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ถึึง	เพื�อนรว่มงานทกุท่าน

ขอ้ความต้อนรบัจาก Dave Mosely - ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

ผลิตภัณฑ์์ของเรานัน้ฝัังลึกอยูใ่นประสบการณ์ของผูค้น	ขอ้มูลคือสิง่ท่ีเราใหค้วามสำาคัญ	และเราเหน็ถึงการเพิม่	
จำานวนอยา่งมหาศาลของปรมิาณขอ้มูลในทัว่โลก	สทิธพิเิศษในการสรา้งพื้นท่ีสำาหรบัประสบการณ์ของผูค้นนัน้		
มาพรอ้มกับความรบัผดิชอบท่ียิง่ใหญ่ในการดำาเนินการใหส้อดคล้องกับค่านิยมหลักของเรา	ซึ่งประกอบด้วย	
ความซื่อสตัย	์ความมจีรยิธรรม	และการเคารพใหเ้กียรติเพื่อนรว่มงาน	หลักจรรยาบรรณของเราเปน็หลักการ	
แนวทางเพื่อมอบแผนท่ีเสน้ทางเก่ียวกับวธิกีารดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัยแ์ละมจีรยิธรรมตามมาตรฐานสงูสดุ	
ในหลักจรรยาบรรณของเรานัน้	เราไมเ่พยีงแต่ชีแ้จงถึงมาตรฐานด้านจรยิธรรมสงูสดุและความมุง่มัน่อยา่งจรงิจงั	
ต่อความซื่อสตัยส์จุรติ	แต่ท่ีสำาคัญยิง่กวา่นัน้ก็คือ	หลักการของเราเป็นแนวทางการรบัมอืกับความท้าทายใน	
การตัดสนิใจท่ีเราต้องเผชญิอยูท่กุเมื่อเชื่อวนั

ผมมคีวามมุง่มัน่อยา่งแรงกล้าท่ีจะสง่เสรมิค่านิยมของเราและดำาเนินธุรกิจโดยมมีาตรฐานด้านจรยิธรรมสงูสดุ		
ผมขอใหพ้วกเราทกุคนอ่านหลักจรรยาบรรณของเราโดยละเอียด	และใชน้โยบายนี้เป็นคู่มอือ้างอิงเสมอ	
เพื่อเป็นแนวทางสำาหรบัคำาพูดและการกระทำาของคณุท่ี	Seagate	เมื่อรว่มมอืกัน	เราจะสามารถสรา้งวฒันธรรม	
แหง่ความเป็นเลิศของ	Seagate	อยา่งต่อเนื่อง	รวมทัง้สง่เสรมิใหผู้ค้นทำาในสิง่ท่ีถกูต้องต่อไป	ขอขอบคณุ

โดยสว่นตัวแล้ว	ไมม่สีิง่ใดจะสำาคัญ
สำาหรบัผมมากไปกวา่การสรา้งและ	
ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมแหง่ความ
ซื่อสตัยส์จุรติและผมหวงัวา่พวกเรา	
ทกุคนจะตอบรบัหลักการต่างๆ	
ของหลักจรรยาบรรณของเรา	
และนำาไปปรบัใช”้

“
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จุดประสงค์และขอบเขต
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ค่านิยมหลักของเราในเรื่องความซื่อสตัย	์นวตักรรม	และการไมเ่ลือกปฏิบติั	คือ	
สิง่ท่ีขบัเคล่ือนวฒันธรรม	วสิยัทัศน์	และพนัธกิจของ Seagate หลักจรรยาบรรณนี้ 
(“หลักจรรยาบรรณ”) สะท้อนถึงค่านิยมของเรา	โดยเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูอ่ื้น	
การตัดสนิใจ	และการดำาเนินธุรกิจทัว่โลกของเรา

จุดประสงค์
หลักจรรยาบรรณนี้แสดงถึงค่านิยมหลักของ	Seagate และ	
ควรเป็นพื้นฐานในการดำาเนินธุรกิจและการตัดสนิใจในนามของ 
Seagate

ขอบเขต
หลักจรรยาบรรณนี้มผีลบงัคับใชกั้บพนักงาน	เจา้หน้าท่ี	
สมาชกิของคณะกรรมการบรษัิท	ผูร้บัจา้ง	พนักงานชัว่คราว	
และผูฝึ้ักงานทกุคน (เรยีกรวมกันวา่ “สมาชกิทีมงานของ 
Seagate”)  

จุดประสงค์และขอบเขต
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รายละเอียด
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รายละเอียด
หลักจรรยาบรรณนีม้ผีลบงัคับใชกั้บสมาชกิทีมงานของ Seagate ทกุคน		
เราคาดหวงัใหท้กุคนทราบถึงหลักจรรยาบรรณ	และมคีวามซื่อสตัย์
และมจีรยิธรรมในการปฏิบติัหน้าท่ีของตน 

การไมป่ฏิบติัตามหลักจรรยาบรรณอาจสง่ผลใหถ้กูดำาเนนิการทางวนิยั	ซึง่โทษสงูสดุ	
รวมถึงการยุติการวา่จา้งหรอืยุติการใชบ้รกิาร	หรอืการถอดถอนออกจาก	
คณะกรรมการบรษัิท	การไมป่ฏิบติัตามหลักจรรยาบรรณนี้หรอืการฝ่ัาฝืันกฎหมาย
อาจทำาใหถ้กูลงโทษทางแพง่หรอืทางอาญา	รวมถึงการถกูปรบัเงินเป็นจำานวนมาก	
และต้องโทษจำาคกุ	คำาขอสละสทิธิทั์ง้หมดจะได้รบัการทบทวนโดยคณะกรรมการ	
พจิารณาทบทวนผลประโยชนทั์บซอ้น (Conflict of Interest Review Committee)  
คำาขอสละสทิธิข์องเจา้หน้าท่ีบรหิารหรอืสมาชกิคณะกรรมการบรษัิทต้องไดร้บัอนมุติั	
จากคณะกรรมการบรษัิท	คำาขอสละสทิธิอ่ื์นใดต้องได้รบัอนุมติัจากคณะกรรมการ
พจิารณาทบทวนผลประโยชน์ทับซอ้น
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ความรบัผิดชอบ
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การถึามคำาถึามและการรายงานขอ้กังวล

หากคณุตอบวา่ใชส่ำาหรบัคำาถามขอ้ใดขอ้หนึ่งขา้งต้น	โปรดติดต่อทรพัยากรบุคคลดังต่อไปนี้

ความรบัผิดชอบ

คณุมคีำาถามหรอืขอ้กังวล	
เก่ียวกับหลักจรรยาบรรณนี้
หรอืไม่

คณุคิดวา่มบุีคคลใดท่ีอาจ	
กำาลังละเมดิหลักจรรยาบรรณ	
หรอืฝ่ัาฝืันกฎหมายหรอืไม	่

คณุสงสยัวา่มกีารกระทำา
ท่ีขดัต่อจรยิธรรมหรอืไม	่
คณุไมแ่น่ใจวา่จะต้อง	
ทำาอยา่งไรใชห่รอืไม่1 2 3

• ผูจ้ดัการของคณุ
• ผูจ้ดัการท่านใดก็ได้ท่ีคณุไวว้างใจ
• เจา้หน้าท่ีฝ่ัายการปฏิบติัตามขอ้กำาหนด
• เจา้หน้าท่ีฝ่ัายกฎหมาย

• เจา้หน้าท่ีฝ่ัายทรพัยากรบุคคล
• สายด่วนจรยิธรรม (Ethics Helpline) ของ Seagate
• สายด่วนจรยิธรรมในภมูภิาคของคณุ 

 (เลือกประเทศเพื่อดหูมายเลขโทรศัพท์)

https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/legal/sitepages/compliance-officers.aspx
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38559/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38559/index.html
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B.S. Teh
รองประธานอาวุโสฝ่ัายขาย	
และปฏิบติังานขายทัว่โลก

คณุสามารถโทรแจง้ขอ้กังวลผา่นสายด่วนจรยิธรรมของเราได้โดยไมต้่องระบุชื่อ	หากกฎหมาย	
ท้องถ่ินของคณุอนุญาตใหท้ำาได้	ผูใ้หบ้รกิารอิสระท่ีเป็นบุคคลภายนอกจะรบัเรื่องท่ีมกีารแจง้	
ผา่นสายด่วนจรยิธรรมทัง้หมด	โดยใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมงทกุวนั 7 วนัต่อสปัดาห์

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมได้ที�	seagate.alertline.com

อยา่ลังเลท่ีจะ

ถึามคำาถึาม ขอความ	
ชว่ยเหลือ

ทำาการ	
รายงาน

เราทกุคนควรปฏิบติัตามหลักจรรยาบรรณนี้และสนับสนุนใหผู้อ่ื้นทำาเชน่เดียวกัน

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38559/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38559/index.html
http://seagate.alertline.com
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ขอ้ห้ามการตอบโต้
Seagate ไมอ่นุญาตใหม้กีารตอบโต้ผูท่ี้รายงานขอ้กังวลโดยสจุรติใจ		
ทัง้น้ี	รวมถึงแมแ้ต่ในกรณท่ีีการรายงานนัน้ได้รบัการตรวจสอบในภายหลัง	
และระบุวา่ไมไ่ด้มกีารละเมดิเกิดขึ้นก็ตาม	นอกจากนี้ Seagate ยงัหา้มมใิห	้
ทำาการตอบโต้บุคคลใดๆ	อันเป็นผลมาจากการมสีว่นรว่มโดยสจุรติใจ	
ในการสบืสวนสอบสวน	การกระทำาท่ีเป็นการตอบโต้	ได้แก่	การไล่ออก	
การสัง่พกังาน	การคกุคาม	การลดตำาแหน่ง	การดำาเนินการทางวนิัย	
การเลือกปฏิบติั	หรอืการขม่ขูผู่ใ้ด	

