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เรียน เพื่อนพนักงาน

ที่ LyondellBasell เรามุ่งมั่นที่จะดำาเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิด
ชอบ หลักจรรยาบรรณนี้จะให้คำาแนะนำา
เกี่ยวกับการรักษามาตรฐานทางจริยธรรม
ขั้นสูงสุดในการทำางานประจำาวันของเรากับ
บรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัญ นั่นคือ 
พนักงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า นักลงทุน 
และชุมชนที่เราเข้าไปดำาเนินธุรกิจ 

หลักจรรยาบรรณของ LyondellBasell 
ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น ข้อตกลงทาง
ธุรกิจที่เป็นธรรมและถูกต้อง การทุจริต 
สุขภาพและความปลอดภัย การเลือก
ปฏิบัติ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม เราต้อง
ดำาเนินงานอย่างมีจริยธรรมไม่ว่าจะอยู่
ในสถานการณ์ใด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของเรา เมื่อเราทุกคนยึดมั่นในหลักจรรยา
บรรณ ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมวัฒนธรรม
ที่ดีและยอมรับความแตกต่าง โดยการส่ง
เสริมความโปร่งใส จริยธรรม และความ
ยั่งยืน 

หากคุณมีข้อกังวลหรือรู้สึกว่ามีผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณของเรา ขอแนะนำา
ให้คุณรายงานปัญหาดังกล่าว หากคุณไม่
แน่ใจ โปรดอย่าลังเลที่จะขอคำาแนะนำา  

หลักจรรยาบรรณนี้มีเผยแพร่ในภาษาต่าง 
ๆ ถึง 17 ภาษาและยังมีการจัดฝึกอบรม
เป็นประจำาทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน
ทุกคนเข้าใจถึงภาระผูกพันของตน

ขอขอบคุณสำาหรับความทุ่มเทของคุณ
ที่ทำาให้เราก้าวไปข้างหน้าและส่งมอบ
อนาคตที่สดใสซึ่งเราทราบดีว่าสามารถ
ทำาได้ 

ด้วยความนับถือ 
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ยินดีต้อนรับสู่แนวทางปฏิบัติของบริษัท	(“แนวทางปฏิบัติ”)
แนวทางปฏิบัติสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของเราที่จะด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบ แนวทางช่วย
ให้เราปลูกฝงัความไว้วางใจและเป็นตัวอย่างในด้านความซื่อสัตย์ 
อีกทั้งยังอธิบายถึงพฤติกรรมที่คาดหวังจากเราแต่ละคน และ
วางมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เราท�างานร่วมกัน เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายของบริษัท

ความเป็นเลิศที่ล�า้หน้า—วิธีการใช้
แนวทางปฏิบัติของเรา
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ใครที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของ
บริษัท
แนวทางปฏิบัติของบริษัทนี้ น�ามาใช้กับ
พนักงาน เจ้าพนักงาน กรรมการทั้งหมด หรือ
บุคคลใดที่ท�าธุรกิจในนามของบริษัทของเรา 
นอกเหนือจากนี้ เราหวังว่าคนเหล่านั้นที่เราท�า
ธุรกิจด้วย จะปฏิบัติตามหลักการที่เหมือนกัน 
เมื่อท�างานร่วมกับ LyondellBasell

ขณะที่แต่ละคนมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่
จะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเมื่อท�าธุรกิจในนาม
ของบริษัทของเรา หัวหน้างานและผู้จัดการมี
ภาระหน้าที่เพ่ิมเติม หากคุณเป็นหัวหน้างาน
หรือผู้จัดการ คุณมีหน้าที่แสดงบทบาทด้าน
จริยธรรมเพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่รายงานต่อ
คุณ คุณไม่ควรแสดงพฤติกรรมต่อต้านใด ๆ 
ต่อคนใด จากการยกประเด็นด้านความกังวล
ออกมาด้วยความจริงใจ คุณควรเสริมแนวทาง
ปฏิบัติผ่านการกระท�าของคุณแทน หากคุณ
ทราบถึงการละเลยในการปฏิบัติตาม คุณมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องด�าเนินการที่เหมาะสม 
และขยายความเพ่ิมขึ้นตามความจ�าเป็น

รู้จักและปฏิบัติตามกฎหมาย
แนวทางปฏิบตัเิป็นพ้ืนฐานของพันธสัญญาของ
เราท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมาย แตแ่นวทางปฏบัิติไม่
ไดอ้ธิบายถงึกฎหมายทกุฉบบัทีอ่าจน�ามาปฏิบตัิ
ใชก้บัคณุ ในฐานะบริษัทระดบัโลก งานของเรา
นัน้อยู่ภายใตก้ฎหมายและกฎขอ้บงัคบัตา่ง ๆ  
ของหลากหลายประเทศทีแ่ตกตา่งกัน เรา
แตล่ะคนมคีวามรับผิดชอบท่ีจะรู้และปฏบิตัติาม
กฎหมายเหลา่น้ี นอกเหนอืไปจากแนวทางปฏบิตัิ 
นโยบาย และขัน้ตอนตา่ง ๆ ของบรษัิท หากคณุ
เชือ่วา่มขีอ้ขดัแย้งระหวา่งกฎหมายในประเทศ
ของคณุและอกีประเทศซึง่คณุท�าธุรกจิดว้ย ขอ้
ขดัแย้งระหวา่งกฎหมายและแนวทางปฏบิตัขิอง
บริษัท หรือขอ้ขัดแยง้ระหวา่งกฎหมายและสิง่
ใด ๆ ทีค่ณุถูกร้องขอใหท้�าแลว้ ใหห้าค�าแนะน�า
โดยท�าตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ใน
แนวทางนี้

กรุณาอ่านแนวทางปฏิบัติอย่างระมัดระวัง เนื่องจากคุณถูกคาดหวังให้รู้และปฏิบัติตามอยู่
ตลอดเวลา คุณอาจถูกขอให้ระบุว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และรับรู้แนวทางปฏิบัติของบริษัทแล้ว
เป็นครั้งคราว การไม่อ่านหรือรับรู้มาตรฐานต่าง ๆ ที่อยู่ในแนวทางปฏิบัตินั้น จะไม่ท�าให้คุณ
พ้นจากความรับผิดชอบของคุณในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายหรือขั้นตอนอื่น
ใดของบริษัท

การอ้างอิงทั้งหมดถึง “บริษัท” ของ
เรา หรือ “LyondellBasell” ในแนวทาง
ปฏิบัติของบริษัทนั้น เป็นการอ้างอิงถึง 
LyondellBasell Industries N.V. บริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมต่าง ๆ ซึ่งเรามีการ
ควบคุมการด�าเนินงานผ่านสัญญาการให้
บริการ หรือข้อตกลงที่เกี่ยวกับสัญญา
อื่น ๆ

นโยบายของบริษัทที่อ้างถึงใน
หลักจรรยาบรรณของเรานั้น 
สามารถค้นหาได้ที่ Elements 
หรืออินทราเน็ตของบริษัท
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ค�าถาม:	
หาก Javier พบเห็นสถานการณ์ที่น่าสงสัย Javier ควรโทรไปยังสายด่วนจริยธรรมของ LyondellBasell หรือ
พูดคุยกับหัวหน้างานของเขา

ค�าตอบ:	
ขึ้นอยู่กับ Javier เขาไม่จ�าเป็นต้องโทรหาสายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรมของ LyondellBasell หากมีวิธี
การแก้ไขสถานการณ์ผ่านการพูดคุยกับหัวหน้างาน ผู้บริหารท้องถิ่น หรือตัวแทนฝา่ยทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น
ของเขา สายด่วนจริยธรรมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับ Javier หากเขาไม่สะดวกที่จะพูดคุยกับหัวหน้างาน ฝา่ย
บริหารท้องถิ่น หรือตัวแทนฝา่ยทรัพยากรบุคคล หรือหากเขาต้องการรายงานโดยไม่ระบุตัวตน

จะขอค�าแนะน�า	
และรายงานขอ้กงัวลไดท้ีไ่หน
การสร้างความตระหนักถึงการละเมิดหรือ
ความกังวลต่าง ๆ ที่อาจเป็นไปได้ และการ
ปฏิบัติการอย่างเหมาะสมตามที่ได้อธิบายไว้
ในแนวทางปฏิบัติของบริษัทนั้น เป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมบริษัท เช่นเดียวกับพันธ- 
สัญญาของบริษัทที่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะไม่
ส่งผลต่อการตอบโต้ใด ๆ ดังนั้น คุณถูกคาด
หวังให้เข้ามาหาเราพร้อมกับค�าถามหรือความ
กังวลใด ๆ ที่อาจมี หากคุณต้องการค�าแนะน�า 
หรือหากคุณต้องการท�าเป็นรายงาน คุณ
สามารถใช้ทรัพยากรดังต่อไปนี้ได้:

❙	 หัวหน้างานหรือผู้จัดการของคุณ

❙	 ฝา่ยทรัพยากรมนุษย์ (บุคคล)

❙	 ฝา่ยกฎหมาย

❙	 ฝา่ยก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

❙	 สายด่วนจริยธรรม (Ethics Helpline) 
(ทางโทรศัพท์หรือผ่าน  
www.lyondellbasell.ethicspoint.com)

ในบางต�าแหน่งที่ตั้ง การไม่รายงานการละเมิด
ต่อแนวทางปฏิบัติหรือการประพฤติมิชอบนั้น 
อาจส่งผลให้เกิดบทลงโทษทางแพ่งและอาญา 
และเสียค่าปรับ โปรดทราบว่าการไม่รายงาน
การสงสัยว่ามีการละเมิดต่อแนวทางปฏิบัติ
หรือการประพฤติมิชอบโดยทันทีนั้นยังอาจถูก
พิจารณาว่าเป็นการละเมิดต่อแนวทางปฏิบัติ
ด้วย

รายงานตอ่สายใหค้วามช่วยเหลอืดา้น
จรยิธรรม
EthicsPoint ผู้จัดหาอิสระซึ่งเป็นบุคคลที่สาม 
เป็นผู้ดูแลสายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรม
ของเรา สามารถรายงานกับตัวแทนของ 

EthicsPoint ได้โดยตรงผ่านโทรศัพท์หรือ
ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสายให้ความช่วยเหลือ
ด้านจริยธรรมให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
ต่อวัน และเจ็ดวันต่อสัปดาห์ พร้อมกับนักแปล 
หากกฎหมายเอื้ออ�านวย คุณอาจเลือกที่จะจัด
ท�ารายงานโดยไม่ระบุชื่อ LyondellBasell จะ
ไม่พยายามที่จะระบุเอกลักษณ์ของคุณหาก
คุณเลือกที่จะไม่ระบุชื่อ หากคุณเลือกที่จะท�า
รายงานโดยไม่ระบุชื่อผ่าน EthicsPoint ระบบ 
EthicsPoint จะยอมให้คุณและผู้ตรวจสอบ
มีบทสนทนาโดยไม่ระบุชื่อแบบลับ เมื่อคุณ
ท�ารายงานให้กับสายให้ความช่วยเหลือด้าน
จริยธรรม EthicsPoint จะส่งต่อรายงาน
ของคุณไปให้ฝา่ยก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของ LyondellBasell เพ่ือตรวจทาน

