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เรายนืหยดัในอดุมการณ:์
 หลกัปฏบิตัขิองเรา
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ถงึเพือ่นพนักงานทกุทา่น

เรามเีป้าหมายรว่มกนั น่ันกค็อืยกระดบัคณุภาพชวีติของผูผ้ลติและผูบ้รโิภคเพือ่สรา้งความเจรญิกา้วหนา้ใหก้บัคนรุน่ตอ่ๆ ไป นี่
คอืเหตผุลของเราทีว่า่ท�าไมเราตอ้งท�างานเพือ่ไปสูค่วามส�าเร็จใหม่ๆ  ทกุวนั และเป็นสิง่ทีท่�าใหเ้ราแตกตา่งจากผูอ้ ืน่

เป้าหมายนีม้รีากฐานมาจากคา่นยิมขอ้หนึง่ของเรา ซึง่กค็อืการยนืหยดัในอดุมการณ ์คา่นยิมนีห้มายความวา่เราจะด�าเนนิ

กจิกรรมทางธรุกจิของเราอยา่งมจีรยิธรรมและดว้ยความโปรง่ใสอยูเ่สมอ ไมว่า่เราจะตอ้งเผชญิกบัความยากล�าบากมากนอ้ย

เพยีงใดกต็าม ลกูคา้ หุน้สว่นทางธรุกจิ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ ตา่งคาดหวงัในตวัเราเป็นอยา่งสงู ซึง่กเ็ป็นสิง่

ทีเ่ราควรคาดหวงัในตวัเราทกุคนดว้ยเชน่กนั

พวกเราทกุคนมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม เราจงึไดก้�าหนดหลกัปฏบิตัขิอง Corteva 

Agriscience™ เพือ่ชว่ยแนะน�าการปฏบิตังิานและการตดัสนิใจในแตล่ะวนั หลกัปฏบิตันิีเ้ป็นเครือ่งมอืทีค่ณุสามารถใชเ้พือ่

ชว่ยในการด�าเนนิธรุกจิโดยยดึถอืมาตรฐานจรยิธรรมขัน้สงู โปรดอา่นหลกัปฏบิตัขิองเราโดยละเอยีดเชน่เดยีวกบัทีผ่มได ้

อา่นแลว้ และพดูคยุกบัเพือ่นพนักงานของคณุเกีย่วกบัหลกัปฏบิตั ิหากคณุมคี�าถามเกีย่วกบัแนวทางการปฏบิตัธิรุกจิของเรา

วา่สอดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตัขิองเราอยา่งไร โปรดสอบถามกบัหวัหนา้ของคณุ เราสง่เสรมิความอยากรูอ้ยากเห็น การสนทนา 

และความหลากหลายทางความคดิบนโลกรอบตวัเราทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอนี้

ในขณะทีเ่รามุง่หวงัทีจ่ะยกระดบัคณุภาพชวีติ โปรดอยา่ลมืวา่ไมเ่พยีงแตส่ ิง่ทีเ่ราท�าเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึวธิทีีเ่ราท�าดว้ย  

การยนืหยดัในอดุมการณห์มายถงึการท�าสิง่ทีถ่กูตอ้งอยูเ่สมอ 

   —James C. Collins, Jr.

Chief Executive Officer, Corteva Agriscience™

สาสน์จาก Jim Collins
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บทน�า

เรายนืหยดัในอดุมการณ์

เป้าหมายของเรา
เพือ่เป็นการยกระดบัคณุภาพชวีติของผูผ้ลติและผูบ้รโิภคซึง่จะชว่ยสรา้งความเจรญิกา้วหนา้ใหก้บัคนรุน่ตอ่ๆ ไป

เราปฏบิตัติามคา่นยิม
คา่นยิมเป็นหวัใจส�าคญัของเรา ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัทีแ่สดงออกถงึตวัตนของเราและสิง่ทีเ่รายดึมัน่ และเป็นแนวคดิ
หลกัทีส่ง่เสรมิการตดัสนิใจและสรา้งวฒันธรรมองคก์ร ความส�าเร็จทีไ่ดรั้บนัน้ลว้นมาจากการทีพ่นักงานยดึถอื
และปฏบิตัติามคา่นยิมนีท้กุเมือ่

คา่นยิมของเรา ไดแ้ก่

 พฒันาคณุภาพชวีติ  เรามุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาคณุภาพชวีติและโลกใบนี ้ในฐานะผูน้�า เป้าหมายของเราไมใ่ชแ่ค่
สรา้งก�าไรอยา่งรวดเร็วเทา่นัน้ แตย่งัตอ้งสรา้งประโยชนแ์กส่งัคมดว้ย

     มคีวามภาคภมูใิจ  เราคอืผูน้�าทีพ่ยายามอยา่งไมล่ดละ เรายนืหยดัทีจ่ะฝ่าฟันอปุสรรคตา่งๆ ในภาค
อตุสาหกรรมเสมอืนเป็นอปุสรรคของเราเองและพรอ้มยกระดบัการท�างานเพือ่ใหภ้าค
เกษตรกรรมมคีวามพัฒนาและกา้วหนา้

         ชา่งสงสยั   เราสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  อยา่งไมล่ดละ เราเรง่มอืสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  เพือ่สรา้ง
แนวทางการแกไ้ขปัญหาซึง่ชว่ยใหผ้ลติอาหารคณุภาพสงูทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

   สรา้งองคก์รรว่มกนั  การรว่มแรงรว่มใจกนัเพือ่ใหเ้ราเตบิโต เราตอ้งเปิดรับความหลากหลายและประสานความ
รว่มมอืเพือ่สรา้งองคก์รทีม่คีวามเป็นหนึง่เดยีวกอ่น แลว้จงึเผยแพรแ่นวคดินีต้อ่ไปในวงการ
อาหารเพือ่สรา้งคา่นยิมรว่มกนั

  ยนืหยดัในอดุมการณ ์  เราท�าในสิง่ทีถ่กูตอ้งเสมอ ดงันัน้เราจงึรักษามาตรฐานดา้นจรยิธรรมขัน้สงูสดุในการด�าเนนิ
ธรุกจิอยา่งปลอดภยัและโปรง่ใส

 ใชช้วีติอยา่งปลอดภยั เราค�านงึถงึความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มในทกุกจิกรรม

คา่นยิมเป็นสิง่ทีอุ่ม้ชูเรา
หากเรายดึถอืคา่นยิมของเราแลว้ เรากจ็ะท�างานได ้
อยา่งตัง้มัน่และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ คา่นยิมชว่ย
ใหเ้รามจีดุมุง่หมายรว่มกนั และสรา้งความเป็นอนัหนึง่
อนัเดยีวและความสม�า่เสมอภายในองคก์ร อกีทัง้ยงั
เป็นพืน้ฐานของการรว่มงานและความรว่มมอื และเป็น
เครือ่งน�าทางและวสิยัทศันส์ูอ่นาคต

สารบญั วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทัว่โลก
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บทน�า

หลกัปฏบิตัขิองเรา

หลกัปฏบิตัเิป็นเอกสารทีใ่ชง้านได้
จรงิ
หลกัปฏบิตัขิองเราไมไ่ดเ้ป็นเพยีงแคร่ายการกฎตา่งๆ 
เทา่นัน้ แตเ่ป็นแหลง่ขอ้มลูทีน่�าไปใชง้านไดจ้รงิทีเ่ป็น
รากฐานส�าหรับการตดัสนิใจและการด�าเนนิการอยา่ง
มจีรยิธรรม เมือ่ไดอ้า่นและท�าความเขา้ใจหลกัปฏบิตั ิ
ของเราแลว้ เราจะไดเ้รยีนรูถ้งึวธิกีารปฏบิตัโิดยยดึถอื
คา่นยิมของเรา แมว้า่เราจะประสบกบัสถานการณท์ี่
ยากล�าบาก หลกัปฏบิตัชิว่ยใหเ้ราสามารถปกป้องธรุกจิ
ของเรา สรา้งและรักษาวฒันธรรมบรษัิททีเ่ขม้แข็ง 
และรับประกนัความส�าเร็จของเรา

โปรดจ�าไวว้า่ หลกัปฏบิตัจิะไมเ่กดิประโยชนอ์ะไรหาก
เราไมล่งมอืปฏบิตัแิละรับผดิชอบตอ่ผลจากการด�าเนนิ
การของเรา 

วธิกีารใชห้ลกัปฏบิตัขิองเรา 
หลกัปฏบิตัขิองเราแบง่ออกเป็นสว่นตา่งๆ ทีช่ว่ย
แนะน�าวธิกีารยนืหยดัในอดุมการณ์

นอกจากนี ้หลกัปฏบิตัยิงัใหแ้หลง่ขอ้มลูส�าหรับการ
ถามค�าถาม หรอืรายงานขอ้กงัวลดา้นจรยิธรรม

พนักงานทกุคนไดรั้บความคาดหวงัให:้
• อา่นหลกัปฏบิตัโิดยละเอยีด ท�าความเขา้ใจเนือ้หา 

และอา้งองิหลกัปฏบิตัอิยูเ่ป็นประจ�า
• มคีวามเขา้ใจวา่หลกัปฏบิตันัิน้เกีย่วขอ้งกบังานของ

เราเองอยา่งไร
• ท�าความเขา้ใจความรับผดิชอบของเราตามทีอ่ธบิาย

ไวใ้นหลกัปฏบิตั ิ
• ถามค�าถามหากไมแ่น่ใจเกีย่วกบัความรับผดิชอบ

ของเรา
• ทราบวธิกีารรายงานขอ้กงัวลดา้นจรยิธรรม และ

เขา้ใจถงึความส�าคญัในการรายงานดงักลา่ว

ขอบเขต
หลกัปฏบิตันัิน้มผีลบงัคบัใชก้บัพนักงานของ Corteva 
Agriscience™ ทกุคน ไมว่า่จะท�างานอยูท่ีใ่ด ซึง่รวม
ถงึพนักงานทีท่�างานในการรว่มทนุ 

สารบญั วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทัว่โลก
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บทน�า

ความรับผดิชอบของเรา

ความรบัผดิชอบของทกุคน
เราทกุคนตา่งมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการยดึถอืคา่นยิม
ของเรา เราตอ้งด�าเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมและ
โปรง่ใส และปฏบิตัติอ่เพือ่นพนักงาน ลกูคา้ และหุน้
สว่นทางธรุกจิดว้ยความยตุธิรรมและความเคารพ เรา
ตอ้งยนืหยดัในอดุมการณ ์
ในการปฏบิตัติามความรับผดิชอบ เราจะตอ้ง:
• ยดึถอืคา่นยิมในทกุกจิกรรมทางธรุกจิ 
• เขา้ใจและยดึถอืหลกัปฏบิตั ิรวมถงึนโนบายและขัน้

