทีซือขายในตลาดหุ ้นหรือหลักทรัพย์อนๆ
ื ข ้อห ้ามนีมีผลกับการให ้คําแนะนํ าหรือแชร์
ข ้อมูลภายในกับสมาชิกในครอบครัว เพือน หรือบุคคลอืนอย่างเท่าเทียมกันด ้วย

เพือป้ องกันไม่ให ้เกิดการซือขายโดยใช ้ข ้อมูลภายในและการใช ้ข ้อมูลตลาดในทางทีผิด โปรดปฏิบัตต
ิ ามกฎต่อไปนี:







ห ้ามซือ ขาย หรือเทรดหลักทรัพย์ของบริษัททีซือขายในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ในขณะทีคุณครอบครอง
ข ้อมูลสําคัญทียังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ (หมายความว่า คุณต ้องรอจนsกว่าข ้อมูลนันจะมีการเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ และให ้ตลาดมีเวลาเพียงพอทีจะประเมินข ้อมูลดังกล่าว)
แชร์ข ้อมูลภายในเฉพาะกับเพือนพนักงาน ตัวแทน หรือทีปรึกษาของ Vertiv ทีจําเป็ นต ้องทราบข ้อมูล
ดังกล่าวเท่านันเพือประโยชน์ของ Vertiv และไม่เปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าวแก่บค
ุ คลภายนอกบริษัท Vertiv
(รวมทังสมาชิกในครอบครัวและเพือน)
ป้ องกันไม่ให ้มีการเปิ ดเผยข ้อมูลสําคัญทียังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะโดยไม่ได ้ตังใจ
ห ้ามเผยแพร่ข ้อมูลอันเป็ นเท็จเกียวกับ Vertiv หรือบริษัทอืนใดโดยเด็ดขาด

การละเมิดกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์ทเกี
ี ยวข ้องกับการซือขายหลักทรัพย์อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลให ้ถูกเลิกจ ้าง
และ/หรือรับโทษทางอาญาได ้ สําหรับคําแนะนํ าเพิมเติมเกียวกับการซือขายหุ ้นและหลักทรัพย์อนๆ
ื โปรดดู
้ข
“นโยบายการซือขายหลักทรัพย์โดยใช ้อมูลภายใน” ของ Vertiv และติดต่อฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv
หากคุณมีคําถามใดๆ
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ต ัวอย่างของ “ข้อมูลภายใน” หรือ “ข้อมูลสําค ัญทีย ังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ” มีอะไรบ้าง
ตัวอย่างของข ้อมูลภายในจะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง:
•
•
•
•
•
•

?

ผลลัพธ์ทางการเงินก่อนทีจะมีการเผยแพร่สส
ู่ าธารณะ
การเปลียนแปลงทีสําคัญของผู ้บริหารระดับสูงหรือกลยุทธ์ของบริษัท
ความสัมพันธ์ใหม่ทางธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแผนการตลาดในอนาคต
ข ้อมูลเกียวกับคดีความหรือการสอบสวนของรัฐบาล
การควบรวมกิจการ การเข ้าซือกิจการ หรือการขายกิจการทีคาดการณ์ไว ้

คุณเข้าร่วมการประชุมทีเป็นความล ับและทราบว่า Vertiv กําล ังพิจารณาเข้าซือบริษ ัทแห่งหนึงอยู่ คุณสามารถใช ้
ข้อมูลด ังกล่าวเพือซือหุน
้ ในบริษ ัทนนได้
ั
หรือไม่
ไม่ได ้ การกระทําดังกล่าวอาจก่อให ้เกิดผลประโยชน์ทับซ ้อนและอาจเป็ นการละเมิดกฎหมาย

ฉ ันจะติดต่อใครได้บา้ งเพือให้แน่ใจว่าฉ ันไม่ละเมิดกฎหมายหล ักทร ัพย์หรือนโยบายของ Vertiv
กฎหมายหลักทรัพย์มค
ี วามซับซ ้อน หากคุณมีคําถามหรือต ้องการความช่วยเหลือในการพิจารณาว่าข ้อมูลทีคุณครอบครองเป็ น
“ข ้อมูลภายใน” หรือ “ข ้อมูลสําคัญทียังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ” หรือไม่ โปรดติดต่อฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv

์ นๆ
่ ข้อความแบบท ันที และการสอสารทางอิ
ื
อีเมล ข้อความ การสง
เล็กทรอนิกสอ
ื
Vertiv จัดหาเครืองมือสือสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็ นหลัก ไม่ใช่เพือใช ้ส่วนตัว แต่อนุญาต
ให ้สามารถใช ้งานส่วนตัวได ้เพียงเล็กน ้อย ดู “นโยบายการใช ้งานทียอมรับได”้ ของ Vertiv การสือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ถอ
ื เป็ นบันทึกทางธุรกิจ และคุณควรมองว่าแต่ละข ้อความของคุณเป็ นหนังสือสําคัญมากกว่า
แค่การสนทนา หลีกเลียงการส่งข ้อมูลติดต่อสือสารทีจะทําให ้คุณหรือบริษัทอับอายหากมีการเผยแพร่สส
ู่ าธารณะ
และคุณไม่ควรโต ้เถียงหรือแสดงความโกรธอย่างไม่เหมาะสมในการติดต่อสือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ Vertiv
จะไม่ยอมให ้มีการใช ้ทรัพยากรของบริษัทเพือสร ้าง เข ้าถึง จัดเก็บ พิมพ์ ร ้องขอ หรือส่งเอกสารใดๆ ทีเป็ นการ
ล่วงละเมิด ข่มขู่ คุกคาม แสดงออกทางเพศอย่างโจ่งแจ ้ง หรือเป็ นทีน่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสม
หากคุณเข ้าไปเกียวข ้องในข ้อพิพาททางกฎหมายหรือทราบถึงข ้อพิพาททางกฎหมายทีอาจเกิดขึน โปรดติดต่อฝ่ าย
กฎหมายของ Vertiv เพือขอคําแนะนํ าก่อนทีจะส่งข ้อความอีเมลเกียวกับเรืองดังกล่าว ทังภายในหรือภายนอกบริษัท

การร ักษาความปลอดภ ัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่นเดียวกับบริษัทขนาดใหญ่อนๆ
ื กลุม
่ อาชญากรต่างๆ และแม ้แต่หน่วยข่าวกรองทีได ้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ิ ทางเทคโนโลยีของ Vertiv เป็ นแนว
ก็พยายามทีจะบุกรุกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ Vertiv ผู ้ใช ้ทรัพย์สน
ป้ องกันด่านแรกและต ้องคอยเฝ้ าระวังตลอดเวลา Vertiv มีโครงการสร ้างความตระหนักและการฝึ กอบรมด ้านการ
รักษาความปลอดภัยเพือจุดประสงค์ในการสร ้างวัฒนธรรมทีมุง่ เน ้นด ้านความปลอดภัย เป็ นสิงสําคัญอย่างยิง
สําหรับความปลอดภัยของ Vertiv ทีผู ้ใช ้ทุกคนจะต ้องได ้รับการฝึ กอบรมด ้านการรักษาความปลอดภัยทีได ้รับ
มอบหมายและรายงานข ้อกังวลด ้านความปลอดภัยในทันที จะต ้องรายงานข ้อกังวลใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยของ Vertiv ไปที Network Operations Center (NOC) ทีหมายเลข +1-614-841-6000
หรือทางอีเมล: NOCTEAM@vertiv.com ตัวอย่างข ้อกังวลด ้านความปลอดภัย ได ้แก่ ข ้อความอีเมลฟิ
ชชิงและสแปม อุปกรณ์ทสู
ี ญหายหรือถูกขโมย มัลแวร์ และการละเมิดข ้อมูลทีน่าสงสัย

หลักจรรยาบรรณของ VERTIV | 20

ิ ทางปัญญา
ทร ัพย์สน
ิ ทางปั ญญาของบริษัทด ้วยวิธก
Vertiv ปกป้ องทรัพย์สน
ี ารต่างๆ รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ ความลับทางการค ้า
ิ ทาง
เครืองหมายการค ้า ข ้อตกลงการรักษาความลับ และข ้อตกลงการโอนสิทธิ Vertiv เป็ นเจ ้าของทรัพย์สน
ิ หรือทรัพยากรของ Vertiv
ปั ญญาทีพัฒนาโดยพนักงานในระหว่างการจ ้างงานที Vertiv หรือสร ้างขึนโดยใช ้ทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาของ Vertiv โดยไม่ได ้รับอนุญาตจาก Vertiv ตัวอย่างเช่น หากคุณ
ห ้ามใช ้ แจก หรือเปิ ดเผยทรัพย์สน
ิ
ลาออกจาก Vertiv และเริมตังบริษัทของตัวเอง หรือเริมทํางานให ้กับบริษัทอืน คุณไม่ได ้รับอนุญาตให ้ใช ้ทรัพย์สน
ิ ทาง
ทางปั ญญาของ Vertiv เพือประโยชน์ของบริษัทใหม่หรือนายจ ้างใหม่ของคุณ แม ้ว่าคุณจะเป็ นผู ้พัฒนาทรัพย์สน
้ทรั
ิ
ปั ญญาดังกล่าวให ้กับ Vertiv ก็ตาม ในทํานองเดียวกัน คุณต ้องไม่ใช พย์สนทางปั ญญาของบุคคลอืน
หรือของบริษัทอืนขณะทีได ้รับการว่าจ ้างที Vertiv เนืองจากเป็ นการละเมิดกฎหมายหรือการคุ ้มครองตามสัญญา

คุณนําแล็ปท็อปของ Vertiv ติดต ัวไปในการเดินทางเพือธุรกิจและใชง้ านแล็ปท็อปทีสนามบิน การกระทํา
นีเป็นปัญหาหรือไม่

?