เราไมย่อมใหใ้ครมาตอบโต้
ในฐานะสว่นหน่ึงของวฒันธรรมบริษัททียื่นหยดั
ในความรบัผิดชอบและแสดงถึงความกลา้หาญ 
เรามีความรับผิดชอบตอ่บริษัทและตอ่กันและ
กนั และเราถกูคาดหวงัใหร้ายงานความกังวล
ของเรา เมือ่เราเชือ่วา่มบีางอยา่งท่ีไมเ่หมาะ
สมหรอืไมถ่กูตอ้งเกดิขึน้แลว้ หรืออาจเกิด
ขึน้ อยา่งไรก็ตาม อาจเปน็การยากทีจ่ะยนืหยดั
ตอ่ความรบัผิดชอบนีเ้มือ่เรากลวัการตอบโต้
กลบั LyondellBasell ไมท่นตอ่การกระท�า
แบบตอบโต ้ตอ่บคุคลใดซึง่จัดท�ารายงานดว้ย
ความจรงิใจ เมือ่คณุจัดท�ารายงานดว้ย “ความ
จรงิใจ” แลว้ หมายความวา่คุณใหข้อ้มูลทัง้หมด
ทีค่ณุมแีละคุณเชือ่วา่เปน็จริง เม่ือท�าดว้ยความ
บรสิทุธ์ิใจแลว้ ถงึแม้หากการสอบสวนซ่ึงมี
รายงานของคณุสนบัสนนุอยู ่ไม่ไดย้นืยนัวา่มี
การกระท�าผิดเกดิขึน้ คณุกจ็ะไม่ถกูด�าเนนิการ
ใด ๆ คณุควรรู้สกึสบายใจเมือ่จัดท�ารายงาน
ให้กบัแหลง่ตา่ง ๆ ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหมวด “จะ
มองหาค�าแนะน�าและรายงานเร่ืองทีก่งัวลไดท้ี่
ไหน” หากคณุเชือ่วา่คณุหรือคนอืน่ถกูตอบโต้

จากการยกประเดน็เร่ืองความกังวลแลว้ คุณ
ควรน�าประเดน็นีแ้จง้กับฝา่ยทรัพยากรมนษุย์ 
ฝา่ยกฎหมาย ฝา่ยก�ากบัดแูลการปฏิบตัติามกฎ
ระเบยีบ หรือรายงานผ่านสายให้ความชว่ยเหลอื
ดา้นจริยธรรม
ผลของการละเมดิแนวทางปฏิบัติ
บริษัทของเราถือเอาเรื่องการละเมิดต่อ
แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาก บุคคลที่
ละเมิดแนวทางปฏิบัติจะถูกลงโทษทางวินัยจน
กระทั่งและรวมถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน

การตอบสนองการตรวจสอบ	การ
สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ	และการไต่สวน
เราต้องรับมือกับและปฏิบัติตามการตรวจสอบ
และการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งจากภายนอก
และภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ
ของภาครัฐ คุณต้องไม่ขัดขวางหรือถ่วงเวลา
การตรวจสอบและการสอบสวนข้อเท็จจริงดัง
กล่าวใด ๆ คุณจะต้องซื่อสัตย์ ให้ความร่วม
มืออย่างเต็มที่ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือ
สถานการณ์ และจัดเตรียมข้อมูลตามที่ผู้ตรวจ
สอบและผู้สอบสวนร้องขอ หากคุณมีค�าถาม
ใด ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบ การสอบสวนข้อ
เท็จจริง หรือการไต่สวน และวิธีการว่าคุณควร
ตอบอย่างไร ให้ปรึกษากับฝา่ยกฎหมายหรือ
ฝา่ยก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การละเวน้แนวทางปฏบิตัิ
การละเว้นแนวทางปฏิบัติจะต้องสอดคล้องกับ
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค
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เราเคารพเพ่ือนพนกังานของเราและใหคุ้ณคา่กบัความหลากหลาย
ที่ LyondellBasell เราอุทิศตัวให้กับมาตรฐานความยุติธรรมที่
สูงสุด และการเคารพซึ่งกันและกันของพนักงานทุกคน การเติบโต
ในตลาดโลกและสร้างทีมที่มีประสิทธิภาะนั้น เราต้องเคารพ ให้
ความส�าคัญ และต้อนรับทัศนวิสัยและภูมิหลังที่หลากหลายของ
พนักงานของเราและผู้มีส่วนได้เสียแต่ละคน ดังนั้น เราสนับสนุน
การแบ่งปันความคิดที่เปิดกว้างและการสื่อสารเรื่องปัญหาต่าง ๆ 
บริษัทของเราเห็นคุณค่าของความหลากหลายและมุ่งมั่นที่จะสร้าง
สภาพแวดล้อมการมีส่วนร่วมส�าหรับพนักงานทุกคน

ความเป็นเลิศที่ล�า้หน้าส�าหรับ
บุคลากรของเราและบริษัท
ของเรา—การสร้างทีมที่มี
ประสิทธิภาพและความร่วมมือ
ขั้นสูง

4



สภาพแวดล้อมการท�างานทีป่ราศจากการ
เลือกปฏบิตัิ
LyondellBasell ยึดมั่นในหลักการของโอกาส
การจ้างงานที่เท่าเทียมกันส�าหรับพนักงานทุก
คน และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานมีสภาพแวดล้อม
การท�างานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ การ
ตัดสินใจการจ้างงานทั้งหมดที่บริษัทของ
เรานั้นขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจ ข้อ
ก�าหนดของงาน และคุณสมบัติของแต่ละ

บุคคล โดยไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา
หรือความเชื่อ ชาติก�าเนิดหรือชาติพันธุ์ เพศ 
(รวมถึงการตั้งครรภ์) อายุ ความทุพพลภาพ 
สภาวะทางการแพทย์ รสนิยมทางเพศ อัต- 
ลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ 
สถานภาพสมรสหรือครอบครัว สถานภาพทาง
ทหารหรือสถานะทหารผ่านศึก ประวัติทางการ
แพทย์ของครอบครัวหรือข้อมูลทางพันธุกรรม 
หรือสถานะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับในสถานที่ที่เราด�าเนิน
ธุรกิจ บริษัทของเราจะไม่ยอมให้มีการเลือก
ปฏิบัติบนพ้ืนฐานของลักษณะเหล่านี้

สภาพแวดลอ้มการท�างานทีป่ราศจากการลว่ง
ละเมดิ
LyondellBasell ให้ค�ามั่นสัญญาที่จะจัดให้
มีสภาพแวดล้อมการท�างานซึ่งปราศจากการ
ล่วงละเมิด ในการส่งเสริมความเคารพภายใน
องค์กรของเรา เราจะต้องปฏิบัติต่อกันและกัน
ทั้งหมดด้วยเกียรติ บริษัทของเราไม่ทนต่อการ
ล่วงละเมิดในรูปแบบใด ๆ หรือสภาพแวดล้อม
การท�างานซึ่งมีการหมิ่นประมาท ไม่ว่าจะมา
จากภายในหรือภายนอกสถานที่ท�างานของเรา

การล่วงละเมิดอาจออกมาในรูปแบบที่ไม่น่า
ต้อนรับใด ๆ หรือการกระท�าในสถานที่ท�างาน
ซึ่งมีการหมิ่นประมาท ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทาง
เพศหรือไม่ใช่ทางเพศ ซึ่งมีผลต่อการสร้าง
สถานที่ท�างานแบบคุกคาม ไม่เป็นมิตร หรือขุ่น
เคือง ตัวอย่างบางข้อนั้นรวมถึง:

❙	 การคุกคามทางเพศไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือ
ทางกาย การร้องขอความช่วยเหลือทาง
เพศ ภาษาที่ไม่เหมาะสมทางเพศ ตลกหยาบ
โลน ค�าพูดเกี่ยวกับร่างกายหรือการกระท�า
ทางเพศ

❙	 การแสดงรูปภาพหรือวัตถุลามก ภาพลามก 
พูดยั่วยวนหรือพูดคุยลามกไม่ว่าในรูปแบบ
ใด ๆ

❙	 การสัมผัสทางกายที่ไม่เหมาะสม รวมถึงแตะ
เนื้อต้องตัว

บริษัทยังห้ามไม่ให้มีการล่วงละเมิดในรูปแบบ
อื่น ๆ ตามสถานะการคุ้มครองตามกฎหมาย
ของแต่ละบุคคลเช่นตัวอย่างต่อไปนี้:

❙	 การพูดเสียดสีหรือแสดงทัศนคติในเชิงลบ

❙	 การพูดกลั่นแกล้ง ล้อเลียน หรือล้อเล่น

❙	 การแสดงภาพที่ไม่ใช่ทางวาจา รวมถึง
จอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์หรือการกระท�า
ที่มีภาพ ภาพถ่ายวิดีโอ หรือท่าทางมือที่ไม่
เหมาะสม

❙	 การคุกคามหรือการกระท�าของความกลัว 
การข่มขู่ การกลั่นแกล้ง การปลุกระดม

❙	 การด�าเนินการอื่นใดที่แสดงถึงความเป็น
ปรปักษ์ ดูหมิ่น หรือท�าร้ายบุคคลอื่น

พฤติกรรมการล่วงละเมิดในที่ท�างานเช่นที่
อธิบายไว้ข้างต้นเป็นสิ่งต้องห้ามไม่ว่าจะเต็มใจ
หรือไม่เป็นที่พอใจ และไม่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศ รสนิยมทาง
เพศ เชื้อชาติ หรือสถานะอื่น ๆ และอีกครั้ง 
LyondellBasell ห้ามมิให้มีการตอบโต้ และ
จะไม่ไล่ออก ลดต�าแหน่ง หรือแบ่งแยกกับ
พนักงานที่รายงานข้อกังวลด้วยความจริงใจ

5

ค�าถาม:	
เมื่อวาน Simon โต้เถียงกับเพ่ือน
ร่วมงานโดยเกือบจะกลายเป็นการ
เผชิญหน้าทางร่างกายเมื่อเพ่ือน
ร่วมงานท้าทายให้เขาไปพบที่ลาน
จอดรถด้านนอก ตอนนี้ Simon 
กลัวว่าเพ่ือนร่วมงานของเขาอาจ
พยายามท�าร้ายเขา Simon ควร
ท�าอย่างไร