ตอนตา่งๆ ของบรษัิท 
• ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายของ

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งทกุประการในแตล่ะประเทศทีเ่รา
ด�าเนนิธรุกจิ 

• ถามค�าถามหรอืแจง้ขอ้กงัวลตามทีอ่ธบิายไวใ้น 
การออกมาพดูและขอความชว่ยเหลอื 

• รายงานหากสงสยัวา่มกีารละเมดิกฎหมาย หลกั
ปฏบิตั ิหรอืนโยบายและขัน้ตอนอืน่ๆ ของบรษัิท
ตามทีอ่ธบิายไวใ้น การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื 

• ใหค้วามรว่มมอืกบัการสบืสวนการประพฤตผิดิ 

ความคาดหวงัตอ่ผูบ้รหิาร 
แมว้า่เราทกุคนจะมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการยดึถอื
คา่นยิมของเรา พนักงานกม็กัจะดตูวัอยา่งจากผูท้ีม่ ี
บทบาทในฝ่ายบรหิารเพือ่เป็นตวัอยา่งและแนวทาง
พฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรม ผูบ้รหิารนัน้มสีว่นส�าคญัตอ่
วฒันธรรมดา้นจรยิธรรมขององคก์ร รวมถงึความ
ปลอดภยัและความเป็นอยูข่องผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
ดงันัน้ ต�าแหน่งผูบ้รหิารจงึมคีวามรับผดิชอบเพิม่เตมิ
ผูบ้รหิารมคีวามรับผดิชอบตอ่:
• เป็นตวัอยา่งพฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรมขัน้สงูสดุ
• สือ่สารกบัพนักงานอยา่งชดัเจนอยูเ่ป็นประจ�าเกีย่ว

กบัวธิทีีพ่นักงานสามารถสง่เสรมิคา่นยิมของเราได ้
• ปฏบิตัติอ่พนักงานทกุคนอยา่งยตุธิรรม 
• ใหค้วามมัน่ใจแกพ่นักงานวา่สามารถถามค�าถาม

หรอืแจง้ขอ้กงัวลดา้นจรยิธรรมโดยไมต่อ้งกลวัการ
ตอบโต ้

• จัดการกบัรายงานของพนักงานเรือ่งการประพฤตผิดิ
ทีต่อ้งสงสยัอยา่งเหมาะสม

• เมือ่พนักงานถามค�าถามหรอืแจง้ขอ้กงัวลทีผู่บ้รหิาร
พบวา่ตอบหรอืแกไ้ขไดย้าก ใหป้ฏบิตัติามแนวทาง
ใน การออกมาพดูและขอความชว่ยเหลอื 

สารบญั วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทัว่โลก
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วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

วธิกีารปฏบิตัตินโดยยนืหยดัในคณุธรรม  
(ตดัสนิใจโดยใชห้ลกัจรยิธรรม)

คา่นยิมคอืแนวทางการตดัสนิใจของ
เรา
คา่นยิมคอืแนวทางในการตดัสนิใจและการกระท�าของ
เรา การถามค�าถามเหลา่นีก้ระตุน้ใหเ้รามองปัญหา
อยา่งถีถ่ว้นและตดัสนิใจไดด้ขี ึน้ 

ฉนัมคีวามรบัผดิชอบอยา่งไรในสถานการณน์ี้
การตดัสนิใจนีส้ง่ผลกระทบตอ่คา่นยิมทีฉ่นัยดึถอื
ขอ้ใด
ระเบยีบวธิปีฏบิตัมิผีลตอ่การตดัสนิใจอยา่งไรบา้ง
มคีวามรบัผดิชอบทางกฎหมายใดทีฉ่นัตอ้ง
พจิารณาใหร้อบคอบ

ผูใ้ด/สิง่ใดจะไดร้บัผลกระทบจากการตดัสนิใจนี้
บา้ง
• ลกูคา้ใชไ่หม
• ผูถ้อืหุน้ใชไ่หม
• เพือ่นรว่มงานใชไ่หม
• หุน้สว่นทางธรุกจิใชไ่หม
• ชมุชนในพืน้ทีใ่ชไ่หม
• เจา้หนา้ทีข่องรัฐใชไ่หม
• คูแ่ขง่ใชไ่หม
• ฉัน ครอบครัว หรอืญาตพิีน่อ้งใชไ่หม 
• โลกและสิง่แวดลอ้มใชไ่หม

เมือ่คณุไดพ้จิารณาความผดิชอบและผลทีต่ามมาจาก
การตดัสนิใจแตล่ะเรือ่งอยา่งถีถ่ว้นแลว้ กส็ามารถท�า
ตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่แกไ้ขปัญหาได ้

สิง่นีถ้กูกฎหมาย
หรอืไม่

ส ิง่นีถ้กูหลกั
จรยิธรรมหรอืไม่

ส ิง่นีถ้กูตอ้ง
หรอืไม่

ด�าเนนิการตอ่

ปรกึษาฝ่าย
กฎหมาย

ปรกึษาฝ่ายจรยิธรรม
และการปฏบิตัติาม

นโยบาย

ปรกึษาหวัหนา้หรอื
เพือ่นรว่มงาน

หยดุ หยดุ หยดุ

ใช่

ไมแ่น่ใจ

ไม่

ไมแ่น่ใจ

ไม่

ไมแ่น่ใจ

ไม่

ใช่ ใช่เร ิม่

สารบญั บทน�า เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ
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สสสสสสสและกนั

สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
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สสสสสสสสสของเรา
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยู่
เสมอ
ในการสง่เสรมิสถานทีท่�างานทีม่คีวามเคารพใหเ้กยีรติ
กนั เราจะ: 
• หลกีเลีย่งค�าพดูหรอืการกระท�าทีผู่อ้ ืน่อาจเห็นวา่น่า

รังเกยีจหรอืไมพ่งึประสงค ์
• ออกมาพดูหากพบเห็นพฤตกิรรมทีเ่ป็นการคกุคาม 

น่ารังเกยีจ หรอืรนุแรง 
• ปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่โดยใหเ้กยีรต ิความเคารพ สภุาพ 

และยตุธิรรม 
• เห็นคณุคา่ของความทุม่เทของเพือ่นพนักงาน
• สง่เสรมิชมุชนทีใ่หก้ารสนับสนุนและเปิดกวา้ง

ที ่Corteva Agriscience™ เราเตบิโตดว้ยการท�างานรว่มกบัผูอ้ ืน่ เรา
ท�างานรว่มกนัไดอ้ยา่งดที ีส่ดุเมือ่เราปฏบิตัติอ่ทกุคนโดยใหเ้กยีรตแิละ
ความเคารพ ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มในการท�างานในเชงิบวก  
มปีระสทิธภิาพ และปราศจากพฤตกิรรมทีไ่มเ่ป็นมอือาชพี

เราสง่เสรมิสถานทีท่�างานทีม่คีวามเคารพให ้
เกยีรตกินั

เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
 ซึง่กนัและกนั

พฤตกิรรมทีค่กุคามและไมใ่หเ้กยีรติ
พฤตกิรรมทีค่กุคามและไมใ่หเ้กยีรตอิ ืน่ๆ อาจรวมถงึ:

• สิง่ทีเ่ราพดูหรอืเขยีน (ตวัตอ่ตวัหรอืในโซเชยีลมเีดยี): การ
เหยยีดหยามทางเชือ้ชาต ิเผา่พนัธุ ์ศาสนา หรอืเพศ ค�าพดู 
เร ือ่งตลก เร ือ่งซุบซบินนิทาทีเ่ส ือ่มเสยี การเหมารวม หรอื
การใชถ้อ้ยค�าทีข่ม่ขู ่เสยีงดงั หยาบคาย หรอืลว่งละเมดิ

• สิง่ทีเ่ราท�า: การสมัผสัทางกายภาพทีไ่มพ่งึประสงค ์การ
รกุรานทางเพศ การเสนอผลประโยชนใ์นการท�างานเพือ่
แลกเปลีย่นการตอบแทนทางเพศ การใชค้อมพวิเตอรแ์ละ
ระบบการสือ่สารของ Corteva Agriscience™ อยา่งไม่
เหมาะสม

• สิง่ทีเ่ราแสดง: วางรปูถา่ยลามกอนาจารหรอืสอ่ไปในทาง
อนาจาร หรอืสโลแกน โปสเตอร ์การต์นู หรอืรปูภาพที่
หยาบคายในหรอืบนทรพัยส์นิของ Corteva Agriscience™

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

บทน�า

โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัหมายความวา่ เราจะ: 

• วา่จา้งและเลือ่นต�าแหนง่บคุคลตามทกัษะ ประสบการณ ์
และเป้าหมายของบคุคลน ัน้ โดยสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการทางธรุกจิของเรา 

• ไมเ่ลอืกปฏบิตัติอ่พนกังานหรอืผูส้มคัรงานใดๆ อนั
เนือ่งมาจากอาย ุเชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ เพศ ความ
ทพุพลภาพ ชาตกิ�าเนดิหรอืเผา่พนัธุ ์วงศต์ระกลู 
สถานภาพการสมรส สถานภาพทางครอบครวั รสนยิม
ทางเพศ เอกลกัษณห์รอืการแสดงออกทางเพศ หรอื
สถานภาพทางทหาร 

• ไมเ่ลอืกปฏบิตัใินการเงือ่นไขการจา้งงานใดๆ ซึง่รวมถงึ 
การสรรหา การจา้ง การเลือ่นต�าแหนง่ การลดต�าแหนง่ 
การโอนยา้ย การคดัเลอืกเพือ่รบัการฝึกอบรม การใหอ้อก
จากงาน อตัราคา่จา้ง หรอืรปูแบบการใหค้า่ตอบแทนอืน่ๆ 

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยู่
เสมอ
ในการสง่เสรมิโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนั เราจะ: 
• ปฏบิตัติอ่ทกุคนอยา่งยตุธิรรมและเทา่เทยีม
• ตดัสนิใจดา้นการวา่จา้งโดยยดึตามความสามารถ

และคณุสมบตัเิทา่นัน้
• อ�านวยความสะดวกแกผู่ท้พุพลภาพตามกฎหมาย
• ปฏเิสธทีจ่ะยอมรับขอ้อา้งในการเลอืกปฏบิตัใิดๆ

เรามุง่ม ัน่ในการสง่เสรมิการเตบิโตของพนกังานโดยยดึตาม
คณุสมบตัแิละการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม เราจะไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
เนือ่งจากเราเล็งเห็นคณุคา่ของแตล่ะบคุคลไมว่า่จะมคีวามเชือ่
หรอืลกัษณะภายนอกอยา่งไรก็ตาม

เราสง่เสรมิโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนั

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

แรงงานทีนั่บรวมทกุกลุม่คนและหลากหลายนัน้: 

