
เวอร์ชั่น 1.1 2020 

 

 

 

หลักจริยธรรม  
Vertiv ที่เป็นหนึ่งเดียว หลักจริยธรรมหนึ่งเดียว 

  



หลักจริยธรรมของ VERTIV | 2 

 

Rob Johnson 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท 
Vertiv 

 

ที ่Vertiv เรามีความมุ่งมั่นที่จะท า ธุรกิจโดยสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด 

และ 

เราท าเช่นนัน้โดยปฏิบตัิตามค่านิยมหลักของเรา: 

 ปฏิบัติเสมือนเป็นเจ้าของบริษัท 

 มีเจตนาเชิงบวกในการปฏิสัมพันธ์กับพนักงานทุกคน 

 มีความกระตือรือร้นในการท างานของคุณ 

 ท้าทายตนเองเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเอง 

 ไม่ย่อท้อในการพยายามท าตามความคาดหวังของลูกค้า 

 ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้ประสบความส าเร็จแบบเป็นทีม 

 ยอมรับความผิดพลาดของตนอย่างรวดเร็ว 

 พูดคุยกับผูค้น ไม่ใช่พูดคุยเกี่ยวกับพวกเขา 

 สร้างวัฒนธรรมที่พนักงานสามารถแสดงศักยภาพของเขาออกมาได้ดีที่สุด 

 
 
 
 
”ไมว่า่Vertiv จะอยูท่ีใ่ดในโลกนี ้เราพยายามที่จะท าธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานทาง

จริยธรรมสูงสุดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกิจโดยเคารพเพื่อนพนักงานของเรา เคารพลูกค้าของเรา 

และเคารพชุมชนที่เราด าเนินงานด้วย โดยหัวใจของหลกัการนี้ก็คือหลกัจรยิธรรมขององค์กรเรา หลัก

จริยธรรมของ Vertiv ถกูใชเ้พือ่ก ากับดูแลความสัมพันธ์ของเรากับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ทั้งภายใน

และภายนอกบริษัท โดยหลักจรยิธรรมดังกลา่วไดถ้กูออกแบบมาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ

ด าเนินธุรกิจส าหรับพนักงาน เจ้าหน้าที ่และกรรมการบริษัททั้งหมดของ Vertiv ทั่วโลก หลัก

จริยธรรมนได้วางโครงสร้างถึงการด าเนินงานและพฤติกรรมที่ทุกคนคาดหวังจากพนักงานของ Vertiv 

เพื่อให้ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราทั้งหมดสามารถไว้วางใจ 

ในความจริงใจและความซื่อสัตย์สุจริตของเราได้เสมอ” 
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? ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

เกี่ยวกับหลักจริยธรรม  
 
บทน ำ  
 
หลักจริยธรรมน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจส าหรับพนักงาน เจ้าหน้าท่ี และกรรมการบริษัทท้ังหมดของ Vertiv ท่ัวโลก หลักจริยธรรมน้ีได้วาง

โรงสร้างถึงการด าเนินการและพฤติกรรมท่ีทุกคนคาดหวัง เพื่อให้ผู้ท่ีมีปฏิสัมพันธกั์บ Vertiv ท้ังหมดสามารถไวว้างใจในความจริงใจและความซ่ือสัตย์สุจริตของเราได้
เสมอ หลักจริยธรรมน้ีไมไ่ด้มวีัตถุประสงค์เพื่อตอบค าถามด้านจริยธรรมท้ังหมด แต่เป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมจีริยธรรมในชีวิตประจ าวันให้แกคุ่ณ

เท่าน้ัน 

 

ใครบ้ำงที่จะต้องปฏิบัตติำมหลกัจริยธรรมนี ้
 

พนักงาน เจ้าหน้าท่ี และกรรมการบริษัทแต่ละคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบส่วนบุคคลในการอ่าน ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมน้ี บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และ

นิติบุคคลอื่น ๆ ท้ังหมดที ่Vertiv เป็นเจ้าของ จะต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมน้ี นอกจากน้ี หลักจริยธรรมน้ียังบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันกับบุคคลท่ีสามที่ได้รับว่าจ้างให้

ช่วยเหลือหรือให้บริการแก่หรือในนามของ Vertiv ด้วย เมื่อเราไมไ่ด้รับอนุญาตให้ด าเนินการใด เราก็ไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีสามด าเนินการดังกล่าวในนามของเราด้วย 

 

แนวปฏิบัติในกำรน ำหลักจริยธรรมปปใ้ ้
 
หลักจริยธรรมน้ีไมไ่ด้อธิบายถึงหลักปฏิบัติทางธุรกิจทุกเร่ืองหรือตอบค าถามทางธุรกิจทุกข้อ แต่ละบุคคลควรใช้ดุลยพินิจของตนเองในการน าหลักการของหลักจริยธรรมน้ีไป

ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในกรณีท่ีคุณไมแ่น่ใจว่าควรด าเนินการท่ีถูกต้องอย่างไร โปรดตรวจสอบว่าค าตอบของคุณคือ “ใช่” ส าหรับค าถามต่อไปน้ี: 
 

 การกระท าน้ีสอดคล้องกับค่านิยมของความจริงใจและความซ่ือสัตย์สุจริตของ Vertiv หรือไม ่

 การกระท าของฉันจะปกป้องและส่งเสริมชื่อเสียงของ Vertiv ในฐานะบริษัทท่ีมจีริยธรรมหรือไม ่

 ฉันรู้สึกสบายใจกับการตัดสินใจของฉันหรือไม่ หากเร่ืองน้ีถูกเปิดเผยให้โลกได้รู ้

 

 

การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้  
 
Vertiv เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ัวโลก ในฐานะตวัแทนของ Vertiv คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีบังคับใช้ท้ังหมดในทุกท่ีท่ีเราท าธุรกิจ ไม่มแีรงกดดันจากผู้จัดการของคุณหรือความต้องการอันเน่ืองมาจากสภาวะทางธุรกิจใดท่ีจะเป็นข้ออ้างให้

คุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด 

 

ในฐานะท่ีเป็นบริษัทสหรัฐอเมริกา Vertiv อยู่ภายใตแ้ละต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา Vertiv ยังอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นท่ีเราท าธุรกิจด้วย เมื่อ

คุณด าเนินธุรกิจในนามของ Vertiv เป็นส่ิงส าคัญที่คุณจะต้องทราบและเข้าใจกฎหมายท้องถ่ินท่ีบังคับใช้กับกิจกรรมของคุณ รวมท้ังผลกระทบท่ีคุณอาจได้รับจากกฎหมาย

ของเขตอ านาจศาลอื่น โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้จัดการของคุณหรือฝ่ายกฎหมายของ Vertiv หากคุณมีค าถามใด ๆ เก่ียวกับกฎหมายท่ีบังคับใช้หรือพบข้อขดัแยง้
ระหว่างกฎหมายดังกล่าว 
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ในขณะที่ท ำธุรกิจในนำมของ Vertiv คุณพบว่ำกฎหมำยหรือข้อก ำหนดทำงกฎหมำยของท้องถิ่นขัดแยง้กับกฎหมำยของสหรฐัอเมริกำหรือนโยบำยระดับองค์กรของ 

Vertiv คุณควรท ำอย่ำงปร 

คุณควรขอความชว่ยเหลือจากผู้จดัการของคุณหรือฝ่ายกฎหมายของ Vertiv 

  

คุณพบว่ำซัพพลำยเออร์ที่จัดหำสินค้ำใหแ้ก่ Vertiv แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ของสินค้ำที่จัดหำในท้องถิน่เพ่ือให้เป็นปปตำมข้อก ำหนดของรฐับำล คุณ

ควรท ำอย่ำงปร 

คุณควรน าเร่ืองน้ีไปแจ้งต่อผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือของ Vertiv ท่ีรับผิดชอบ หากเร่ืองน้ีไม่ได้รับการแก้ไขหรือยังพบว่ามีการด าเนินการดังกล่าว คุณควรรายงานข้อกังวลตาม
ขั้นตอนท่ีอธิบายไว้ในหลักจริยธรรมน้ี 

  

ในขณะที่ท ำหน้ำที่ของผู้จัดกำรฝ่ำยจัดจ ำหน่ำย คุณสังเกตเห็นว่ำสินค้ำของ Vertiv ก ำลังจะถูกสง่ปปยงัประเทศที่ถูกคว่ ำบำตรในกำรละเมิดกฎหมำยควบคุมกำรส่งออก

ของสหรฐัอเมริกำ คุณควรท ำอย่ำงปร  

คุณควรหยุดการจัดส่งและตรวจสอบข้อผดิพลาด หากคุณพบการกระท าผิดหรือการละเมิดทางจริยธรรม คุณควรรายงานข้อกังวลของคุณตามขั้นตอนท่ีอธิบายไว้ในหลัก
จริยธรรมน้ี 

  

  

ความถูกต้องสมบูรณข์องบันทึกทางการเงนิ  
 
Vertiv มีความมุ่งมั่นท่ีจะจัดท าบันทึกทางการเงินและบันทึกทางธุรกิจอื่นๆ ท่ีถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ และแสดงผลทางการเงินและข้อมูลท่ีส าคัญอื่นๆ อย่างครบถ้วน

สมบูรณ์ เท่ียงตรง ถูกต้อง และตรงเวลา ลูกค้าและพันธมติรทางธุรกิจของเราไว้วางใจเราในการบันทึกและรายงานข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้อง ในฐานะตัวแทนของ 

Vertiv คุณจะต้องไม่บิดเบือนข้อมูลทางการเงินหรือผลการด าเนินงาน ในท านองเดียวกัน คุณจะต้องไม่บันทึกข้อมูลในบัญชีหรือบันทึกของบริษัทโดยมีเจตนาปิดบัง ท า

ให้เข้าใจผิด หรือปลอมแปลงลักษณะท่ีแท้จริงของการท าธุรกรรม ผลลัพธ์ หรือยอดใดๆ คุณจะต้องปฏิบัตติามกฎหมายและหลักการบัญชีท่ียอมรับกันท่ัวไปเสมอ 

ความรับผิดชอบในการจัดท าบัญชีและบันทึกท่ีถูกต้องไม่ได้เป็นหน้าท่ีของฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีเท่าน้ัน เราทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซ่ือสัตย์สุจริตเมื่อต้องจัดท าบันทึก

ทางการเงิน รวมท้ังรายงานค่าใช้จ่ายและธรุกรรมการขายต่างๆ การปลอมแปลงรายงานค่าใช้จ่ายแม้เป็นเงินจ านวนเพียงเล็กน้อย ก็ถือเป็นการฉ้อโกงและการโจรกรรม ซ่ึง

อาจส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัย รวมถึงการเลิกจ้างและการด าเนินคดีอาญา 

ความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงานทางการเงินของเราเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งเมื่อเราอยู่ในต าแหน่งฝ่ายขายหรือต าแหน่งอื่นท่ีมีจ านวนยอดขายหรือเป้าหมายท่ีเราต้องท าให้ได้ เรา

ต้องไม่ปล่อยใหค้วามกดดันในการบรรลุเป้าหมายการขายหรือโอกาสท่ีจะได้รับค่าคอมมิชช่ันจากการขายมาเป็นสาเหตุให้เราด าเนินการขั้นตอนใดๆ เพื่อเพิ่ม เร่ง หรือรายงาน

ยอดขายเกินจริงในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ตวัอย่างของพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ได้แก่ การป้อนข้อมูลตัวเลขท่ีเป็นเท็จ การท าให้เข้าใจผิด หรือการรายงานตัวเลขยอดขายเกิน

จริง และ/หรือการจัดส่ง การส่งมอบ การก าหนดราคา การครอบครอง หรือการท าข้อตกลงอื่น ๆ อันเป็นเท็จง กับลูกค้า ผู้จัดจ าหน่าย หรือบุคคลท่ีสามอื่นๆ 

ความถูกต้องสมบูรณเ์ก่ียวกับบันทึกทางการเงินของ Vertiv เป็นส่ิงส าคัญ พนักงานจะต้องไม่ด าเนินการใด ๆ โดยมีเจตนาฉ้อฉลท่ีจะมีอิทธิพล บีบบังคับ ควบคุม หรือ

หลอกลวงนักบัญชีหรือท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการตรวจสอบบันทึกทางการเงินของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ให้แสดงรายงานทางการเงินอันท าให้เกิด

ความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ 
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กำรเปิดเผยข้อมูลตอ่สำธำรณะและกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
Vertiv มีหน้าท่ีส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและตรงไปตรงมากับผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ และสถาบันอื่น ๆ เพื่อให้พวกเขาเหล่าน้ันมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ

สภาพทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท Vertiv มีความมุ่งมั่นท่ีจะเปิดเผยข้อมูลและจดัท ารายงานท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ทันเวลา และถูกต้อง พนักงานทุกคนท่ีมี

ความรับผิดชอบในการจัดท ารายงานหรือการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการร่าง การตรวจสอบ การลงนาม หรือการรับรองข้อมูล จะต้องมั่นใจว่ารายงานและการเปิดเผยข้อมูลน้ัน

จะครบถ้วนสมบูรณ์ เท่ียงตรง ถูกต้อง ทันเวลา และเข้าใจได้ง่าย  

นอกจากน้ี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (“CEO”) ของ Vertiv และบริษัทย่อยแต่ละแห่งของบริษัท (หรือบุคคลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท่ีคล้ายกัน) และบุคคลอื่นท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องกับการรายงานทางการเงินของบริษัท จะต้องศึกษาข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลท่ีบังคับใช้กับบริษัท รวมถึงการด าเนินธุรกิจและการด าเนินการทางการเงินของ

บริษัท 

หากคุณมีข้อมูลใด ๆ เก่ียวกับ (ก) ข้อบกพร่องท่ีส าคัญในการออกแบบหรือการด าเนินงานภายในบริษัทและ/หรือการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลท่ีอาจส่งผลเสียต่อ

ความสามารถของบริษัทในการบันทึก ประมวลผล สรุปผล และรายงานข้อมูลทางการเงิน หรือ (ข) การฉ้อโกงใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้จัดการหรือพนักงานอื่น ๆ ท่ีมี

บทบาทส าคัญในการรายงานทางการเงินของบริษัท การเปิดเผยข้อมูล หรือการควบคุมภายในของบริษัท คุณจะต้องแจ้งข้อกังวลดังกล่าวแก่ผู้จดัการของคุณหรือจดุติดตอ่ท่ี

ระบุไว้ในหัวข้อ วธิีการขอรับความช่วยเหลือหรือรายงานข้อกังวล ในหลักจริยธรรมน้ี (หน้า 24)  

 

 

 

ตัวอย่ำงของบันทึกทำงธุรกิจของ Vertiv มีอะปรบ้ำง 

ตวัอย่างของบันทึกทางธุรกิจมีดังต่อไปน้ี โดยอาจอยู่ในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์: 

 บันทึกทางการเงิน  

 เอกสารบันทึกชั่วโมงการท างาน 

 รายงานค่าใช้จ่าย 

 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูล 

 รายงานการทดสอบผลิตภัณฑ์ 

 รายงานเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภยั 

 

กำรสร้ำงบันทึกทำงธุรกิจที่เป็นเท็จส่งผลให้เกิดสิง่ใดตำมมำบ้ำง 

การสร้างบันทึกทางธุรกิจท่ีเป็นเท็จ อาจน าไปสู่การลงโทษทางวินัย รวมถึงการเลิกจ้าง นอกจากน้ี พฤติกรรมดังกล่าวอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงทางธุรกิจของ 

Vertiv และส่งผลให้เกิดความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาต่อบริษัทและพนักงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองดังกล่าวด้วย 

 

ฉันควรท ำอย่ำงปรหำกฉันพบว่ำมีพนักงำนรำยงำนผลลัพธ์ทำงธุรกิจท่ีเป็นเท็จหรือสร้ำงบันทึกทำงธุรกิจที่เป็นเท็จ 

คุณควรรายงานข้อกังวลของคุณตามท่ีอธิบายไว้ในหลักจริยธรรมน้ี หากคุณไม่สบายใจที่จะรายงานปัญหาน้ีกับผู้จัดการของคุณ คุณสามารถรายงานข้อกังวลของคุณโดยไม่

ระบุตัวตนผ่านสายด่วนจริยธรรมท่ัวโลกของ Vertiv ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ัน ๆ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายกฎหมายของ Vertiv อาจตรวจสอบเร่ืองดังกล่าว

โดยไม่เปิดเผยการมีส่วนร่วมของคุณ 

การต่อตา้นการทุจริต 
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การทุจริตท าให้ความไว้วางใจของสาธารณชนท่ีมีต่อบริษัทลดลง ขัดขวางการค้าอยา่งเป็นธรรม และส่งผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ัวโลก หลายประเทศได้มีการ

ประกาศใช้กฎหมายต่อต้านการทุจริต เช่น พระราชบัญญัติว่าดว้ยการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร และ

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจอย่างขาวสะอาดของบราซิล ปี 2014 (กฎหมายเลขท่ี 12,846) 

กฎหมายเหล่าน้ีห้ามไม่ให้บริษัทและบุคคลติดสินบน ใหเ้งินใต้โต๊ะ หรือการกระท าท่ีทุจริตอื่น ๆ เพื่อให้

ได้มาซ่ึงธุรกิจหรือความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม Vertiv มคีวามมุ่งมั่นท่ีจะ

ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายต่อตา้นการทุจริตท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด  
 

การติดสินบน ใหเ้งินใต้โต๊ะ และการจ่ายเงินท่ีทุจริตอื่น ๆ เป็นส่ิงต้องห้ามท่ัวโลก ห้ามพนักงาน 

เจ้าหน้าท่ี และกรรมการบริษัทของ Vertiv เสนอ ให ้เรียกร้อง หรือรับสินบน เงินใต้โต๊ะ หรือการ
จ่ายเงินท่ีทุจริตอื่น ๆ รวมถึงของมคี่าใด ๆ โดยตรงหรือโดยอ้อม แก่หรือจากบุคคลหรือองค์กรใด ๆ 

รวมถึงหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าท่ีรัฐรายบุคคล บริษัทเอกชน หรือพนักงานของบริษัทเอกชนเหล่าน้ัน ไม่
ว่ากรณีใดก็ตาม ข้อห้ามน้ีมีผลบังคับใช้ท่ัวโลกโดยไมม่ีข้อยกเว้นกับธรรมเนียมปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติใน

ท้องถ่ิน หรือสภาพการแข่งขันใด ๆ นอกจากน้ี ข้อห้ามน้ียังบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันกับบุคคลหรือบริษัท

ใดๆท่ีกระท าการในนามของ Vertiv เช่น ตัวแทนขาย ผูจ้ัดจ าหน่าย ผูแ้ทน ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา ซัพ
พลายเออร์ และพันธมติรร่วมทุน  
 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต อาจส่งผลให้ถูกลงโทษท้ังทางแพ่งและทางอาญา รวมถึงการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ ส าหรับท้ัง Vertiv และบุคคลท่ี

เก่ียวข้อง นอกจากน้ี พนักงาน เจ้าหน้าท่ี กรรมการบริษัท ผู้รับเหมา และบุคคลท่ีสามของ Vertiv ท่ีพบว่ามีการละเมิดกฎหมายดังกล่าว จะต้องถูกลงโทษทางวินัย 
สูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้างหรือการเลิกสัญญา 
 

 

 

 

สินบนคืออะปร 

สินบนเป็นเงินหรือของมีค่าอ่ืนใดท่ีเสนอให้หรือได้รับโดยผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม เพื่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินหรือการกระท าของบุคคล หรือเพื่อให้เกิดผลลัพธ์หรือการ

ด าเนินการท่ีต้องการ สินบนหรือ “ของมคี่าอ่ืนใด” ไม่จ าเป็นต้องมมีูลค่ามาก ส่ิงท่ัวไปอย่างอาหารกลางวัน หรือค าเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ก็สามารถถูกตีความว่าเป็น 

“ของมคี่า” ได้ สิง่ต่อไปน้ีอาจถือว่าเป็นสินบน: 

• เงินสด  

• ของขวัญ  

• ความบันเทิง อาหาร หรือการเดินทาง  

• การฝึกอบรม 

• โอกาสทางธุรกิจ 

• การจ้างงาน 

• ส่วนลดหรือเครดิตส่วนบุคคล  

• ความชว่ยเหลือหรือการสนับสนุนของสมาชิกในครอบครัวของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

• การบริจาคทางการเมืองหรือการกุศล 

 

เงินใต้โต๊ะคืออะปร 

เงินใต้โต๊ะเป็นสินบนประเภทหน่ึง โดยเป็นเงินหรือหรือของมีค่าอ่ืนใดท่ีเสนอใหห้รือมอบให้เพื่อให้ได้รับหรือตอบแทนการปฏิบัติท่ีเอื้อประโยชน์เก่ียวกับการท าธุรกรรม

อย่างไม่เหมาะสม ตัวอย่างของเงินใต้โต๊ะคือการท่ีซัพพลายเออร์เสนอราคาในสัญญาการขายอะไหล่ผลิตภัณฑ์ให้แก ่Vertiv โดยตกลงท่ีจะจ่ายเงินส่วนหน่ึงใหแ้ก่
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ผู้จัดการฝ่ายจดัซ้ือของ Vertiv ซ่ึงเป็นเงินท่ีซัพพลายเออร์จะได้รับจาก Vertiv ภายใต้สัญญาดังกล่าวเพื่อแลกกับการให้ผู้จัดการฝ่ายจดัซ้ือของ Vertiv ท าสัญญา
กับซัพพลายเออร์รายนี้ 

 

Vertiv มหีน้ำที่รับผดิ้อบในกำรกระท ำของตัวแทนจ ำหน่ำยหรือตัวแทนขำยหรือปม่ 

ใช่ การให้ของก านัลหรือของมีค่าอ่ืน ๆ เพื่อมีอิทธิพลโดยทุจริตต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ถือเป็นการติดสินบนและเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย การท างานผ่านบุคคลท่ีสาม 

เช่น ตัวแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนขาย ไมไ่ด้ช่วยให้การติดสินบนมีความผิดทางอาญาน้อยลงหรือยอมรับไดม้ากขึ้น Vertiv อาจมีส่วนในการละเมิดกฎหมายต่อต้านการ

ทุจริตในสถานการณ์ท่ี Vertiv อาจรับทราบถึงการให้สินบนโดยบุคคลท่ีสาม เช่น ตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนขาย 
 

พนักงำนของบริษัทที่รัฐบำลถือหุ้นทั้งหมดหรือบำงส่วน ถือว่ำเป็นพนักงำนของรัฐหรือปม ่

ใช่ ค านิยามของ “เจ้าหน้าท่ีรัฐ” มขีอบเขตกว้างและรวมถึงพนักงานของบริษัทท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของหรือควบคุม น่ีเป็นส่ิงส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีรัฐบาลเป็น
เจ้าของหรืออ านาจควบคมุบริษัทในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น การเป็นเจ้าของบริษัทโทรคมนาคมบางแห่งของรัฐบาลจีน 

 

หำกคุณต้องกำรว่ำจ้ำงตัวแทนขำยในพ้ืนที่ที่ทรำบว่ำมีกำรทุจริตเป็นท่ีแพร่หลำย คุณควรท ำอย่ำงปร 

Vertiv ด าเนินการสอบทานธุรกิจท่ีเหมาะสมก่อนท่ีจะว่าจ้างบุคคลท่ีสามเพื่อกระท าการในนามของ Vertiv บุคคลท่ีสามจะต้องมีทักษะ ความสามารถ และทรัพยากรท่ี

จะปฏิบัติหน้าท่ีของตนและด าเนินการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและสอดคล้องกับหลักจริยธรรมน้ี โปรดตดิต่อฝ่ายกฎหมายของ Vertiv เพื่อขอความชว่ยเหลือก่อนท่ีคุณ

จะว่าจ้างบุคคลท่ีสามให้ด าเนินธุรกิจในนามของ Vertiv 

 

 

คุณปด้ยินข่ำวลือว่ำตัวแทนจ ำหน่ำยรำยหน่ึงของ Vertiv อำจจะมสี่วนเกี่ยวข้องในกำรท ำธุรกิจท่ีทุจริต คุณควรท ำอย่ำงปร 

คุณควรรายงานข้อกังวลของคุณตามท่ีอธิบายไว้ในหลักจริยธรรมน้ี และควรให้ความสนใจกับข้อกล่าวหาหรือข่าวลือท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีทุจริต Vertiv อาจต้องรับผิด

