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ยึดถือ 
ค่านิยมของเรา
หลักจรรยาบรรณของ Ingredion Incorporated
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ค่านิยมของบริษัทเราเปรียบเสมือนเครือ่งน�าทางของเรา ซึง่เป็นแนวทางใน
การด�าเนินงานประจ�าวันของเราและช่วยให้เรามั่นใจว่าเราได้ส่งมอบงานตาม
วัตถุประสงค์หลักของเรา การผสมผสานระหว่างค่านิยมและวัตถุประสงค์ที่
โดดเด่นของเราท�าให้เราแตกต่างจากบริษัทอืน่ ๆ นั่นคือการเป็นส่ิงทีเ่ราเป็น 
ดังนั้นเราทุกคนจึงควรยึดถือค่านิยมของเรา และเอกสารหลักจรรยาบรรณนี้
จะช่วยให้เราเข้าใจ การด�าเนินการเช่นนีไ้ด้ละเอียดยิ่งขึน้

แม้ว่าคู่มือนีจ้ะมีเนือ้หาครอบคลุม แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะสามารถจัดการกับทุก
สถานการณ์ทีคุ่ณอาจพบได้ที ่Ingredion ดังนั้นคุณจึงควรอ่านเอกสารอย่าง
ละเอียดและท�าความเข้าใจ ไม่เพียงแต่ความหมายของค�าต่าง ๆ แต่ยังรวมถึง
เจตนาทีซ่่อนอยู่เบือ้งหลังค�าเหล่านั้น วิธีนีจ้ะช่วยแนะแนวทางให้คุณสามารถ
แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ทีไ่ม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดแจ้งในทีน่ี ้

หากคุณมีข้อสงสัยเกีย่วกับลักษณะของการด�าเนินการใด ๆ ทีไ่ด้กล่าวถึงใน
ทีน่ี ้โปรดรายงานให้เราทราบ สอบถามผู้จัดการหรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากร
บุคคลของคุณ หรือเพียงติดต่อ สายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจ ของ 
Ingredion เราถือว่าการรายงานการละเมิดหลักจรรยาบรรณใด ๆ ทีอ่าจเกิด
ขึน้นั้นเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเราจะไม่ยอมให้มีการโต้ตอบ
เอาคืนทุกรูปแบบต่อผู้ทีร่ายงานการละเมิดทีอ่าจเกิดขึน้

ผมขอขอบคุณทุกท่านทีป่ฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของเราอย่างสม�า่เสมอ 
โดยการยึดถือค่านิยมของเรา เมือ่เราปฏิบัติตามเครือ่งน�าทางนี ้เสมือนกับว่า
เราก�าลังท�าในส่ิงทีถู่กต้องส�าหรับบริษัทและเพ่ือการเติบโตในอนาคตของเราไป
พร้อม ๆ กัน

ขอแสดงความนับถือ 
James P. Zallie  
ประธานและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

สาร  
จาก CEO
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ค่านิยมของเรา
เริ่มที่ใส่ใจ
เราท�างานอย่างเต็มทีเ่พ่ือปกป้องและให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ทีด่ี  
ผลิตภัณฑ์ทีม่ีคุณภาพ และชือ่เสียงของเราในด้านความ 
ไว้วางใจและความซือ่สัตย์

เป็นที่ต้องการ 
เราได้รับสิทธิ์ทีจ่ะเป็นทีต่้องการของลูกค้าโดยการส่งมอบ
คุณค่าทีย่ัง่ยืนร่วมกันในทุก ๆ การบริการเพ่ือประสบการณ์
ของลูกค้า

ทุกคนมีส่วนร่วม 
เรายอมรับความหลากหลายและมุ่งมัน่ทีจ่ะสนับสนุนสภาพ
แวดล้อมการท�างานทีเ่ป็นทีม โดยทุกคนมีคุณค่าในตัวเองและ
รู้สึกมีแรงบันดาลใจทีจ่ะสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มความ
สามารถ

กล้าคิดส่ิงใหม่ 
เรามุ่งมัน่ทีจ่ะสร้างสรรค์นวัตกรรมทีก่้าวหน้าอย่างกล้าหาญ  
ด้วยความสนใจใคร่รู้อย่างไม่หยุดยัง้ ความคิดทีก่ล้าหาญ 
ความเร็วในการตัดสินใจและการด�าเนินการทีค่ล่องแคล่ว

คิดแบบเจ้าของ 
เราคิดและประพฤติอย่างเจ้าของกิจการ โดยทีทุ่กคนต่างมี
ความรับผิดชอบในการคาดการณ์ความท้าทาย มุ่งมัน่ค้นหา
โอกาสและตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

วัตถุประสงค์ของเรา
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ยึดถือค่านิยมของเรา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของ Ingredion   5
ท�ำไมเรำจึงมีหลักจรรยำบรรณ   6
ใครอยู่ภำยใต้หลักจรรยำบรรณนี้   6
คุณต้องท�ำอะไรบ้ำง   6
กำรรำยงำนข้อกังวล   7
นโยบำยกำรไม่โต้ตอบเอำคืน   7

เริ่มที่ใส่ใจ   8
คุณภำพและควำมปลอดภัยของอำหำร   9
สิ่งแวดล้อม สุขภำพ ควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง   10
สิทธิมนุษยชน   11
ควำมยั่งยืน   12
ควำมเป็นส่วนตัวและกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   13
กำรต่อตำ้นกำรติดสินบนและกำรทุจริต   14

เป็นที่ต้องการ   16
กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม   17
ของขวัญและสันทนำกำร   18
ผลประโยชน์ทับซ้อน   19
กิจกรรมและกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง   20
กำรปฎิบัติตำมกฎระเบียบกำรค้ำระหว่ำงประเทศ   21

ทุกคนมีส่วนร่วม   22
ควำมหลำกหลำยและกำรท�ำงำนเป็นกลุ่มร่วมกัน   23
กำรล่วงละเมิดและกำรเลือกปฏิบัติ   24
กำรต่อตำ้นควำมรุนแรง กำรคุกคำมและกำรข่มขู่   25

กล้าคิดส่ิงใหม่   26
ทรัพย์สินทำงปัญญำและทรัพย์สินของบริษัท  27
อีเมล อินเทอร์เน็ตและระบบสำรสนเทศ  28

คิดแบบเจ้าของ   29
ควำมถูกต้องของเอกสำรและบันทึก   30
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยบุคคลภำยใน   31
กำรสื่อสำรภำยนอกและสื่อสังคมออนไลน์   32
ข้อมูลที่เป็นควำมลับ   33

เราแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงเสมอมา   34
หลักจรรยำบรรณของเรำ   35
กำรปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำยและข้อบังคับ   35
ควำมซื่อสัตย์ทำงธุรกิจ จริยธรรมและกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ   35

ผู้ติดต่อ   36

สารบัญ
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ยึดถือค่านิยมของเรา:  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
หลักจรรยาบรรณของ Ingredion
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ท�าไมเราจึงมีหลักจรรยาบรรณ
ที่ Ingredion เรำเชื่อว่ำค่ำนิยมของเรำเป็นตัวก�ำหนดว่ำ
เรำคือใครในฐำนะองค์กรและวิธีกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำ 
ค่ำนิยมของเรำเสริมสรำ้งองค์กรของเรำให้แข็งแกร่งและ
สรำ้งวัฒนธรรมของเรำให้เป็นรูปเป็นร่ำง เรำมุ่งมั่นที่จะ
ยึดถือค่ำนิยมของเรำ: ท�ำในสิ่งที่ถูกต้องในทุก ๆ วัน

หลักจรรยำบรรณของเรำจะอธิบำยถึงควำมคำดหวังของ
บริษัทในกำรด�ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรมและต่อเนื่อง
ตำมค่ำนิยมของเรำ นโยบำย และกฎหมำย

ใครอยู่ภายใต้หลักจรรยาบรรณนี้
หลักจรรยำบรรณของเรำใช้กับทุกคนที่ Ingredion และ
บริษัทในเครือทั่วโลก รวมถึงพนักงำน พนักงำนสัญญำ
จ้ำง ตัวแทน เจ้ำหน้ำที่บริษัทและกรรมกำร ในบำงกรณี 
หลักจรรยำบรรณนี้ใช้กับบุคคลภำยนอกและบุคคลอื่นที่
ด�ำเนินกำรในนำมของบริษัท

คุณต้องท�าอะไรบ้าง
หำกคุณไม่แน่ใจว่ำกำรด�ำเนินกำรนั้น ๆ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
หรือไม่ ให้ลองถำมตัวเองดังนี้:

• ถูกกฎหมำยหรือไม่

• สอดคล้องกับหลักจรรยำบรรณของเรำหรือไม่

• เป็นไปตำมนโยบำยของเรำหรือไม่

• เป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัท ไม่ใช่เพียงเพ่ือผล
ประโยชน์ส่วนบุคคลใช่หรือไม่