ค�าตอบ:	
Simon ควรรายงานเหตุการณ์นี้
ต่อแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ในส่วน “จะ
ขอค�าแนะน�าและรายงานข้อกังวล
ได้ที่ไหน” ทันที ในบางสถานการณ์ 
คุณอาจรายงานต่อ Global 
Security หรือบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
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ค�าถาม:	
Lilly ทราบว่าเธอควรจะรายงานการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน แต่ผล
ตอบแทนต่อการปฏิบัติงานของเธอนั้นขึ้นอยู่กับอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง จริง ๆ แล้ว LyondellBasell 
ต้องการอะไร

ค�าตอบ:	
LyondellBasell ต้องการให้พนักงานทุกคนรายงานการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงาน บริษัทสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อันตราย วัดการท�างานด้านความปลอดภัยของบริษัท และ
สนับสนุนค�ามั่นสัญญาเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และการป้องกันสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องมาจากการรายงานดัง
กล่าวเท่านั้น การมอบรางวัลส�าหรับพนักงานทั้งหมดผูกโยงกับผลการด�าเนินงานโดยรวม โดยความปลอดภัย
เป็นหนึ่งในส่วนประกอบหลายส่วน เพ่ือปกป้องทุกคนที่ท�างานในสถานที่ของ LyondellBasell และผู้คนที่อาศัย
อยู่ในชุมชนซึ่ง LyondellBasell ด�าเนินงานนั้น การรายงานอย่างถูกต้องและทันเวลาถือเป็นสิ่งจ�าเป็น

เราคาดหวงัทีจ่ะบรรลเุป้าหมายเป็นศนูยด้์าน	
ความเป็นเลศิในการด�าเนนิงาน
การท�างานอย่างปลอดภัยคือคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ของบริษัท
ของเรา มันเริ่มต้นด้วย “เป้าหมายศูนย์” ซึ่งเราให้ค�ามั่น
สัญญาว่าจะไม่ยอมให้มีการประนีประนอมเรื่องการด�าเนิน
งานในสถานที่ของเราด้วยความรับผิดชอบอย่างปลอดภัย 
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ มันยังหมายถึงว่าเราต้องอุทิศตัวให้
กับความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย ไม่ควรมีอะไรส�าคัญ
กับเรามากเกินไปกว่าการท�างานอย่างปลอดภัย และดังนั้น
เราต้องมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ท�างานซึ่ง “ไม่มีใครบาดเจ็บ
ไม่ว่าที่ใดและเวลาใดก็ตาม”

พนักงานและคนที่ท�างานในนามของบริษัททุกคนจะต้อง
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ มาตรฐานของบริษัท และ
นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทตลอดเวลา คุณถูกคาดหวังให้
ปฏิบัติตามขั้นตอน และรายงานการละเมิดกฎข้อบังคับและ
นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทที่เกิดขึ้นจริงหรือสงสัยว่าจะมีใด 
ๆ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน “จะมองหา
ค�าแนะน�าและรายงานเรื่องที่กังวลได้ที่ไหน”

การใช้แอลกอฮอล์และสารเสพตดิในทางทีผิ่ด
ที่ LyondellBasell เราไม่เคยท�างานของเราภายใต้อิทธิพล
ของแอลกอฮอล์ ยาผิดกฎหมาย และยาจากใบสั่งยาที่ถูก
น�ามาใช้อย่างไม่เหมาะสม นอกเหนือจากนี้ เราต้องไม่เคย
ครอบครอง ใช้ ขาย เสนอ หรือแจกจ่ายยาผิดกฎหมาย
ต่าง ๆ หรือสารควบคุมอื่น ๆ ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของบริษัท 
หรือขณะที่ท�าธุรกิจของบริษัท เราอาจครอบครองและดื่ม
แอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงที่บริษัทสนับสนุนหรือได้รับอนุญาต 
หรือในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย อย่าง
เช่น งานเลี้ยงรับรองลูกค้า อย่างไรก็ตาม ในเวลาดังกล่าว
ทั้งหมด พวกเราถูกคาดหวังให้ประพฤติตนอย่างรับผิด
ชอบ และดื่มในระดับพอควร (ไม่ใช่ดื่มจนถึงระดับที่ควบคุม
ตนเองไม่ได้) บริษัทอาจยกเลิกสิทธิพิเศษเหล่านี้หากมี
การน�าไปใช้ในทางที่ผิด



เราปกป้องทรพัย์สนิและบคุลากรในบริษทั
ของเรา
การปกป้องพนักงาน สถานที่ ทรัพย์สิน การ
ด�าเนินงาน และชื่อเสียงของเราเป็นพ้ืนฐานใน
ยืนหยัดความรับผิดชอบและความส�าเร็จของ
บริษัทของเรา พวกเราทุกคนมีหน้าที่ต้องใส่ใจ
เมื่อใช้ทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึงเงินของ
บริษัท สินค้า ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 
ยานพาหนะ สถานที่ อุปกรณ์ เอกสาร เครือ
ข่าย ข้อมูลลับ ทรัพย์สินทางปัญญา และ
แม้แต่ชื่อเสียงของเราเอง ไม่สามารถน�า
ทรัพย์สินของบริษัทมาใช้ในเรื่องส่วนบุคคลเว้น
แต่นโยบายบริษัทอนุญาตไว้โดยเฉพาะ การ
ลักทรัพย์สินของบริษัทหรือขโมยจากบริษัท
ถือเป็นการละเมิดแนวทางปฏิบัติ นอกจาก
นี้ หากคุณรู้หรือสงสัยว่าจะมีการลักทรัพย์สิน
ของบริษัทน�าไปใช้ในทางที่ผิด ใช้ผิด หรือใช้
ทรัพย์สินของบริษัทอย่างสิ้นเปลืองแล้ว คุณ
ควรรายงานเหตุการณ์นั้นโดยทันที

ความรุนแรงในสถานทีท่�างาน
เรายืนยันเป็นสถานที่ท�างานที่ไม่ใช้ความรุนแรง 
เราต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วม ทน หรือเพิกเฉยต่อ
ความรุนแรงทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการคุกคาม
หรือการกระท�า การข่มขู่หรือปลูกฝงัความกลัว
ว่าจะท�าร้ายร่างกายผู้อื่น หากคุณทราบถึงภัย
คุกคามที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น หรือการ
ใช้ความรุนแรง คุณควรรายงานข้อกังวลของ
คุณทันที

ขอ้มูลทีเ่ป็นความลับ	
และทรัพยส์นิทางปัญญา
ข้อมูลลับซึ่งไม่ใช่ส�าหรับสาธารณะอาจอยู่ใน
หลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน ราย
ชื่อลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคล กลยุทธ์และแผน
ธุรกิจ หรือข้อมูลการด�าเนินงานและที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ ในฐานะพนักงาน คุณถูกคาดหวัง
ให้ใช้ข้อมูลลับเพ่ือประโยชน์ของบริษัทเพียง
เท่านั้น ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้อื่นนอกบริษัทโดย
ไม่ได้รับอนุญาต และเปิดเผยภายใต้ข้อตกลง

การรักษาความลับที่ลงนามอย่างถูกต้องเท่านั้น 
เช่นเดียวกับที่เราคาดหวังให้พนักงานทั้งหมด
เคารพต่อข้อมูลลับของบริษัท เราคาดหวังให้
พนักงานเคารพต่อข้อมูลลับของผู้อื่นด้วย ซึ่ง
รวมถึงคู่แข่ง ผู้จัดหาสินค้า และลูกค้า หากคุณ
รู้ถึงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่เจตนา กรุณาแจ้งต่อ
หัวหน้างานของคุณหรือผู้จัดการ

ข้อมูลลับประเภทหนึ่งมีชื่อเรียกว่า “ทรัพย์สิน
ทางปัญญา (Intellectual Property)” หรือ
เรียกสั้น ๆ ว่า “IP” IP เป็นทรัพย์สินที่มีค่า
ของบริษัท และเราต้องเอาใจใส่เป็นอย่างมาก
ที่จะปกป้องและปฏิบัติตามสิทธิด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาตลอดเวลา IP รวมถึงทรัพย์สิน
ที่จับต้องไม่ได้ อย่างเช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า 
กฎหมายปกป้องสิทธิต่าง ๆ ต่อทรัพย์สินนี้ 
อย่างเช่นที่ใช้กับทรัพย์สินทางกายภาพรูปแบบ
อื่น ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต สิทธิ
ต่าง ๆ ที่มีต่อ IP ทั้งหมดซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วย
วัสดุของบริษัท ในเวลาของบริษัท โดยใช้ค่าใช้
จ่ายของบริษัทของเรา หรือภายในขอบเขตของ
หน้าที่ของเราที่มีต่อ LyondellBasell

ความลับทางการค้า คือข้อมูลลับประเภทพิเศษ
ที่สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันของบริษัท 
โดยเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัทที่เราต้อง
ปกป้องด้วย บางตัวอย่างของความลับทางการ
ค้านั้นรวมถึง:

❙	 รายชื่อหรือข้อมูลลูกค้า

❙	 ข้อก�าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ อัตราหรือค่า
ธรรมเนียมที่เสนอให้กับลูกค้า

❙	 แผนการตลาดและแผนเชิงกลยุทธ์

❙	 การพัฒนาด้านเทคโนโลยี วิธีการ เทคนิค 
หรือกระบวนการ

❙	 สูตรหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

อย่าเปิดเผยความลับทางการค้า หรือข้อมูล
ลับหรือที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นใด โดยไม่มีความ
จ�าเป็นทางธุรกิจ และการมอบอ�านาจให้กระท�า
ดังกล่าวล่วงหน้า ให้ใส่ใจเป็นพิเศษที่จะไม่
เปิดเผยข้อมูลนี้โดยการรักษาความปลอดภัย
ของคอมพิวเตอร์ เอกสาร หรือวัสดุที่มีผลต่อ
ภายนอกอื่น ๆ อย่างเหมาะสม นอกเหนือจาก
นี้ หลีกเลี่ยงการปรึกษาหารือข้อมูลดังกล่าว
ในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งอาจถูกแอบได้ยิน ซึ่งรวม
ถึงภัตตาคาร สุขา แท็กซี่ เครื่องบิน หรือลิฟต์ 
จ�าไว้ว่าภาระหน้าที่เหล่านี้ยังคงด�าเนินอย่าง
ต่อเนื่อง แม้หลังจากการจ้างงานของคุณกับ 
LyondellBasell สิ้นสุดลง

ชือ่เสยีงของเรา
เรารักษาชื่อเสียงของเราอย่างเข้มแข็งโดยปลูก
ฝงัความไว้วางใจและเป็นตัวอย่างในด้านความ
ซื่อสัตย์ ชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์ของเราได้
รับอิทธิพลจากข้อมูลซึ่งเราให้กับสาธารณะเป็น
อย่างมาก ในส่วนหนึ่งก็หมายถึงว่าการสื่อสาร
ดังกล่าวทั้งหมด ต้องเสนอภาพของการติดต่อ
ทางธุรกิจของเราอย่างยุติธรรมและถูกต้อง 
เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่อาจพูด
เกี่ยวกับ LyondellBasell ต่อสื่อ กลุ่มนัก
ลงทุน และการอภิปรายในที่สาธารณะอื่น ๆ ได้