ในการด าเนินการของตัวแทนจ าหน่ายของบริษัทหรือบุคคลท่ีสามอื่น ๆ แมว้่า Vertiv ไม่ได้อนุมัติใหด้ าเนินการดังกล่าวหรือไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น 

 

ซัพพลำยเออร์เสนอเงินสดให้แก่คุณ เพ่ือให้คุณเร่งกระบวนกำรอนุมัติซัพพลำยเออร์ คุณควรท ำอย่ำงปร 

คุณควรปฏิเสธข้อเสนออย่างสุภาพและรายงานความพยายามจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ผู้จดัการของคุณทราบ 

 

 

ของก านัล การเลี้ยงรับรอง และความบันเทิง 
 

 

การให้และการรับของก านัลและความบันเทิงทางธุรกิจในระดับท่ีพอประมาณเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความนิยมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท างานท่ีดีกับซัพพลาย

เออร์ ลูกค้า และบุคคลท่ีสามอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีคุณจะให้หรือรับของมคี่าใด ๆ จะต้องตรวจสอบยืนยันก่อนว่าส่ิงใดบ้างท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถ่ินและ

แนวทางปฏิบัติของอีกฝ่ายเป็นอย่างไร ในหลายกรณ ีมีกฎหมายหรือนโยบายที่เข้มงวดกับการให้หรือรับของก านัลหรือการเล้ียงรับรองทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือ่มี

เจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามาเก่ียวข้อง  

ลักษณะของก านัลท่ีเหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ แต่เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะต้องหลีกเล่ียงแมจ้ะดพูฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเล็กน้อยที่สุดก็ตาม Vertiv ห้ามการให้

หรือรับเงินสด บัตรของขวัญ บัตรเงินสด หรือของก านัลอื่น ๆ ท่ีอาจดูฟุ่มเฟือยหรือไม่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ตามกฎระเบียบท่ัวไป พนักงานของ Vertiv 

อาจเสนอหรือยอมรับของก านัลได้หากของก านัลน้ันถูกต้องตามกฎหมายและ 

 ไม่ได้สร้างภาพลักษณ์หรือข้อผูกพันท่ีบุคคลหรือฝ่ายท่ีให้ของก านัลมีสิทธิได้รับประโยชน์ใดๆหรือการปฏิบัติเป็นพิเศษเพื่อแลกกับของก านัล 

 ไม่ท าให้ Vertiv หรืออีกฝ่ายหน่ึงเกิดปญัหา หากมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  

 ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่บังคับใช้โดยผู้บริหาร หากมี และ 
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 ได้รับการอนุมัติและเปิดเผยข้อมูลตามท่ีก าหนดโดยนโยบายของก านัลและการเล้ียงรับรองของ Vertiv 

บุคคลท่ีมีการเสนอหรือการยอมรับความบันเทิง จะต้องศึกษากฎหมายที่ใช้บังคับดว้ยตนเอง ความบันเทิงท่ีเก่ียวข้องกับพนักงาน เจ้าหน้าท่ี หรือกรรมการบริษัทของ 

Vertiv จะต้อง: 

 เกิดขึ้นไม่บ่อย 

 เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ 

 เป็นท่ียอมรับตามาตรฐานสังคมและเกิดขึน้ในสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับธุรกิจ 

 สมเหตุสมผลและเหมาะสมกับบริบทในโอกาสน้ัน 

 ไม่ใช่สินบน เงินใต้โต๊ะ หรือพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือขาดจริยธรรมอื่น ๆ 

 ไม่สร้างลักษณะท่ีปรากฏท่ี Vertiv หรืออีกฝ่ายมีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติท่ีพิเศษ และ 

 ได้รับการอนุมัติและเปิดเผยข้อมูลตามท่ีก าหนดโดยนโยบายของขวัญและการเล้ียงรับรองของ Vertiv 

หากคุณไม่ทราบว่าคุณควรยอมรับของก านัลหรือความบันเทิงหรือไม่ โปรดสอบถามผู้จัดการของคุณ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจริยธรรมของหน่วยธุรกิจ หรือฝ่ายกฎหมายของ 

Vertiv หากเป็นการไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิเสธ และของขวัญหรือความบันเทิงมีความส าคัญ การติดต่อกับบุคคลเหล่าน้ีจะช่วยก าหนดวิธีท่ีดีที่สุดเพื่อปกป้องคุณและ 

Vertiv จากการกระท าไม่เหมาะสมใดๆ 

 

 

มีกฎหมำยหรือกฎระเบียบเฉพำะที่บังคบัใ้้หรือปม่ หำกบุคคลท่ีสำมเป็นหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรฐั 

ใช่ การให้ของก านัลหรือความบันเทิงแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของนัน้อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับท่ีซับซ้อน ก่อนท่ีจะเสนอหรือได้รับ

ของก านัลหรือความบันเทิงใด ๆ ในสถานการณ์ดังกล่าว จะต้องขอค าแนะน าจากฝา่ยกฎหมายของ Vertiv ก่อน ดูหน้า 20 (“มาตรฐานทางจริยธรรมในการท าสัญญา

กับรัฐ”) ส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกับการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

เหมำะสมหรือปม่ที่จะขอให้ซัพพลำยเออร์พำฉันปปเข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำ 

ปม่เหมำะสม ปม่มีควำมเหมำะสมที่จะขอของขวัญหรือควำมบันเทิงที่เป็นประโย้น์ต่อคุณเป็นกำรส่วนตัวโดยปม่ค ำนึงถึงมูลค่ำ 

 

เหมำะสมหรือปม่ที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำ หำกปด้รบัเ้ิญจำกซัพพลำยเออร์ 

เหมาะสม ถ้าเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีอธิบายไว้ในหลักจริยธรรมน้ี มีมูลค่าท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติท่ัวไปของอุตสาหกรรมและกฎหมายใน

ท้องถ่ิน และหากคุณและซัพพลายเออร์ต่างวางแผนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อวตัถุประสงค์ทางธุรกิจ 

 

งำนส่วนหน่ึงของฉันเกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนกิจกรรม และฉันมักจะจัดกิจกรรมในโรงแรมและสถำนที่ตา่งๆ โรงแรมให้บรกิำรห้องพักฟรีเป็นเวลำหน่ึงคืนแก่ฉันคนเดียว

เพ่ือให้ฉันสำมำรถตรวจประเมินสิง่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกิจกรรมทำงธุรกิจของ Vertiv ที่ก ำลังจะเกิดขึ้น ฉันสำมำรถยอมรับปด้หรือปม ่

ใช่ โรงแรมแห่งนี้เสนอห้องพักฟรีให้แก่คณุในระยะเวลาท่ีจ ากัด เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย  

 

แล้วถ้ำหำกโรงแรมดงักล่ำวข้ำงต้นเสนอหอ้งพักฟรีให้ฉันและครอบครัวของฉันใน้่วงวันหยุดสุดสัปดำห์เป็นมำรยำทส ำหรบัธุรกิจของ Vertiv ฉันสำมำรถยอมรบัปด้

หรือปม ่

ไม่เหมาะสม การยอมรับห้องพักฟรีส าหรับตัวคุณและครอบครัวของคุณ อาจถูกมองว่าเป็นความพยายามของโรงแรมท่ีท าให้มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของคุณ ไมม่ี

การเสนอห้องพักฟรีซ่ึงเก่ียวข้องกับวตัถุประสงค์ทางธุรกิจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย คุณควรปฏิเสธข้อเสนอของโรงแรมอย่างสุภาพ 
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ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

คุณมีหน้าท่ีหลีกเล่ียงความสัมพันธ์และการด าเนินการท่ีอาจสร้างข้อขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจริงหรือท่ีปรากฏชัดเจนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณและของ Vertiv  คณุต้อง

ไม่ใช้ต าแหน่งของคุณใน Vertiv เพื่อรับผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสมส าหรับตัวคณุเองหรือผู้อ่ืน นอกจากน้ี คุณยังต้องไม่แข่งขันกับ Vertiv ในลักษณะใดก็ตาม 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้เมือ่คุณหรือคนท่ีคุณรู้จักสามารถท าก าไรได้จากการท่ีVertiv เป็นฝ่ายสูญเสียประโยชน์บางอย่าง ตวัอย่างเช่น หาก Vertiv ต้อง

จ่ายเงินมากกว่าท่ีควรจะเป็นเพื่อซ้ือสินค้าจากซัพพลายเออร์ท่ีคุณเป็นเจ้าของหรือซัพพลายเออร์ท่ีเป็นของเพื่อนหรือญาติสนิทของคุณ ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับคุณ 

 

คุณต้องแจ้งให้ Vertiv ทราบทันที หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวท่ีได้รับผลประโยชน์ทางการเงินหรือ
ความได้เปรียบในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิบัตร หลักทรัพย์ โอกาสในการท าก าไร หรือสิทธิหรือทรัพย์สินอื่น 

ๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากหรือมีการเก่ียวข้องโดยตรงกับต าแหน่งของคุณใน Vertiv แม้จะไมไ่ด้มคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจริง ดังนั้นต้องหลีกเล่ียงแม้เป็นเพียงลักษณะความขัดแย้งท่ีอาจปรากฏเท่าน้ัน หาก
คุณไม่แน่ใจว่าคุณสามารถท าหรือไม่ท าอะไรได้บ้าง โปรดขอความชว่ยเหลือจากผู้จดัการของคุณหรือฝ่าย

กฎหมายของ Vertiv 

 

แนวทางจัดการความขัดแย้งของเราจะปกป้องคุณและ Vertiv หากคุณต้องเปิดเผยข้อมูลความขดัแย้งท่ี

เกิดขึ้นจริงหรือท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้จัดการของคุณหรือฝ่ายกฎหมายของ Vertiv ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจริง

หรือท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงได้รับรายงานท้ังหมดจะได้รับการประเมินโดยฝ่ายกฎหมายของ Vertiv ซ่ึงจะ

พิจารณาว่ามคีวามขดัแย้งท่ีอาจสร้างความเสียหายต่อบริษัทหรือเป็นการละเมิดกฎหมายหรือไม่ Vertiv 

อาจมีสิทธิท าการปรับเปล่ียนหรือก าหนดการควบคุมเพื่อหลีกเล่ียงความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นจริงหรือท่ีรับรู้ 

ตัวอย่างเช่น หากคุณระบุความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นในการเลือกซัพพลายเออร์ Vertiv อาจต้องใช้พนักงานรายอื่นของ Vertiv ในการประเมินซัพพลายเออร์เพื่อขจัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจริงหรือท่ีรับรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉันสำมำรถว่ำจ้ำงญำติหรือเพ่ือนสนิทเพ่ือท ำงำนให้กับ Vertiv ในหน่วยธุรกิจของฉันปด้หรือปม ่

ไม่ได้ กรณีน้ีถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริงหรือท่ีเห็นได้ชัด คุณควรแจ้งเร่ืองน้ีกับผู้จัดการของคุณหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายกฎหมายของ Vertiv ก่อนท่ี
จะว่าจ้างบุคคลดงักล่าว อาจมีวิธีการแก้ปัญหาเพื่อหลีกเล่ียงความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการว่าจ้างอิสระ หรือการจ้างบุคคลในหน่วยธุรกิจอื่นของ 
Vertiv 
 

คุณเข้ำร่วมกำรประุ้มที่เป็นควำมลับและทรำบมำว่ำ Vertiv ก ำลังพิจำรณำกำรเข้ำซ้ือบริษัทแห่งหน่ึง คุณสำมำรถใ้้ข้อมูลดังกล่ำวปปซื้อหุ้นของบริษัทนั้นปด้หรือปม่ 
ไม่ได้ การกระท าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและอาจเป็นการละเมิดกฎหมาย  
 

ฉันสำมำรถท ำหน้ำท่ีเป็นคณะกรรมกำรของบริษัททีป่ม่ใ้่คู่แข่งหรือเป็นซัพพลำยเออร์ของ Vertiv ปดห้รือปม ่

ในฐานะท่ีเป็นพนักงานของ Vertiv คณุไม่สามารด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัทหรือหน่วยงาน ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีคล้ายกันในบริษัทใดๆโดยไมไ่ด้รับอนุญาต
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ล่วงหน้าจากประธานบริหารของหน่วยธุรกิจของคุณ ส าหรับพนักงานในส านักงานของบริษัท Vertiv จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือฝ่ายกฎหมาย
ของ Vertiv  

 
คุณเป็นผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อและคู่สมรสของคุณปด้รบักำรว่ำจ้ำงโดยหน่ึงในซัพพลำยเออร์ของคุณ คุณควรท ำอย่ำงปร 

คุณควรเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นน้ีให้แก่ผู้จัดการของคุณเพื่อใหม้ีการด าเนินการท่ีเหมาะสม Vertiv อาจขอความร่วมมือของคุณเพื่อหลีกเล่ียงความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจริงหรือท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้
 

การซื้อขายหุ้นและหลกัทรัพย์อื่น ๆ 
 

ในขณะท่ีท างานให้แก ่Vertiv หรือในนามของบริษัท คุณอาจจะทราบข้อมูลเก่ียวกับบริษัทของเราหรือบริษัทอื่นก่อนท่ีข้อมูลดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ ข้อมูล

ดังกล่าวมักจะเรียกว่า “ข้อมูลภายใน” หรือ “ข้อมูลส าคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ” และถือเป็น “สาระส าคัญ” หากข้อมูลดังกล่าวส่งผลต่อผู้ลงทุนในการซ้ือ ขาย 

หรือถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัท คุณต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับ Vertiv หรือบริษัทอื่นอย่างไม่เหมาะสม เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการซ้ือ ขาย หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ นอกจากน้ี คุณจะต้องไมพ่ยายามควบคมุราคาของหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ท่ีซ้ือขายในสาธารณะ ข้อห้ามน้ี

บังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันกับการให้ข้อมูลหรือการแบ่งปันข้อมูลแก่สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน  

เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและการละเมิดตลาด ให้ปฏิบัติตามกฎเหล่าน้ี: 
 

 ห้ามซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนหุ้นของบริษัทท่ีมีการซ้ือขายในตลาดในขณะท่ีคุณครอบครองข้อมูลส าคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

 ห้ามซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนหุ้นของบริษัทท่ีมีการซ้ือขายในตลาดจนกว่าข้อมูลภายจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยท่ัวไปและผู้ลงทุนมีเวลาเพียงพอในการ

ประเมินข้อมูลดังกล่าว 

 ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในให้กับผู้ใดก็ตามภายนอก Vertiv รวมท้ังสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน 

 แบ่งปันข้อมูลภายในเฉพาะกับเพื่อนพนักงานหรือตัวแทนของ Vertiv ท่ีจ าเป็นตอ้งทราบข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของ Vertiv เท่าน้ัน 

 ปกป้องข้อมูลภายในท้ังหมดจากการเปิดเผยโดยไม่เจตนา 

 ห้ามเผยแพร่ข้อมูลเท็จเก่ียวกับ Vertiv หรือบริษัทอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงของ “ข้อมูลภำยใน” หรือ “ข้อมูลส ำคัญที่ยังปม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ” : 

• ผลการด าเนินงานทางการเงินก่อนท่ีข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ 

• การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญเก่ียวกับผู้บริหารหรือกลยุทธ์ของบริษัท 

• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจใหม ่

• ผลิตภัณฑ์หรือบริการในอนาคตหรือแผนการตลาด 

• ข้อมูลเก่ียวกับการฟ้องร้องหรือการสืบสวนของรัฐบาล 

• การควบรวมกิจการ การเข้าซ้ือกิจการ หรือการขายกิจการท่ีคาดการณ์ไว้ 
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ฉันจะต้องติดต่อใครเพ่ือให้แน่ใจว่ำฉันปม่ละเมิดกฎหมำยหลักทรัพย์หรือนโยบำยของ Vertiv 

กฎหมายหลักทรัพย์มีความซับซ้อน หากคณุมีค าถามใด ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าข้อมูลท่ีคุณมีถือเป็น “ข้อมูลภายใน” หรือ “ข้อมูลส าคัญทีย่ังไม่

เปิดเผยต่อสาธารณะ” หรือไม่ โปรดติดตอ่ฝ่ายกฎหมายของ Vertiv 

 

 

การเคารพสิทธิมนษุยชน 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นค่านิยมหลักของ Vertiv และเป็นส่วนส าคัญของการด าเนินธุรกิจท่ัวโลกของเรา เราเคารพศักดิ์ศีและสิทธิมนุษยชนของบุคคล และต้องการ
ให้ซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจของเราปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

 

ควำมหลำกหลำยและโอกำสท่ีเท่ำเทียม   

 
Vertiv ใหค้วามส าคัญกับแนวคิดและมมุมองท่ีแตกต่างกัน และพยายามท่ีจะรักษาวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันและความหลากหลายไว้ Vertiv มีความมุ่งมั่นท่ีจะ
ส่งเสริมโอกาสท่ีเท่าเทียมกันส าหรับทุกคน ในทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับการจ้างงาน เงื่อนไขการจ้างงาน การเคล่ือนไหวต่างๆ การฝึกอบรม ค่าตอบแทน และอาชีวอนามยั โดย

ไม่มีการเลือกปฏิบัติตามอายุ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ความเชื่อ เพศ สถานะสมรส รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ข้อมูลทางพันธุกรรม สถานะพลเมือง ชาติก าเนิด 

สถานะทหารผ่านศึก การเข้าร่วมทางการเมือง หรือความทุพพลภาพ การตัดสินใจการจ้างงานจะต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของ Vertiv ข้อก าหนดของต าแหน่งงาน และ

คุณสมบัติของบุคคลน้ันเท่าน้ัน  

Vertiv มีแรงงานท่ัวโลกท่ีหลากหลายมาก แต่เรามักจะมองหาโอกาสท่ีจะเพิ่มความหลากหลายนั้นอยู่ตลอดเวลา คุณสามารถช่วยได้โดยการขยายความหลากหลายของกลุ่ม
ผู้สมัคร การเปิดกว้างและต้อนรับมุมมองและภูมิหลังท่ีแตกต่างหลากหลาย และการให้ความชว่ยเหลือส าหรับผู้ท่ีมีความแตกต่างเหล่าน้ันตามความเหมาะสม  

 

ควำมปลอดภัยและสขุภำพ 

 
การรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานเป็นค่านิยมหลักท่ี Vertiv และโปรแกรมต่างๆ ของเราไม่ได้ท าเพยีงแค่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หน่วยธุรกิจ
ของเราจะต้องมีโปรแกรมด้านความปลอดภัยและสุขภาพท่ีแข็งแกร่ง ซ่ึงรวมถึงความปลอดภัยของเคร่ืองจักร ความปลอดภัยของขั้นตอนการด าเนินงาน การฝึกอบรม การ

ตรวจสอบ การด าเนินการแก้ไข การรายงาน และการมอบรางวัล การใหบุ้คคลใดก็ตามท างานในสภาพท่ีไม่ปลอดภัยหรือในลักษณะท่ีไม่ปลอดภัยเป็นการขดัตอ่

นโยบายของ Vertiv 

โปรดแจ้งผู้จัดการของคุณหากมีข้อกังวลเก่ียวกับความปลอดภัย สุขภาพ หรือส่ิงแวดล้อมในการท างานอื่น ๆ หรือติดต่อสายด่วนจริยธรรมท่ัวโลกของ Vertiv ท้ังน้ีขึ้นอยู่
กับว่าวิธีการใดมีประสิทธิภาพและสะดวกส าหรับคุณมากท่ีสุด 
 

กำรล่วงละเมิด 
 
Vertiv ห้ามไม่ให้มีการล่วงละเมิด การกล่ันแกล้ง และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมทุกประเภทโดยเด็ดขาด การล่วงละเมิดทางเพศเป็นส่ิงต้องห้ามโดยเฉพาะ ถึงแมว้่าค าจ ากัด

ความทางกฎหมายของ “การล่วงละเมิด” อาจแตกต่างกัน แต่ Vertiv พิจารณาการล่วงละเมิดโดยรวมถึงการกระท าท่ีไม่พึงประสงค์ในทุกรูปแบบต่ออีกบุคคลหน่ึงท่ีมี

วัตถุประสงค์หรือผลให้เกิดสภาพแวดล้อมการท างานท่ีถูกข่มขู่ ไม่เป็นมิตร หรือไมพ่ึงปรารถนาส าหรับบุคคลน้ัน Vertiv จะไม่ยอมรับการกระท าดังกล่าวใด ๆ โดยไม่
ค านึงว่าการเรียกร้องส าหรับการล่วงละเมิดน้ันจะบังคับใช้ภายใต้กฎหมายท้องถ่ินน้ันๆหรือไม่  
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หากคุณหรือบุคคลอื่นท่ีคุณรู้จักเผชิญหรือก าลังเผชิญกับพฤติกรรมการล่วงละเมิด ให้รายงานเร่ืองน้ีทันทีกับผู้จัดการของคุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในท้องถ่ิน หรือจุดติดต่อท่ี

ระบุไว้ในหัวข้อ วธิีการขอรับความช่วยเหลือหรือรายงานข้อกังวล ในหลักจริยธรรมน้ี (หน้า 24) 

 

แรงงำนเด็ก 
 
Vertiv จะไม่จ้างแรงงานเด็ก และพยายามที่จะปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถ่ินเก่ียวกับการจ ากัดอายุและชั่วโมงการท างานท้ังหมด และเราคาดหวังและต้องการให้ซัพพลาย
เออร์ของเราปฏิบัติเช่นเดียวกัน  

 

แรงงำนบังคับ 
 
Vertiv ห้ามไม่ให้ท้ังบริษัทและซัพพลายเออร์ของบริษัท ใช้แรงงานขัดหนี้หรือแรงงานท่ีถูกบังคับ ใชแ้รงงานทาสหรือทาส และมีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับเก่ียวกับการต่อต้านการค้าทาสและการค้ามนุษย์ท่ีบังคับใช้ท้ังหมด  
 

กำรรักษำสิง่แวดลอ้ม 
 
Vertiv มุ่งมั่นท่ีจะดูแลส่ิงแวดล้อมและเคารพต่อชุมชนท่ีเราท าธุรกิจ ซ่ึงก าหนดใหเ้ราด าเนินการโดยเคารพต่อส่ิงแวดล้อมของเราด้วยการปฏิบัติตามหรือเกินกว่าข้อก าหนด

ของกฎหมายและข้อบังคับด้านส่ิงแวดล้อมท่ีบังคับใช้ Vertiv พยายามหลีกเล่ียงผลกระทบเชิงลบต่อดิน อากาศ และแหล่งน้ า รวมถึงผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนท่ีเรา
ด าเนินงานให้มากท่ีสุดที่สามารถท าได้ 
 

ซัพพลำยเออร ์
 
Vertiv ก าหนดให้ซัพพลายเออร์ของบริษัทปฏิบัติตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนท่ีอธิบายไว้ข้างต้นผ่านหลักจริยธรรมของซัพพลายเออร์ นอกจากน้ี Vertiv ยังเลือก
ซัพพลายเออร์ท่ีจะส่งเสริมความปลอดภัยและรักษาส่ิงแวดล้อมโดยการท างานร่วมกับเราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นท่ียั่งยืนส าหรับลูกค้าของเรา 

 

 

 

 

 

 

 

ดูเหมือนว่ำผู้จัดกำรของฉันจะ้อบสมำ้ิกบำงคนในทีมของฉันเป็นพิเศษเน่ืองจำกพวกเขำนับถือศำสนำเดียวกัน ฉันจะท ำอะปรปด้บ้ำง 

เราขอแนะน าให้คุณลองแจ้งข้อกังวลของคณุโดยตรงกับผู้จัดการของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณรู้สึกอึดอัดที่จะท าเช่นน้ัน เราขอแนะน าให้คุณขอความช่วยเหลือจากฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลของ Vertiv 
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? ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

ควำมหลำกหลำยมีประโย้น์ต่อ Vertiv อย่ำงปร 

มุมมองส่วนบุคคลน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการตัดสินใจที่สมบูรณ์มากขึ้น Vertiv ประสบความส าเร็จในการสรรหาพนักงานท่ีดีที่สุดจากท่ัวโลก กลุ่ม
พนักงานท่ีมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของเราส่งเสริมส่ิงท่ีดีที่สุดจากสมาชิกแต่ละคนในทีมของเรา 

ฉันควรท ำอย่ำงปรหำกสงสัยว่ำซัพพลำยเออร์ก ำลังจ้ำงแรงงำนเด็กหรือแรงงำนทำส 

Vertiv ห้ามไม่ให้ซัพพลายเออร์จ้างแรงงานเด็กหรือแรงงานทาส คุณควรแจ้งผูจ้ดัการฝ่ายจัดซ้ือท่ีรับผิดชอบทันทีหรือติดต่อกับสายด่วนจริยธรรมท่ัวโลกของ Vertiv 

