มกราคม 2022

หลักจรรยาบรรณ

จุดประสงค์
และขอบเขต

รายละเอียด

ความรับผิดชอบ

ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย

เคารพผูอ
้ ่ ืน

หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา

รับรองความซื่อสัตย์
สุจริตทางการเงิน

สรุป

สารบัญ
ยินดีต้อนรับ

03

จุ ดประสงค์และขอบเขต

04

รายละเอียด

06

ความรับผิดชอบ
การถามคำ�ถามและการรายงานข้อกังวล
ข้อห้ามการตอบโต้
การสืบสวนสอบสวนและการดำ�เนินการทางวินัย
ข้อยกเว้นและการสละสิทธิ์

08
09
11
12
12

ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย
	
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและ
กฎหมายต่อต้านการผูกขาด
การต่อต้านการให้สน
ิ บนและการต่อต้านทุจริต
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน
การค้าระหว่างประเทศ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

13

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม

15
17
18
19
20

เคารพผู้อ่ ืน
	
การต่อต้านการคุกคาม/
การต่อต้านการเลือกปฏิบต
ั ิ
ความปลอดภัยในสถานที่ทำ�งาน

23
25

หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

27

ปกป้ องสินทรัพย์ของเรา
ข้อควรพิจารณาเป็ นพิเศษในการปกป้ อง
สินทรัพย์ของ Seagate

32

รับรองความซื่อสัตย์สจ
ุ ริตทางการเงิน

37

สรุป

39

21

34

2

จุดประสงค์
และขอบเขต

รายละเอียด

ความรับผิดชอบ

ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย

เคารพผูอ
้ ่ ืน

หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา

รับรองความซื่อสัตย์
สุจริตทางการเงิน

สรุป

ข้้อความต้้อนรัับจาก Dave Mosely - ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ถึึง เพื่่� อนร่่วมงานทุุกท่่าน

“

โดยส่่วนตััวแล้้ว ไม่่มีสิ่่�
ี งใดจะสำำ�คััญ
สำำ�หรัับผมมากไปกว่่าการสร้้างและ
ดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมแห่่งความ
ซื่่�อสััตย์์สุจ
ุ ริิตและผมหวัังว่่าพวกเรา
ทุุกคนจะตอบรัับหลัักการต่่างๆ
ของหลัักจรรยาบรรณของเรา
และนำำ�ไปปรัับใช้้”

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม

ผลิิตภััณฑ์์ของเรานั้้�นฝัังลึึกอยู่่�ในประสบการณ์์ของผู้้�คน ข้้อมููลคืือสิ่่�งที่่�เราให้้ความสำำ�คััญ และเราเห็็นถึึงการเพิ่่�ม
จำำ�นวนอย่่างมหาศาลของปริิมาณข้้อมููลในทั่่�วโลก สิิทธิิพิเิ ศษในการสร้้างพื้้�นที่่�สำำ�หรัับประสบการณ์์ของผู้้�คนนั้้�น
มาพร้้อมกัับความรัับผิิดชอบที่่�ยิ่่�งใหญ่่ในการดำำ�เนิินการให้้สอดคล้้องกัับค่่านิิยมหลัักของเรา ซึ่่�งประกอบด้้วย
ความซื่่�อสััตย์์ ความมีีจริิยธรรม และการเคารพให้้เกีียรติิเพื่่�อนร่่วมงาน หลัักจรรยาบรรณของเราเป็็นหลัักการ
แนวทางเพื่่�อมอบแผนที่่�เส้้นทางเกี่่�ยวกัับวิิธีก
ี ารดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์์และมีีจริิยธรรมตามมาตรฐานสููงสุุด
ในหลัักจรรยาบรรณของเรานั้้�น เราไม่่เพีียงแต่่ชี้้�แจงถึึงมาตรฐานด้้านจริิยธรรมสููงสุุดและความมุ่่�งมั่่�นอย่่างจริิงจััง
ต่่อความซื่่�อสััตย์์สุจ
ุ ริิต แต่่ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ยิ่่�งกว่่านั้้�นก็็คือ
ื หลัักการของเราเป็็นแนวทางการรัับมืือกัับความท้้าทายใน
การตััดสิินใจที่่�เราต้้องเผชิิญอยู่่�ทุุกเมื่่�อเชื่่�อวััน
ผมมีีความมุ่่�งมั่่�นอย่่างแรงกล้้าที่่�จะส่่งเสริิมค่่านิิยมของเราและดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยมีีมาตรฐานด้้านจริิยธรรมสููงสุุด
ผมขอให้้พวกเราทุุกคนอ่่านหลัักจรรยาบรรณของเราโดยละเอีียด และใช้้นโยบายนี้้�เป็็นคู่่�มืืออ้้างอิิงเสมอ
เพื่่�อเป็็นแนวทางสำำ�หรัับคำำ�พููดและการกระทำำ�ของคุุณที่่� Seagate เมื่่�อร่่วมมืือกััน เราจะสามารถสร้้างวััฒนธรรม
แห่่งความเป็็นเลิิศของ Seagate อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้ผู้้�คนทำำ�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องต่่อไป ขอขอบคุุณ
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จุุ ดประสงค์์และขอบเขต
ค่่านิิยมหลัักของเราในเรื่่�องความซื่่�อสััตย์์ นวััตกรรม และการไม่่เลืือกปฏิิบัติ
ั ิ คืือ
สิ่่�งที่่�ขัับเคลื่่�อนวััฒนธรรม วิิสัย
ั ทััศน์์ และพัันธกิิจของ Seagate หลัักจรรยาบรรณนี้้�
(“หลัักจรรยาบรรณ”) สะท้้อนถึึงค่่านิิยมของเรา โดยเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้�อื่่�น
การตััดสิินใจ และการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั่่�วโลกของเรา
จุ ดประสงค์

หลักจรรยาบรรณนี้แสดงถึงค่านิยมหลักของ Seagate และ
ควรเป็ นพื้นฐานในการดำ�เนินธุรกิจและการตัดสินใจในนามของ
Seagate

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม

ขอบเขต

หลักจรรยาบรรณนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่
สมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ผูร้ บ
ั จ้าง พนักงานชัว่ คราว
และผูฝ
้ ึ กงานทุกคน (เรียกรวมกันว่า “สมาชิกทีมงานของ
Seagate”)
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รายละเอียด
หลัักจรรยาบรรณนี้้�มีีผลบัังคัับใช้้กับ
ั สมาชิิกทีีมงานของ Seagate ทุุกคน
เราคาดหวัังให้้ทุก
ุ คนทราบถึึงหลัักจรรยาบรรณ และมีีความซื่่�อสััตย์์
และมีีจริิยธรรมในการปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ของตน
การไม่่ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักจรรยาบรรณอาจส่่งผลให้้ถูก
ู ดำำ�เนิินการทางวิินัย
ั  ซึ่่�งโทษสููงสุุด
รวมถึึงการยุุติิการว่่าจ้้างหรืือยุุติิการใช้้บริิการ หรืือการถอดถอนออกจาก
คณะกรรมการบริิษััท การไม่่ปฏิิบัติ
ั ิตามหลัักจรรยาบรรณนี้้�หรืือการฝ่่าฝืืนกฎหมาย
อาจทำำ�ให้้ถูก
ู ลงโทษทางแพ่่งหรืือทางอาญา รวมถึึงการถููกปรัับเงิินเป็็นจำำ�นวนมาก
และต้้องโทษจำำ�คุก
ุ  คำำ�ขอสละสิิทธิ์์�ทั้้�งหมดจะได้้รับ
ั การทบทวนโดยคณะกรรมการ
พิิจารณาทบทวนผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้้อน (Conflict of Interest Review Committee)
คำำ�ขอสละสิิทธิ์์�ของเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารหรืือสมาชิิกคณะกรรมการบริิษััทต้้องได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิ
จากคณะกรรมการบริิษััท คำำ�ขอสละสิิทธิ์์�อื่่�นใดต้้องได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากคณะกรรมการ
พิิจารณาทบทวนผลประโยชน์์ทัับซ้้อน

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม
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ความรัับผิิดชอบ
การถามคำำ�ถามและการรายงานข้้อกัังวล

1

คุุณมีีคำำ�ถามหรืือข้้อกัังวล
เกี่่�ยวกัับหลัักจรรยาบรรณนี้้�
หรืือไม่่

2

คุุณคิิดว่่ามีีบุุคคลใดที่่�อาจ
กำำ�ลัังละเมิิดหลัักจรรยาบรรณ
หรืือฝ่่าฝืืนกฎหมายหรืือไม่่

3

คุุณสงสััยว่่ามีีการกระทำำ�
ที่่�ขััดต่่อจริิยธรรมหรืือไม่่
คุุณไม่่แน่่ใจว่่าจะต้้อง
ทำำ�อย่่างไรใช่่หรืือไม่่

หากคุุณตอบว่่าใช่่สำ�ำ หรัับคำำ�ถามข้้อใดข้้อหนึ่่�งข้้างต้้น โปรดติิดต่่อทรััพยากรบุุคคลดัังต่่อไปนี้้�

•
•
•
•

ผูจ
้ ด
ั การของคุณ
ผูจ
้ ด
ั การท่านใดก็ได้ที่คณ
ุ ไว้วางใจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบต
ั ิตามข้อกำ�หนด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม

• เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• สายด่วนจริยธรรม (Ethics Helpline) ของ Seagate
• สายด่วนจริยธรรมในภูมภ
ิ าคของคุณ
(เลือกประเทศเพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์)
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คุุณสามารถโทรแจ้้งข้้อกัังวลผ่่านสายด่่วนจริิยธรรมของเราได้้โดยไม่่ต้้องระบุุชื่่� อ หากกฎหมาย
ท้้องถิ่่�นของคุุณอนุุญาตให้้ทำำ�ได้้ ผู้้�ให้้บริิการอิิสระที่่�เป็็นบุุคคลภายนอกจะรัับเรื่่�องที่่�มีีการแจ้้ง
ผ่่านสายด่่วนจริิยธรรมทั้้�งหมด โดยให้้บริิการตลอด 24 ชั่่�วโมงทุุกวััน 7 วัันต่่อสััปดาห์์

โปรดดููข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมได้้ที่่� seagate.alertline.com

อย่่าลัังเลที่่�จะ

B.S. Teh
รองประธานอาวุุ โสฝ่่ายขาย
และปฏิิบัติ
ั ิงานขายทั่่�วโลก

ถามคำำ�ถาม

ขอความ
ช่่วยเหลืือ

ทำำ�การ
รายงาน

เราทุุกคนควรปฏิิบัติ
ั ิตามหลัักจรรยาบรรณนี้้�และสนัับสนุุนให้้ผู้้�อื่่� นทำำ�เช่่นเดีียวกััน

สารบัญ
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ข้้อห้้ามการตอบโต้้
Seagate ไม่อนุญาตให้มก
ี ารตอบโต้ผท
ู้ ี่รายงานข้อกังวลโดยสุจริตใจ
ทัง้ นี้ รวมถึงแม้แต่ในกรณีทก
่ี ารรายงานนัน
ั การตรวจสอบในภายหลัง
้ ได้รบ
และระบุวา่ ไม่ได้มก
ี ารละเมิดเกิดขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ Seagate ยังห้ามมิให้
ทำ�การตอบโต้บุคคลใดๆ อันเป็นผลมาจากการมีสว่ นร่วมโดยสุจริตใจ
ในการสืบสวนสอบสวน การกระทำ�ที่เป็นการตอบโต้ ได้แก่ การไล่ออก
การสัง่ พักงาน การคุกคาม การลดตำ�แหน่ง การดำ�เนินการทางวินัย
การเลือกปฏิบต
ั ิ หรือการข่มขูผ
่ ใู้ ด

บุคคลใดก็ตามที่ละเมิดนโยบายว่าด้วยการตอบโต้ของเราจะถูกดำ�เนินการ
ทางวินัย การดำ�เนินการทางวินัยดังกล่าวอาจรวมถึงการยุติการว่าจ้างโดย
แจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้าตามที่สามารถทำ�ได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
ทีใ่ ช้บง
ั คับ นอกจากนี้ ในกรณีทก
ี่ ารสืบสวนสอบสวนส่งผลให้มก
ี ารตัดสินว่า
สมาชิกทีมงานของ Seagate ได้ละเมิดหลักจรรยาบรรณนีห
้ รือนโยบายอื่นใด
ของ Seagate ข้อกำ�หนดนี้ไม่ได้หา้ มมิให้ Seagate ดำ�เนินการทางวินัย
ซึ่งรวมถึงการยุติการว่าจ้างหรือการบอกเลิกสัญญากับสมาชิกทีมงาน
คนดังกล่าวของ Seagate แม้วา่ บุคคลนัน
ี ว่ นร่วมโดยสุจริตในการ
้ ได้มส
สืบสวนสอบสวนก็ตาม

Patricia Frost
รองประธานอาวุุ โสฝ่่ายทรััพยากร
บุุคคล การสื่่�อสารภายในและ
การมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชน

สารบัญ
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การสืบสวนสอบสวนและ
การดำ�เนินการทางวินัย

ข้อยกเว้นและการสละสิทธิ์

Seagate จะทบทวนรายงานการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณของเรา นโยบาย
ของเรา และกฎหมายทั้้�งหมด โดยรายงานดัังกล่่าวยัังคงได้้รับ
ั การรัักษาไว้้
เป็็นความลัับภายในขอบเขตที่่�กฎหมายหรืือกฎระเบีียบอื่่�นๆ อนุุญาตให้้ทำ�ำ ได้้
โดยอาจจำำ�เป็็นต้้องมีีการสืืบสวนสอบสวนเพื่่�อระบุุมติิที่่�เหมาะสมต่่อการ
ละเมิิดที่่�มีีการรายงานเข้้ามา คุุณต้้องไม่่เปลี่่�ยนแปลงแก้้ไขหรืือทำำ�ลาย
สิ่่�งใดเพื่่�อตอบสนองต่่อการสืืบสวนสอบสวน การรายงานหรืือการแจ้้ง
ข้้อกล่่าวหาโดยเจตนาที่่�ไม่่บริิสุท
ุ ธิ์์�หรืือเป็็นเท็็จโดยเจตนา ถืือเป็็นการ
ประพฤติิมิช
ิ อบภายใต้้หลัักจรรยาบรรณนี้้� บุุคคลใดก็็ตามที่่�ละเมิิดหลััก
จรรยาบรรณของเราจะต้้องรัับผิิดและถููกดำำ�เนิินการทางวิินััยตามความ
เหมาะสม

เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อกำำ�หนดสามารถช่่วยคุุณตีีความหลััก
จรรยาบรรณของเราได้้ การสละสิิทธิ์์�อาจมีีความจำำ�เป็็นในบางสถานการณ์์
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้้อกำำ�หนดสามารถช่่วยคุุณในการระบุุว่า่ จำำ�เป็็น
ต้้องสละสิิทธิ์์�หรืือไม่่ และให้้ความช่่วยเหลืือในกระบวนการสละสิิทธิ์์� คุุณต้้อง
ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิให้้สละสิิทธิ์์�ก่่อนที่่�จะดำำ�เนิินการใดๆ ทั้้�งนี้้� ห้้ามมิิให้้บุุคคลใด
พิิจารณาอนุุมัติ
ั คำ
ิ �ำ ขอสละสิิทธิ์์�ของตนเอง การสละสิิทธิ์์�ของเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
หรืือสมาชิิกคณะกรรมการบริิษััทต้้องได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิจากคณะกรรมการบริิษััท
การสละสิิทธิ์์�ของสมาชิิกทีีมงาน Seagate คนอื่่�นๆ ทั้้�งหมดจะต้้องได้้รับ
ั การ
อนุุมัติ
ั ิจากคณะกรรมการพิิจารณาทบทวนผลประโยชน์์ทัับซ้้อน

โปรดดูขอ
้ มูลเพิม
่ เติมที่
10-2200 Global Investigations Policy
(นโยบายการสืบสวนสอบสวนทั่วโลก)
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ปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมาย
ความซื่่�อสััตย์์เป็็นค่่านิิยมหลัักของ Seagate คุุณควรเข้้าใจและ
ปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมาย กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับงานของคุุณ
ห้้ามมีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมที่่�ผิิดกฎหมายในที่่�ทำำ�งานหรืือการใช้้ทรััพยากรของ
Seagate อย่่างไม่่เหมาะสม (เช่่น ห้้ามดููสิ่่�งลามกอนาจารหรืือเนื้้�อหาที่่�ผิิดกฎหมาย
เนื้้�อหาที่่�เป็็นการคุุกคามหรืือล่่วงละเมิิดผู้้�อื่่�นบนแล็็ปท็็อป Seagate ของคุุณ)
การกระทำำ�บางอย่่างอาจชอบด้้วยกฎหมาย แต่่ถือ
ื เป็็นการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณนี้้� 
ให้้ปฏิิบัติ
ั ิตามหลัักจรรยาบรรณนี้้�หากคุุณอยู่่�ในสถานการณ์์นี้้� หากกฎหมายมีีความ
เข้้มงวดมากกว่่าหลัักจรรยาบรรณนี้้� คุุณต้้องปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมาย

Laurie Webb
รองประธานฝ่่ายกฎหมาย
การปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อกำำ�หนด
และรััฐกิิจสััมพัันธ์์

โปรดติิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อกำำ�หนด
หากคุุณมีีคำำ�ถามหรืือไม่่แน่่ใจว่่าต้้องทำำ�อย่่างไร

สารบัญ
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คุุณอาจฝ่่าฝืืนกฎหมายบางข้้อได้้ง่่ายๆ หากไม่่ระมััดระวััง ต่่อไปนี้้�คืือ
ี ารปฏิิบัติ
ภาพรวมของข้้อกฎหมายเหล่่านี้้�และคำำ�แนะนำำ�วิธี
ิ ก
ั ต
ิ ามกฎหมาย:

กฎหมายการแข่่งขัันทางการค้้าและ
กฎหมายต่่อต้้านการผููกขาด

หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา
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• การวางโครงสร้างหรือเข้าร่วมการประมูลเพื่อมอบสัญญา
ให้แก่ตัวแทนจําหน่ายหรือคู่แข่งบางราย (หรือที่เรียกกันว่า
“การฮัว้ ประมูล”)
• การคว่ำ�บาตรซัพพลายเออร์หรือลูกค้าบางราย
• การจำ�กัดการขายหรือจำ�กัดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อต่อต้าน
การแข่งขัน

กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าจะปกป้อง
ผูบ
้ ริโภคและคู่แข่งจากการดำ�เนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเหล่านี้ปกป้อง
การแข่งขันที่เป็นธรรม Seagate มุง
่ มัน
ั ิตามกฎหมายการแข่งขัน
่ ที่จะปฏิบต
ทางการค้าและกฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่ใช้บง
ั คับ
กฎหมายเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปแล้ว
จะห้ามการดำ�เนินการดังต่อไปนี้
• การทำ�ข้อตกลงกับคู่แข่งเพื่อจำ�กัดการค้า
• การร่วมกันกำ�หนดราคาตามแนวดิ่ง หรือทำ�ข้อตกลงห้ามขายต่ำ�กว่า
ราคาที่กำ�หนด
• การใช้อำ�นาจเหนือตลาดโดยมิชอบเพื่อทำ�ให้ค่แ
ู ข่งเสียเปรียบอย่าง
ไม่เป็นธรรม
• การจัดสรรตลาดหรือลูกค้า

สารบัญ
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ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย

นอกจากนี้้� กฎหมายต่่อต้้านการผููกขาดและกฎหมายการแข่่งขััน
ี ารหลอกลวง ซึ่่�งรวมถึึง:
ทางการค้้าห้้ามมิิให้้มีก
• การกล่่าวข้้อความอัันเป็็นเท็็จหรืือหลอกลวงเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์
หรืือบริิการของ Seagate
• การกล่่าวข้้อความที่่�ไม่่พึง
ึ ประสงค์์อัันเป็็นเท็็จเกี่่�ยวกัับคู่่�แข่่งหรืือ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนัน
้
• การกล่่าวอ้้างสรรพคุุณผลิิตภััณฑ์์โดยไม่่มีห
ี ลัักฐานยืืนยััน
• การใช้้เครื่่�องหมายการค้้าของบริิษััทอื่่�นในลัักษณะที่่�ทำำ�ให้้ลูก
ู ค้้า
ไม่่แน่่ใจถึึงแหล่่งที่่�มาของผลิิตภััณฑ์์

สารบัญ
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หากคุุณทราบหรืือมีีบุุคคลใดก็็ตามเสนอวิิธีป
ี ฏิิบัติ
ั ิเหล่่านี้้�หรืือการกระทำำ�อื่่� นใด
อัันเป็็นการต่่อต้้านการแข่่งขัันทางการค้้า ให้้ตอบว่่า “ไม่่” เพื่่�อปฏิิเสธการมีีส่ว่ น
ร่่วมในการดำำ�เนิินการเหล่่านั้้�น ให้้ติิดต่่อฝ่่ายกฎหมายเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการปฏิิบัติ
ั ิ
ตามข้้อกำำ�หนด หรืือสายด่่วนจริิยธรรมทัันทีี การละเมิิดกฎหมายต่่อต้้านการ
ผููกขาดหรืือกฎหมายการแข่่งขัันทางการค้้าอาจส่่งผลให้้ต้อ
้ งถููกลงโทษทางแพ่่ง
และทางอาญา ซึ่่�งรวมถึึงการถููกปรัับเงิินและต้้องโทษจำำ�คุก
ุ
โปรดดููข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมที่่�:
11-1800 Antitrust Policy
(นโยบายต่่อต้้านการผููกขาด)
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จุดประสงค์
และขอบเขต

รายละเอียด

ความรับผิดชอบ

ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย

เคารพผูอ
้ ่ ืน

หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา

รับรองความซื่อสัตย์
สุจริตทางการเงิน

สรุป

การต่่อต้้านการให้้สิน
ิ บนและการต่่อต้้าน
ทุุจริิต
ที่ Seagate เรามีกฎง่ายๆ ว่า ห้ามให้สน
ิ บนแก่บุคคลใด ไม่วา่ เมื่อใดหรือ
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ปฏิบต
ั ิตามกฎหมายต่อต้านการให้สน
ิ บนและ
กฎหมายต่อต้านการทุจริต การให้หรือสัญญาว่าจะให้สง
ิ่ ของมีค่าเพื่อให้มี
ข้อได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม คือ การให้สน
ิ บน นอกจากนี้ การบริจาค
ก็อาจถือเป็นการให้สน
ิ บน หากเป็นไปเพื่อให้มอ
ี ำ�นาจโน้มน้าวการตัดสินใจ
เพื่อ Seagate
การให้หรือรับไมตรีจต
ิ ทางธุรกิจ ของขวัญ หรือความบันเทิงถือเป็นแนวปฏิบต
ั ิ
ทางธุรกิจโดยทัว่ ไป โดยอาจมีการแลกเปลีย
่ นกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือ
บุคคลภายนอกอื่นๆ ข้อปฏิบต
ั ิเช่นนี้อาจดูไม่เหมาะสม โปรดตรวจสอบ
ให้แน่ใจอยูเ่ สมอว่า หลักจรรยาบรรณของเราและกฎหมายที่ใช้บง
ั คับ
อนุญาตให้มก
ี ารมอบหรือรับของขวัญหรือความบันเทิงใดๆ ก่อนที่จะทำ� 
การแลกเปลี่ยน หากคุณไม่แน่ใจ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบต
ั ิตาม
ข้อกำ�หนดก่อนที่จะให้หรือรับสิง
่ ของมีค่าใดๆ
การติดต่อกับเจ้าหน้าที่รฐั ถือเป็นความท้าทายที่มล
ี ักษณะเฉพาะ กฎหมาย
ว่าด้วยการติดต่อกันดังกล่าวมีความซับซ้อนและการละเมิดกฎหมายเหล่านี้
อาจส่งผลให้ต้องถูกลงโทษทางแพ่งและทางอาญาขัน
้ ร้ายแรง มาตรการ

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม

ลงโทษอาจรวมถึงโทษปรับเป็นเงินจำ�นวนมากและต้องโทษจำ�คุก
คุณต้องได้รบ
ั อนุมต
ั ิจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบต
ั ิตามข้อกำ�หนดก่อนที่จะ
เสนอสิง่ ของใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั รวมถึงการเลีย
้ งอาหารและความบันเทิง
นอกจากนี้ ต้องได้รบ
ั การอนุมต
ั ิก่อนที่จะมอบสิง
่ ของใดๆ ให้แก่สมาชิก
ในครอบครัวของเจ้าหน้าที่รฐั
คุณควรติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปฏิบต
ั ิตามข้อกำ�หนดหากต้องการทราบ
ข้อมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่รฐั ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการปฏิบต
ั ิตามข้อกำ�หนด หรือสายด่วนจริยธรรมหากทราบหรือสงสัย
เกี่ยวกับการกระทำ�ใดๆ ที่เป็นการทุจริต
โปรดดููข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมเกี่่�ยวกัับกฎระเบีียบว่่าด้้วยการต่่อต้้านการ
ให้้สิน
ิ บนและการต่่อต้้านการทุุจริิตของเรา รวมทั้้�งกฎระเบีียบ
เกี่่�ยวกัับการให้้ของขวััญและธรรมเนีียมปฏิิบัติ
ั ิทางธุุรกิิจได้้ที่่�
11-1200 Global Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy
(นโยบายต่่อต้้านการให้้สิน
ิ บนและต่่อต้้านการทุุจริิตทั่่�วโลก)
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จุดประสงค์
และขอบเขต

รายละเอียด

ความรับผิดชอบ

ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย

เคารพผูอ
้ ่ ืน

หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา

รับรองความซื่อสัตย์
สุจริตทางการเงิน

สรุป

การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์โดยอาศััยข้้อมููลภายใน
ห้้ามซื้้�อหรืือขายหลัักทรััพย์์ (เช่่น หุ้้�นหรืือหุ้้�นกู้้�ของ Seagate) โดยอาศััยข้้อมููลที่่�มีีสาระสำำ�คััญซึ่่�งไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณะ ห้้ามส่่งต่่อข้้อมููลที่่�มีีสาระสำำ�คััญ
ซึ่่�งไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณะไปให้้ผู้้�อื่่� นเพื่่�อให้้พวกเขาซื้้�อหรืือขายหลัักทรััพย์์ พนัักงานของ Seagate สามารถใช้้ข้อ
้ มููลที่่�เป็็นความลัับเพื่่�อจุุดประสงค์์ทาง
ธุุรกิิจเท่่านั้้�น ข้้อมููล “ที่่�มีีสาระสำำ�คััญ” หมายถึึง ข้้อมููลที่่�วิิญญููชนจะพิิจารณาว่่ามีีความสำำ�คััญเมื่่�อตััดสิินใจจะซื้้�อ ขาย หรืือถืือครองหลัักทรััพย์์
ข้้อมููลที่่�ไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณะที่่�จะถืือว่่ามีีสาระสำำ�คััญ รวมถึึงแต่่ไม่่จำ�กั
ำ ัดเฉพาะข้้อมููลต่่อไปนี้้�
• ผลประกอบการทางการเงินที่ยง
ั ไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ
• ข้อมูลผลกำ�ไรที่ยง
ั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
• การคาดการณ์ทางการเงิน
• กำ�ไรหรือขาดทุนที่เป็นไปได้ของลูกค้าที่ส�ำ คัญ
ซัพพลายเออร์ หรือสัญญา

Gianluca Romano
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการเงิิน
(CFO)

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม

• การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ หรือการขาย
สินทรัพย์ที่ส�ำ คัญ
• การฟ้องร้องดำ�เนินคดีที่ส�ำ คัญ
• ประกาศแจ้งที่ส�ำ คัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่มอ
ี ยู่
• แผนกลยุทธ์
• การเปลี่ยนแปลงผูบ
้ ริหารระดับสูง
• แผนการตลาด