• ประกอบดว้ยเชือ้ชาต ิเผา่พนัธุ ์เพศ อาย ุถ ิน่ก�าเนดิ 
ศาสนา และมมุมองทีห่ลากหลาย

• เปิดรบัผูค้นจากทกุภมูหิลงั 

• สง่เสรมิการเปิดเผย เพือ่ใหท้กุคนรูส้กึวา่สามารถมสีว่น
รว่มได ้

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยู่
เสมอ
เรานับรวมทกุกลุม่คนและหลากหลายโดย: 
• สรา้งทมีโดยใสใ่จในความหลากหลาย 
• แบง่ปันขอ้มลูและขอความคดิเห็นจากสมาชกิในทมี

ทัง้หมด
• เสาะหามมุมองทีแ่ตกตา่งออกไปอยูเ่สมอเพือ่หาวธิี

แกไ้ขปัญหา
• รับฟังมมุมองของผูอ้ืน่ดว้ยการใหเ้กยีรตแิละความ

เคารพ
• หกัลา้งเรือ่งเลา่ตอ่ๆ กนัมา การเหมารวม และอคติ
• ออกมาพดูหากเรารูส้กึวา่มมุมองของเราหรอืผูอ้ืน่

นัน้ไมไ่ดรั้บการใหเ้กยีรต ิ

การรว่มกนัสรรคส์รา้ง หมายถงึการโอบรบัสภาพแวดลอ้มในการ
ท�างานทีน่บัรวมทกุกลุม่คน ทกัษะและมมุมองทีห่ลากหลายจะ
สง่เสรมิใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์ความอยากรูอ้ยากเห็น และ
นวตักรรม เราจะสามารถตดัสนิใจและเรง่การเตบิโตของธรุกจิของ
เราไดอ้ยา่งดที ีส่ดุเมือ่เรารว่มงานกบัผูค้นทีม่คีวามคดิเห็น มมุมอง 
และภมูหิลงัทีห่ลากหลาย

เรานับรวมทกุกลุม่คนและหลากหลาย

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยู่
เสมอ
ในการคงรักษาสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและถกูสขุ
อนามยั เราจะ: 
• ไมย่อมใหเ้กดิความรนุแรง ไมว่า่จะเป็นการขม่ขูท่าง

วาจาหรอืรา่งกาย การขม่แหง รังแก และบบีบงัคบั 
• ออกมาพดูหากพบเห็นการกระท�าทีร่นุแรงหรอืการ

ขม่ขู่
• ไมป่ฏบิตัหิรอืสัง่ใหบ้คุคลอืน่ใดปฏบิตัโิดยมคีวาม

เสีย่งทีไ่มจ่�าเป็นในสถานทีท่�างาน 
• รูจั้กและปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัดิา้น

สขุภาพและความปลอดภยัของเรา

การใชช้วีติอยา่งปลอดภยั หมายความวา่เราค�านงึถงึความ
ปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มในทกุกจิกรรม เราดแูลใหต้วัเราและผูอ้ ืน่
ปลอดภยั เนือ่งจากไมม่สี ิง่ใดทีส่�าคญัไปกวา่ความปลอดภยัและ
ความเป็นอยูท่ ีด่ ี

เราดแูลใหส้ถานทีท่�างานของเราปลอดภยั 

• รายงานสภาพแวดลอ้มหรอืพฤตกิรรมทีไ่มป่ลอดภยั 
และอนัตรายในสถานทีท่�างาน

• ป้องกนัการไดรั้บบาดเจ็บ การลม้ป่วย และเหตกุรณี
ตา่งๆ ในการท�างานในเชงิรกุ 

• รูว้า่ตอ้งท�าอะไรเมือ่เกดิเหตกุารไดรั้บบาดเจ็บหรอื
เหตฉุุกเฉนิอืน่ๆ และการฝึกซอ้มเหตฉุุกเฉนิ

• ไมค่รอบครองหรอืใชย้าเสพตดิทีผ่ดิกฎหมายหรอื
สารทีไ่ดรั้บการควบคมุอืน่ๆ ขณะท�างาน และไมเ่ขา้
งานขณะสภาพรา่งกายบกพรอ่ง

• แจง้หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืผูรั้บแจง้เหตุ
รายแรกในกรณีทีก่�าลงัจะเกดิเหตอุนัตราย

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยูเ่สมอ
ในการด�าเนนิธรุกจิอยา่งเป็นธรรมและซือ่สตัย ์เราจะ: 

• เราจะโฆษณาและจ�าหน่ายผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเราอยา่งแข็งขนั แตไ่มม่กีารบดิเบอืนขอ้มลู

• ประมาณการระยะเวลาในการด�าเนนิการอยา่งแมน่ย�า

• ไมก่ลา่วอา้งเกีย่วกบัคูแ่ขง่อยา่งไมถ่กูตอ้ง

• ไมล่ะเมดิลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครือ่งหมายการคา้ หรอืทรัพยส์นิทางปัญญาอืน่ๆ หรอืใชใ้นทางทีผ่ดิ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การโฆษณาและสญัญาของเราเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทัง้หมด

• ขออนุญาตจากผูม้อี�านาจอยา่งเหมาะสมเพือ่สรปุขอ้ตกลงหรอืลงนามในสญัญา

• ไมค่าดการณผ์ลการด�าเนนิธรุกจิหรอืการลงทนุจนเกนิควร 

เราด�าเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม ทกุคร ัง้ทีเ่ราปฏบิตังิานในนามของ 
Corteva Agriscience™ น ัน้ถอืเป็นโอกาสในการสรา้งความประทบัใจ
ทีด่ ีเราพดูถงึงานของเราดว้ยความภาคภมูใิจ ความซือ่สตัย ์และความ
โปรง่ใส เพือ่สง่เสรมิความไวว้างใจ ความเชือ่ม ัน่ และธรุกจิทีย่ ัง่ยนื

เราด�าเนนิธรุกจิอยา่งเป็นธรรมและซือ่สตัย์

เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
 ลกูคา้และหุน้สว่นทางธรุกจิของเรา

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทัว่โลก
12

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื



สสสสสส วววววววววววววววว
ววววววววว 

สสสสสสสสสสสสสส 
สสสสสสสสสสสสสสส

สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
สสสสสสสและกนั

สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
สสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

สสสสสสสสสของเรา

สสสสสสสสสสสส
สสสสสสสสสสสส

สสสสสสสสสสสสสสสสสส

สสสสสสสสสสสส
สสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

สสสสสสสสสสสสส

สสสสส
13

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

การป้องกนัการใหส้นิบนและการ
ทจุรติ
ธรุกจิของ Corteva Agriscience™ นัน้เตบิโตผา่น
ทางความโปรง่ใสและความเชือ่ใจ เราจะไมเ่สนอหรอื
ยอมรับสิง่จงูใจทีไ่มเ่หมาะสมใดๆ

การทจุรติและการใหส้นิบน
สนิบน: การจา่ย (เงนิ ของขวญั หรอืสิง่มคีา่อืน่ๆ) เพือ่แลก
กบัความชว่ยเหลอื

การตอบแทนคา่สนิน�า้ใจ: การจา่ย (เงนิ ของขวญั หรอืสิง่
มคีา่อืน่ๆ) ใหก้บับคุคลอืน่เพือ่อ�านวยความสะดวกหรอืชว่ย
ใหเ้กดิธรุกรรมหรอืการนดัหมาย 

การจา่ยคา่อ�านวยความสะดวก คา่ธรรมเนยีมอยา่งไมเ่ป็น
ทางการทีช่�าระเพือ่เรง่การอนญุาต หรอืการด�าเนนิงานตาม
กจิวตัรของรฐับาลอืน่ๆ

สนิบน การตอบแทนคา่สนิน�า้ใจ และการจา่ยคา่อ�านวย
ความสะดวก: 
• มกัจะผดิกฎหมาย และสามารถสง่ผลใหผู้ม้สีว่น

เกีย่วขอ้งถกูเรยีกคา่ปรบัและแมแ้ตจ่�าคกุ
• เป็นภยัตอ่ชุมชน ความสมัพนัธท์างธรุกจิ และท�าใหช้ือ่

เสยีงของเราตกอยูใ่นความเสีย่ง 
• ไมย่อมใหเ้กดิขึน้ในทกุรปูแบบ

การปฏบิตังิานกบัเจา้หนา้ทีข่องรัฐ
ขณะด�าเนนิธรุกจิกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัในประเทศใด
ก็ตาม เราจ�าเป็นตอ้งเขา้ใจถงึกฎระเบยีบ เราควรทบทวน
และสอบถามเกีย่วกบัการช�าระเงนิหรอืการใหข้องขวญั
แกเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัฝ่าย Legal and 
Government Affairs กอ่นเสมอ 

เจา้หนา้ทีข่องรฐัหมายถงึใคร 

• เจา้หนา้ทีแ่ละพนกังานขององคก์รพาณชิยท์ีร่ฐับาลหรอื
รฐัเป็นเจา้ของ

• เจา้หนา้ทีห่รอืพนกังานของกระทรวง หนว่ยงาน และนติ ิ
บคุคลอืน่ๆ ทีเ่ป็นของประเทศ รฐับาลกลาง ภมูภิาค ทอ้ง
ถิน่ หรอืหนว่ยงานของรฐัอืน่ๆ

• นกัวชิาการของมหาวทิยาลยัของรฐัหรอืทีไ่ดร้บัเงนิทนุ
จากรฐั

• สมาชกิรฐัสภา หรอืหนว่ยงานออกกฎหมายอืน่ๆ 

• ผูส้มคัรชงิต�าแหนง่ทางการเมอืง พรรคการเมอืง และเจา้
หนา้ทีพ่รรคการเมอืง 

• เจา้หนา้ที ่พนกังาน และตวัแทนขององคก์รระหวา่ง
ประเทศสาธารณะ (กึง่รฐับาล) 

• สมาชกิในครอบครวัหรอืบคุคลในภาคเอกชนทีป่ฏบิตัใิน
นามต�าแหนง่ของรฐัอยา่งเป็นทางการ

เราป้องกนัการใหส้นิบน การตอบแทนคา่สนิน�้าใจ และ
การทจุรติในรปูแบบอืน่ๆ โดย: 

• ไมเ่สนอหรอืยอมรับสนิบนหรอืการตอบแทนคา่สนิ
น�้าใจ

• ดแูลขอ้มลูใหม้คีวามถกูตอ้งและครบถว้น เพือ่ใหม้ี
การระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัทกุการช�าระเงนิอยา่ง
โปรง่ใส และไมม่กีารใชเ้งนิทนุของ Corteva 
Agriscience™ เพือ่วตัถปุระสงคท์ีผ่ดิกฎหมาย