แม ้ว่าอาจจะไม่กอ
่ ให ้เกิดปั ญหา แต่มข
ี นตอนที
ั
คุณควรปฏิบต
ั เิ พือป้ องกันไม่ให ้เกิดปั ญหาขึน เมือใช ้แล็ปท็อปและ
อุปกรณ์ทคล
ี ้ายคลึงกันในทีสาธารณะสําหรับงานธุรกิจ คุณต ้องแน่ใจว่าหน ้าจอของคุณได ้รับการป้ องกันไม่ให ้ผู ้คน
รอบข ้างมองเห็นตลอดเวลา นอกจากนี คุณต ้องไม่ปล่อยอุปกรณ์ของคุณทิงไว ้ลําพังโดยไม่มใี ครดูแล

คุณสร้างโปรแกรมซอฟต์แวร์ทลํ
ี าสม ัยในเวลางานซึง Vertiv จะได้ร ับผลกําไรจากความพยายามทางธุรกิจนน
ั
ิ ธิได้ร ับค่าลิขสิทธิจาก Vertiv หรือไม่
คุณมีสท
ิ ธิ ทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาใดๆ และทังหมดทีพัฒนาขึนสําหรับ Vertiv ถือเป็ นทรัพย์สน
ิ ของ Vertiv ด ้วยเหตุนี
ไม่มส
ี ท
ิ ธิได ้รับค่าลิขสิทธิใดๆ จาก Vertiv อันเป็ นผลมาจากสิงประดิษฐ์นี
คุณจึงไม่มส
ี ท

ความเป็นสว่ นต ัวของข้อมูล
Vertiv รวบรวมและใช ้ข ้อมูลส่วนบุคคลทีเกียวข ้อง เหมาะสม และทีเป็ นธรรมเนียมปฏิบัตป
ิ กติ เพือวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจทีชอบด ้วยกฎหมายเท่านัน Vertiv มีนโยบายทีจะปกป้ องข ้อมูลส่วนบุคคลทังหมดทีประมวลผลโดยหรือ
ในนามของ Vertiv และเพือรักษาการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและข ้อบังคับว่าด ้วยความเป็ นส่วนตัวของข ้อมูลทีบังคับ
ใช ้ทุกประการ Vertiv ไม่เปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลแก่บค
ุ คลทีสามโดยไม่ได ้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมและ
ตามทีกฎหมายทีบังคับใช ้อนุญาต Vertiv ได ้ดําเนินโครงการความเป็ นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข ้อมูล
โดยมีการป้ องกันด ้านการบริหาร เทคนิค องค์กร และทางกายภาพ ซึงได ้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสม
เพือปกป้ องข ้อมูลส่วนบุคคลจากการคุกคาม การสูญหาย และการเข ้าถึงหรือการใช ้โดยไม่ได ้รับอนุญาต
ในแต่ละกรณี Vertiv จะพยายามให ้การรักษาความปลอดภัยทีเหมาะสมตามความละเอียดอ่อนของข ้อมูล
ส่วนบุคคลทีกําลังประมวลผลอยู่

การพูดในนามของ Vertiv
ในฐานะเป็ นส่วนหนึงของความพยายามอย่างต่อเนืองของเราในการเสริมสร ้างและปกป้ องชือเสียงอันดีของ Vertiv
บริษัทของเราจึงต ้องสือสารกับสาธารณะอย่างชัดเจนและเสมอต ้นเสมอปลาย ดังนัน เฉพาะผู ้ทีได ้รับการฝึ กอบรม
เท่านันทีได ้รับอนุญาตให ้พูดต่อสาธารณชนในนามของ Vertiv หากเป็ นส่วนหนึงของงานของคุณในการใช ้โซเชียล
มีเดียเพือพูดในนามของ Vertiv คุณต ้องได ้รับการฝึ กอบรมด ้านโซเชียลมีเดียและติดต่อฝ่ ายการตลาดของ Vertiv
เพือลงทะเบียนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียใหม่ สําหรับรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับนโยบายของเราว่าด ้วยการใช ้
โซเชียลมีเดีย โปรดติดต่อฝ่ ายการตลาดของ Vertiv
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ั พลายเออร์
การทํางานร่วมกับลูกค ้าและซพ
การแข่งข ันและการดําเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม
Vertiv จะประสบความสําเร็จได ้ด ้วยการยึด
มันในค่านิยมหลักของ Vertiv จากพนักงาน
และสมาชิกคณะกรรมการ เราจะไม่เข ้าร่วม
แนวทางปฏิบัตท
ิ างการค ้าทีผิดกฎหมาย
การดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม เท่าเทียมกัน
และเปิ ดเผยกับซัพพลายเออร์และลูกค ้า
ตลอดจนการแข่งขันในเชิงรุกและเป็ นอิสระ
เป็ นสิงสําคัญต่อความสําเร็จของ Vertiv
เพือให ้เป็ นไปตามนโยบายนี คุณจะต ้องไม่:








พูดคุยหรือแลกเปลียนข ้อมูลราคาหรือข ้อมูลผลิตภัณฑ์กบ
ั คูแ
่ ข่งของ Vertiv เช่น ต ้นทุนการผลิต กําลัง
การผลิต แผนงานผลิตภัณฑ์ แนวทางการประมูล หรือข ้อมูลทางธุรกิจทีมีความละเอียดอ่อนทางการ
แข่งขันอืนๆ
ตกลงกับคูแ
่ ข่งในการกําหนดราคา ควําบาตรซัพพลายเออร์หรือลูกค ้าทีระบุ หรือเพือจัดสรรผลิตภัณฑ์ พืนที
หรือตลาด
ใช ้วิธก
ี ารทีไม่เหมาะสมเพือให ้ได ้ข ้อมูลทีเป็ นความลับหรือความลับทางการค ้าของคูแ
่ ข่ง
ตังใจใช ้ข ้อมูลทีเป็ นความลับหรือความลับทางการค ้าของคูแ
่ ข่งโดยไม่ได ้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อักษรจา
กคูแ
่ ข่งรายดังกล่าว
ดูหมินคูแ
่ ข่งหรือผลิตภัณฑ์ของคูแ
่ ข่งโดยใช ้ข ้อความอันเป็ นเท็จหรือข่าวลือทีไม่ได ้รับการยืนยันความถูกต ้อง
ใช ้กลยุทธ์เพียงเพือขจัดคูแ
่ ข่งในตลาดที Vertiv เป็ นผู ้นํ า เช่น การขายตํากว่าต ้นทุน

ั พันธ์กบ
การมีปฏิสม
ั คูแ
่ ข่งจํานวนมากเป็ นประโยชน์ในการแข่งขันและเป็ นการกระทําทีถูกต ้องตามกฎหมายทังสิน
ซึงรวมถึงกิจกรรมของสมาคมการค ้าส่วนใหญ่ ตลอดจนการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานแบบมีโครงสร ้างอย่าง
เหมาะสม การกําหนดมาตรฐาน การควบรวมกิจการ การร่วมทุน และความร่วมมืออืนๆ อย่างไรก็ตาม เนืองจาก
ความถูกต ้องตามกฎหมายของกิจกรรมเหล่านีขึนอยูก
่ ับสถานการณ์และโครงสร ้างในการดําเนินงาน คุณควร
ปรึกษาฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv ก่อนทีจะพบปะหรือเข ้าร่วมการสนทนาทีเกียวข ้องกับคูแ
่ ข่ง ฝ่ ายกฎหมายของ
Vertiv จะประเมินกิจกรรมทีเสนอและทํางานร่วมกับคุณเพือดําเนินการป้ องกันเพือปกป้ องข ้อมูลทีเป็ นกรรมสิทธิของ
Vertiv และรับรองการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีบังคับใช ้
พนักงานทีมีการติดต่อโดยตรงกับซัพพลายเออร์หรือลูกค ้า ตลอดจนพนักงานทีเข ้าร่วมในสมาคมการค ้า การ
เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ หรือองค์กรมาตรฐาน จําเป็ นต ้องตระหนักถึงกฎหมายและข ้อบังคับ
ว่าด ้วยการต่อต ้านการผูกขาดและการค ้าอืนๆ เป็ นพิเศษ กฎหมายและข ้อบังคับดังกล่าวมีความซับซ ้อน และ
คุณควรถามคําถามหรือข ้อกังวลใดๆ กับฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv เราแต่ละคนต ้องปฏิบัตต
ิ อ
่ กันและกับลูกค ้า
ซัพพลายเออร์ คูแ
่ ข่ง ผู ้ถือหุ ้น และผู ้มีสว่ นได ้เสียอืนๆ ของเราอย่างเป็ นธรรม และจะต ้องไม่แสวงหาผลประโยชน์
ิ ธิในทางทีผิด การบิดเบือนข ้อเท็จจริงทีเป็ น
จากผู ้อืนอย่างไม่เป็ นธรรมผ่านการยักย ้าย ปกปิ ด ใช ้ข ้อมูลทีมีสท
สาระสําคัญ หรือแนวทางปฏิบัตใิ นการดําเนินธุรกิจอืนๆ ทีไม่เป็ นธรรม
การไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีบังคับใช ้และนโยบายของบริษัทอาจส่งผลให ้ได ้รับโทษทางอาญา รวมถึงโทษจําคุก
และ/หรือโทษปรับ ตลอดจนการสูญเสียการจ ้างงาน หากคุณพบสถานการณ์ใดๆ ทีคุณเชือว่าอาจเป็ นแนว
ปฏิบัตท
ิ างการค ้าทีผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย โปรดติดต่อฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv
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เพือนของฉ ันทํางานให้ก ับคูแ
่ ข่งรายหนึงของเรา ระหว่างการสนทนาแบบเป็นก ันเอง ฉ ันสอบถามเพือน
เกียวก ับผลิตภ ัณฑ์ทกํ
ี าล ังจะเปิ ดต ัวของบริษ ัทหรือมุมมองเกียวก ับตลาดของเขาได้หรือไม่

?

เป็ นเรืองปกติทจะมี
ี
การสนทนากับเพือนหรือครอบครัวเกียวกับงานของเรา และเรืองสําคัญทีเรากําลังทําอยู่ อย่างไรก็ตาม
่ าธารณะ
สิงทีต ้องจําไว ้เสมอก็คอ
ื คุณต ้องไม่รับหรือแชร์ข ้อมูลใดๆ เกียวกับผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์ใหม่ๆ ทียังไม่ได ้เปิ ดเผยสูส

้ อ
ฉ ันพบข้อมูลเกียวก ับคูแ
่ ข่งรายหนึงของเราในบทความทีมีอยูใ่ นเว็บไซต์สาธารณะ ฉ ันสามารถใชข
้ มูลนี
เพือประโยชน์ของ Vertiv ได้หรือไม่
ได ้ การเก็บรวบรวมข ้อมูลทีเปิ ดเผยต่อสาธารณะเป็ นสิงทีสามารถทําได ้

คูแ
่ ข่งรายหนึงของเรามีเว็บไซต์ทมี
ี การป้องก ันไว้สําหร ับลูกค้าโดยเฉพาะ ทีให้ขอ
้ มูลผลิตภ ัณฑ์และบริการ
ฉ ันสามารถเข้าถึงเว็บไซต์เพือเก็บข้อมูลของคูแ
่ ข่งได้หรือไม่
ไม่ได ้ การได ้ข ้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการมาโดยการแอบอ ้างหรือบิดเบือนเจตนาของคุณถือเป็ นการละเมิดหลักจรรยาบรรณ
นีและอาจผิดกฎหมาย ในทํานองเดียวกัน ไม่อนุญาตให ้ใช ้ข ้อมูลทีฝ่ ายหนึงได ้รับมาจากบุคคลทีสามอย่างผิดกฎหมาย