• คณุรูส้กึสบำยใจหรอืไม่ หำกด�ำเนนิกำร ในท่ีสำธำรณะ

หำกคุณตอบว่ำ ใช่ ในทุกค�ำถำม อำจถือว่ำกำรด�ำเนินกำร
นั้นใช้กำรได้ หำกคุณตอบว่ำ ไม่ใช่ ในค�ำถำมใดค�ำถำม
หนึ่ง หรือหำกคุณไม่แน่ใจ ให้หยุดด�ำเนินกำรและขอค�ำ
แนะน�ำ:

• หำรือเกี่ยวกับปัญหำกับผู้จัดกำรของคุณ 

• หำรือเกี่ยวกับปัญหำกับผู้จัดกำรท่ำนอื่น 

• ติดต่อฝำ่ยทรัพยำกรบุคคล ฝำ่ยกฎหมำย หรือ
ฝำ่ยก�ำกับดูแลประจ�ำภูมิภำค หรือฝำ่ยก�ำกับดูแล
องค์กร

• ใช้สำยด่วนจริยธรรมทำงธุรกิจเพ่ือรำยงำนข้อ
กังวลหรือถำมค�ำถำม (โดยไม่ระบุชื่อ หำกคุณ
ต้องกำร) ในภำษำของคุณ 

แม้เรำทุกคนมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมหลัก
จรรยำบรรณ แต่ผู้จัดกำรก็มีหน้ำที่รับผิดชอบพิเศษ
เพ่ือรับรองว่ำ ทุกคนปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณของ 
Ingredion ผู้จัดกำรจะต้องด�ำเนินกำรดังนี้

• เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม

• ส่งเสริมหลักจรรยำบรรณและค่ำนิยมของบริษัท

• ช่วยให้สมำชิกในทีมปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณทั้ง
ในแง่ของลำยลักษณ์อักษรและเจตนำรมณ์

• สร้ำงวัฒนธรรมแบบเปิดกว้ำงที่ส่งเสริมให้ผู้คน  
กล้ำที่จะรำยงำน และ

• ส่งต่อพฤติกรรมกำรละเมิดหลักจรรยำบรรณนี้ไป
ยังทีมก�ำกับดูแลในพ้ืนที่หรือทีมกฎหมำยแทนกำร
จัดกำรปัญหำด้วยตัวเอง

พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับควำมคำดหวังทำงจริยธรรม
ของบริษัท ตลอดจนหลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจ อำจส่ง
ผลให้เกิดผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อ Ingredion และทุกคน
ที่อยู่ภำยใต้หลักจรรยำบรรณนี้ ส�ำหรับบริษัท อำจหมำยถึง  
ค่ำปรับ กำรสอบสวน และควำมเสียหำยต่อชื่อเสียง  
ส�ำหรับบุคคล อำจน�ำไปสู่กำรลงโทษทำงวินัยหรือทำง
กฎหมำย แม้กระทั่งกำรเลิกจำ้งงำน ทุกคนที่อยู่ภำยใต้หลัก
จรรยำบรรณนี้จะต้องปฏิบัติตำมและให้ควำมร่วมมืออยำ่ง
เต็มที่กับกำรสอบสวนที่บริษัทเป็นผู้ด�ำเนินกำร
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การรายงานข้อกังวล
ควำมเห็นของคุณมีควำมส�ำคัญ เรำทุกคนมีหน้ำที่รับผิด
ชอบในกำรสรำ้งและปกป้องวัฒนธรรมควำมซื่อสัตย์ของ 
Ingredion ข้อสงสัยวำ่มีกำรละเมิดหลักจรรยำบรรณนี้ 
นโยบำยของบริษัทหรือกำรละเมิดกฎหมำยอำจเป็นเรื่อง
ร้ำยแรง เรำคำดหวังให้ทุกคนกลำ้ที่จะรำยงำนกำรละเมิด
ที่อำจเกิดขึ้น 

บริษัทไม่ยอมรับกำรโต้ตอบเอำคืนผู้ที่กล้ำรำยงำนด้วย
เจตนำบริสุทธิ์หรือมีส่วนร่วม ในกำรสอบสวน

หำกคุณมีค�ำถำมเกี่ยวกับหลักจรรยำบรรณนี้ หรือหำก
คุณ มีข้อกังวลเกี่ยวกับกำรละเมิดที่อำจเกิดขึ้น คุณมี 
ทำงเลือกมำกมำยดังนี้ 

• หำรือเกี่ยวกับปัญหำกับผู้จัดกำรของคุณ

• หำรือเกี่ยวกับปัญหำกับผู้จัดกำรท่ำนอื่น 

• ติดต่อฝำ่ยทรัพยำกรบุคคล ฝำ่ยกฎหมำย หรือ
ฝำ่ยก�ำกับดูแลประจ�ำภูมิภำค หรือฝำ่ยก�ำกับดูแล
องค์กร และ

• ใช้สำยด่วนจริยธรรมทำงธุรกิจเพ่ือรำยงำนข้อ
กังวลหรือถำมค�ำถำม (โดยไม่ระบุชื่อ หำกคุณ
ต้องกำร) ในภำษำของคุณ

ไปที่ INGRethics.com เพ่ือติดต่อสำยด่วนจริยธรรมทำง
ธุรกิจผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต หรือค้นหำหมำยเลขโทรฟรีใน
แต่ละประเทศบนอินทรำเน็ตไซต์ InSite ของ Ingredion 
ไซต์นี้ให้บริกำรทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

นโยบายการไม่โต้ตอบเอาคืน 
Ingredion ไม่ยอมรับกำรโต้ตอบเอำคืนต่อผู้ที่ถำมค�ำถำม
หรือแจ้งข้อกังวลด้วยเจตนำบริสุทธิ์เกี่ยวกับกำรละเมิด
หลักจรรยำบรรณที่อำจเกิดขึ้น เรำจะด�ำเนินกำรกับข้อ
กังวลอย่ำงจริงจังและตรวจสอบรำยงำนทั้งหมด ตลอด
จนสอบสวนกำรละเมิดที่อำจเกิดขึ้น รวมถึงกำรไม่กล้ำที่
จะรำยงำน ส�ำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับควำมมุ่งมั่นใน
พฤติกรรมกำรไม่โต้ตอบเอำคืนของ Ingredion โปรด
ดูที่นโยบำยกำรกล้ำที่จะรำยงำน/กำรไม่โต้ตอบเอำคืน 
รำยงำนและกำรสอบสวนทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นควำม
ลับ เว้นแต่ว่ำเรำจ�ำเป็นต้องเปิดเผยตำมข้อก�ำหนดตำม
กฎหมำย

หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com
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เราท�างานอย่างเต็มทีเ่พ่ือปกป้องและให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ทีด่ี เพ่ือ
ผลิตภัณฑ์ทีม่ีคุณภาพ และเพ่ือชือ่เสียงของเราในด้านความไว้วางใจ
และความซือ่สัตย์

ในส่วนนี้ ประกอบไปด้วย:

คุณภำพและควำมปลอดภัยของอำหำร 

สิ่งแวดล้อม สุขภำพ ควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง

สิทธิมนุษยชน

ควำมยั่งยืน 

ควำมเป็นส่วนตัวและกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กำรต่อต้ำนกำรติดสินบนและกำรทุจริต

หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com
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คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
เรำน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
และตรงตำมข้อก�ำหนดของรัฐบำล 

ยึดถือค่านิยมของเรา

เรำมุ่งมั่นที่จะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ บริกำรและแนวทำงที่ปลอดภัยและมี
คุณภำพสูง และจ�ำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับควำมต้องกำร
และสิ่งจ�ำเป็นของลูกคำ้อยู่เสมอ เรำพยำยำมค้นหำและรับฟงัควำมคิด
เห็นจำกลูกค้ำ 

หำกหน้ำที่ของเรำเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ กำรจัดกำร กำรบรรจุหรือ
กำรจัดเก็บผลิตภัณฑ์ของ Ingredion เรำจะต้อง:

• ทรำบถึงมำตรฐำนเชิงคุณภำพ นโยบำยและ กระบวนกำรที่ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ ณ สถำนที่ผลิตที่เกี่ยวข้อง

• ปฏิบัติตำมเกณฑ์ควบคุมกำรผลิตและเกณฑ์กำรทดสอบ และ

• ปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยในกำรผลิตของ Ingredion 
ตลอดจนกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยและ
คุณภำพ