 

การแข่งขันที่เป็นธรรม  
 

Vertiv จะประสบความส าเร็จได้เมื่อพนักงาน เจ้าหน้าท่ี และกรรมการบริษัทด าเนินชีวิตโดยยึดถือค่านิยมหลักของ Vertiv เราจะไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางการค้า

ท่ีผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหมาย การจัดการกับซัพพลายเออร์และลูกค้าอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเปิดเผย รวมท้ังการแขง่ขนัอย่างจริงจังและอิสระเป็นส่ิงส าคัญต่อ

ความส าเร็จของ Vertiv  

เพื่อเคารพต่อคู่แข่งของ Vertiv คุณต้องไม:่ 

 พูดคยุโดยตรงกับคู่แข่งของ Vertiv เก่ียวกับการก าหนดราคาหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น ต้นทุนการผลิต ก าลังการผลิต แผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติ

เก่ียวกับการเสนอราคา หรือข้อมูลทางธุรกิจท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของ Vertiv 

 ใช้วิธีการท่ีไม่เหมาะสมเพื่อใหไ้ด้ข้อมูลท่ีเป็นความลับหรือความลับทางการค้าของคูแ่ข่ง 

 เจตนาใช้ข้อมูลท่ีเป็นความลับหรือความลับทางการค้าของคู่แข่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่แข่งดังกล่าว  

 ใช้เทคนิคการขายในเชิงลบ เช่น การวิพากษ์วิจารณ์คูแ่ข่งโดยใช้ข้อมูลเท็จ หรือ  

 ใช้กลยุทธ์ในการก าจัดการแข่งขันในตลาดท่ี Vertiv เป็นผู้น า เช่น การขายต่ ากวา่ทุน 

คุณต้องไม่ด าเนินกิจกรรมอื่นโดยไมไ่ด้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากฝ่ายกฎหมายของ Vertiv รวมถึง: 

 การเจรจาต่อรองกับคู่แข่งเก่ียวข้องกับข้อตกลงการควบรวมกิจการท่ีอาจเกิดขึ้น กิจการร่วมค้า การร่วมทุน การเป็นหุ้นส่วนพันธมิตร หรือข้อตกลงการร่วมมือ 

 การด าเนินการเปรียบเทียบหรือการก าหนดมาตรฐานกับคู่แข่ง และ 

 การแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเป็นความลับกับคู่แข่ง 

พนักงานท่ีมีการติดต่อโดยตรงกับซัพพลายเออร์หรือลูกค้า รวมท้ังพนักงานท่ีมีเก่ียวข้องในสมาคมการค้า หรือองค์กรท่ีก าหนดมาตรฐาน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทราบ

กฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับการป้องกันผูกขาดและการค้าอ่ืน ๆ กฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวมคีวามซับซ้อน และคุณควรรายงานค าถามหรือข้อกังวลใด ๆ กับฝ่าย

กฎหมายของ Vertiv 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทท่ีบังคับใช้ อาจส่งผลให้มีการลงโทษทางอาญา รวมถึงโทษจ าคุกและ/หรือการจ่ายค่าปรับ และการถูกเลิกจ้าง หากคุณพบ

สถานการณ์ใด ๆ ท่ีคุณเชื่อว่าอาจเป็นการปฏิบัติทางการค้าท่ีผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหมาย โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายของ Vertiv 

 

 

 

เพ่ือนของฉันท ำงำนกับหน่ึงในคู่แข่งของเรำ ในกำรสนทนำอย่ำงปม่เป็นทำงกำร ฉันสำมำรถถำมเขำเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทหรือมุมมองของบริษัทในตลำดหรอืปม่ 

ไม่ได้ หลีกเล่ียงการสนทนาหรือกิจกรรมร่วมกับคู่แข่ง รวมถึงครอบครัวและเพื่อนท่ีเป็นหรืออาจถูกมองว่าไม่เหมาะสมหรือท่ีอาจน าไปสู่ข้อกล่าวหาเก่ียวกับกิจกรรมท่ีต่อต้าน
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การแข่งขัน แม้แต่การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการระหว่างเพื่อนก็อาจเป็นหลักฐานการสมรู้ร่วมคิดระหว่างคู่แข่งท่ีมุ่งร้ายต่อการแข่งขันอย่างผิดกฎหมายได้ 

 

 

ฉันพบข้อมูลเก่ียวกับคู่แข่งรำยหน่ึงของเรำในบทควำมเผยแพร่ในเว็บปซต์สำธำรณะ ฉันสำมำรถใ้้ข้อมูลน้ีเพ่ือประโย้น์กับ Vertiv ปดห้รือปม ่

ใช่ การรวบรวมข้อมูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนถือว่าเหมาะสมเมื่อท าอย่างมืออาชีพและถูกต้องตามกฎหมาย 

 

คู่แข่งรำยหน่ึงของเรำมีเว็บปซต์ที่ให้บริกำรแก่ลูกค้ำเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรโดยเฉพำะ ฉันสำมำรถลองหำวธิีเข้ำถึงเว็บปซต์ดังกล่ำวแล้วรวบรวมข้อมลู

เกี่ยวกับคู่แข่งรำยน้ันปดห้รือปม ่

ไม่ได้ การได้รับข้อมูลผลิตภณัฑ์หรือบริการด้วยการแสดงตวัตนหรือเจตนาโดยบิดเบือนเป็นการละเมิดหลักจริยธรรมน้ีและอาจผิดกฎหมาย 

 

พนักงำนใหม่ของ Vertiv เคยท ำงำนให้กับคู่แข่ง ฉันสำมำรถสอบถำมเขำเก่ียวกับกลยุทธ์กำรตลำดของคู่แข่งส ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของคู่แขง่ปดห้รือปม่ 

ไม่ได้ เวน้แตก่ลยุทธ์การตลาดคือข้อมลูสาธารณะท่ีมีอยู่ในเว็บไซต์ของคูแ่ข่งหรือท่ีอื่น ข้อมูลดังกล่าวมแีนวโน้มท่ีจะเป็นข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่ง การได้รับข้อมูล

ดังกล่าวแมว้่าจะมาจากบุคคลท่ีเป็นพนักงานของ Vertiv ก็ถือเป็นส่ิงผิดจริยธรรมและอาจผิดกฎหมาย 

 

ฉันก ำลังจะเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำที่คู่แข่งของ Vertiv ก็เข้ำร่วมด้วย ใน้่วงกำรพัก มีกำรสนทนำเก่ียวกับกำรก ำหนดรำคำและวิธีกำรรักษำเสถียรภำพของรำคำในตลำด 

ฉันควรท ำอย่ำงปร 

การสนทนาดังกล่าวอาจเป็นหลักฐานการสมรู้ร่วมคิดในหมู่คูแ่ข่ง คุณควรประกาศว่าการพูดคยุน้ีไม่เหมาะสมระหว่างคู่แข่งและออกจากห้องทันที นอกจากน้ี คุณควรติดต่อ

ฝ่ายกฎหมายของ Vertiv และรายงานเหตุการณ์ให้ทราบ 

 

การด าเนินธุรกิจในระดบัสากล 
 

พนักงานของ Vertiv ท่ัวโลก ไม่ว่าจะอยู่ ณ ท่ีใดก็ตาม จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา รวมท้ังกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของท้องถ่ิน กฎหมาย
ดังกล่าวรวมถึงการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ พิธีการศุลกากร และภาษีมูลค่าเพิม่ ฯลฯ หากคุณมีค าถามใด ๆ เก่ียวกับกฎหมายท่ีบังคับใช้หรือข้อขัดแย้งท่ี

อาจเกิดขึ้นระหว่างกฎหมายท้องถ่ินและกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายของ Vertiv โดยจะไมม่ีการด าเนินการใด ๆ โดยไม่ได้รับค าปรึกษาทาง
กฎหมายดังกล่าว 

 

กำรปฏบิัติตำมกฎระเบียบทำงกำรค้ำ – กำรจัดกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
 
หน่วยงานการจัดการการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Management, ITM) ของ Vertiv เป็นทีมท่ีแต่งตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าท่ีการก ากับ

ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกิจกรรมการน าเข้า/ส่งออก และมีอ านาจส่ังการขั้นสุดท้ายในเร่ืองดังกล่าว  

หน่วยธุรกิจของ Vertiv แต่ละหน่วยจะมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้า แล
สถานท่ีท างานแต่ละแห่งจะมีผู้ประสานงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้าท่ีผ่านการ

ฝึกอบรมกฎหมายด้านน้ีมา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบกฎระเบียบท่ีบังคับใช้กับ
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีท่ีคุณท างานด้วยและปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่าน้ันอย่างเคร่งครัดในทุกกรณี 

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อทีม ITM 
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? ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

กำรคว่ ำบำตร 
 
กฎหมายและข้อบังคับด้านการคว่ าบาตรของสหรัฐอเมริกา ห้ามไม่ให้หน่วยงานของ Vertiv ไมว่่าจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือภายนอกสหรัฐอเมริกา ปฏิบัติตามค าขอให้
สนับสนุน บังคับใช้ หรือปฏิบัติตามการคว่ าบาตรประเทศใดก็ตามท่ีขัดต่อกฎหมายหรือนโยบายของสหรัฐอเมริกา รวมท้ังการคว่ าบาตรอิสราเอลของกลุ่มสันนิบาตอาหรับ 

Vertiv ต้องปฏิเสธการร้องขอดังกล่าว และในบางกรณี จะต้องรายงานการได้รับค าขอน้ันต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องดว้ย บุคลากรของ Vertiv ท่ีทราบถึงค าขอท่ี

เก่ียวข้องกับการคว่ าบาตรจากลูกค้าหรือบุคคลท่ีสามอื่น ๆ ควรแจ้งให้ ITM ทราบทันทีและไม่ตอบสนองต่อค าขอโดยไมไ่ด้รับค าแนะน าจาก ITM  

 

กำรควบคุมกำรส่งออก 
 
เป็นนโยบายของเราท่ีธุรกิจของ Vertiv ท้ังหมด รวมถึงธุรกิจท่ีมีการจัดการและด าเนินงานนอกประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องปฏิบัติตามการควบคมุการส่งออกและ
กฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับการคว่ าบาตรของสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับธุรกิจท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและด าเนินงานในฐานะพลเมืองของสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี 

เรามนีโยบายท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับการควบคุมการส่งออกและการคว่ าบาตรของประเทศอื่นเมื่อไม่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบของ
สหรัฐอเมริกา  

การควบคุมการส่งออกต้องได้รับพิจารณาเป็นองค์ประกอบหลักอย่างหน่ึงของกิจกรรมทางธุรกิจของ Vertiv ท้ังหมด รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ การขาย การป้อนค าส่ังซ้ือ 

การจัดหา การวิจัยและพัฒนา การผลิต โลจิสติกส์ ทรัพยากรบุคคล และความปลอดภัยของเครือข่าย เพื่อใหม้ั่นใจว่า Vertiv ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และนโยบาย
ของเรา คุณจะต้องพิจารณาดว้ยว่าฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลทางเทคนิคท่ีได้รบัจากบุคคลท่ีสาม รวมท้ังจากรัฐบาล อาจเก่ียวข้องกับข้อก าหนดในการควบคมุการ

ส่งออกด้วยหรือไม ่หากคุณไม่เข้าใจว่าการควบคุมการส่งออกเก่ียวข้องกับหน่วยงานของคุณอย่างไร โปรดสอบถามหัวหน้างานหรือติดต่อ  ITM  

 

กำรอพยพเข้ำเมือง 
 
Vertiv ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการเข้าเมืองvpjk’g8ij’8iyfโดยไมม่ีข้อยกเว้น พนักงานไม่สามารถเดินทางและท างานโดยมีวีซ่าหรือใบอนุญาตท างานท่ีไม่ถูกต้อง 

นอกจากน้ี การกรอกเอกสารท่ีมีข้อมูลเท็จอาจเป็นความผิดทางอาญาซ่ึงอาจส่งผลใหม้ีการฟ้องร้องด าเนินคดีทางอาญาและถูกปฏิเสธวีซ่าและใบอนุญาตท างานในอนาคต 

กฎหมายการอพยพเข้าเมืองมีความซับซ้อน เพื่อปกป้องตัวเองและ Vertiv โปรดขอความชว่ยเหลือจากฝ่ายกฎหมายของ Vertiv หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าเมือง
เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายการเข้าเมืองท่ีบังคับใช้ท้ังหมด 