พน ักงานใหม่ของ Vertiv เคยทํางานให้ก ับบริษ ัทคูแ
่ ข่งมาก่อน ฉ ันสามารถถามเขาเกียวก ับกลยุทธ์ทาง
การตลาดของบริษ ัทคูแ
่ ข่งสําหร ับผลิตภ ัณฑ์ทกํ
ี าล ังจะเกิดขึนได้หรือไม่
ไม่ได ้ ข ้อมูลดังกล่าวมีแนวโน ้มทีจะเป็ นข ้อมูลลับของบริษัทคูแ
่ ข่ง เว ้นแต่วา่ กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทคูแ
่ ข่ง
จะเป็ นข ้อมูลสาธารณะทีอยูบ
่ นเว็บไซต์ของคูแ
่ ข่งหรือทีอืนๆ การได ้รับข ้อมูลทีเป็ นความลับของคูแ
่ ข่ง แม ้จะมาจาก
บุคคลทีปั จจุบน
ั เป็ นพนักงานของ Vertiv ก็ตาม ถือว่าผิดจรรยาบรรณและอาจผิดกฎหมาย

ฉ ันกําล ังเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทีบริษ ัทคูแ
่ ข่งของ Vertiv จะเข้าร่วมด้วย ในช่วงแบ่งกลุม
่ ย่อย การสนทนา
เปลียนไปเป็นเรืองการกําหนดราคาและวิธก
ี ารร ักษาเสถียรภาพของราคาในตลาด ฉ ันควรทําอย่างไร
การสนทนาดังกล่าวอาจเป็ นหลักฐานของการสมรู ้ร่วมคิดระหว่างคูแ
่ ข่งด ้วยกัน คุณควรแจ ้งว่าการสนทนาดังกล่าวเป็ น
เรืองไม่เหมาะสมในหมูค
่ แ
ู่ ข่งด ้วยกันและควรออกจากห ้องสนทนาในทันที นอกจากนี คุณควรติดต่อฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv
และรายงานเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน

ฉ ันสามารถโทรหาเพือนทีทํางานให้ก ับบริษ ัทคูแ
่ ข่งของ Vertiv และสอบถามเกียวก ับราคาทีเรียกเก็บสําหร ับ
ผลิตภ ัณฑ์ใหม่ของบริษ ัทด ังกล่าวได้หรือไม่
ไม่ได ้ เพือให ้สอดคล ้องกับกฎหมายต่อต ้านการผูกขาด คุณต ้องหลีกเลียงการสนทนาใดๆ ทีอาจตีความได ้ว่าเป็ นเรือง
การกําหนดราคาในกลุม
่ คูแ
่ ข่ง ซึงอาจเป็ นการละเมิดกฎหมายต่อต ้านการผูกขาดของรัฐบาลกลางหรือระหว่างประเทศ
อย่างร ้ายแรง หากคุณมีคําถามใดๆ โปรดติดต่อฝ่ ายกฎหมาย

้ อ
หากลูกค้าให้ขอ
้ มูลเกียวก ับบริษ ัทคูแ
่ ข่งแก่คณ
ุ Vertiv สามารถใชข
้ มูลนนได้
ั
หรือไม่
แล ้วแต่กรณี หากลูกค ้าไม่ได ้ข ้อมูลมาอย่างผิดกฎหมาย ไม่มก
ี ารแชร์ให ้กับกับคุณอย่างผิดกฎหมาย และการใช ้งาน
ดังกล่าวจะไม่สง่ ผลให ้เกิดการละเมิดกฎหมายต่อต ้านการผูกขาด ข ้อมูลนันก็สามารถแชร์และนํ าไปใช ้ได ้ อย่างไรก็ตาม
โปรดทราบว่ากฎหมายในเรืองนีมีความซับซ ้อน ด ้วยเหตุนี โปรดติดต่อฝ่ ายกฎหมายหากมีคําถามว่าข ้อมูลใดบ ้าง
ทีเหมาะสมจะแชร์ได ้
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การดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
พนักงานของ Vertiv ทัวโลก ไม่วา่ จะอยูท
่ ไหนก็
ี
ตาม จะต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจน
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข ้อบังคับท ้องถิน กฎหมายดังกล่าวรวมถึงการควบคุมการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ภาษี ศล
ุ กากร และภาษี มล
ู ค่าเพิม เป็ นต ้น หากคุณมีคําถามใดๆ เกียวกับกฎหมายทีบังคับใช ้หรือข ้อขัดแย ้งที
อาจเกิดขึนระหว่างกฎหมายท ้องถินและกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv
ก่อนดําเนินการใดๆ

การปฏิบ ัติตามกฎระเบียบทางการค้า - การบริหารจ ัดการการค้าระหว่างประเทศ สายงานด ้านการบริหาร
จัดการการค ้าระหว่างประเทศ (ITM) ของ Vertiv คือทีมทีได ้รับมอบหมายซึงมีหน ้าทีกํากับดูแลการปฏิบัต ิ
ตามกฎระเบียบของกิจกรรมการนํ าเข ้า/ส่งออก และมีอํานาจขันสุดท ้ายในเรืองดังกล่าวนี หน่วยธุรกิจของ Vertiv
แต่ละหน่วยมีเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบทางการค ้า และแต่ละภูมภ
ิ าคมีผู ้ประสานงานการปฏิบัตต
ิ าม
กฎระเบียบทางการค ้าทีได ้รับการฝึ กอบรมในกฎหมายด ้านนี ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าคุณทราบกฎเกณฑ์ทมี
ี ผล
กับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทคุ
ี ณใช ้ในการทํางาน และปฏิบัตต
ิ ามกฎเกณฑ์เหล่านันอย่างเคร่งครัดในทุกกรณี
หากคุณมีคําถามใดๆ โปรดติดต่อทีม ITM:





NATrade@vertiv.com
CALATrade@vertiv.com
EMEATrade@vertiv.com
APTrade@vertiv.com

อเมริกาเหนือ
อเมริกากลางและอเมริกาใต ้
ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
เอเชียแปซิฟิก

การควําบาตร กฎหมายและข ้อบังคับว่าด ้วยการต่อต ้านการควําบาตรของสหรัฐอเมริกาห ้ามหน่วยงานของ Vertiv
ไม่วา่ จะตังอยูใ่ นสหรัฐอเมริกาหรือนอกสหรัฐอเมริกา จากการปฏิบัตต
ิ ามคําขอเพือสนับสนุน ให ้ผล หรือปฏิบัต ิ
ตามการควําบาตรของประเทศใดๆ ทีขัดต่อกฎหมายหรือนโยบายของสหรัฐอเมริกา รวมทังการควําบาตรสันนิบาต
อาหรับแห่งอิสราเอล Vertiv ต ้องปฏิเสธคําขอใดๆ และในบางกรณีจําเป็ นต ้องรายงานการได ้รับคําขอนันไปยัง
หน่วยงานของรัฐทีเกียวข ้องด ้วย บุคลากรของ Vertiv ทีตระหนักถึงคําขอทีเกียวข ้องกับการควําบาตรจากลูกค ้าหรือ
บุคคลทีสามอืนๆ ควรแจ ้ง ITM ในทันทีและไม่ตอบคําขอโดยไม่ได ้ขอคําแนะนํ าจาก ITM ก่อน
่ ออก เป็ นนโยบายของเราทีธุรกิจทังหมดของ Vertiv รวมถึงธุรกิจทีจัดตังขึนและดําเนินการนอก
การควบคุมการสง
สหรัฐอเมริกา จะต ้องเป็ นไปตามกฎหมายและข ้อบังคับว่าด ้วยการควบคุมการส่งออกและการควําบาตรของ
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี ยังเป็ นนโยบายของเราทีจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและข ้อบังคับว่าด ้วยการควบคุมการ
ส่งออกและการควําบาตรของประเทศอืนๆ ตามทีบังคับใช ้กับ Vertiv และเมือไม่ขด
ั แย ้งกับกฎหมายและข ้อบังคับ
ของสหรัฐอเมริกา
การควบคุมการส่งออกถือเป็ นองค์ประกอบหลักสําหรับกิจกรรมทางธุรกิจของ Vertiv ทังหมด รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงการพัฒนาธุรกิจ การขาย การป้ อนคําสังซือ การจัดซือ การวิจัยและการพัฒนา การผลิต โลจิสติกส์ ทรัพยากร
บุคคล และการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย เพือให ้มันใจถึงการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีบังคับใช ้และนโยบายของ
Vertiv คุณต ้องพิจารณาว่ารายการต่างๆ เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข ้อมูลทางเทคนิค รูปเขียน หรือแผนผัง
ทีคุณอาจส่งหรือรับ ซึงรวมถึงทางอีเมล ผิดข ้อกําหนดการควบคุมการส่งออกหรือไม่ หากคุณไม่เข ้าใจว่าการ
ควบคุมการส่งออกมีผลกับหน ้าทีของคุณอย่างไร โปรดสอบถามหัวหน ้างานหรือฝ่ ายกฎหมายของคุณ
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การตรวจคนเข้าเมือง Vertiv ต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายคนเข ้าเมืองอย่างเคร่งครัด โดยไม่มข
ี ้อยกเว ้น พนักงานไม่
สามารถเดินทางและทํางานด ้วยวีซา่ หรือใบอนุญาตทํางานทีไม่ถก
ู ต ้องได ้ นอกจากนี การกรอกเอกสารด ้วยข ้อมูล
เท็จถือเป็ นความผิดทางอาญา ซึงอาจส่งผลให ้ถูกฟ้ องร ้องทางอาญาและถูกปฏิเสธวีซา่ และใบอนุญาตทํางานใน
อนาคต กฎหมายคนเข ้าเมืองมีความซับซ ้อน เพือปกป้ องตัวคุณเองและ Vertiv โปรดขอความช่วยเหลือจาก
ฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv หรือผู ้เชียวชาญด ้านคนเข ้าเมืองเกียวกับวิธก
ี ารปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายคนเข ้าเมืองทีบังคับ
ใช ้อย่างครบถ ้วน

ต ัวอย่างคําขอควําบาตรมีอะไรบ้าง
ตัวอย่างภาษาการควําบาตรทีไม่อนุญาตซึงอาจอยูใ่ นสัญญา คําสัง หรือเอกสารอืนๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงสิงต่อไปนี:





?