• ไมใ่ชต้วัแทนหรอืบคุคลทีส่ามอืน่ใดในการจา่ยเงนิ
อยา่งไมเ่หมาะสม

• ไมจ่า่ยคา่ธรรมเนยีมอยา่งไมเ่ป็นทางการหรอื “คา่
อ�านวยความสะดวก” ใดๆ 

• ปฏบิตัติามนโยบายของ Corteva Agriscience™ 
เกีย่วกบัการใหแ้ละการรับของขวญัและการเลีย้ง
รับรอง

• ด�าเนนิธรุกจิเฉพาะกบัลกูคา้และคูค่า้ทางธรุกจิทีม่ี
ความมุง่มัน่ในเรือ่งความซือ่สตัยเ์ชน่เดยีวกบัเรา 

• ปฏเิสธโอกาสทางธรุกจิ แทนทีจ่ะจา่ยสนิบน 

• แจง้ขอ้กงัวลใดๆ เกีย่วกบัการจา่ยเงนิทีอ่าจไม่
เหมาะสมใหฝ่้ายกฎหมายทราบ

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทัว่โลก
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยู่
เสมอ
ในการยนืหยดัในอดุมการณก์บัคูแ่ขง่ของเรา เราจะไม:่ 

• หาขอ้มลูเพือ่การแขง่ขนัอยา่งผดิกฎหมายหรอืผดิ
จรยิธรรม

• เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเรา หรอืเหตผุลในการขอ
ขอ้มลูอยา่งไมถ่กูตอ้ง

• น�าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑข์องคูแ่ขง่อยา่งไม่
ถกูตอ้ง 

• กา้วกา่ยความสมัพันธท์างธรุกจิของคูแ่ขง่

• ขโมยขอ้มลูจากธรุกจิอืน่

เราสง่เสรมิความสมัพนัธข์องเราดว้ยผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพสงูและ
บรกิารทีเ่หนอืช ัน้ เราจะไมเ่จรจากบัคูแ่ขง่เพือ่ควบคมุตลาด เราจะ
เสาะหาขอ้มลูเพือ่การแขง่ขนัอยา่งมจีรยิธรรมและถกูกฎหมาย 

เราแขง่ขนัอยา่งมจีรยิธรรมและมคีวามรับผดิชอบ

• หารอืหรอืเจรจาการตัง้ราคาส�าหรับลกูคา้ ขัน้ตอน
การประมลู หรอืวธิกีารแบง่ตลาดกบัคูแ่ขง่ 

• ใชจ้ดุแข็งทางตลาดหรอืขอ้มลูทางตลาดเพือ่สรา้ง
ความเสยีหายอยา่งไมเ่ป็นธรรม หรอืป้องกนัไมใ่หม้ี
การแขง่ขนัอยา่งผดิกฎหมาย 

ในการยนืหยดัในอดุมการณก์บัซพัพลายเออรแ์ละ
ลกูคา้ของเรา เราจะ: 

• ปฏบิตัติอ่ทกุฝ่ายอยา่งเป็นธรรม โดยหลกีเลีย่งการ
ปฏบิตัโิดยเป็นเท็จหรอืไมซ่ือ่สตัย์

• ปฏบิตัตินอยา่งเป็นมอือาชพีในระหวา่งการเจรจา 
และปฏบิตัติอ่ทกุคนโดยใหเ้กยีรต ิ

การแขง่ขนัโดยเสรแีละเป็นธรรม
การแขง่ขนัในตลาดอยา่งเป็นธรรมน ัน้แขง่ขนัดว้ยบรกิาร 
ผลติภณัฑ ์และราคา 

การละเมดิกฎหมายการแขง่ขนัหรอืกฎหมายป้องกนัการ
ผกูขาดจะรวมถงึขอ้ตกลงระหวา่งคูแ่ขง่ทีจ่ะ:

• ก�าหนดหรอืควบคมุราคา

• ต ัง้เง ือ่นไขการขายอืน่ๆ (เชน่ เง ือ่นไขการใหส้นิเชือ่)

• คว�า่บาตรซพัพลายเออรห์รอืลกูคา้รายใดรายหนึง่

• จดัสรรลกูคา้ ผลติภณัฑ ์เขตพืน้ทีก่ารขาย หรอืตลาด

• จ�ากดัการผลติหรอืการขายผลติภณัฑ์

การละเมดิกฎหมายการแขง่ขนัใดๆ จะสง่ผลใหม้กีารเรยีกคา่
ปรบัอยา่งสงู ความเสยีหายตอ่ชือ่เสยีงของเรา และอาจถงึข ัน้
จ�าคกุ

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยู่
เสมอ
ในการสรา้งหุน้สว่นทีแ่ข็งแกรง่ เราจะ:

• ปฏบิตัติอ่ซพัพลายเออรแ์ละคูค่า้ทางธรุกจิทกุราย
ดว้ยความเทา่เทยีมและเป็นธรรม 

• เลอืกคูค่า้ทีต่รงกบัความตอ้งการและเป้าหมายทาง
ธรุกจิของเราทีส่ดุ

• ตดัสนิใจทางเป้าหมายตามคณุภาพ ราคา บรกิาร 
และการปฏบิตัทิางธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม 

• หลกีเลีย่งการใหข้องขวญัทีไ่มเ่หมาะสมหรอืแสดง
ความล�าเอยีงประเภทอืน่ใดๆ 

• หา้มใหข้อ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษัิทอืน่ เวน้แต่
จะไดรั้บอนุญาต 

• สือ่สารและรว่มงานอยา่งซือ่สตัยก์บัหุน้สว่นทาง
ธรุกจิของเรา 

เราเลอืกทีจ่ะท�างานกบัหุน้สว่นทางธรุกจิทีม่คีวามมุง่ม ัน่ในการยดึถอื
มาตรฐานดา้นจรยิธรรมข ัน้สงูสดุเชน่เดยีวกบัเรา 

เราสรา้งหุน้สว่นทีแ่ข็งแกรง่

• ตรวจสอบวา่เราเลอืกหุน้สว่นทางธรุกจิทีย่ดึมัน่
ในจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎทางธรุกจิใน
มาตรฐานเดยีวกนักบั Corteva Agriscience™ 

การด�าเนนิการจดัซือ้ตามหลกั
จรยิธรรม
เราไมด่�าเนนิการซือ้ผา่นทางวธิทีีผ่ดิกฎหมายหรอืผดิ
จรยิธรรม เราปฏบิตัติามและก�าหนดมาตรฐานส�าหรับ
การด�าเนนิการทางธรุกจิทีย่ตุธิรรมทัว่โลก 

เรายนืหยดัในอดุมการณโ์ดยตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทกุ
การช�าระเงนินัน้: 

• มมีลูคา่ทีส่มควรและเหมาะสมตามบรรทดัฐานทาง
อตุสาหกรรม

• มกีารบนัทกึเอกสารอยา่งเหมาะสม และระบุ
วตัถปุระสงคแ์ละวธิกีารอยา่งชดัเจน

• จา่ยหรอืรับผา่นทางเชค็ การโอนเงนิผา่นธนาคาร 
หรอืเอกสารใบลดหนีใ้หก้บัองคก์รธรุกจิทีร่ะบ ุตาม
ขอ้ตกลงการช�าระเงนิทีก่�าหนดไวใ้นขอ้ตกลง 

• จา่ยใหห้รอืเรยีกเกบ็จากองคก์รธรุกจิเทา่นัน้ ไมใ่ช่
เจา้หนา้ที ่พนักงาน หรอืตวัแทน

• ปราศจากการปลอมแปลง การบดิเบอืนขอ้มลู หรอื
การเรยีกเกบ็เงนิเกนิจ�านวนโดยเจตนา

• สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขทางการคา้มาตรฐานทีเ่ป็น
ลายลกัษณอ์กัษร (คา่คอมมชิชนั เงนิคนื เครดติ 
สว่นลด หรอืเบีย้เลีย้ง) 

บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทัว่โลก

สารบญั
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การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เราปฏบิตัเิพือ่ประโยชนส์งูสดุของ Corteva Agriscience™  
เราไมย่อมใหผ้ลประโยชนส์ว่นตนเขา้มาแทรกแซง หรอืแมแ้ตดู่
เหมอืนเขา้มาแทรกแซงกบัหนา้ทีร่บัผดิชอบของเราตอ่  
Corteva Agriscience™ 

เราเปิดเผยและแกไ้ขปัญหาผลประโยชนท์บัซอ้น

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยู่
เสมอ
ในการแกไ้ขผลประโยชนท์บัซอ้น เราจะ: 

• เขา้ใจถงึผลประโยชนท์บัซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ และ
เหตใุดการหลกีเลีย่งจงึมคีวามส�าคญั

• เปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ใดๆ ให ้
กบัผูบ้รหิารโดยทนัที

• รว่มมอืกบัผูบ้รหิารและผูอ้ืน่เพือ่หลกีเลีย่ง จัดการ 
และแกไ้ขผลประโยชนท์บัซอ้นทีเ่กดิขึน้จรงิหรอื
เรือ่งทีถ่กูมองวา่เป็นผลประโยชนท์บัซอ้น

ผลประโยชนท์บัซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้อาจรวมถงึ:

• กจิกรรมหรอืการวา่จา้งภายนอกทีแ่ทรกแซงหนา้ทีร่บั
ผดิชอบของเราตอ่ Corteva Agriscience™

• ความสมัพนัธส์ว่นบคุคลหรอืในครอบครวักบัใครก็ตาม
ในภาคเกษตรกรรม (ตวัอยา่งเชน่ ฟารม์ทีค่รอบครวัเป็น
เจา้ของ ตวัแทนขาย ซพัพลายเออร ์ตวัแทนจ�าหนา่ย 
หรอืคูแ่ขง่)

• ความสมัพนัธเ์ชงิรกัใครก่บัหวัหนา้ ลกูนอ้ง หรอืหุน้สว่น
ทางธรุกจิ

• มผีลประโยชนท์างการเงนิอยา่งมนียัส�าคญัในตวัคูแ่ขง่ 
ลกูคา้ หรอืหุน้สว่นทางธรุกจิ

• โอกาสทางธรุกจิทีเ่ราคน้พบในระหวา่งการท�างานใหก้บั 
Corteva Agriscience™

ของขวญัและการเลีย้งรบัรอง
ความสมัพันธท์างธรุกจิสามารถชว่ยให ้Corteva 
Agriscience™ เจรญิเตบิโตได ้ในบางสถานการณ ์การ
ใหห้รอืรับของขวญักอ็าจมคีวามเหมาะสมเพือ่เสรมิ
สรา้งความสมัพันธเ์หลา่นีใ้หแ้น่นแฟ้น อยา่งไรกต็าม 
เราจะหลกีเลีย่งของขวญัทีส่ง่ผล หรอืดเูหมอืนวา่สง่
ผลตอ่การตดัสนิใจของเรา 

