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การท�ำงานที่ฮันทส์แมน – หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของผู้ขาย

ภาพรวม
ฮันทส์แมน ได้จัดตั้งมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ ในแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
ซึ่งแนวทางการด�ำเนินธุรกิจเหล่านี้ของ ฮันทส์แมน (“แนวทาง”) จะสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณค่า
ของความซื่อสัตย์สุจริต ความเคารพ และความรับผิดชอบ ฮันทส์แมน คาดหวังว่าผู้ขายของบริษัทฯ จะร่วมแบ่งปันและ
ส่งเสริมค่านิยมเหล่านี้ ตลอดจนความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ในขณะที่ผู้ขายเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระจากฮันทส์แมน หลักปฏิบัติและการด�ำเนินการทางธุรกิจของผู้ขาย เมื่อด�ำเนินธุรกิจกับ หรือ
ในนามของฮันทส์แมน อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญและสะท้อนถึงบริษัทฯ ของเรา ด้วยเหตุนี้ฮันทส์แมน จึงคาดหวังจากผู้ขายทุกรายรวมถึง
พนักงานของบริษัทฯ ตัวแทน และผู้รับเหมาช่วง (“กลุ่มตัวแทน”) ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงที่ก�ำหนดไว้ ในแนวทางเหล่านี้
ขณะที่มีการด�ำเนินธุรกิจกับเราหรือในนามของเรา
เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มผู้ขายและผู้แทนของเราในการท�ำความเข้าใจและปฏิบัติตามความคาดหวังของ ฮันทส์แมน ผู้ขายควรแจ้งให้สมาชิกฝ่าย
บริหารของฮันทส์แมนทราบในกรณีที่มี และขณะที่มีสถานการณ์ ใดๆ ก่อตัวขึ้นที่เป็นเหตุทำ� ให้ผู้ขายหรือผู้แทนได้ด�ำเนินการในลักษณะที่อาจเป็น
ความขัดแย้งกับความคาดหวังของฮันทส์แมน ฮันทส์แมนอาจขอให้มีการปลดผู้ขายหรือผู้แทนที่แสดงพฤติกรรมในลักษณะที่เราถือว่าเป็นการด�ำเนิน
การที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางเหล่านี้หรือกับนโยบายของฮันทส์แมน

จรรยาบรรณที่คาดหวังจากกลุ่มผู้ขายและผู้แทน
ในขณะด�ำเนินธุรกิจกับ หรือ ในนามของฮันทส์แมน กลุ่มผู้ขายและผู้แทนทุกรายถูกคาดหวังให้มีการด�ำเนิน ปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมทางธุรกิจของตน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในประเทศของตน ฮันทส์แมนคาดหวังให้กลุ่มผู้ขายและผู้แทน
ของบริษัทฯ ได้ร่วมแบ่งปันความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีต่อสิทธิมนุษยชนและโอกาสที่เท่าเทียมในสถานที่ท�ำงาน นอกเหนือจากภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลง
ของผู้ขายกับฮันทส์แมนแล้ว กลุ่มผู้ขายและผู้แทนทุกรายจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเรา ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณที่คาดหวังในแง่ของ
การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ หลักปฏิบัติทางธุรกิจ และการจ้างงาน บทสรุปความคาดหวังเหล่านี้ได้บันทึกไว้ ในเอกสารฉบับนี้แล้ว บทความฉบับเต็ม
ของแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของฮันทส์แมน
สามารถค้นหารายละเอียดได้ที่ www.huntsman.com

I. หลักปฏิบัติที่สอดคล้องตามกฎข้อบังคับที่คาดหวัง
กลุ่มผู้ขายและผู้แทนของบริษัทต่างได้รับการคาดหวังให้:
• ด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรมที่ช่วยควบคุมเขตอ�ำนาจศาลในที่ซึ่งตนมีการด�ำเนินธุรกิจอยู่;
• ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตในของประเทศที่ตนมีการด�ำเนินธุรกิจอยู่;
• ไม่กระท�ำการช�ำระเงินทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การช�ำระเงินเพื่อเสนอให้มีการพิจารณา การช�ำระเงินเพื่ออ�ำนวยความสะดวก หรือการเสนอสิ่งของ
ที่มีมูลค่าแก่บุคคลอื่นหรือบุคคลที่เป็นพนักงานของรัฐหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีจุดประสงค์เพื่อโน้มน้าวบุคคลเหล่านั้น;
• ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้และระเบียบข้อบังคับต่างๆ;
• มีความซื่อสัตย์และความสัตย์จริงในการหารือกับตัวแทนหน่วยงานการก�ำกับดูแลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ;
• ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการค้าที่บังคับใช้ทั้งหมดที่น�ำมาใช้กับการด�ำเนินงานของฮันทส์แมน ในหลายแง่มุม; และ
• ไม่บีบบังคับใช้ข้อก�ำหนดการคว�ำ่ บาตรที่ไม่เหมาะสมกับฮันทส์แมน

