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ถึงเพื่อนร่วมงาน:

สินค้าของเราตราตรึงอย่่ด้วยประสบการณ์มนุษย์ ข้อม่ลอย่่ในสายเลือดของเรา และเราคงอย่่เพื่อ
มองเห็นการเพิ่มขึ้นของข้อม่ลในทัว่ทุกมุมโลก การให้ความส าคัญกับการสร้างพ้ืนที่เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์มนุษย์ กลายเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะสร้างสิ่งเหล่าน้ีให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับคุณค่าหลักของเรา ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีบ่รณภาพ และความเคารพต่อพนักงานของ
เรา นโยบายการด าเนินธุรกิจ เป็นหลักปฎิบัติน าทางที่ท าให้เรามองเห็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และความมีบ่รณภาพในระดับส่งสุด ในนโยบายการด าเนินธุรกิจ เราไม่
เพียงชี้แจงถึงมาตรฐานทางจริยธรรมส่งสุด และพันธะสัญญาที่ไม่อาจบิดพริ้วต่อความซื่อสัตย์เท่านัน้ 
แต่สิ่งที่ส าคัญยิ่งกว่าคือ นโยบายน้ียังช่วยชี้ทางเมื่อเราต้องพบกับความท้าทายในการตัดสินใจที่
เกิดขึ้นในแต่ละวันอีกด้วย 

ข้าพเจ้าขอให้ค ามัน่ที่จะยืนหยัดในคุณค่าของเราและด าเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมส่งสุด 
ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนอ่านนโยบายการด าเนินธุรกิจน้ีอย่างละเอียดถี่ถ้วน และใช้อ้างอิงเสมอเพื่อเป็น
แนวทางในการใช้ค าพ่ดหรือการกระท าในบริษัท ซีเกท ด้วยความร่วมมือกัน เราจะยังคงก่อร่าง
วัฒนธรรมองค์กรแห่งความเป็นเลิศ และสร้างคนให้ท าในสิ่งที่ถ่กต้อง

ขอขอบคุณ,

Dave Mosley
CEO

ส าหรับข้าพเจ้าแล้ว ไม่มี
อะไรที่ส าคัญมากไปกว่า
การสร้างและรักษา
สภาพแวดล้อมของความ
ซื่อสัตย์ และความมีบร่ณ
ภาพให้เกิดขึ้นและคงอย่่
และข้าพเจ้าหวังว่าแตล่ะ
คนและทุก ๆ คนจะเข้าใจ
ในหลักปฎิบัติของนโยบาย
การด าเนินธรุกจิของเรา
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ค่านิยมองค์กรของเรา

บุคลากร – บุคลากรของเราคือข้อได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันของเรา บุคคลที่ประสบความสำาเร็จคือพลังขับ
เคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังองค์กรที่ประสบความสำาเร็จ การ
สรรหา รักษาและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่ดีที่สุดจะ
ทำาให้ซีเกทอยู่ในแนวหน้าของอุตสาหกรรม

ความสำาเร็จของลูกค้า – ความสำาเร็จของลูกค้านำามา
ซึ่งความสำาเร็จของเรา เราจะมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่
ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ และการสนับสนุนที่มีมูลค่า
เพิ่มของเรา

ความเป็นเลิศ – การมุ่งสู่ความเป็นเลิศมิใช่จุดหมาย
ปลายทาง หากแต่เป็นการเดินทาง เพื่อที่จะบรรลุความ
เป็นเลิศ เราต้องยอมรับความท้าทายในการเป็นเจ้าของ 
มัน่ใจว่างานของเรามีคุณภาพในทุกๆ ด้าน ภาคภูมิใจใน
งาน ผลิตภัณฑ์และวิสัยทัศน์ของเรา และยอมรับว่าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และความสามารถ
ในการปรับตัวเป็นตัวกำาหนดความสำาเร็จในอนาคตของ
เรา

นวัตกรรม – เราเป็นทัง้ผู้สนับสนุนและเครื่องมือ
ของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก การเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมช่วยสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันและ
โอกาสใหม่ ๆ

ทีมงาน – ทีมงานคือพลังขับเคลื่อนความคิดและการก
ระทำาของเรา สมาชิกทุกคนของทีมงานมีอำานาจที่จะสร้าง

อิทธิพลต่อกลุ่ม เราถือว่าอำานาจน้ีคือข้อได้เปรียบและ
ความรับผิดชอบ ทีมงานเป็นรากฐานของสภาพแวดล้อม
ที่มีประสิทธิภาพ มีผลสำาเร็จ มีความสนุกสนาน ที่ซึ่งส่วน
รวมมีความสำาคัญมากกว่าส่วนย่อยรวมกัน

การเปิดเผย – การเปิดเผยอำานวยให้เกิดการตัดสินใจ
อย่างรอบรู้ เข้าใจและไว้วางใจกัน การแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างกันภายในองค์กรส่งเสริมการมีเป้าหมายร่วมของ
เรา

ความรับผิดชอบต่อสังคม – เราสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรของซีเกท เพื่อรักษา
สมดุลที่ดีระหว่างอาชีพการงาน ชีวิตครอบครัว ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนในเชิงบวกแก่ชุมชนของเรา

การสร้างผลกำาไรอย่างยั่งยืน – ธุรกิจของเราตัง้อยู่บน
มุมมองที่สมดุลระหว่างวิสัยทัศน์ระยะสัน้และวิสัยทัศน์
ระยะยาว เรามีความมุ่งหมายที่จะสร้างความเติบโตให้แก่
ซีเกท เพิ่มผลกำาไรของเรา และส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ขององค์กรด้วยการลงทุนที่สร้างผลกำาไร

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่านิยมองค์กรของซี
เกท โปรดดูที่ http://www.seagate.com/global-

citizenship/corporate-values/.

ค่านิยมของเรามุ่งที่ทัศนะคติในระยะยาวเพื่อชัยชนะด้วยคุณธรรม
ความซื่อสัตย์ ต่อไปนีค้ือมาตรฐานที่เรายึดถือปฏิบัติ
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นโยบายการดำาเนินธุรกิจของเรา

ซีเกทกำาลังช่วยให้ผู้เปลี่ยนแปลงเกมส์ที่ใหญ่ที่สุดของ
โลกสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความท้าทายทางธุรกิจ
และเทคนิค 
ซึ่งยากที่สุดผ่านนวัตกรรมการจัดเก็บข้อมูล  
เราเป็นผู้นำาของโลกทัง้ในด้านระบบการจัดเก็บข้อมูล
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้ผู้คนและ
ธุรกิจทัว่โลกสามารถสร้างสรรค์ แบ่งปัน และเก็บรักษา
ความทรงจำาและข้อมูลที่สำาคัญที่สุดไว้ได้

นโยบายการดำาเนินธุรกิจของเราได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการ นโยบายน้ีเป็นแนวทางสำาหรับให้เราปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและชอบด้วยจริยธรรมในทุก ๆ 
วันและทุก ๆ สถานที่ที่เราดำาเนินธุรกิจอยู่ นโยบายการ
ดำาเนินธุรกิจของเราอธิบายมาตรฐานที่เราทุกคนถูกคาด

หวังให้มีเพื่อให้บรรลุค่านิยมองค์กรของเรา และให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและนโยบายเฉพาะต่าง ๆ 
ที่ใช้บังคับกับเรา

เมื่อเราอ้างถึง “ซีเกท” ในนโยบายการดำาเนินธุรกิจ
ของเรา เราหมายถึง ซีเกท เทคโนโลยี พีแอลซี 
(SEAGATE TECHNOLOGY PLC) และบริษทั
ย่อยแต่ละแห่งที่ซีเกทถือหุ้นส่วนใหญ่หรือทัง้หมด 
รวมทัง้บริษทัในเครือหรือกิจการร่วมค้าใด ๆ ที่อยู่
ภายใต้การควบคุมของซีเกท
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ถึงแม้ว่านโยบายการดำาเนินธุรกิจน้ีมุ่งเน้นที่หลักการและ
ความคาดหมายเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของเรา ก็ไม่
สามารถครอบคลุมถึงทุกสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลัก
จริยธรรมได้ เมื่อคุณเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้กล่าวถึง
ในนโยบายการดำาเนินธุรกิจโปรดพิจารณาคำาถามที่ระบุ
ข้างล่างน้ีก่อนที่จะกระทำาการใด ๆ

เราคิดว่าคุณจะทราบได้ว่าเมื่อใดการกระทำาของคุณ
เป็นการละเมิดกฎ แต่ถ้าคำาตอบยังไม่ชัดเจนภายหลังจาก
ที่คุณพิจารณาคำาถามเหล่าน้ีแล้ว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance 
Officer) เพื่อขอคำาแนะนำา

เราอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายการดำาเนินธุรกิจเป็นครัง้
คราว โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขปรับปรุง
ใด ๆ และคุณมีหน้าที่ต้องทำาความคุ้นเคยกับการแก้ไข
ปรับปรุงเหล่านัน้ โปรดอ้างอิงนโยบายการดำาเนินธุรกิจ
ฉบับออนไลน์เสมอซึ่งเป็นฉบับล่าสุด โดยคุณสามารถ

ค้นหาได้ที่ my.seagate.com และ www.seagate.

com/investors/.

นโยบายอื่นๆ ของซีเกท 
หลักการต่าง ๆ ในนโยบายการดำาเนินธุรกิจของเราอาจ
ได้รับการขยายความเพิ่มเติมในนโยบายอื่น ๆ ของซีเกท
และมาตรฐานการปฏิบัติ ซึ่งอาจมีการอ้างถึงในนโยบาย
การดำาเนินธุรกิจของเรา นโยบายอื่น ๆ และมาตรฐาน
เหล่าน้ีแยกต่างหากจากนโยบายการดำาเนินธุรกิจและอาจ
เข้าถึงได้ที่ my.seagate.com ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึง 
my.seagate.com และคุณเป็นพนักงานของซีเกท คุณ
อาจร้องขอสำาเนานโยบายใด ๆ ของซีเกทได้จากผู้จัดการ
ของคุณหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ (Compliance Officer)

ถ้าคุณไม่สามารถตอบคำาถามเหล่านีไ้ด้อย่างสะดวกใจ จงหยุด

ครอบครัวและเพื่อนของฉันจะคิดอย่างไร

การกระทำานัน้สามารถทำาลายชื่อเสียงของซีเกทได้หรือไม่

การกระทำานัน้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

สิ่งที่ฉันจะกระทำานัน้แสดงถึงค่านิยมหลักของซีเกทหรือไม่

ฉันจะรู้สึกอย่างไรถ้าการกระทำานัน้ถูกเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นของ
ฉัน
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พนักงานของเรา

เน้ือหาในส่วนนี้

การมีผลบังคับใช้ของนโยบายการดำาเนินธุรกิจ
หน้าที่การรับรอง

การสอบถามปัญหาและแจ้งข้อกังวล
สายด่วนจริยธรรม

การสอบสวนและวินัย
การห้ามตอบโต้

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบาย
ของซีเกท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ของขวัญและความบันเทิง
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การมีผลบังคับใช้ของนโยบาย
การดำาเนินธุรกิจ

นโยบายการดำาเนินธุรกิจของเราใช้บังคับกับพนักงานและ
กรรมการของซีเกท แต่เราคาดหวังว่าบุคคลใด ๆ ที่ได้รับ
การว่าจ้างเพื่อให้บริการแก่ซีเกท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัด
เพียงผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา และบุคคลอื่น ๆ ซึ่งอาจได้รับการ
ว่าจ้างชัว่คราวเพื่อปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ซีเกท จะ
ปฏิบัติตามนโยบายการดำาเนินธุรกิจน้ีด้วยในการทำางาน
ของเขาให้แก่เรา ผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่น 
ๆ ของซีเกทซึ่งไม่ปฏิบัติตามนโยบายการดำาเนินธุรกิจ
อาจถูกบอกเลิกความสัมพันธ์กับซีเกทได้ เราคาดหวังให้
บุคคลที่ให้บริการแก่ซีเกทปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับที่
เรากำาหนดไว้สำาหรับเราเองด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief 
Executive Officer) และเจ้าหน้าที่การเงิน
ระดับสูง (Senior Financial Officers) 