โปรดดููข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมที่่�
11-1700 Securities Trading Policy
(นโยบายการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์)
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จุดประสงค์
และขอบเขต

รายละเอียด

ความรับผิดชอบ

ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย

เคารพผูอ
้ ่ ืน

หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา

รับรองความซื่อสัตย์
สุจริตทางการเงิน

สรุป

การค้้าระหว่่างประเทศ
กฎหมายการค้าของสหรัฐฯ และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศมีอำ�นาจ
ควบคุมเกี่ยวกับสถานที่ที่เราสามารถรับส่งผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
้ ค
ี วามซับซ้อนและใช้บง
กฎหมายเหล่านีม
ั คับกับการดำ�เนินการดังต่อไปนี้
• การนำ�เข้าและส่งออกสินค้าหรือบริการไปยังหรือจากสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่นๆ
• การส่งออกข้อมูลทางเทคนิค โดยเฉพาะข้อมูลที่มาจากสหรัฐอเมริกา
โดยต้องไม่ลืมว่าการเข้าถึงข้อมูลทางเทคนิคโดยชาวต่างชาติ (นัน
่ คือ
พลเมืองของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศอันเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลทาง
เทคนิคนัน
้ ) ถือเป็นการส่งออก

การค้าอาจส่งผลที่ตามมาขัน
้ ร้ายแรงต่อ Seagate ผลกระทบเหล่านี้
รวมถึงการตรวจสอบบัญชี โทษปรับ การถูกจำ�กัดทางการค้า และ
การสูญเสียธุรกิจ
โปรดดููข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมที่่�
08-3005 International Trade Compliance Policy
(นโยบายการปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อกำำ�หนดการค้้าระหว่่างประเทศ)

คุณอาจต้องได้รบ
ั ใบอนุญาตนำ�เข้าหรือส่งออกเพื่อปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย
การค้า ในการกรอกเอกสาร ห้ามเขียนข้อความอันเป็นเท็จหรือหลอกลวง
บางประเทศอาจห้ามมิให้ทำ�ธุรกรรมทางการค้ากับบางประเทศ บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่ระบุ ด้วยเหตุผลด้านความมัน
่ คงของประเทศนัน
้ ๆ
หรือเพื่อการปกป้องทางการค้า
ควรปรึกษาผูจ
้ ด
ั การของคุณและกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ
(International Trade Group) ของ Seagate เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรม
ของคุณปฏิบต
ั ิตามกฎหมายที่ใช้บง
ั คับ การละเมิดมาตรการควบคุมทาง

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม
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จุดประสงค์
และขอบเขต

รายละเอียด

ความรับผิดชอบ

ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย

เคารพผูอ
้ ่ ืน

หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา

รับรองความซื่อสัตย์
สุจริตทางการเงิน

สรุป

การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
Seagate มุง
่ มัน
่ ที่จะดำ�เนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บง
ั คับ นโยบายของเราให้แนวทางที่
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำ�เนินการ โดยระบุ
วิธท
ี ี่คณ
ุ สามารถรวบรวม ประมวลผล ดูแลรักษา แบ่งปัน

และกำ�จัดทิ้งข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีหน้าที่รบ
ั ผิดชอบที่จะต้องรับทราบและ
ปฏิบต
ั ิตามข้อผูกพันของคุณภายใต้นโยบายเหล่านี้
เมื่อคุณต้องดำ�เนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลในการทำ�งานของคุณ
คุณต้องปฏิบต
ั ิดังนี้
• รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่ Seagate จำ�เป็นต้องใช้เท่านัน
้
• ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
• ให้เข้าถึงแต่เฉพาะข้อมูลที่คณ
ุ จำ�เป็นต้องใช้เท่านัน
้
• ทำ�งานกับหุน
้ ส่วนธุรกิจที่ให้คำ�มัน
่ แก่เราว่าจะร่วมกันปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคล
• แจ้งข้อกังวลหรือภัยคุกคามต่อระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลแก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
โปรดดููข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมที่่�
Global Privacy policies (นโยบายความเป็็นส่่วนตััวทั่่�วโลก)
� จงสิิทธิ์์�ส่่วนบุุคคล)
และ Privacy Statement (คำำ�ชี้้แ

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม
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สินทรัพย์ของเรา
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สรุป

เคารพผู้อ่ ืน
สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม
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ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย

เคารพผูอ
้ ่ ืน

หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา

รับรองความซื่อสัตย์
สุจริตทางการเงิน

สรุป

เคารพผู้้�อื่่�น
การไม่่เลืือกปฏิิบัติ
ั เิ ป็็นค่่านิิยมหลัักข้้อหนึ่่�งของเรา เรามุ่่�งมั่่�น
ที่่�จะปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ
่ ทุุกคนอย่่างยุุติธ
ิ รรมและเท่่าเทีียมกััน เราเคารพ
และให้้ความสำำ�คััญแก่่บุุคลากรตามความสามารถ การมีี
ส่่วนร่่วม และศัักยภาพของพวกเขา
Seagate จะไม่่ยอมให้้มีก
ี ารคุุกคามหรืือเลืือกปฏิิบัติ
ั ิไม่่ว่า่ ในรููปแบบ
ใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการกระทำำ�โดยหรืือต่่อสมาชิิกทีีมงานของ Seagate
หรืือบุุคคลภายนอก เราคาดหวัังให้้ทุก
ุ คนปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้�อื่่�นอย่่างเคารพ
และให้้เกีียรติิ

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม
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จุดประสงค์
และขอบเขต

รายละเอียด

ความรับผิดชอบ

ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย

เคารพผูอ
้ ่ ืน

หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา

รับรองความซื่อสัตย์
สุจริตทางการเงิน

สรุป

การต่่อต้้านการคุุกคาม/การต่่อต้้านการเลืือกปฏิิบัติ
ั ิ
การคุกคาม หมายถึง การกระทำ�ใดๆ ที่ทำ�ให้สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
อยูใ่ นภาวะหวาดกลัว ถูกล่วงละเมิด หรือไม่เป็นมิตร การกระทำ�ทีไ่ ม่เหมาะสม
นีอ
้ าจเป็นการกระทำ�ทางกาย ทางวาจา หรือรูปภาพ ตัวอย่างของการคุกคาม
ได้แก่ การข่มเหงรังแก การตวาด การเล่าเรื่องตลกล้อเลียนหรือแสดง
รูปภาพที่เป็นการล่วงละเมิด นอกจากนี้ ตัวอย่างของการคุกคามทางเพศ
ได้แก่ การพู ดล้อเลียนเรื่องทางเพศ การถูกเนื้อต้องตัวที่ไม่เหมาะสม และ
การขอมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับผลประโยชน์บางอย่าง
เราเป็นบริษัทระดับโลกและพนักงานของเรามีภม
ู ห
ิ ลังและวัฒนธรรมที่
แตกต่างหลากหลาย ความหลากหลายของเราทำ�ให้เรามีมม
ุ มองและแนวคิด
ใหม่ๆ ทีช
่ ว่ ยให้เรากล้าคิดการณ์ใหญ่ สิง่ นีท
้ �ำ ให้เราสามารถประสบความสำ�เร็จ
ทางธุรกิจในอนาคต เราว่าจ้าง เลื่อนตำ�แหน่ง และจ่ายค่าตอบแทนแก่
พนักงานโดยพิจารณาจากผลการปฏิบต
ั ิงาน ทักษะ ความสามารถ และ
หลักเกณฑ์อ่ ืนๆ ที่กฎหมายกำ�หนดหรืออนุญาตให้ทำ�ได้
การเลือกปฏิบต
ั ิ หมายถึง การปฏิบต
ั ิที่ไม่ยุติธรรมหรือมีอคติต่อผูอ
้ ่ ืน
เราไม่อนุญาตให้เลือกปฏิบต
ั ิบนพื้นฐานของบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
ซึง
ั การคุ้มครอง อาทิ:
่ ได้รบ

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

อายุ
เชื้อชาติ
สีผวิ
วงศ์ตระกูล
ชาติพน
ั ธุห
์ รือชาติกำ�เนิด
ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ
โรคประจำ�ตัว
ข้อมูลทางพันธุกรรม
สถานภาพการสมรส
เพศ (ซึ่งรวมถึงการตัง
้ ครรภ์หรือการรับรูว้ า่ ตัง
้ ครรภ์ การคลอดบุตร
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือโรคประจำ�ตัวที่เกี่ยวข้อง)
เพศสภาพ (ชายหรือหญิง) อัตลักษณ์ทางเพศ (ความรูส
้ ก
ึ ภายในว่าเรา
เป็นเพศอะไร) และการแสดงออกทางเพศ (พฤติกรรม รูปลักษณ์ และ
ความสนใจที่สะท้อนถึงเพศของเรา)
รสนิยมทางเพศ
ความเชื่อทางศาสนาหรือทางการเมืองที่เป็นจริงและที่รบ
ั รูโ้ ดยผูอ
้ ่ ืน
สถานภาพทางการทหารและทหารผ่านศึก
การลาหยุดหรือการขอลาหยุดที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง
การได้รบ
ั หรือขอรับการอำ�นวยความสะดวกที่สมเหตุสมผล
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และขอบเขต
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ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย

เคารพผูอ
้ ่ ืน

Seagate มุง
่ มัน
ั ิและ
่ ที่จะส่งเสริมสถานที่ทำ�งานที่ปราศจากการเลือกปฏิบต
มีความหลากหลาย เราต้องการให้พนักงานทุกคนรูส
้ ก
ึ สบายใจที่จะเป็นตัว
ของตัวเองและทำ�งานได้ดีที่สด
ุ แม้วา่ กฎหมายต่อต้านการคุกคามและ
กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบต
ั ิจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่เราเข้า
ไปดำ�เนินธุรกิจ แต่เราใช้มาตรฐานเดียวกันภายใต้หลักจรรยาบรรณนี้กับ
สถานประกอบการของเราทุกแห่ง
หากคุณถูกคุกคาม เลือกปฏิบต
ั ิ หรือพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว ให้แจ้ง

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม

หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา

รับรองความซื่อสัตย์
สุจริตทางการเงิน

สรุป

ผูจ
้ ด
ั การของคุณหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณยังสามารถ
ติดต่อสายด่วนจริยธรรมได้อีกด้วย
โปรดดููข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมที่่�
06-8008 Harassment Free Workplace Policy
(นโยบายสถานที่่�ทำำ�งานที่่�ปราศจากการคุุกคาม)
06-1045 Equal Employment Opportunity Policy
(นโยบายโอกาสการจ้้างงานที่่�เท่่าเทีียม)
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ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย

เคารพผูอ
้ ่ ืน

หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา

รับรองความซื่อสัตย์
สุจริตทางการเงิน

สรุป

ความปลอดภััยในสถานที่่�ทำำ�งาน
ความปลอดภัยของสถานประกอบการ
โครงการด้านความปลอดภัยและสุขภาวะของ Seagate มุง่ เน้นทีก
่ ารป้องกัน
อุ บต
ั ิเหตุและสุขภาวะของพนักงาน
ซึง
่ หมายถึง:
• การปฏิบต
ั ิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ
• การใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จ�ำ เป็น
• การรายงานเกี่ยวกับภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นได้

สถานที่ทำ�งานที่ปราศจากความรุนแรง
Seagate ห้ามมิให้มก
ี ารใช้ความรุนแรงไม่วา่ ในรูปแบบใด คุณต้องไม่ขม
่ ขู่
หรือกระทำ�การใดๆ ที่เป็นการใช้ความรุนแรงที่ Seagate ด้วยอุ ปกรณ์ของ
Seagate หรือในขณะปฏิบต
ั ิหน้าที่ไม่วา่ ในสถานที่ใดก็ตาม แม้แต่การพู ด
ตลกเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในที่ทำ�งานก็ถือว่าไม่เหมาะสม
เราให้ความสำ�คัญในเรือ
่ งความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ หากคุณคิดว่า
ตัวคุณหรือคนอื่นๆ ตกอยูใ่ นอันตราย ให้พยายามย้ายไปยังสถานที่หรือ
แหล่งพักพิงที่ปลอดภัย ให้รายงานเกี่ยวกับอันตรายนี้โดยติดต่อฝ่าย
รักษาความปลอดภัยหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ หากคุณอยูใ่ น
สถานที่ที่ไม่มก
ี ารรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ให้ติดต่อหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายในพื้นที่ แจ้งผูจ
้ ด
ั การและ/หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของคุณหากสามารถทำ�เช่นนัน
้ ได้อย่างปลอดภัย
หากคุณมีขอ
้ กังวลเกี่ยวกับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำ�งาน
หรือหากคุณถูกข่มขู่ ให้แจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล สายด่วนจริยธรรม
หรือฝ่ายรักษาความปลอดภัย
โปรดดููข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมที่่�
06-8085 Violence-Free Workplace Policy
(นโยบายสถานที่่�ทำำ�งานที่่�ปราศจากความรุุนแรง)

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม
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ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย

เคารพผูอ
้ ่ ืน

สถานที่ทำ�งานที่ปลอดยาเสพติด
คุณต้องไม่เสพยาเสพติด หรือเป็นผูค
้ รอบครองหรือแจกจ่ายยาเสพติด
คุณต้องไม่ตกอยูใ่ นสภาพมึนเมาเนือ
่ งจากฤทธิข์ องแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด
ขณะทำ�งานที่ Seagate หรือปฏิบต
ั ิหน้าที่ใดๆ ให้แก่ Seagate ยกเว้นการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถก
ู กฎหมายและดื่มอย่างระมัดระวังในระหว่าง
การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจที่ถก
ู กฎหมาย เราอนุญาตให้ด่ ม
ื แอลกอฮอล์ได้
ตามสมควรในงานกิจกรรมทางสังคมที่ได้รบ
ั การสนับสนุนจาก Seagate
หากรองประธานของหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพได้อนุมต
ั ิแล้ว

หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา

รับรองความซื่อสัตย์
สุจริตทางการเงิน

สรุป

โปรดปรึกษาผูจ
้ ด
ั การของคุณหากคุณต้องใช้ยารักษาโรคที่มค
ี ำ�เตือนด้าน
ความปลอดภัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทำ�งานของคุณ

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ความสัมพันธ์เชิงชูส
้ าวหรือความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างเพื่อน
ร่วมงานอาจสร้างข้อกังวลเกี่ยวกับการได้รบ
ั สิทธิพเิ ศษ การรักษาความลับ
ของข้อมูล หรือการรักษาความปลอดภัย หรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรือถูกมองว่าเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง
่ หากเป็น
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือผูใ้ ต้บง
ั คับบัญชาหรือผูบ
้ ง
ั คับบัญชา
ของคุณ ทัง้ นี้ ในบางสถานการณ์อาจจำ�เป็นต้องเปลีย
่ นข้อตกลงการทำ�งาน
เพื่อลดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรือถูกมองว่าเกิดขึ้นหรือเพื่อ
แก้ไขข้อกังวลอื่นๆ การดำ�เนินการดังกล่าวอาจรวมถึงการมอบหมายหน้าที่
งานใหม่ หรือการสิน
้ สองคนที่
้ สุดการว่าจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทัง
เกี่ยวข้องโดยขึ้นอยูก
่ ับสถานการณ์

โปรดดููข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมที่่�
06-8002 Alcohol and Drug-Free Workplace Policy
(นโยบายสถานที่่�ทำำ�งานปลอดแอลกอฮอล์์และยาเสพติิด)

โปรดดููข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์กัับเพื่่� อนร่่วมงาน
ได้้ที่่� 06-8011 Relationships at Work Policy
(นโยบายความสััมพัันธ์์ในที่่�ทำำ�งาน)

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม
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เคารพผูอ
้ ่ ืน

หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา

รับรองความซื่อสัตย์
สุจริตทางการเงิน

สรุป

หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม
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หลีีกเลี่่�ยงผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
เราทุุกคนต้้องหลีีกเลี่่�ยงผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้้อน รวมถึึงสถานการณ์์ที่่�ถูก
ู มองว่่า
อาจมีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อน โดยผลประโยชน์์ทัับซ้้อนอาจเกิิดขึ้้�นเมื่่�อมีี
สถานการณ์์ทางธุุรกิิจที่่�เข้้ามาแทรกแซงความภัักดีีของพนัักงาน ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้
คุุณต้้องการจะแสวงหาประโยชน์์ส่ว่ นตััวเพื่่�อตััวคุุณเอง เพื่่�อนฝููง หรืือ
ครอบครััวของคุุณโดยทำำ�ให้้ Seagate ต้้องเสีียประโยชน์์ไป ในบางกรณีี
เพีียงแค่่ความเป็็นไปได้้หรืือการถููกมองว่่ามีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อนก็็อาจเป็็น
ปััญหาได้้ คุณ
ุ ต้้องเปิิดเผยข้้อมููลผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้้อนที่่�มีีอยู่่�หรืืออาจเกิิดขึ้้�น
ให้้บริิษััททราบทัันทีี และคุุณยัังต้้องเปิิดเผยข้้อมููลล่่าสุุดเมื่่�อสถานการณ์์
นั้้�นๆ เปลี่่�ยนแปลงไป สามารถดููแบบฟอร์์มการเปิิดเผยข้้อมููลและข้้อมููล
เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับกระบวนการเปิิดเผยข้้อมููลได้้ที่่�เว็็บไซต์์ Ethics and
Compliance

คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�พบได้้ทั่่�วไป
การระบุุถึึงผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ทั้้�งหมดนั้้�นเป็็นเรื่่�องยาก
แต่่คำำ�แนะนำำ�ต่่อไปนี้้�จะบอกถึึงบางสถานการณ์์ที่่�อาจเกิิดผลประโยชน์์
ทัับซ้้อนขึ้้�น  
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับผลประโยชน์์ทัับซ้้อน โปรดไปที่่�เว็็บไซต์์
Ethics and Compliance หรืือติิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อ
กำำ�หนดของเรา หากคุุณมีีผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�น โปรดส่่ง
แบบฟอร์์มการเปิิดเผยข้้อมููลผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นโดยเร็็ว
ที่่�สุุด

โปรดติิดต่่อผู้้�จััดการของคุุณ เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อกำำ�หนด
เพื่่� อสอบถามข้้อมููลเพิ่่ม
� เติิม

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม
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การถืือครองกองทุุนรวม กองทุุนดััชนีี หรืือกองทุุน Exchange Traded
Fund (กองทุุนอีีทีเี อฟ) ไม่่ใช่่การลงทุุนโดยตรงและไม่่อยู่่�ในข่่ายการเปิิดเผย
ข้้อมููลที่่�เป็็นผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�น คุุณต้้องไม่่พยายามหลบเลี่่�ยง
ข้้อจำำ�กััดด้้านการลงทุุนโดยดำำ�เนิินการทางอ้้อมผ่่านบุุคคลอื่่�น