เริ่มที่ใส่ใจ

การด�าเนินการตามค่านิยมของเรา

ถาม:  ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน คุณพบว่ามีความ
เป็นไปได้ทีช่ิ้นส่วนโลหะขนาดเล็กอาจปน
เปื้ อนในผลิตภัณฑ์ ซึง่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตเป็นเกรดอาหาร คุณเชือ่ว่า
กระบวนการตรวจคัดกรองของเรานั้น
จะไม่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทีป่นเปื้ อนชิ้น
ส่วนโลหะให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตามคุณ
ทราบว่าลูกค้าของบริษัทบางรายไม่มีวิธี
การตรวจคัดกรองชิ้นส่วนโลหะทีเ่พียง
พอ หากส่งมอบผลิตภัณฑ์ทีป่นเปื้ อนไป 
คุณจะหยุดอุปกรณ์ทีอ่าจก่อให้เกิดการ
ปนเปื้ อนหรือไม่ แม้ว่าการด�าเนินการนี้
จะท�าให้จ�านวนการผลิตลดลงเล็กน้อย

ตอบ:  ใช่ เราไม่เคยลดทอนคุณภาพหรือความ
ปลอดภัยของอาหาร และเรารายงาน 
(ผ่านช่องทางทีเ่หมาะสม) ข้อกังวลที่
เกีย่วกับความปลอดภัยหรือคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์โดยทันที โปรดทราบ
ว่าการรายงานนีจ้ะเป็นข้อมูลลับเกีย่ว
กับ Ingredion ติดต่อตัวแทนฝ่าย
จัดการคุณภาพในพ้ืนทีข่องคุณเพ่ือ
หารือเกีย่วกับข้อกังวลเกีย่วกับความ
ปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เป็นที่ต้องการบทน�า มาตรฐานของเราทุกคนมีส่วนร่วมเริ่มที่ใส่ใจ กล้าคิดส่ิงใหม่ คิดแบบเจ้าของ
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ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยและความ
มั่นคง
เรำมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงำนของเรำมีสถำนที่ท�ำงำนที่
มั่นคงและปลอดภัย เรำมุ่งมั่นที่จะลดกำรบำดเจ็บเป็นศูนย์และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำระดับ
โลกด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนที่ท�ำงำน

ยึดถือค่านิยมของเรา

กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัยในสถำนที่ท�ำงำนและควำมมั่นคงเป็นส่วนส�ำคัญ 
ของวัฒนธรรมของเรำ ควำมมุ่งมั่นของเรำมีดังนี้

• กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับด้ำนสิ่งแวดล้อมในประเทศที่เรำด�ำเนินธุรกิจ

• ปฏิบัติตำมนโยบำย แนวทำงปฏิบัติและกระบวนกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำม
ปลอดภัยที่ใช้กับสถำนที่ท�ำงำนของเรำ

• ใช้วิธีกำรเชิงรุกเพ่ือจัดกำรกับควำมท้ำทำยด้ำนสิ่งแวดล้อมโดยกำรค้นหำวิธีกำรใน
กำรปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงต่อเนื่อง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
เรำ ด�ำเนินกำรให้ดีกว่ำกฎระเบียบที่ก�ำหนด และสร้ำงประสิทธิภำพและส่งเสริม
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยและคุณภำพของผลิตภัณฑ์ในเวลำเดียวกัน

• ส่งเสริมกำรอภิปรำยและนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงควำมปลอดภัยในที่ท�ำงำน

• รำยงำนและแก้ไขสภำวะหรือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ดีต่อสุขภำพ
ตลอดจนเหตุกำรณ์ที่อำจน�ำไปสู่กำรรั่วไหล กำรปล่อย หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อ
ก�ำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อม

• ไม่ใช้หรือครอบครองยำเสพติดหรือสำรควบคุมหรือท�ำงำนภำยใต้ฤทธิ์ของยำเสพ
ติดหรือแอลกอฮอล์ในที่ท�ำงำนหรือในขณะที่เรำร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งำน

เริ่มที่ใส่ใจ
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สิทธิมนุษยชน
เรำเคำรพสิทธิของพนักงำนตลอดห่วงโซ่อุปทำนของเรำ รวมถึงผู้รับจำ้ง และซัพพลำยเออร์ 

ยึดถือค่านิยมของเรา

เรำตระหนักถึงสิทธิของพนักงำนและผู้ที่เรำท�ำธุรกิจ ด้วยควำมเคำรพและให้เกียรติ และเป็นไป
ตำมกฎหมำยที่บังคับใช้ เรำหวังว่ำพันธมิตรทำงธุรกิจของเรำจะด�ำเนินกำรเช่นเดียวกัน เรำจะ
ไม่ยอมให้มีกำรเอำรัดเอำเปรียบเด็ก หรือกำรใช้แรงงำนบังคับหรือกำรค้ำมนุษย์ กำรเคำรพใน
สิทธิมนุษยชนของเรำหมำยถึง: 

• กำรสนับสนุนหลักกำรว่ำด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (United
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)

• กำรด�ำเนินกำรสอบทำนธุรกิจของผู้ที่อำจเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจอย่ำงเหมำะสม

• กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของเรำเมื่อเลือกซัพพลำยเออร์รำยใหม่

• กำรเคำรพสิทธิของพนักงำนในกำรรวมตัวและต่อรองร่วมกัน

• กำรจำ่ยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมสอดคล้องหรือมี
มำตรฐำนเกินกวำ่ข้อก�ำหนดทำงกฎหมำย

พันธมิตรซัพพลำยเออร์ของ Ingredion จะต้องรับรองว่ำแรงงำนของตนไม่มีแรงงำนเด็ก
และแรงงำนบังคับทุกรูปแบบ รวมถึงแรงงำนทำส แรงงำนตำมสัญญำ แรงงำนขัดหนี้ 
แรงงำนนักโทษหรือกำรค้ำมนุษย์ทุกรูปแบบ

การด�าเนินการตามค่านิยมของเรา

ถาม:  การสอบทานธุรกิจในฟาร์มของซัพพลายเออร์พบว่าเกษตรกรจ่ายค่าตอบแทน
น้อยกว่า ค่าแรงขั้นต�า่ตามกฎหมาย เราควรท�าอย่างไร

ตอบ:  ติดต่อหัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนขององค์กร เกษตรกรรายนีจ้ะต้องจ่ายค่า
ตอบแทนให้กับแรงงาน ตามค่าแรงขั้นต�า่ส�าหรับการท�างานในแต่ละชั่วโมง เป็น
อย่างน้อย

เริ่มที่ใส่ใจ
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ความยั่งยืน
เรำมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรและสมำชิกในชุมชนที่ประพฤติตน
เป็นแบบอยำ่งที่ดี และเรำท�ำงำนเพ่ือสรำ้งผลกระทบเชิง
บวกและยั่งยืนในชุมชนที่เรำด�ำเนินงำน และอำศัยอยู่ 

เรำด�ำเนินงำนด้วยควำมใส่ใจและให้ควำมเคำรพต่อโลก 
พนักงำนของเรำและชุมชนที่เรำด�ำเนินธุรกิจ เรำเชื่อมั่นใน
กำรสร้ำงธุรกิจที่ดีและยั่งยืนมำกขึ้น พร้อมทั้งมอบคุณค่ำ
ร่วมกันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรำ และเรำก็เชื่อมั่นใน
กำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่เป็นกำรปกป้องควำมสำมำรถ
ของเรำในกำรเดินหนำ้ ธุรกิจในอนำคตอย่ำงต่อเนื่อง

ยึดถือค่านิยมของเรา

เรำมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแนวทำงปฏิบัติที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร
และยึดมั่นในมำตรฐำนด้ำนศีลธรรมและจริยธรรมขั้น
สูงสุด ในทุกที่ที่เรำด�ำเนินธุรกิจ 

จำกมำตรฐำนควำมปลอดภัยขั้นสูงไปจนถึงกำรทุ่มเท 
เพ่ือควำมเป็นเลิศในกำรด�ำเนินงำนของเรำ 

ควำมพยำยำมของเรำในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
กิจกรรมกำรดูแลชุมชนของเรำ 

เรำเชื่อว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนนั้นเป็นประโยชน์ไม่
เพียงแต่ธุรกิจของเรำ แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่เรำ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยเช่นกัน

ความยั่งยืนทางการเกษตร:  
Ingredion เชื่อมั่นในกำรสนับสนุนควำมยั่งยืนในระยะ
ยำวในธุรกิจกำรเกษตรและกำรท�ำฟำร์มที่จัดหำวัตถุดิบ
ให้แก่เรำ ด้วยเหตุนี้ เรำจึงต้องกำร:

• ส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรผลิต กำรจัดเก็บ กำร
จัดกำรและกำรส่งมอบพืชผลของเกษตรกร ที่จัดหำ
วัตถุดิบให้เรำ

• ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอยำ่งรู้คุณค่ำใน
กำรท�ำฟำร์มและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้น ลดผลกระทบ
ต่อแหล่งน�ำ้และสนับสนุนกำรเติบโตและอยู่รอดของ
ธุรกิจกำรเกษตรและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ส�ำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป

• สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพที่ได้รับกำรอนุมัติ 
(ซึ่งอำจแตกต่ำงกันในแต่ละประเทศ) และเข้ำใจ
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคเกี่ยวกับอำหำรดัดแปร
พันธุกรรม

• คัดค้ำนกำรใช้แรงงำนเด็กและแรงงำนบังคับตำม
กฎหมำยท้องถิ่นและมำตรฐำนที่ยอมรับทั่วโลก

• ส่งเสริมกำรปฏิบัติต่อแรงงำนข้ำมชำติอยำ่งรับผิด
ชอบในกำรท�ำธุรกิจกับซัพพลำยเออร์ทำงกำรเกษตร

• ปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติเพ่ือกำรซื้อขำยอยำ่งเป็น
ธรรมและมีจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจที่ดีใน
ชุมชนที่เรำท�ำธุรกิจ และ

• สนับสนุนกำรลดกำรใช้สำรก�ำจัดศัตรูพืชและ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศัตรูพืชแบบผสมผสำน

การพิทักษ์และฟื้ นฟูแหล่งน�้าและความเส่ียงเกี่ยวกับ
สภาพอากาศ: 
Ingredion ตระหนักถึงสิทธิของทุกคนในกำรรักษำแหล่ง
น�ำ้ให้สะอำดและเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี เรำพยำยำม
ลดผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำนของเรำ ที่มีต่อสภำพ
อำกำศโดย:  

• ตระหนักว่ำแหล่งน�ำ้เป็นวัตถุดิบที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น
ในกระบวนกำรของเรำและอำจแข่งขันกับควำม
ต้องกำรอื่น ๆ ในภูมิภำคที่ขำดแคลนน�ำ้

• ก�ำหนดเป้ำหมำยเพ่ือลดควำมเข้มข้นของน�ำ้และ
CO2 ในกำรด�ำเนินงำนของเรำ

• ก�ำหนดกำรด�ำเนินงำนทั่วโลกของเรำให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกันด้วยหลักกำรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสำกลในฐำนะสมำชิกข้อตกลง
โลก (Global Compact)

• ใช้เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของโครงกำร
พัฒนำแห่งสหประชำชำติ (United Nations
Development Programme Sustainable
Development Goals) เป็นเกณฑ์มำตรฐำนเพ่ือให้
สอดคล้องกับควำมพยำยำมด้ำนควำมยั่งยืนของเรำ
กับควำมต้องกำรของสังคมที่มำกขึ้น

• ออกแบบและด�ำเนินงำนใน ห่วงโซ่อุปทำนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมตำมควำมเหมำะสม และท�ำงำนร่วม
กับซัพพลำยเออร์ของเรำเพ่ือให้ควำมรู้และปรับปรุง
ควำมยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทำนของเรำ

• จัดหำวัตถุดิบอยำ่งยั่งยืนในพ้ืนที่ ที่เรำมีควำม
สำมำรถควบคุมซัพพลำยเออร์ของเรำได้

• ให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมส�ำคัญในกำรอนุรักษ์น�ำ้
แก่ชุมชนของเรำ

• ส่งเสริมควำมมุ่งมั่นในกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
ผำ่นกำรส�ำรวจโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมเพ่ือลดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรด�ำเนินงำนของ
เรำ รวมถึงควำมพยำยำมในกำรอนุรักษ์น�ำ้และใช้
พลังงำนอย่ำงรู้คุณค่ำ

การด�าเนินการตามค่านิยมของเรา

เริ่มที่ใส่ใจ

เป็นที่ต้องการบทน�า มาตรฐานของเราทุกคนมีส่วนร่วมเริ่มที่ใส่ใจ กล้าคิดส่ิงใหม่ คิดแบบเจ้าของ

http://INGRethics.com


หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com

13

ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เรำปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมอบควำมรับผิดชอบให้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล (“Personal information, PI”) คือข้อมูลใด ๆ ที่อำจระบุตัวบุคคลได้  
ข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับกำรปกป้องจนกว่ำจะได้กำรก�ำจัดอย่ำงปลอดภัย ตัวอยำ่งของ 
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่อำศัย หมำยเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล หมำยเลข
ประจ�ำตัวที่รัฐบำลก�ำหนด ข้อมูลทำงกำรเงิน เช่น รำยละเอียดธนำคำร เงินเดือนและข้อมูลค่ำ
ตอบแทนอื่น ๆ และข้อมูลกำรจ้ำงงำน รวมถึงวันเดือนปีเกิด 

ยึดถือค่านิยมของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบหมำยให้เรำอำจเป็นข้อมูลของพนักงำน ลูกค้ำหรือองค์กรภำยนอก กำร
รักษำข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยนั้นมีควำมส�ำคัญอยำ่งยิ่งต่อพนักงำน ธุรกิจและชื่อเสียงของเรำ 
พนักงำน Ingredion บำงรำยท�ำงำนกับ ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน 
เช่น ข้อมูลสุขภำพ) เป็นหน้ำที่หนึ่งในงำนของพวกเขำ หำกคุณท�ำงำนกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ให้
ปฏิบัติตำมนโยบำยที่บังคับใช้ของบริษัทเกี่ยวกับกำรเข้ำถึง กำรถ่ำยโอน และกำรใช้ข้อมูลนี้ โปรด
จ�ำไว้ว่ำ:

• ปฏิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลและควำมเป็นส่วนตัวในท้องถิ่น

• เขำ้ถึง รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะในกรณีที่จ�ำเป็นส�ำหรับงำนของคุณ และคุณได้
รับอนุญำตให้ดูข้อมูลเพ่ือเหตุผลทำงธุรกิจที่ชอบธรรม

• ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นำนเกินกว่ำที่ก�ำหนดในวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ

• เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะกับผู้ที่ได้รับอนุญำต ซึ่งมีเหตุผลทำงธุรกิจที่ชอบธรรมในกำร
ทรำบข้อมูลและผู้มีหน้ำที่ปกป้องข้อมูลนั้น

• จดัเกบ็ ส่งและท�ำลำยขอ้มลูสว่นบคุคลอยำ่งปลอดภยัตำมนโยบำยและกฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้และ

• รำยงำนกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต กำรละเมิดข้อมูลหรือควำมเสี่ยงอื่น ๆ ต่อข้อมูลส่วน
บุคคลที่เกิดขึ้นจริงหรือที่สงสัยไปยังฝำ่ยไอที ฝำ่ยทรัพยำกรบุคคล ฝำ่ยกฎหมำยในท้องถิ่น
ของคุณ หรือเจำ้หน้ำที่คุ้มครองข้อมูลในภูมิภำคของคุณทันที ถ้ำมี

การด�าเนินการตามค่านิยมของเรา

ถาม:  ฉันเชือ่ว่าเพ่ือนร่วมงานคนหนึง่ของฉันก�าลังขาย 
ทีอ่ยู่อีเมลของพนักงานให้กับบริษัทการตลาด 
ฉันควรท�าอย่างไร

ตอบ:  รายการทีอ่ยู่อีเมลของพนักงานเป็นความลับและ
อาจไม่สามารถเปิดเผยด้วยวิธีนี ้แจ้งข้อมูลทั้งหมด
ทีคุ่ณทราบเกีย่วกับปัญหานีแ้ก่ผู้จัดการของ
คุณ ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายก�ากับดูแล
องค์กรหรือสมาชิกฝ่ายกฎหมาย

เริ่มที่ใส่ใจ
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การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต
เรำประสบควำมส�ำเร็จในธุรกิจโดยอำศัยควำมซื่อสัตย์
ของพนักงำน ผลิตภัณฑ์และบริกำร รวมถึงควำม
เป็นเลิศทำงกำรค้ำและประสบกำรณ์ของลูกค้ำที่ยอด
เยี่ยมที่เรำเสนอให้ Ingredion มุ่งมั่นที่จะ ปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำร
ฟอกเงิน (Anti-Money Laundering, AML) และกำร
ให้เงินอุดหนุนต่อกำรก่อกำรร้ำยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เรำ
ไม่แสวงหำหรือรักษำไว้ซึ่งธุรกิจด้วยควำมไม่ซื่อสัตย์ต่อ
กำรตัดสินใจของลูกคำ้หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐของเรำ ข้อ
นี้มีผลบังคับใช้อย่ำงเท่ำเทียมกันกับบุคคลอื่น ๆ ที่ด�ำเนิน
กำรในนำมของเรำ เรำไม่ยอมรับหรือเข้ำไปเกี่ยวเนื่องกับ
กำรติดสินบน นั่นหมำยควำมว่ำเรำไม่ยอมจ่ำยเงินเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกับอิทธิพลในส่วนงำนรำชกำรหรือ เพ่ือให้ได้
เปรียบทำงกำรค้ำ