นโยบายการดำาเนินธุรกิจของเราใช้บังคับกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ผู้บริหาร
สูงสุดฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) สมุห์บัญชี 
หรือผู้ควบคุมการเงิน (principal accounting officer 
or controller) หรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในทำานอง
เดียวกัน (“เจ้าหน้าที่การเงินระดับสูง (Senior Financial 
Officers”) นอกจากน้ี เจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงยังต้อง
อยู่ภายใต้บังคับของประมวลจรรยาบรรณ (Code of 
Ethics) สำาหรับเจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงของซีเกท ซึ่ง
แนบท้ายนโยบายการดำาเนินธุรกิจน้ีเป็นเอกสารแนบ ก

หน้าที่การรับรอง

คุณต้องรับรองว่าคุณได้อ่านและเข้าใจนโยบายการดำาเนิน
ธุรกิจของเราแล้วและคุณทราบว่าจะหาความช่วยเหลือ
ในการปรับใช้หลักการของนโยบายน้ีได้อย่างไร นอกจาก
น้ี คุณต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ (conflicts of interests) ที่มีอยู่จริงหรืออาจ
เกิดขึ้นด้วย

พนักงานใหม่ของซีเกททุกคนต้องให้คำารับรองครัง้แรก
และให้การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่าง
ขัน้ตอนการอบรมความพร้อมเข้าทำางาน (onboarding 
process) พนักงานที่ไม่ใช่ฝ่ายปฏิบัติการ (non-operator 
employee) ทุกคนซึ่งมีที่อยู่ทางอีเมลของซีเกท (email 
address) ต้องให้คำารับรองและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อีกทุกปี พนักงานทุกคนต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ทัง้ที่มีอยู่จริงหรืออาจเกิดขึ้นถ้า
และเมื่อมีขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลตามนโยบายการ
ดำาเนินธุรกิจของเราจะได้รับการตรวจ
พิจารณาโดยหน่ึงในสองวิธีการดังนี้

•  คณะอนุกรรมการพิจารณาความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ (Conflict of Interest Review 

Committee) จะเป็นผู้ตรวจพิจารณาการเปิดเผย

ข้อมูลโดยพนักงาน

•  กรรมการบริษทัที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือคณะ

อนุกรรมการของคณะกรรมการจะเป็นผู้ตรวจ

พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลโดยหรือที่เกี่ยวข้องกับเจ้า

หน้าที่การเงินระดับสูงหรือกรรมการบริษทั
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การสอบถามปัญหาและแจ้งข้อ
กังวล

ถ้าคุณมีปัญหาหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับนโยบาย

การด าเนินธุรกิจน้ี หรือนโยบายอ่นื ๆ ของซีเกท หรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง คุณควรหยิบยกข้นึ มาโดยเร็วท่ีสุด

ถ้าคุณพบว่ามีสิ่งใดท่ีไม่น่าจะถูกต้อง หรือคุณไม่แน่ใจ

ว่าจะท าอย่างไร โปรดปรึกษากับทรัพยากรบุคคลท่ีระบุ

ไว้ทางด้านขวามือน้ี ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในสถานการณ์เฉพาะใด ๆ โปรดขอความ

ช่วยเหลือ

ถ้าคุณสงสัยว่ามีการกระท าอันขัดต่อจริยธรรมหรือ

เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย คุณควรรายงานเร่อื งดังกล่าว

ทันที การรายงานการประพฤติผิดใด ๆ ซ่งึ เป็นท่ีสงสัย

โดยพลันสามารถช่วยป้องกันหรือจ ากัดความเสียหายแก่

ซีเกทและช่อื เสียงของซีเกท

รองประธานอาวโุส,
ทรัพยากรบุคคล

ซีเกทได้จัดให้มีทรัพยากรบคุคลทีคุ่ณสามารถสอบถาม
ปัญหาหรือแจ้งขอ้กงัวลได้ คุณสามารถติดต่อทรัพยากร

บุคคลดังต่อไปน้ีได้ทุกเวลา：

• ผู้จัดการของคุณ หรือผู้จัดการอ่นื ที่คุณไว้วางใจ

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

• ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ (

• เจ้าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบติัตามกฎระเบียบประจ า
ภูมิภาคของคุณ (

• อีเมลไปที่ ethics@seagate.com

• สายด่วนจริยธรรมของซีเกท

ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
นโยบายเปิดประตู (นโยบาย 1001)

https://sites.google.com/seagate.com/legal/corporate-ethics/compliance-officers
https://sites.google.com/seagate.com/legal/corporate-ethics/compliance-officers
mailto:ethics@seagate.com
https://www.seagate.com/sg/en/investors/governance/ethics-helpline/
https://my.seagate.com/Policy/Employees/HR/Company_Culture/Open_Door_Global_(EN)?policyNum=1001


สายด่วนจริยธรรม (ETHICS HELPLINE)

สายด่วนจริยธรรมดำาเนินการโดยผู้ให้บริการอิสระ
ภายนอก และเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวัน ถึง
แม้ว่าเราสนับสนุนให้บุคคลทำาการแสดงตน แต่เราก็รับ
การรายงานที่ไม่เปิดเผยชื่อด้วยเช่นกันในกรณีที่สามารถ
ทำาได้ตามกฎหมายท้องถิ่น

รายงานจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับเท่าที่สามารถเป็น
ไปได้ ซึ่งสอดล้องกับที่จำาเป็นต้องมีเพื่อการสอบสวนและ
การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

ในบางเขตอำานาจมีการจำากัดเรื่องที่สามารถรายงานโดย
ไม่เปิดเผยชื่อผ่านทางสายด่วนได้ สายด่วนจริยธรรม
ของซีเกทอยู่ภายใต้ข้อจำากัดของท้องถิ่น และสถานที่ตัง้ 
(site) ของสายด่วนนัน้จะแจ้งเตือนพนักงานจากประเทศ
ที่ได้รับผลกระทบถ้ามีกฎระเบียบพิเศษเกี่ยวกับการ
รายงานที่ใช้บังคับกับพนักงานเหล่านัน้

สายด่วนจริยธรรมให้บริการในหลาย
ภาษา และสามารถติดต่อได้ท่ี
 https://seagate.alertline.com และ

หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-968-4925  ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา สำาหรับการโทรจาก

ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดดูที่ 

https://seagate.alertline.com โดยเลือก

ประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คำาแนะนำาสำาหรับการ

โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงจะปรากฎอยู่ภายใต้

หัวข้อ “ทางโทรศัพท์”
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ซีเกทจะตอบรับการรายงานการประพฤติผิดทันที ใน
ฐานะที่คุณเป็นพนักงาน คุณอาจถูกเรียกให้ช่วยเหลือใน
การสอบสวนการประพฤติผิดที่มีการกล่าวหา คุณควรให้
ความร่วมมือพร้อมทัง้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเกี่ยว
กับการสอบสวนเสมอ บุคคลใดที่ฝ่าฝืนนโยบายการ
ดำาเนินธุรกิจจะต้องรับผิดชอบและถูกลงโทษตามวินัย
ตามความเหมาะสม จนถึงขัน้เลิกจ้าง

การรายงานหรือการกล่าวหาซึ่งเป็นการใส่ร้ายหรือเป็น
เท็จโดยเจตนาถือเป็นการประพฤติผิดตามนโยบายการ
ดำาเนินธุรกิจน้ี

การสอบสวนและวินัย

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 
นโยบายสากลว่าด้วยการสอบสวนทางด้าน
จริยธรรม (นโยบาย 2200) (Global Ethics 
Investigations Policy) (Policy 2200)

คุณสามารถติดต่อสายด่วนจริยธรรมในเวลาใดๆ เพื่อแจ้งเรื่องต่าง ๆ อาทิ

การลักทรัพย์ การฉ้อโกงหรือการทุจริตในรูปแบบใด ๆ

การติดสินบนหรือการคอรัปชั่น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความผิดปกติทางบัญชีหรือการเงิน

การฝ่าฝืนนโยบายการดำาเนินธุรกิจ นโยบายของซีเกท หรือกฎหมาย
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ซีเกทพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกสะดวกใจ
ที่จะรายงานการประพฤติผิดซึ่งตนทราบหรือสงสัยหรือ
การฝ่าฝืนนโยบายของซีเกท ขัน้ตอน หรือการปฏิบัติหรือ
กฎหมาย โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อการถูกตอบโต้ ซีเกท
ห้ามเด็ดขาดมิให้มีการกระทำาใด ๆ อันเป็นการตอบโต้
หรือล่วงละเมิดบุคคลใด ๆ ที่รายงานข้อกังวลโดยสุจริต 

หรือบุคคลใดที่มีส่วนร่วมในการสอบสวน ซึ่งหมายความ
ว่าคุณสามารถแจ้งข้อกังวลได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าการ
จ้างงานของคุณจะได้รับผลกระทบในทางลบ นโยบาย
ห้ามการตอบโต้ของเราจะคุ้มครองทุกคนที่ทำาการรายงาน
โดยสุจริตถึงแม้จะมีการพบในภายหลังว่าคุณเข้าใจผิด

การไม่ตอบโต้
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ความมีชื่อเสียงในด้านคุณธรรมความซื่อสัตย์ของซีเกท
สร้างขึ้นจากการตัดสินใจมากมายที่เราแต่ละคนมีขึ้นใน
ทุกวัน  
ซีเกทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทัง้
ปวงที่บังคับใช้กับธุรกิจของเรา และคุณต้องถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกันในการปฏิบัติงานของคุณ ในกรณีที่กฎหมาย
มีความเคร่งครัดน้อยกว่านโยบายการดำาเนินธุรกิจของ
เราคุณต้องปฏิบัติตามนโยบายการดำาเนินธุรกิจถึงแม้ว่า
การกระทำาของคุณจะชอบด้วยกฎหมายก็ตาม ในทางตรง
กันข้าม ถ้ากฎหมายท้องถิ่นมีความเคร่งครัดกว่านโยบาย
การดำาเนินธุรกิจของเราคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่า
นัน้เสมอ

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการ
ดำาเนินธุรกิจ ส่วนผู้จัดการมีความรับผิดชอบที่สูงยิ่งขึ้นไป
อีก ผู้จัดการจะต้องเป็นผู้นำาด้วยการประพฤติตนเป็นแบบ
อย่าง และต้องรับผิดชอบในการสร้างสภาพแวดล้อมการ
ทำางานที่บุคคลภายใต้การบังคับบัญชาของตนรู้สึกสะดวก

ใจที่จะสอบถามปัญหาและแจ้งข้อกังวลโดยไม่ต้องเกรง
กลัวต่อการถูกตอบโต้

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบและนโยบายของซีเกท

เราคาดหวังว่าคุณจะ

•  ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและถูกต้องตามหลักจริยธรรมใน
การติดต่อทางธุรกิจทัง้หมด

• อ่านและปฏิบัติตามนโยบายการดำาเนินธุรกิจ นโยบายและ        
  ขัน้ตอนการปฏิบัติอื่นๆ ของซีเกท ตลอดจนกฎหมาย

• รายงานการฝ่าฝืนที่คุณทราบหรืออาจเกิดขึ้นได้โดยใช้ช่อง        
  ทางการรายงานที่มีอยู่ (และตามกฎหมายท้องถิ่น)

• ให้ความร่วมมือในการสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ 
  ระเบียบ