บุคคลใดก็ตามท่ีละเมดินโยบายวา่ด้วยการตอบโต้ของเราจะถกูดำาเนินการ	
ทางวนิัย	การดำาเนินการทางวนิัยดังกล่าวอาจรวมถึงการยุติการวา่จา้งโดย	
แจง้หรอืไมแ่จง้ล่วงหน้าตามท่ีสามารถทำาได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
ท่ีใชบ้งัคับ	นอกจากนี	้ในกรณท่ีีการสบืสวนสอบสวนสง่ผลใหม้กีารตัดสนิวา่	
สมาชกิทีมงานของ Seagate ไดล้ะเมดิหลักจรรยาบรรณนีห้รอืนโยบายอ่ืนใด	
ของ Seagate ขอ้กำาหนดนี้ไมไ่ด้หา้มมใิห ้Seagate ดำาเนินการทางวนิัย		
ซึ่งรวมถึงการยุติการวา่จา้งหรอืการบอกเลิกสญัญากับสมาชกิทีมงาน	
คนดงักล่าวของ Seagate แมว้า่บุคคลนัน้ไดม้สีว่นรว่มโดยสจุรติในการ	
สบืสวนสอบสวนก็ตาม 

Patricia Frost
รองประธานอาวุโสฝ่ัายทรพัยากร
บุคคล	การสื่อสารภายในและ	
การมสีว่นรว่มของชุมชน
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การสบืสวนสอบสวนและ	
การดำาเนินการทางวนิัย
Seagate จะทบทวนรายงานการละเมดิหลักจรรยาบรรณของเรา	นโยบาย	
ของเรา	และกฎหมายทัง้หมด	โดยรายงานดังกล่าวยงัคงได้รบัการรกัษาไว	้
เปน็ความลับภายในขอบเขตท่ีกฎหมายหรอืกฎระเบยีบอ่ืนๆ	อนญุาตใหท้ำาได้	
โดยอาจจำาเป็นต้องมกีารสบืสวนสอบสวนเพื่อระบุมติท่ีเหมาะสมต่อการ	
ละเมดิท่ีมกีารรายงานเขา้มา	คณุต้องไมเ่ปล่ียนแปลงแก้ไขหรอืทำาลาย	
สิง่ใดเพื่อตอบสนองต่อการสบืสวนสอบสวน	การรายงานหรอืการแจง้	
ขอ้กล่าวหาโดยเจตนาท่ีไมบ่รสิทุธิห์รอืเป็นเท็จโดยเจตนา	ถือเป็นการ	
ประพฤติมชิอบภายใต้หลักจรรยาบรรณนี้	บุคคลใดก็ตามท่ีละเมดิหลัก	
จรรยาบรรณของเราจะต้องรบัผดิและถกูดำาเนินการทางวนิัยตามความ	
เหมาะสม 

เจา้หน้าท่ีฝ่ัายการปฏิบติัตามขอ้กำาหนดสามารถชว่ยคณุตีความหลัก	
จรรยาบรรณของเราได้	การสละสทิธิอ์าจมคีวามจำาเป็นในบางสถานการณ์	
เจา้หนา้ท่ีฝ่ัายการปฏิบติัตามขอ้กำาหนดสามารถชว่ยคณุในการระบุวา่จำาเปน็	
ต้องสละสทิธิห์รอืไม	่และใหค้วามชว่ยเหลือในกระบวนการสละสทิธิ	์คณุต้อง	
ได้รบัการอนุมติัใหส้ละสทิธิก่์อนท่ีจะดำาเนินการใดๆ	ทัง้นี้	หา้มมใิหบุ้คคลใด
พจิารณาอนมุติัคำาขอสละสทิธิข์องตนเอง	การสละสทิธิข์องเจา้หนา้ท่ีบรหิาร	
หรอืสมาชกิคณะกรรมการบรษัิทต้องไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิท	
การสละสทิธิข์องสมาชกิทีมงาน Seagate คนอ่ืนๆ	ทัง้หมดจะต้องไดร้บัการ	
อนุมติัจากคณะกรรมการพจิารณาทบทวนผลประโยชน์ทับซอ้น

ขอ้ยกเวน้และการสละสทิธิ์

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมที�  
10-2200 Global Investigations Policy 

(นโยบายการสบืสวนสอบสวนทั�วโลก)
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ปฏิบติัตามกฎหมาย
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ปฏิบติัตามกฎหมาย
ความซื่อสตัยเ์ป็นค่านิยมหลักของ Seagate คณุควรเขา้ใจและ	
ปฏิบติัตามกฎหมาย	กฎระเบยีบและขอ้บงัคับทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้ง	
กับงานของคณุ 

หา้มมสีว่นรว่มในกิจกรรมท่ีผดิกฎหมายในท่ีทำางานหรอืการใชท้รพัยากรของ 
Seagate อยา่งไมเ่หมาะสม (เชน่	หา้มดสูิง่ลามกอนาจารหรอืเนื้อหาท่ีผดิกฎหมาย		
เนื้อหาท่ีเป็นการคกุคามหรอืล่วงละเมดิผูอ่ื้นบนแล็ปท็อป Seagate ของคณุ)  
การกระทำาบางอยา่งอาจชอบดว้ยกฎหมาย	แต่ถือเป็นการละเมดิหลักจรรยาบรรณนี้		
ใหป้ฏิบติัตามหลักจรรยาบรรณนี้หากคณุอยูใ่นสถานการณ์นี้	หากกฎหมายมคีวาม
เขม้งวดมากกวา่หลักจรรยาบรรณนี้ คณุต้องปฏิบติัตามกฎหมาย

โปรดติดต่อเจา้หน้าที�ฝ่่ายการปฏิบติัตามขอ้กำาหนด	
หากคณุมคีำาถึามหรอืไมแ่น่ใจวา่ต้องทำาอยา่งไร	

Laurie Webb
รองประธานฝ่ัายกฎหมาย	
การปฏิบติัตามขอ้กำาหนด	
และรฐักิจสมัพนัธ์

https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/legal/sitepages/compliance-officers.aspx
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คณุอาจฝ่่าฝ่ืนกฎหมายบางขอ้ได้ง่ายๆ	หากไมร่ะมดัระวงั	ต่อไปนี�คือ	
ภาพรวมของขอ้กฎหมายเหล่านี�และคำาแนะนำาวธิกีารปฏิบติัตามกฎหมาย:

กฎหมายการแขง่ขนัทางการค้าและ	
กฎหมายต่อต้านการผูกขาด
กฎหมายต่อต้านการผกูขาดและกฎหมายการแขง่ขนัทางการค้าจะปกปอ้ง	
ผูบ้รโิภคและคู่แขง่จากการดำาเนินธุรกิจท่ีไมเ่ป็นธรรม	กฎหมายเหล่านี้ปกปอ้ง
การแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม Seagate มุง่มัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายการแขง่ขนั	
ทางการค้าและกฎหมายต่อต้านการผกูขาดท่ีใชบ้งัคับ 

กฎหมายเหล่านี�แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ	แต่โดยทั�วไปแล้ว	
จะห้ามการดำาเนินการดังต่อไปนี�
• การทำาขอ้ตกลงกับคู่แขง่เพื่อจำากัดการค้า
• การรว่มกันกำาหนดราคาตามแนวดิ่ง	หรอืทำาขอ้ตกลงหา้มขายต่ำากวา่	
ราคาท่ีกำาหนด

• การใชอ้ำานาจเหนือตลาดโดยมชิอบเพื่อทำาใหคู้่แขง่เสยีเปรยีบอยา่ง	
ไมเ่ป็นธรรม

• การจดัสรรตลาดหรอืลกูค้า

• การวางโครงสรา้งหรอืเขา้รว่มการประมูลเพื่อมอบสญัญา	
ใหแ้ก่ตัวแทนจำาหน่ายหรอืคู่แขง่บางราย (หรอืท่ีเรยีกกันวา่ 
“การฮัว้ประมูล”)

• การคว่ำาบาตรซพัพลายเออรห์รอืลกูค้าบางราย
• การจำากัดการขายหรอืจำากัดการผลิตผลิตภัณฑ์์เพื่อต่อต้าน	
การแขง่ขนั
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นอกจากนี�	กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายการแขง่ขนั	
ทางการค้าห้ามมใิห้มกีารหลอกลวง	ซึ�งรวมถึึง:
• การกล่าวขอ้ความอันเป็นเท็จหรอืหลอกลวงเก่ียวกับผลิตภัณฑ์์	
หรอืบรกิารของ Seagate

• การกล่าวขอ้ความท่ีไมพ่งึประสงค์อันเป็นเท็จเก่ียวกับคู่แขง่หรอื
ผลิตภัณฑ์์ของบรษัิทนัน้

• การกล่าวอ้างสรรพคณุผลิตภัณฑ์์โดยไมม่หีลักฐานยนืยนั
• การใชเ้ครื่องหมายการค้าของบรษัิทอ่ืนในลักษณะท่ีทำาใหล้กูค้า	
ไมแ่น่ใจถึงแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์์

หากคณุทราบหรอืมบุีคคลใดก็ตามเสนอวธิปีฏิบติัเหล่านี้หรอืการกระทำาอ่ืนใด	
อันเป็นการต่อต้านการแขง่ขนัทางการค้า	ใหต้อบวา่ “ไม”่ เพื่อปฏิเสธการมสีว่น
รว่มในการดำาเนินการเหล่านัน้	ใหติ้ดต่อฝ่ัายกฎหมายเจา้หน้าท่ีฝ่ัายการปฏิบติั	
ตามขอ้กำาหนด หรอืสายด่วนจรยิธรรมทันที	การละเมดิกฎหมายต่อต้านการ	
ผกูขาดหรอืกฎหมายการแขง่ขนัทางการค้าอาจสง่ผลใหต้้องถกูลงโทษทางแพง่	
และทางอาญา	ซึ่งรวมถึงการถกูปรบัเงินและต้องโทษจำาคกุ

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมที�:
11-1800 Antitrust Policy  