หากคุณรับค�าร้องขอข้อมูลจากสื่อ คุณควร
ส่งเรื่องมาให้ฝา่ยสื่อสารขององค์กร หาก
คุณรับค�าร้องขอจากนักวิเคราะห์หรือสมาชิก
ของกลุ่มนักลงทุน คุณควรส่งเรื่องมาให้ฝา่ย
นักลงทุนสัมพันธ์ หากคุณรับค�าร้องขอจาก
ตัวแทนด้านกฎหมายภายนอกบริษัท คุณควร
ส่งเรื่องมาให้ฝา่ยกฎหมาย

❙	 อย่าด�าเนินการดังต่อไปนี้:

❙	 พูดในนามของ LyondellBasell เว้นเสียแต่
คุณเป็นโฆษกที่ได้รับแต่งตั้ง และได้รับอ�านาจ
ให้กระท�าเช่นนั้น

❙	 เปิดเผยข้อมูลลับใด ๆ

❙	 อ้างถึงลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า หรือหุ้นส่วนของ 
LyondellBasell โดยไม่ได้รับอนุมัติจาก
พวกเขา

ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูนโยบายของ
บริษัทที่น�ามาใช้ที่ Elements
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ค�าถาม:	
Angela เพ่ิงซื้อเครื่องใช้ส�านักงานโดยใช้บัตรเครดิตของบริษัทของเธอ 
เนื่องจากฝา่ยของเธอไม่จ�าเป็นต้องใช้เครื่องใช้ส�านักงาน เธอจึงคืนให้กับ
ผู้ขายและรับเงินคืนผ่านบัตรเครดิตส่วนบุคคลของเธอ โดยไม่คืนเงินให้กับ
บริษัท เหตุการณ์นี้เป็นการละเมิดนโยบายบริษัทหรือไม่

ค�าตอบ:	
ใช่ เหตุการณ์นี้จะถูกพิจารณาว่าเป็นการขโมยจากบริษัท เนื่องจากเธอได้
รับเงินจากเครื่องใช้ส�านักงานที่ซื้อโดยใช้เงินของบริษัท



เราใชเ้ทคโนโลยตีา่ง	ๆ	ของบรษิทัอยา่ง
รบัผดิชอบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของเราเป็น
ทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท เมื่อใช้งาน ให้ท�า
อย่างเหมาะสม และจ�าไว้ว่าคุณเป็นตัวแทนของ 
LyondellBasell ใช้คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายของบริษัท (ซึ่งรวมถึงอินเทอร์เน็ตไร้
สายของผู้มาเยือนและของบริษัท) ในลักษณะ
ที่ปลอดภัย มีจริยธรรม ชอบด้วยกฎหมาย 
มีประสิทธิผล และเพ่ือให้เกิดผลเสมอ นั่น
หมายความว่าคุณไม่ควรใช้ระบบเหล่านี้เพ่ือ
เข้าถึง เรียกดู ส่ง หรือสื่อสารวัสดุที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม เปิดเผยทางเพศ 
คุกคาม หรือสิ่งที่ไม่ได้ขอ เมื่อมีการจ�ากัดการ
ใช้ส�าหรับเรื่องส่วนบุคคล คุณไม่ควรปล่อย
ให้การใช้ดังกล่าวมารบกวนความรับผิดชอบใน
งานของคุณ

คุณควรปฏิบัติต่ออีเมล ข้อความ บล็อก และ
ข้อความเร่งด่วน ด้วยความใส่ใจแบบเดียวกับ
ที่คุณจะเป็นเมื่อเขียนจดหมายบนหัวจดหมาย
ของ LyondellBasell

คุณควรจ�าไว้ว่า:

❙ ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายที่น�ามาใช้ 
ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่สร้างขึ้น โอน
และเก็บไว้ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของบริษัท
เพ่ือวตัถปุระสงคด์า้นความปลอดภยัและการ
บ�ารุงรักษาระบบ บุคคลที่ LyondellBasell
ให้อ�านาจนั้น อาจดูแลอุปกรณ์ ระบบ และ
จราจรบนเครือข่ายเมื่อใดก็ได้ การดูแล
จะเกิดขึ้นในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือ
ก�าหนดโดยกฎหมาย และตามจ�าเป็นและสม
เหตุสมผลเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพียง
เท่านั้น

❙ พนักงานต้องไม่แบ่งปันบัญชีที่ใช้ และต้อง
เก็บรหัสผ่านของพวกเขาอย่างปลอดภัย
และรับผิดชอบต่องานที่เกิดขึ้นกับบัญชีของ
พวกเขา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดอยู่เพียง
อีเมล์ และการใช้ข้อมูลของบริษัท

❙ พนักงานต้องไม่หลีกเลี่ยงการควบคุม
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือการควบคุมด้าน
ความปลอดภัย กิจกรรมนี้อาจส่งผลต่อ
การน�าโปรแกรมที่มีประสงค์ร้าย (เช่น ไวรัส)
เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท การ
ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์หรือระเบียบข้อ
บังคับที่คล้ายกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดอยู่
เพียง การติดตั้งหรือการกระจายสินค้า
ซอฟต์แวร์ที่ “ละเมิดลิขสิทธิ์” หรืออื่น ๆ ที่
ไม่มีใบอนุญาตในการใช้อย่างเหมาะสมจาก
LyondellBasell ก็ถูกห้ามอย่างเข้มงวด
ด้วย

❙ ห้ามโอนหรือเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกปล่อยไปให้ใช้
ในที่สาธารณะหรือข้อมูลลับของบริษัทไว้ใน
แฟลชไดร์ฟ แผ่นเก็บข้อมูลภายนอก หรือ
ระบบของผู้ผลิตรายอื่น อย่างเช่น บริการ
อีเมล์ส่วนบุคคล หรือบริการอินเทอร์เน็ต

เราเคารพขอ้มลูสว่นบคุคลของกนัและกนั
และปฏบิตัติามระเบยีบการคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคล
บริษัทของเราเคารพต่อการรักษาความลับและ
การปกป้องตามที่กฎหมายก�าหนดต่อข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงานปัจจุบัน พนักงาน
ใหม่ และอดีตพนักงาน ตลอดจนพันธมิตร
ทางธุรกิจของเราด้วย โดยหมายรวมถึงแต่ไม่
จ�ากัดเพียง ข้อมูลอย่างเช่น ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์บ้าน หมายเลขประจ�าตัวที่รัฐบาลออก
ให้ ที่อยู่อีเมลส่วนบุคคล วันเกิดและสถานที่
เกิด เงินเดือน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ข้อมูล
ส่วนบุคคลทั้งหมดที่รวบรวมและจัดเก็บโดย 
LyondellBasell จะถูกประมวลผลอย่างเป็น
ธรรมและเป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วน
บุคคลของข้อมูลที่บังคับใช้ในพ้ืนที่

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานนั้น
จ�ากัดเฉพาะพนักงานและตัวแทนของบริษัท
ที่ได้รับการอนุญาตที่เหมาะสมและมีความ
ต้องการทางธุรกิจส�าหรับข้อมูลนั้น ในส่วนที่
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น เราต้อง:

❙ ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

❙ ปฏิบัติตามนโยบายบริษัท

❙ รวบรวมใช้และประมวลข้อมูลดังกล่าวเพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
และ

❙ ดูแลเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยโดยไม่ได้
รับอนุญาต

สังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์

ที่ LyondellBasell เราตระหนักถึงโอกาส
อันมากมายที่มีให้ ในการเข้าร่วมเป็นการส่วน
บุคคลในช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายของ
สังคมออนไลน์ “สังคมออนไลน์” รวมถึง
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์บล็อก วิกิ
พีเดียต่าง ๆ ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม 
เมื่อมีการใช้โอกาสส่วนบุคคลดังกล่าว เรา
ส่งเสริมอย่างแข็งขันให้คุณท�าเช่นนั้นด้วย
ความระมัดระวัง คุณอาจไม่เคยใช้สังคม
ออนไลน์เพ่ือท�าลายชื่อเสียง ก่อกวน กลั่น
แกล้ง ท�าให้ชุลมุนวุ่นวาย คุกคาม หรือข่มขู่
พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง หรือผู้ขาย นอก
เหนือจากนี้ อย่าแบ่งปันข้อมูลลับหรือที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัทใด ๆ โดยการเข้ามีส่วน
ร่วมในสังคมออนไลน์ ภายใต้พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์แห่งชาติในสหรัฐอเมริกา 
“ข้อมูลลับ” ส�าหรับวัตถุประสงค์ของส่วนนี้
ในแนวทางปฏิบัติของบริษัทไม่รวมถึงค่าจ้าง
ส่วนบุคคล ข้อมูลด้านระเบียบวินัยหรือข้อมูล
อื่นเกี่ยวกับข้อก�าหนดและเงื่อนไขการจ้างงาน 
การใช้ช่องทางต่าง ๆ ของสังคมออนไลน์ไม่
ควรรบกวนกับงานที่ท�า

ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
นโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ที่ 
Elements
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ค�าถาม:	
พ่ีชายของ Martin เป็นเจ้าของบริษัทที่ขายวัสดุให้กับบริษัทของเราเป็นเวลานานหลายปี Martin เพ่ิงได้รับ
การเลื่อนต�าแหน่ง และในต�าแหน่งใหม่เขาจะมีอ�านาจในการท�าสัญญากับบริษัทของพ่ีชายได้ Martin จะต้องท�า
อย่างไร

ค�าตอบ:	
Martin ควรเปิดเผยความขัดแย้งนี้ผ่านแบบฟอร์มความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อหัวหน้างานของเขา เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ แม้ว่าบริษัทของพ่ีชายของ Martin เป็นผู้จัดหาสินค้าเก่าแก่ของบริษัทเรา ภาพลักษณ์
ของความขัดแย้งได้ถูกสร้างขึ้นเนื่องจาก Martin มีอ�านาจในการท�าสัญญากับบริษัทของพ่ีชายได้ ในกรณีนี้ 
Martin ควรถูกกันออกจากการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริษัทของพ่ีชาย และผู้ตัดสินใจที่มีความเป็นอิสระ 
อย่างเช่น หัวหน้างานของ Martin ควรถูกมอบหมายให้ท�าการตัดสินใจดังกล่าวแทน Martin สิ่งส�าคัญส�าหรับ 
Martin คือการตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจริง และเปิดเผยข้อมูลที่
จ�าเป็น

เราหลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
LyondellBasell ให้ค�ามั่นสัญญาต่อการรักษา
ความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการ
ปฏิบัติตัวอย่างมีจริยธรรมและน่าเชื่อถือ เริ่ม
ต้นด้วยค�ามั่นสัญญาต่อความซื่อสัตย์ เราควร
เตรียมพร้อมกับสิ่งใด ๆ ที่อาจสร้างความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ได้ หรือแม้เพียงแค่เริ่ม
ปรากฎความขัดแย้งทางผลประโยชน์ “ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์” นั้นเกิดขึ้นเมื่อผล
ประโยชน์ส่วนบุคคลของเราไม่ตรงกับคนอื่น ๆ 
ในบริษัทของเรา เราควรเป็นอิสระจากส่วนได้
เสีย อิทธิพล หรือความสัมพันธ์ที่อาจขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ที่ดีสุดของ LyondellBasell เสมอ 
เราควรหลีกเลี่ยงการด�าเนินการซึ่งอาจปรากฏ
เป็นการเพิ่มความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 
ตัวอย่างทั่วไปของสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นถูก
แสดงไว้ด้านล่าง

ผลประโยชน์ด้านการเงิน
เราบางคนอาจมีเงินลงทุนด้านการเงินและผล
ประโยชน์ต่าง ๆ ในบริษัทต่าง ๆ นอกเหนือ
จาก LyondellBasell หากเรามีผลประโยชน์
ด้านการเงินที่ส�าคัญในธุรกิจหรือองค์กรที่ท�า
หรือแสวงหาที่จะท�าธุรกรรมใด ๆ หรือแข่งกับ 
LyondellBasell แล้ว ควรเปิดเผยรายละเอียด
ของผลประโยชน์ด้านการเงิน ผลประโยชน์ด้าน
การเงินที่มีสาระส�าคัญได้รับการจ�ากัดความ
ว่าเป็นผลประโยชน์รวมทางตรงหรือทางอ้อม
มูลค่ามากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ (10%) (i) ของ
หลักทรัพย์คงเหลือประเภทใด ๆ ของบริษัทหรือ
บริษัทมหาชน (ii) ของผลประโยชน์ในห้างหุ้น
ส่วนหรือสมาคม (iii) ของสินทรัพย์รวมหรือ
รายได้รวมของพนักงานดังกล่าว

การจ้างงานภายนอกบริษัท
ส่วนหนึ่งที่ท�าให้ LyondellBasell ประสบความ
ส�าเร็จได้เช่นนี้คือค�ามั่นสัญญาต่อการท�างาน
ของเรา ในการยืนหยัดต่อค�ามั่นสัญญานี้ เรา
ไม่เห็นด้วยอย่างแรงจากการรับการจ้างงาน
ภายนอกบริษัท หรือโอกาสท�าธุรกิจภายนอก
บริษัท ในองค์กรที่ท�าธุรกิจกับหรือแข่งขันกับ 
LyondellBasell โอกาสต่าง ๆ ดังกล่าวถูก
พิจารณาว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และจะต้องมีการเปิดเผย

การท�าธุรกิจกับครอบครัวและเพ่ือนฝูง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจมีอยู่หาก
สมาชิกในครอบครัวนั้นท�างานให้กับลูกค้า คู่
แข่ง หรือผู้ขาย ของบริษัทของเรา และคุณอยู่
ในต�าแหน่งที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
ด้วยลูกค้า คู่แข่ง หรือผู้ขายรายนั้น การท�า
ธุรกิจในนามของบริษัทกับสมาชิกในครอบครัว
ในสถานการณ์ดังกล่าว เป็นไปได้ที่จะน�าไปสู่
สถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
จะต้องน�ามาเปิดเผย สมาชิกในครอบครัวหมาย
ถึงสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด อย่างเช่น คู่
สมรสของเขาหรือเธอ ลูก ๆ แม่ พ่อ พี่สาว-
น้องสาว พี่ชาย-น้องชาย และพ่อเลี้ยง-แม่
เลี้ยง-ลูกเลี้ยง เขย-สะใภ้ ในลักษณะเหล่านี้ 
รวมทั้งคู่ชีวิต นอกเหนือจากนี้ คุณไม่สามารถ
เป็นหัวหน้างานโดยตรงของสมาชิกในครอบครัว
ของคุณได้โดยเด็ดขาด หากคุณคิดว่าคุณอาจ
มีความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวของคุณ
ที่ต้องรายงานแล้ว คุณควรเปิดเผยข้อมูลนั้น

ของขวัญทางธุรกิจและงานเล้ียงรับรอง
ขณะที่ด�าเนินธุรกิจของ LyondellBasell คุณ
อาจแลกเปลี่ยนของขวัญทางธุรกิจและเข้าร่วม
ในงานเลี้ยงรับรอง เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า หรือผู้ขายของเรา 
อย่างไรก็ตาม เราต้องใช้วิจารณญาณที่ดีเมื่อ
เสนอหรือรับความเอื้อเฟื้อดังกล่าว มิฉะนั้น เรา
อาจพบตัวเองอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ นี่หมายถึงเราไม่อาจเสนอหรือ
รับของขวัญทางธุรกิจหรืองานเลี้ยงรับรอง 
หากการกระท�าดังกล่าวจะสร้างอคติในการ
ตัดสินใจของเรา ก่อนที่จะรับหรือเสนอความ
เอื้อเฟื้อทางธุรกิจ ให้ถามตัวเองว่าคุณจะรู้สึก
ไม่สบายใจหรือไม่ หากผู้อื่นรู้เรื่องนี้ ตามกฎแล้ว 
คุณอาจเสนอหรือรับของขวัญทางธุรกิจหรือ
งานเลี้ยงรับรอง เฉพาะเมื่อไม่มีการร้องขอ และ
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่น�ามาใช้

 นอกเหนือจากนี้ เราอาจไม่เสนอหรือรับของ
ขวัญและงานเลี้ยงรับรองที่ไม่เหมาะสมโดยตรง
หรือโดยอ้อมผ่านบุคคลที่สาม หรือยอมให้
สมาชิกในครอบครัวกระท�าดังกล่าว เมื่อติดต่อ
กับเจ้าพนักงานและลูกจ้างของรัฐแล้ว เราต้อง
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเข้มงวดมากขึ้น 
อ้างถึงหมวด “เงินสินบนและการจ่ายเงินที่ไม่
เหมาะสม” ของหลักจรรยาบรรณของบริษัท 
และนโยบายของบริษัทที่น�ามาใช้ที่ Elements 
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หากคุณรู้ถึงการกระท�าหรือผลประโยชน์ของ
คุณเองหรือของผู้อื่น ซึ่งอาจสร้างความขัดแย้ง 
คุณต้องเปิดเผยโดยกรอกแบบฟอร์มการเปิด
เผยข้อมูล นอกเหนือจากนี้ เราควรท�างานร่วม
กับลูกค้า ผู้ขาย และบุคคลใดที่ท�าธุรกิจในนาม
ของLyondellBasell อย่างกระตือรือร้น เพื่อ
จ�าแนกและระบุความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือค�าแนะน�า กรุณาดู
นโยบายของบริษัทที่น�ามาใช้ที่ Elements
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เราปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการติด
สินบน
ในฐานะขององค์กรระดับโลก LyondellBasell 
ให้ค�ามั่นสัญญาต่อการปฏิบัติตนอย่างมี
จริยธรรมและชอบด้วยกฎหมายทั่วโลก ในฐานะ
พนักงาน เราปลูกฝังความไว้วางใจและเป็น
ตัวอย่างในด้านความซื่อสัตย์ เรายืนหยัดต่อ
ค�ามั่นสัญญานี้โดยไม่ค�านึงว่าเราท�าธุรกิจอยู่ที่
ใด ส่วนหนึ่งก็หมายถึงว่าเรายึดถือกฎหมายต่อ
ต้านการติดสินบนสากล สนธิสัญญา และกฎ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ห้ามการติดสินบนการจ่าย
เงินที่ไม่เหมาะสม หรือเงินทุจริตจากผลก�าไรที่
แบ่งให้ทั้งหมด

เงินสินบนและการจ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสม
การท�าธุรกิจอย่างถูกต้องหมายความว่า เราไม่
เสนอหรือรับเงินสินบน การจ่ายเงิน หรือเงิน
ทุจริตจากผลก�าไรที่แบ่งให้ ในลักษณะใด ๆ  
“เงินสินบน” คือข้อเสนอหรือสัญญาที่จะให้บาง
สิ่งบางอย่างที่มีคุณค่า เพื่อมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจอย่างไม่เหมาะสม หรือเพื่อให้ได้ข้อ
ได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม “เงินทุจริต
จากผลก�าไรที่แบ่งให้” เกิดขึ้นเมื่อมีการคืนเงิน
ให้ หรือจ่ายเงินเป็นรางวัลส�าหรับการให้หรือ
สนับสนุนธุรกิจ

นอกเหนือจากนี้ LyondellBasell ยังห้าม
การจ่ายเงินเพื่ออ�านวยความสะดวก “การจ่าย
เงินเพื่ออ�านวยความสะดวก” คือการจ่ายเงิน
จ�านวนเล็กน้อย โดยมักเป็นเงินสดจ่ายให้เพื่อ
เร่งบริการที่เป็นกิจวัตรทางราชการ แม้ว่าการ
จ่ายเงินดังกล่าวอาจเป็นเรื่องสามัญที่รู้จักกัน
ดีในเฉพาะบางพื้นที่ของโลก บริษัทของเราห้าม
การกระท�าเหล่านี้

คุณต้องระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินที่
ไม่เหมาะสม คุณควรก�าหนดโครงสร้างการถือ
หุ้นของตัวแทนบุคคลที่สามของคุณอยู่เสมอ 
โดยการสอบทานธุรกิจอย่างละเอียดตามที่
นโยบายของบริษัทที่น�ามาใช้ก�าหนดไว้ คุณต้อง
ท�าให้มั่นใจด้วยว่าคุณไม่ยอมให้บุคคลที่สามท�า
หรือรับการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมใด ๆ แทนคุณ

คุณไม่อาจหาหรือรับการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม
หรือเงินทุจริตจากผลก�าไรที่แบ่งให้ใด ๆ

การละเมิดต่าง ๆ ในนโยบายข้อนี้อาจส่งผลให้มี
การลงโทษจนกระทั่งและรวมถึงการสิ้นสุดการ
จ้างงาน รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะก�าหนดบท
ลงโทษทางแพ่งและอาญาส�าหรับฝ่ายต่าง ๆ  
เหล่านั้นและบริษัทของเรา หากคุณมีค�าถาม
หรือความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรุณา
อ้างถึงหมวด “จะมองหาค�าแนะน�าและรายงาน
เรื่องที่กังวลได้ที่ไหน”

คุณถูกคาดหวังให้รายงานความกังวลต่าง ๆ 
ของคุณเกี่ยวกับการติดสินบนและการจ่าย
เงินที่ไม่เหมาะสม LyondellBasell จะไม่ทน
ต่อการกระท�าแบบตอบโต้ต่อบุคคลใดซึ่งจัด
ท�ารายงานเรื่องการประพฤติมิชอบด้วยความ
จริงใจ