•  ดำาเนินการรับรองและเข้าฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและจรรยาบรรณตามที่กำาหนดทัง้หมดให้แล้ว
เสร็จภายในกำาหนดเวลา

เราคาดหวังว่าผู้จัดการจะ

•  ส่งเสริมและสนับสนุนความประพฤติและวิธีปฏิบัติทาง
ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณโดยสอดคล้องกับนโยบาย
การดำาเนินธุรกิจของเรา

•  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างของผู้นำาสำาหรับนโยบาย
การดำาเนินธุรกิจของเรา

•  มัน่ใจว่าพนักงานที่รายงานต่อตนมีความเข้าใจว่าจะ
รายงานการฝ่าฝืนนโยบายการดำาเนินธุรกิจ ณ ที่ใด
และอย่างไร

•  มัน่ใจว่าพนักงานที่รายงานต่อตนสำาเร็จหลักสูตรการ
ให้ความรู้ในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทัง้ได้
ทำาการรับรองและเข้าฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียตามที่กำาหนดทัง้หมดภายในกำาหนดเวลา

•  ใช้นโยบาย “เปิดประตู” กับคำาถามของพนักงาน
เสมอ รวมถึงคำาถามที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจัดให้มีทรัพยากรและการ
สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณ 

•  สนับสนุนให้พนักงานโต้แย้งและรายงานพฤติกรรมที่
น่าสงสัย

•  สนับสนุนให้มีการสนทนากันอย่างตรงไปตรงมา สุจริต 
และเป็นความลับ โดยไม่มีการตอบโต้

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 
นโยบายเปิดประตู (นโยบาย 1001) (Open 
Door (Policy 1001)
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อความภักดีของ
คุณถูกแบ่งระหว่างสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับซีเกทกับสิ่งที่ดีที่สุด
สำาหรับคุณหรือสมาชิกในครอบครัว ในฐานะพนักงานของ
ซีเกทเรามีหน้าที่ต้องกระทำาเพื่อประโยชน์สูงสุดของซี
เกท ความขัดแย้งจะทำาให้เกิดข้อสงสัยในความสามารถ
ที่จะไม่เข้าข้างฝ่ายใด ดังนัน้ คุณต้องเปิดเผยความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ทัง้ที่มีอยู่จริงหรืออาจเกิดขึ้นได้ใน
เวลาที่ความขัดแย้งนัน้เกิดขึ้น และจะต้องทำาการเปิดเผย
ข้อมูลเพิ่มเติมในทุกครัง้ที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป

คุณจะได้รับการร้องขอให้เปิดเผยความขัดแย้งที่มีอยู่จริง
หรืออาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเป็น
ส่วนหน่ึงของการรับรองประจำาปีตามนโยบายการดำาเนิน
ธุรกิจของเรา อีกทัง้คุณจะต้องเปิดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตลอดทัง้ปี

เน้ือหาในส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ีกล่าวถึงสถานการณ์
โดยทัว่ไปบางอย่างที่อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้น แต่ก็ไม่
สามารถครอบคลุมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
มีอยู่จริงหรืออาจเกิดขึ้นทัง้หมดทุกกรณี เมื่อคุณเผชิญ
สถานการณ์ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างล่างน้ี หรือคุณมีข้อสงสัย
ใด ๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในสถานการณ์
เฉพาะ โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้จัดการของคุณ ถ้าผู้
จัดการของคุณไม่แน่ใจ โปรดตรวจสอบกับส่วน “คำาถาม
ที่พบบ่อย” (Frequently Asked Questions) ของเรา
หรือยื่นแบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest Review Committee) คณะอนุกรรมการจะ
พิจารณารายละเอียดของการเปิดเผยข้อมูลของคุณและ
ให้คำาแนะนำา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ถ้าคุณได้รับการจ้างภายนอกซีเกท คุณต้องรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบให้เป็นที่มัน่ใจว่าการทำางานให้กับบุคคล
ภายนอกนัน้ไม่มีผลกระทบในทางลบต่อการปฏิบัติ
งานของคุณที่ซีเกท หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ คุณจะต้องเปิดเผยการทำางานให้กับบุคคล
ภายนอกซึ่งสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ที่
เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นได้ กับการทำางานของคุณที่ซี

เกท ตัวอย่างเช่น คุณต้องไม่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ เจ้า
หน้าที่ ที่ปรึกษา พนักงาน หรือตำาแหน่งอื่นใดในกิจการ
ใดที่เป็นคู่แข่งของซีเกท หรือทำาธุรกิจหรือหาช่องทาง
ทำาธุรกิจกับซีเกท โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดแจ้งจากคณะอนุกรรมการพิจารณาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Review 
Committee) ของซีเกท

การทำางานให้กับบุคคลภายนอก

คำาถาม: ฉันทำางานให้กับศูนย์พักพิงสัตว์ที่ไม่แสวงหาผลกำาไรในระหว่างวันหยุดประจำา
สัปดาห์ และได้รับค่าจ้างเพียงเล็กน้อย กรณีนีเ้ป็นความขัดแย้งหรือไม่

คำาตอบ: ตราบเท่าที่คุณไม่ได้ทำางานให้กับศูนย์พักพิงสัตว์ในช่วงเวลาที่คุณควรทำางานให้กับซีเกท และคุณไม่ได้
ใช้สินทรัพย์ของซีเกท (เช่น อุปกรณ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีความเป็นเจ้าของ 
หรือทรัพยากรอื่นๆ) เพื่อการทำางานให้กับบุคคลภายนอก งานในวันหยุดประจำาสัปดาห์ของคุณที่ศูนย์
พักพิงสัตว์ไม่ได้เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คำาถาม: ฉันสอนหนังสือที่วิทยาลัยชุมชมท้องถิ่นในตอนค่ำา ฉันสามารถทำาได้หรือไม่

คำาตอบ: คุณมีอิสระที่จะสอนหนังสือได้ แต่เช่นเดียวกับการทำางานภายนอกอื่น ๆ คุณต้องไม่ให้งานนัน้รบกวน
หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณที่ซีเกท คุณต้องไม่ใช้ทรัพยากรของซีเกทหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
ของซีเกท คุณต้องไม่แสดงตนว่าคุณเป็นผู้แทนของซีเกท และคุณควรแสดงให้เป็นที่ชัดเจนในชัน้เรียนว่า
ความเห็นของคุณเป็นความเห็นของคุณเอง และไม่ได้รับการรับรองจากซีเกท

คำาถาม: ฉันทำาธุรกิจจัดหาอาหารในวันหยุดประจำาสัปดาห์ และแยกธุรกิจนัน้ออกจาก
หน้าที่ของฉันที่บริษัทอย่างสิน้เชิง แต่เมื่อเร็ว ๆ นี ้มีกลุ่มหน่ึงที่ซีเกท (ไม่ใช่
กลุ่มของฉัน) สอบถามว่าฉันสนใจที่จะจัดหาอาหารสำาหรับกิจกรรมซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากซีเกทในเสาร์วันหน่ึงหรือไม่ ฉันสามารถทำาได้หรือไม่

คำาตอบ: การที่พนักงานกลายเป็นผู้จัดหาหรือผู้รับจ้างของซีเกทอาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และโดย
ทัว่ไป คุณควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์นัน้ อย่างไรก็ดี คุณอาจทำาได้ถ้ามีการดำาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นจริง โดยในขัน้แรก คุณควรแจ้งต่อผู้จัดการของคุณ ในขัน้ที่สอง คุณและผู้จัดการของ
คุณต้องมัน่ใจว่าคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจของซีเกทที่จะใช้บริการของคุณ 
กล่าวคือ ไม่ควรให้บทบาทของคุณในฐานะพนักงานมีอิทธิพลต่อการที่คุณอาจมีบทบาทเป็นผู้จัดหาอาหาร 
คุณไม่ควรจัดหาอาหารให้กับกิจกรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซีเกทถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในคณะกรรมการ
ที่กำาลังวางแผนกิจกรรมนัน้ ในขัน้สุดท้าย คุณต้องเปิดเผยความสัมพันธ์น้ี และขอคำาแนะนำาจากคณะ
อนุกรรมการพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Review Committee)
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การเข้าร่วมสมาคมการค้าหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานอาจมีความขัดแย้งกับความรับผิดชอบของ
คุณที่จะต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่มี
ความเป็นเจ้าของของซีเกท และอาจก่อให้เกิดประเด็น
เกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาดด้วย คุณจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้จัดการของคุณและฝ่ายกฎหมายก่อนที่จะเข้า

ร่วมสมาคมการค้าหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
ทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมองค์กรหรือคณะ
ทำางานกำาหนดมาตรฐาน การสนับสนุนเทคโนโลยีให้กับ
มาตรฐานอย่างหน่ึง หรือการใช้มาตรฐานอย่างหน่ึงในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของซีเกท

ซีเกทเคารพสิทธิของคุณที่จะจัดการการลงทุนของ
คุณโดยปราศจากการแทรกแซง อย่างไรก็ดี การมีผล
ประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในกิจการ
ใดที่ทำาธุรกิจกับซีเกทหรือเป็นคู่แข่งของซีเกท อาจ
เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คุณต้องเปิดเผยผล

ประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ในความเป็น
เจ้าของในกิจการใดๆ ที่คุณหรือสมาชิกในครอบครัวมี
ส่วนได้เสียอยู่ ถ้ากิจการนัน้ทำาธุรกิจกับซีเกทหรือเป็นคู่
แข่งของซีเกท

การเข้าร่วมสมาคมการค้าและอุตสาหกรรม  
และกลุ่มมาตรฐานทางเทคนิค

ผลประโยชน์ทางการเงิน

คำาถาม: ฉันได้รับเชิญให้เข้าร่วมคณะทำางานกำาหนดมาตรฐานอุปกรณ์ยูเอสบี กรณีนีเ้ป็น
ความขัดแย้งหรือไม่

คำาถาม: ฉันถือหน่วยลงทุนหรือหุ้นในกองทุนรวมซึ่งซือ้หุ้นในบริษัทที่ทำาธุรกิจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชัน้สูง ฉันต้องเปิดเผยความเป็นเจ้าของในลักษณะนีห้รือไม่

คำาตอบ: ถ้าคุณไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของกองทุนรวม การเป็นเจ้าของหน่วยลงทุนหรือหุ้นในกองทุน
รวมประเภทกระจายการลงทุนซึ่งดำาเนินการโดยผู้จัดการกองทุนจะไม่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
อย่างไรก็ดี ห้ามมิให้คุณทำาการตัดสินใจลงทุนซื้อหรือขายกองทุนใดกองทุนหน่ึงโดยใช้ข้อมูลภายในของ
ซีเกท โปรดดูส่วน การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ในหน้า 28

คำาตอบ: การเข้าร่วมกลุ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมอาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ เน่ืองจากคุณอาจอยู่
ภายใต้ข้อผูกพันที่ขัดแย้งกับเกี่ยวกับการเก็บรักษาความลับและความจงรักภักดีที่คุณพึงมีต่อซีเกทและ
ต่อคณะทำางาน คุณอาจเข้าร่วมกลุ่มนัน้ได้ถ้าคุณได้ดำาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น
จริง โดยในขัน้แรก คุณต้องทำางานร่วมกับผู้จัดการของคุณเพื่อพิจารณาว่าธุรกิจหรือผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ของซีเกทอาจขัดแย้งกับงานที่ดำาเนินการโดยกลุ่มนัน้หรือไม่ ในขัน้ต่อไป คุณต้อง
ติดต่อฝ่ายกฎหมายเพื่อตรวจพิจารณาข้อบังคับขององค์กรนัน้หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสมาชิกภาพอื่นๆ รวม
ทัง้การพิจารณาว่าซีเกทได้เข้าร่วมองค์กรนัน้หรือยัง เมื่อคุณได้รับอนุญาตจากผู้จัดการของคุณและฝ่าย
กฎหมาย และเริ่มการมีส่วนร่วมแล้ว ห้ามมิให้คุณเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีความเป็นเจ้าของ
ของซีเกท อีกทัง้คุณจะต้องไม่ยอมให้การเข้าร่วมกลุ่มนัน้แทรกแซงหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณที่ซี
เกท
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การทำางานกับสมาชิกในครอบครัว
คุณต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับความสัมพันธ์ทางอาชีพการ
งาน ห้ามมิให้ผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชาของคู่สมรสหรือ
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของตน พนักงานที่มีความ
เกี่ยวข้องกันจะรับผิดชอบในการควบคุมหรือตรวจสอบ
สินทรัพย์ของซีเกทร่วมกันมิได้