การเลีย้งรับรองนัน้รวมถงึ อาหารและเครือ่งดืม่ การ
รับรองตอ้นรับ การเดนิทาง ทีพั่ก และงานทางสงัคม 
ของขวญันัน้เป็นสิง่ใดกไ็ดท้ีม่คีา่

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทัว่โลก
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การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

การใหข้องขวญัและการเลีย้งรบัรอง
ของขวญัหรอืการเลีย้งรับรองทีเ่ราใหนั้น้จะตอ้ง:

• มวีตัถปุระสงคท์างธรุกจิทีเ่หมาะสม 

• ถกูกฎหมายและบนัทกึไวอ้ยา่งถกูตอ้ง

• อนุญาตโดยนโยบายของ Corteva Agriscience™ 
และนโยบายของผูรั้บ

• สมเหตสุมผลในดา้นราคา ความเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัคา่นยิมของเรา

• ไมเ่ป็นเงนิสด บตัรของขวญั หรอืสิง่เทยีบเทา่เงนิ
สดอืน่ๆ

• ไมม่เีจตนาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะ
สม

• ไมม่เีจตนาเพือ่โนม้นา้วผูรั้บในทางทีไ่มเ่หมาะสม

ปรกึษาหวัหนา้ฝ่าย Government Affairs กอ่นการให ้
ของขวญัหรอืการเลีย้งรับรองแกเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐ 

ขอการอนุมตัจิากผูบ้รหิารและเปิดเผยของขวญัทีม่ี
มลูคา่เกนิ 200 ดอลลารส์หรัฐฯ หรอืการเลีย้งรับรอง
ทีม่มีลูคา่เกนิ 500 ดอลลารส์หรัฐฯ ทัง้นี ้อาจมกีารใช ้
ขอ้จ�ากดัมลูคา่ทีเ่ขม้งวดกวา่นีภ้ายในองคก์รทอ้งถิน่ 
หรอืภายในหน่วยงานบางหน่วยงาน

การรบัของขวญัและการเลีย้งรบัรอง
เป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะตอ้งหลกีเลีย่งแมแ้ตภ่าพลกัษณ์
ของการประพฤตทิีไ่มเ่หมาะสม เพิม่รักษาความ
สมบรูณถ์กูตอ้งของกระบวนการจัดซือ้ เราจะตอ้ง:

• ไมเ่รยีกรอ้งของขวญั

• ไมรั่บเงนิสด บตัรของขวญั หรอืสิง่เทยีบเทา่เงนิสด
อืน่ๆ

• ไมรั่บของขวญัทีอ่าจท�าใหก้ารตดัสนิใจของเราไขว ้
เขวได ้

• หลกีเลีย่งของขวญัทีอ่าจถกูตคีวามวา่เป็นการให ้
สนิบน

• หลกีเลีย่งของขวญัหรอืการรับรองตอ้นรับจากคูแ่ขง่

• รับเฉพาะของขวญัเล็กนอ้ย และไมบ่อ่ยครัง้

ขอการอนุมตัจิากผูบ้รหิารและเปิดเผยของขวญัทีม่ี
มลูคา่เกนิ 200 ดอลลารส์หรัฐฯ หรอืการเลีย้งรับรอง
ทีม่มีลูคา่เกนิ 500 ดอลลารส์หรัฐฯ ทัง้นี ้อาจมกีารใช ้
ขอ้จ�ากดัมลูคา่ทีเ่ขม้งวดกวา่นีภ้ายในองคก์รทอ้งถิน่ 
หรอืภายในหน่วยงานบางหน่วยงาน 

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทัว่โลก
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เราเป็นผูน้�าในสาขาธรุกจิของเราดว้ยการเชือ่มโยงความสมัพนัธ์
ขา้มพรมแดนท ัว่โลก ในการท�าเชน่นี ้เราจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย
ท ัง้หมดทีเ่ก ีย่วขอ้งทีค่วบคมุการคา้ระหวา่งประเทศ 

เราปฏบิตัติามกฎหมายดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยู่
เสมอ
ในการปฏบิตัติามกฎหมายดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ 
เราจะ: 

• ไมส่รรหา ท�าการตลาด หรอืแจกจา่ยสิง่ใดๆ ขา้ม
ชายแดนระหวา่งประเทศโดยไมท่ราบผลกระทบ
ตามขอ้ก�าหนดกฎหมายกอ่น

• ปฏบิตัติามนโยบายและขัน้ตอนของ Corteva 
Agriscience™ ทีก่�าหนดไวเ้พือ่ตอบรับและปฏบิตั ิ
ตามขอ้บงัคบัทางการคา้

• ไมท่�าการตลาด จ�าหน่าย หรอืใหบ้รกิารแกธ่รุกจิ
หรอืบคุคลทีอ่ยูใ่นรายชือ่การคว�า่บาตร 

• ด�าเนนิการประเมนิความเสีย่งและการสอบทานขอ้
เท็จจรงิกบับคุคลทีส่ามทีเ่ราตัง้ใจทีจ่ะท�าธรุกจิดว้ย

• แจง้ฝ่าย Ethics & Compliance หากเราถกูขอให ้
เขา้รว่มการคว�า่บาตร

การคว�า่บาตรและการคา้
หลายประเทศมกีฎหมายทีก่�าหนดใหบ้รษิทัปฏเิสธหรอืไม่
ปฏเิสธการท�าธรุกจิกบัประเทศอืน่ ตวัอยา่งเชน่ กฎหมาย
ของสหรฐัอเมรกิามกัจะหา้มมใิหบ้รษิทัในสหรฐัอเมรกิาเขา้
รว่มการคว�า่บาตรระหวา่งประเทศทีร่ฐับาลสหรฐัอเมรกิามไิด้
ก�าหนดใหค้ว�า่บาตร

การละเมดิการควบคมุการน�าเขา้และการสง่ออก การคว�า่
บาตรทางการคา้ และการคว�า่บาตรอืน่ๆ สามารถสง่ผลใหม้ี
การเรยีกคา่ปรบั การถอนใบอนญุาต หรอืแมแ้ตก่ารจ�าคกุ 
ดว้ยการปฏบิตัติามระเบยีบเหลา่นี ้เราไมเ่พยีงแตป่กป้อง 
Corteva Agriscience™ เทา่น ัน้ แตย่งัท�าใหโ้ลกมคีวาม
ปลอดภยัมากยิง่ข ึน้อกีดว้ย

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทัว่โลก
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ขอความชว่ยเหลอื
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรพัยส์นิของบรษิทั

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยูเ่สมอ
ในการหลกีเลีย่งการซือ้ขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลู
ภายใน เราจะ: 

• ไมซ่ือ้ขายหุน้ใน Corteva Agriscience™ โดย
อาศยัขอ้มลูภายใน 

• ไมใ่หข้อ้มลูภายในแกผู่อ้ ืน่ทีส่ามารถน�าขอ้มลูไปใช ้
ในการซือ้ขายหุน้ของเราได ้

• ไมซ่ือ้ขายหุน้ของบรษัิทอืน่หากเรามขีอ้มลูภายใน
เกีย่วกบับรษัิทนัน้ หลงัจากทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลู
ภายในสูส่าธารณะแลว้ และเราไมม่ขีอ้มลูภายในอืน่
ใดอกี เราจะตอ้งรอเป็นเวลาสองวนัท�าการกอ่นที่
จะสามารถซือ้ขายหุน้ใน Corteva AgriscienceTM 
หรอืหุน้ในบรษัิทอืน่ได ้

เรามคีวามภาคภมูใิจในอตุสาหกรรมของเรา เราจะไมยุ่ง่เกีย่วกบัการ
ใชข้อ้มลูภายในเพือ่ซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นอนัขาด เนือ่งจากเป็นการ
ท�าลายชือ่เสยีงของเราในฐานะผูน้�าในตลาดทีม่จีรยิธรรม 

เราไมยุ่ง่เกีย่วกบัการใชข้อ้มลูภายในเพือ่ซือ้
ขายหลกัทรัพย์

เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
 ทรัพยส์นิของบรษัิท

ขอ้มลูภายใน
“ขอ้มลูภายใน” คอืขอ้มลูส�าคญัทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนที่
นกัลงทนุท ัว่ไปจะน�าไปใชพ้จิารณาเมือ่ตดัสนิใจทีจ่ะซือ้ เก็บ 
หรอืขายหุน้ ซึง่อาจรวมถงึ:

• ก�าไรหรอืการขาดทนุทีค่าดการณ์

• การควบรวมกจิการ การเขา้ซือ้กจิการ การขายกจิการ 
หรอืการลงทนุ

• การเปิดตวัผลติภณัฑท์ีส่�าคญั

• ความคบืหนา้ในเรือ่งทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืคดคีวาม

• การคน้พบทางการวจิยัทีส่�าคญัทีอ่าจพลกิโฉมตลาด

การซือ้ขายหุน้ในขณะทีค่รอบครองขอ้มลูภายในน ัน้เป็นสิง่ที่
ผดิกฎหมาย โดยบทลงโทษจากการฝ่าฝืนกฎหมายเหลา่นีจ้ะ
เป็นบทลงโทษทีร่นุแรง หากมขีอ้สงสยั อยา่ท�าการซือ้ขาย ให้
ตดิตอ่ขอรบัค�าแนะน�าจากฝ่ายกฎหมาย 

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรพัยส์นิของบรษิทั

ในฐานะทีเ่ป็นนกัคดิคน้นวตักรรมและผูน้�าในตลาด เราจงึมคีวาม
อยากรูอ้ยากเห็นและเปิดรบัเทคโนโลย ีเราใชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ 
เชน่ คอมพวิเตอร ์อปุกรณ ์และโซเชยีลมเีดยีอยา่งรอบคอบและ
ระมดัระวงั เพือ่ปกป้องความสมัพนัธแ์ละชือ่เสยีงทีด่ขีองเรา 

เราใชค้อมพวิเตอรข์องบรษัิท อปุกรณ ์และ 
โซเชยีลมเีดยีอยา่งรับผดิชอบ 

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยู่
เสมอ
เราใชเ้ทคโนโลยแีละโซเชยีลมเีดยีอยา่งรับผดิชอบ
โดย: 

• ปกป้องคอมพวิเตอร ์อปุกรณเ์คลือ่นที ่และขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งจากการเขา้ถงึทีไ่มเ่หมาะสมหรอืโจรกรรม

• แน่ใจวา่การใชเ้วลาในโซเชยีลมเีดยีนัน้ไม่
แทรกแซงงานของเรา

• ไมแ่สดงความคดิเห็นสว่นตวัวา่เป็นความคดิเห็น
ของ Corteva Agriscience™

• แยกการโพสตส์ว่นตวัออกใหแ้ตกตา่งจากโพสต์
ทีไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นทางการโดย Corteva 
Agriscience™