(นโยบายต่อต้านการผูกขาด)

https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/legal/sitepages/compliance-officers.aspx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/legal/sitepages/compliance-officers.aspx
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38559/index.html
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การต่อต้านการให้สนิบนและการต่อต้าน	
ทจุรติ
ท่ี Seagate เรามกีฎง่ายๆ	วา่	หา้มใหส้นิบนแก่บุคคลใด	ไมว่า่เมื่อใดหรอื	
ด้วยเหตผุลใดก็ตาม	ใหป้ฏิบติัตามกฎหมายต่อต้านการใหส้นิบนและ	
กฎหมายต่อต้านการทจุรติ	การใหห้รอืสญัญาวา่จะใหส้ิง่ของมค่ีาเพื่อใหม้	ี
ขอ้ได้เปรยีบอยา่งไมเ่หมาะสม	คือ	การใหส้นิบน	นอกจากนี้	การบรจิาค	
ก็อาจถือเป็นการใหส้นิบน	หากเป็นไปเพื่อใหม้อีำานาจโน้มน้าวการตัดสนิใจ	
เพื่อ Seagate 

การใหห้รอืรบัไมตรจีติทางธุรกิจ	ของขวญั	หรอืความบนัเทิงถือเป็นแนวปฏิบติั	
ทางธุรกิจโดยทัว่ไป	โดยอาจมกีารแลกเปล่ียนกับลกูค้า	ซพัพลายเออร	์หรอื	
บุคคลภายนอกอ่ืนๆ	ขอ้ปฏิบติัเชน่นี้อาจดไูมเ่หมาะสม	โปรดตรวจสอบ	
ใหแ้น่ใจอยูเ่สมอวา่	หลักจรรยาบรรณของเราและกฎหมายท่ีใชบ้งัคับ	
อนุญาตใหม้กีารมอบหรอืรบัของขวญัหรอืความบนัเทิงใดๆ	ก่อนท่ีจะทำา	
การแลกเปล่ียน	หากคณุไมแ่น่ใจ	ใหติ้ดต่อเจา้หน้าท่ีฝ่ัายการปฏิบติัตาม	
ขอ้กำาหนดก่อนท่ีจะใหห้รอืรบัสิง่ของมค่ีาใดๆ
 
การติดต่อกับเจา้หน้าท่ีรฐัถือเป็นความท้าทายท่ีมลัีกษณะเฉพาะ	กฎหมาย	
วา่ดว้ยการติดต่อกันดงักล่าวมคีวามซบัซอ้นและการละเมดิกฎหมายเหล่านี	้
อาจสง่ผลใหต้้องถกูลงโทษทางแพง่และทางอาญาขัน้รา้ยแรง	มาตรการ	

ลงโทษอาจรวมถึงโทษปรบัเป็นเงินจำานวนมากและต้องโทษจำาคกุ
คณุต้องได้รบัอนุมติัจากเจา้หน้าท่ีฝ่ัายการปฏิบติัตามขอ้กำาหนดก่อนท่ีจะ	
เสนอสิง่ของใดๆ	ใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีรฐั	รวมถึงการเล้ียงอาหารและความบนัเทิง		
นอกจากนี้	ต้องได้รบัการอนุมติัก่อนท่ีจะมอบสิง่ของใดๆ	ใหแ้ก่สมาชกิ	
ในครอบครวัของเจา้หน้าท่ีรฐั

คณุควรติดต่อเจา้หน้าท่ีฝ่ัายการปฏิบติัตามขอ้กำาหนดหากต้องการทราบ	
ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการติดต่อกับเจา้หน้าท่ีรฐั	ใหร้ายงานต่อเจา้หน้าท่ี	
ฝ่ัายการปฏิบติัตามขอ้กำาหนด หรอืสายด่วนจรยิธรรมหากทราบหรอืสงสยั
เก่ียวกับการกระทำาใดๆ	ท่ีเป็นการทจุรติ 

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับกฎระเบยีบวา่ด้วยการต่อต้านการ	
ให้สนิบนและการต่อต้านการทจุรติของเรา	รวมทั�งกฎระเบยีบ	
เกี�ยวกับการให้ของขวญัและธรรมเนียมปฏิบติัทางธุรกิจได้ที� 

11-1200 Global Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy  
(นโยบายต่อต้านการให้สนิบนและต่อต้านการทจุรติทั�วโลก)

https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/legal/sitepages/compliance-officers.aspx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/legal/sitepages/compliance-officers.aspx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/legal/sitepages/compliance-officers.aspx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/legal/sitepages/compliance-officers.aspx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/legal/sitepages/compliance-officers.aspx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/legal/sitepages/compliance-officers.aspx
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38559/index.html
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การซื�อขายหลักทรพัยโ์ดยอาศัยขอ้มูลภายใน
หา้มซื้อหรอืขายหลักทรพัย ์(เชน่	หุน้หรอืหุน้กู้ของ Seagate) โดยอาศัยขอ้มูลท่ีมสีาระสำาคัญซึ่งไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ หา้มสง่ต่อขอ้มูลท่ีมสีาระสำาคัญ	
ซึ่งไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะไปใหผู้อ่ื้นเพื่อใหพ้วกเขาซื้อหรอืขายหลักทรพัย	์พนักงานของ Seagate สามารถใชข้อ้มูลท่ีเป็นความลับเพื่อจุดประสงค์ทาง	
ธุรกิจเท่านัน้	ขอ้มูล “ท่ีมสีาระสำาคัญ” หมายถึง	ขอ้มูลท่ีวญิญููชนจะพจิารณาวา่มคีวามสำาคัญเมื่อตัดสนิใจจะซื้อ	ขาย	หรอืถือครองหลักทรพัย์

ขอ้มูลที�ไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะที�จะถืึอวา่มสีาระสำาคัญ	รวมถึึงแต่ไมจ่ำากัดเฉพาะขอ้มูลต่อไปนี�

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมที�  
11-1700 Securities Trading Policy  

(นโยบายการซื�อขายหลักทรพัย)์

Gianluca Romano 
ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ัายการเงิน  
(CFO)

• ผลประกอบการทางการเงินท่ียงัไมเ่ปิดเผยต่อ	
สาธารณะ

• ขอ้มูลผลกำาไรท่ียงัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ
• การคาดการณ์ทางการเงิน
• กำาไรหรอืขาดทนุท่ีเป็นไปได้ของลกูค้าท่ีสำาคัญ	
ซพัพลายเออร	์หรอืสญัญา

• การควบรวมกิจการ	การซื้อกิจการ	หรอืการขาย	
สนิทรพัยท่ี์สำาคัญ

• การฟอ้งรอ้งดำาเนินคดีท่ีสำาคัญ
• ประกาศแจง้ท่ีสำาคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ์์ใหมห่รอื	
ผลิตภัณฑ์์ท่ีมอียู่

• แผนกลยุทธ์
• การเปล่ียนแปลงผูบ้รหิารระดับสงู
• แผนการตลาด

https://myseagate.okla.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Corporate/Securities_Trading_Policy?policyNum=1700&langCode=en
https://myseagate.okla.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Corporate/Securities_Trading_Policy?policyNum=1700&langCode=en
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การค้าระหวา่งประเทศ
กฎหมายการค้าของสหรฐัฯ	และกฎหมายการค้าระหวา่งประเทศมอีำานาจ	
ควบคมุเก่ียวกับสถานท่ีท่ีเราสามารถรบัสง่ผลิตภัณฑ์์และบรกิารของเรา	

กฎหมายเหล่านี�มคีวามซบัซอ้นและใชบ้งัคับกับการดำาเนนิการดังต่อไปนี�
• การนำาเขา้และสง่ออกสนิค้าหรอืบรกิารไปยงัหรอืจากสหรฐัอเมรกิาและ
ประเทศอ่ืนๆ

• การสง่ออกขอ้มูลทางเทคนิค	โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีมาจากสหรฐัอเมรกิา	
โดยต้องไมลื่มวา่การเขา้ถึงขอ้มูลทางเทคนิคโดยชาวต่างชาติ (นัน่คือ	
พลเมอืงของประเทศอ่ืนท่ีไมใ่ชป่ระเทศอันเป็นแหล่งท่ีมาของขอ้มูลทาง
เทคนิคนัน้) ถือเป็นการสง่ออก 

คณุอาจต้องได้รบัใบอนุญาตนำาเขา้หรอืสง่ออกเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย	
การค้า	ในการกรอกเอกสาร	หา้มเขยีนขอ้ความอันเป็นเท็จหรอืหลอกลวง		
บางประเทศอาจหา้มมใิหท้ำาธุรกรรมทางการค้ากับบางประเทศ	บุคคล	
หรอืกลุ่มบุคคลท่ีระบุ	ด้วยเหตผุลด้านความมัน่คงของประเทศนัน้ๆ	
หรอืเพื่อการปกปอ้งทางการค้า
ควรปรกึษาผูจ้ดัการของคณุและกลุ่มการค้าระหวา่งประเทศ 
(International Trade Group) ของ Seagate เพื่อใหแ้น่ใจวา่ธุรกรรม		
ของคณุปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคับ	การละเมดิมาตรการควบคมุทาง	

การค้าอาจสง่ผลท่ีตามมาขัน้รา้ยแรงต่อ Seagate ผลกระทบเหล่านี้	
รวมถึงการตรวจสอบบญัช	ีโทษปรบั	การถกูจำากัดทางการค้า	และ	
การสญูเสยีธุรกิจ

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมที�   
08-3005 International Trade Compliance Policy  

(นโยบายการปฏิบติัตามขอ้กำาหนดการค้าระหวา่งประเทศ)

https://my.seagate.com/Policy/Employees/Finance/Financial_Management/3005_International_Trade_Compliance_Policy?policyNum=3005&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Finance/Financial_Management/3005_International_Trade_Compliance_Policy?policyNum=3005&langCode=en
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การคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล
Seagate มุง่มัน่ท่ีจะดำาเนินการกับขอ้มูลสว่นบุคคลอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ	
ภายใต้กฎหมายความเป็นสว่นตัวท่ีใชบ้งัคับ	นโยบายของเราใหแ้นวทางท่ี		
เฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการปกปอ้งขอ้มูลสว่นบุคคลท่ีเราดำาเนินการ	โดยระบุ	
วธิท่ีีคณุสามารถรวบรวม	ประมวลผล	ดแูลรกัษา	แบง่ปัน	

และกำาจดัท้ิงขอ้มูลสว่นบุคคล	คณุมหีน้าท่ีรบัผดิชอบท่ีจะต้องรบัทราบและ
ปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัของคณุภายใต้นโยบายเหล่านี้