การลงทุุนส่่วนบุุคคล
หลีีกเลี่่�ยงการลงทุุนโดยตััวคุุณหรืือสมาชิิกในครอบครััวคุุณที่่�อาจทำำ�ให้้คุณ
ุ
ดำำ�เนิินการในลัักษณะที่่�เป็็นอัันตรายต่่อ Seagate ผลประโยชน์์ทัับซ้้อน
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นประการหนึ่่�งคืือ การลงทุุนในบริิษััทเอกชนที่่�เป็็นคู่่�แข่่ง ลููกค้้า
ซััพพลายเออร์์ หุ้้�นส่่วนธุุรกิิจ หรืืออาจเป็็นเป้้าหมายในการซื้้�อกิิจการของ
Seagate ผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอีีกลัักษณะหนึ่่�งคืือ การลงทุุน
โดยตรงในบริิษััทมหาชนในสััดส่่วนที่่�สููงกว่่า 1% ของหุ้้�นที่่�บริิษััทชำำ�ระแล้้ว
การลงทุุนโดยสมาชิิกครอบครััวที่่�เป็็นไปตามเกณฑ์์เหล่่านี้้�ซึ่่�งอาจนัับได้้ว่า่
มีีสาเหตุุมาจากคุุณ ก็็ถืือเป็็นผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้เช่่นกััน

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม

การเป็็นลููกจ้้างหรืือการเป็็นกรรมการของบริิษััทภายนอก
หากคุุณทำำ�งานอื่่�นที่่�นอกเหนืือจากที่่� Seagate โปรดตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่า
การทำำ�งานดัังกล่่าวจะไม่่ส่ง
่ ผลกระทบเชิิงลบต่่อผลการปฏิิบัติ
ั ิงานของคุุณ
ที่่� Seagate หรืือก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ทัับซ้้อน ทั้้�งนี้้� รวมถึึงการทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษา กรรมการบริิษััท ที่่�ปรึึกษา หรืือพนัักงานขององค์์กรอื่่�น
คุุณต้้องเปิิดเผยการดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้้อนขึ้้�นแล้้ว
หรืืออาจเกิิดขึ้้�นในการทำำ�งานของคุุณที่่� Seagate ตััวอย่่างเช่่น คุุณต้้อง
ได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากคณะกรรมการพิิจารณาทบทวน
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อนของ Seagate ก่่อนที่่�คุุณจะตอบรัับบทบาทหน้้าที่่�ใดๆ
ในบริิษััทคู่่�แข่่งหรืือบริิษััทที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือพยายามจะดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับ
Seagate
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การประดิิษฐ์์คิิดค้้น
ผลประโยชน์์ทัับซ้้อนอาจเกิิดขึ้้�นได้้หากคุุณพััฒนาการประดิิษฐ์์คิิดค้้น
ภายนอกองค์์กรซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งที่่� Seagate ทำำ�อยู่่�หรืือวางแผนว่่า
จะทำำ� การพััฒนาดัังกล่่าวหมายรวมถึึงการช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นในการพััฒนา
สิ่่�งต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจที่่�มีีอยู่่�หรืือที่่�คาดหมายไว้้ พนัักงานทุุกคน
อยู่่�ภายใต้้บัง
ั คัับแห่่งการจ้้างงานไร้้สัญ
ั ญา (At-Will Employment),
ข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ (Confidential Information) และข้้อตกลงการ
โอนสิิทธิิการประดิิษฐ์์ (Invention Assignment) ของเรา

เคารพผูอ
้ ่ ืน

หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา

รับรองความซื่อสัตย์
สุจริตทางการเงิน

สรุป

การฉกฉวยโอกาสทางธุุรกิิจ
คุุณมีีหน้้าที่่�ในการส่่งเสริิมผลประโยชน์์อัันชอบธรรมของ Seagate
อย่่างเต็็มที่่�เท่่าที่่�จะสามารถทำำ�ได้้ ห้า้ มมิิให้้แข่่งขัันกัับ Seagate หรืือ
ใช้้ทรััพย์์สิน
ิ หรืือข้้อมููลของ Seagate หรืือตำำ�แหน่่งงานของคุุณใน
Seagate เพื่่�อผลประโยชน์์ส่ว่ นตััว ห้้ามฉวยโอกาสทางธุุรกิิจหรืือ
การลงทุุนใดๆ ไปจาก Seagate โดยไม่่นำำ�เสนอโอกาสนั้้�นให้้ Seagate
ทราบก่่อน นอกจากนี้้� ห้้ามช่่วยเหลืือบุุคคลใด รวมถึึงสมาชิิกครอบครััว
คุุณในการฉวยโอกาสทางธุุรกิิจหรืือการลงทุุนไปจาก Seagate เพื่่�อ
ผลประโยชน์์ส่ว่ นตััว

โปรดดููข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมที่่�
11-1900 Right to Intellectual Property Resulting from
Work Performed for Seagate Policy (นโยบายสิิทธิิ
ในทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาอัันเกิิดจากการทำำ�งานที่่� Seagate)
11-1090 Invention Assignment and Inventor Recognition
Policy (นโยบายการโอนสิิทธิิการประดิิษฐ์์และการรัับรองผู้้�ประดิิษฐ์์)

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม

30

จุดประสงค์
และขอบเขต

รายละเอียด

ความรับผิดชอบ

ปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย

เคารพผูอ
้ ่ ืน

หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา

รับรองความซื่อสัตย์
สุจริตทางการเงิน

สรุป

การเข้้าร่่วมในสมาคมการค้้า สมาคมอุุ ตสาหกรรม
และกลุ่่�มมาตรฐานทางเทคนิิค
การเข้้าร่่วมในสมาคมการค้้าหรืือองค์์กรที่่�กำำ�หนดมาตรฐานโดยคุุณในฐานะ
บุุคคลอาจขััดแย้้งกัับหน้้าที่่�ของคุุณใน Seagate รวมถึึงความรัับผิิดชอบ
ของคุุณในการปกป้้องทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาและข้้อมููลที่่�เป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของ
Seagate คุุณต้้องกรอกแบบฟอร์์มการเปิิดเผยข้้อมููลผลประโยชน์์ทับ
ั ซ้้อน
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ิเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากคณะกรรมการ
พิิจารณาทบทวนผลประโยชน์์ทัับซ้้อนของ Seagate ก่่อนที่่�จะเข้้าร่่วมใน
สมาคมการค้้าหรืือมีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรฐานทางเทคนิิค
แม้้แต่่การเข้้าร่่วมทางวิิชาชีีพในฐานะตััวแทนของ Seagate เช่่น การเข้้าร่่วม

สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม

ในสมาคมการค้้าหรืือองค์์กรที่่�กำำ�หนดมาตรฐาน ก็็อาจทำำ�ให้้เกิิดปััญหาด้้าน
ทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาและการต่่อต้้านการผููกขาดได้้ ดัังนั้้�น คุุณต้้องแจ้้งให้้
ผู้้�จััดการของคุุณและฝ่่ายกฎหมายรัับทราบเมื่่�อจะเข้้าร่่วมในองค์์กรหรืือ
คณะทำำ�งานดัังกล่่าว และเมื่่�อคุุณมอบเทคโนโลยีีที่่�เป็็นมาตรฐานหรืือใช้้เป็็น
มาตรฐานในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ของ Seagate
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ปกป้องสินทรัพย์ของเรา
สารบัญ

รายชื่อนโยบาย

แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม
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ปกป้้องสิินทรััพย์์ของเรา
คุุณมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการปกป้้องสิินทรััพย์์ของ Seagate ทั้้�งหมดที่่�คุุณดููแลจััดการ
ซึ่่�งหมายถึึง การใช้้งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและป้้องกัันการใช้้งานโดย
ไม่่ได้้รับ
ั อนุุญาต คุุณได้้รับ
ั อนุุญาตให้้ใช้้ทรััพยากรของ Seagate อย่่าง
จำำ�กัด
ั เพื่่�อจุุดประสงค์์ส่ว่ นตััวซึ่่�งไม่่ใช่่การใช้้งานทางธุุรกิิจ เช่่น การโทรศััพท์์
หรืือส่่งอีีเมลส่่วนตััวตามความเหมาะสม เมื่่�อใดที่่�คุุณใช้้ทรััพยากรของ
Seagate พึึงใช้้วิจ
ิ ารณญาณที่่�ดีีและดำำ�เนิินการอย่่างเหมาะสมในฐานะ
มืืออาชีีพ
John Abrenilla
รองประธานฝ่่ายความเชื่่�อมั่่�น
และความปลอดภััย
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ข้้อควรพิิจารณาพิิเศษในการปกป้้องสิินทรััพย์์ของ Seagate
ข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ
การปกป้้องข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของ Seagate เป็็นความรัับผิิดชอบของ
พนัักงานทุุกคน ข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ หมายถึึง ข้้อมููลที่่�ไม่่เปิิดเผยต่่อ
สาธารณะซึ่่�งอาจเป็็นประโยชน์์ต่่อคู่่�แข่่งหรืือเป็็นอัันตรายต่่อ Seagate,
หุ้้�นส่่วนธุุรกิิจ หรืือลููกค้้าของเราหากมีีการเปิิดเผย ข้้อมููลจะถืือว่่าเป็็นความลัับ
เมื่่�อถููกกำำ�หนดเป็็น “Internal” (ภายใน), “Confidential” (เป็็นความลัับ)
หรืือ “Restricted” (จำำ�กััด) ภายใต้้ 11-9200 Data Classification Policy
(นโยบายการจำำ�แนกประเภทข้้อมููล) คุุณต้้องนำำ�ข้อ
้ มููลที่่�เป็็นความความลัับ
ของ Seagate ไปใช้้เพื่่�อจุุดประสงค์์ทางธุุรกิิจของ Seagate เท่่านั้้�น
คุุณต้้องเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับแก่่บุุคลากรที่่�ได้้รับ
ั อนุุญาตและจำำ�เป็็น
ต้้องทราบข้้อมููลเท่่านั้้�น หากมีีผู้้�ใดขอข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับและคุุณไม่่แน่่ใจ
ว่่าบุุคคลดัังกล่่าวควรได้้รับ
ั อนุุญาตหรืือไม่่ ให้้สอบถามผู้้�จััดการของคุุณ
โปรดดูขอ
้ มูลเพิม
่ เติมที่
ขัน
้ ตอนการจัดการข้อมูลทางวิศวกรรมและธุรกิจ

ทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญา
คุุณต้้องปกป้้องและรัักษาสิิทธิิในทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาของ Seagate
ทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญา ได้้แก่่ สิท
ิ ธิิบัต
ั ร ลิิขสิิทธิ์์� เครื่่�องหมายการค้้า
ความลัับทางการค้้า สิ่่�งประดิิษฐ์์คิิดค้้น และกระบวนการต่่างๆ บริิษััท
คาดหวัังให้้บุุคลากรและบริิษััทต่่างๆ เคารพสิิทธิิในทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญา
ของเรา นอกจากนี้้� เรายัังเคารพในทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาของผู้้�อื่่�น
ซึ่่�งหมายความว่่าเราปฏิิบัติ
ั ิตามใบอนุุญาตใช้้งานและข้้อตกลงอื่่�นๆ
ที่่�คล้้ายกััน
โปรดดููข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมที่่�
11-1910 Protecting Seagate Confidential Information
Using Non-Disclosure Agreements (การปกป้้องข้้อมููลลัับ
ของ Seagate โดยใช้้ข้อ
้ ตกลงว่่าด้้วยการไม่่เปิิดเผยข้้อมููล)
หรืือติิดต่่อฝ่่ายกฎหมาย

11-9200 Data Classification Policy
(นโยบายการจำ�แนกประเภทข้อมูล)
11-1160 Records Retention Policy
(นโยบายการเก็บรักษาบันทึกข้อมูล)
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สิินทรััพย์์ทางกายภาพ
ทรััพย์์สิน
ิ ที่่�เป็็นวััตถุุ เช่่น สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก วััสดุุ อุุปกรณ์์ สิน
ิ ค้้าคงคลััง
ยานยนต์์ เงิินสด และบััญชีี บริิษัท
ั  จััดเป็็นสิินทรััพย์์ทางกายภาพ คุุณมีีหน้้าที่่�
รัับผิิดชอบในการปกป้้องและใช้้สิน
ิ ทรััพย์์ทางกายภาพของ Seagate
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ ซึ่่�งหมายถึึง การรัักษาความปลอดภััยของสิินทรััพย์์
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการสููญหาย ความเสีียหาย การโจรกรรม การใช้้งานโดยไม่่ได้้
รัับอนุุญาต และการสููญเปล่่า ห้้ามนำำ�ผลิิตภััณฑ์์หรืือวััสดุุไปใช้้ส่ว่ นตััว
ห้้ามใช้้บัต
ั รเครดิิตของ Seagate สำำ�หรัับค่่าใช้้จ่า่ ยส่่วนตััว การกระทำำ�
ดัังกล่่าวเป็็นการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณนี้้�และฝ่่าฝืืนกฎหมายในการใช้้
สิินทรััพย์์โดยฉ้้อฉลหรืือการยัักยอก
โปรดดููข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมที่่�
10-2170 Acceptable Use of Internet and
Electronic Services (การใช้้อิินเทอร์์เน็็ตและ
บริิการทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์อย่่างถููกต้้อง)
08-7010 Assigned Equipment
(อุุ ปกรณ์์ที่่�ได้้รับ
ั มอบหมาย)

หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา

รับรองความซื่อสัตย์
สุจริตทางการเงิน

สรุป

การเก็็บรัักษาบัันทึึกข้้อมููล
การจััดการบัันทึึกข้้อมููลทางธุุรกิิจตาม 11-1160 Records Retention
Policy (นโยบายการเก็็บรัักษาบัันทึึกข้้อมููล) ถืือเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ บัันทึึกข้้อมููล
ทางธุุรกิิจ หมายถึึง ข้้อมููลที่่�คุุณสร้้าง ได้้รับ
ั และดููแลรัักษาโดยเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของการทำำ�งานของคุุณสำำ�หรัับ Seagate บัันทึึกข้้อมููลทางธุุรกิิจหมายรวมถึึง
รายงานทางธุุรกิิจ สััญญา รายงานการประชุุม และเอกสารด้้านกฎระเบีียบ
และการปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อกำำ�หนด ทั้้�งนี้้� นโยบายการเก็็บรัักษาบัันทึึกข้้อมููลได้้
ให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับข้้อมููลที่่�คุุณต้้องจััดเก็็บและระยะเวลาในการเก็็บรัักษา
การทำำ�ลายหรืือลบข้้อมููลที่่�หมดอายุุแล้้วตามกำำ�หนดเวลาในการเก็็บรัักษา
บัันทึึกข้้อมููลถืือเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ
อย่่างไรก็็ตาม บัันทึึกข้้อมููลทางธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสืืบสวนสอบสวน
หรืือการดำำ�เนิินการตามกฎหมาย จะต้้องเก็็บรัักษาไว้้แม้้ว่า่ จะหมดอายุุแล้้ว
ก็็ตาม บัันทึึกข้้อมููลเหล่่านี้้�ต้้องได้้รับ
ั “การเก็็บรัักษาข้้อมููลเพื่่�อดำำ�เนิินการ
ทางกฎหมาย” หากคุุณควบคุุมบัันทึึกข้้อมููลทางธุุรกิิจใดๆ ที่่�มีี “การเก็็บ
รัักษาข้้อมููลเพื่่�อดำำ�เนิินการทางกฎหมาย” คุุณจะต้้องไม่่เปลี่่�ยนแปลงแก้้ไข
ปกปิิด หรืือทำำ�ลายบัันทึึกข้้อมููลดัังกล่่าว ฝ่่ายกฎหมายจะแจ้้งให้้คุณ
ุ ทราบ
เมื่่�อบัันทึึกข้้อมููลนั้้�นไม่่อยู่่�ภายใต้้ “การเก็็บรัักษาข้้อมููลเพื่่�อดำำ�เนิินการทาง
กฎหมาย” อีีกต่่อไป
โปรดดููข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมที่่�
11-1160 Records Retention Policy
(นโยบายการเก็็บรัักษาบัันทึึกข้้อมููล)
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การสื่่� อสารภายนอกและสื่่� อสัังคมออนไลน์์
การสื่่�อสารทั้้�งหมดกัับนัักลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น สื่่�อมวลชน และชุุมชนทางการเงิิน
จะต้้องได้้รับ
ั อนุุญาตจากฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์หรืือฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ของ
Seagate การสื่่�อสารนี้้�ต้้องถููกต้้องแม่่นยำำ�และครบถ้้วน ห้้ามการปล่่อยข่่าว
หรืือการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ไม่่ได้้รับ
ั อนุุญาต
คุุณควรใช้้สื่่� อสัังคมออนไลน์์ในลัักษณะที่่�สอดคล้้องกัับหลัักจรรยาบรรณ
ของเรา คุุณไม่่ควรใช้้สื่่� อสัังคมออนไลน์์ในการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ
ของ Seagate หรืือใช้้เพื่่�อคุุกคามหรืือเลืือกปฏิิบัติ
ั ิต่่อผู้้�อื่่�น บััญชีีผู้้�ใช้้สื่่� อ
สัังคมออนไลน์์ สัญ
ั ญา เนื้้�อหา หรืือข้้อมููลประจำำ�ตััวที่่�ใช้้ในการเข้้าสู่่�ระบบ
ของ Seagate ถืือเป็็นทรััพย์์สิน
ิ ของ Seagate แต่่เพีียงผู้้�เดีียว

หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา

รับรองความซื่อสัตย์
สุจริตทางการเงิน

สรุป

ความยั่่�งยืืน
Seagate มุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาและรัักษาแนวปฏิิบัติ
ั ที่่�ยั่่�
ิ งยืืนและมีีความรัับผิิดชอบ
ในการดำำ�เนิินงานของเราทั่่�วโลก เราปฏิิบัติ
ั ิตามระเบีียบข้้อบัังคัับด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมและดำำ�เนิินงานอย่่างยั่่�งยืืน คุุณควรตระหนัักถึึงปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อม และควรทำำ�ในส่่วนของคุุณเพื่่�อช่่วยป้้องกัันมลภาวะ ลดขยะ
ของเสีีย และอนุุรัก
ั ษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
โปรดดููข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมที่่�
เว็็บไซต์์ Sustainability ของเรา

โปรดดููข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมที่่�
03-100300 External Communications Policy
(นโยบายการสื่่� อสารภายนอก)
11-1091 Publication Policy
(นโยบายการเผยแพร่่)
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หลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปกป้อง
สินทรัพย์ของเรา