• ปกป้องและไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัหรอื
กรรมสทิธิข์อง Corteva Agriscience™ ลกูคา้  
หุน้สว่นทางธรุกจิ หรอืคูแ่ขง่โดยไมเ่หมาะสม

• เคารพกฎหมายและแนวทางของ Corteva 
Agriscience™ ดา้นเครือ่งหมายการคา้ ลขิสทิธิ ์
การใชโ้ดยชอบธรรม ความลบัทางการคา้ และการ
เปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิ

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรพัยส์นิของบรษิทั

เราจดัท�ารายงานทางธรุกจิโดยอาศยัหลกัปฏบิตัทิ ีด่ ีและจดัการ
ขอ้มลูและขอ้มลูตา่งๆ ของเราอยา่งเหมาะสมเพือ่ลดความเสีย่งและ
สนบัสนนุผลการด�าเนนิงาน โปรแกรมการจดัการขอ้มลูและขอ้มลู
ทีม่ปีระสทิธภิาพชว่ยใหเ้ราปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดทางกฎหมายและ
ปณธิานตอ่ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ และหุน้สว่นทางธรุกจิของเรา 

เราจัดท�า ดแูล และจัดการขอ้มลู บญัช ีและงบ
การเงนิอยา่งถกูตอ้ง

ขอ้มลูของบรษัิทคอือะไร
ขอ้มลูทกุประเภททีส่รา้งขึน้หรอืไดร้บัในระหวา่งการด�าเนนิ
ธรุกจิของ Corteva Agriscience™ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีง:

• ขอ้ตกลงและสญัญา 

• การสือ่สารตา่งๆ รวมถงึบนัทกึขอ้ความ จดหมาย อเีมล 
(รวมถงึสิง่ทีแ่นบ) โพสตใ์นโซเชยีลมเีดยี และขอ้ความ
ทางโทรศพัท ์

• รปูถา่ย ขอ้มลูดจิติอล บนัทกึทีพ่มิพแ์ละเขยีนดว้ยลายมอื 

• นโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิ

• ค�าส ัง่ซือ้และใบแจง้หนี ้

• รายงานตา่งๆ เชน่ รายงานทางการเงนิ บญัช ีเทคนคิ และ
การขาย

• ขอ้มลูผลติภณัฑ์

• การวเิคราะห ์สตูร ตารางเวลา ตาราง การน�าเสนอ และ
โมเดลทางการเงนิ 

• แฟ้มบคุลากร 

• ขอ้มลูทางการตลาด

• แผนธรุกจิ

• ขอ้มลูสิง่แวดลอ้ม สขุอนามยั และความปลอดภยั

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยู่
เสมอ
เราจัดการบนัทกึของเราอยา่งมปีระสทิธภิาพโดย: 

• ระบ ุดแูลรักษา ปกป้อง และทิง้ระเบยีนขอ้มลูตาม
ก�าหนดเวลาการเกบ็รักษาขอ้มลูของเรา

• ปฏบิตัติามกฎหมายและนโยบายทัง้หมดเกีย่วกบั
เก็บรักษาขอ้มลู

• แน่ใจวา่ขอ้มลูนัน้ถกูตอ้งแมน่ย�า เขา้ถงึไดง้า่ย เป็น
ระเบยีบ และปลอดภยั

• ไมแ่กไ้ขหรอืทิง้ขอ้มลูเป็นบางสว่นทีย่งัไมพ่น้
ก�าหนดการเกบ็รักษา หรอืสัง่การใหผู้อ้ ืน่ท�าการดงั
กลา่ว

• แสดงขอ้มลูทีค่รบถว้นและถกูตอ้งอยา่งทนัทว่งที
หากไดรั้บการรอ้งขอตามการสอบบญัช ีการสบืสวน 
หรอืการด�าเนนิคดี

• แน่ใจวา่ขอ้มลูของเรานัน้ถกูตอ้งตามนโยบาย 
ระเบยีบปฏบิตั ิและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง

การเกบ็รักษาขอ้มลูอยา่งไมเ่หมาะสม
ตวัอยา่งของการเก็บรกัษาขอ้มลูทีไ่มเ่หมาะสมโดยต ัง้ใจ:

• การจดัประเภทคา่ใชจ้า่ยและตน้ทนุไมถ่กูตอ้ง

• การเรง่หรอืการเลือ่นคา่ใชจ้า่ยหรอืรายไดโ้ดยไมเ่ป็นไป
ตามหลกัการบญัชทีีย่อมรบัโดยท ัว่ไป

• การจดัประเภทสนิคา้คงคลงัทีไ่มส่ามารถขายไดใ้น
ลกัษณะผลติภณัฑส์�าเร็จรปูทีย่อมรบัได้

• การปลอมแปลงเอกสารของบรษิทั รวมถงึบนัทกึ
ทางการเงนิ บนัทกึความปลอดภยั ขอ้มลูการทดสอบ 
รายงานการตรวจสอบ บนัทกึเวลาและการมาท�างาน 
และรายงานการเดนิทางและคา่ใชจ้า่ย

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรพัยส์นิของบรษิทั

ตวัอยา่งของขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัและสิง่ทีอ่าจเป็น
ความลบัทางการคา้นัน้ไดแ้กอ่ะไรบา้ง
• ขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์เชน่ การออกแบบทางอตุสาหกรรม 

ประวตัสิายพนัธุ ์ขอ้มลูทางพนัธกุรรม และสตูรทางเคมี

• ขอ้มลูและการคาดการณท์างการเงนิของบรษิทั (รวมถงึ
ราคา) ทีไ่มไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน

• ผลติภณัฑใ์หมแ่ละแผนการตลาด

• รายชือ่ลกูคา้และซพัพลายเออร์

• แนวคดิ แผนการ ขอ้มลู และกระบวนการวจิยัและพฒันา

• ข ัน้ตอนการผลติและการผลติเมล็ดพนัธ ์รวมถงึขอ้มลูที่
เก ีย่วขอ้ง

• ขอ้มลูการจดัซือ้

• ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการซือ้กจิการ การลงทนุ และการขาย
กจิการทีอ่าจเกดิขึน้

ความส�าเร็จทางธรุกจิในอนาคตของเราน ัน้ข ึน้อยูก่บัผลติภณัฑแ์ละ
โซลชูนัอนัเป็นนวตักรรมของเรา ขอ้มลูทางธรุกจิทีเ่ป็นความลบัและ
ทรพัยส์นิทางปญัญาของเราน ัน้เป็นทรพัยส์นิทีม่คีวามส�าคญัยิง่ทีท่�าให้
เราแตกตา่งจากคูแ่ขง่ จงึจ�าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งปกป้องทรพัยส์นิเหลา่
นีเ้พือ่พนกังาน ลกูคา้ และบรษิทัของเรา รวมถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีรา
ยอืน่ๆ เราตอ้งปกป้องทรพัยส์นิเหลา่นีจ้ากการเปิดเผยโดยไมไ่ดร้บั
อนญุาตหรอืการใชง้านในทางทีผ่ดิ

เราปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญาและความเป็นสว่นตวั

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยู่
เสมอ
เราปกป้อง Corteva Agriscience™ โดย:

• แบง่ปันขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัและขอ้มลูกรรมสทิธิ์
เฉพาะกบัพนักงานและตวัแทน (ทีป่รกึษา ผูรั้บเหมา 
เอเยนต ์และทนายความภายนอก) ทีไ่ดรั้บอ�านาจ 
และมคีวามจ�าเป็นทางธรุกจิทีถ่กูตอ้งสมควร

• จัดเกบ็เอกสาร ขอ้มลู และอปุกรณโ์ดยมมีาตรการ
เชงิกายภาพ รหสัผา่น และการเขา้รหสัอยา่งเหมาะ
สม

• ไมพ่ดูคยุถงึเรือ่งทีเ่ป็นความลบัในทีส่าธารณะ

• ไมเ่ปิดโอกาสใหผู้อ้ ืน่สามารถเห็นขอ้มลูทีเ่ป็นความ
ลบัได ้ซึง่อาจรวมถงึการท�างานบนแล็ปท็อปใน
ระหวา่งเทีย่วบนิ หรอืการเขา้ใชเ้ครอืขา่ย Wi-Fi  
ทีไ่มป่ลอดภยั

• แน่ใจวา่เฉพาะบคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ที่
สามารถเขา้ใชส้ถานประกอบการของ Corteva 
Agriscience™

• เดนิตดิตามผูเ้ยีย่มชมทกุราย และไมอ่นุญาตใหผู้ ้
เยีย่มชมเขา้เขตหวงหา้ม

• รายงานเหตหุรอืการละเมดิดา้นความปลอดภยัหรอื
ความเป็นสว่นตวั รวมถงึการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล
อยา่งไมเ่หมาะสม เพือ่ใหส้ามารถจัดการกบัเหตทุี่
เกดิขึน้ไดอ้ยา่งทนัทว่งทแีละเหมาะสม

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทัว่โลก
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรพัยส์นิของบรษิทั

ขอ้มลูสว่นบคุคล
ขอ้มลูสว่นบคุคลคอืขอ้มลูใดๆ ทีเ่พยีงพอตอ่การระบตุวั
บคุคล ซึง่อาจรวมถงึ:

• ชือ่

• ทีอ่ยูอ่เีมล

• วนัเกดิ

• ขอ้มลูประจ�าตวัของบญัชี

• ขอ้มลูตดิตอ่ทางธรุกจิหรอืสว่นบคุคล

• หมายเลขบตัรเครดติ

• ขอ้มลูไบโอเมตรกิ (เชน่ ลายนิว้มอื ขอ้มลูสขุภาพ)

• หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง หรอืหมายเลขบตัรประจ�าตวั
ประชาชน

• ทีอ่ยู ่IP / ID อปุกรณ์

ความเป็นสว่นตวัและขอ้มลูสว่นบคุคล
เราปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงาน ลกูคา้ 
ซพัพลายเออร ์และบคุคลทีส่ามรายอืน่ๆ เราเกบ็
รวบรวม ใชง้าน และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตาม
วตัถปุระสงคท์างธรุกจิทีถ่กูตอ้งสมควรเทา่นัน้ และ
ตามนโยบายของ Corteva ขอ้ผกูพันทางสญัญา  
และกฎหมายในทอ้งถิน่ 

โดยทัว่ไปแลว้ เราจ�าเป็นตอ้งแจง้ใหบ้คุคลทีเ่ราเกบ็
ขอ้มลูสว่นบคุคลทราบ และบางครัง้อาจตอ้งขอรับ
ความยนิยอมดว้ย ทัง้นี ้กฎหมายของประเทศ นโยบาย
ของเรา และมาตรฐานอตุสาหกรรมยงัก�าหนดใหเ้รา
ตอ้งมกีารควบคมุดา้นการรักษาความปลอดภยัส�าหรับ
การปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้ทางกายภาพและทาง
อเิล็กทรอนกิส ์และอาจมขีอ้ก�าหนดพเิศษเมือ่มกีาร
ถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลขา้มพรมแดนประเทศ

เราตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารใชง้านและประมวล
ผลขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเหมาะสมในความสมัพันธ์
ทางธรุกจิของเรา รวมถงึการโตต้อบกบัผูข้าย การท�า
สญัญากบัหุน้สว่นทางธรุกจิ และการเจรจาเพือ่เขา้ซือ้
กจิการหรอืขายกจิการ นอกจากนี ้เราจะจ�ากดัการใช ้
และการโอนขอ้มลูสว่นบคุคลใหน้อ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่�าเป็น
ส�าหรับการใชง้านทางธรุกจิ

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทัว่โลก
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรพัยส์นิของบรษิทั

ชือ่เสยีงทีด่ขีองเราน ัน้เป็นทรพัยส์นิทีม่คีา่ทีส่ดุอยา่งหนึง่ของเรา เราปกป้อง
ชือ่ของ Corteva Agriscience™ ดว้ยการปกป้องตราสนิคา้ของเรา รวมถงึ
เครือ่งหมายการคา้และลขิสทิธิท์ ัง้หมดของเรา 

เราปกป้องตราสนิคา้ เครือ่งหมายการคา้ และ
ลขิสทิธิข์องเรา 

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยูเ่สมอ
เราปกป้องตราสนิคา้ของเราโดย:

• ท�าความเขา้ใจและปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัตราสนิคา้ของเรา

• ปกป้องรักษาตราสนิคา้และชือ่ทางการคา้ของ Corteva Agriscience™ ตลอดจนเครือ่งหมายการและ
ลขิสทิธิข์องบรษัิทจากการใชง้านอยา่งไมเ่หมาะสมหรอืการละเมดิโดยเพือ่นพนักงาน ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์
หรอืคูแ่ขง่

• แจง้เหตกุารใชใ้นทางทีผ่ดิหรอืการละเมดิกบัฝ่ายกฎหมาย

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทัว่โลก
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรพัยส์นิของบรษิทั

เราปฏบิตัติามระเบยีบการควบคมุและกระบวนการตา่งๆ ของเรา ซึง่ได้
รบัการออกแบบมาเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่การรายงานทางการเงนิน ัน้มคีวาม
นา่เชือ่ถอื และชว่ยใหเ้ราสามารถรกัษาความไวว้างใจจากผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีของเราไวไ้ด ้

เราปฏบิตัติามระเบยีบการควบคมุภายในและ
กระบวนการทางการเงนิ 

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยูเ่สมอ
เราชว่ยป้องกนัการฉอ้โกง การสิน้เปลอืง และการใชใ้นทางทีผ่ดิโดย:

• ปฏบิตังิานตามกรอบทีก่�าหนดโดยการควบคมุภายในใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของเรา

• ไมล่ดัขัน้ตอนการควบคมุและระเบยีบปฏบิตัติา่งๆ

• รับผดิชอบด�าเนนิการควบคมุอยูเ่สมอมใิหข้าดตกบกพรอ่ง 

• รายงานขอ้กงัวลใดๆ โดยทนัท ีโดยเฉพาะเมือ่เราทราบวา่มกีารลดัขัน้ตอนหรอืไมป่ฏบิตัติามการควบคมุ
ภายในหรอืระเบยีบปฏบิตั ิ

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทัว่โลก
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรพัยส์นิของบรษิทั

เราจะไมเ่อาเปรยีบเงนิทนุของ
บรษิทั หรอืแสดงการใชโ้ดยเป็น
เท็จ 

เราจัดการและรายงาน
รายจา่ยของเราอยา่งรับ
ผดิชอบและถกูตอ้ง 

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยู่
เสมอ
เราจัดการและรายงานรายจา่ยของเรา: 

• อยา่งถกูตอ้ง โดยมใีบเสร็จเมือ่จ�าเป็น รวมถงึมคี�า
อธบิายทีร่องรับคา่ใชจ้า่ยทางธรุกจิทีถ่กูตอ้งสมควร

• อยา่งมคีวามรับผดิชอบ โดยปฏบิตัติามแนวทาง
ของ Corteva Agriscience™ เพือ่หลกีเลีย่งคา่ใช ้
จา่ยทีฟุ่่ มเฟือย สรุุย่สรุา่ย หรอืไมจ่�าเป็น

• ใหค้วามรว่มมอืในขัน้ตอนการรายงานคา่ใชจ้า่ยของ
เราอยา่งทนัทว่งทเีพือ่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล
โดยรวม

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทัว่โลก
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชุมชนของเราและ

ท ัว่โลก

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยูเ่สมอ
เรามสีว่นรว่มตอ่การปฏบิตัอิยา่งยัง่ยนืโดย:
• ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในเชงิรกุใหเ้หลอืนอ้ย

ทีส่ดุ
• ท�างานกบัหุน้สว่นและซพัพลายเออรเ์พือ่แบง่ปัน

วสิยัทศันข์องเราดา้นกระบวนการผลติทีย่ัง่ยนื 
• ปฏบิตัติามกฎหมายและนโยบายของบรษัิทดา้นสิง่

แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทกุประการ 
• รายงานเหตกุารร่ัวไหล หรอืการปลอ่ยของเสยีโดย

อบุตัเิหตใุหก้บัหน่วยงานรัฐบาลทีเ่หมาะสม

เราจ�าเป็นตอ้งปกป้องสิง่แวดลอ้ม เพือ่สนบัสนนุวถิชีวีติและอาหารที่
เป็นเครือ่งหลอ่เลีย้งเรา เรายดึถอืหลกัปฏบิตัทิ ีม่คีวามย ัง่ยนื โดยอาศยั
การสรา้งผลติภณัฑค์ณุภาพสงูผา่นกระบวนการผลติทีป่ลอดภยัและมี
ความรบัผดิชอบ

เราเป็นหุน้สว่นทีใ่สใ่จในสิง่แวดลอ้ม

เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
 ชมุชนของเราและทัว่โลก

• ปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัภิายในของ 
Corteva Agriscience™ เกีย่วกบัการจัดการของ
เสยีและการรไีซเคลิ

• ทกุคนรว่มชว่ยกนัทกุวนั เชน่ ปิดไฟทีไ่มจ่�าเป็น ตัง้
อณุหภมูเิครือ่งปรับอากาศใหเ้หมาะสม และไมเ่ปิด
เครือ่งยนตท์ิง้ไว ้

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
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เรายกระดบัคณุภาพชวีติดว้ยการสนบัสนนุชุมชนทีเ่ราอาศยัและ
ท�างานอยู ่ในฐานะหุน้สว่นของสงัคม เรามุง่ม ัน่ทีจ่ะจดัการกบั
ปญัหาความทา้ทายในสงัคมโดยรวมภายในประเทศทีเ่ราปฏบิตั ิ
งานอยู ่

เรามสีว่นรว่มในชมุชนของเรา

วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยู่
เสมอ
เรามสีว่นรว่มในชมุชนของเรา 
• อาสาและเขา้รว่มกจิกรรมการกศุลในชมุชนของเรา

ทัว่โลก
• รเิริม่โครงการชว่ยเหลอืกบัองคก์รและชอ่งทางอืน่ๆ 

เพือ่ท�าความเขา้ใจและใหค้วามชว่ยเหลอืกบัความ
ตอ้งการในทอ้งถิน่

• ปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัภิายในกอ่นท�าการบรจิาค
ดว้ยเงนิทนุของบรษัิท หรอืท�าการอนุเคราะหใ์นนาม
ของ Corteva Agriscience™ 

• สง่เสรมิ แตไ่มบ่งัคบั ใหพ้นักงานหรอืผูอ้ืน่มสีว่นรว่ม
ในองคก์รการกศุล 

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชุมชนของเราและ

ท ัว่โลก

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
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วธิที ีเ่รายนืหยดัในอดุมการณอ์ยู่
เสมอ
กจิกรรมทางการเมอืงสว่นบคุคล
ในการมสีว่นรว่มในกระบวนการทางการเมอืงโดยแตล่ะ
บคุคล เราจะ: 
• แสดงออกอยา่งชดัเจนวา่มมุมองและกจิกรรม

ทางการเมอืงของตวัเราเองนัน้ไมเ่ป็นความคดิเห็น
ของ Corteva Agriscience™ 

• ปฏบิตักิจิกรรมทางการเมอืงทัง้หมดในเวลาสว่นตวั 
หา่งไกลจากทีท่�างาน และดว้ยทรัพยากรของตนเอง 

• หลกีเลีย่งการสวมใสส่นิคา้ทีม่ชี ือ่ Corteva 
Agriscience™ หรอืตราสนิคา้ของบรษัิทอืน่ๆ หรอืมี
โลโกท้ีร่ะบตุวับรษัิทได ้

เราเปิดรบัการมสีว่นรว่มในกระบวนการทางการเมอืงอยา่งเต็มที ่ซึง่จะ
สามารถสรา้งความแตกตา่งในทางทีด่ใีหก้บัคณุภาพชวีติและชุมชน
ของเราได ้แตเ่ราก็ตระหนกัดวีา่จะตอ้งแยกแยะกจิกรรมทางการเมอืง
สว่นบคุคลของเรากบักจิกรรมในบรษิทัของเรา 

เรามสีว่นรว่ในกระบวนการทางการเมอืงอยา่งมี
จรยิธรรม

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชุมชนของเราและ

ท ัว่โลก

• แจง้หวัหนา้งานหรอืหน่วยงานทีก่�าหนดอืน่ๆ หาก
เราตดัสนิใจทีจ่ะลงสมคัรต�าแหน่งทางการเมอืง

• ขอรับการอนุมตักิอ่นอนุญาตใหบ้คุคลใชส้ถานที่
ของบรษัิทในการท�ากจิกรรมทางการเมอืงหรอืวตัถุ
ประสงคอ์ืน่ๆ 

• ออกมาพดูหากหุน้สว่น ลกูคา้ หรอืผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีกดดนัใหเ้ราบรจิาคเงนิหรอืรว่มสนับสนุน
พรรคการเมอืงหรอืผูส้มคัรชงิต�าแหน่งทางการเมอืง 
ทัง้นี ้การกดดนัดงักลา่วเป็นเรือ่งตอ้งหา้มโดยเด็ด
ขาด

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชุมชนของเราและ

ท ัว่โลก

กจิกรรมทางการเมอืงของบรษิทั
ขณะเขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืงในนามของ 
Corteva Agriscience™ เราจะ: 
• ไมใ่หก้ารสนับสนุนพรรคการเมอืงหรอืผูส้มคัรชงิ