ประเทศส่วนใหญ่มีกฎหมำยต่อต้ำนกำรติดสินบนที่ห้ำม
มิให้ติดสินบนเจ้ำหน้ำที่รัฐ ภำยใต้กฎหมำยบำงประเทศ 
เช่น กฎหมำยต่อตำ้นกำรติดสินบนของสหรำชอำณำจักร 
ซึ่งพิจำรณำว่ำกำรติดสินบนบุคคลอื่น (กำรติดสินบน
ทำงกำรค้ำ) เป็นอำชญำกรรมเช่นกัน นอกจำกนี้พนักงำน 
Ingredion ทุกคนจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยต่อต้ำน
กำรทุจริตในตำ่งประเทศ (Foreign Corrupt Practices 
Act, FCPA) ของสหรัฐฯ ไม่ว่ำสถำนที่ส่วนบุคคลหรือ
สถำนที่ประกอบธุรกิจ เนื่องจำกบริษัทแม่ “Ingredion” 
ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกำ FCPA บัญญัติวำ่กำรติด
สินบนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นอำชญำกรรมและบังคับใช้ทุกที่
ที่ Ingredion ด�ำเนินธุรกิจ

เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรติดสินบน ห้ำมมิให้
เสนอของขวัญ สันทนำกำร สิ่งจูงใจหรือสิ่งใดก็ตำมที่มี
มูลค่ำแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือตัวแทนเจ้ำหน้ำที่ทุกรูปแบบ 
ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มำและคงไว้ซึ่ง

ธุรกิจ และห้ำมมิให้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ 
หรือสร้ำงควำมได้เปรียบอยำ่งไม่เป็นธรรม

ข้อห้ำมเหล่ำนี้มีผลบังคับใช้กับกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำ 
พันธมิตรและทุกคนที่ท�ำหนำ้ที่ในนำมของเรำ รวมถึง
ตัวแทน ที่ปรึกษำ ซัพพลำยเออร์และผู้รับจำ้ง

กำรจำ่ยเงนิใหก้บัรฐับำลบำงประกำรไมถ่อืเป็นขอ้หำ้ม 
ตวัอย่ำงเชน่ กำรจำ่ยเงนิเพ่ือให้หนว่ยงำนภำครฐัด�ำเนนิ
กำรตำมปกต ิเพ่ือช�ำระภำษีหรอืเม่ือหนว่ยงำนของรฐัเป็น
ลกูคำ้หรอืซพัพลำยเออร ์อย่ำงไรกต็ำม กำรจำ่ยเงนิสนิบน
หรอืกำรจำ่ยเงนิเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกใหก้บัเจำ้หนำ้ที่
ของรฐัทกุรปูแบบในประเทศใด ๆ น้ันเป็นขอ้หำ้ม กำรจำ่ย
เงนิเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกคอืกำรจำ่ยเงนิแกเ่จำ้หนำ้ที่
ของรฐัโดยตัง้ใจจะเรง่รดัหรอืรบัประกนักำรด�ำเนนิกำร
ตำมปกต ิเชน่ กำรออกใบอนญุำต บตัรอนญุำตหรอืวซีำ่ 
หำกเจำ้หนำ้ทีข่องรฐัขอใหค้ณุจ่ำยสนิบนหรอืจำ่ยเงนิเพ่ือ
อ�ำนวยควำมสะดวก คณุต้องปฏเิสธทีจ่ะจำ่ยเงนิ เวน้แต่
คณุจะเชือ่โดยสุจรติวำ่กำรไมจ่ำ่ยเงนิอำจท�ำใหคุ้ณหรอืผู้
อืน่ได้รบัอนัตรำยทำงรำ่งกำย นอกจำกนี ้คณุตอ้งรำยงำน
กำรรอ้งขอสินบนหรอืกำรจำ่ยเงนิเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก
ทนัทไีปยงัผูจั้ดกำรของคณุ ฝำ่ยกฎหมำย ฝำ่ยก�ำกบัดแูล
องค์กำรหรอืผ่ำนสำยดว่นจรยิธรรมทำงธรุกจิโดยตรง 

โปรดทรำบวำ่มีหน่วยงำนภำครัฐบำงแห่ง  
ด้วยข้อก�ำหนดอยำ่งเป็นทำงกำรเกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำ
ธรรมเนียม ตัวอย่ำงเช่น เพ่ือเร่งกำรตรวจสอบใบ
อนุญำต กำรท�ำธุรกรรมดังกล่ำว ซึ่งกำรจ่ำยเงินที่ไม่มี
ผลต่อกำรตัดสินใจเกี่ยวกับใบอนุญำตและกำรจ่ำยเงิน
เพ่ือใช้เพ่ือช�ำระค่ำทรัพยำกรและบุคลำกรที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
กำรเร่งรัดกำรประมวลผล จะไม่ถือเป็นกำรจ่ำยเงินเพ่ือ
อ�ำนวยควำมสะดวก

ใครคือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

FCPA ก�ำหนดว่ำเจำ้หน้ำที่ต่ำงประเทศคือ “เจำ้หน้ำที่หรือ
ลูกจ้ำงของรัฐบำลต่ำงประเทศหรือฝำ่ย ตัวแทนหรือหน่วย
งำนย่อย” เจำ้หนำ้ที่ของรัฐ รวมถึงบุคคลที่ท�ำงำนหรือเป็น
ตัวแทนของรัฐบำลหรือนิติบุคคลที่รัฐบำลเป็นเจำ้ของหรือ
เป็นผู้ควบคุม ตัวอยำ่งของเจำ้หน้ำที่ของรัฐ ได้แก่

• เจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนภำครัฐ ฝำ่ยหรือ
หน่วยงำนรำชกำร

• เจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงของธุรกิจ โรงเรียน โรงพยำบำล
หรือหน่วยงำนอื่นที่รัฐเป็นเจำ้ของ

• เจ้ำหน้ำที่ ลูกจำ้งหรือเจ้ำหน้ำที่ของพรรคกำรเมือง

• ผู้สมัครรับต�ำแหน่งทำงกำรเมือง

• เจ้ำหน้ำที่ ลูกจำ้งหรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำง
ประเทศระดับรัฐ หรือฝำ่ย หรือหน่วยงำนในองค์กรดัง
กล่ำว (เช่น IMF หรือธนำคำรโลก)

• บุคคลที่ท�ำหนำ้ที่อย่ำงเป็นทำงกำรในนำม ของหน่วย
งำนภำครัฐ

• เจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงขององค์กรกำรคำ้ที่รัฐเป็น
เจ้ำของหรือ เป็นผู้ควบคุม

• บุคคลอื่นที่มีอิทธิพลในส่วนงำนรำชกำร เช่น บุคคลที่
มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดส่วนตัวหรือควำมสัมพันธ์ทำง
ครอบครัวกับเจำ้หน้ำที่ของรัฐ

รำยกำรสุดท้ำยแสดงให้เห็นว่ำค�ำจ�ำกัดควำมของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐไม่ได้เป็นเพียงแค่บุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งรำชกำร
เท่ำนั้น

หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.comเริ่มที่ใส่ใจ

เป็นที่ต้องการบทน�า มาตรฐานของเราทุกคนมีส่วนร่วมเริ่มที่ใส่ใจ กล้าคิดส่ิงใหม่ คิดแบบเจ้าของ
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ยึดถือค่านิยมของเรา 

กำรทุจริตอำจมีหลำยรูปแบบ พันธมิตรของเรำและทุกคนที่มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำรในนำม
ของเรำจะต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนและควำมคำดหวังของเรำ และรักษำควำมมุ่งมั่นของเรำ
ในกำรท�ำธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์และปฏิบัติตำมกฎหมำยที่บังคับใช้เป็นส�ำคัญ เมื่อติดต่อกับ
องค์กรภำยนอก ให้ระวังสัญญำณเตือนที่ต้องมีกำรสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนจ้ำงงำนหรือท�ำงำน
กับบุคคลภำยนอกบริษัท Ingredion เช่น

• กำรปฏิเสธที่จะยอมรับมำตรฐำนสำกลของ Ingredion หรือข้อก�ำหนดสัญญำวำ่ด้วยกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต

• ควำมไม่สอดคล้องหรือกำรบิดเบือนควำมจริงในกำรสอบทำนธุรกิจหรือไม่เต็มใจ ที่จะให้
ควำมร่วมมือ

• กำรร้องขอให้เตรียมกำรช�ำระเงินที่ผิดปกติ เช่น กำรช�ำระเป็นเงินสดหรือกำรช�ำระเงิน
กับตัวกลำงที่เป็นบุคคลภำยนอก (เช่น ไม่ใช่ผู้ขำยที่ให้ บริกำร)