ค�าถาม:	
ผู้ ขายเสนอที่นั่งแถวหน้ าราคาสูง 
สองที่นั่งในการแข่ งขันกีฬาให้ กับ 
Diana ซึ่งเป็ นผู้ ที่เขาติดต่ องาน 
ด้ วยใน LyondellBasell ผู้ ขาย บอก 
Diana ว่ าเขาไม่ ต้ องการสิ่ง 
ตอบแทนใด ๆ เนื่องจากเขาไม่  
สามารถเข้ าชมการแข่ งขันนั้นได้  
Diana ควรท�าอย่ างไร

ค�าตอบ:	
Diana 
ควรปรึกษาหัวหน้ างานของเธอหรือเจ้ าห
น้ าที่ท่ านอื่นของบริษัทตามที่อธิบายไว้ ใ
นส่ วน 
“วิธีการขอคําแนะนําและรายงานข้ อกังวล” 
นโยบายด้ านของขวัญ งานเลี้ยงรับรอง 
และการท่ องเที่ยวของเรามีการระบุไว้ ถึง
เรื่องดังกล่ าว และในกรณีนี้
มีข้ อกําหนดว่ า 
หากตั๋วเข้ าชมมีมูลค่ าสูงกว่ า 100 
ดอลลาร์ สหรัฐ 
เธอจะต้ องขอรับการอนุมัติจากรองประธา
นกรรมการบริหารของเธอก่ อนที่จะรับขอ
งขวัญนี้ได้  
หากผู้ ขายไปร่ วมชมการแข่ งขันกีฬากับ 
Diana ด้ วย 
ก็จะถือว่ าตั๋วเข้ าชมนี้คือการเลี้ยงรับรอง
แทนที่จะเป็ นของขวัญ 
ดังนั้นเธอจึงไม่ จาํเป็ นต้ องขอรับการอนุ
มัติจากรองประธานกรรมการบริหารของเ
ธอก่ อนู้
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ค�าถาม:
หนึ่งในผู้จัดจ�าหน่ายของ Carlos เพ่ิงได้เสนอที่จะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้
กับ Carlos และครอบครัวส�าหรับวันหยุดพักผ่อนที่ชายทะเล เพ่ือแลกกับ
การที่ Carlos เพ่ิมปริมาณสินค้าที่จัดให้กับผู้จัดจ�าหน่าย Carlos ได้ก�าลัง
วางแผนที่จะเพ่ิมปริมาณสินค้าอยู่แล้ว และไม่เห็นถึงประเด็นปัญหาใด ๆ 
กับการรับข้อเสนอวันหยุดพักผ่อน Carlos ท�าอะไรผิดหรือไม่

ค�าตอบ:	
ผิด การที่ Carlos รับวันหยุดพักผ่อน มันสร้างภาพลักษณ์ของ “เงิน
ทุจริตจากผลก�าไรที่แบ่งให้” Carlos ควรปฏิเสธข้อเสนอวันหยุดพักผ่อน 
และพิจารณายุติความสัมพันธ์กับผู้จัดจ�าหน่ายรายดังกล่าว

เราหลีกเลีย่งการฟอกเงนิ
LyondellBasell ให้ค�ามั่นสัญญาต่อการตรวจ
พบและการป้องกันการฟอกเงิน “การฟอก
เงิน” หมายถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกรรม
ด้านการเงินซึ่งปิดบังลักษณะ แหล่งที่มา หรือ
จุดหมายปลายทางของเงินที่ได้มาจากวิธีการ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากส่วนหนึ่ง
ของค�ามั่นสัญญาของเราคือการระบุและหยุด
ยั้งกิจกรรมการฟอกเงิน เราต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่ใช้อยู่ทั้งหมด
ทั่วโลก นอกเหนือจากนี้ เราต้องมั่นใจว่าเรา
ท�าธุรกิจและมีส่วนร่วมในธุรกรรมด้านการเงิน
กับบุคคลที่ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ถูกต้องตาม
กฎหมายและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น เราควร
ยืนยันคุณลักษณะของบุคคลหรือบริษัทที่เรา
ด�าเนินธุรกิจด้วยอยู่เสมอ และสบายใจว่าเงิน
ต่าง ๆ ที่เรารับนั้นมาจากแหล่งที่มาซึ่งถูกต้อง
ตามกฎหมายและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

หัวข้อการฟอกเงินอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนได้ 
หากคุณมีค�าถามหรือความกังวลใด ๆ เกี่ยว
กับเรื่องนี้ โีปรดดูนโยบายของบริษัทที่น�ามาใช้
ท่ี Elements คุณควรรายงานกิจกรรมที่น่า
สงสัยใด ๆ ต่อผู้บริหารระดับสูงของฝา่ยก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
บริษัท

เราปฏิบตัติามกฎหมายป้องกนัการ
ผกูขาดและการแข่งขนั
การส่งมอบความเป็นเลิศให้กับลูกค้าของ
บริษัทนั้น หมายความว่าเราท�าส่วนของเราเพ่ือ
ให้มั่นใจว่าพวกเขาเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพใน
ราคายุติธรรม ดังนั้น LyondellBasell ให้
ค�ามั่นสัญญาต่อการแข่งขันอย่างแข็งแกร่ง 
แต่ยังคงความมีจริยธรรมและชอบด้วย
กฎหมาย เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัททั้งหมดเล่นอยู่
ในกฎข้อบังคับเดียวกัน ได้มีการออกกฎหมาย
การแข่งขันในประเทศต่าง ๆ ซึ่งบริษัทเข้าไป
ท�าธุรกิจ โดยทั่วไป กฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้
ห้ามการก�าหนดราคา การแบ่งพ้ืนที่ขาย การ

สมรู้ร่วมคิดกับคู่แข่งของบริษัท และการกระท�า
อื่น ๆ ที่กระทบต่อลูกค้าของบริษัทไปในทางลบ 
หรือจ�ากัดการแข่งขัน

เมื่อใดก็ตามที่เราด�าเนินธุรกิจ เราต้องปฏิบัติ
ตามหนังสืออนุญาตและเจตนาของกฎหมาย
การแข่งขันเหล่านี้อยู่เสมอ กฎหมายเหล่า
นี้อาจน�ามาใช้แม้เวลาที่เราท�าธุรกิจอยู่นอก
ประเทศ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องรู้และ
ปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทั้งหมดซึ่งน�า
มาใช้กับงานของคุณ

ตัวอย่างดังต่อไปนี้บรรยายวิธีปฏิบัติที่ต้อง
ห้าม:

❙	 การเข้าร่วมในสัญญาก�าหนดราคา

❙	 การจัดสรรส่วนแบ่งตลาดระหว่างคู่แข่ง ไม่
ว่าอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ

❙	 การวางแผนหลอกลวงการประมูล

❙	 การควบคุมหรือจ�ากัดการผลิตเพ่ือลดการ
แข่งขัน

ส�าหรับค�าแนะน�า กรุณาอ้างถึง
หมวด “จะมองหาค�าแนะน�าและ
รายงานเรื่องที่กังวลได้ที่ไหน” และ
ดูนโยบายของบริษัทที่น�ามาใช้ที่ 
Elements
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ค�าถาม:
Anna เพ่ิงได้รับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ด้านการค้าเกี่ยวกับคู่แข่ง เธอไม่ได้
ขอข้อมูล แต่ข้อมูลประเภทนี้จะเป็น
ประโยชน์กับ Anna มาก Anna ควรท�า
อย่างไรกับข้อมูลนี้

ค�าตอบ:	
ก่อนที่ Anna จะอ่านหรือคัดลอกข้อมูล
นี้ เธอควรโทรไปยังฝา่ยกฎหมายหรือ
ฝา่ยก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบเพ่ือหารือเกี่ยวกับวิธีการรับ
ข้อมูล ที่จะเป็นตัวก�าหนดว่าเธอสามารถ
น�ามาใช้ได้หรือไม่ หากเธอได้รับอนุญาต
ให้ใช้ได้ เธอจะต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�า
ของฝา่ยกฎหมายหรือฝา่ยก�ากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎระเบียบเพ่ือจัดท�า
บันทึกว่าได้รับข้อมูลอย่างไร



13

เราหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย์และการ
ให้เงินรางวัล
เราต้องปฏิเสธที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีจริยธรรม ในขณะที่ท�างานกับ 
LyondellBasell เราอาจพบข้อมูลลับโดยบังเอิญซึ่งเกี่ยวกับบริษัท
ของเรา บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ธุรกิจร่วมค้า ลูกค้าหรือผู้ขาย

ความเป็นเลิศที่ล�า้หน้าส�าหรับ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท—ขับเคลื่อน
ผลลัพธ์
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ค�าถาม:	
ลูกค้าที่ดีที่สุดของ Chris เพ่ิงขอให้เขาเปลี่ยนรายละเอียดการจัดส่งในใบสั่งขายเพ่ือให้ลูกค้าสามารถหลีกเลี่ยง
ภาษีท้องถิ่นได้ Chris ไม่คิดว่าค�าขอจะเป็นปัญหาและด�าเนินการต่อไปและท�าการเปลี่ยนแปลงในระบบเนื่องจาก 
LyondellBasell จะไม่หลีกเลี่ยงภาษี Chris จ�าเป็นต้องกังวลไหม

ค�าตอบ:	
ใช่ พนักงานทุกคนรวมถึง Chris มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกของบริษัททั้งหมดถูกต้อง
และสะท้อนให้เห็นถึงธุรกรรมตามความเป็นจริง และเราต้องไม่ปลอมแปลงเอกสารใด ๆ

ในขณะนี้ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ออก
กฎหมายห้ามพวกเราจากการซื้อขายหลัก
ทรัพย์โดยอิงจากข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้ส�าหรับ
สาธารณชนซึ่งมีสาระส�าคัญ “ข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้
ส�าหรับสาธารณชนซึ่งมีสาระส�าคัญ” อ้างถึง
ข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้ให้กับสาธารณะ และเป็นข้อมูล
ที่นักลงทุนซึ่งมีเหตุผลมีความเป็นไปได้ที่จะ
พิจารณาว่ามีความส�าคัญในการตัดสินใจว่าจะ
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หากคุณซื้อขายอยู่บน
พ้ืนฐานของข้อมูลดังกล่าว จะถูกพิจารณาว่า
เป็นการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือการซื้อขายหุ้น และ
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น หากคุณมีข้อมูล
ดังกล่าว คุณไม่อาจซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ของบริษัทหรือของอีกบริษัทหนึ่ง นอกจาก
นี้ หากคุณแบ่งปันข้อมูลกับอีกคนหนึ่ง และ
บุคคลอื่นนั้นซื้อขายอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูล
นั้น จะถูกพิจารณาว่าเป็น “การให้ข้อมูล” และ
คุณทั้งสองอาจมีความผิดเนื่องจากการซื้อ
ขายโดยใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลภายในอาจรวมถึง:

❙	 ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งรวมถึงก�าไร ประมาณ
การ หรือการเปลี่ยนแปลงของเงินปันผล

❙	 การได้มาหรือเสียไปซึ่งลูกค้าหรือสัญญา

❙	 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับอาวุโสที่สุด
ของบริษัท

❙	 คดีความหรือการตรวจสอบของรัฐบาล

❙	 การรวมกิจการ การซื้อกิจการ หรือการขาย
กิจการ

❙	 การขายหรือซื้อทรัพย์สินที่ส�าคัญหรือบริษัท
ย่อย

หากคุณรู้สึกว่าคุณหรือพนักงานคนอื่นอาจ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือการ
ซื้อขายหุ้น หรือให้เงินรางวัลแล้ว คุณควร
ติดต่อกับฝา่ยกฎหมายโดยทันที

เราเก็บรกัษางบการเงนิและบันทกึทางการ
เงนิทีถ่กูตอ้ง
ผู้ถือหุ้นของบริษัทอาศัยความซื่อสัตย์และการ
ยึดถือหลักคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ
วัดความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทของ
เรา จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่เราต้องด�ารงไว้ซึ่งการ
ปฏิบัติการด้านบัญชีและการบันทึกบัญชีที่ถูก
ต้องและซื่อสัตย์อยู่ตลอดเวลา  เราต้องปฏิบัติ
ตามหลักการบัญชีซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งหมด  คน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและการบัญชี
ต้องท�าให้มั่นใจด้วยว่า วิธีการทางบัญชีต่าง 
ๆ นั้นถูกต้อง น�าเสนอภาพบริษัทของเรา
ด้วยความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา เราต้อง
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางกฎหมายและด้านการ
ควบคุมทั้งหมด และท�าตามนโยบายและการ
ควบคุมทางบัญชีภายในของบริษัทอยู่ตลอด
เวลา การเปิดเผยทางการเงินที่ไม่สมบูรณ์
หรือไม่ถูกต้องนั้น ไม่เพียงแต่ท�าลายบริษัทและ
ชื่อเสียงของเรา แต่มันยังเป็นอันตรายต่อผู้มี
ส่วนได้เสียของเราซึ่งพ่ึงพาความถูกต้องของ
ข้อมูลเหล่านี้ด้วย

เราจะต้อง:

❙	 เก็บและเสนอบันทึกและรายงานต่าง ๆ ของ
บริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย บันทึกเหล่า
นี้รวมถึงบันทึกทางบัญชี รวมทั้งบันทึกอิ- 
เล็กทรอนิคส์หรือที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์
อักษรด้วย อย่างเช่น รายงานค่าใช้จ่าย 
ต่าง ๆ และใบบันทึกเวลาท�างาน

❙	 สร้างและรักษาระบบการควบคุมภายในที่เข้ม
แข็งและมีประสิทธิภาพ

❙	 ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบันทึกทั้งหมดของ
บริษัทสะท้อนธุรกรรมที่แฝงอยู่อย่างถูกต้อง
และยุติธรรม

❙	 ไม่บิดเบือนเอกสารใด ๆ

❙	 บันทึกธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดในบัญชี 
ฝา่ย และงวดบัญชีที่เหมาะสม

❙	 ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการกระท�าและค�ามั่น
สัญญาทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายของ
บริษัท

การจดัการด้านบนัทึกขอ้มูล
เราต้องรักษาบันทึกทางธุรกิจของเราไว้นาน
ตราบเท่าที่กฎหมายก�าหนด และนานตราบเท่า
ที่จ�าเป็นต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท

นี่หมายถึงเราควร:

❙	 จัดประเภทเอกสารต่าง ๆ ตามนโยบายของ
บริษัท

❙	 เก็บและทิ้งบันทึกต่าง ๆ ของบริษัทให้
สอดคล้องกับนโยบายและก�าหนดการของ
บริษัท

❙	 ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านการเก็บบันทึก
พิเศษซึ่งออกมาเพ่ือการตรวจสอบภายใน 
การฟอ้งร้องด�าเนินคดี และค�าขอจากภาค
รัฐ

อย่างไรก็ตาม หากคุณได้รับแจ้งว่าจ�าเป็นต้อง
น�าบันทึกบางรายการหรือทั้งหมดของคุณไป
เพ่ือตรวจสอบภายใน หรือให้รัฐบาลตรวจสอบ
หรือเพ่ือด�าเนินคดีทางกฎหมาย คุณจะไม่ทิ้ง
หรือท�าลายมัน หากคุณได้รับหมายศาลเรียก
ตัวหรือขอให้จัดเตรียมเอกสารหรือบันทึกแล้ว 
กรุณาแจ้งฝา่ยกฎหมายโดยทันที เช่นเดียวกัน 
หากคุณได้รับค�าขอจากคู่สัญญาทางธุรกิจ 
หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่สาม ให้จัด
เตรียมบันทึกหรือเอกสารแล้ว คุณควรติดต่อ
ฝา่ยกฎหมาย
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เรามุ่งมั่นที่จะท�าผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ของเรามีบทบาทส�าคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของผู้คน ลูกค้าของเราพ่ึงพาเราในการท�าผลิตภัณฑ์ที่ตรงตาม
หรือเกินคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ให้ไว้ทั้งหมด 
ดังนั้น เราต้องมั่นใจว่าเราปฏิบัติตามการควบคุมคุณภาพ พร้อม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกเหนือจาก
นี้ เราต้องขอให้ผู้ขายของเรารับผิดชอบต่อคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินค้าและบริการที่ให้กับเรา หากคุณรู้หรือสงสัยว่า
ผู้ขายหรือลูกค้าไม่ยึดถือมาตรฐานของบริษัท คุณควรรายงาน
สถานการณ์นั้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
หมวด “จะมองหาค�าแนะน�าและรายงานเรื่องที่กังวลได้ที่ไหน”

การมุ่งเน้นส�าหรับลูกค้าและผู้ขาย
ของบริษัท
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เราท�าธรุกจิกบัลูกคา้และผูข้ายของเรา
อยา่งตรงไปตรงมา
การท�าธุรกิจให้ถูกทางหมายถึง เราให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องและยุติธรรมเกี่ยวกับบริษัทของเรา 
และคู่แข่งของเราให้กับลูกค้า ผู้ขาย และผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งหมดอยู่เสมอ นั่นหมายความว่า
เราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตลาด การขาย 
และการสื่อสารที่ยุติธรรมและมีจริยธรรมอยู่
เสมอ เราไม่อาจแสดงผลิตภัณฑ์ของเราหรือ
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งของเราผิดไปจากข้อเท็จ
จริง นอกเหนือจากนี้ เราไม่อาจใช้ประโยชน์
จากบุคคลใดอย่างไม่ยุติธรรม จากการ
เปลี่ยนแปลงหรือการน�าข้อมูลซึ่งมีสิทธิพิเศษ
หรือที่เป็นกรรมสิทธิ์ไปใช้ในทางที่ผิด การ
แสดงผิดจากข้อเท็จจริง หรือการปฏิบัติที่ไม่มี
จริยธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใด

การใช้ข้อมลูเชิงแข่งขัน
บางครั้ง เราเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งของ
บริษัท ที่อาจให้ข้อได้เปรียบเชิงธุรกิจกับบริษัท
ของเรา ข้อมูลนี้อาจมาจากบุคคลอื่น หรือ
พนักงานซึ่งเคยท�างานให้กับคู่แข่งมาก่อนหรือ
มีข้อมูลของคู่แข่ง เป็นเรื่องส�าคัญที่เราต้อง
ปฏิบัติตนให้ชอบด้วยกฎหมายและมีจริยธรรม
ตลอดเวลาเกี่ยวกับข้อมูลนี้ แม้ว่าอาจเป็น
เรื่องชอบด้วยกฎหมายที่จะใช้ข้อมูลในเชิงการ
แข่งขัน แต่มันอาจไม่มีจริยธรรม หากข้อมูล
ลับเกี่ยวกับคู่แข่งนั้นถูกเปิดเผยให้คุณรู้โดย
เจตนาหรือไม่ได้ตั้งใจแล้ว คุณควรปรึกษา
เรื่องการเปิดเผยนี้กับฝา่ยกฎหมาย และ
ปฏิเสธที่จะใช้ข้อมูลนี้ โดยไม่ต้องขออนุญาต
จากฝา่ยกฎหมายก่อน

เราปกป้องขอ้มูลของบคุคลทีส่าม
จากการท�างานของเรา เราอาจตอ้งเกบ็ซอ่น
ข้อมลูลบัเกีย่วกับผู้ขายและผู้มสีว่นได้เสยีอืน่ ๆ  
เราตอ้งปกปอ้งขอ้มลูนี ้และเคารพต่อขอ้
ผกูมัดเกีย่วกับขอ้มลูดงักลา่วตลอดเวลา ทีอ่ยู่
ในสัญญาทัง้หมด ซึง่เราไดล้งนามไวก้บัฝา่ย
ตา่ง ๆ เหลา่น้ี สว่นหนึง่กห็มายถงึการปกปอ้ง
ทรพัยส์นิทางปญัญาของบุคคลทีส่ามทัง้หมด 
จากการถกูเปิดเผยและการน�าไปใช้ในทางท่ีผิด 
ดงัเช่น การประดษิฐค์ดิค้นและซอฟตแ์วร์

เราปฏิบตัติามการควบคมุการคา้สากล
LyondellBasell เป็นบริษัทระดับโลก ดังนั้น
จึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราที่จะต้องรู้และ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่
ใช้อยู่ทั้งหมด ซึ่งควบคุมการค้าระหว่างประเทศ 
ผลที่ได้จากการละเมิดกฎหมายควบคุมการค้า
และกฎระเบียบข้อบังคับเหล่านี้มีความรุนแรง 
ทั้งส�าหรับบริษัทของเราและแต่ละบุคคลที่เข้า
มาเกี่ยวข้อง

การควบคมุการน�าเขา้/สง่ออก
หนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบที่เราทั้งหมดแบ่งปัน
กันคือ การรู้และปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการน�าเข้าและส่งออก การน�าเข้าเกิด
ขึ้นเมื่อสินค้า ซอฟต์แวร์ บริการ เทคโนโลยี 
หรือข้อมูลด้านเทคนิคถูกส่งเข้าไปในเขต
ศุลกากร และการส่งออกเกิดขึ้นเมื่ออย่าง
เดียวกันนั้นถูกส่งออกจากเขตภาษีศุลกากร 
การน�าเข้าอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย
และกฎระเบียบข้อบังคับที่หลากหลาย ซึ่งอาจ
ท�าให้ต้องช�าระภาษีและอากร และต้องยื่นแบบ
รายการต่าง ๆ กฎหมายและกฎระเบียบข้อ