ื
“ในกรณีของซัพพลายเออร์ตา่ งประเทศ คําสังนีจะต ้องมาจากซัพพลายเออร์ทไม่
ี มช
ี ออยู
ใ่ นรายชือควําบาตรของ
อิสราเอลทีเผยแพร่โดยสันนิบาตอาหรับกลาง”
“ไม่ยอมรับสินค ้าทีมาจากอิสราเอล”
ื ธงชาติ และสัญชาติของเรือบรรทุก และยืนยันว่าได ้รับอนุญาตให ้เข ้า
คําแถลงทีลงนามโดยบริษัทจัดส่งทีระบุชอ
่ า่ เรืออาหรับ
สูท
“คุณมีหรือเคยมีบริษัทสาขาหรือบริษัทหลัก โรงงาน หรือโรงงานประกอบในอิสราเอล หรือเคยขายสินค ้าให ้กับ
อิสราเอลหรือไม่”





“ผู ้รับเหมาจะต ้องยึดถือและปฏิบัตต
ิ ามกฎและคําแนะนํ าทีออกเป็ นครังคราวโดยสํานักงานควําบาตรของอิสราเอลใน
อิรักตลอดระยะเวลาต่อเนืองของสัญญา”
“ข ้อกําหนดว่าด ้วยการบรรทุกจะต ้องระบุวา่ เรือทีส่งสินค ้าไม่ได ้อยูใ่ น “บัญชีดํา” และไม่มก
ี ารเรียกทีท่าเรือของ
อิสราเอล”
“เราขอรับรองว่าผู ้รับผลประโยชน์ ผู ้ผลิต ผู ้ส่งออก และผู ้โอนเครดิตนีจะไม่ถก
ู ขึนบัญชีดําและไม่มส
ี ว่ นเกี
ยวข ้องใดๆ กับอิสราเอล และข ้อกําหนดและเงือนไขของเครดิตนีไม่ขด
ั ต่อกฎหมายการควําบาตรของอิสราเอลและ
การตัดสินใจทีออกโดยสํานักงานควําบาตรของอิสราเอล”

ฉ ันจําเป็นต้องส่งข้อมูลทางเทคนิคทีร ัฐบาลสหร ัฐอเมริกาควบคุมอยูใ่ ห้ก ับพน ักงานของ Vertiv ทีไม่ใช่พ
ลเมืองสหร ัฐฯ แต่ปจ
ั จุบ ันอยูใ่ นสหร ัฐอเมริกา ฉ ันส่งเอกสารให้พน ักงานคนด ังกล่าวทางอีเมลได้หรือไม่
ไม่ได ้ คุณต ้องยืนยันก่อนว่าพนักงานของ Vertiv ได ้รับอนุญาตให ้รับข ้อมูลทางเทคนิคนันได ้ คุณควรติดต่
อเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบทางการค ้าหรือฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv เพือขอความช่วยเหลือ

หลักจรรยาบรรณของ VERTIV | 25

ั
การทําสญญาร
ัฐบาล
Vertiv เป็ นผู ้ให ้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทีมีความรับผิดชอบแก่สหรัฐอเมริกาและรัฐบาลอืนๆ ดังนัน พนักงานหรือ
สมาชิกคณะกรรมการจะต ้องไม่มส
ี ว่ นร่วมในการดําเนินการทีละเมิดกฎหมายหรือข ้อบังคับ หรือไม่สอดคล ้องกับ
มาตรฐานด ้านความซือสัตย์ทจํ
ี าเป็ นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์นัน ข ้อกําหนดทังหมดในหลักจรรยาบรรณนี
ิ ของ Vertiv
เกียวข ้องกับการดําเนินธุรกิจของ Vertiv ทีกระทําเป็ นประจํา ตลอดจนการปกป้ อง Vertiv และทรัพย์สน
มีผลบังคับใช ้อย่างเท่าเทียมกันในบริบทของการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

กฎหมายและข ้อบังคับทีเกียวข ้องและข ้อกําหนดในสัญญารัฐบาลอาจระบุข ้อกําหนดว่าด ้วยการปฏิบัตต
ิ ามโครงการบ
ริหารและเศรษฐกิจสังคม การบันทึกข ้อมูล การเก็บรักษาบันทึกข ้อมูล และใบรับรองการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ
คําแถลง การสือสาร และการรับรองทังหมดต่อตัวแทนรัฐบาลต ้องได ้รับการอนุมัตจ
ิ ากฝ่ ายกฎหมาย Vertiv ก่อน
เพือยืนยันว่าสิงเหล่านันเป็ นปั จจุบัน ถูกต ้อง และสมบูรณ์
แนวทางพืนฐานทัวไปสําหรับการติดต่อกับเจ ้าหน ้าทีของรัฐ ได ้แก่:





การรับรองทังหมด รวมทังสิงทีเกียวกับการกําหนดราคา จะต ้องเป็ นความจริงและครบถ ้วน
ไม่อนุญาตให ้ติดสินบนหรือให ้เงินใต ้โต๊ะแก่หรือจากลูกค ้าทีเป็ นเจ ้าหน ้าทีของรัฐจริงหรืออาจจะเป็ น
ื ยงอืนๆ เนืองจากเกียวข ้องกับการติดต่อ
Vertiv ต ้องว่าจ ้างตัวแทน ทีปรึกษา และบุคคลภายนอกทีมีชอเสี
กับทางราชการ
เราต ้องไม่ใช ้ข ้อมูลการจัดซือทีสําคัญอย่างไม่เหมาะสมซึงจะทําให ้ Vertiv มีความได ้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างไม่เป็ นธรรม

ั
ข้อกําหนดในการปฏิบ ัติตามสญญา
สัญญารัฐบาลจะต ้องทําและดําเนินการด ้วยความสุจริต รวมถึงการสอบถามอย่างละเอียดถีถ ้วนก่อนให ้ใบรับรองที
จําเป็ น ผลิตภัณฑ์และบริการของ Vertiv ต ้องเป็ นไปตามหรือเกินกว่าข ้อกําหนดตามสัญญา คุณไม่สามารถส่ง
มอบสิงทีแตกต่างไปจากทีระบุไว ้หรือไม่ตรงตามข ้อกําหนดในการทดสอบของทางราชการ เว ้นแต่จะได ้รับอนุมัต ิ
จากกับทางราชการล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษร
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ั
การกําหนดราคาตามสญญาร
ัฐบาล
สัญญากับหน่วยงานของรัฐจะกําหนดราคาตามราคาตลาดพาณิชย์ของ Vertiv เว ้นแต่การกําหนดราคาจะมีการตก
ลงกันโดย CEO ของ Vertiv และหน่วยงานของรัฐในสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษร หากมีคา่ ใช ้จ่ายเพิมเติมที
เกียวข ้องกับผลการบริการหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ Vertiv จะเรียกเก็บเงินกับทางราชการเฉพาะค่าใช ้จ่ายดังกล่าว
ทีอนุญาตและจัดสรรให ้ตามสัญญาภายใต ้กฎหมายและข ้อบังคับเท่านัน การสะสมและการจัดสรรต ้นทุนดังกล่าว
จําเป็ นต ้องมีความถูกต ้องและสมําเสมอ พนักงานแต่ละคนมีหน ้าทีรับผิดชอบในการเรียกเก็บเงินตามเวลาและ
ค่าใช ้จ่ายอืนๆ อย่างดีทสุ
ี ด การเรียกเก็บเงินทีไม่ถก
ู ต ้องเป็ นเรืองร ้ายแรงทีห ้ามโดยเด็ดขาด และส่งผลให ้เกิดการ
สอบสวนและการดําเนินการทางวินัยทีเป็ นไปได ้ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายในท ้องถิน รวมถึงการเลิกจ ้างได ้
ั
การเจรจาสญญา
ในการเจรจาสัญญา สัญญาช่วง และการปรับแก ้สัญญาส่วนใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลต่างประเทศ
Vertiv จะส่งข ้อเสนอราคาและใบเสนอราคาตามราคาตลาดพาณิชย์ของ Vertiv หากกฎหมาย ข ้อบังคับ หรือ
สัญญานันๆ กําหนดไว ้ ทาง Vertiv จะเปิ ดเผยข ้อมูลราคาทังหมดทีผู ้ซือหรือผู ้ขายเชือว่าอาจส่งผลกระทบอย่าง
มีนัยสําคัญต่อราคารวมของสัญญาหรือสัญญาช่วงของรัฐบาล พนักงาน Vertiv และสมาชิกคณะกรรมการแต่ละ
คนมีหน ้าทีรับผิดชอบในการติดต่อธุรกิจกับภาครัฐอย่างเป็ นธรรมและปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดการเปิ ดเผยข ้อมูลเมือเสน
อและเจรจาสัญญาและสัญญาจ ้างช่วงกับรัฐบาล โปรดทราบว่ากฎเกณฑ์ทควบคุ
ี
มการดําเนินธุรกิจของเรา
กับรัฐบาลจะมีความเข ้มงวดและซับซ ้อนกว่าการดําเนินธุรกิจกับลูกค ้าพาณิชย์ทัวไป ด ้วยเหตุนี โปรดอย่าลืมขอ
ความช่วยเหลือทีเหมาะสม
เอกสารล ับ
ตามกฎหมายและข ้อบังคับทีบังคับใช ้ มีการกําหนดข ้อจํากัดทีเข ้มงวดไว ้ในการยอมรับ การป้ องกัน และการควบคุม
เอกสารลับของทางราชการ (ความลับหรือความลับสุดยอด) ต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและนโยบายการจัดการ
สินทรัพย์ของ Vertiv อย่างเคร่งครัด ตามทีกําหนดไว ้ในสัญญารัฐบาลของเราและกฎหมายทีบังคับใช ้ ข ้อมูลสามารถ
เปิ ดเผยกับเฉพาะผู ้ทีมีผลประโยชน์ทางธุรกิจในการรับรู ้เหมือนกัน และผู ้ทีได ้รับอนุญาตในการกํากับดูแลทีเกียวข ้อง
และการอนุมัตอ
ิ นๆ
ื คุณมีหน ้าทีในการรายงานการละเมิดด ้านความปลอดภัยในทันทีตอ
่ ผู ้จัดการของคุณหรือผู ้บริหาร
ในระดับทีเหมาะสมภายใต ้สถานการณ์นันๆ
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เพือนของฉ ันกําล ังจะเกษียณอายุราชการ ฉ ันสามารถหารือเกียวก ับโอกาสการจ้างงานที Vertiv
ได้หรือไม่

?

เพือหลีกเลียงความเสียงทางกฎหมาย โปรดติดต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของ Vertiv หรือฝ่ ายกฎหมายก่อนพูดคุยเ
กียวกับการจ ้างงานกับพนักงานของรัฐ การเข ้าร่วมในการสนทนาเหล่านีกับบุคคลดังกล่าวอาจอยูภ
่ ายใต ้กฎเกณฑ์
และขันตอนทีเฉพาะ เนืองจากมีกฎเกณฑ์ทอาจจํ
ี
ากัดงานทีอดีตพนักงานของรัฐอาจทําในนามของ Vertiv ได ้
โปรดใช ้กฎเกณฑ์เหล่านีกับอดีตพนักงานของรัฐทีคุณรู ้จัก

ฉ ันสามารถเสนอของกําน ัล การต้อนร ับ หรือการเลียงร ับรองประเภทใดก็ได้ให้ก ับพน ักงานของร ัฐได้หรือไม่
ห ้ามเสนอของกํานัล การต ้อนรับ หรือการเลียงรับรองใดๆ แก่พนักงานของรัฐ โดยไม่ได ้ขอการยืนยันกับฝ่ ายกฎหมายของ
Vertiv ก่อนว่า กิจกรรมดังกล่าวชอบด ้วยกฎหมาย อยูภ
่ ายในขอบเขตทีเกียวข ้อง และได ้รับอนุญาตและเปิ ดเผย
อย่างเหมาะสมแล ้ว