• กำรร้องขอให้บริจำคเพ่ือกำรกุศล

• ข้อเสนอแนะของฝำ่ยหนึ่งโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

• กำรจ้ำงญำติของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือแม้แต่ข้อเสนอฝกึงำนแก่ญำติ

• ค่ำคอมมิชชั่นหรือค่ำธรรมเนียมที่สูงกวำ่อัตรำตำมตลำด

• ชื่อเสียงในกำรด�ำเนินธุรกิจที่นำ่สงสัย

• ควำมใกล้ชิดทำงสังคม ธุรกิจหรือครอบครัวกับเจำ้หน้ำที่ของรัฐ

เมื่อเลือกและรักษำซัพพลำยเออร์ ให้ด�ำเนินกำรดังนี้เสมอ:

• ปฏิบัติตำมกระบวนกำรเสนอรำคำ กำรเจรจำและกำรท�ำสัญญำที่เกี่ยวข้อง

• หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริงกับซัพพลำยเออร์

• รวมถึงข้อก�ำหนดของ FCPA ในสัญญำซัพพลำยเออร์ของ Ingredion ทั้งหมด

• ด�ำเนินกำรสอบทำนธุรกิจอย่ำงเหมำะสมเพ่ือพิจำรณำว่ำซัพพลำยเออร์เป็นองค์กรที่ชอบ
ด้วยกฎหมำย มีชื่อเสียงในดำ้นควำมซื่อสัตย์และพฤติกรรมที่มีจริยธรรม มีกำรเชื่อมต่อกับ
ทุกคนจำกรัฐบำลหรือองค์กรของรัฐ หรือซัพพลำยเออร์เคยมีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่ผิด
กฎหมำยหรือไม่

ส�ำหรับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรสอบทำนธุรกิจของซัพพลำยเออร์ โปรดติดต่อฝำ่ยกฎหมำยของ
คุณ

การด�าเนินการตามค่านิยมของเรา 

ถาม:  มีคนแนะน�าให้ฉันจ่าย “ทิป” $20 แก่พนักงานของบริษัทโทรศัพท์ของรัฐ
เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งสายโทรศัพท์ตรงเวลาทีส่�านักงานของบริษัท 
แม้จะเป็นเงินจากกระเป๋าของฉันเอง แต่การให้เงินจ�านวนเล็กน้อยเช่นนี้
ผิดกฎหมายหรือไม่

ตอบ:  ใช่ คุณต้องติดต่อฝ่ายกฎหมายในพ้ืนทีข่องคุณ ฝ่ายก�ากับดูแลองค์กร
หรือสายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจ การท�าธุรกรรมนีจ้ะพิจารณาว่า
เป็นการจ่ายเงินเพ่ืออ�านวยความสะดวก ซึง่เป็นข้อห้ามภายใต้นโยบาย 
Ingredion ของเรา ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนเงินเท่าใดก็ตาม การจ่ายเงิน
ด้วยเงินของคุณเองในนามของ Ingredion ไม่ได้เปลีย่นลักษณะของ
การจ่ายเงินแต่อย่างใด แต่เป็นการติดสินบน แม้ว่าจะมีการจ่ายเงินไป
แล้วโดยไม่เจตนา แต่ก็ยังต้องรายงานในบัญชีของบริษัท

ถาม:  ผู้ตรวจสอบในพ้ืนทีเ่ยีย่มชมโรงงานของ Ingredion เป็นประจ�า เมือ่
ไม่นานมานี ้ผู้ตรวจสอบระบุว่าเขาพบข้อบกพร่องและขู่ว่าจะปิดโรงงาน 
เว้นแต่ว่าผู้จัดการโรงงานจะตกลงทีจ่ะจ่ายเงินสดให้กับผู้ตรวจสอบ ผู้
จัดการโรงงานกังวลเกีย่วกับการผลิตทีต่้องหยุดชะงัก เนือ่งจากจ�านวน
เงินทีร่้องขอไม่ได้มากมายอะไร เธอจึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรหากจ่ายเงิน
ไปแล้วท�าให้โรงงานยังคงด�าเนินการต่อไป เธอท�าถูกต้องหรือไม่

ตอบ:  ไม ่ผูจ้ดัการโรงงานอาจคดิวา่เธอก�าลงัชว่ยเหลอื Ingredion ดว้ยการ
หลีกเลีย่งไมใ่ห้โรงงานตอ้งหยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม การใหข้องมีคา่ใด ๆ 
แก่ผูต้รวจสอบภายใตส้ถานการณเ์หล่านีจ้ะพิจารณาวา่เป็นการติดสินบน 
เนือ่งจากการจา่ยเงินมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือมอิีทธพิลตอ่การตรวจสอบ
โรงงานของผู้ตรวจสอบ เธอจะตอ้งไมจ่า่ยเงิน และเธอควรตดิต่อฝ่าย
กฎหมาย ฝ่ายก�ากบัดแูลองคก์รหรือสายดว่นจรยิธรรมทางธุรกจิทันที

หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.comเริ่มที่ใส่ใจ
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เป็นที่ต้องการ
เรามีสิทธิ์ทีจ่ะเป็นทีต่้องการของลูกค้าโดยการส่งมอบคุณค่าทีย่ัง่ยืน
ร่วมกันในทุก ๆ ด้านเพ่ือประสบการณ์ของลูกค้า 

ในส่วนนี้ ประกอบไปด้วย:

กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม

ของขวัญและสันทนำกำร

ผลประโยชน์ทับซ้อน

กิจกรรมและกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง

กำรปฎิบัติตำมกฎระเบียบกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com
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การรับข้อมูลทางการแข่งขัน

เรำสำมำรถรับข้อมูลทำงกำรแข่งขันได้อย่ำงเป็นธรรม
และมีจริยธรรมจำกแหล่งข้อมูลสำธำรณะ เช่น รำยงำน
ของสื่อ วำรสำรกำรค้ำ รำยงำนประจ�ำปี เอกสำรที่ยื่นต่อ
รัฐบำล สุนทรพจน์ของผู้บริหำรบริษัท และจำกลูกค้ำใน
บริบทของข้อเสนอที่แข่งขันกัน 

ไม่ควรรับข้อมูลทำงกำรแข่งขันจำกกำรบิดเบือนควำม
จริง กำรบุกรุก กำรขโมย กำรรุกล�ำ้ควำมเป็นส่วนตัวหรือ
กำรได้รับข้อมูลจำกเพ่ือนร่วมงำนเกี่ยวกับนำยจำ้งเก่ำ

เมื่อติดต่อกับคู่แข่ง ไม่ควรท�ำข้อตกลงใด ๆ ไม่ว่ำจะเป็น
ทำงกำรหรือไม่ก็ตำม ทั้งที่เป็นลำยลักษณ์อักษรหรือ
ทำงวำจำ เพ่ือก�ำหนดรำคำหรือเงื่อนไขกำรขำยอื่น ๆ 
ประสำนงำนกำรเสนอรำคำ จัดสรรลูกคำ้ พ้ืนที่ขำยหรือ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นใดที่ละเมิด
กฎหมำยต่อตำ้นกำรผูกขำดหรือกฎหมำยกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำอย่ำงเป็นธรรมที่บังคับใช้ เรำไม่เคยพูดคุย
เรื่องดังกล่ำวกับคู่แข่ง แม้ในสภำพแวดล้อมที่ไม่เป็น
ทำงกำร เช่น งำนแสดงสินค้ำหรืองำนของลูกค้ำ หำก
คุณมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อฝำ่ยกฎหมำยในพ้ืนที่ของ
คุณ

ยึดถือค่านิยมของเรา

เรำแข่งขันอย่ำงจริงจังโดยยึดตำมคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์ของเรำ โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือตอบสนองหรือ
ท�ำให้ได้เกินกว่ำควำมต้องกำรของลูกค้ำและส่งมอบส่วน
ผสมที่ยอดเยี่ยม เพ่ือช่วยให้ลูกค้ำของเรำประสบควำม
ส�ำเร็จ แข่งขันอย่ำงเป็นธรรม:

• อยำ่ใช้วิธีที่ผิดกฎหมำยหรือผิดจรรยำบรรณเพ่ือให้
ได้เปรียบในกำรแข่งขัน

• ไม่ยินยอมที่จะแก้ไขรำคำ กำรสมยอมในกำรเสนอ
รำคำหรือกำรแบ่งผลิตภัณฑ์ พ้ืนที่ ลูกค้ำหรือตลำด
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือจ�ำกัดกำรผลิตหรือกำร
ขำยผลิตภัณฑ์