 

 

ตัวอย่ำงของค ำขอคว่ ำบำตรมีอะปรบ้ำง 

ตัวอย่างของข้อความการคว่ าบาตรท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตท่ีอาจมีอยู่ในสัญญา ค าส่ังซ้ือ หรือเอกสารอื่น ๆ รวมถึงเอกสารต่อไปน้ี: 

 “ในกรณีของซัพพลายเออร์ต่างประเทศ การส่งค าส่ังซ้ือน้ีมีเงื่อนไขว่าซัพพลายเออร์ต้องไมไ่ด้อยู่ในรายชื่อการคว่ าบาตรอิสราเอลท่ีเผยแพร่โดยกลุ่มสันนิบาต

อาหรับ” 

 “ไมย่อมรับสินค้าท่ีมีแหล่งก าเนิดที่อิสราเอล” 

 “ข้อความที่ลงนามจากบริษัทจัดส่งท่ีระบุชื่อ ธง และสัญชาตขิองเรือบรรทุกและยืนยันว่าได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ท่าเรือของอาหรับ” 

 “คุณมีหรือเคยมีสาขาหรือบริษัทแม ่โรงงานผลิต หรือโรงงานประกอบในอิสราเอล หรือจ าหน่ายให้กับอิสราเอลหรือไม่” 

 “ตลอดช่วงระยะเวลาของสัญญา ผู้รับเหมาจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎระเบียบและค าส่ังทุกเร่ืองซ่ึงออกเป็นคร้ังคราวโดยส านักงานการคว่ าบาตรอิสราเอลใน

อิรัก” 

 "ใบตราส่งสินค้าจะต้องก ากับว่าเรือท่ีส่งมอบสินค้าไม่ได้อยู่ใน " บัญชีด า" และไมจ่อดท่ีท่าของอิสราเอล" 
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 “เราขอรับรอง ณ ท่ีน้ีว่าผู้ท่ีได้รับประโยชน์ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกและ ผู้รับโอนของเครดิตน้ี จะไมม่ีรายชื่ออยู่ในบัญชีด าหรือไมม่ีความเชื่อมโยงกับอิสราเอล และ

ข้อตกลงและเงื่อนไขของเครดิตน้ีไม่ฝ่าฝืนนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคว่ าบาตรอิสราเอลและการตัดสินใจที่ออกโดยส านักงานการคว่ าบาตรอิสราเอล” 

ฉันจ ำเป็นต้องส่งข้อมูลทำงเทคนิคท่ีถูกควบคุมโดยรฐับำลสหรฐัอเมริกำให้กับพนักงำนของ Vertiv ทีป่ม่ใ้่พลเมืองของสหรัฐอเมริกำ แต่ปัจจุบันอยู่ในประเทศ

สหรฐัอเมริกำ ฉันสำมำรถส่งเอกสำรเหล่ำน้ันทำงอีเมลให้พนักงำนดังกล่ำวปด้หรือปม่ 

ไม่ได้ ก่อนอื่นคุณจะต้องยืนยันว่าพนักงานของ Vertiv เหล่าน้ันได้รับอนุญาตให้ได้รับข้อมูลทางเทคนิค คุณควรติดต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้า

ของคุณหรือฝ่ายกฎหมายของ Vertiv เพื่อขอความชว่ยเหลือ 

 

การปกป้อง Vertiv และทรัพย์สินของบรษิัท  
 

คุณมีหน้าท่ีปกป้องและใช้ทรัพย์สินของ Vertiv อย่างเหมาะสมและเพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัท ในท านองเดียวกัน Vertiv มีหน้าท่ีรักษาความลับของข้อมูลท่ีไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะและข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้อื่นท่ีไวว้างใจมอบให้แก่บริษัท 
 

สินทรัพย์ของบรษิัท 
 
คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์เคล่ือนท่ี และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ท้ังหมด รวมถึงข้อมูลท่ีประมวลผลโดยหรือจดัเก็บไว้ในทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินของ 

Vertiv สินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การเข้าถึง การตรวจสอบ และการตรวจสอบโดยสอดคล้องกับกฎหมายท่ีบังคับใช้ ข้อตกลงของคณะท างาน และนโยบายของบริษัท 
พนักงานและสมาคมธุรกิจไมค่วรคาดหวงัความเป็นส่วนตัวเก่ียวกับส่ิงใดก็ตามที่พวกเขาสามารถเข้าถึง สร้าง ดาวน์โหลด จัดเก็บ ส่ง ได้รับ หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

ของ Vertiv ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใดก็ตาม เว้นแต่กฎหมายท้องถ่ินจะให้สิทธิส่วนบุคคลดังกล่าว คุณมีหน้าท่ีปกป้องและรักษาทรัพย์สินและทรัพยากรของ Vertiv โดยท า

ดังต่อไปน้ี: 

 การใช้คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่น ๆ ของ Vertiv เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 

 การรักษาทรัพยากรของ Vertiv อยู่เสมอท้ังในขณะใช้งานและระหว่างการจัดเก็บรักษาไว ้

 การไม่จัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นความลับหรือข้อมูลท่ีละเอียดอ่อนบนอุปกรณ์ส่วนบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาต 

 การไม่ติดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีไม่ได้รับอนุญาตหรือซอฟต์แวร์ท่ีไมม่ีสิทธิ์การใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ของ Vertiv 

 การแจ้งให้ผู้จัดการของคุณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ Vertiv (Vertiv Digital Solutions Group) หรือฝ่ายรักษาความปลอดภัยทราบ

ตามความเหมาะสม เมื่อทรัพย์สินของบริษัทสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกบุกรุก และ 

 การแจ้งให้ผู้จัดการของคุณ Vertiv Digital Solutions Group หรือฝ่ายรักษาความปลอดภัยทราบตามความเหมาะสม เก่ียวกับการกระท าผิดทาง

อาญาหรือการล่วงละเมิดที่ทราบหรือท่ีสงสัยต่อกับบุคลากรหรือทรัพย์สินของบริษัท 

 

Vertiv ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีต่อสภาแรงงานในยุโรป สหภาพ และองค์กรตัวแทนพนักงานท่ีคล้ายคลึงกันท่ัวโลก ในกรณีดังกล่าว Vertiv จะเข้าถึง ตรวจสอบ และ

เฝ้าติดตามทรัพย์สินโดยปฏิบัติตามข้อก าหนดขององค์กรดังกล่าว กฎหมายท่ีบังคับใช้ และนโยบายของบริษัท 

 

อีเมล 
 

Vertiv จัดท าระบบอีเมลของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ไม่ใช่เร่ืองส่วนบุคคล พนักงานจะสามารถใช้อีเมลในการส่ือสารทางธุรกิจ และไม่สนับสนุนให้ใช้เพื่อ

วัตถุประสงค์ส่วนบุคคล แม้ในปริมาณท่ีจ ากัด  
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โปรดทราบว่าอีเมลเป็นบันทึกทางธุรกิจ คุณไมค่วรส่งอีเมลท่ีจะท าให้คุณหรือบริษัทเกิดปัญหา หากอีเมลดังกล่าวถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ คุณไมค่วรโต้เถียงหรือแสดงความ

โกรธผ่านทางอีเมล แต่ควรแก้ไขปัญหาตอ่หน้าหรือทางโทรศัพท์ นอกจากน้ี หากคุณมีส่วนเก่ียวข้องกับข้อพพิาททางกฎหมายหรือทราบถึงข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจ

เกิดขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายของ Vertiv เพื่อขอค าแนะน าก่อนท่ีจะส่งข้อความอีเมลเก่ียวกับเร่ืองน้ันท้ังภายในบริษัทหรือภายนอกบริษัท 
 

กำรรักษำควำมปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
เช่นเดียวกับกรณีท่ีเกิดขึ้นกับบริษัทขนาดใหญ่อ่ืน ๆ หลายแห่ง กลุ่มอาชญากรรมต่าง ๆ และแม้กระท่ังหน่วยสืบราชการลับท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล พยายามท่ีจะ

เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ Vertiv หลายพันคร้ังในแต่ละวัน บ่อยคร้ังท่ีการโจมตีเหล่าน้ีมาในรูปแบบของการพยายามส่งอีเมล “ฟิชช่ิง” ในฐานะพนักงานของ 

Vertiv คุณมีหน้าท่ีใช้ความระมดัระวังอย่างดีเมื่อเปิดอีเมล คลิกท่ีลิงก์หรือเอกสารภายในอีเมล และให้ข้อมูลตอบกลับอีเมลต่าง ๆ วิเคราะห์ท่ีอยู่อีเมลแบบเต็มของผูส่้ง

เสมอ และประเมินการข้อความและลักษณะโดยรวมของอีเมลฉบับน้ัน อย่าคลิกท่ีลิงก์ในอีเมลท่ีน่าสงสัย และส่งอีเมลท่ีน่าสงสัยเป็นส่ิงท่ีแนบให้กับ Vertiv Digital 

Solutions Group ท่ี Spam@Vertiv.com 

พนักงานของ Vertiv จะต้องตรวจสอบและยอมรับความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยอย่างเป็นทางการทุกปีโดยการเข้าร่วมโปรแกรมการตระหนักถึงความปลอดภยัของ

ข้อมูลออนไลน์และหลักสูตรการฝึกอบรม ‘ความปลอดภยัของข้อมูลท่ัวโลก: การปกป้องข้อมูลของบริษัท’ 
 

ทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 
Vertiv ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนผ่านสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อตกลงการเก็บรักษา คุณไมส่ามารถใช้ ให ้หรือเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินทาง

ปัญญาของ Vertiv โดยไมไ่ด้รับอนุญาต ในท านองเดียวกัน คุณไมค่วรน าหรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือของบริษัทในการละเมิดกฎหมายหรือการคุ้มครอง

ตามสัญญา Vertiv จะไม่อนุญาตให้มกีารขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของตน และจะไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนในการละเมิดกฎหมายโดยเจตนา 
 

ควำมเป็นส่วนตัวของขอ้มูล 
 
หลายประเทศท่ี Vertiv ด าเนินการมีกฎหมายคุม้ครองข้อมูลท่ีเฉพาะเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูล Vertiv มคีวามมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตาม

กฎหมายเหล่าน้ีอย่างเขม้งวด ดงัน้ัน นโยบายทั่วไปของ Vertiv จึงก าหนดใหข้อ้มูลส่วนบุคคลและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเจ้าของข้อมูล ซ่ึงมีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ส่ง 
หรือประมวลผล ได้รับการคุ้มครองจากการท าลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือผิดกฎหมาย การสูญเสีย การเปล่ียนแปลง การเปิดเผยข้อมูลหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอ้มูล

ส่วนบุคคลจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ท่ีถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการจัดการโดยสอดคล้องกับกฎหมายเท่าน้ัน 
 

กำรพูดในนำมของ Vertiv 

 
ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความพยายามอย่างต่อเน่ืองของเราท่ีจะเสริมสร้างและปกป้องช่ือเสียงท่ีดีของ Vertiv เป็นส่ิงส าคัญที่บริษัทของเราจะต้องส่ือสารกับสาธารณะ

อย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ ดังนั้น บุคคลท่ีผ่านการฝึกอบรมบางรายเท่าน้ันท่ีได้รับอนุญาตให้พูดในนามของ Vertiv หากคุณใช้ส่ือสังคมเพื่อพูดในนามของ Vertiv 

โดยเป็นส่วนหน่ึงของงานคุณ คุณจะต้องได้รับการฝึกอบรมเร่ืองส่ือสังคมและติดตอ่ฝ่ายการตลาดของ Vertiv เพื่อลงทะเบียนเว็บไซต์ส่ือสังคมใหม ่ส าหรับรายละเอียด

เพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายของเราในเร่ืองการใช้ส่ือสังคม โปรดติดต่อฝ่ายการตลาดของ Vertiv 
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มาตรฐานทางจริยธรรมในการท าสัญญากับรฐั  
 

Vertiv เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีความรับผิดชอบซ่ึงให้บริการแก่สหรัฐอเมริกาและรัฐบาลอื่น ดังนั้น ในการท าธุรกรรมใด ๆ กับสหรัฐอเมริกาหรือรัฐบาลอื่น 
พนักงานจะต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท าท่ีเป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือการกระท าท่ีไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความซ่ือสัตย์สุจริตและความถูกต้อง
สมบูรณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อให้รบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะการให้ความสนใจอย่างละเอียดรอบคอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีอธิบายไว้ด้านล่าง  