ต�าแหน่งทางการเมอืงรายหนึง่รายใด
• ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการจัดหาเงนิทนุการหา

เสยีงทางการเมอืงและการเลอืกตัง้ของรัฐบาลกลาง 
รัฐ และในทอ้งถิน่อยูเ่สมอ

• ด�าเนนิขัน้ตอนทางการเมอืงในฐานะนติบิคุคลโดย
รว่มมอืกบัฝ่าย Government Affairs หรอืฝ่าย
กฎหมาย เพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการจัดหา
เงนิทนุการหาเสยีงทางการเมอืงและการเลอืกตัง้ใน
ทอ้งถิน่ 

• หา้มใชส้ถานทีข่องบรษัิทในกจิกรรมการระดม
ทนุทางการเมอืงโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากฝ่าย 
Government Affairs

การวิง่เตน้
แมว้า่การวิง่เตน้มกัจะเป็นกจิกรรมทีถ่กูตอ้งสมควรใน
การใหไ้ดม้าซึง่การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงหรอื
พลเมอืง แตก่ต็อ้งด�าเนนิการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
เราปฏบิตัติามกฎหมายเหลา่นีโ้ดย: 
• ปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในเรือ่งการ

เปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ และการขอ้ก�าหนดในการ
รายงานทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมการวิง่เตน้ใน
นามของ Corteva Agriscience™

• ตดิตอ่กบัผูอ้อกกฎหมาย เจา้หนา้ทีฝ่่ายออกขอ้
บงัคบัอาวโุส เจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิาร หรอืขา้ราชการ
ในฝ่ายบรหิาร กต็อ่เมือ่ไดรั้บอนุญาตใหด้�าเนนิการ
ในนามของ Corteva Agriscience™ เทา่นัน้ 

• หา้มใชว้ธิกีารทีไ่มเ่หมาะสมในการพยายามโนม้นา้ว
หน่วยงานของรัฐ ตวัแทน หน่วยงานตลุาการ  
ผูพ้พิากษา หรอืผูอ้อกกฎหมาย

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
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การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

การออกมาพดูและขอความชว่ยเหลอื 

แสดงความคดิเห็นอยูเ่สมอ
เรามหีนา้ทีแ่สดงความคดิเห็นและขอความชว่ยเหลอื
เมือ่พบเห็นพฤตกิรรมน่าสงสยัหรอืผดิหลกัจรยิธรรม 
หรอืมคี�าถามเกีย่วกบัการบงัคบัใชน้โยบาย

ทีท่�างานทีม่จีรยิธรรมประกอบดว้ยพนักงานทีม่ี
จรยิธรรม พนักงานทีก่ลา้รายงานพฤตกิรรมน่าสงสยั  
รูผ้ดิชอบชัว่ด ีและรูจั้กควบคมุตนเองและผูอ้ืน่ใหท้�า
ตามคา่นยิมของเรา การยนืหยดัในหลกัปฏบิตัถิอืเป็น
ความพยายามรว่มกนัของทมี 

ถามค�าถามและขอความชว่ยเหลอื
หากพนักงานมคีวามกงัวลเรือ่งจรยิธรรมหรอืมคี�าถาม
ใดๆ หวัหนา้ของพนักงานเป็นแหลง่ขอ้มลูแรกและ
แหลง่ขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุ หากหวัหนา้ไมว่า่งหรอืพนักงาน
ไมส่ะดวกใจทีจ่ะพดูคยุเรือ่งนีก้บัหวัหนา้ พนักงาน
สามารถตดิตอ่บคุลากรเหลา่นี ้ซ ึง่ไดแ้ก ่
• หวัหนา้อกีทา่นหนึง่
• เจา้หนา้ทีฝ่่ายจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎ

ระเบยีบ
• ฝ่ายกฎหมาย 
• การเงนิ
• ฝ่ายทรัพยากรบคุคล
• สายดว่นจรยิธรรมทัว่โลกของ Corteva 

Agriscience™: +1-833-400-1141
• แบบฟอรม์รายงานผา่นเว็บไซต ์Corteva 

Agriscience™: https://reportanissue.com/
corteva

การไมเ่ปิดเผยตวัตนและรกัษาความ
ลบั
เรารักษาความลบัในรายงานปัญหาดา้นจรยิธรรมรวม
ถงึรายชือ่ตดิตอ่ในสายดว่น
พนักงานสามารถขอใหไ้มเ่ปิดเผยตวัตนเมือ่สง่รายงาน
รอ้งเรยีนดา้นจรยิธรรม ขอ้กงัวลดา้นจรยิธรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัอาชญากรรมหรอืการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย
จะถกูรายงานไปยงัผูม้อี�านาจหนา้ทีท่ีเ่หมาะสม

การไมย่นิยอมใหม้กีารตอบโต้
เราจะด�าเนนิตามคา่นยิมนีต้อ่ไปได ้หากเราแสดง
ความคดิเห็นไดอ้ยา่งปลอดภยั เราจะไมย่อมใหเ้กดิ
การตอบโตต้อ่พนักงานซึง่รายงานการประพฤตผิดิที่
ตอ้งสงสยัหรอืผูใ้ดกต็ามทีช่ว่ยเหลอืในการสอบสวน 
พนักงานของ Corteva Agriscience™ ทีย่อมใหเ้กดิ
การตอบโตห้รอืขูว่า่จะตอบโตพ้นักงานทีร่ายงานการ
ประพฤตผิดิทีต่อ้งสงสยัโดยสจุรติจะไดรั้บการลงโทษ
ทางวนัิย รวมทัง้การเลกิจา้งงาน ในบางกรณี การ
โตต้อบอาจสง่ผลใหไ้ดรั้บโทษทางแพง่และ/หรอื
อาญา

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทัว่โลก
31

https://reportanissue.com/corteva
https://reportanissue.com/corteva


สสสสสส วววววววววววววววว
ววววววววว 

สสสสสสสสสสสสสส 
สสสสสสสสสสสสสสส

สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
สสสสสสสและกนั

สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
สสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

สสสสสสสสสของเรา

สสสสสสสสสสสส
สสสสสสสสสสสส

สสสสสสสสสสสสสสสสสส

สสสสสสสสสสสส
สสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

สสสสสสสสสสสสส

สสสสส
32

การสบืสวน
การยนืหยดัในอดุมการณ ์หมายถงึการออกมาพดูเมือ่
พบเห็นสิง่ผดิปกต ิเราจะสบืสวนรายงานการประพฤติ
ผดิจรยิธรรมอยา่งทนัทว่งท ีละเอยีดถีถ่ว้น และ
ยตุธิรรม พนักงานทกุคนจะตอ้งใหค้วามรว่มมอือยา่ง
เต็มทีใ่นการสบืสวน และใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ เราจะ
ปกป้องพนักงานทกุคนทีเ่ป็นผูร้ายงานการประพฤติ
ผดิดว้ยความบรสิทุธิใ์จ หรอืผูท้ีใ่หค้วามรว่มมอืในการ
สบืสวน มใิหม้กีารตอบโต ้ 

หากการสบืสวนพบวา่มกีารประพฤตผิดิเกดิขึน้ ผูท้ีรั่บ
ผดิชอบจะไดรั้บการลงโทษทางวนัิย ซึง่รวมถงึการเลกิ
จา้ง และอาจมกีารด�าเนนิการทางแพง่หรอืทางอาญา

ประเทศตา่งๆ ลว้นแตม่กีฎหมายเกีย่วกบัการสบืสวน
การประพฤตผิดิแตกตา่งกนั ดงันัน้ เราจะด�าเนนิการ
สบืสวนตามกฎหมายและขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่อยูเ่สมอ

กระบวนการทีย่ตุธิรรมและการ
ด�าเนนิการทางวนิยั
เราจะท�าตามขัน้ตอนอยา่งสม�า่เสมอและยตุธิรรมหาก
จ�าเป็นตอ้งมกีารด�าเนนิการทางวนัิย มาตรการทาง
วนัิยอาจรวมถงึการลดโบนัสหรอืตราสารสทิธทิีจ่ะซือ้
ขายหุน้ รวมถงึการพักงานโดยมหีรอืไมม่กีารจา่ยคา่
ตอบแทน ทัง้นี ้ความผดิทีร่า้ยแรงอาจสง่ผลใหม้กีาร
ลดต�าแหน่งหรอืเลกิจา้ง สว่นการละเมดิในบางกรณียงั
อาจสง่ผลใหม้กีารด�าเนนิการทางกฎหมายดว้ย 

การละเวน้
ในบางกรณีทีเ่กดิขึน้ไมบ่อ่ยนัก อาจมกีรณีทีพ่นักงาน
จ�าเป็นตอ้งขอการละเวน้บทบญัญัตใินหลกัปฏบิตัขิอง
เรา พนักงานสามารถรอ้งขอการละเวน้ไดจ้ากคณะ
กรรมการฝ่ายจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
ทัง้นี ้การขอละเวน้ส�าหรับเจา้หนา้ทีบ่รหิารยงัตอ้งได ้
รับการอนุมตัโิดยคณะกรรมการตรวจสอบของคณะ
กรรมการบรษัิท และตอ้งเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหุน้ทกุราย
อยา่งทนัทว่งที

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

สารบญั บทน�า วธิกีารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึง่กนัและกนั

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทัว่โลก
32

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื
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มผีลบงัคบัใชใ้นเดอืนมกราคม 2019

งานของเราในการลงทนุในอนาคตดา้นเกษตรกรรมเพือ่คนรุน่ตอ่ๆ ไป ชว่ยแกปั้ญหา
ความอดอยากบนโลก การท�างานดงักลา่วดว้ยมาตรฐานดา้นจรยิธรรมขัน้สงูสดุตามคา่
นยิมของเรานัน้เป็นอภสิทิธิแ์ละหนา้ทีรั่บผดิชอบ เราใหค้วามส�าคญัตอ่ปณธิานนีอ้ยา่งจรงิ 
แนวทางในหลกัปฏบิตัขิองเราชว่ยใหเ้ราสามารถยกระดบัคณุภาพชวีติ มคีวามภาคภมูใิจ 
สรา้งองคก์รรว่มกนั ยนืหยดัในอดุมการณ ์และใชช้วีติอยา่งปลอดภยั หากเรายดึถอืคา่
นยิมเหลา่นีท้กุวนั เราจะชว่ยให ้Corteva Agriscience™ เป็นผูน้�าในระดบัโลกทีย่นืหยดั
ในอดุมการณแ์ละน่าเชดิชู

การยดึถอืคา่นยิมของเรา

พฒันาคณุภาพชวีติ

มคีวามภาคภมูใิจ

ชา่งสงสยั

สรา้งองคก์รรว่มกนั

ยนืหยดัในอดุมการณ์

ใชช้วีติอยา่งปลอดภยั
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