เมื�อคณุต้องดำาเนินการกับขอ้มูลสว่นบุคคลในการทำางานของคณุ	
คณุต้องปฏิบติัดังนี�
• รวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลเฉพาะท่ี Seagate จำาเป็นต้องใชเ้ท่านัน้
• ปกปอ้งขอ้มูลสว่นบุคคล
• ใหเ้ขา้ถึงแต่เฉพาะขอ้มูลท่ีคณุจำาเป็นต้องใชเ้ท่านัน้
• ทำางานกับหุน้สว่นธุรกิจท่ีใหค้ำามัน่แก่เราวา่จะรว่มกันปกปอ้งขอ้มูลสว่น
บุคคล

• แจง้ขอ้กังวลหรอืภัยคกุคามต่อระบบรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูล	
สว่นบุคคลแก่ฝ่ัายท่ีเก่ียวขอ้ง

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมที� 
Global Privacy policies (นโยบายความเป็นสว่นตัวทั�วโลก) 
และ Privacy Statement (คำาชี�แจงสทิธิส์ว่นบุคคล)

https://my.seagate.com/Policy/Legal/Global-Privacy?langCode=en
https://www.seagate.com/legal-privacy/
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เคารพผู้อื�น
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การไมเ่ลือกปฏิบติัเปน็ค่านยิมหลักขอ้หนึ่งของเรา	เรามุง่มัน่	
ท่ีจะปฏิบติัต่อทกุคนอยา่งยุติธรรมและเท่าเทียมกัน	เราเคารพ	
และใหค้วามสำาคัญแก่บุคลากรตามความสามารถ	การม	ี
สว่นรว่ม	และศักยภาพของพวกเขา

Seagate จะไมย่อมใหม้กีารคกุคามหรอืเลือกปฏิบติัไมว่า่ในรูปแบบ
ใดๆ	ซึ่งรวมถึงการกระทำาโดยหรอืต่อสมาชกิทีมงานของ Seagate 
หรอืบุคคลภายนอก	เราคาดหวงัใหท้กุคนปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งเคารพ
และใหเ้กียรติ

เคารพผู้อื�น
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การต่อต้านการคกุคาม/การต่อต้านการเลือกปฏิบติั
การคกุคาม	หมายถึง	การกระทำาใดๆ	ท่ีทำาใหส้ภาพแวดล้อมในการทำางาน	
อยูใ่นภาวะหวาดกลัว	ถกูล่วงละเมดิ	หรอืไมเ่ปน็มติร	การกระทำาท่ีไมเ่หมาะสม		
นีอ้าจเปน็การกระทำาทางกาย	ทางวาจา	หรอืรปูภาพ	ตัวอยา่งของการคกุคาม		
ได้แก่	การขม่เหงรงัแก	การตวาด	การเล่าเรื่องตลกล้อเลียนหรอืแสดง	
รูปภาพท่ีเป็นการล่วงละเมดิ	นอกจากนี้	ตัวอยา่งของการคกุคามทางเพศ	
ได้แก่	การพูดล้อเลียนเรื่องทางเพศ	การถกูเนื้อต้องตัวท่ีไมเ่หมาะสม	และ
การขอมเีพศสมัพนัธเ์พื่อแลกกับผลประโยชน์บางอยา่ง

เราเป็นบรษัิทระดับโลกและพนักงานของเรามภีมูหิลังและวฒันธรรมท่ี	
แตกต่างหลากหลาย	ความหลากหลายของเราทำาใหเ้รามมุีมมองและแนวคิด	
ใหม่ๆ 	ท่ีชว่ยใหเ้รากล้าคิดการณใ์หญ่	สิง่นีท้ำาใหเ้ราสามารถประสบความสำาเรจ็	
ทางธุรกิจในอนาคต	เราวา่จา้ง	เล่ือนตำาแหน่ง	และจา่ยค่าตอบแทนแก่	
พนักงานโดยพจิารณาจากผลการปฏิบติังาน	ทักษะ	ความสามารถ	และ	
หลักเกณฑ์์อ่ืนๆ	ท่ีกฎหมายกำาหนดหรอือนุญาตใหท้ำาได้	

การเลือกปฏิบติั	หมายถึง	การปฏิบติัท่ีไมยุ่ติธรรมหรอืมอีคติต่อผูอ่ื้น  
เราไมอ่นุญาตให้เลือกปฏิบติับนพื�นฐานของบุคลิกลักษณะสว่นบุคคล
ซึ�งได้รบัการคุ้มครอง	อาทิ:

• อายุ
• เชื้อชาติ	
• สผีวิ
• วงศ์ตระกลู
• ชาติพนัธุห์รอืชาติกำาเนิด
• ความพกิารทางรา่งกายหรอืจติใจ
• โรคประจำาตัว
• ขอ้มูลทางพนัธุกรรม
• สถานภาพการสมรส
• เพศ (ซึ่งรวมถึงการตัง้ครรภ์หรอืการรบัรูว้า่ตัง้ครรภ์	การคลอดบุตร	
การเล้ียงลกูด้วยนมแม	่หรอืโรคประจำาตัวท่ีเก่ียวขอ้ง)

• เพศสภาพ (ชายหรอืหญิง) อัตลักษณ์ทางเพศ (ความรูส้กึภายในวา่เรา	
เป็นเพศอะไร) และการแสดงออกทางเพศ	(พฤติกรรม	รูปลักษณ์	และ
ความสนใจท่ีสะท้อนถึงเพศของเรา)

• รสนิยมทางเพศ
• ความเชื่อทางศาสนาหรอืทางการเมอืงท่ีเป็นจรงิและท่ีรบัรูโ้ดยผูอ่ื้น
• สถานภาพทางการทหารและทหารผา่นศึก
• การลาหยุดหรอืการขอลาหยุดท่ีกฎหมายใหค้วามคุ้มครอง
• การได้รบัหรอืขอรบัการอำานวยความสะดวกท่ีสมเหตสุมผล
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Seagate	มุง่มัน่ท่ีจะสง่เสรมิสถานท่ีทำางานท่ีปราศจากการเลือกปฏิบติัและ	
มคีวามหลากหลาย	เราต้องการใหพ้นักงานทกุคนรูส้กึสบายใจท่ีจะเป็นตัว	
ของตัวเองและทำางานได้ดีท่ีสดุ	แมว้า่กฎหมายต่อต้านการคกุคามและ	
กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบติัจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศท่ีเราเขา้
ไปดำาเนินธุรกิจ	แต่เราใชม้าตรฐานเดียวกันภายใต้หลักจรรยาบรรณนี้กับ	
สถานประกอบการของเราทกุแหง่	

หากคณุถกูคกุคาม	เลือกปฏิบติั	หรอืพบเหน็พฤติกรรมดังกล่าว	ใหแ้จง้	

ผูจ้ดัการของคณุหรอืเจา้หน้าท่ีฝ่ัายทรพัยากรบุคคล	และคณุยงัสามารถ	
ติดต่อสายด่วนจรยิธรรมได้อีกด้วย

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมที� 
06-8008 Harassment Free Workplace Policy  

(นโยบายสถึานที�ทำางานที�ปราศจากการคกุคาม)
06-1045 Equal Employment Opportunity Policy  

(นโยบายโอกาสการจา้งงานที�เท่าเทียม)

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38559/index.html
https://my.seagate.com/Policy/Employees/HR/Employee_Relations/Harassment_Free_Workplace_Global_(EN)?policyNum=8008&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/HR/Employee_Relations/Harassment_Free_Workplace_Global_(EN)?policyNum=8008&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/HR/Company_Culture/Equal_Employment_Opportunity_Global_(EN)?policyNum=1045&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/HR/Company_Culture/Equal_Employment_Opportunity_Global_(EN)?policyNum=1045&langCode=en
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ความปลอดภัยในสถึานที�ทำางาน
ความปลอดภัยของสถึานประกอบการ
โครงการด้านความปลอดภัยและสขุภาวะของ Seagate มุง่เน้นท่ีการปอ้งกัน	
อุบติัเหตแุละสขุภาวะของพนักงาน

ซึ�งหมายถึึง:
• การปฏิบติัตามกฎระเบยีบด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ
• การใชอุ้ปกรณ์ด้านความปลอดภัยท่ีจำาเป็น
• การรายงานเก่ียวกับภัยอันตรายท่ีเกิดขึ้นจรงิหรอือาจเกิดขึ้นได้

สถึานที�ทำางานที�ปราศจากความรุนแรง
Seagate หา้มมใิหม้กีารใชค้วามรุนแรงไมว่า่ในรูปแบบใด	คณุต้องไมข่ม่ขู	่
หรอืกระทำาการใดๆ	ท่ีเป็นการใชค้วามรุนแรงท่ี	Seagate ด้วยอุปกรณ์ของ 
Seagate หรอืในขณะปฏิบติัหน้าท่ีไมว่า่ในสถานท่ีใดก็ตาม	แมแ้ต่การพูด	
ตลกเก่ียวกับการใชค้วามรุนแรงในท่ีทำางานก็ถือวา่ไมเ่หมาะสม	

เราใหค้วามสำาคัญในเรือ่งความปลอดภัยสว่นบุคคลของคณุ	หากคณุคิดวา่	
ตัวคณุหรอืคนอ่ืนๆ	ตกอยูใ่นอันตราย	ใหพ้ยายามยา้ยไปยงัสถานท่ีหรอื	
แหล่งพกัพงิท่ีปลอดภัย	ใหร้ายงานเก่ียวกับอันตรายนี้โดยติดต่อฝ่ัาย	
รกัษาความปลอดภัยหรอืหน่วยงานบงัคับใชก้ฎหมายในพื้นท่ี	หากคณุอยูใ่น	
สถานท่ีท่ีไมม่กีารรกัษาความปลอดภัยในพื้นท่ี	ใหติ้ดต่อหน่วยงานบงัคับใช้
กฎหมายในพื้นท่ี	แจง้ผูจ้ดัการและ/หรอืเจา้หน้าท่ีฝ่ัายทรพัยากรบุคคล	
ของคณุหากสามารถทำาเชน่นัน้ได้อยา่งปลอดภัย