• ไม่แสดงควำมเห็นที่เป็นเท็จ ไม่มีมูลควำมจริงหรือ
ท�ำให้เข้ำใจผิดเกี่ยวกับบริษัทของเรำ คู่แข่งของเรำ
หรือผลิตภัณฑ์

• ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับด้วยวิธีที่ไม่เป็นธรรม หรือผิด
กฎหมำย

• ไม่วำ่จ้ำงบุคคลภำยนอกให้รับข้อมูลทำงกำรแข่งขัน
ที่อำจผิดกฎหมำยได้ หำกได้รับกำรรวบรวมข้อมูล
โดยตรงจำก Ingredion

เป็นที่ต้องการ

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เรำเชื่อในกำรแข่งขันอยำ่งเป็นธรรม เรำพยำยำมเพ่ือส่งมอบแนวทำงแก้ปัญหำที่ช่วยให้ลูกค้ำของเรำสำมำรถสร้ำง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภคและประสบควำมส�ำเร็จในตลำดท้องถิ่น เรำไม่เคยใช้วิธีที่ผิดกฎหมำยหรือผิด
จรรยำบรรณเพ่ือให้ได้เปรียบในกำรแข่งขัน

การด�าเนินการตามค่านิยมของเรา

ถาม:  เพ่ือนรักของฉันท�างานให้กับบริษัทคู่แข่ง 
ทีง่านแสดงสินค้า เพ่ือนของฉันเสนอ
กลยุทธ์ส�าหรับเราทั้งสอง ในการเพ่ือเพ่ิม
ยอดขายโดยการแบ่งพ้ืนทีก่ัน ฉันควรท�า
ตามแผนนั้นหรือไม่

ตอบ:  ไม่ การจัดสรรลูกค้าหรือการตกลง
แบ่งพ้ืนทีก่ารขายระหว่างคู่แข่งอาจ
เป็นการละเมิดกฎหมาย หากคู่แข่งเริ่ม
การสนทนาเกีย่วกับการตกลงแบ่งพ้ืนที่
การขาย ให้หยุดการสนทนาทันที* หาก
คุณอยู่ในงานแสดงสินค้าและมีการเริ่ม
สนทนาในลักษณะนี ้ให้จบการสนทนา
ทันที รายงานความพยายามทีจ่ะพูดคุย
เกีย่วกับการต่อต้านการแข่งขันต่อฝ่าย
กฎหมายทันที 

* คุณควรหยุดการสนทนาและแนะน�าว่า
“เราไม่สามารถสนทนาในลักษณะนีไ้ด้ 
และหาก ยังไม่หยุดสนทนา ฉันจะต้อง
ขอตัวเลยตอนนี!้”

หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com
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เมือ่ใดทีค่วรให้หรือรับการเลีย้งอาหาร สันทนาการ
หรือของขวัญ 

ของขวัญและสันทนาการ
เรำมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรับรองว่ำควำมสัมพันธ์ของเรำกับลูกค้ำ ซัพพลำยเออร์และพันธมิตรทำงธุรกิจอื่น ๆ เป็นไปตำมกำรตัดสินใจอย่ำงยุติธรรมและไม่มีอิทธิพลจำกข้อเสนอ
ของขวัญหรือสันทนำกำร ส่วนนี้ยังใช้กับพันธมิตรหรือบุคคลภำยนอก ซึ่งท�ำงำนในนำมของ Ingredion

การด�าเนินการตามค่านิยมของเรา

ถาม:  ฉันเป็นสมาชิกในทีมทีร่ับหน้าทีต่่อสัญญากับซัพพลายเออร์ปัจจุบัน ในระหว่างการเจรจา ซัพพลายเออร์ได้
เสนอบัตรเข้าชมกีฬาเบสบอลประจ�าฤดูกาลส่ีใบ แม้บัตรจะมีราคาไม่แพงนัก แต่ก็ยังถือว่าสูงกว่าราคาปกติ
ในพ้ืนทีข่องฉัน นอกจากนี ้เนือ่งจากเป็นการเล่นหลายทีม บัตรเข้าชมจึงหายาก เมือ่พิจารณาสถานการณ์
แล้ว ฉันได้แจ้งผู้จัดการของฉัน เราตัดสินใจว่าเป็นการดีทีสุ่ดทีจ่ะไม่รับบัตรนั้น เราท�าส่ิงทีถู่กต้องหรือไม่

ตอบ:  ใช่ การขอค�าแนะน�าจากผู้จัดการของคุณก่อนทีจ่ะรับของขวัญ ซึง่มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าทีเ่หมาะสม เป็น
แนวทางทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์นี ้เมือ่พิจารณาถึงสถานการณ์แล้ว ข้อเสนอของซัพพลายเออร์อาจ
พิจารณาได้ว่าเป็นความพยายามทีจ่ะมีอิทธิพลต่อการต่ออายุสัญญา

เป็นที่ต้องการ หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com

คุณสามารถมอบของขวัญ
ได้ตามปกติ หาก:

คุณไม่สามารถมอบของ
ขวัญได้ตามปกติ หาก:

• ไม่ละเมิดกฎหมำยท้องถิ่นหรือ
มำตรฐำนธุรกิจของผู้รับ

• ไม่ท�ำให้ผู้รับรู้สึกผูกมัดหรือดู
เหมือนวำ่เป็นข้อผูกมัด

• ไม่ได้ถูกเรียกร้อง

• ไม่ได้มอบให้บ่อย ๆ

• ไม่เกินขอบเขตกำรด�ำเนิน
ธุรกิจในท้องถิ่นที่ยอมรับโดย
ทั่วไป

• เป็นองค์ประกอบที่สมเหตุ
สมผลต่อควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจ

• สอดคล้องกับหลักจรรยำ
บรรณของ Ingredion และ

• แสดงในรำยงำนค่ำใช้จ่ำยของ
พนักงำนและในเอกสำรและ
บันทึกของ Ingredion อยำ่ง
ถูกต้อง

• ผิดกฎหมำย

• อำจดูเหมือนหรืออำจก่อให้
เกิดเหตุกำรณ์ที่พนักงำน
ให้หรือรับควำมช่วยเหลือ
เป็นกำรแลกเปลี่ยน

• มำกเกินควำมเหมำะสมต่อ
สถำนกำรณ์

• เกิดขึ้นพร้อมกับกำรตัดสิน
ใจซื้อหรือขำย เนื่องจำกสิ่ง
เหลำ่นี้อำจมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจอย่ำงไม่เหมำะสม

• เกี่ยวข้องกับกำรให้หรือรับ
เงินสดหรือสิ่งของที่เทียบ
เท่ำเงินสด เช่น บัตรของ
ขวัญ บัตรสมนำคุณหรือ
บัตรก�ำนัลที่มียอดกำรใช้
จำ่ยตำมก�ำหนด

• น่ำรังเกียจ ส่อไปในทำงเพศ
หรือไม่พึงปรำรถนำ

ไม่ควรขอหรือเรียกร้องของขวัญ (หรือคำดหวัง) ของขวัญ ควำม
ช่วยเหลือหรือสันทนำกำรจำกพันธมิตรทำงธุรกิจของ Ingredion ไม่
วำ่กรณีใด โปรดทรำบวำ่มีกำรใช้กฎพิเศษเมื่อติดต่อกับเจำ้หน้ำที่ของ
รัฐ

ของขวัญและสันทนาการ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กำรมอบหรือให้ของขวัญหรือมื้ออำหำรธรรมดำ ๆ แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (หรือผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ส่วนตัว  
หรือควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวอยำ่งใกล้ชิดกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ) อำจเป็นกำรละเมิดกฎหมำยท้องถิ่นและกฎหมำย
ของสหรัฐอเมริกำ (และหำกคุณไม่ได้อยู่ ในสหรัฐอเมริกำ ยังหมำยรวมถึงกฎหมำยที่ใช้บังคับในประเทศที่ธุรกิจของ
คุณตั้งอยู่เช่นกัน) ติดต่อ ฝำ่ยกฎหมำย ฝำ่ยก�ำกับดูแลองค์กรหรือฝำ่ยก�ำกับดูแลในพ้ืนที่ก่อนที่จะมอบหรือให้ของ
ขวัญ มื้ออำหำร หรือสันทนำกำรแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (หรือผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ส่วนตัวหรือควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว
อยำ่งใกล้ชิดกับ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ) และก่อนที่คุณจะยอมรับของขวัญเช่นกัน

เงินให้กู้ยืม 
เจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรและพนักงำนอำจไม่ได้รับเงินให้กู้ยืมหรือมีภำระผูกพันที่บริษัทเป็นผู้ค�ำ้ประกัน 
เว้นแต่ที่ได้รับอนุญำตอยำ่งชัดแจ้งโดยนโยบำยของบริษัท