โอกาสขององค์กร
คุณมีหน้าที่ต่อซีเกทในอันที่จะต้องส่งเสริมผลประโยชน์
ที่ชอบด้วยกฎหมายของซีเกทอย่างสุดความสามารถ 

คุณต้องไม่แข่งขันกับซีเกทหรือใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลหรือ
ตำาแหน่งหน้าที่ของคุณในซีเกทเพื่อผลประโยชน์ส่วน
ตัว ดังนัน้ คุณไม่ควรใช้โอกาสทางธุรกิจหรือโอกาสการ
ลงทุนใดๆ ที่มีการเสนอในระหว่างการทำางานของคุณ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของซีเกทเพื่อตัวของคุณเอง (หรือ
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด) โดยไม่ได้นำาเสนอโอกาส
นัน้ต่อซีเกทก่อน นอกจากน้ี ห้ามมิให้คุณช่วยเหลือบุคคล
ใดรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของคุณให้ได้รับโอกาสทาง
ธุรกิจหรือโอกาสการลงทุนนัน้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

คำาถาม: เกรทเชน (Gretchen) ทำางานในฝ่ายจัดซือ้จัดหาและกำาลังจัดการเสนอราคา
แข่งขันสำาหรับศูนย์ออกแบบแห่งใหม่ บิดาของเกรทเชนเป็นเจ้าของหน่ึงใน
บริษัทที่เข้าเสนอราคา แต่ไม่มีบุคคลใดที่ซีเกททราบถึงความสัมพันธ์นี ้เกรท
เชนพิจารณาที่จะคัดใบเสนอราคาสองรายซึ่งมีจำานวนต่ำากว่าที่เสนอโดยบริษัท
ของบิดาออก เกรทเชนรู้สึกวิตกกังวลระหว่างข้อผูกพันที่มีต่อซีเกทกับการทำา
เพื่อบิดา เกรทเชนควรทำาอย่างไร

คำาตอบ: เกรทเชนต้องแจ้งต่อผู้จัดการของตน ยื่นการเปิดเผยข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Review Committee) และแยกตนเองออกจากกระบวนการเสนอ
ราคาจนกว่าจะมีคำาแนะนำาจากคณะอนุกรรมการ

ของขวัญและความบันเทิง
การแลกเปลี่ยนไมตรีจิตทางธุรกิจ เช่น ของขวัญหรือ
ความบันเทิง เป็นวิธีปฏิบัติทัว่ไปเพื่อส่งเสริมความมี
มิตรไมตรีระหว่างบริษทักับลูกค้าหรือพันธมิตรธุรกิจ 
อย่างไรก็ดี ของขวัญและความบันเทิงสามารถสร้าง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือที่เห็นได้โดย
ง่าย ดังนัน้จึงต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่
ว่าคุณจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับ คุณควรตรวจสอบให้มัน่ใจ
เสมอว่าของขวัญหรือความบันเทิงที่ให้หรือได้รับนัน้ ได้
รับอนุญาตตามนโยบายการดำาเนินธุรกิจของเรา และ
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้คุณทำาการ
ให้ เสนอให้หรือรับของขวัญหรือความบันเทิงใด ๆ ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งอาจปรากฎว่ามีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ หรือกระทบต่อดุลยพินิจที่เป็นอิสระ 

หรือฝ่าฝืนกฎหมาย

สถานประกอบการของซีเกทบางแห่งห้ามการแลกเปลี่ยน
ของขวัญกัน คุณต้องรับผิดชอบในการทำาความเข้าใจว่า
สถานประกอบการของคุณมีข้อกำาหนดที่แตกต่างไปจาก
นโยบายการดำาเนินธุรกิจน้ีหรือไม่

ในการเสนอให้ของขวัญหรือไมตรีจิตทางธุรกิจอื่น ๆ ที่
สูงกว่ามูลค่าปานกลาง คุณควรรายงานต่อผู้จัดการของ
คุณและได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการของคุณ นอกจาก
น้ี คุณต้องรายงานการเสนอให้เงินสด ค่าธรรมเนียมหรือ
เงินทอนใต้โต๊ะ (kickback) ต่อเจ้าหน้าที่กำากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) หรือฝ่าย
กฎหมายทันที
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โดยทั่วไป คุณอาจให้หรือรับของขวัญ การเลีย้งอาหารหรือความบันเทิงได้ตราบเท่าที่คุณสามารถ
ตอบว่า “ใช่” ในทุกคำาถามดังต่อไปนี ้คำาถามใช่หรือไม่ใช่

T F

ไม่มีการตัดสินใจทางธุรกิจที่ค้างพิจารณาอยู่ในขณะน้ี (เช่น การเสนอราคาแข่งขัน การเจรจาต่อรองแบบ
เปิด ฯลฯ)

ของขวัญ การเลีย้งอาหารหรือความบันเทิงนัน้มีความเหมาะสมและพอประมาณ

ของขวัญ การเลีย้งอาหารหรือความบันเทิงนัน้ไม่ใช่เงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ 
หรือบัตรกำานัล)

ของขวัญ การเลีย้งอาหาร หรือความบันเทิงนัน้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทางธุรกิจตามปกติ

ของขวัญ การเลีย้งอาหารหรือความบันเทิงนัน้ชอบด้วยกฎหมาย

การให้หรือรับของขวัญ การเลีย้งอาหาร หรือความบันเทิงนัน้เกิดขึ้นนาน ๆ ครัง้

ของขวัญ การเลีย้งอาหาร หรือความบันเทิงนัน้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจและอุตสาหกรรมในท้องถิ่น และไม่
เป็นที่ต้องห้ามตามนโยบายของบริษทัของผู้รับ

ของขวัญ การเลีย้งอาหารหรือความบันเทิงนัน้ไม่สามารถถูกตีความได้ว่าเป็นสินบน หรือทำาให้บุคคลใดรู้สึกว่าเป็น
สินบน

ถ้าคำาตอบของคุณสำาหรับข้อใดข้างต้นคือ “ไม่ใช่” คุณ
ต้องได้รับคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติตา
มกฏระเบียบ (compliance officer) ก่อนที่จะให้ หรือ รับ
ของขวัญ การเลีย้งอาหาร หรือความบันเทิงนัน้

ของขวัญหรือค่าตอบแทนอื่นที่ได้รับสำาหรับการบรรยาย
ในกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎเหล่าน้ีเช่น
กัน เช่นเดียวกับของขวัญหรือความบันเทิงซึ่งบุคคลที่
มีหรือต้องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซีเกทจัดหา
ให้แก่สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ลำาบากใจ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ (Chief Compliance Officer) อาจจะอนุญาต
ให้คุณรับของขวัญที่ไม่ได้อยู่ภายในกรอบของแนวทาง
ปฏิบัติเหล่าน้ี โดยภายหลังจากนัน้ซีเกทจะมอบของขวัญ
นัน้ให้แก่การกุศล

นอกจากน้ี ยังมีข้อพิจารณาและข้อกำาหนดเพิ่มเติมที่ใช้
บังคับกับการให้ของขวัญและความบันเทิงแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ โปรดดูส่วนการปฏิเสธการติดสินบนและการ
คอรัปชัน่ในหน้า 30

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

นโยบายการเดินทางและค่าใช้จ่าย (นโยบาย 
2022) (Travel and Expense Policy)  
(Policy 2022)

นโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบน
และการทุจริต (นโยบาย 1200) (Global Anti-
Bribery and Corruption Policy) (Policy 
1200)
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1.1 Seagate’s Code of Conduct | Introduction | The Ethics Helpline

ลูกค้า พันธมิตรและ
ชุมชนของเรา

เน้ือหาในส่วนนี้

การคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับ 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การสื่อสารกับสาธารณชน 
การเก็บรักษาบันทึก 

การปกป้องและการใช้สินทรัพย์ขององค์กร 
ทรัพย์สินทางปัญญา 

การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 
ความถูกต้องของบันทึกของบริษทัและการรายงาน 

การปฏิเสธสินบนและการทุจริต 
การต่อต้านการผูกขาด การแข่งขัน  

และการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม 
ข้อจำากัดทางการค้าและการควบคุมการส่งออก 

ข้อยกเว้น การผ่อนปรน และการเปิดเผย
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ข้อมูลที่เป็นความลับคือข้อมูลซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผยโดย
ทัว่ไปอันอาจเป็นประโยชน์ต่อคู่แข่ง หรือก่อความเสีย
หายให้กับซีเกท หรือพันธมิตรคู่ค้าหรือลูกค้าของซีเกทได้
ถ้าเป็นที่เปิดเผย

เรามีหน้าที่ต้องปกป้องและคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความ
ลับของซีเกท ข้อมูลที่เป็นความลับควรถูกใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านัน้ และควรเปิดเผยต่อบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตและมีความจำาเป็นต้องทราบข้อมูลนัน้
เท่านัน้ ข้อมูลของบุคคลภายนอกซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผย
โดยทัว่ไปตามที่คุณได้รับมาโดยเกี่ยวข้องกับการทำางาน
กับซีเกทควรถูกใช้เท่าที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก
เท่านัน้ คุณจะต้องมัน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นความลับใด ๆ ของนายจ้างเดิมของคุณ และคุณไม่
ได้นำาข้อมูลนัน้ติดตัวมาที่ซีเกทด้วย หน้าที่ในการเก็บ
รักษาความลับของคุณจะยังคงมีผลบังคับอยู่ต่อไปภาย
หลังจากที่การจ้างงานของคุณกับซีเกทสิน้สุดลงแล้ว

จงใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่ทำางาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เอกสาร
และข้อมูลที่อ่อนไหวอื่น ๆ ของคุณ เพื่อป้องกันมิให้

ข้อมูลที่เป็นความลับถูกเปิดเผย นอกจากน้ี เราต้องหลีก
เลี่ยงการสนทนาข้อมูลที่เป็นความลับในสถานที่ซึ่งเรา
อาจถูกได้ยิน เช่น ร้านอาหาร ห้องน้ำา รถแท็กซี่ เครื่อง
บิน ลิฟต์หรือพื้นที่ส่วนกลางภายในซีเกท

ตัวอย่างของข้อมูลที่เป็นความลับได้แก่ แผนการดำาเนิน
ธุรกิจ การพยากรณ์และประมาณการทางการเงิน ข้อมูล
ทางการเงินซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผย ข้อมูลด้านการขายและ
การตลาดซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผย เช่น รายชื่อลูกค้า กลยุทธ์
การตลาด ประมาณการยอดขายและข้อมูลการกำาหนด
ราคา แผนการเกี่ยวกับยุทธวิธีที่อาจนำามาใช้ ข้อมูลเกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์และระบบทางเทคนิคซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผย 
ความลับทางการค้า และข้อมูลซึ่งได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้สัญญาการเก็บรักษาความลับหรือเอกสิทธิร์ะหว่าง
ทนายความกับลูกความ

ถ้าคุณเผชิญกับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหรือระเบียบข้อ
บังคับใดๆ ที่กำาหนดให้คุณเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ 
โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่กำากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) เพื่อขอคำา
แนะนำา

การคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับ



จากการที่มีการจัดทำาข้อมูลในรูปสื่อดิจิตอลมากขึ้น หลาย
ประเทศจึงได้ควบคุมการรวบรวม การประมวลผล การ
ใช้ การจัดเก็บและการจำาหน่ายจ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ซี
เกทมีพันธะผูกพันที่จะจัดการข้อมูลของพนักงานและ
บุคคลภายนอกอื่น ๆ ด้วยความรับผิดชอบและถูกต้องตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ นโยบาย
ของซีเกทได้วางแนวทางปฏิบัติเป็นการเฉพาะที่เกี่ยว
กับวิธีการจัดการข้อมูลที่เรารวบรวม ใช้ จัดเก็บและเข้า
ถึง และวิธีการเก็บรักษาข้อมูลนัน้ให้ปลอดภัยจากการเข้า
ถึงและใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณมีหน้าที่ต้องทราบถึง
ภาระผูกพันที่คุณมีอยู่ตามนโยบายน้ี และคุณต้องทำาการ
รวบรวม ใช้ จัดเก็บ เข้าถึงและจำาหน่ายจ่ายโอนข้อมูลตาม
ที่ได้รับอนุญาตโดยนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเท่านัน้

คุณสามารถดูนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ซีเกท เทคโนโลยีได้ที่เว็บไซต์ภายนอกของเราที่ http://

www.seagate.com/legal-privacy/

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
นโยบายการคุ้มครองข้อมูล (นโยบาย 2160) (Information Protection) (Policy 2160)
นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (นโยบาย 602) (IT Information Security Policy) 
(Policy 602)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของซีเกทโดยใช้สัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูล (นโยบาย 1910) 
(Protecting Seagate Confidential Information Using Non-Disclosure Agreements Policy 1910)
นโยบายว่าด้วยความลับทางการค้าจากแหล่งภายนอก (นโยบาย 1095) (Trade Secrets from Outside Sources 
Policy 1095)
นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล (นโยบาย 1091) (Publication Policy) (Policy 1091)
นโยบายสากลว่าด้วยการสอบสวนทางด้านจริยธรรม (นโยบาย 2200) (Global Ethics Investigations Policy) 
(Policy 2200)

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
นโยบายการคุ้มครองข้อมูล (นโยบาย 2160) (Information Protection Policy 2160)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของซีเกทโดยใช้สัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูล (นโยบาย 1910) 
(Protecting Seagate Confidential Information Using Non-Disclosure Agreements Policy 1910)
นโยบายการคุ้มครองบันทึกและข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (นโยบาย 8006) (Employee Records and 
Personal Data Privacy Policy) (Policy 8006)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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การสื่อสารกับสาธารณชน

ในฐานะบริษทัมหาชน ซีเกทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำาเนินงานอย่างถูกต้องครบถ้วน ซีเกทมีนโยบายที่
จะรายงานผลประกอบการทางการเงินและพัฒนาการที่มี
นัยสำาคัญอื่น ๆ ของซีเกทอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามควร
ภายในเวลาที่กำาหนดและเป็นที่เข้าใจได้

ซีเกทจะไม่ยินยอมให้ข้อมูลขององค์กรรัว่ไหลหรือถูก
เปิดเผยต่อสื่อมวลชนหรือประชาคมการเงิน (financial 
community) โดยไม่ได้รับอนุญาต การสื่อสารทัง้หมด
กับสื่อมวลชนและประชาคมการเงินจะต้องได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานประชาสัมพันธ์หรือนักลงทุนสัมพันธ์ของ
ซีเกท หน่วยงานเหล่าน้ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำาหนด
ตัวผู้แถลงข้อมูลที่มีความเหมาะสมเพื่อการสื่อสารกับ
สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์ คุณต้องส่งต่อการสอบถาม
ใดๆ จากสื่อมวลชนหรือประชาคมการเงินไปยังหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์หรือนักลงทุนสัมพันธ์ทันที

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ (นโยบาย 602) (IT 
Information Security Policy) (Policy 602)

นโยบายการสื่อสารกับสื่อมวลชน บล็อก 
และสังคมออนไลน์ (นโยบาย 1060) 
(Communication with Media, Blogs, and 
Social Media Policy 1060)

นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล (นโยบาย 1091) 
(Publication Policy) (Policy 1091)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล (นโยบาย 2160) 
(Information Protection Policy 2160)
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ข้อมูลที่เราจัดทำาขึ้นถือว่าเป็นบันทึกทางธุรกิจ และอยู่
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ โดย
ไม่คำานึงว่าบันทึกทางธุรกิจนัน้จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างไร 
บันทึกทางธุรกิจที่คุณใช้ในการทำางานนัน้ควรได้รับการ
เก็บรักษา จัดเก็บและทำาลายตามกำาหนดเวลาการเก็บ
รักษาบันทึกของเรา ถ้าคุณทราบว่ามีบันทึกใด ๆ ใน
ความควบคุมของคุณที่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณา
หรือการสอบสวนทางกฎหมาย คุณจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ปกปิดซ่อนเร้นหรือทำาลายบันทึกนัน้ไม่ได้จนกว่าคุณจะ

ได้รับแจ้งเป็นอย่างอื่น ข้อกำาหนดน้ีเรียกว่า “การเก็บ
รักษาเอกสารเพื่อการดำาเนินคดี” (legal hold) ถ้าคุณมี
คำาถามว่าบันทึกฉบับใดอยู่ภายใต้ข้อกำาหนดของการเก็บ
รักษาเอกสารเพื่อการดำาเนินคดีหรือไม่ โปรดติดต่อฝ่าย
กฎหมาย

คุณมีหน้าที่ต้องปกป้องและใช้สินทรัพย์ของซีเกทด้วย
ความรับผิดชอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหาย ความเสียหาย 
การถูกโจรกรรม การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและความ
สูญเสีย สินทรัพย์ของซีเกทรวมถึงทรัพย์สินที่จับต้องได้
ต่าง ๆ อาทิ สิ่งอำานวยความสะดวก พัสดุ อุปกรณ์ สินค้า
คงคลัง ยานพาหนะ เงินสดและบัญชีของบริษทั ตลอด
จนสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ อาทิ ข้อมูลที่เป็นความลับ
และมีความเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินทางปัญญาและระบบ

สารสนเทศ คุณต้องปกป้องสินทรัพย์ของซีเกทซึ่งคุณได้
รับความไว้วางใจให้ดูแล และใช้สินทรัพย์เหล่านัน้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ป้องกันมิให้ถูกนำาไปใช้โดยไม่ได้รับ
อนุญาต คุณต้องจัดการเงินของซีเกทด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและอย่างถูกต้องตามนโยบายของซีเกท ห้ามมิให้
คุณนำาสินค้าหรือพัสดุใด ๆ ไปใช้เป็นการส่วนตัว ชำาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยบัตรเครดิตของซีเกท หรือยักย้าย
ถ่ายเทสินทรัพย์ด้วยการฉ้อโกงหรือยักยอก

การปกป้องและการใช้สินทรัพย์ขององค์กร

การเก็บรักษาบันทึก

การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้านข้อมูล 
(Information Asset Management)

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
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คำาถาม: ในทุกสัปดาห์ มีเพื่อนร่วมงานคนหน่ึงทำาการพิมพ์จดหมายข่าวจำานวน 100 
ฉบับสำาหรับสโมสรเจ้าบ้านอาคารชุดของตน น่ีเป็นการใช้สินทรัพย์ของซีเกทอ
ย่างเหมาะสมหรือไม่

การใช้ทรัพยากรของซีเกทในเรื่องเล็กน้อยเป็นการส่วน
ตัวโดยไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (เช่น การใช้โทรศัพท์หรือ
อีเมลเพื่อกิจส่วนตัวอย่างเหมาะสม) เป็นที่ยอมรับได้ แต่
คุณต้องใช้วิจารณญาณที่ดีและปฏิบัติอย่างมืออาชีพเมื่อ
คุณใช้ทรัพยากรของซีเกท

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล (นโยบาย 2160) 
(Information Protection Policy 2160)

นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ (นโยบาย 602) (IT Information 
Security Policy) (Policy 602)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของซีเกท
โดยใช้สัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูล (นโยบาย 1910) 
(Protecting Seagate Confidential Information 
Using Non-Disclosure Agreements Policy 1910)

นโยบายว่าด้วยความลับทางการค้าจากแหล่งภายนอก 
(นโยบาย 1095) (Trade Secrets from Outside 
Sources Policy 1095)

นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล (นโยบาย 1091) 
(Publication Policy) (Policy 1091)

นโยบายสากลว่าด้วยการสอบสวนทางด้านจริยธรรม 
(นโยบาย 2200) (Global Ethics Investigations 
Policy) (Policy 2200)

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

คำาตอบ: โดยทัว่ไป การใช้สินทรัพย์และทรัพย์สินของซีเกทเพื่อเหตุผลส่วนบุคคลหรือโครงการที่ไม่ใช่ของซีเกท
เป็นการกระทำาที่ไม่อาจยอมรับได้ การพิมพ์จดหมายข่าวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของซีเกทโดยใช้เครื่อง
ถ่ายสำาเนาของซีเกทเป็นการกระทำาที่ไม่เหมาะสม
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คุณต้องปกป้องและรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของซีเกท ทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงการสร้างสรรค์
ทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ ์เครื่องหมายการค้า 
ความลับทางการค้า สิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการต่างๆ 
กฎหมายให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เช่นเดียวกับสิทธิในทรัพย์สินที่จับต้องได้ในรูปแบบอื่นๆ 
เพียงเท่าที่กฎหมายให้อนุญาต สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาทัง้ปวงจะเป็นของซีเกท ถ้ามีการสร้างสรรค์ขึ้น
ด้วยวัสดุของซีเกท ในเวลาของซีเกท ด้วยค่าใช้จ่ายของ
ซีเกท หรือภายในขอบเขตของหน้าที่ที่คุณมีต่อซีเกท

ทรัพย์สินทางปัญญา





คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และการ
ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในทัง้หมด ซีเกทได้
ประกาศใช้นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งใช้บังคับ
กับพนักงานทุกคนทัว่โลก นโยบายน้ีกำาหนดภาระ

ผูกพันของคุณที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของซี
เกทและบริษทัอื่น ๆ ซีเกทคาดหวังว่าคุณจะทำาความคุ้น
เคยกับนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และปฏิบัติตาม
นโยบายน้ีอย่างสมบูรณ์

การซือ้หรือขายหลักทรัพย์

การให้ข้อมูล

คำาถาม: ถ้าฉันบอกลุงว่ากำาลังมีบางสิ่งที่สำาคัญเกิดขึน้ที่ซีเกท และลุงฉันทำาการซือ้หรือ
ขายหุ้นของซีเกท ฉันต้องรับผิดต่อการให้ข้อมูลหรือไม่

คำาตอบ: ใช ่ ม คีวามเป็ นไปไดอ้ยา่งมากท ี่ คณุตอ้งร บัผ ดิ ถ า้คณุใหข้อ้ม ลูส ำาคญัท ี่ ยงัไม ่ไดเ้ปิ ดเผยส ู่
สาธารณะแกล่งุของคณุ ศาลอาจถ อืวา่คณุไดพ้ยายามชว่ยเหล อืใหล้งุม กี ำาไร หร อืพยายามท ี่ จะได ้
มาซ ึ่ งบางส ิ่ งเป็ นการสว่นตวัดว้ยการบอกขอ้ม ลูนั้ น ลงุของคณุตอ้งร บัผ ดิดว้ยเช น่กนั การใช ้
ขอ้ม ลูส ำาคญัท ี่ ยงัไม ่ไดเ้ปิ ดเผยส ่สูาธารณะเพ ื่ อวตัถปุระสงคส์ ว่นบคุคล หร อืการเปิ ดเผยขอ้ม ลู
นั้ นตอ่บคุคลอ ื่ น เป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายการซ ื้ อขายหลกัทร พัยข์องซ เีกท และไมช่อบดว้ย
กฎหมาย นอกจากน้ี  คณุยงัอาจฝ่ าฝื นหน้าท ี่ ท ี่ ม ตีอ่ซ เีกท