II. หลักปฏิบัติทางธุรกิจที่คาดหวัง
กลุ่มผู้ขายและตัวแทนของบริษัทต่างได้รับการคาดหวังให้:
• ท�ำการบันทึกและรายงานข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์และถูกต้องตามข้อมูลเหล่านั้น
• ปฏิบัติให้สอดคล้องตามสิทธิของการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของ ฮันทส์แมน และอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะ สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และเนื้อหาเฉพาะที่สอดคล้องตามใบอนุญาตหรือเงื่อนไขการใช้ที่
เกี่ยวข้องกับตนเท่านั้น;

• ปกป้องและใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและทางกายภาพของฮันทส์แมนอย่างรับผิดชอบ;
ใช้สินทรัพย์ดังกล่าวต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากฮันทส์แมน ให้ท�ำเช่นนั้น;
ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (รวมถึงอีเมล) ที่ฮันทส์แมนจัดหาไว้ ให้ เพื่อวัตถุประสงค์หลักทางธุรกิจของ ฮันทส์แมน และสอดคล้องตามนโยบาย
ที่ฮันทส์แมนบังคับใช้;
นโยบายของฮันทส์แมน ห้ามมิให้กลุ่มผู้ขายและตัวแทนใช้สินทรัพย์ เทคโนโลยีหรือระบบที่ฮันทส์แมน ได้จัดหาไว้ ให้ เพื่อสร้าง เข้าถึง จัดเก็บ พิมพ์
เรียกร้อง หรือส่งเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการคุกคาม แบ่งแยก ดูถูกเหยียดหยาม ข่มขู่ด้วยความรุนแรงหรือในท�ำนองเดียวกันในทางที่ไม่เหมาะสมหรือผิด
กฎหมาย;
• ปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อก�ำหนดของฮันทส์แมน ส�ำหรับการบ�ำรุงรักษารหัสผ่าน ความลับ และความปลอดภัย รวมถึงปฏิบัติตามขั้นตอนส่วน
บุคคลต่างๆ อันเป็นเงื่อนไขในการรับสิทธิ์เข้าใช้งานเครือข่ายขององค์กรภายใน ระบบ และอาคารสิ่งปลูกสร้างของฮันทส์แมน;
• ใช้วิจารณญาณและการกลั่นกรองที่ดีเมื่อมีการน�ำเสนอให้ของก�ำนัลหรือสิ่งบันเทิงแก่พนักงานของฮันทส์แมน
โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มผู้ขายและผู้แทนควรละเว้นจากการให้ของก�ำนัลแก่พนักงานงานของฮันทส์แมน แต่ละชิ้นที่มีมูลค่ามากกว่า 50 เหรียญสหรัฐ
หรือของก�ำนัลรวมกันแล้วมีมูลค่ามากกว่า 125 เหรียญสหรัฐภายในระยะเวลานับย้อนหลัง 12 เดือนที่ผ่านมา;
กลุ่มผู้ขายและผู้แทนไม่ควรเสนอให้สินบน เงินใต้โต๊ะ หรือการจัดหาสินค้าหรือบริการเป็นข้อแลกเปลี่ยน หรือแรงจูงใจอื่นใดแก่พนักงานของฮันทส์แมน
เพื่อให้ ได้มา หรือผูกขาดธุรกิจของ ฮันทส์แมน เอาไว้โดยเด็ดขาด;