บังคับหลายฉบับอาจต้องการใบอนุญาตและ
หนังสืออนุญาตก่อนที่จะส่งออกสินค้า บริการ 
เทคโนโลยี หรือข้อมูลด้านเทคนิคได้ ส�าหรับ
ข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูนโยบายและขั้นตอนของ
บริษัทที่น�ามาใช้ที่ Elements

ประเทศทีถ่กูลงโทษและคว�า่บาตร
กฎหมายบางบทห้ามเราท�าธุรกิจกับบุคคลหรือ
หน่วยงานเฉพาะ หรือห้ามด�าเนินธุรกิจในบาง
ประเทศ เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้น 
เราสนใจเกี่ยวกับการลงโทษทางเศรษฐกิจ
ซึ่งก�าหนดโดยสหประชาชาติ สหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และขอบเขตอ�านาจศาลอื่น ๆ  
ซึ่งอาจจ�ากัดหรือห้ามธุรกรรมทางการค้า 
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจถูกจ�ากัดหรือห้ามนั้น 
รวมถึงการลงทุน การโอนทรัพย์สิน การช�าระ
เป็นตัวเงิน การน�าเข้า การส่งออก การขาย 
หรือการจัดหาสินค้า บริการ ซอฟต์แวร์หรือ
เทคโนโลยี ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้า  
การท่องเที่ยวไปยังประเทศที่ได้รับผล 
กระทบ และการสนับสนุนผู้อื่นซึ่งด�าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ เราต้องตระหนักถึง
และปฏิบัติตามข้อจ�ากัดที่ใช้อยู่ในทุกที่ซึ่งเราท�า
ธุรกิจอยู่ ในขอบเขตที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย
ของเขตอ�านาจเบื้องต้นที่น�ามาใช้

เราต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายต่อ
ต้านการคว�า่บาตรและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
ที่น�ามาใช้ด้วย

ค�าถาม:	
Maria คิดว่าหัวหน้างานของเธออาจปลอมแปลงตัวเลขยอดขาย ในตอนแรกเธอตัดสินใจว่าจะรายงานข้อกังวล
ของเธอ แต่ Maria เป็นกังวลว่าหัวหน้างานของเธออาจทราบว่าเธอเป็นคนรายงานและจะมีผลกระทบต่อการ
ประเมินผลการท�างานของเธอ Maria จึงตัดสินใจว่าเธอไม่ควรเอาความมั่นคงในงานของเธอมาเสี่ยงกับสิ่งที่เธอ
คิดว่าอาจจะเกิดขึ้น และไม่ได้รายงาน Maria ควรท�าอะไรที่ต่างจากนี้

ค�าตอบ:	
Maria ควรรายงาน พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในหมวด 
“จะมองหาค�าแนะน�าและรายงานเรื่องที่กังวลได้ที่ไหน” ในขณะที่เธออาจกังวลว่าอาจมีผลที่ตามมาส�าหรับการท�า
เช่นนั้น Maria ควรรู้ว่าบริษัทของเราไม่ทนต่อการกระท�าแบบตอบโต้ต่อบุคคลใดซึ่งจัดท�ารายงานด้วย “ความ
จริงใจ” นอกจากนี้ Maria อาจรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนผ่านสายด่วนจริยธรรม
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เราด�าเนินธุรกิจในฐานะบริษัทที่ดี
ค�ามั่นสัญญาของเราต่อความเป็นเลิศนั้นหมายถึง เราเอาใจใส่
เป็นอย่างมากที่จะสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินงานและ
สถานที่ท�างานของเราทั้งหมด โดยไม่ค�านึงถึงประเพณีท้องถิ่น 
เราตระหนักดีว่าบริษัทของเรามีความรับผิดชอบในการเคารพ
และปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยการกระท�าดังต่อไปนี้
❙	 เราไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถูกบังคับแรงงานทาสหรือแรงงานไม่
สมัครใจ

❙	 เราสนับสนุนกฎหมายค่าจ้างและชั่วโมงการท�างานที่เป็นธรรมทั้งหมดใน
ทุกที่ที่เราท�างาน

❙	 เราส่งเสริมเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานในทุกสถานที่ที่
เราด�าเนินธุรกิจอยู่เสมอ

❙	 เราไม่ท�าธุรกิจโดยรู้อยู่แก่ใจกับผู้รับจ้างช่วงหรือผู้จัดหาสินค้าที่ใช้
แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถูกบังคับ มีส่วนร่วมในปฏิบัติการค้ามนุษย์
หรือการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก

ความเป็นเลิศที่ล�า้หน้าส�าหรับชุมชน
ของบริษัท
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เราปกป้องสภาพแวดลอ้มของเรา
ที่ LyondellBasell เราภูมิใจต่อประวัติอันยาวนานของบริษัทในการ
จัดการผลการด�าเนินงานของเรา เพ่ือลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมให้
ต�า่สุด เราบรรลุผลงานเป้าหมายศูนย์ โดยด�าเนินงานในท�าเลต่าง ๆ  
อย่างปลอดภัยและน่าไว้วางใจ เราเชื่อว่าการปฏิบัติให้สอดคล้องนั้น
เป็นมาตรฐานที่ต�า่สุด ผลก็คือ เราประชุมหารือกันและมุ่งมั่นที่จะท�าให้
เกินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในการด�าเนินงานของเราทั้งหมด 
นอกเหนือจากนี้ เรายังท�างานกับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่า
สินค้าของเรานั้นสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายด้านสิ่ง
แวดล้อม

เราช่วยการกศุลและใหเ้งินสนบัสนนุพรรคการเมืองอยา่งมี
จรยิธรรม
บริษัทของเรามีแนวทางอันแข็งแกร่งด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ
มีความภูมิใจในอาสาสมัครหลายคนของเรา พนักงานของเราสละเวลาและ
ความพยายามของพวกเขาอย่างมีน�า้ใจ เพ่ือสร้างความแตกต่างในชุมชน
ท้องถิ่นของบริษัท นอกเหนือจากโอกาสต่าง ๆ ที่บริษัทให้การสนับสนุน 
ดังเช่น วันดูแลเอาใจใส่ทั่วโลก (Global Care Day) เราแต่ละคนได้รับ
การสนับสนุนให้ด�าเนินกิจกรรมการกุศลตามตัวเลือกของเรา อย่างไร
ก็ตาม ในการท�ากิจกรรมการกุศลซึ่งทางบริษัทไม่สนับสนุนให้ลุล่วง
นั้น เราอาจท�าได้โดยใช้เวลาส่วนบุคคลของเรา และใช้ทรัพยากรของเรา
เท่านั้น

การกระท�านี้ยังน�ามาใช้กับความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองโดยส่วน
บุคคลของคุณ ซึ่งทางบริษัทไม่ได้ให้ความสนับสนุนด้วยเช่นกัน ขณะที่
เราได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เราอาจไม่
ท�าเช่นนั้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของบริษัท ระหว่างเวลางานของบริษัท หรือ
โดยใช้ทรัพยากรของบริษัท เราต้องละเว้นจากการส่งข้อความทางการ
เมืองส่วนบุคคล หรือบล็อก หรือการอภิปรายในที่สาธารณะอื่น ๆ ด้วย 
โดยใช้เครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์ของบริษัท แม้ว่าจะอยู่นอกเวลาท�างาน
ก็ตาม ตามแต่ละประเทศที่ LyondellBasell ด�าเนินงานอยู่ บริษัทมีข้อ
จ�ากัดด้านการให้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง พนักงานจะต้องปรึกษากับ
ฝา่ยกิจการภาครัฐ เพ่ือตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
กฎหมายที่น�ามาใช้

ค�าถาม:	
Johnny มีความกังวลว่าหนึ่งในซัพพลายเออร์ใน
ประเทศไทยอาจก�าลังใช้แรงงานเด็กและมีส่วนร่วมใน
ปฏิบัติการค้ามนุษย์ Johnny ควรรายงานความกังวล
ของเขาหรือไม่

ค�าตอบ:	
ควร ซัพพลายเออร์ของ Johnny อาจก�าลังละเมิด
แรงงานเด็กหรือกฎหมายอื่น ดังนั้น Johnny ควร
รายงานข้อกังวลของเขาต่อหัวหน้างาน หรือแหล่ง
ข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วน “จะ
ขอค�าแนะน�าและรายงานข้อกังวลได้ที่ไหน” เนื่องจาก
บริษัทของเราไม่ท�าธุรกิจกับผู้จัดหาสินค้าที่ใช้แรงงาน
เด็กหรือแรงงานที่ถูกบังคับ มีส่วนร่วมในปฏิบัติการค้า
มนุษย์ หรือการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก
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โดยการลงนามด้านล่างนี้ ถือว่าข้าพเจ้ารับรู้ว่าข้าพเจ้าได้ตรวจทานและเข้าใจแนวทางปฏิบัติ
ของ LyondellBasell (แนวทางปฏิบัติ) แล้ว ข้าพเจ้ายังรับรู้และยินยอมต่อไปอีกว่า:

แนวทางนี้ให้ภาพรวมโดยทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท และไม่จ�าเป็นต้องเป็นตัวแทนของ
นโยบายและวิธีปฏิบัติดังกล่าวทั้งหมดซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ นโยบายที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร วิธีปฏิบัติ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค�าสั่ง ซึ่งออกโดย LyondellBasell

ข้าพเจ้าควรติดต่อกับหัวหน้างานโดยตรงหรือผู้จัดการของข้าพเจ้า ฝา่ยทรัพยากรมนุษย์ 
ฝา่ยกฎหมาย ฝา่ยก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือสายให้ความช่วยเหลือด้าน
จริยธรรม ตามความเหมาะสม หากข้าพเจ้ามีค�าถามใด ๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัท 
หรือพฤติกรรมหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท

ข้าพเจ้าควรรายงานการละเมิดแนวทางปฏิบัติใด ๆ โดยทันทีตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะต่อ
หัวหน้างานโดยตรงหรือผู้จัดการของข้าพเจ้า ฝา่ยทรัพยากรมนุษย์ ฝา่ยกฎหมาย ฝา่ยก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือสายให้ความช่วยเหลือด้านจริยธรรม

การไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินั้นอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษ จนกระทั่งและรวมถึงการสิ้น
สุดการจ้างงาน

วันที่

ชื่อพนักงาน (กรุณาพิมพ์)

ลายเซ็นพนักงาน

แบบฟอร์มการรับรู้
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ดรรชนีข้ อมูลการติดต่ อและแห
ล่ ง
ข้ อมูล
ฝ่ ายก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผู้ บริหารระดับสูงฝ่ ายก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

อีเมลฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: 
EandC@lyondellbasell.com

EthicsPoint

www.lyondellbasell.ethicspoint.com
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