 

ข้อมูลทีล่ะเอียดอ่อน 
 
ข้อมูลและสารสนเทศของรัฐบาลจะไม่ถูกร้องขอหรือยอมรับจากแหล่งใดๆไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม หากมีเหตุผลท่ีจะเชื่อวา่การเผยแพร่ข้อมูลน้ันไมไ่ด้รับอนุญาตหรือหาก

การส่งหรือ 

การรับข้อมูลน้ันผิดกฎหมาย นอกจากน้ี จะต้องไม่เร้องขอหรือยอมรับข้อมูลและสารสนเทศท่ีละเอียดอ่อนซ่ึงยังไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะของคู่แข่ง เช่น การเสนอราคาหรือ

ความลับทางการค้า จากแหล่งใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากมีเหตุผลท่ีจะเชื่อว่าการเผยแพร่ข้อมูลน้ันไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย 
 

ที่ปรึกษำและตัวแทน 
 
การใช้ท่ีปรึกษาและตัวแทนอย่างเหมาะสมอาจสามารถช่วย Vertiv ในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เราต้องด าเนินการเพื่อให้

แน่ใจว่าท่ีปรึกษาและตวัแทนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง นโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ ของ Vertiv และเงื่อนไขของข้อตกลงกับ Vertiv ซ่ึงรวมถึง

ข้อก าหนดเก่ียวกับข้อมูลการจัดซ้ือและผลประโยชน์ทับซ้อน ท่ีปรึกษาหรือตัวแทนจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีท ากับท่ีปรึกษาและตัวแทนน้ัน ๆ 
 

กำรหลีกเลี่ยงของขวัญและสิ่งตอบแทน 
 
คุณจะต้องไม่ให้ เสนอ หรือสัญญาว่าจะให้ของมคี่า (เช่น ความบันเทิงหรือของก านัล) ท้ังโดยตรงหรือโดยทางอ้อมแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐหรือพนักงานของรัฐในต าแหน่งท่ีจะมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ Vertiv หรือการด าเนินการของบริษัท เว้นแต่การกระท าดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และมูลค่าท่ีก าหนดไว้

อย่างชัดแจ้งซ่ึงได้รับอนุญาตโดยนโยบายของบริษัทและฝ่ายกฎหมายของ Vertiv 

 

ข้อก ำหนดในกำรปฏบิัติตำมสญัญำ 
 
คุณจะต้องเข้าร่วมท าสัญญาและด าเนินการเก่ียวกับสัญญาของรัฐบาลด้วยความสุจริต ผลิตภัณฑ์และบริการของ Vertiv จะต้องตรงตามหรือเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ในสัญญา 
คุณจะต้องไม่ส่งมอบส่ิงท่ีแตกต่างจากท่ีระบุไว้ในสัญญาให้แก่รัฐหรือไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดการทดสอบ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐบาลก่อน 

 
กำรเรียกเก็บค่ำใ้้จ่ำยส ำหรับสัญญำของรัฐบำล 
 

สัญญาท่ีท ากับรัฐบาลมักจะมีการก าหนดราคาและ/หรือค่าตอบแทนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงตามค่าใช้จ่าย ในกรณีดังกล่าว จะมีการเรียกเก็บเงินจากรัฐเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
ได้รับอนุญาตและได้รับการจัดสรรให้กับสัญญาภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ ความถูกต้องและความสอดคล้องกันเป็นส่ิงจ าเป็นในการเรียกเก็บและการจัดสรรค่าใช้จ่าย

ดังกล่าว 
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พนักงานแต่ละคนมหีน้าท่ีรับผิดชอบในการเรียกเก็บค่าเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท้ังหมดเท่าท่ีตนทราบ การเรียกเก็บเงินท่ีไม่ถูกต้องเป็นเร่ืองร้ายแรงซ่ึงเป็นส่ิงต้องห้าม

อย่างเคร่งครัด และจะส่งผลใหม้ีการสืบสวนและอาจมีการลงโทษทางวินัยตามกฎระเบียบและกฎหมายในท้องถ่ิน รวมถึงการยุติการจ้างงาน  
 

 

 

 

 

กำรเจรจำท ำสัญญำ 
 
ในการเจรจาต่อรองเก่ียวกับสัญญา สัญญารับเหมาช่วง และการแก้ไขเปล่ียนแปลงของรัฐบาล

สหรัฐอเมริกาและต่างประเทศส่วนใหญ่ จะต้องยื่นเร่ืองข้อมูลค่าใช้จ่ายและการก าหนดราคาต่อ
รัฐบาลก่อนท่ีจะตกลงราคา และสัญญาจะต้องได้รับการรับรองว่าข้อมูลเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และ

ครบถ้วนสมบูรณ์ นโยบายของ Vertiv ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายและการก าหนดราคาท้ังหมดที่ผู้ซ้ือหรือผู้ขายท่ีเหมาะสมจะเชื่อว่าอาจส่งผลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญต่อราคาของสัญญาหรือสัญญารับช่วงของรัฐบาล พนักงานของ Vertiv แต่ละคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดต่อกับรัฐบาลอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมูลเมื่อเสนอและเจรจาต่อรองสัญญาและสัญญารับช่วงของรัฐบาล 

 

เอกสำรลับ 
 
ตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีบังคับใช้ มีการก าหนดข้อจ ากัดที่เข้มงวดในการยอมรับ การป้องกัน และการควบคุมเอกสารลับของราชการ (เป็นความลับ ข้อมูลลับ หรือลับ

เฉพาะ) จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการจัดการสินทรัพย์ของ Vertiv อย่างเคร่งครัด คุณจะต้องรายงานการละเมิดความปลอดภยัให้ผู้จดัการของคุณหรือ
ผู้บริหารในระดับท่ีเหมาะสมทราบโดยทันทีภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว 

 

กำรจ่ำยเงินทำงกำรเมือง 
 
จะต้องไม่ใช้เงินทุนหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของ Vertiv เพื่อช่วยเหลือผู้สมคัรหรือผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งทางการเมืองในระดับประเทศ รัฐ หรือท้องถ่ิน 

หรือช่วยเหลือพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการทางการเมืองใด ๆ เว้นแตไ่ด้รับอนุญาตตามกฎหมายและได้รับการอนุมัติล่วงหน้าโดยฝ่ายกฎหมายของ Vertiv ข้อจ ากัดนี้
จะบังคับใช้กับการจ่ายเงินส าหรับกิจกรรมในประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา เป็นต้น เว้นแต่กฎหมายท่ีบังคับใช้จะอนุญาตให้มีการจ่ายเงินดังกล่าวและได้รับอนุมัติ

ล่วงหน้าโดยฝ่ายกฎหมายของ Vertiv ข้อจ ากัดนี้ห้ามไม่ใหม้ีการมีส่วนร่วมโดยตรงและความช่วยเหลือทางอ้อม เช่น การจัดหาสินค้า บริการ หรืออุปกรณ์ให้กับผู้สมัคร 
พรรคการเมือง หรือคณะกรรมการ รวมถึงการชดเชยค่าใช้จ่ายของพนักงานส าหรับกิจกรรมทางการเมือง อนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการทางการเมืองและมีส่วนร่วมเป็น

การส่วนตัวในนามของคุณเอง (และไมไ่ด้รับการชดเชยจาก Vertiv) ตามกฎหมายที่บังคับใช้ 

 

กำรจ้ำงงำนพนกังำนรัฐปัจจุบนัและอดีตพนักงำนรัฐ 
 
ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถ่ิน มีข้อก าหนดและข้อจ ากัดเก่ียวกับพนักงานรัฐปัจจุบันและอดีตพนักงานรัฐ พนักงานท่ีเคยท างาน

ให้กับรัฐบาลหรือผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานพิเศษของรัฐหรือกองหนุนท่ีปฏิบัติงานอยู่ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่าน้ีอย่างเคร่งครัด นโยบายของ Vertiv ก าหนด

ว่าจะต้องไม่ท าการพูดคยุเก่ียวกับการจ้างงานในอนาคตที่เป็นไปได้กับพนักงานรัฐปัจจุบันของสหรัฐอเมริกาในการละเมิดกฎหมาย Vertiv จะปฏิบัติตามกฎหมายและ
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? ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

ข้อจ ากัดในลักษณะเดียวกันในเขตอ านาจศาลอื่นอย่างเคร่งครัด  

 

ข้อก ำหนดอื่น ๆ 
 
กฎหมายและข้อบังคับท่ีบังคับใช้และเงื่อนไขในสัญญาท่ีท ากับรัฐ อาจบังคับใช้ข้อก าหนดส าหรับการปฏิบัติตามโปรแกรมการจัดการและเศรษฐกิจและสังคม การจัดท าบันทึก 
และการเก็บรักษาบันทึก ในหลายกรณ ีจะต้องมีการรับรองการปฏิบัติตามโปรแกรมบางอย่าง คุณต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของสัญญาท่ีท ากับรัฐดังกล่าว และด าเนินการ

รับรองโดยสุจริตใจหลังจากการตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงท่ีส าคัญ นอกจากน้ี คุณจะต้องดูแลเพื่อใหแ้น่ใจว่าข้อความ การส่ือสาร และการแสดงข้อมูลต่อตวัแทนของรัฐ 

เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์ ท้ังหมดเท่าท่ีตนทราบ 
 

 

 

 

เพ่ือนของฉันก ำลังจะเกษียณจำกกำรท ำงำนกับรัฐบำล ฉันสำมำรถหำรือเกี่ยวกับโอกำสกำรจ้ำงงำนที่ Vertiv กบัเธอปดห้รอืปม่ 

เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงทางกฎหมาย โปรดติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายกฎหมายของ Vertiv ก่อนท่ีจะมีส่วนร่วมในการพูดคุยท่ีเก่ียวข้องกับการจ้างงานใด ๆ กับ
พนักงานรัฐปัจจุบันหรืออดีตพนักงานรัฐ 
 

ฉันสำมำรถเสนอของก ำนัล กำรเล้ียงรบัรอง และควำมบันเทิงให้แก่พนักงำนของรัฐปด้หรือปม ่

ห้ามเสนอของก านัล การเล้ียงรับรอง และความบันเทิงให้แก่พนักงานของรัฐโดยไมต่รวจสอบยืนยันกับฝ่ายกฎหมายของ Vertiv ก่อนว่ากิจกรรมดังกล่าวถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม ่

 

การยกเว้นและการแก้ไข  
 

การยกเว้นข้อก าหนดของหลักจริยธรรมน้ีส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือกรรมการบริษัท หรือการแก้ไขใด ๆ (ตามท่ีระบุไว้ด้านล่าง) จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(หรือคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้ง) และจะเปิดเผยต่อสาธารณะในเว็บไซต์ของ Vertiv ตามที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้บังคับท่ีบังคับใช้ “การแก้ไข” หมายถึงการ
แก้ไขหลักจริยธรรมน้ีซ่ึงไม่ใช่การแก้ไขทางเทคนิคเล็กน้อย การแก้ไขด้านการจัดการ หรือการแก้ไขอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ 

ทุกคนควรทราบว่า Vertiv ไมม่ีเจตนาท่ีจะให้สิทธิหรืออนุญาตให้ยกเว้นข้อก าหนดของหลักจริยธรรมน้ี บริษัทคาดหวังการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมน้ีอย่างสมบูรณ ์

 

 

ความรับผิดชอบของบริษัท 
 

เป็นความรับผิดชอบของ Vertiv ท่ีจะต้อง: 

 จัดเตรียมแนวทางท่ีชัดเจนเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจในชีวิตประจ าวันแก่พนักงานทุกคน 

 บังคับใช้หลักจริยธรรมน้ีท่ัวท้ังบริษัท 

 แจกจ่ายหลักจริยธรรมน้ีให้แก่พนักงาน เจา้หน้าท่ี และกรรมการบริษัททุกคน 

 ตรวจสอบให้แน่ใจผ่านการส่ือสารและโปรแกรมการฝึกอบรมว่าพนักงานทุกคนตระหนักถึงและเข้าใจหลักจริยธรรมน้ี 
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 ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานทุกคนอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ ของบริษัท 