รับรองความซื่อสัตย์
สุจริตทางการเงิน

สรุป

รับรองความซื่อสัตย์สจ
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รัับรองความซื่่�อสััตย์์สุจ
ุ ริิตทางการเงิิน
Seagate รัักษาระบบการควบคุุมภายในเพื่่�อส่่งเสริิมการปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อ
กำำ�หนดทางกฎหมาย การบััญชีี ภาษีี และข้้อกำำ�หนดด้้านกฎระเบีียบอื่่�นๆ
ในทุุกประเทศที่่�เราเข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจ ผู้้�ถืือหุ้้�นของเราไว้้วางใจเราแต่่ละคน
ในการดููแลรัักษาบััญชีีและบัันทึึกข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและครบถ้้วน สิ่่�งเหล่่านี้้�
เป็็นรากฐานของการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณะของเรา และต้้องนำำ�เสนอ
มุุมมองที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานและสถานะทางการเงิินของเรา
เราแต่่ละคนมีีบทบาทในการตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าเราได้้ใช้้จ่า่ ยเงิินอย่่าง
เหมาะสม นอกจากนี้้� เราต้้องดำำ�เนิินการให้้มั่่�นใจว่่าบัันทึึกข้้อมููลทางการเงิิน
ของเรานั้้�นถููกต้้อง ครบถ้้วน และเป็็นไปตามมาตรการควบคุุมภายในของเรา

สิ่่�งนี้้�มีีความสำำ�คััญโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อเราว่่าจ้้างผู้้�จำำ�หน่่ายรายใหม่่
ยื่่�นรายงานค่่าใช้้จ่า่ ย ลงนามในสััญญาธุุรกิิจใหม่่ หรืือทำำ�ข้อ
้ ตกลงใดๆ
ในนามของ Seagate
เราแต่่ละคนมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบต่่อความสมบููรณ์์ของข้้อมููล รายงาน และ
บัันทึึกข้้อมููลภายใต้้การควบคุุมของเรา คุุณต้้องดำำ�เนิินการให้้มั่่�นใจว่่าข้้อมููล
ทั้้�งหมดในบัันทึึกข้้อมููลของเรานั้้�นครบถ้้วน ถููกต้้อง และเข้้าใจได้้ คุณ
ุ ต้้อง
ไม่่ระบุุข้อ
้ เท็็จจริิงที่่�ไม่่ถูก
ู ต้้อง ปลอมแปลงบัันทึึกข้้อมููลหรืือบััญชีีใดๆ หรืือ
ขััดขวางการตรวจสอบบัันทึึกข้้อมููลทางการเงิินของเราด้้วยวิิธีก
ี ารใดๆ

โปรดดููข้อ
้ มููลเพิ่่ม
� เติิมที่่�
นโยบายการบริิหารทางการเงิิน
นโยบายการควบคุุมภายใน
11-9100 Contracts Policy (นโยบายสััญญา)
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สรุป
เราเชื่่�อมั่่�นในวิิจารณญาณที่่�ดีีของกัันและกัันในการรัักษามาตรฐานระดัับสููงในเรื่่�องความซื่่�อสััตย์์
เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะมีีความโปร่่งใส ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้้อกำำ�หนด และมีีจริิยธรรม เราคาดหวัังให้้สมาชิิกทีีมงาน
และหุ้้�นส่่วนธุุรกิิจของ Seagate ทุุกคนปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามถ้้อยคำำ�และเจตนารมณ์์ของหลัักจรรยาบรรณนี้้� 
บางครั้้�งการระบุุแนวทางการปฏิิบัติ
ั ที่่�ถู
ิ ก
ู ต้้องอาจเป็็นเรื่่�องยาก ดัังนั้้�น จงอย่่าลัังเลที่่�จะถามคำำ�ถาม
หรืือรายงาน หากคุุณพบเห็็นสิ่่�งที่่�คุุณคิิดว่่าไม่่ถูก
ู ต้้อง

สารบัญ
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รายการนโยบาย
06-1045 Equal Employment Opportunity (โอกาสการจ้้างงานที่่�เท่่าเทีียม)
03-100300 External Communications Policy (นโยบายการสื่่�อสารภายนอก)
06-8002 Alcohol and Drug Free Workplace (สถานที่่�ทำำ�งานปลอดแอลกอฮอล์์
และยาเสพติิด)
06-8008 Harassment Free Workplace (สถานที่่�ทำำ�งานที่่�ปราศจากการคุุกคาม)
06-8011 Relationships at Work Policy (นโยบายความสััมพัันธ์์ในที่่�ทำำ�งาน)
06-8085 Violence Free Workplace (สถานที่่�ทำำ�งานที่่�ปราศจากความรุุนแรง)
08-3005 International Trade Compliance Policy (นโยบายการปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม
ข้้อกำำ�หนดการค้้าระหว่่างประเทศ)
10-2170 Acceptable Use of Electronic and Internet Services
(การใช้้อิน
ิ เทอร์์เน็็ตและบริิการอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�ยอมรัับได้้)
10-2200 Global Investigations (การสืืบสวนสอบสวนทั่่�วโลก)
11-1090 Invention Assignment and Inventor Recognition (การโอนสิิทธิิ
การประดิิษฐ์์และการรัับรองผู้้�ประดิิษฐ์์)
11-1091 Publication Policy (นโยบายการเผยแพร่่)
11-1095 Trade Secrets from Outside Sources (ความลัับทางการค้้า
จากแหล่่งภายนอก)
11-1160 Records Retention Policy (นโยบายการเก็็บรัักษาบัันทึึกข้้อมููล)
11-1161 Legal Hold Policy (นโยบายการเก็็บรัักษาข้้อมููลเพื่่�อดำำ�เนิินการทางกฎหมาย)
11-1200 A
 nti-Bribery and Anti-Corruption Policy (นโยบายต่่อต้้านการให้้
สิินบนและต่่อต้้านการทุุจริิตทั่่�วโลก)
11-1600 C
 ode of Ethics for Senior Financial Officers (หลัักจริิยธรรม
สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�การเงิินอาวุุโส)
11-1700 Securities Trading Policy (นโยบายการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์)
11-1800 Antitrust Policy (นโยบายต่่อต้้านการผููกขาด)

สารบัญ
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แหล่งข้อมูลเพิม
่ เติม

11-1900 Right to Intellectual Property Resulting from Work Performed at
Seagate (สิิทธิิในทรััพย์์สิน
ิ ทางปััญญาอัันเกิิดจากการทำำ�งานที่่� Seagate)
11-1910 P
 rotecting Seagate Confidential Info with NDAs (การปกป้้อง
ข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของ Seagate ด้้วย NDA)
11-9001 Privacy Program Policy (นโยบายโปรแกรมความเป็็นส่่วนตััว)
11-9002 Privacy Review Policy (นโยบายพิิจารณาทบทวนความเป็็นส่่วนตััว)
11-9003 Privacy Review Standard (มาตรฐานการพิิจารณาทบทวนความเป็็นส่่วนตััว)
11-9004 Records of Processing Policy (นโยบายเกี่่�ยวกัับบัันทึึกข้้อมููลการประมวลผล)
11-9005 Data Protection Officer Policy (นโยบายเกี่่�ยวกัับเจ้้าหน้้าที่่�ป้้องกััน
ข้้อมููล)
11-9006 Privacy Training and Awareness Policy (นโยบายการฝึึกอบรม
และการสร้้างความตระหนัักเรื่่�องความเป็็นส่่วนตััว)
11-9007 Data Subject Request Policy (นโยบายเกี่่�ยวกัับคำำ�ขอของเจ้้าของข้้อมููล)
ำ น
ิ ยอม)
11-9008 Consent Management Policy (นโยบายการจััดการการให้้คำ�ยิ
11-9009 Consent Standard (มาตรฐานการให้้คำ�ยิ
ำ น
ิ ยอม)
11-9010 Privacy Notice Standard (มาตรฐานการบอกกล่่าวเกี่่�ยวกัับ
ความเป็็นส่่วนตััว)
11-9011 A
 utomated Processing/Profiling Policy (นโยบายการประมวลผล/
การทำำ�โปรไฟล์์อัต
ั โนมััติ)ิ
11-9012 Privacy by Design/Default Policy (นโยบายความเป็็นส่่วนตััว
โดยเจตนา/โดยปริิยาย)
11-9013 Data Controller Request Policy (นโยบายคำำ�ขอของผู้้�ควบคุุมข้้อมููล)
11-9100 Contracts Policy (นโยบายสััญญา)
11-9200 Data Classification Policy (นโยบายการจำำ�แนกประเภทข้้อมููล)
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แหล่งข้อมูลเพิม
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อกำำ�หนด
เว็็บไซต์์ Ethics and Compliance
Seagate Technology Code of Ethics for Senior Financial Officers
(หลัักจริิยธรรมทางเทคโนโลยีีของ Seagate สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�การเงิินอาวุุ โส)
นโยบายการบริิหารทางการเงิิน
Global Privacy Policies (นโยบายความเป็็นส่่วนตััวทั่่�วโลก)
นโยบายการควบคุุมภายใน
แบบฟอร์์มการเปิิดเผยข้้อมููลผลประโยชน์์ทัับซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
คำำ�ชี้้�แจงสิิทธิ์์�ส่่วนบุุคคล
สายด่่วนจริิยธรรมของ Seagate (อัังกฤษ จีีนกลาง มาเลย์์ ไทย และเกาหลีี)
เว็็บไซต์์ Sustainability
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