หากคณุมขีอ้กังวลเก่ียวกับความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้นในสถานท่ีทำางาน
หรอืหากคณุถกูขม่ขู	่ใหแ้จง้ฝ่ัายทรพัยากรบุคคล	สายด่วนจรยิธรรม 
หรอืฝ่ัายรกัษาความปลอดภัย	
 

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมที� 
06-8085 Violence-Free Workplace Policy		

(นโยบายสถึานที�ทำางานที�ปราศจากความรุนแรง)

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38559/index.html
https://my.seagate.com/Policy/Employees/HR/Employee_Relations/Violence_Free_Workplace_Global_(EN)?policyNum=8085&langCode=en
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สถึานที�ทำางานที�ปลอดยาเสพติด
คณุต้องไมเ่สพยาเสพติด	หรอืเป็นผูค้รอบครองหรอืแจกจา่ยยาเสพติด		
คณุต้องไมต่กอยูใ่นสภาพมนึเมาเน่ืองจากฤทธิข์องแอลกอฮอล์หรอืยาเสพติด	
ขณะทำางานท่ี Seagate หรอืปฏิบติัหน้าท่ีใดๆ	ใหแ้ก่ Seagate ยกเวน้การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ีถกูกฎหมายและดื่มอยา่งระมดัระวงัในระหวา่ง	
การเล้ียงรบัรองทางธุรกิจท่ีถกูกฎหมาย	เราอนุญาตใหด้ื่มแอลกอฮอล์ได้
ตามสมควรในงานกิจกรรมทางสงัคมท่ีได้รบัการสนับสนุนจาก Seagate 
หากรองประธานของหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ภาพได้อนุมติัแล้ว

โปรดปรกึษาผูจ้ดัการของคณุหากคณุต้องใชย้ารกัษาโรคท่ีมคีำาเตือนด้าน
ความปลอดภัยซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อหน้าท่ีการทำางานของคณุ 

ความสมัพนัธกั์บเพื�อนรว่มงาน
ความสมัพนัธเ์ชงิชูส้าวหรอืความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งเพื่อน	
รว่มงานอาจสรา้งขอ้กังวลเก่ียวกับการได้รบัสทิธพิเิศษ	การรกัษาความลับ	
ของขอ้มูล	หรอืการรกัษาความปลอดภัย	หรอือาจก่อใหเ้กิดผลประโยชน์	
ทับซอ้นท่ีเกิดขึ้นจรงิหรอืถกูมองวา่เกิดขึ้น	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	หากเป็น	
ความสมัพนัธกั์บเพื่อนรว่มงานหรอืผูใ้ต้บงัคับบญัชาหรอืผูบ้งัคับบญัชา	
ของคณุ	ทัง้นี	้ในบางสถานการณอ์าจจำาเปน็ต้องเปล่ียนขอ้ตกลงการทำางาน	
เพื่อลดผลประโยชน์ทับซอ้นท่ีเกิดขึ้นจรงิหรอืถกูมองวา่เกิดขึ้นหรอืเพื่อ	
แก้ไขขอ้กังวลอ่ืนๆ	การดำาเนนิการดงักล่าวอาจรวมถึงการมอบหมายหนา้ท่ี	
งานใหม	่หรอืการสิน้สดุการวา่จา้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืทัง้สองคนท่ี	
เก่ียวขอ้งโดยขึ้นอยูกั่บสถานการณ์

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมที� 
06-8002 Alcohol and Drug-Free Workplace Policy  
(นโยบายสถึานที�ทำางานปลอดแอลกอฮอล์และยาเสพติด)

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับความสมัพนัธกั์บเพื�อนรว่มงาน	
ได้ที� 06-8011 Relationships at Work Policy 

(นโยบายความสมัพนัธใ์นที�ทำางาน)

https://my.seagate.com/Policy/Employees/HR/Employee_Relations/Alcohol_and_Drug_Free_Workplace_Global_(EN)?policyNum=8002&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/HR/Employee_Relations/Alcohol_and_Drug_Free_Workplace_Global_(EN)?policyNum=8002&langCode=en
https://myseagate.okla.seagate.com/Policy/Employees/HR/Employee_Relations/Relationships_at_Work_Global_(EN)?policyNum=8011&langCode=en
https://myseagate.okla.seagate.com/Policy/Employees/HR/Employee_Relations/Relationships_at_Work_Global_(EN)?policyNum=8011&langCode=en
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หลีกเลี�ยงผลประโยชน์ทับซอ้น
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หลีกเลี�ยงผลประโยชน์ทับซอ้น
เราทกุคนต้องหลีกเล่ียงผลประโยชนทั์บซอ้น	รวมถึงสถานการณท่ี์ถกูมองวา่	
อาจมผีลประโยชน์ทับซอ้น	โดยผลประโยชน์ทับซอ้นอาจเกิดขึ้นเมื่อม	ี
สถานการณ์ทางธุรกิจท่ีเขา้มาแทรกแซงความภักดขีองพนกังาน	ซึง่อาจทำาให	้
คณุต้องการจะแสวงหาประโยชน์สว่นตัวเพื่อตัวคณุเอง	เพื่อนฝูัง	หรอื	
ครอบครวัของคณุโดยทำาให ้Seagate ต้องเสยีประโยชน์ไป	ในบางกรณี	
เพยีงแค่ความเป็นไปได้หรอืการถกูมองวา่มผีลประโยชน์ทับซอ้นก็อาจเป็น	
ปัญหาได	้คณุต้องเปิดเผยขอ้มูลผลประโยชนทั์บซอ้นท่ีมอียูห่รอือาจเกิดขึ้น	
ใหบ้รษัิททราบทันที	และคณุยงัต้องเปิดเผยขอ้มูลล่าสดุเมื่อสถานการณ์	
นัน้ๆ	เปล่ียนแปลงไป	สามารถดแูบบฟอรม์การเปิดเผยขอ้มูลและขอ้มูล	
เพิม่เติมเก่ียวกับกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลได้ท่ีเวบ็ไซต์ Ethics and 
Compliance

คำาแนะนำาเกี�ยวกับสถึานการณ์ผลประโยชน์ทับซอ้นที�พบได้ทั�วไป
การระบุถึงผลประโยชน์ทับซอ้นท่ีอาจเกิดขึ้นได้ทัง้หมดนัน้เป็นเรื่องยาก		
แต่คำาแนะนำาต่อไปนี้จะบอกถึงบางสถานการณ์ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์	
ทับซอ้นขึ้น		

สำาหรบัขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น	โปรดไปท่ีเวบ็ไซต์	
Ethics and Compliance หรอืติดต่อเจา้หน้าท่ีฝ่ัายการปฏิบติัตามขอ้	
กำาหนดของเรา	หากคณุมผีลประโยชน์ทับซอ้นท่ีอาจเกิดขึ้น	โปรดสง่	
แบบฟอรม์การเปิดเผยขอ้มูลผลประโยชน์ทับซอ้นท่ีอาจเกิดขึ้นโดยเรว็	
ท่ีสดุ

โปรดติดต่อผู้จดัการของคณุ	เจา้หน้าที�ฝ่่ายทรพัยากรบุคคล		
หรอืเจา้หน้าที�ฝ่่ายการปฏิบติัตามขอ้กำาหนด	

เพื�อสอบถึามขอ้มูลเพิ�มเติม

https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/legal/sitepages/ethics-compliance.aspx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/legal/sitepages/ethics-compliance.aspx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/legal/sitepages/ethics-compliance.aspx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/legal/sitepages/ethics-compliance.aspx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/legal/sitepages/compliance-officers.aspx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/legal/sitepages/compliance-officers.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aiFm1EPGSkOcLgV0SMF8vtH5wqrn5uxMu2BYkZIl0IJUNTFXN05RVzVYSjJUWEZZUjVJRktMUFozNiQlQCN0PWcu
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/legal/sitepages/compliance-officers.aspx
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การลงทนุสว่นบุคคล
หลีกเล่ียงการลงทนุโดยตัวคณุหรอืสมาชกิในครอบครวัคณุท่ีอาจทำาใหค้ณุ	
ดำาเนินการในลักษณะท่ีเป็นอันตรายต่อ Seagate ผลประโยชน์ทับซอ้น	
ท่ีอาจเกิดขึ้นประการหนึ่งคือ	การลงทนุในบรษัิทเอกชนท่ีเป็นคู่แขง่	ลกูค้า	
ซพัพลายเออร	์หุน้สว่นธุรกิจ	หรอือาจเป็นเปา้หมายในการซื้อกิจการของ 
Seagate ผลประโยชน์ทับซอ้นท่ีอาจเกิดขึ้นอีกลักษณะหนึ่งคือ	การลงทนุ
โดยตรงในบรษัิทมหาชนในสดัสว่นท่ีสงูกวา่ 1% ของหุน้ท่ีบรษัิทชำาระแล้ว	
การลงทนุโดยสมาชกิครอบครวัท่ีเป็นไปตามเกณฑ์์เหล่านี้ซึ่งอาจนับได้วา่
มสีาเหตมุาจากคณุ	ก็ถือเป็นผลประโยชน์ทับซอ้นท่ีอาจเกิดขึ้นได้เชน่กัน	

การถือครองกองทนุรวม	กองทนุดัชนี	หรอืกองทนุ Exchange Traded 
Fund (กองทนุอีทีเอฟ) ไมใ่ชก่ารลงทนุโดยตรงและไมอ่ยูใ่นขา่ยการเปดิเผย	
ขอ้มูลท่ีเปน็ผลประโยชนทั์บซอ้นท่ีอาจเกิดขึ้น	คณุต้องไมพ่ยายามหลบเล่ียง	
ขอ้จำากัดด้านการลงทนุโดยดำาเนินการทางอ้อมผา่นบุคคลอ่ืน