ข้อมูลสำาคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ

คำาถาม: ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทแห่งหน่ึงเป็นข้อมูลที่ 
“สำาคัญ” หรือ “ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ”

คำาตอบ: ข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่ “สำาคัญ” ถ้าข้อมูลนัน้มีความสำาคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่จะซื้อ
หรือขายหุ้นของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่สำาคัญถ้าคุณหรือผู้ถือหุ้นที่เป็น
วิญญูชนจะคาดหมายได้ว่าข้อมูลนัน้มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษทั ข้อมูลทัง้ในด้านบวก
และด้านลบสามารถเป็นข้อมูลที่สำาคัญได้

ข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่ “ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ” ถ้าข้อมูลนัน้ไม่ได้เป็นที่ทราบโดย
ทัว่ไปหรือยังไม่ได้มีการให้ข้อมูลนัน้แก่สาธารณชน ทัง้น้ี จะไม่ถือว่าได้มีการให้ข้อมูลนัน้แก่
สาธารณชนแล้วจนกว่าจะได้มีการเผยแพร่ข้อมูลนัน้สู่สาธารณะผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม 
เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์หรือการแถลงข่าวโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษทั และเวลาได้ผ่านไป
เพียงพอแล้วเพื่อให้ตลาดลงทุนสามารถรับรู้และประเมินข้อมูลได้ โดยทัว่ไป จะถือว่าข้อมูลยัง
ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะจนกว่าจะถึงวันทำาการแรกหรือวันทำาการที่สองหลังจากที่มีการเปิดเผย
ต่อสาธารณชน

ตัวอย่างโดยทัว่ไปของข้อมูลสำาคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะได้แก่ ผลประกอบการทางการ
เงิน การเข้าซื้อหรือขายกิจการ กำาไรหรือขาดทุนของลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้ารายใหญ่ การ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การแตกหุ้น คดีความที่สำาคัญ และการติดต่อและคำาวินิจฉัยจากหน่วยงาน
ของรัฐ
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ค ำถำม:

ค ำถำม:

ค ำตอบ:

ค ำตอบ:

ฉันได้ทรำบข้อมูลทำงกำรเงินเก่ยี วกับลูกค้ำรำยหน่ึงของซีเกท ซ่งึ ช้ีว่ำลูกค้ำรำย

นัน้มีฐำนะกำรเงินดีกว่ำท่คี นส่วนใหญ่ทรำบ ฉันต้องกำรซื้อห้้นของลูกค้ำรำยนัน้

ฉันจะท ำไดห้รือไม่

ค้ณไม่สำมำรถซ้อื ห้้นน้ีได้จนกว่ำข้อมูลทำงกำรเงินนัน้จะเป็นท่ีทรำบต่อสำธำรณชน ลูกค้ำอำจให้ข้อมูล

ลักษณะน้ีแก่ซีเกทอย่ำงเป็นควำมลับ เพ่อื ช่วยในกำรพิจำรณำว่ำจะท ำตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำได้

อย่ำงไร กำรใช้ข้อมูลน้ีเพ่อื วัตถ้ประสงค์ส่วนตัว หรือกำรเปิดเผยข้อมูลน้ีต่อบ้คคลอ่นื เป็นกำรฝ่ำฝืน

นโยบำยกำรซ้อื ขำยหลักทรัพย์ของซีเกท และไม่ชอบด้วยกฎหมำย

ฉันมักจะทรำบถึงผลประกอบกำรทำงกำรเงินของซเีกทกอ่นคนส่วนใหญ่ในซี

เกท ถ้ำเรำท ำไดสู้งกว่ำประมำณกำร น่ีน่ำจะเป็นเวลำท่ดี ีีที่ส้ดในกำรซ้อื ห้้นของ

เรำ ถูกต้องหรือไม่

ไม่ถูกต้อง กำรซ้อื ห้้นน้ีจะเป็นกำรซื้อขำยโดยใช้ข้อมูลส ำ คัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยสู่สำธำรณะ ถ้ำข้อมูลของ

ค้ณยังไม่ได้ถูกแบ่งปันกับสำธำรณชน และมีควำมส ำคัญพอท่ีอำจท ำใหผู้้ลงท้นเปล่ียนแปลงกำรรับรู้เกี่ยว

กับซีเกทได้ ค้ณไม่สำมำรถท ำกำรซ้อื หรือขำยได้ ในต ำแหน่งท่ีมคีวำมส ำคัญเช่นค้ณ ควรมีกำรตรวจสอบ

เพื่อพิจำรณำถึงช่องทำงท่ีปลอดภัยส ำ หรับกำรลงท้น

กำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน

ประธานเจา้หนา้ที่

ฝ่ายการเงนิ

ส ำหรับข้อมูลเพ่มิ เติม โปรดดู：นโยบำยกำรซ้อื ขำยหลักทรัพย์ (นโยบำย 1700)

ควำมถูกต้องของบันทึกของ
บริษทัและกำรรำยงำน

ผู้ถือห้้นไว้วำงใจให้เรำจัดท ำบัญชแีละบันทึกท่ีถูกต้อง

สมบูรณ์ เอกสำรเหล่ำน้ีเป็นพื้นฐำนส ำหรับกำรเปิดเผย

ข้อมูลต่อ

สำธำรณชนและกำรย่นื รำยงำนของเรำ และจะต้องให้

ภำพท่ีถูกต้องของฐำนะกำรด ำเนินงำนและกำรเงินของ

ซีเกท ค้ณต้องรับผิดชอบเป็นกำรส่วนตัวต่อควำมถูก

ต้องสมบูรณ์ของข้อมูล รำยงำนและบันทึกท่ีอยู่ในกำร

ควบค้มของค้ณ ค้ณต้องมัน่ใจว่ำข้อมูลทัง้หมดท่ีแสดงอยู่

ในบันทึกของซีเกทมีควำมสมบูรณ์ ถูกต้องและสำมำรถ

เข้ำใจได้ ห้ำมมิให้ค้ณบิดเบือนหรือแสดงเท็จซ่งึ สภำพ

ท่ีแท้จริงของบันทึกหรือธ้รกรรมใด ๆ หรือบิดเบือน

ข้อมูลหรือท ำใหเ้กิดควำมส ำคัญผิดแก่ผู้สอบบัญชีภำยใน

หรือภำยนอกในกำรตรวจสอบหรือสอบทำนงบกำรเงิน

希捷 商业行为政策 我们的客户、合作伙伴和社区

ของเรำ และห้ำมมิให้ค้ณท ำธ้รกรรมใด ๆ ท่ีไม่ได้บันทึก

อยู่ในสม้ดบันทึกของเรำ

งบและข้อมูลทำงกำรเงินของซีเกทถูกจัดท ำข้นึ ตำมหลัก

กำรบัญชีซ่งึ เป็นท่ีรับรองท่วั ไป



การปฏิเสธการติดสินบนและการคอรัปชั่น

ซีเกทดำาเนินตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยคุณธรรม
ความซื่อสัตย์และเป็นไปตามกฎหมายในทุกประเทศที่
เราประกอบการอยู่ เราปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่เราทำาธุรกิจ รวม
ถึง พ.ร.บ. ป้องกันการคอรัปชัน่ในต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) 
พ.ร.บ. การติดสินบนของสหราชอาณาจักร (U.K. Bribery 

Act) และกฎหมายอื่น ๆ ที่กำาหนดขึ้นเพื่อป้องกันการให้
สินบนและการคอรัปชัน่ การฝ่าฝืนกฎหมายเหล่าน้ีอาจส่ง
ผลให้พนักงานต้องรับโทษปรับและจำาคุกด้วย

ซีเกทห้ามการให้หรือรับสินบน เงินทอนใต้โต๊ะ และเงิน
อำานวยความสะดวก ในทุกรูปแบบ รวมถึงการคอรัปชัน่
ในรูปแบบอื่น ๆ
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ความหมายของสินบน เงินทอนใต้โต๊ะ หรือเงินอำานวยความสะดวก

สินบน

สินบนคือเมื่อบุคคลใดให้หรือสัญญา
ที่จะให้สิ่งมีค่าแก่อีกบุคคลหน่ึง
เพื่อให้ได้มาซึ่งการปฏิบัติที่เอื้อ
ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ถ้านักพัฒนา
ให้เงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นแก่
พนักงานของบริษทัเพื่อให้พนักงาน
ทำางานของนักพัฒนาให้เสร็จก่อน
งานของลูกค้ารายอื่น ๆ น่ีคือสินบน

เงินทอนใต้โต๊ะคือสินบนซึ่งโดย
ทัว่ไปจะจ่ายตามข้อเท็จจริง 
ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้จัดหาสินค้าจ่าย
เงินให้แก่พนักงานเป็นเปอร์เซ็นของ
ยอดขายที่ผู้จัดหาสินค้าขายให้แก่
บริษทัเพื่อตอบแทนที่พนักงานช่วย
นำาธุรกิจมาให้แก่ผู้จัดหาสินค้า น่ีคือ
เงินทอนใต้โต๊ะ

เงินอำานวยความสะดวกคือสินบน
จำานวนเล็กน้อยซึ่งโดยทัว่ไปจะให้
เพื่อเร่งรัดขัน้ตอนหรือหลีกเลี่ยง
ความล่าช้าในธุรกรรมซึ่งควรเป็นไป
ตามปกติ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดจำาหน่าย
จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อ
เร่งรัดพิธีการศุลกากรสำาหรับสินค้า
ซึ่งศุลกากรจะปล่อยออกถึงแม้ว่า
ผู้จัดจำาหน่ายไม่ได้จ่ายสินบน น่ีคือ
เงินอำานวยความสะดวก

เงินทอนใต้โต๊ะ เงินอำานวยความสะดวก

การปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความท้าทายเป็น
พิเศษ เน่ืองจากกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความซับซ้อน ทัง้ซีเกทและพนักงานที่
รับผิดชอบอาจถูกลงโทษทางแพ่งและอาญาอย่างร้ายแรง
สำาหรับการฝ่าฝืนไม่ว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างไร และไม่ว่าเจ้าหน้าที่เหล่านัน้จะเป็นลูกค้า
หรือผู้กำากับดูแล เราต้องมัน่ใจว่าการปฏิสัมพันธ์ของเรา
สะท้อนถึงการยึดมัน่ในจรรยาบรรณของเรา เราจะต้อง
ทราบและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการ
คอรัปชัน่ต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับเราเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้า
หน้าที่ของรัฐ

การให้ของขวัญเพียงเล็กน้อยหรือการเลีย้งอาหารที่ไม่
แพงแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสมาชิกในครอบครัวของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจเป็นการกระทำาที่ไม่เหมาะสมหรือ
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถือว่าเป็นสินบน คุณต้อง
แจ้งต่อเจ้าหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Officer) ก่อนที่จะให้ของขวัญหรือให้การ

ต้อนรับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสมาชิกในครอบครัวของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ถ้าคุณมีคำาถามเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือถ้าคุณพบหรือสงสัยการติดสินบน โปรดติดต่อที่
ปรึกษาทัว่ไป (General Counsel) หรือเจ้าหน้าที่กำากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) 
ทันที

การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก
ซีเกทไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดด้วยการใช้ให้
บุคคลภายนอกหรือคนกลางจ่ายสินบนหรือเงินทอน
ใต้โต๊ะแทนตน กฎหมายกำาหนดให้ซีเกทต้องรับผิด
ชอบสำาหรับสินบนหรือเงินทอนใต้โต๊ะที่จ่ายโดยบุคคล
ภายนอกซึ่งกระทำาการในนามของซีเกท คุณต้องมัน่ใจว่า
บุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกให้ดำาเนินการแทนซีเกท เช่น 
ที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้แทน ผู้รับจัดการขนส่ง ตัวแทนโล
จิสติกส์ และผู้ร่วมค้า ทราบและปฏิบัติตามกฎหมายต่อ
ต้านการทุจริตเหล่าน้ีเมื่อดำาเนินธุรกิจของซีเกท

ไม่ว่าคุณจะเรียกอย่างไรก็ตาม สินบน เงินทอนใต้โต๊ะ เงินอำานวยความสะดวก 
และการคอรัปชั่นในลักษณะเดียวกันเป็นการต้องห้ามทัง้สิน้

นโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบนและ
การคอรัปชัน่ (นโยบาย 1200) (Global Anti-
Bribery and Corruption Policy)  
(Policy 1200)

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
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ซีเกทแข่งขันอย่างจริงจังในตลาด และเราต้องแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย โดยปกติ ประเทศ
ที่เราประกอบการอยู่มีกฎหมายและกฎระเบียบซึ่งห้าม
การจำากัดการค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมักเรียกว่า
กฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือกฎหมายการแข่งขัน 
กฎหมายเหล่าน้ีกำาหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและคู่
แข่งจากวิธีปฏิบัติทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม และส่งเสริม
และคุ้มครองการแข่งขันที่สมบูรณ์ เรามีพันธะผูกพันที่จะ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือกฎหมาย
การแข่งขันของทุกประเทศหรือทุกองค์กร

กฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือกฎหมายการแข่งขัน
มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่โดยทัว่ไป 
กฎหมายดังกล่าวห้ามการทำาความตกลงหรือการดำาเนิน
การที่เป็นการลดการแข่งขันอันไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
บริโภค ตัวอย่างของกิจกรรมเหล่าน้ีซึ่งโดยทัว่ไปพบว่า
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือกฎหมาย
การแข่งขันได้แก่ การทำาความตกลงและความเข้าใจ
ระหว่างคู่แข่งเพื่อที่จะ

ซีเกทห้ามกิจกรรมทัง้หมดที่ระบุข้างต้น คุณต้องไม่เข้า
ร่วมการสนทนากิจกรรมในลักษณะเหล่าน้ีกับผู้แทน
ของบริษทัอื่น ถ้ามีบุคคลใดจากบริษทัอื่นขอสนทนาใน
หัวข้อเหล่าน้ี คุณต้องปฏิเสธการเข้าร่วมและรายงานต่อ
ฝ่ายกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ (Compliance Officer) ทันที

ข้อตกลงใดๆที่เกี่ยวกับการมีอำานาจทำาการค้าแต่เพียง
ผู้เดียว (exclusive dealing) การบังคับซื้อพ่วง สินค้า 

(tie-in sales) การตัง้ราคาสินค้าให้แตกต่าง (price 
discrimination)การกำาหนดราคาขายต่อ (resale price 
restrictions) ราคาโฆษณาขัน้ต่ำา (minimum advertised 
prices) และเงื่อนไขการขายอื่น ๆ อาจไม่ชอบด้วย
กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาดหรือกฎหมาย
เกี่ยวกับการแข่งขัน

 ท่านไม่ควรเข้าทำาความตกลงดังกล่าวโดยไม่ได้รับการ
อนุมัติจากฝ่ายกฎหมาย

ซีเกทห้ามการใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและการ
ปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการหลอกลวง เช่น

 

เน่ืองจากความซับซ้อนของกฎหมายต่อต้านการผูกขาด
และกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน โปรดขอคำาแนะนำา
จากเจ้าหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Officer) หรือฝ่ายกฎหมายถ้าคุณมี
ข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดใน
สถานการณ์หน่ึง

ผลของการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับต่อต้านการผูกขาด
และกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันอาจร้ายแรงมากทัง้ต่อซี
เกทและคุณ

การต่อต้านการผูกขาด การแข่งขันและการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

•  กำาหนดหรือควบคุมการกำาหนดราคา หรือเพื่อ
ที่จะแบ่งตลาดหรือลูกค้า

•  กำาหนดโครงสร้างหรือวางแผนการประกวด
ราคาเพื่อให้คู่แข่งหรือผู้ขายต่อรายใดรายหน่ึง
ได้รับเลือกเข้าทำาสัญญา (การฮัว้ประมูล)

•  คว่ำาบาตรผู้จัดหาสินค้าหรือลูกค้าที่กำาหนด

•  จำากัดการขายหรือการผลิตสินค้าเพื่อต่อต้าน
การแข่งขัน

•  การแถลงที่เป็นเท็จหรือทำาให้สำาคัญผิดเกี่ยว
กับสินค้าหรือบริการของซีเกท

•  การวิพากษว์ิจารณ์คู่แข่งหรือสินค้าของคู่แข่ง
อันเป็นเท็จ.

•  การกล่าวอ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยไม่มีข้อ
เท็จจริงพิสูจน์ยืนยัน

•  การใช้เครื่องหมายการค้าของบริษทัอื่นใน
ลักษณะที่ทำาให้ลูกค้าสับสนเกี่ยวกับแหล่งที่มา
ของผลิตภัณฑ์

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการผูกขาด 
(นโยบาย 1800) (Antitrust Guidelines) 
(Policy 1800)

ซีเกท | นโยบายการดำาเนินธุรกิจ | ลูกค้า พันธมิตรและชุมชนของเรา | 32

http://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Contracts/Antitrust_Guidelines_Global_(EN)?policyNum=1800&langCode=en
http://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Contracts/Antitrust_Guidelines_Global_(EN)?policyNum=1800&langCode=en
http://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Contracts/Antitrust_Guidelines_Global_(EN)?policyNum=1800&langCode=en


การปฏิบัติตามกฎหมายการค้าระหว่างประเทศมีความ
สำาคญัตอ่ความสามารถของเราทีจ่ะทำาธรุกจิในตลาดระหวา่ง
ประเทศ กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาใช้
บังคับกับการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี 
และข้อมูลทางเทคนิคจากประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมาย
เหล่าน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อคุณขนถ่ายสินค้า หรือถือสินค้ามา
ในกระเป๋าเดินทางส่วนตัวของคุณ หรือส่งข้อมูลทางเทคนิค
ระหว่างประเทศโดยทางอีเมล อีกทัง้ยังใช้บังคับกับการ
เดินทางไปยังหรือจากประเทศที่ถูกคว่ำาบาตร นอกจากน้ี 
กฎหมายสหรัฐอเมริกายังห้ามมิให้เราทำาธุรกิจกับหน่วยงาน 
ประเทศ บุคคลต่างชาติ หรือบุคคลที่ถูกปฏิเสธตามบัญชี
รายชื่อของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ประเทศอื่น ๆ มีข้อกำาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งอาจครอบคลุมถึงการนำาเข้าหรือส่งออก
จากประเทศที่คุณทำางานอยู่เช่นกัน

การสำาแดงเท็จหรือการทำาให้สำาคัญผิดในเอกสารการนำาเข้า
หรือส่งออกอาจเป็นอันตรายต่อการประกอบการทัว่โลกของ
เรา และนำาไปสู่การตรวจสอบและค่าปรับซึ่งอาจเสียหายต่อ
ความสามารถของเราที่จะดำาเนินธุรกิจ การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายควบคุมการนำาเข้าและส่งออกอาจก่อให้เกิดค่า
ปรับและความสูญเสียหรือการถูกจำากัดสิทธิพิเศษทางการ
ค้าระหว่างประเทศของเรา ซึ่งจะสร้างความเสียหายหรือ
ทำาลายธุรกิจของเราเป็นอย่างมาก การฝ่าฝืนกฎหมายเหล่า
น้ีอาจส่งผลให้พนักงานต้องรับโทษปรับและจำาคุกด้วย คุณ
มีหน้าที่ต้องทำาความเข้าใจว่ากฎหมายควบคุมการส่งออก

มีผลบังคับใช้กับงานของคุณอย่างไร และต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายเหล่าน้ี

สำาหรับคำาถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่า
ด้วยการส่งออก หรือการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบ
เหล่าน้ี ควรส่งไปที่ฝ่ายบริหารการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trade Administration Department) ของ
ซีเกท หรือเจ้าหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Officer)

การปฏิบัติตามกฎหมายการค้าและการควบคุมการส่งออก

 
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
จดหมายแนะนำาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ (Compliance Advisement Letter) 
จาก CEO และ CFO
นโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบน
และการคอรัปชัน่ (นโยบาย 1200) (Global Anti-
Bribery and Corruption Policy) (Policy 1200)
นโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบการค้าระหว่าง
ประเทศ (นโยบาย 1110) (International Trade 
Compliance Policy) (Policy 1110)
แนวปฏิบัติในการขนถ่ายสินค้าสำาหรับการค้า
ระหว่างประเทศ (International Trade Shipping 
Procedure)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งออกและการนำาเข้า
เป็นการชัว่คราว (Carnet Procedures)
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำาสินค้า
ติดตัว (Hand Carry Policy & Procedures)

ข้อยกเว้นและการผ่อนปรน ถ้าคุณเชื่อว่าในสถานการณ์
นัน้มีเหตุผลเพียงพอสำาหรับการยกเว้นจากนโยบายการ
ดำาเนินธุรกิจ คุณควรติดต่อเจ้าหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) ซึ่งจะช่วยเหลือคุณ
ในการตีความนโยบายการดำาเนินธุรกิจ หรืออำานวยความ
สะดวกให้มีการผ่อนปรนตามที่เหมาะสมต่อสถานการณ์

สำาหรับเจ้าหน้าที่การเงินระดับสูง การผ่อนปรนทัง้หลาย ซึ่ง
รวมถึงการผ่อนปรนประมวลจรรยาบรรณสำาหรับเจ้าหน้าที่
การเงินระดับสูง จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่กำาหนด การผ่อนปรนประมวล
จรรยาบรรณสำาหรับเจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงจะต้องได้
รับการเปิดเผยทันทีตามที่กำาหนดไว้โดยกฎหมายหรือข้อ

บังคับของตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่สำาคัญคือต้องมีการร้องขอและได้รับการผ่อนปรน
ทัง้หมดเป็นการล่วงหน้า ห้ามมิให้บุคคลใดให้การอนุมัติการ
ผ่อนปรนหรือการตีความนโยบายการดำาเนินธุรกิจตามการ
ร้องขอของตนเอง

การเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลซึ่งยื่นต่อคณะ
อนุกรรมการพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest Review Committee) โปรดใช้แบบ
ฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลทางออนไลน์ หรือเปิดเผยข้อมูล
ของคุณทางอีเมลไปยัง ethics@seagate.com

อนุมัติโดยคณะกรรมการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2016

ข้อยกเว้น การผ่อนปรน  
และการเปิดเผยข้อมูล
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ทรัพยากร

เน้ือหาในส่วนนี้

ทรัพยากร 
เอกสารแนบ ก – ประมวลจรรยาบรรณสำาหรับ

เจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงของ Seagate 
Technology plc (Seagate Technology 
plc Code of Ethics for Senior Financial 