หาก Vertiv ขายให้ก ับหน่วยงานของร ัฐ จําเป็นที Vertiv จะต้องขายผ่านผูจ
้ ัดจําหน่ายหรือต ัวแทนที
ขายให้ก ับร ัฐบาลหรือไม่ ใครเป็นผูร้ ับผิดชอบในกรณีน ี
ผู ้รับเหมาหลักทํางานร่วมกับรัฐบาลโดยตรง ผู ้รับเหมามีหน ้าทีจัดการผู ้รับเหมาช่วงและมีหน ้าทียืนยันว่างานเสร็จสมบูรณ์
ตามทีกําหนดไว ้ในสัญญา การจัดซือของรัฐบาลอยูภ
่ ายใต ้กฎหมายและข ้อบังคับ [Federal Acquisition Regulation (FAR)
ในสหรัฐอเมริกา] และหน่วยงานเสริมทีเกียวข ้อง ซึงพยายามทําให ้การตัดสินใจจัดซือจัดจ ้างนันเป็ นไปอย่างยุตธิ รรม
โปร่งใส และคุ ้มค่าสําหรับผู ้เสียภาษี ผู ้รับเหมาหลักของรัฐบาลกลางอาจจําเป็ นต ้องลดข ้อกําหนดในสัญญารัฐบาล
หลายอย่างตามผู ้รับเหมาช่วงแต่ละราย และผู ้รับเหมาหลักมีหน ้าทีรับผิดชอบต่อการปฏิบต
ั งิ านของผู ้รับเหมาช่วง
ในบางประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ในการเป็ นผู ้รับเหมาหลัก คุณต ้องจดทะเบียนธุรกิจกับรัฐบาลนันก่อน
เนืองจากผู ้รับเหมาหลักมักอยูภ
่ ายใต ้กฎเกณฑ์และข ้อกําหนดเฉพาะ คุณจึงควรติดต่อฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv
ก่อนทีจะทําหน ้าทีเป็ นผู ้รับเหมาหลักในสัญญารัฐบาล

หากลูกค้าภาคร ัฐขอให้คณ
ุ จ้างผูร้ ับเหมาช่วงทีคุณพิจารณาแล้วว่าไม่มท
ี ักษะทีเหมาะสมสาํ หร ับโครงการ
และผูร้ ับเหมาช่วงรายนนเกี
ั ยวข้องก ับผูร้ ับเหมาของร ัฐบาล คุณควรทําอย่างไร
เนืองจากผู ้รับเหมาช่วงขาดทักษะและอาจมีผลประโยชน์ทบ
ั ซ ้อนเกิดขึนได ้ คุณควรปรึกษาปั ญหาเหล่านีกับผู ้จัดการของ
คุณหรือฝ่ ายกฎหมาย เนืองจาก Vertiv อาจต ้องรับผิดชอบต่อการกระทําของบุคคลทีสามทีทําหน ้าทีเป็ นตัวแทนของบริษัท

ั
ฉ ันสามารถปร ับราคาให้ตา่ งจากราคาเชิงพาณิชย์หากสญญาร
ัฐบาลมีปญ
ั หาได้หรือไม่
ตามกฎโดยทัวไป เราจะเรียกเก็บตามราคาเชิงพาณิชย์กบ
ั ทังลูกค ้าภาครัฐและลูกค ้าทีไม่ใช่ภาครัฐ และข ้อเสนอของเราสําห
รับการประมูลของรัฐบาลจะขึนอยูก
่ บ
ั รูปแบบการกําหนดราคาเชิงพาณิชย์ของเรา (และส่วนใหญ่เป็ นแบบแผนการประมูล
ทีมีการแข่งขันกัน) เราเสนอส่วนลดโดยพิจารณาจากลักษณะการแข่งขันของการประมูลกับลูกค ้าภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ
โดยอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณการซือขาย โครงการ/ตําแหน่งทีตัง ฯลฯ การเบียงเบนไปจากแนวทางนี
ต ้องได ้รับอนุมต
ั จ
ิ าก CEO ก่อน
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ิ ในชุมชนของเราและโลก
สมาชก
การปฏิบ ัติตามกฎหมายทีบ ังค ับใช ้
Vertiv เคารพและปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข ้อบังคับทีบังคับใช ้กับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัททัวโลก
ในฐานะตัวแทนของ Vertiv คุณต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข ้อบังคับทีบังคับใช ้ทังหมด ไม่วา่ เราจะดํา
เนินธุรกิจอยูท
่ ใดก็
ี
ตาม อย่าให ้แรงกดดันจากผู ้จัดการหรือความต ้องการของคุณอันเนืองมาจากเงือนไขท
างธุรกิจทําให ้คุณไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข ้อบังคับทีบังคับใช ้ทังหมด
ในฐานะบริษัทในสหรัฐอเมริกา Vertiv อยูภ
่ ายใต ้และต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา Vertiv ยังอยูภ
่ ายใต ้
กฎหมายของประเทศอืนๆ ทีเราดําเนินธุรกิจอีกด ้วย ในขณะทีคุณดําเนินธุรกิจในนามของ Vertiv สิงสําคัญก็คอ
ื
คุณต ้องตระหนักและเข ้าใจกฎหมายท ้องถินทีบังคับใช ้กับกิจกรรมของคุณ รวมถึงผลกระทบทีคุณอาจได ้รับจาก
กฎหมายในเขตอํานาจศาลอืนๆ โปรดขอความช่วยเหลือจากผู ้จัดการของคุณหรือฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv
หากคุณมีคําถามใดๆ เกียวกับกฎหมายทีบังคับใช ้หรือพบข ้อขัดแย ้งระหว่างกฎหมายดังกล่าว

ขณะดําเนินธุรกิจในนามของ Vertiv คุณพบว่ากฎหมายท้องถินหรือข้อกําหนดทางกฎหมายข ั
ดแย้งก ับกฎหมายของสหร ัฐอเมริกาหรือนโยบายองค์กรของ Vertiv คุณควรทําอย่างไร

?

คุณควรขอความช่วยเหลือจากผู ้จัดการของคุณหรือฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv

ั
คุณพบว่าซพพลายเออร์
ของ Vertiv ได้บด
ิ เบือนเกียวก ับเปอร์เซ็ นต์ของเนือหาในท้องถินเพือให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดของร ัฐบาล คุณควรทําอย่างไร
คุณควรแจ ้งเรืองนีต่อผู ้จัดการฝ่ ายจัดซือของ Vertiv ทีรับผิดชอบ หากปั ญหานียังไม่ได ้รับการแก ้ไขหรือมีการกร
ะทําผิดซําอีก คุณควรรายงานข ้อกังวลของคุณโดยติดต่อตามแหล่งข ้อมูลใดๆ ทีระบุไว ้ในหัวข ้อ
“วิธก
ี ารขอรับความช่วยเหลือหรือรายงานข ้อกังวล” ในหน ้าที 5

ั
ในบทบาทของคุณในฐานะผูจ
้ ัดการฝ่ายจ ัดจําหน่าย คุณสงเกตเห็
นว่าสินค้าของ Vertiv จะถูกส่งไ
ปย ังประเทศทีถูกควําบาตรซึงเป็นการละเมิดกฎหมายการควบคุมการส่งออกของสหร ัฐอเมริกา
คุณควรทําอย่างไร
คุณควรหยุดการจัดส่งและตรวจสอบหาข ้อผิดพลาด หากคุณพบการกระทําผิดหรืออาจมีการละเมิดกฎหมายหรื
อหลักจรรยาบรรณนี คุณควรรายงานข ้อกังวลของคุณโดยติดต่อตามแหล่งข ้อมูลใดๆ ทีระบุไว ้ในหัวข ้อ “วิธก
ี ารขอรับ
ความช่วยเหลือหรือรายงานข ้อกังวล” ในหน ้าที 5

การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและการรายงานทางการเงิน
Vertiv มีหน ้าทีรับผิดชอบในการสือสารอย่างมีประสิทธิภาพและตรงไปตรงมากับนักลงทุน หน่วยงานของรัฐ
และสถาบันอืนๆ เพือให ้มีความเข ้าใจทีถูกต ้องเกียวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท Vertiv
มุง่ มันทีจะจัดทํารายงานและการเปิ ดเผยข ้อมูลทีสมบูรณ์ ตรงเวลา และถูกต ้อง พนักงานทุกคนทีมีหน ้าที
รับผิดชอบในการจัดทํารายงานหรือการเปิ ดเผยข ้อมูล รวมถึงการร่าง ทบทวน ลงนาม หรือรับรองข ้อมูล
จะต ้องยืนยันอย่างถีถ ้วนว่ารายงานและการเปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์ ยุตธิ รรม ถูกต ้อง ตรงเวลา
และเข ้าใจได ้
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นอกเหนือจากทีกล่าวมาแล ้ว CEO ของ Vertiv และบริษัทในเครือแต่ละแห่ง (หรือบุคคลทีทําหน ้าทีคล ้ายกัน)
และแต่ละบุคคลซึงโดยทัวไปแล ้วจะเกียวข ้องกับการรายงานทางการเงินของบริษัทหรือการกํากับดูแลของบริษัทนัน
จะต ้องทําความคุ ้นเคยกับข ้อกําหนดว่าด ้วยการเปิ ดเผยข ้อมูลทีบังคับใช ้กับบริษัทตลอดจนธุรกิจและการดําเนินงานท
างการเงินของบริษัท ในฐานะบริษัทมหาชน การยืนแจ ้งของ Vertiv ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์มค
ี วามสําคัญอย่างยิงยวดทีจะต ้องถูกต ้องและตรงเวลา
หากคุณมีข ้อมูลใดๆ เกียวกับ (ก) ข ้อบกพร่องทีสําคัญเกียวกับการออกแบบหรือการปฏิบัตงิ านของระบบการควบคุม
ภายในและ/หรือการเปิ ดเผยข ้อมูลทีอาจส่งผลเสียต่อความสามารถของบริษัทในการบันทึก ประมวลผล สรุป และ
รายงานข ้อมูลทางการเงิน หรือ (ข) การฉ ้อโกงใดๆ ทีเกียวข ้องกับผู ้บริหารหรือพนักงานอืนๆ ทีมีบทบาทสําคัญใน
การรายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข ้อมูล หรือการควบคุมภายในของบริษัท คุณต ้องแจ ้งข ้อกังวลดังกล่าวไป
ยังผู ้จัดการของคุณหรือจุดติดต่อใดๆ ทีระบุไว ้ในหัวข ้อ “วิธก
ี ารขอรับความช่วยเหลือหรือรายงานข ้อกังวล”
ในหน ้าที 5
ต ัวอย่างบ ันทึกทางธุรกิจของ Vertiv มีอะไรบ้าง
ตัวอย่างบันทึกทางธุรกิจจะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสิงต่อไปนี ซึงอาจอยูใ่ นรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้:
 บันทึกทางการเงิน
 ใบลงเวลาทํางาน
 รายงานค่าใช ้จ่าย
 ข ้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารข ้อมูล
 รายงานการทดสอบผลิตภัณฑ์
 รายงานด ้านสิงแวดล ้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย

?