การเปน็ลกูจา้งหรอืการเปน็กรรมการของบรษัิทภายนอก
หากคณุทำางานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ี Seagate โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
การทำางานดงักล่าวจะไมส่ง่ผลกระทบเชงิลบต่อผลการปฏิบติังานของคณุ
ท่ี Seagate หรอืก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทับซอ้น	ทัง้นี้	รวมถึงการทำาหน้าท่ี	
เป็นผูใ้หค้ำาปรกึษา	กรรมการบรษัิท	ท่ีปรกึษา	หรอืพนักงานขององค์กรอ่ืน	
คณุต้องเปดิเผยการดำาเนนิการใดๆ	ท่ีทำาใหเ้กิดผลประโยชนทั์บซอ้นขึ้นแล้ว	
หรอือาจเกิดขึ้นในการทำางานของคณุท่ี Seagate ตัวอยา่งเชน่	คณุต้อง	
ได้รบัการอนุมติัเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการพจิารณาทบทวน	
ผลประโยชน์ทับซอ้นของ Seagate ก่อนท่ีคณุจะตอบรบับทบาทหน้าท่ีใดๆ	
ในบรษัิทคู่แขง่หรอืบรษัิทท่ีดำาเนินธุรกิจหรอืพยายามจะดำาเนินธุรกิจกับ 
Seagate
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การประดิษฐคิ์ดค้น
ผลประโยชน์ทับซอ้นอาจเกิดขึ้นได้หากคณุพฒันาการประดิษฐคิ์ดค้น	
ภายนอกองค์กรซึ่งเก่ียวขอ้งกับสิง่ท่ี	Seagate ทำาอยูห่รอืวางแผนวา่	
จะทำา	การพฒันาดงักล่าวหมายรวมถึงการชว่ยเหลือผูอ่ื้นในการพฒันา	
สิง่ต่างๆ	ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจท่ีมอียูห่รอืท่ีคาดหมายไว	้พนักงานทกุคน	
อยูภ่ายใต้บงัคับแหง่การจา้งงานไรส้ญัญา (At-Will Employment), 
ขอ้มูลท่ีเป็นความลับ (Confidential Information) และขอ้ตกลงการ	
โอนสทิธกิารประดิษฐ ์(Invention Assignment) ของเรา

การฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจ
คณุมหีน้าท่ีในการสง่เสรมิผลประโยชน์อันชอบธรรมของ Seagate  
อยา่งเต็มท่ีเท่าท่ีจะสามารถทำาได้	หา้มมใิหแ้ขง่ขนักับ Seagate หรอื	
ใชท้รพัยส์นิหรอืขอ้มูลของ Seagate หรอืตำาแหน่งงานของคณุใน	
Seagate เพื่อผลประโยชน์สว่นตัว	หา้มฉวยโอกาสทางธุรกิจหรอื	
การลงทนุใดๆ	ไปจาก Seagate โดยไมน่ำาเสนอโอกาสนัน้ให ้Seagate  
ทราบก่อน	นอกจากน้ี	หา้มชว่ยเหลือบุคคลใด	รวมถึงสมาชกิครอบครวั	
คณุในการฉวยโอกาสทางธุรกิจหรอืการลงทนุไปจาก Seagate เพื่อ	
ผลประโยชน์สว่นตัว

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมที�
 11-1900 Right to Intellectual Property Resulting from 

Work Performed for Seagate Policy (นโยบายสทิธ	ิ
ในทรพัยส์นิทางปัญญาอันเกิดจากการทำางานที� Seagate)

11-1090 Invention Assignment and Inventor Recognition 
Policy (นโยบายการโอนสทิธกิารประดิษฐแ์ละการรบัรองผูป้ระดิษฐ)์

https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Intellectual_Property/Right_to_Intellectual_Property_Resulting_from_Work_Performed_for_Seagate_Global_(EN)?policyNum=1900&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Intellectual_Property/Right_to_Intellectual_Property_Resulting_from_Work_Performed_for_Seagate_Global_(EN)?policyNum=1900&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Intellectual_Property/Invention_Assignment_and_Inventor_Recognition_Global_(EN)?policyNum=1090&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Intellectual_Property/Invention_Assignment_and_Inventor_Recognition_Global_(EN)?policyNum=1090&langCode=en
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การเขา้รว่มในสมาคมการค้า	สมาคมอุตสาหกรรม	
และกลุ่มมาตรฐานทางเทคนิค
การเขา้รว่มในสมาคมการค้าหรอืองค์กรท่ีกำาหนดมาตรฐานโดยคณุในฐานะ		
บุคคลอาจขดัแยง้กับหน้าท่ีของคณุใน Seagate รวมถึงความรบัผดิชอบ	
ของคณุในการปกปอ้งทรพัยส์นิทางปัญญาและขอ้มูลท่ีเปน็กรรมสทิธิข์อง  
Seagate คณุต้องกรอกแบบฟอรม์การเปิดเผยขอ้มูลผลประโยชนทั์บซอ้น	
ท่ีอาจเกิดขึ้น และได้รบัอนุมติัเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการ	
พจิารณาทบทวนผลประโยชน์ทับซอ้นของ Seagate ก่อนท่ีจะเขา้รว่มใน	
สมาคมการค้าหรอืมสีว่นรว่มในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับมาตรฐานทางเทคนคิ
แมแ้ต่การเขา้รว่มทางวชิาชพีในฐานะตัวแทนของ Seagate เชน่	การเขา้รว่ม	

ในสมาคมการค้าหรอืองค์กรท่ีกำาหนดมาตรฐาน	ก็อาจทำาใหเ้กิดปัญหาด้าน	
ทรพัยส์นิทางปัญญาและการต่อต้านการผกูขาดได้	ดังนัน้	คณุต้องแจง้ให	้
ผูจ้ดัการของคณุและฝ่ัายกฎหมายรบัทราบเมื่อจะเขา้รว่มในองค์กรหรอื	
คณะทำางานดงักล่าว	และเมื่อคณุมอบเทคโนโลยท่ีีเปน็มาตรฐานหรอืใชเ้ปน็	
มาตรฐานในการพฒันาผลิตภัณฑ์์ของ Seagate

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aiFm1EPGSkOcLgV0SMF8vtH5wqrn5uxMu2BYkZIl0IJUNTFXN05RVzVYSjJUWEZZUjVJRktMUFozNiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aiFm1EPGSkOcLgV0SMF8vtH5wqrn5uxMu2BYkZIl0IJUNTFXN05RVzVYSjJUWEZZUjVJRktMUFozNiQlQCN0PWcu
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ปกป้องสนิทรพัยข์องเรา
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คณุมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการปกปอ้งสนิทรพัยข์อง Seagate ทัง้หมดท่ีคณุดแูลจดัการ

ปกป้องสนิทรพัยข์องเรา

ซึ่งหมายถึง	การใชง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพและปอ้งกันการใชง้านโดย	
ไมไ่ด้รบัอนุญาต	คณุได้รบัอนุญาตใหใ้ชท้รพัยากรของ Seagate อยา่ง	
จำากัดเพื่อจุดประสงค์สว่นตัวซึง่ไมใ่ชก่ารใชง้านทางธุรกิจ	เชน่	การโทรศัพท์	
หรอืสง่อีเมลสว่นตัวตามความเหมาะสม	เมื่อใดท่ีคณุใชท้รพัยากรของ 
Seagate	พงึใชว้จิารณญาณท่ีดีและดำาเนินการอยา่งเหมาะสมในฐานะ	
มอือาชพี

John Abrenilla
รองประธานฝ่ัายความเชื่อมัน่	
และความปลอดภัย
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ขอ้มูลที�เปน็ความลับ
การปกปอ้งขอ้มูลท่ีเป็นความลับของ Seagate เป็นความรบัผดิชอบของ	
พนักงานทกุคน	ขอ้มูลท่ีเป็นความลับ	หมายถึง	ขอ้มูลท่ีไมเ่ปิดเผยต่อ	
สาธารณะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อคู่แขง่หรอืเป็นอันตรายต่อ Seagate, 
หุน้สว่นธุรกิจ	หรอืลกูค้าของเราหากมกีารเปดิเผย	ขอ้มูลจะถือวา่เปน็ความลับ	
เมื่อถกูกำาหนดเป็น “Internal” (ภายใน), “Confidential” (เป็นความลับ) 
หรอื “Restricted” (จำากัด) ภายใต้ 11-9200 Data Classification Policy 
(นโยบายการจำาแนกประเภทขอ้มูล) คณุต้องนำาขอ้มูลท่ีเปน็ความความลับ	
ของ Seagate ไปใชเ้พื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจของ Seagate เท่านัน้		
คณุต้องเปดิเผยขอ้มูลท่ีเปน็ความลับแก่บุคลากรท่ีไดร้บัอนญุาตและจำาเปน็	
ต้องทราบขอ้มูลเท่านัน้	หากมผีูใ้ดขอขอ้มูลท่ีเป็นความลับและคณุไมแ่น่ใจ
วา่บุคคลดังกล่าวควรได้รบัอนุญาตหรอืไม ่ใหส้อบถามผูจ้ดัการของคณุ	

ทรพัยส์นิทางปัญญา
คณุต้องปกปอ้งและรกัษาสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของ Seagate 
ทรพัยส์นิทางปัญญา	ได้แก่	สทิธบิตัร	ลิขสทิธิ	์เครื่องหมายการค้า	
ความลับทางการค้า	สิง่ประดิษฐคิ์ดค้น	และกระบวนการต่างๆ	บรษัิท	
คาดหวงัใหบุ้คลากรและบรษัิทต่างๆ	เคารพสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา
ของเรา	นอกจากนี้	เรายงัเคารพในทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ่ื้น		
ซึ่งหมายความวา่เราปฏิบติัตามใบอนุญาตใชง้านและขอ้ตกลงอ่ืนๆ	
ท่ีคล้ายกัน

ขอ้ควรพจิารณาพเิศษในการปกป้องสนิทรพัยข์อง Seagate

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมที� 
ขั�นตอนการจดัการขอ้มูลทางวศิวกรรมและธุรกิจ

11-9200 Data Classification Policy 
(นโยบายการจำาแนกประเภทขอ้มูล)

11-1160 Records Retention Policy  
(นโยบายการเก็บรกัษาบนัทึกขอ้มูล)

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมที�
11-1910 Protecting Seagate Confidential Information  

Using Non-Disclosure Agreements (การปกป้องขอ้มูลลับ	
ของ Seagate โดยใชข้อ้ตกลงวา่ด้วยการไมเ่ปิดเผยขอ้มูล)