ของก�ำนัลหรือสิ่งบันเทิงใดๆ ที่ได้ ให้หรือได้รับมานั้นต้องเป็นไปตามกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อนโยบายของ ฮันทส์แมน
• หลีกเลี่ยงการขัดผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือแม้ ในลักษณะของการขัดผลประโยชน์
กลุ่มผู้ขายหรือผู้แทนไม่ควรติดต่อซื้อขายโดยตรงในระหว่างการเจรจา หรืออีกนัยหนึ่งไม่ควรติดต่อซื้อขายโดยตรงกับพนักงานของฮันทส์แมน
ที่มีคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดเป็นพนักงานหรือมีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทางการเงินในตัว
ผู้ขายหรือธุรกิจของผู้ขายรายดังกล่าว;
• หลีกเลี่ยงการค้ากับคนวงในโดยการซื้อหรือการขายหุ้นของฮันทส์แมน หรือของบริษัทอื่นในขณะที่มีการครอบครองข้อมูลเกี่ยวกับฮันทส์แมน
หรือบริษัทอื่นที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณะส�ำหรับนักลงทุนและที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อหรือขายหุ้น; และ
• สร้าง เก็บ และมีบันทึกทางธุรกิจการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้และระเบียบข้อบังคับทั้งหมดอย่างเต็มที่

III. หลักปฏิบัติในการจ้างงานที่คาดหวัง
กลุ่มผู้ขายและผู้แทนของบริษัทฯ ได้รับการคาดหวังให้:
• ให้ความร่วมมือกับพันธกิจของฮันทส์แมน ที่จะให้มีสถานที่ท�ำงานที่ปลอดจากการล่วงละเมิดทางเพศหรือการล่วงละเมิดอื่นๆ และการเลือกปฏิบัติ;
• จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยและสุขภาพที่บังคับใช้
ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและหลักปฏิบัติต่างๆ ทั้งหมด;
• ห้ามมิให้มีการใช้ การครอบครอง การจ�ำหน่าย และขายยาเสพติดผิดกฎหมายในขณะอยู่ภายในบริเวณทรัพย์สินที่ ฮันทส์แมน
ถือกรรมสิทธิ์หรือเช่าอยู่;
• ใช้แรงงานที่สมัครใจเท่านั้น การขู่บังคับให้ ใช้แรงงานไม่ว่าในรูปแบบของการบังคับใช้แรงงานหรือรูปแบบอื่นใด เป็นสิ่งต้องห้าม;
• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดทั้งหมดภายในท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าจ้างและชั่วโมงท�ำงาน รวมทั้งอายุการท�ำงานขั้นต�ำ่
ทั้งนี้การใช้แรงงานเด็กนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม; และ
• เก็บรักษาประวัติพนักงานตามระเบียบข้อบังคับภายในท้องถิ่นและระเบียบข้อบังคับแห่งชาติ

การายงานข้อกังวลและการร้องขอความช่วยเหลือ
กรณีที่ผู้ขายหรือตัวแทนมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะ หรือจ�ำเป็นต้องรายงานปัญหาหรือแจ้งข้อกังวล พวกเขาจะได้รับการ
สนับสนุนให้ท�ำงานร่วมกับผู้ติดต่อหลักของตนภายในฮันทส์แมนเพื่อการแก้ ไขปัญหาการด�ำเนินธุรกิจหรือไขข้อข้องใจในการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
อย่างไรก็ตาม ฮันทส์แมนตระหนักว่าอาจมีบางครั้งเมื่อกรณีนี้ไม่สามารถกระท�ำได้ หรือไม่เหมาะสม ในกรณีดังกล่าว ผู้ขายหรือตัวแทนสามารถ:
• ติดต่อแผนกก�ำกับดูแลด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามมาตรฐานของฮันทส์แมนได้ที่ +1.281.719.6000
• โทรสายด่วนช่วยเหลือ Speak Up ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ www.huntsman.com/speakup หรือ
• ส่งอีเมลมาที่แผนกก�ำกับดูแลด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามมาตรฐานของฮันทส์แมน ได้ที่ ethics@huntsman.com
ฮันทส์แมนไม่ยอมให้มีการตอบโต้ต่อบุคคลอื่นๆ ผู้ที่รายงานแจ้งด้วยความสุจริตเมื่อมีการละเมิดกฎหมายหรือสงสัยว่ามีการละเมิดนโยบาย
จะไม่ตกเป็นเป้าของการตอบโต้ส�ำหรับการท�ำรายงานดังกล่าว ความสุจริตหมายถึง บุคคลที่กล้าเสนอข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อว่าเขาหรือเธอแจ้งรายงาน
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยความจริงใจ และความสัตย์จริง
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