ผลทีตามมาของการจ ัดทําบ ันทึกทางธุรกิจทีเป็นเท็จมีอะไรบ้าง
่ ทลงโทษทางวินัย รวมถึงการเลิกจ ้าง นอกจากนี พฤติกรรมดังกล่าวสามารถ
การจัดทําบันทึกทางธุรกิจทีเป็ นเท็จอาจนํ าไปสูบ
ทําลายชือเสียงทางธุรกิจของ Vertiv และส่งผลให ้บริษัทและพนักงานทีรับผิดชอบต ้องรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา

ฉ ันควรทําอย่างไรหากพบว่าพน ักงานรายงานผลประกอบการทางธุรกิจไม่ถก
ู ต้องหรือจ ัดทําบ ันทึกทางธุรกิจทีเป็น
เท็จ
คุณควรรายงานข ้อกังวลของคุณไปยังจุดติดต่อทีระบุไว ้ในหัวข ้อ “วิธก
ี ารขอรับความช่วยเหลือหรือรายงานข ้อกังวล” ใน
หน ้าที 5 โดยทันที หากคุณไม่สะดวกทีจะแจ ้งปั ญหากับผู ้จัดการของคุณ คุณสามารถรายงานข ้อกังวลของคุณโดยไม่
เปิ ดเผยตัวตนไปยังสายด่วน Vertiv ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv สามารถตรวจสอบเรืองนีได ้โดย
ไม่ต ้องเปิ ดเผยข ้อมูลการมีสว่ นร่วมของคุณ ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั สถานการณ์นันๆ

การต่อต้านการทุจริต
การทุจริตบันทอนความไว ้วางใจของสาธารณชน ขัดขวางการค ้าทีเป็ นธรรม และคุกคามการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทัวโลก หลายประเทศได ้ออกกฎหมายต่อต ้านการทุจริตทีห ้ามไม่ให ้บริษัทและบุคคลติดสินบน จ่ายเงินใต ้โต๊ะ
หรือกระทําการทุจริตอืนๆ เพือให ้ได ้มาซึงธุรกิจหรือความได ้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เหมาะสม Vertiv มุง่ มันที
จะดําเนินธุรกิจตามกฎหมายต่อต ้านการทุจริตทีบังคับใช ้ทังหมด

หลักจรรยาบรรณของ VERTIV | 30

การติดสินบน การจ่ายเงินใต ้โต๊ะ และการจ่ายเงินทุจริตอืนๆ เป็ นสิงต ้องห ้ามในทัวโลก ห ้ามพนักงานของ Vertiv
และสมาชิกคณะกรรมการเสนอ ให ้ ชักชวน หรือรับสินบน เงินใต ้โต๊ะ หรือการจ่ายเงินทุจริตอืนๆ ทังทางตรงและ
ทางอ ้อม ให ้กับหรือจากบุคคลหรือองค์กรใดๆ รวมถึงหน่วยงานของรัฐ เจ ้าหน ้าทีของรัฐ บริษัทเอกชน หรือพนักงาน
ของบริษัทเอกชนไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน ตามขอบเขตทีคุณทราบถึงการกระทําดังกล่าว คุณควรรายงานการกระทํา
นันต่อผู ้จัดการของคุณหรือฝ่ ายกฎหมายโดยทันที ข ้อห ้ามในการจ่ายเงินทุจริตนีมีผลบังคับใช ้ทัวโลก โดยไม่ม ี
ข ้อยกเว ้น ไม่วา่ จะเป็ นเพราะขนบธรรมเนียมประเพณีทรัี บรู ้ได ้ แนวปฏิบัตใิ นท ้องถิน หรือเงือนไขการแข่งขัน
นอกจากนี ข ้อห ้ามนีมีผลบังคับใช ้อย่างเท่าเทียมกันกับบุคคลหรือบริษัทใดๆ ทีดําเนินการในนามของ Vertiv เช่น
ตัวแทนขาย ผู ้จัดจําหน่าย ตัวแทน ผู ้ให ้บริการ ผู ้รับเหมา ซัพพลายเออร์ และหุ ้นส่วนร่วมทุน
การไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายต่อต ้านการทุจริตทีบังคับใช ้อาจส่งผลให ้ได ้รับบทลงโทษทางอาญา ทางแพ่ง และตาม
ระเบียบข ้อบังคับสําหรับทัง Vertiv และบุคคลทีเกียวข ้อง นอกจากนี พนักงาน Vertiv สมาชิกคณะกรรมการ
ผู ้รับเหมา และบุคคลภายนอกทีพบว่ามีการละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะได ้รับบทลงโทษทางวินัยสูงสุดจนถึงการเลิก
จ ้างหรือเลิกสัญญา
ิ บน
สน
สินบน คือเงินหรือสิงใดก็ตามทีมีมล
ู ค่าทีเสนอหรือให ้เพือจุดประสงค์ทจะมี
ี
อท
ิ ธิพลต่อการตัดสินใจหรือพฤติกรรม
ของบุคคลใดบุคคลหนึงอย่างไม่เหมาะสม หรือเพือก่อให ้เกิดผลลัพธ์หรือการกระทําทีต ้องการ สินบนและการ
จ่ายเงินทีไม่เหมาะสมมีหลายรูปแบบ ดังนี






เงินสด ของกํานัล การเลียงรับรอง มืออาหาร หรือการเดินทาง
การฝึ กอบรม โอกาสทางธุรกิจ หรือการจ ้างงาน
ส่วนลดหรือเครดิตส่วนบุคคล
การช่วยเหลือหรือสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวของเจ ้าหน ้าทีของรัฐ
เงินสนับสนุนทางการเมืองและการกุศล

หลักจรรยาบรรณของ VERTIV | 31

สําหรับข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับสิงทีอาจเป็ นสินบน โปรดดู “นโยบายต่อต ้านการทุจริต” ของ Vertiv เมือให ้ของกํานัล
มืออาหาร การเลียงรับรอง และสิงของมีคา่ อืนๆ คุณต ้องป้ อนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และชือเต็ม ตําแหน่งงาน และ
นายจ ้างของผู ้รับในระบบอนุมัตล
ิ ว่ งหน ้าและการเบิกจ่ายเงินของ Vertiv หากคุณได ้รับของกํานัล โปรดแจ ้ง
และเปิ ดเผยต่อผู ้จัดการของคุณ สําหรับคําแนะนํ าเพิมเติม โปรดดู “นโยบายของกํานัล การต ้อนรับ และการเดินทาง”
ของ Vertiv
ิ บน
การจ่ายเงินเพืออํานวยความสะดวกก ับสน
การจ่ายเงินเพืออํานวยความสะดวก คือการจ่ายเงินสดจํานวนเล็กน ้อยหรือการให ้ของกํานัลเล็กน ้อยแก่เจ ้าหน ้าทีรัฐ
ระดับล่าง เพือวัตถุประสงค์ในการเร่งหรือได ้มาซึงการดําเนินการตามปกติของรัฐ การจ่ายเงินเพืออํานวยความ
สะดวกแตกต่างจากการให ้สินบนโดยการจ่ายเงินเพืออํานวยความสะดวกจะมีการเสนอหรือเรียกร ้องเพือแลกเปลียนกั
ิ ธิได ้รับอยูแ
บบริการทีบุคคลหรือบริษัทมีสท
่ ล ้ว ในทางตรงกันข ้าม สินบนจะเป็ นเงินทีให ้เพือได ้มาซึงความได ้เปรียบ
ิ ธิได ้รับอยูแ
หรือบริการอย่างไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายซึงบุคคลนันไม่มส
ี ท
่ ล ้ว แม ้ว่าจะแตกต่างกัน แต่เมือ
พิจารณาถึงความคล ้ายคลึงกันระหว่างทังสองแล ้ว หลายประเทศได ้ปรับใช ้นโยบายทีห ้ามการจ่ายเงินทังสองประเภท
นี เนืองจากกฎหมายในส่วนนีมีความซับซ ้อนเป็ นพิเศษ โปรดปรึกษาฝ่ ายกฎหมายเพือขอคําแนะนํ าเกียวกับการ
จ่ายเงินเพืออํานวยความสะดวกทุกประเภท
เงินใต้โต๊ะ
เงินใต ้โต๊ะถือเป็ นสินบนประเภทหนึง เป็ นเงินหรือสิง
ใดก็ตามทีมีมล
ู ค่าทีเสนอหรือมอบให ้เพือได ้มาหรือ
ตอบแทนการปฏิบัตท
ิ เอื
ี อประโยชน์อย่างไม่
เหมาะสมทีเกียวข ้องกับการทําธุรกรรม ตัวอย่างของ
ิ วน
เงินใต ้โต๊ะอย่างเช่น กรณีทซั
ี พพลายเออร์ชนส่
รายหนึงประมูลราคาในสัญญาเพือขายชินส่วนให ้กับ
Vertiv ตกลงทีจะจ่ายเงินส่วนหนึงให ้กับผู ้จัดการ
ฝ่ ายจัดซือของ Vertiv เพือแลกกับการทีผู ้จัดการ
ฝ่ ายจัดซือของ Vertiv จะทําสัญญาซือกับซัพพลาย
ิ วนรายนัน
เออร์ชนส่
การกระทําของผูจ
้ ัดจําหน่ายหรือผูค
้ า้ ปลีก
ิ บนหรือเงินใต้โต๊ะ
อาจถือเป็นการให้สน
การให ้ของกํานัลหรือสิงของมีคา่ อืนๆ เพือมีอท
ิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจโดยทุจริตถือเป็ นการติด
สินบน และเป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมาย การทํางาน
ผ่านบุคคลทีสาม เช่น ผู ้จัดจําหน่ายหรือผู ้ค ้าปลีก
ไม่ได ้ทําให ้การติดสินบนมีความผิดทางอาญา
น ้อยลงหรือเป็ นสิงทียอมรับได ้มากขึนแต่อย่างใด
Vertiv อาจละเมิดกฎหมายต่อต ้านการทุจริตใน
สถานการณ์ท ี Vertiv ทราบหรือควรทราบเรืองการ
ติดสินบนของบุคคลภายนอก เช่น ผู ้จัดจําหน่ายหรือผู ้ค ้าปลีก
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พน ักงานของบริษ ัททีร ัฐบาลเป็นเจ้าของทงหมดหรื
ั
อบางส่วนถือเป็นพน ักงานของร ัฐใช่หรือไม่

?