 บังคับใช้การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมน้ี 

 ท าให้แน่ใจว่าจะไม่มีการตอบโต้ส าหรับการรายงานโดยสุจริตเก่ียวกับการละเมิดหลักจริยธรรมน้ี รวมถึงนโยบายหรือขั้นตอนต่าง ๆ ของบริษัท และ 

 ก าหนดให้หัวหน้างานและผูจ้ัดการทุกคนด าเนินการและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมน้ี 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ  

 
Vertiv ด าเนินธุรกิจโดยอาศยัพนักงานของบริษัท เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงหลักการท่ีบังคับใช้ท่ีระบุไว้ในหลัก

จริยธรรมน้ีในทุกสถานการณ ์ในบริษัทขนาดใหญ่อย่างเรา ปัญหาและค าถามเกิดขึน้ได้เป็นคร้ังคราว โปรดขอความชว่ยเหลือ เมื่อคุณพบเห็นปัญหา หรือมคี าถามหรือข้อ

กังวล ส่ิงท่ีส าคัญที่สุดคือการระบุและส่ือสารปัญหาเพื่อให้มีการด าเนินการท่ีเหมาะสมอย่างทันท่วงที Vertiv จะสามารถท าเช่นน้ีได้โดยต้องได้รับความช่วยเหลือจากคุณ 

ภายใต้กฎหมายท้องถ่ินและสัญญาการจ้างงานท่ีบังคับใช้ Vertiv ก าหนดใหพ้นักงาน โดยเฉพาะพนักงานในต าแหน่งผู้บริหาร ช่วยป้องกันหรือหยุดการละเมิดโดยผู้อื่น 

Vertiv คาดหวังให้คุณแจ้งเตือนผู้บริหารในระดับท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการละเมิดกฎหมายหรือหลักจริยธรรมน้ี -- โดยไมร่ะบุตัวตน ถ้าคุณต้องการ การไมแ่จ้งให้ผูบ้ริหาร

ทราบอาจส่งผลให้ได้รับการลงโทษทางวินัย นอกจากน้ี การไม่ช่วยหยดุการกระท าท่ีไม่เหมาะสมจะท าให้ Vertiv ท่ีมคีวามเส่ียงอย่างมาก และอาจส่งผลกระทบต่อ

ความส าเร็จของบริษัท และรวมถึงความส าเร็จของหน่วยธุรกิจท่ีการด ารงชีวิตของคณุต้องพึ่งพาอาศยัดว้ย เราท าได้เพียงปกป้อง Vertiv ผ่านการกระท าของพนักงานของ
เราเท่าน้ัน ดังนั้นโปรดช่วยเหลือ 

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร  
 

ผู้บริหารทุกระดับของ Vertiv จะต้องส่ือสารความคาดหวังของเราท่ีมีต่อพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างท่ีดีโดยท าตามหลักจริยธรรมน้ี และแจ้งบุคคลท่ี
เหมาะสมทันทีเมื่อมีพบปัญหาหรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหา ในบางท่ี กฎหมายท้องถ่ินและสัญญาการจ้างงาน อาจส่งผลต่อภาระผูกพันน้ี อย่างไรก็ตาม สมาชิกของฝ่ายบริหารท่ี

ทราบถึงการละเมิดหลักจริยธรรมน้ีและไมช่่วยแก้ไขปัญหา จะถือว่าละเมดิโปรแกรมจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Vertiv 

 

 

วิธีการขอรับความช่วยเหลือหรือรายงานข้อกังวล  
 

หากคุณมีค าถามหรือข้อกังวล คุณสามารถเลือกช่องทางการส่ือสารใดก็ได้ต่อไปน้ี: 

 ผู้จัดการหรือหัวหน้างานของคุณ 

 ศูนย์ติดต่อด้านจริยธรรมของ Vertiv หรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยธุรกิจของคุณ 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลของ Vertiv 

 ทนายความของ Vertiv 

 Andrew Cole ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจริยธรรมของ Vertiv 

 สายด่วนจริยธรรมท่ัวโลกของ Vertiv 
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ผู้จัดการหรือหัวหน้างานสายตรงของคุณควรเป็นช่องทางส่ือสารหลักในกรณีส่วนใหญ่ ขั้นตอนต่อไปคือควรขอค าแนะน าจากผู้จัดการในสายการบังคับบัญชาของฝ่ายคณุหรือ

ศูนย์ติดต่อด้านจริยธรรมของ Vertiv หรือเจ้าหน้าท่ีในหน่วยธุรกิจของคุณ คุณควรรู้สึกสบายใจในการติดต่อกับบุคลากรต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงผู้เชีย่วชาญด้าน

ทรัพยากรบุคคล ทนายความของ Vertiv หรือประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจริยธรรมของ Vertiv หากต้องการความชว่ยเหลือเพิ่มเติม  

สุดท้าย สายดว่นจริยธรรมท่ัวโลกของ Vertiv พร้อมรับรายงานข้อกังวลหรือการละเมิดด้านจริยธรรม หรือรายงานข้อกังวลเก่ียวกับความผดิปกติด้านการท าบัญชีหรือ

การเงินท่ีอาจเกิดขึ้นได้  
 

 

 

ไมว่่าจะมีข้อกังวลในเร่ืองใด จะมีบุคคลท่ีเหมาะสมพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ Vertiv มีความมุ่งมั่นท่ีจะจัดหาช่องทางรายงาน ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในทุก
กรณีท่ีเป็นไปได้ 

 

ห้ำมตอบโต ้
 
จะต้องไม่มีการตอบโต้หรือการท าร้ายพนักงานท่ีรายงานการละเมิดที่เป็นไปได้หรือข้อกังวลอื่น ๆ พนักงานท่ีเก่ียวข้องกับการตอบโต้หรือการท าร้ายดังกล่าว จะถูกด าเนินการ

ทางวินัยร้ายแรง ซ่ึงรวมถึงการเลิกจ้างท่ีเป็นไปได ้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณถามค าถามหรือรายงานข้อกังวล 
 

ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีมีการรายงานผ่านโปรแกรมจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นปัญหาความสัมพันธข์องพนักงานซ่ึงถูกใช้ก าหนดบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับ
การตรวจสอบได้ โดยบ่อยคร้ังจะเป็นองคก์รด้านทรัพยากรบุคคลในท้องถ่ิน คุณสามารถรับการตอบกลับข้อกังวลเก่ียวกับความสัมพันธข์องพนักงานได้รวดเร็วขึ้น หากคุณ

ติดต่อกับทีมผู้บริหารในท้องถ่ินหรือหน่วยธุรกิจของคุณโดยตรง 

เมื่อผู้น าระดับอาวุโสของ Vertiv ทราบถึงปัญหาด้านจริยธรรมหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีอาจเกิดขึ้น จะมีการมอบหมายปัญหาน้ันให้กับบุคคลหรือหน่วยงานท่ี

เหมาะสมท่ีสุดเพื่อท าการตรวจสอบ โดยอาจเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม หรือฝ่ายอื่น ๆ ของ Vertiv ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสถานการณ์
น้ัน ๆ ในบางกรณ ีเราอาจต้องใช้ผู้ตรวจสอบจากภายนอก 

การตรวจสอบจะเป็นไปอย่างราบร่ืนมากขึ้นเมื่อบุคคลท่ีรายงานปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นน้ันให้ข้อมูลโดยละเอียดและมีการติดต่อแบบสองทางกับผู้ตรวจสอบ ผู้รายงานยังคง
สามารถไม่ระบุตัวตน แมว้่าในมุมมองของผู้ตรวจสอบเห็นว่าจะเป็นการดีกว่าหากทราบตัวบุคคลผู้รายงานข้อกังวล เน่ืองจากจะชว่ยให้มีการส่ือสารท่ีดีขึ้นและท าให้ข้อ

กล่าวหามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น บางคร้ัง ข้อกล่าวหาท่ีไมม่ีการระบุตัวตนไดผ้ลลัพธ์เป็นไม่มีมูลความจริง 

Vertiv เข้าใจว่าข้อกล่าวหาบางอย่างไมส่ามารถพิสูจน์ได้ หรืออาจจะไม่เป็นความจริง นโยบายของบริษัทก าหนดให้ห้ามตอบโต้พนักงานด้วยเหตุผลว่าพวกเขารายงานข้อ
กังวลหรือแจ้งข้อกล่าวหาผ่านโปรแกรมจริยธรรม พนักงานท่ีท าการตอบโต้กับพนักงานคนอื่นเน่ืองจากรายงานข้อกังวล จะเป็นผู้ละเมิดหลักจรรยาบรรณน้ีเสียเอง และอาจ

 

คุณสำมำรถส่งรำยงำนผ่ำนสำยด่วนจริยธรรมท่ัวโลกของ Vertiv ที:่ http://www.VertivCo.EthicsPoint.com 

หรือคุณสำมำรถโทรติดต่อสำยด่วนจริยธรรมทั่วโลกของ Vertiv ที:่ 

+1-855-874-1654 (ฟรหีำกโทรจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ) 

สามารถขอรับหมายเลขสายด่วนในท้องถ่ินได้จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Vertiv 
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ถูกลงโทษทางวินัยตามกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบของท้องถ่ิน สูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้าง เราได้ก าหนดนโยบายนี้เพื่อให้บุคคลไม่ต้องลังเลท่ีจะรายงานข้อกังวล

เพราะกลัวการตอบโต้ 

แม้ว่า Vertiv จะไมด่ าเนินการกับพนักงานเน่ืองจากการรายงานข้อกังวลด้านจริยธรรม -- แมว้่าสุดท้ายแล้วผลการตรวจสอบข้อกังวลดังกล่าวเป็นเท็จ -- กฎหมาย
ท้องถ่ินอาจก าหนดให้ผู้กล่าวหาต้องรับผิดทางกฎหมายจากการสร้างข้อกล่าวหาท่ีเป็นเท็จหรือประสงค์ร้าย การรายงานข้อกล่าวหาผ่านโปรแกรมจริยธรรมไมไ่ด้ปกป้อง

พนักงานจากการลงโทษทางวินัยซ่ึงบังคับใช้ตามนโยบายและกฎการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 

หากเป็นไปได้ เมื่อการตรวจสอบส้ินสุด Vertiv จะแจ้งผลตอบกลับแก่พนักงานท่ีรายงานข้อกังวล ซ่ึงไม่สามารถท าได้กับข้อกล่าวหาท่ีไมม่ีการระบุตัวตน นอกจากน้ี 
รายละเอียดท่ีเราสามารถแบ่งปันเป็นผลการตรวจสอบอาจจ ากัดเน่ืองจากข้อกังวลทางกฎหมายหรือข้อกังวลเก่ียวกับการรักษาความลับ อย่างไรก็ตาม บุคคลท่ีรายงานปัญหา

ควรมคีวามมั่นใจว่า Vertiv จะตรวจสอบข้อกังวลท่ีน่าเชื่อถือท้ังหมดและด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีระบุ 

 

การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  
 

การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบการด าเนินการท่ีบังคับใช้ -- รวมท้ังการฝ่าฝืนท่ีระบุไว้ในหลักจริยธรรมน้ีและการ

ฝ่าฝืนท่ีก าหนดในกฎระเบียบการท างานและนโยบายของบริษัทในท้องถ่ิน -- ถือเป็นข้อบังคับ การไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การกล่ันแกล้ง หรือการบังคับขู่เข็ญ

ผู้ตรวจสอบภายในหรือภายนอก หรือการพยายามท าให้ผู้ตรวจสอบเข้าใจผิด เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และอาจส่งผลให้มีการเลิกจ้างและการฟ้องร้องทางแพ่งหรือ
ทางอาญา ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถ่ินและข้อตกลงหรือสัญญาการจ้างงานหรือข้อผูกพันในการให้ค าปรึกษาท่ีเก่ียวข้อง 
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ค ารับรอง  
 

ข้าพเจ้าได้อ่านหลักจริยธรรมน้ีอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงท่ีจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และบทบัญญัตขิองหลักจริยธรรมน้ี  

โปรดกรอกข้อมูลและส่งค ารับรองน้ีกลับไปให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Vertiv เพื่อรวบรวมในแฟ้มบุคลากรของคณุ 

 

 

 

 

 

ลำยเซ็น  หมำยเลขพนักงำน (หำกมี) 

 

 

 

ตัวพิมพ์หรือ้่ือตัวบรรจง   วันที่ 

 

 

 

้่ือและที่อยู่ของหน่วยธุรกิจ:  

 

 

 

 