หรอืติดต่อฝ่่ายกฎหมาย

https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Global_Privacy/Data_Classification_Policy_Global_(EN)?policyNum=9200&langCode=en
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/gteamdrv4/tdrive5210/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fsites%252Fgteamdrv4%252Ftdrive5210%252FShared%20Documents%252F11%252E0%20Legal%20Policies%252FGlobal%20Privacy%252F11%252D9200%20Data%20Classification%20Policy%252FEngineering%20and%20Business%20Data%20Handling%20Procedures%20Draft%2027Apr2020%252Epdf&parent=%252Fsites%252Fgteamdrv4%252Ftdrive5210%252FShared%20Documents%252F11%252E0%20Legal%20Policies%252FGlobal%20Privacy%252F11%252D9200%20Data%20Classification%20Policy&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9zZWFnYXRldGVjaG5vbG9neS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9ndGVhbWRydjQvdGRyaXZlNTIxMC9FU3NUSGtaNUxmeEt1RnRaMUUwYTVsWUJUWnFvcGNKZHBtbU5JQUFmNUw2NmRBP3J0aW1lPThBZUQ4TmdKMkVn
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Global_Privacy/Data_Classification_Policy_Global_(EN)?policyNum=9200&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Global_Privacy/Data_Classification_Policy_Global_(EN)?policyNum=9200&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Information_Asset_Mgmt/Records_Retention_Policy_Global_(EN)?policyNum=1160&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Information_Asset_Mgmt/Records_Retention_Policy_Global_(EN)?policyNum=1160&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Intellectual_Property/Protecting_Seagate_Confidential_Information_Using_Non_Disclosure_Agreements_Global_(EN)?policyNum=1910&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Intellectual_Property/Protecting_Seagate_Confidential_Information_Using_Non_Disclosure_Agreements_Global_(EN)?policyNum=1910&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Intellectual_Property/Protecting_Seagate_Confidential_Information_Using_Non_Disclosure_Agreements_Global_(EN)?policyNum=1910&langCode=en
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สนิทรพัยท์างกายภาพ
ทรพัยส์นิท่ีเปน็วตัถ	ุเชน่	สิง่อำานวยความสะดวก	วสัด	ุอุปกรณ	์สนิค้าคงคลัง		
ยานยนต์	เงินสด	และบญัช	ีบรษัิท	จดัเปน็สนิทรพัยท์างกายภาพ	คณุมหีนา้ท่ี	
รบัผดิชอบในการปกปอ้งและใชส้นิทรพัยท์างกายภาพของ Seagate  
อยา่งมคีวามรบัผดิชอบ	ซึง่หมายถึง	การรกัษาความปลอดภัยของสนิทรพัย	์
เพื่อหลีกเล่ียงการสญูหาย	ความเสยีหาย	การโจรกรรม	การใชง้านโดยไมไ่ด้	
รบัอนุญาต	และการสญูเปล่า	หา้มนำาผลิตภัณฑ์์หรอืวสัดไุปใชส้ว่นตัว	
หา้มใชบ้ตัรเครดิตของ Seagate สำาหรบัค่าใชจ้า่ยสว่นตัว	การกระทำา	
ดังกล่าวเป็นการละเมดิหลักจรรยาบรรณนี้และฝ่ัาฝืันกฎหมายในการใช	้
สนิทรพัยโ์ดยฉ้อฉลหรอืการยกัยอก	

การเก็บรกัษาบนัทึกขอ้มูล
การจดัการบนัทึกขอ้มูลทางธุรกิจตาม 11-1160 Records Retention 
Policy (นโยบายการเก็บรกัษาบนัทึกขอ้มูล) ถือเป็นสิง่สำาคัญ	บนัทึกขอ้มูล	
ทางธุรกิจ	หมายถึง	ขอ้มูลท่ีคณุสรา้ง	ไดร้บั	และดแูลรกัษาโดยเปน็สว่นหนึ่ง	
ของการทำางานของคณุสำาหรบั Seagate บนัทึกขอ้มูลทางธุรกิจหมายรวมถึง	
รายงานทางธุรกิจ	สญัญา	รายงานการประชุม	และเอกสารด้านกฎระเบยีบ
และการปฏิบติัตามขอ้กำาหนด	ทัง้นี้	นโยบายการเก็บรกัษาบนัทึกขอ้มูลได้
ใหค้ำาแนะนำาเก่ียวกับขอ้มูลท่ีคณุต้องจดัเก็บและระยะเวลาในการเก็บรกัษา	
การทำาลายหรอืลบขอ้มูลท่ีหมดอายุแล้วตามกำาหนดเวลาในการเก็บรกัษา	
บนัทึกขอ้มูลถือเป็นเรื่องสำาคัญ

อยา่งไรก็ตาม	บนัทึกขอ้มูลทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการสบืสวนสอบสวน	
หรอืการดำาเนินการตามกฎหมาย	จะต้องเก็บรกัษาไวแ้มว้า่จะหมดอายุแล้ว	
ก็ตาม	บนัทึกขอ้มูลเหล่านี้ต้องได้รบั “การเก็บรกัษาขอ้มูลเพื่อดำาเนินการ	
ทางกฎหมาย” หากคณุควบคมุบนัทึกขอ้มูลทางธุรกิจใดๆ	ท่ีม ี“การเก็บ	
รกัษาขอ้มูลเพื่อดำาเนินการทางกฎหมาย” คณุจะต้องไมเ่ปล่ียนแปลงแก้ไข	
ปกปิด	หรอืทำาลายบนัทึกขอ้มูลดังกล่าว	ฝ่ัายกฎหมายจะแจง้ใหค้ณุทราบ	
เมื่อบนัทึกขอ้มูลนัน้ไมอ่ยูภ่ายใต้ “การเก็บรกัษาขอ้มูลเพื่อดำาเนินการทาง
กฎหมาย” อีกต่อไป

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมที�  
11-1160 Records Retention Policy  

(นโยบายการเก็บรกัษาบนัทึกขอ้มูล)

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมที�
10-2170 Acceptable Use of Internet and  
Electronic Services (การใชอิ้นเทอรเ์น็ตและ	
บรกิารทางอิเล็กทรอนิกสอ์ยา่งถึกูต้อง)

08-7010 Assigned Equipment  
(อุปกรณ์ที�ได้รบัมอบหมาย)

https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Information_Asset_Mgmt/Records_Retention_Policy_Global_(EN)?policyNum=1160&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Information_Asset_Mgmt/Records_Retention_Policy_Global_(EN)?policyNum=1160&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Information_Asset_Mgmt/Records_Retention_Policy_Global_(EN)?policyNum=1160&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Information_Asset_Mgmt/Records_Retention_Policy_Global_(EN)?policyNum=1160&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Information_Asset_Mgmt/Records_Retention_Policy_Global_(EN)?policyNum=1160&langCode=en
https://myseagate.okla.seagate.com/Policy/Employees/Security/Investigations/Acceptable_Use_Global_Security_(EN)?policyNum=2170&langCode=en
https://myseagate.okla.seagate.com/Policy/Employees/Security/Investigations/Acceptable_Use_Global_Security_(EN)?policyNum=2170&langCode=en
https://myseagate.okla.seagate.com/Policy/Employees/Security/Investigations/Acceptable_Use_Global_Security_(EN)?policyNum=2170&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Finance/Property_Management/7010_Assigned_Equipment?policyNum=7010&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Finance/Property_Management/7010_Assigned_Equipment?policyNum=7010&langCode=en
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การสื�อสารภายนอกและสื�อสงัคมออนไลน์	
การสื่อสารทัง้หมดกับนักลงทนุ	ผูถื้อหุน้	สื่อมวลชน	และชุมชนทางการเงิน	
จะต้องได้รบัอนุญาตจากฝ่ัายประชาสมัพนัธห์รอืฝ่ัายนักลงทนุสมัพนัธข์อง  
Seagate การสื่อสารนีต้้องถกูต้องแมน่ยำาและครบถ้วน	หา้มการปล่อยขา่ว	
หรอืการเปิดเผยขอ้มูลท่ีไมไ่ด้รบัอนุญาต	

คณุควรใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ในลักษณะท่ีสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณ		
ของเรา	คณุไมค่วรใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลับ	
ของ Seagate หรอืใชเ้พื่อคกุคามหรอืเลือกปฏิบติัต่อผูอ่ื้น	บญัชผีูใ้ชส้ื่อ	
สงัคมออนไลน์	สญัญา	เนื้อหา	หรอืขอ้มูลประจำาตัวท่ีใชใ้นการเขา้สูร่ะบบ	
ของ Seagate ถือเป็นทรพัยส์นิของ Seagate แต่เพยีงผูเ้ดียว

ความยั�งยนื
Seagate มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาและรกัษาแนวปฏิบติัท่ียัง่ยนืและมคีวามรบัผดิชอบ	
ในการดำาเนินงานของเราทัว่โลก	เราปฏิบติัตามระเบยีบขอ้บงัคับด้าน	
สิง่แวดล้อมและดำาเนินงานอยา่งยัง่ยนื	คณุควรตระหนักถึงปัญหา	
สิง่แวดล้อม	และควรทำาในสว่นของคณุเพื่อชว่ยปอ้งกันมลภาวะ	ลดขยะ	
ของเสยี	และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมที�
03-100300 External Communications Policy  

(นโยบายการสื�อสารภายนอก)