ใช่ คําว่า “เจ ้าหน ้าทีของรัฐ” มีคําจํากัดความทีกว ้าง ซึงรวมถึงพนักงานของบริษัททีรัฐบาลเป็ นเจ ้าของหรือควบคุม
ด ้วย เป็ นเรืองทีสําคัญอย่างยิงโดยเฉพาะในประเทศทีรัฐบาลยังคงเป็ นเจ ้าของหรือควบคุมบริษัทในบางอุตสาหกรรมอยู่ เช่น
รัฐบาลจีนทีถือกรรมสิทธิบริษัทโทรคมนาคมบางแห่ง เป็ นต ้น
คุณต้องการว่าจ้างผูจ
้ ัดจําหน่ายในพืนทีทีทราบว่าการทุจริตเป็นเรืองทีทําก ันแพร่หลาย คุณควรทําอย่างไร

คุณควรติดต่อฝ่ ายกฎหมาย Vertiv ก่อน ฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv จะดําเนินการสอบทานธุรกิจของผู ้จัดจําหน่ายก่อนที
จะมีการว่าจ ้างให ้ดําเนินการในนามของ Vertiv ผู ้จัดจําหน่ายและบุคคลภายนอกทังหมดต ้องมีทักษะ ความสามารถ
และทรัพยากรทีจําเป็ นในการปฏิบัตงิ านตามภาระผูกพันและดําเนินการด ้วยความซือสัตย์สจ
ุ ริตและสอดคล ้องกับหลักจรรยาบ
รรณนี
คุณได้ยน
ิ ข่าวลือว่าผูจ
้ ัดจําหน่ายรายหนึงของ Vertiv อาจมีสว่ นร่วมในการดําเนินธุรกิจโดยทุจริต คุณควรทํา
อย่างไร
คุณควรรายงานข ้อกังวลของคุณไปยังฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv โดยทันที ให ้ความสนใจกับข ้อกล่าวหาหรือข่าวลือ
เกียวกับพฤติกรรมการทุจริต Vertiv อาจต ้องรับผิดต่อการดําเนินการของผู ้จัดจําหน่ายและบุคคลภายนอกอืนๆ แม ้ว่า Vertiv
จะไม่ได ้อนุญาตพฤติกรรมทีทุจริตหรือมีสว่ นร่วมกับการดําเนินการนันโดยตรงก็ตาม
ั
ั
ซพพลายเออร์
เสนอเงินสดให้คณ
ุ หากคุณเร่งกระบวนการอนุม ัติซพพลายเออร์
คุณควรทําอย่างไร
คุณควรปฏิเสธข ้อเสนออย่างสุภาพและรายงานเหตุการณ์ทพยายามให
ี
้เงินใต ้โต๊ะนีต่อผู ้จัดการของคุณ
บริษ ัททีสนใจจะจ ัดจําหน่ายผลิตภ ัณฑ์ของ Vertiv เข้ามาหาต ัวแทนขายของ Vertiv และเสนอ “การจ่ายโบน ัส”
จํานวนมากให้ก ับต ัวแทนขาย หากบริษ ัทได้ร ับสิทธิการจ ัดจําหน่ายเพือจําหน่ายผลิตภ ัณฑ์ของ Vertiv
ในภูมภ
ิ าคการขายเฉพาะ การกระทํานียอมร ับได้หรือไม่
ไม่! ตัวแทนขายควรปฏิเสธการจ่ายเงินใดๆ และรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv ในทันที Vertiv
จะไม่ทนต่อการเรียกร ้องหรือการรับเงินใต ้โต๊ะทีไม่เหมาะสมเพือแลกกับการได ้ทําสัญญา
ั
คุณได้ยน
ิ การสนทนาระหว่างพน ักงานคนอืนของ Vertiv และผูท
้ อาจจะเป
ี
็ นซพพลายเออร์
ให้ก ับ Vertiv
ั
ั
ในระหว่างกการโทรคุย คุณทราบว่าพน ักงานกําล ังจะทําสญญาใหญ่
ก ับซพพลายเออร์
แม้วา่ ข้อเสนอของ
ั
ซพพลายเออร์
จะไม่ใช่มล
ู ค่ารวมทีดีทสุ
ี ดก็ตาม คุณย ังทราบอีกว่าพน ักงานรายนนจะได้
ั
ร ับเงินจํานวนมาก
ั
ทีเกียวเนืองก ับสญญาน
นด้
ั วย คุณควรทําอย่างไร
คุณควรรายงานสิงทีคุณได ้ทราบไปยังฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv เนืองจากดูเหมือนว่าพนักงานคนดังกล่าวกําลังรับเงินใต ้โต๊ะ
ซึงอาจส่งผลร ้ายแรงต่อทุกคนทีเกียวข ้อง รวมถึงซัพพลายเออร์และ Vertiv ด ้วย การละเมิดมาตรฐานด ้านความซือสัตย์
ทางธุรกิจอาจทําให ้เกิดความเสียหายในระยะยาวต่อชือเสียงและความน่าเชือถือของ Vertiv ซึงมีมล
ู ค่ามากกว่าผลประโยชน์
ใดๆ ก็ตามทีจะได ้รับจากการทําสัญญานัน
ํ หร ับการดําเนินการตามปกติของร ัฐ
คุณอยูใ่ นประเทศทีการจ่ายเงินเพืออํานวยความสะดวกเป็นเรืองทียอมร ับได้สา
ผูจ
้ ัดการของคุณให้เงินจํานวนเล็กน้อยแก่คณ
ุ เพือเร่งขนตอนให้
ั
ได้ใบร ับรองโดยเร็ว อนุญาตให้ทา
ํ ได้หรือไม่
คุณควรหารือเกียวกับการจ่ายเงินเพืออํานวยความสะดวกกับฝ่ ายกฎหมายล่วงหน ้าก่อน เพือให ้แน่ใจว่ากฎหมายของประเทศ
ทีเกียวข ้องอนุญาตให ้จ่ายเงินเพืออํานวยความสะดวกได ้ และควรมีการจัดทําเอกสารและส่งให ้กับฝ่ ายกฎหมายด ้วย
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ห้ามเงินสน ับสนุนทางการเมือง
Vertiv มีนโยบายทีจะไม่ให ้เงินสนับสนุนทางการเมืองกับกองทุนองค์กร ทังในประเทศหรือต่างประเทศ กฎหมาย
รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ห ้ามไม่ให ้ผู ้รับเหมาของรัฐบาลกลางให ้เงินสนับสนุนทีเกียวกับการเลือกตังของรัฐบาลกลาง ไม่
ว่าจะทางตรงหรือทางอ ้อม ดังทีกล่าวไว ้ นโยบายนีไม่ได ้จํากัดพนักงานหรือสมาชิกคณะกรรมการจากการให ้เงิน
สนับสนุนทางการเมืองเป็ นการส่วนตัว ภายใต ้กฎหมายทีบังคับใช ้ หรือจากการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตาม
ความสนใจและในเวลาส่วนตัวแต่อย่างใด
บริษัทจะทบทวนกิจกรรมทางธุรกิจเป็ นประจําเพือพิจารณาว่าบริษัทอยูภ
่ ายใต ้กฎหมายว่าด ้วยธรรมเนียมปฏิบัต ิ
(pay-to-play) ของรัฐและท ้องถินหรือไม่ และยืนยันการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีบังคับใช ้ใดๆ และทังหมด รวมถึง
แจ ้งล่วงหน ้าเกียวกับเงินสนับสนุนทางการเมืองทีครอบคลุมแก่พนักงาน

การวิงเต้น
ในบางครัง Vertiv อาจเกียวข ้องกับผู ้กําหนดนโยบายในระดับรัฐบาลกลาง ระดับรัฐ และระดับท ้องถิน ทีเป็ นผู ้กําหนด
กฎหมายและข ้อบังคับทีควบคุมธุรกิจของเราเพือส่งเสริมนโยบายและกฎหมายทีเพิมความปลอดภัย ความมันคง
ประสิทธิภาพการใช ้พลังงาน และโครงสร ้างพืนฐาน ความสามารถในการให ้ข ้อเท็จจริงและมุมมองทีแตกต่างแก่
ึ นประโยชน์ตอ
รัฐบาลเป็ นสิงจําเป็ นสําหรับเจ ้าหน ้าทีของรัฐในการตัดสินใจทีดีซงเป็
่ สังคมทังหมด Vertiv ยังอาจเข ้า
ร่วมกลุม
่ อุตสาหกรรมเพือก ้าวไปสูเ่ ป้ าหมายเหล่านี การวิงเต ้นได ้รับการควบคุมอย่างเข ้มงวดทังในประเทศและ
ต่างประเทศ และการวิงเต ้นของ Vertiv ทังหมดจะดําเนินการตามกฎหมายทีบังคับใช ้ทุกประการ ก่อนทีจะ
ติดต่อกับเจ ้าหน ้าทีของรัฐในนามของ Vertiv คุณควรติดต่อฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv เพือขอคําแนะนํ าก่อน

ั
ความร ับผิดชอบต่อสงคมขององค์
กร
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็ นค่านิยมหลักของ Vertiv และเป็ นส่วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจทัวโลก เรา
เคารพในศักดิศรีและสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคล และต ้องการให ้ซัพพลายเออร์และคูค
่ ้าทางธุรกิจของเรากระทํา
เช่นเดียวกัน หากต ้องการข ้อมูลโดยละเอียดเกียวกับความมุง่ มันของ Vertiv ทีเคารพในสิทธิมนุษยชนในการ
ดําเนินงานทุกอย่างของบริษัททัวโลก โปรดดู “Statement on Efforts to Combat Slavery and Human
Trafficking in Supply Chains” ของ Vertiv (โพสต์ท ี www.vertiv.com) และ “นโยบายสิทธิมนุษยชน” ของ
Vertiv
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แรงงานเด็ก
Vertiv ห ้ามการใช ้แรงงานเด็กอย่างเคร่งครัดและต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายในท ้องถินทังหมดเกียวกับข ้อจํากัดด ้านอายุ
และชัวโมงทํางาน เราคาดหวังและต ้องการให ้ซัพพลายเออร์ของเรากระทําเช่นเดียวกัน
แรงงานบ ังค ับ
Vertiv ห ้ามการใช ้แรงงานทีผูกมัดหรือบังคับ แรงงานทาส หรือภาระจํายอมใดๆ ทังสําหรับบริษัทเองและซัพพลาย
เออร์อย่างเคร่งครัด และมุง่ มันทีจะปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและข ้อบังคับว่าด ้วยการต่อต ้านการค ้าทาสและการค ้ามนุษย์ท ี
บังคับใช ้ทังหมด
ิ
การปกป้องสงแวดล้
อม
Vertiv มุง่ มันทีจะดูแลรักษาสิงแวดล ้อมและเคารพชุมชนทีเราดําเนินธุรกิจอยู่ ซึงกําหนดให ้เราต ้องปฏิบัตต
ิ อ
่
สิงแวดล ้อมของเราด ้วยความเคารพ ตามหรือไปเกินกว่าข ้อกําหนดทีกําหนดไว ้โดยกฎหมายและข ้อบังคับด ้าน
สิงแวดล ้อมทีบังคับใช ้ Vertiv พยายามไม่ให ้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรดิน อากาศ และนํ า ตลอดจนต่อ
ชุมชนทีเราดําเนินธุรกิจอยู่ ในระดับสูงสุดทีทําได ้
การปฏิบ ัติตามกฎระเบียบของบุคคลทีสาม
“หลักจรรยาบรรณสําหรับซัพพลายเออร์” ของ Vertiv (โพสต์ท ี www.vertiv.com) กําหนดให ้ซัพพลายเออร์ต ้อง
ปฏิบัตต
ิ ามหลักการด ้านสิทธิมนุษยชนทีอธิบายไว ้ข ้างต ้น นอกจากนี Vertiv ยังเลือกซัพพลายเออร์ทจะส่
ี
งเสริม
ั ทียังยืนสําหรับลูกค ้าข
ความปลอดภัยและปกป้ องสิงแวดล ้อมโดยทํางานร่วมกับเราเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชน
องเรา