Officers) 
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ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทัว่ไป (General Counsel) ของซีเกท
ทำาหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ (Chief Compliance Officer) และ
ได้มอบหมายให้บุคลากรบางคนของฝ่ายกฎหมายทำา
หน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ประจำาภูมิภาค (Regional Compliance Officers) ฝ่าย
กฎหมายและเจ้าหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบประจำาภูมิภาคแต่ละคนทำางานอย่างใกล้ชิด
กับที่ปรึกษาทัว่ไป (General Counsel) และผู้บริหาร
สูงสุดฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Chief 
Compliance Officer) เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการตระหนักถึง
และปฏิบัติตามนโยบายการดำาเนินธุรกิจ รวมทัง้นโยบาย
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำาเสมอ บุคลากรอื่น 
ๆ ทัง้หมดของฝ่ายกฎหมายสามารถช่วยเหลือในการ
ตอบคำาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อมูล
การติดต่อของฝ่ายกฎหมายสามารถดูได้ที่ http://legal.
seagate.com/ และคุณสามารถส่งอีเมลไปที่ ethics@
seagate.com ซึ่งควบคุมดูแลโดยทีมงานกำากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนจริยธรรมและข้อมูลเว็บ 

1-800-968-4925 (สหรัฐอเมริกา) 
สำาหรับการโทรจากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โปรด
ดูที่ https://seagate.alertline.com โดยเลือกประเทศ
ที่คุณอาศัยอยู่ คำาแนะนำาสำาหรับการโทรศัพท์ติดต่อ
โดยตรงจะปรากฎอยู่ภายใต้หัวข้อ “ทางโทรศัพท์”

ฝ่ายกฎหมายและทีมงานกำากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สายด่วนจริยธรรม

ทรัพยากร
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หมายเลข
นโยบาย

ช ื่ อนโยบายและ URL

นโยบาย 602 นโยบายการร กัษาความปลอดภยั
ขอ้ม ลูเทคโนโลย สีารสนเทศ 

นโยบาย 1001 นโยบายเปิดประตู

นโยบาย 1060 นโยบายการสื่อสารกับสื่อมวลชน บล็อก 
และสังคมออนไลน์

นโยบาย 1090 นโยบายว่าด้วยการโอนงานสร้างสรรค์
และการยอมรับการเป็นผู้สร้างสรรค์

นโยบาย 1091 นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล

นโยบาย 1095 นโยบายว่าด้วยความลับทางการค้าจาก
แหล่งภายนอก

นโยบาย 1110 นโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบการ
ค้าระหว่างประเทศ

นโยบาย 1200 นโยบายสากลว่าด้วยการต่อต้านการติด
สินบนและการคอรัปชัน่

นโยบาย 1500 นโยบายการปฏิบัติตามลิขสิทธิ ์
ซอฟต์แวร์

นโยบาย 1700 นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์

นโยบาย 1800 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ผูกขาด

นโยบาย 1900 นโยบายว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาซึ่งเกิดจากงานที่ทำาให้แก่ซีเกท

นโยบาย 1910 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความ
ลับของซีเกทโดยใช้สัญญาการไม่เปิด
เผยข้อมูล

นโยบาย 2022 นโยบายการเดินทางและค่าใช้จ่าย

นโยบาย 2160 นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

นโยบาย 2200 นโยบายสากลว่าด้วยการสอบสวนทาง
ด้านจริยธรรม

นโยบาย 8006 นโยบายการคุ้มครองบันทึกและข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงาน

ชื่ออ้างอิงและ URL

ค ำาถามท ี่ พบบอ่ยเก ี่ ยวกบัการด ำาเนิ นธรุก จิ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งออกและการนำาเข้าเป็นการ
ชัว่คราว

จดหมายแนะนำาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
จาก CEO และ CFO

แบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

บรรษทัภิบาล การบริหารจัดการและจรรยาบรรณ

ที่อยู่อีเมลสำาหรับเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรม ethics@

seagate.com

สายด่วนจริยธรรม

นโยบายการเงินทัว่โลก

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำาสินค้าติดตัว

การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้านข้อมูล

แนวปฏิบัติในการจัดส่งสินค้าสำาหรับการค้าระหว่าง
ประเทศ

ฝ่ายกฎหมายและจริยธรรม

ผู้ลงทุนของซีเกท

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของซีเกท

สภาพแวดล้อมการทำางานของซีเกท: ค่านิยมองค์กร

การอ้างอิงอื่น ๆนโยบายที่อ้างถึงในนโยบายการดำาเนินธุรกิจนี้
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เอกสารแนบ 
ประมวลจรรยาบรรณส าหรับเจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงของ

บทน า

นอกเหนือไปจากนโยบายการด าเนินธุรกิจ ประมวล

จรรยาบรรณฉบับน้ีใช้บังคับกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผ้้บริหารส้งสุดฝ่ายการเงิน

สมุห์บัญชีหรือผ้้ควบคุมการเงิน

หรือบุคคล

ที่ปฏิบัติหน้าที่ในท านองเดียวกัน (“เจ้าหน้าที่การเงิน

ระดับส้ง”) ของ (“ซีเกท”) 

ประมวลจรรยาบรรณฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม

ความประพฤติที่ซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณตลอดจน

การปฏิบัติตามกฎหมาย ในการจัดท าสมุดบัญชีและบันทึก

ทางการเงินของซีเกทและการจดัท างบการเงินภาระผ้กพัน

ตามประมวลจรรยาบรรณน้ีไม่ได้เป็นการแทนที่นโยบายอื่นๆ

ของซีเกทที่ใช้บงัคับกบักรรมการเจ้าหน้าที่และพนักงาน

ตามประมวลจรรยาบรรณน้ี เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส

ได้รับการคาดหวังดังน้ี

ประพฤติตนและส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีจรรยาบรรณ

รวมถึงการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่า

ที่มีอย่้จริงหรือที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง ระหว่างความสัมพันธ์

ส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ทางอาชีพการงานอย่าง

มีจรรยาบรรณ และเปิดเผยธุรกรรมหรือความสัมพันธ์

ที่ส าคัญใดๆ ซึ่งอาจคาดหมายได้ตามสมควรว่าจะก่อให้

เกิดความขัดแย้งดังกล่าวต่อที่ปรึกษาทัว่ไป

ของซีเกท

ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

มีคุณธรรม รอบคอบระมัดระวัง และใช้ดุลยพินิจที่เป็น

อิสระอย่างดีที่สุดเสมอ

ช่วยเหลือในการจัดท าการเปิดเผยข้อม้ลอย่างครบถ้วน

เป็นธรรม ถ้กต้องเหมาะสมต่อเวลาและเป็นที่เข้าใจได้ 

ในรายงานและเอกสารต่างๆ ซึ่งซีเกทยื่นต่อหน่วยงาน

ก ากับด้แลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และในการส่ือสาร

ต่อสาธารณชนอื่นๆ ของซีเกท

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับหลกัทรัพย์

ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของ

รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ

ท าการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ

คณะกรรมการของซีเกทหรือที่ปรึกษาทัว่ไป 

ในทันที อย่างไม่ปิดบัง เป็นความลับ 

หรือไม่เปิดเผยช่ือ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบัญชี 

การควบคุมบัญชีภายในหรือการตรวจสอบซึ่งเป็นที่

น่าสงสัย หรือการฉ้อโกงทีเ่กี่ยวขอ้งกับผ้บ้ริหารหรอื

พนักงานอื่นๆ ในกรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด

ทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือนโยบายการด าเนิน

ธุรกิจหรือประมวลจรรยาบรรณฉบบัน้ี ในกรณีที่มี

ข้อบกพร่องที่ส าคัญใดๆ ในการออกแบบหรือ

การด าเนินงานของการควบคุมภายใน ซึ่งอาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของบริษัทที่จะ

บันทึกประมวลผล สรุปและรายงานข้อม้ลทางการเงิน 

หรือ ในกรณีที่มีการตอบโต้ต่อพนักงานและบุคคลอื่นๆ

ซึ่งได้ท าการกล่าวหาโดยสุจริตเกี่ยวกับเรื่องที่กลา่วถึง

ในข้อ น้ี โดยในแต่ละกรณี สามารถรายงานผ่านทาง

ช่องทางใดๆ ที่จัดให้ ซึ่งรวมถึง

การรายงานเป็นหนังสือถึงที่ปรึกษาทัว่ไป

ผ่าน 

หรือทางอีเมลที่

การรายงานเป็นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบผ่าน

ผ่าน 

mailto:ethics@seagate.com


การโทรแจ้งสายด่วนจริยธรรมของซีเกทที่ 

หรือใช้เว็บไซต์สายด่วนจริยธรรม

ของซีเกทที่

ซึ่งทัง้สองช่องทางน้ีเปิดให้บริการตลอด ชัว่โมง

การรายงานควรเป็นข้อเท็จจริง มิใช่การคาดเดา

หรือการลงความเห็น และควรประกอบด้วยข้อม้ล

เฉพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้มกีาร

ประเมินได้อย่างถ้กต้อง นอกจากน้ี รายงานควรมี

ข้อม้ลประกอบทีเ่พียงพอเพ่ือสนับสนุนการเริ่มต้น

การสอบสวนตัวอย่างเช่น ชื่อของบุคคลที่สงสัยวา่

ฝ่าฝืน ข้อเท็จจริงทีเ่กี่ยวข้องในการฝ่าฝืน บคุคลนัน้

ทราบถึงการฝ่าฝืนได้อย่างไร การด าเนินการซึ่งได้

กระท าไปแล้วโดยบุคคลที่อาจได้รับความเสียหาย

หรือผลกระทบจากการฝ่าฝืน และเพียงเท่าที่เป็นไปได้ 

ประมาณการของการรายงานเท็จหรือความส้ญเสีย

ที่เกิดกับซีเกทอันเน่ืองจากการฝ่าฝืนนัน้

ไม่กระท าการใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

เพื่อข่มข่้ ลวง ท าให้ส าคัญผิด หรือใช้อิทธพิล

ในทางฉ้อฉลต่อผ้้สอบบญัชีอิสระของซเีกท

ในการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของซีเกท

รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณน้ี

ทัง้โดยตัวคุณเอง และกรรมการ เจ้าหน้าที่และ

พนักงานอื่นๆ ของซีเกท

ส าหรับเจ้าหน้าที่การเงินระดับส้ง การผ่อนปรนประมวล

จรรยาบรรณน้ีต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

นอกจากน้ี การผ่อนปรนประมวลจรรยาบรรณน้ีจะต้อง

ได้รับการเปิดเผยทันทีตามกฎหมายหรือข้อบังคับของ

ตลาดหลักทรัพย์

ซีเกทจะด าเนินการที่จ าเป็นทัง้ปวงเพื่อบงัคับใช้ประมวล

จรรยาบรรณน้ี จนถึงและรวมถึงขัน้เลิกจา้งทันที การฝ่าฝืน

ประมวลจรรยาบรรณน้ียังอาจเป็นการละเมิดกฎหมาย

ซึ่งอาจส่งผลใหท้ัง้คุณและซเีกทต้องโทษทางแพ่งและอาญา

ถ้าคุณมีค าถามว่าควรใช้ประมวลจรรยาบรรณน้ีอย่างไร

ในสถานการณ์หน่ึง คุณควรติดต่อที่ปรึกษาทัว่ไป

ของซีเกท หรือบุคลากรฝ่ายกฎหมายตามที่ระบุ

ข้างล่างน้ีทันที นอกจากน้ี กรรมการ เจ้าหน้าที่และ

พนักงานของซีเกทควรทบทวนนโยบายอื่นๆ ของซีเกท

ที่ใช้บังคับกับตนด้วย

ผ้้บริหารส้งสุดฝ่ายก ากับด้แลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ

•

ส านักงาน สหรัฐอเมริกา

โทรศัพท์

เจ้าหน้าที่ก ากับด้แลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบประจ า

ภ้มิภาคของคุณ

•

ส านักงาน สหรัฐอเมริกา

โทรศัพท์

•

ส านักงาน สหรัฐอเมริกา

โทรศัพท์

•

ส านักงาน ไอร์แลนด์

โทรศัพท์

มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ตุลาคม 
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