11-1091 Publication Policy  
(นโยบายการเผยแพร)่

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมที�  
เวบ็ไซต์ Sustainability ของเรา

https://my.seagate.com/Policy/Employees/HR/Communications/External_Communications_Global_(EN)
https://my.seagate.com/Policy/Employees/HR/Communications/External_Communications_Global_(EN)
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Intellectual_Property/Publication_Policy_Global_(EN)?policyNum=1091&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Intellectual_Property/Publication_Policy_Global_(EN)?policyNum=1091&langCode=en
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/sustainability-webpage
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รบัรองความซื�อสตัยส์จุรติทางการเงิน
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Seagate รกัษาระบบการควบคมุภายในเพื่อสง่เสรมิการปฏิบติัตามขอ้	
กำาหนดทางกฎหมาย	การบญัช	ีภาษี	และขอ้กำาหนดด้านกฎระเบยีบอ่ืนๆ		
ในทกุประเทศท่ีเราเขา้ไปดำาเนินธุรกิจ	ผูถื้อหุน้ของเราไวว้างใจเราแต่ละคน	
ในการดแูลรกัษาบญัชแีละบนัทึกขอ้มูลท่ีถกูต้องและครบถ้วน	สิง่เหล่านี้	
เป็นรากฐานของการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะของเรา	และต้องนำาเสนอ	
มุมมองท่ีถกูต้องเก่ียวกับการดำาเนินงานและสถานะทางการเงินของเรา		
เราแต่ละคนมบีทบาทในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เราได้ใชจ้า่ยเงินอยา่ง	
เหมาะสม	นอกจากนี้	เราต้องดำาเนินการใหม้ัน่ใจวา่บนัทึกขอ้มูลทางการเงิน	
ของเรานัน้ถกูต้อง	ครบถ้วน	และเปน็ไปตามมาตรการควบคมุภายในของเรา		

รบัรองความซื�อสตัยส์จุรติทางการเงิน
สิง่นี้มคีวามสำาคัญโดยเฉพาะอยา่งยิง่เมื่อเราวา่จา้งผูจ้ำาหน่ายรายใหม	่
ยื่นรายงานค่าใชจ้า่ย	ลงนามในสญัญาธุรกิจใหม	่หรอืทำาขอ้ตกลงใดๆ	
ในนามของ Seagate 

เราแต่ละคนมหีน้าท่ีรบัผดิชอบต่อความสมบูรณ์ของขอ้มูล	รายงาน	และ	
บนัทึกขอ้มูลภายใต้การควบคมุของเรา	คณุต้องดำาเนนิการใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูล	
ทัง้หมดในบนัทึกขอ้มูลของเรานัน้ครบถ้วน	ถกูต้อง	และเขา้ใจได้	คณุต้อง
ไมร่ะบุขอ้เท็จจรงิท่ีไมถ่กูต้อง	ปลอมแปลงบนัทึกขอ้มูลหรอืบญัชใีดๆ	หรอื
ขดัขวางการตรวจสอบบนัทึกขอ้มูลทางการเงินของเราด้วยวธิกีารใดๆ

โปรดดขูอ้มูลเพิ�มเติมที�
นโยบายการบรหิารทางการเงิน
นโยบายการควบคมุภายใน

11-9100 Contracts Policy (นโยบายสญัญา)

https://my.seagate.com/Policy/Finance/Financial-Management?langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Finance/Internal-Control?langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/Legal/Contracts/Contracts_Policy_Global_(EN)?policyNum=9100&langCode=en


39สารบญั รายชื่อนโยบาย แหล่งขอ้มูลเพิม่เติม

สรุป
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เราเชื่อมัน่ในวจิารณญาณท่ีดีของกันและกันในการรกัษามาตรฐานระดับสงูในเรื่องความซื่อสตัย	์
เรามุง่มัน่ท่ีจะมคีวามโปรง่ใส	ปฏิบติัตามขอ้กำาหนด	และมจีรยิธรรม	เราคาดหวงัใหส้มาชกิทีมงาน	
และหุน้สว่นธุรกิจของ	Seagate ทกุคนปฏิบติัตามถ้อยคำาและเจตนารมณข์องหลักจรรยาบรรณนี้	
บางครัง้การระบุแนวทางการปฏิบติัท่ีถกูต้องอาจเป็นเรื่องยาก	ดงันัน้	จงอยา่ลังเลท่ีจะถามคำาถาม	
หรอืรายงาน	หากคณุพบเหน็สิง่ท่ีคณุคิดวา่ไมถ่กูต้อง

สรุป
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รายการนโยบาย
06-1045 Equal Employment Opportunity (โอกาสการจา้งงานท่ีเท่าเทียม)  
03-100300 External Communications Policy (นโยบายการสื่อสารภายนอก)  
06-8002  Alcohol and Drug Free Workplace (สถานท่ีทำางานปลอดแอลกอฮอล์	

และยาเสพติด)  
06-8008 Harassment Free Workplace (สถานท่ีทำางานท่ีปราศจากการคกุคาม)  
06-8011 Relationships at Work Policy (นโยบายความสมัพนัธใ์นท่ีทำางาน)  
06-8085 Violence Free Workplace (สถานท่ีทำางานท่ีปราศจากความรนุแรง)  
08-3005  International Trade Compliance Policy (นโยบายการปฏิบติัตาม	

ขอ้กำาหนดการค้าระหวา่งประเทศ)  
10-2170  Acceptable Use of Electronic and Internet Services  

(การใชอิ้นเทอรเ์นต็และบรกิารอิเล็กทรอนกิสท่ี์ยอมรบัได)้  
10-2200 Global Investigations (การสบืสวนสอบสวนทัว่โลก)  
11-1090  Invention Assignment and Inventor Recognition (การโอนสทิธ	ิ

การประดษิฐแ์ละการรบัรองผูป้ระดษิฐ)์  
11-1091 Publication Policy (นโยบายการเผยแพร)่  
11-1095  Trade Secrets from Outside Sources (ความลับทางการค้า	

จากแหล่งภายนอก)  
11-1160 Records Retention Policy (นโยบายการเก็บรกัษาบนัทึกขอ้มูล)  
11-1161 Legal Hold Policy (นโยบายการเก็บรกัษาขอ้มูลเพื่อดำาเนนิการทางกฎหมาย)  
11-1200  Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy (นโยบายต่อต้านการให	้

สนิบนและต่อต้านการทจุรติทัว่โลก)   
11-1600  Code of Ethics for Senior Financial Officers (หลักจรยิธรรม	

สำาหรบัเจา้หนา้ท่ีการเงินอาวุโส)  
11-1700 Securities Trading Policy (นโยบายการซื้อขายหลักทรพัย)์  
11-1800 Antitrust Policy (นโยบายต่อต้านการผกูขาด)  

11-1900  Right to Intellectual Property Resulting from Work Performed at 
Seagate (สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาอันเกิดจากการทำางานท่ี Seagate)  

11-1910  Protecting Seagate Confidential Info with NDAs (การปกปอ้ง	
ขอ้มูลท่ีเปน็ความลับของ Seagate ดว้ย NDA)  

11-9001 Privacy Program Policy (นโยบายโปรแกรมความเป็นสว่นตัว)  
11-9002 Privacy Review Policy (นโยบายพจิารณาทบทวนความเป็นสว่นตัว)  
11-9003 Privacy Review Standard (มาตรฐานการพจิารณาทบทวนความเปน็สว่นตัว)  
11-9004 Records of Processing Policy (นโยบายเก่ียวกับบนัทึกขอ้มูลการประมวลผล)  
11-9005  Data Protection Officer Policy (นโยบายเก่ียวกับเจา้หนา้ท่ีปอ้งกัน	

ขอ้มูล)  

11-9006  Privacy Training and Awareness Policy (นโยบายการฝึักอบรม	
และการสรา้งความตระหนักเรือ่งความเปน็สว่นตัว)  

11-9007 Data Subject Request Policy (นโยบายเก่ียวกับคำาขอของเจา้ของขอ้มูล)  
11-9008 Consent Management Policy (นโยบายการจดัการการใหค้ำายนิยอม)  

11-9009 Consent Standard (มาตรฐานการใหค้ำายนิยอม)  

11-9010  Privacy Notice Standard (มาตรฐานการบอกกล่าวเก่ียวกับ	
ความเปน็สว่นตัว)  

11-9011  Automated Processing/Profiling Policy (นโยบายการประมวลผล/
การทำาโปรไฟล์อัตโนมติั)  

11-9012  Privacy by Design/Default Policy (นโยบายความเปน็สว่นตัว	
โดยเจตนา/โดยปรยิาย)  

11-9013 Data Controller Request Policy (นโยบายคำาขอของผูค้วบคมุขอ้มูล)  

11-9100 Contracts Policy (นโยบายสญัญา)  
11-9200 Data Classification Policy (นโยบายการจำาแนกประเภทขอ้มูล)  

https://my.seagate.com/Policy/Employees/HR/Communications/External_Communications_Global_(EN)
https://www.seagate.com/files/www-content/investors/code-of-conduct-policy/files/11-1200-anti-bribery-and-anti-corruption-policy.pdf
https://www.seagate.com/files/www-content/investors/code-of-conduct-policy/files/11-1200-anti-bribery-and-anti-corruption-policy.pdf
https://www.seagate.com/investors/governance/seagate-code-of-ethics/
https://www.seagate.com/investors/governance/seagate-code-of-ethics/
https://www.seagate.com/files/www-content/investors/code-of-conduct-policy/files/11-1700-securities-trading-policy.pdf
https://www.seagate.com/files/www-content/investors/code-of-conduct-policy/files/11-1800-antitrust-policy.pdf
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แหล่งขอ้มูลเพิม่เติม
เจา้หน้าท่ีฝ่ัายการปฏิบติัตามขอ้กำาหนด  

เวบ็ไซต์ Ethics and Compliance  

Seagate Technology Code of Ethics for Senior Financial Officers 
(หลักจรยิธรรมทางเทคโนโลยขีอง Seagate สำาหรบัเจา้หน้าท่ีการเงินอาวุโส)  
นโยบายการบรหิารทางการเงิน 

Global Privacy Policies (นโยบายความเป็นสว่นตัวทัว่โลก) 

นโยบายการควบคมุภายใน 

แบบฟอรม์การเปิดเผยขอ้มูลผลประโยชน์ทับซอ้นท่ีอาจเกิดขึ้น 

คำาชีแ้จงสทิธิส์ว่นบุคคล  
สายด่วนจรยิธรรมของ Seagate (อังกฤษ	จนีกลาง	มาเลย	์ไทย	และเกาหลี)  
เวบ็ไซต์ Sustainability

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38559/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38559/index.html
https://www.seagate.com/investors/governance/seagate-code-of-ethics/
https://www.seagate.com/investors/governance/seagate-code-of-ethics/
https://www.seagate.com/legal-privacy/
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38559/index.html
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