การละเว ้นและการแก ้ไขหลักจรรยาบรรณของเรา
การละเว ้นใดๆ จากข ้อกําหนดในหลักจรรยาบรรณนีสําหรับเจ ้าหน ้าทีบริหารหรือสมาชิกคณะกรรมการหรือการแก ้ไข
ใดๆ (ตามทีกําหนดไว ้ด ้านล่าง) หลักจรรยาบรรณนีจะต ้องได ้รับการอนุมัตจ
ิ ากคณะกรรมการบริหาร (หรือ
คณะกรรมการทีได ้รับมอบหมาย) และจะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของ Vertiv หากกฎหมายหรือข ้อบังคับ
ทีบังคับใช ้กําหนดไว ้ “การแก ้ไข” หมายถึงการแก ้ไขใดๆ ต่อหลักจรรยาบรรณนีนอกเหนือจากการแก ้ไขทางเทคนิค
เล็กน ้อย การบริหารจัดการ หรือการแก ้ไขอืนทีไม่ใช่สาระสําคัญในทีนี
ทุกคนควรตระหนักว่า Vertiv ไม่มเี จตนาทีจะอนุญาตหรือให ้การละเว ้นจากการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดในหลัก
จรรยาบรรณนี บริษัทคาดหวังให ้มีการปฏิบัตต
ิ ามหลักจรรยาบรรณนีอย่างครบถ ้วนสมบูรณ์

ิ จะได ้รับเมือคุณถามคําถามหรือรายงานข ้อกังวล
สงที
Vertiv รับผิดชอบอย่างจริงจังภายใต ้หลักจรรยาบรรณนี รวมถึงการสอบสวนการละเมิดหลักจรรยาบรรณทีมีการ
รายงานโดยสุจริต Vertiv จะปฏิบัตต
ิ อ
่ การรายงานดังกล่าวอย่างเป็ นความลับในขอบเขตเหมาะสม สอดคล ้องตาม
กฎหมายทีบังคับใช ้ และจะดําเนินการสอบสวนอย่างละเอียดถีถ ้วน
เมือ Vertiv ทราบถึงปั ญหาเกียวกับการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบทีอาจเกิดขึน ปั ญหาดังกล่าวจะถูกมอบหมายให ้กับ
บุคคลหรือหน่วยงานทีเหมาะสมทีสุดในการสอบสวน อาจเป็ นฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายการเงิน ฝ่ าย
สิงแวดล ้อม หรือฝ่ ายอืนๆ ของ Vertiv ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั สถานการณ์นันๆ ในบางกรณี เราอาจใช ้ผู ้สอบสวนจากภายนอก
และ/หรือรายงานต่อหน่วยงานทีเหมาะสม
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การสอบสวนจะดําเนินไปอย่างราบรืนมากขึนหากผู ้ทีรายงานปั ญหาทีอาจเกิดขึนนันแชร์ข ้อมูลอย่างละเอียดและมีการ
สือสารแบบสองทางกับผู ้สอบสวน เป็ นไปได ้ทีจะไม่เปิ ดเผยตัวตน แม ้ว่าจากมุมมองของผู ้สอบสวนแล ้ว จะเป็ นการ
ดีหากรู ้ว่าใครเป็ นผู ้แชร์ข ้อกังวลนัน เพราะทําให ้การติดต่อสือสารดีขน
ึ และทําให ้การแจ ้งข ้อกล่าวหามีความ
น่าเชือถือมากขึน
Vertiv เข ้าใจดีวา่ ข ้อกล่าวหาบางอย่างไม่สามารถพิสจ
ู น์ได ้หรืออาจไม่เป็ นความจริง บริษัทมีนโยบายทีจะไม่ตอบ
โต ้บุคคลใดๆ อันเนืองมาจากการแชร์ข ้อกังวลหรือแจ ้งข ้อกล่าวหาผ่านโครงการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบโดยสุจริตว่า
มีการประพฤติมช
ิ อบเกิดขึนจริงหรืออาจเกิดขึน รายงานทีกระทําโดย “สุจริต” หมายถึงการรายงานทีทําด ้วยความ
จริงใจและถูกต ้องตามความรู ้ความเข ้าใจของคุณ Vertiv จะไม่ยอมให ้เกิดการตอบโต ้ต่อการเรียกร ้องทีกระทําโดย
สุจริต บุคคลทีตอบโต ้ผู ้อืนทีรายงานข ้อกังวลนันถือว่าละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณนี และภายใต ้กฎหมาย นโยบาย
และกฎเกณฑ์ในท ้องถิน อาจได ้รับบทลงโทษทางวินัยสูงสุดจนถึงการเลิกจ ้าง เรามีนโยบายนีไว ้เพือให ้บุคลากรไม่
ลังเลทีจะแชร์ข ้อกังวลเพราะกลัวว่าจะถูกตอบโต ้ ในทางกลับกัน Vertiv จะไม่ยอมรับการเรียกร ้องทีไม่มก
ี าร
รับประกันและไร ้เหตุผลทีกล่าวหาบุคคลอืนเพือจุดประสงค์อันเป็ นการก่อกวนหรือทําให ้เสียชือเสียง
หากเป็ นไปได ้ เมือสินสุดการสอบสวน Vertiv จะให ้ข ้อเสนอแนะแก่บค
ุ คลทีรายงานข ้อกังวลนันด ้วย ซึงจะไม่สามารถ
ทําได ้หากผู ้รายงานไม่ได ้ระบุตัวตน นอกจากนี รายละเอียดทีเราแชร์เกียวกับผลการสอบสวนอาจถูกจํากัดเนืองจาก
ประเด็นทางกฎหมายหรือการรักษาความลับได ้ อย่างไรก็ตาม ขอให ้บุคคลใดๆ ทีรายงานปั ญหามันใจได ้ว่า Vertiv
จะทําการตรวจสอบข ้อกังวลทีน่าเชือถือทังหมดและดําเนินการตามความเหมาะสมเพือแก ้ไขปั ญหาทีพบ

ความร่วมมือในการสอบสวน
ความร่วมมือในการสอบสวนการละเมิดกฎหมายทีบังคับใช ้และกฎเกณฑ์ความประพฤติทอาจเกิ
ี
ดขึน ซึงรวมถึงทีระบุ
ไว ้ในหลักจรรยาบรรณนีและกฎเกณฑ์การทํางานในท ้องถินและนโยบายของบริษัท ถือเป็ นข ้อบังคับ การไม่ให ้ความ
ร่วมมือในการสอบสวน การกลันแกล ้ง หรือการบีบบังคับผู ้ตรวจสอบภายในหรือภายนอกหรือผู ้สอบสวน หรือการ
พยายามหลอกลวงผู ้สอบสวน ถือเป็ นความผิดทางวินัยทีร ้ายแรง อาจส่งผลให ้มีการเลิกจ ้างและการดําเนินคดี
ทางแพ่งหรือทางอาญาภายใต ้กฎหมายท ้องถินและสัญญาจ ้างงานหรือข ้อตกลงหรือภาระหน ้าทีในการให ้คําปรึกษา

บทสรุป
หลักจรรยาบรรณนีให ้แนวทางโดยทัวไปในการดําเนินธุรกิจของ Vertiv อย่างเสมอต ้นเสมอปลายและด ้วยความ
ซือสัตย์สจ
ุ ริต หากคุณมีคําถามใดๆ เกียวกับแนวทางปฏิบัตเิ หล่านี โปรดติดต่อผู ้จัดการของคุณหรือฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลหรือฝ่ ายกฎหมายของ Vertiv Vertiv คาดหวังให ้พนักงานและสมาชิกคณะกรรมการทุกคนปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐาน
เหล่านี
ไม่มส
ี ว่ นใดในหลักจรรยาบรรณนีทีมีจด
ุ ประสงค์เพือเปลียนแปลงสิทธิตามกฎหมายและภาระผูกพันอืนๆ ของ Vertiv,
พนักงาน (เช่น ข ้อตกลงการจ ้างงาน “ตามความประสงค์”) และสมาชิกคณะกรรมการ หลักจรรยาบรรณนีไม่ได ้มี
วัตถุประสงค์เพือเป็ นนโยบายทีครอบคลุมทุกสถานการณ์ทสมาชิ
ี
กในทีม Vertiv อาจเผชิญ นอกจากนี Vertiv ยังคง
รักษานโยบาย ขันตอน และแนวทางปฏิบัตเิ พิมเติมของบริษัทจํานวนหนึงไว ้ ซึงหลายนโยบายได ้อ ้างอิงไว ้ในหลัก
จรรยาบรรณนี ซึงสรุปข ้อกําหนดทีเจาะจงมากขึนทีใช ้กับบางสถานการณ์ หากคุณพบสถานการณ์ทไม่
ี ได ้กล่าว
ไว ้ในหลักจรรยาบรรณนี และไม่แน่ใจว่าจะเป็ นไปตามหลักจรรยาบรรณนีและนโยบายของ Vertiv หรือไม่ คุณควรขอ
คําแนะนํ าจากผู ้จัดการของคุณ หรือหากจําเป็ น จากฝ่ ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ ายกฎหมาย
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การรับรอง
พนักงานและสมาชิกคณะกรรมการควรให ้การรับรองว่าได ้ทบทวนและปฏิบัตต
ิ ามหลักจรรยาบรรณนีเป็ นประจําทุกปี
(นอกเหนือจากการให ้การรับรองเมือได ้รับการจ ้างงาน) นอกจากนี ฝ่ ายตรวจสอบภายในของ Vertiv ยังดําเนินการ
ตรวจสอบกระบวนการสํารวจของบริษัทอย่างอิสระเป็ นประจําทุกปี อก
ี ด ้วย ผลการตรวจสอบนีจะมีการนํ าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบของ Vertiv เป็ นประจําทุกปี
ฉั นได ้อ่านหลักจรรยาบรรณนีอย่างละเอียดถีถ ้วนแล ้ว ฉั นเข ้าใจและได ้ปฏิบัตต
ิ าม ตลอดจนจะยึดมันในเจตนารมย์
และข ้อกําหนดของหลักจรรยาบรรณนีต่อไป ยกเว ้นสิงทีฉั นอาจระบุไว ้ด ้านล่าง
โปรดกรอกและส่งใบแสดงการรับรองนีมาทีฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของ Vertiv เพือเก็บรวบรวมไว ้ในแฟ้ มบุคลากรของ
คุณ

ลายมือชือ

หมายเลขพน ักงาน (หากมี)

ื
ื ัวบรรจง
พิมพ์ชอหรื
อเขียนชอต

ว ันที

่ ผลประโยชน์ทับซอนที
้
หมายเหตุใดๆ (เชน
อาจเกิดขึน ประเด็นด ้านการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ ฯลฯ):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ื
ชอและที
อยูข
่ องหน่วยธุรกิจ:
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