เป็นที่ต้องการบทน�า มาตรฐานของเราทุกคนมีส่วนร่วมเริ่มที่ใส่ใจ กล้าคิดส่ิงใหม่ คิดแบบเจ้าของ
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• ไม่ปล่อยให้ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัว หรือ
มิตรภำพมีอิทธิพลหรืออำจจะมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจทำงธุรกิจของเรำ

• หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ใด ๆ ที่อำจมีผลต่อกำร
ตัดสินใจของคุณ

• ไม่เรียกร้องหรือยอมรับสิ่งของมีค่ำซึ่งอำจพิจำรณำ
ได้ว่ำเป็นวิธีที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจใน
ทำงที่มิชอบ

• ยกย่องธุรกิจที่มีคุณสมบัติคู่ควรเท่ำนั้นเพ่ือรับ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ดีที่สุดในรำคำและเงื่อนไขที่
ดีที่สุด

• กำรตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Ingredion ต้อง
ค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทและล�ำดับควำม
ส�ำคัญของบริษัทเสมอ

• ไม่แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจที่เรำได้รับจำกกำร
ท�ำงำนกับ Ingredion เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ขององค์กรอื่น ที่ไม่ใช่ของ Ingredion
และ

• เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจเกิดขึ้นโดย
ทันที โดยติดต่อผู้จัดกำร ฝำ่ยกฎหมำย ฝำ่ยก�ำกับ
ดูแลองค์กร ฝำ่ยทรัพยำกรบุคคลหรือสำยด่วน
จริยธรรมทำงธุรกิจ

ผลประโยชน์ทับซ้อน
เรำด�ำเนินกำรเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ Ingredion และไม่อนุญำตให้ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัวหรือมิตรภำพ 
หรือควำมสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เรำมีอิทธิพลหรืออำจจะมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ

ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร

ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อมีผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ำมำแทรกแซงหรือแสดงให้เห็นว่ำมีกำร
แทรกแซงต่องำนที่ได้ด�ำเนินกำรมำอย่ำงเป็นธรรมและมีจริยธรรมโดยไม่มีอคติหรือมีอิทธิพลในทำงที่มิชอบ บำงกรณีมีควำม
ชัดเจน เช่น มีญำติสนิทด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้จัดกำรหรือท�ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรบริหำรในคณะกรรมกำรของคู่แข่ง

ควำมขัดแย้งอำจเกิดขึ้นได้ในหลำย ๆ สถำนกำรณ์และหลักจรรยำบรรณของเรำไม่สำมำรถระบุได้ทั้งหมด  หำกมีข้อสงสัย 
โปรดติดต่อผู้จัดกำรของคุณ ฝำ่ยกฎหมำย ฝำ่ยก�ำกับดูแลองค์กร คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลในพ้ืนที่ ฝำ่ยทรัพยำกรบุคคล
หรือสำยด่วนจริยธรรมทำงธุรกิจก่อนด�ำเนินกำรใด ๆ

โปรดจ�ำไว้ว่ำ กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนอำจไม่ถือเป็นกำรละเมิดหลักจรรยำบรรณของเรำ แต่กำรไม่เปิดเผยข้อมูลถือว่ำ
เป็นกำรละเมิด

ยึดถือค่านิยมของเรา

ผลประโยชน์ทับซ้อนอำจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและธุรกิจของ Ingredion และอำจส่งผลเสียต่อตัวบุคคลเช่นเดียวกัน เพ่ือ
ช่วยหลีกเลี่ยงผลเสียที่ตำมมำจำกผลประโยชน์ทับซ้อน:

การด�าเนินการตามค่านิยมของเรา

ถาม:  ดอนท�างานในส่วนการจัดซือ้ข้าวโพด เขา
เพ่ิงย้ายไปโรงงานทีอ่ยู่ใกล้กับบ้านเกิดของ
เขาและได้รับเลือ่นต�าแหน่งเป็นผู้จัดการ 
ลุงของเขาเป็นเจ้าของทีด่ินการเกษตรใน
บริเวณใกล้เคียง และดอนก็รู้ว่าพวกเขา
ก็จ�าหน่ายข้าวโพดให้กับ Ingredion เป็น
ครั้งคราว ดอนกังวลว่าการท�าธุรกรรม
เหล่านีจ้ะก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิด  
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับบทบาทหน้าทีใ่หม่
ของเขา ดอนควรเปิดเผยผลประโยชน์ทับ
ซ้อนทีอ่าจเกิดขึน้หรือไม่

ตอบ:  ใช่ ดอนมีข้อกังวลทีม่ีเหตุผลสมควรและ
ควรแจ้งให้ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายหรือ
คณะกรรมการก�ากับดูแลในพ้ืนทีพิ่จารณา
ถึงสถานการณ์ดังกล่าว หลังจากการเปิด
เผยข้อมูลแล้ว บริษัทสามารถตรวจสอบ
สถานการณ์และพิจารณาว่าในความเป็น
จริงแล้ว กรณีนีท้�าให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือไม่

เป็นที่ต้องการ หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com
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การวิ่งเต้น
กำรวิ่งเต้นคือ ควำมพยำยำมที่จะมีอิทธิพลต่อกำรกระท�ำ นโยบำยหรือกำรตัดสินใจของเจำ้
หนำ้ที่รัฐบำลในชีวิตประจ�ำวัน พนักงำน ผู้รับจ้ำงหรือตัวแทนต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
กำรวิ่งเต้นใด ๆ ในนำมของ Ingredion โดยไม่ได้รับกำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ตลอดจนกำรประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ฝำ่ยกิจกำรภำครัฐหรือที่ปรึกษำดำ้นกฎหมำยที่รับผิด
ชอบในประเทศหรือภูมิภำค กำรวิ่งเต้นใด ๆ ที่ได้รับกำรอนุมัติจะต้องเป็นไปตำมกฎหมำยที่
ใช้บังคับ หำกคุณไม่แน่ใจว่ำกำรสื่อสำรหรือกำรโต้ตอบของคุณกับเจำ้หน้ำที่ของรัฐถือว่ำ
เป็นกำรวิ่งเต้นหรือไม่ โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่ฝำ่ยกิจกำรภำครัฐหรือที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยที่
รับผิดชอบในประเทศหรือภูมิภำค

การมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือทางการเมือง
Ingredion ไม่ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมืองต่อผู้สมัคร องค์กรพรรคกำรเมือง คณะ
กรรมกำรฝำ่ยกำรเมืองหรือองค์กรทำงกำรเมือง เพ่ือแลกกับ กำรด�ำเนินงำนรำชกำรแบบ
เร่งด่วน

ยึดถือค่านิยมของเรา 
หลำยประเทศที่ Ingredion ด�ำเนินธุรกิจควบคุมกิจกรรมกำรวิ่งเต้นอยำ่งเคร่งครัด 
โปรดจ�ำไว้ว่ำ:

• ต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรวิ่งเต้นใด ๆ ในนำมของ Ingredion โดยไม่ได้รับกำรอนุมัติ
เป็นลำยลักษณ์อักษร ตลอดจนกำรประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ฝำ่ยกิจกำรภำครัฐหรือที่
ปรึกษำด้ำนกฎหมำยที่รับผิดชอบในประเทศหรือภูมิภำค

• กิจกรรมกำรวิ่งเต้นจะต้องเป็นไปตำมกฎหมำยแห่งสหรัฐ กฎหมำยแห่งมลรัฐ และ
กฎหมำยท้องถิ่น

หำกคุณไม่แน่ใจว่ำกำรสื่อสำรหรือกำรโต้ตอบของคุณกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐถือว่ำเป็น
กิจกรรมกำรวิ่งเต้นหรือไม่ โปรดติดต่อเจำ้หน้ำที่ฝำ่ยกิจกำรภำครัฐหรือที่ปรึกษำดำ้น
กฎหมำยที่รับผิดชอบในประเทศหรือภูมิภำค

กิจกรรมและการช่วยเหลือทางการเมืองส่วนบุคคล
Ingredion เคำรพสิทธิ์ของพนักงำนและผู้อื่น ๆ ที่ท�ำงำนกับบริษัทในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงกำรเมืองในเวลำส่วนตัว ซึ่งอยู่นอกเวลำท�ำงำน ในกรณีที่กฎหมำยอนุญำตให้สำมำรถ
ช่วยเหลือทำงกำรเมืองได้เป็นกำรส่วนตัว โปรดท�ำควำมเข้ำใจเงื่อนไขเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้อง
กับควำมสัมพันธ์ของคุณกับบริษัท ดังต่อไปนี้:

• ไม่บริจำคเงินจำกกองทุนของบริษัท

• ไม่เบิกค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำกกิจกรรมทำงกำรเมืองส่วนตัว

• ไม่ใช้ทรัพยำกรของบริษัทหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับของ Ingredion เมื่อเข้ำ
ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมือง และ

• ไม่ระบุหรือแสดงตนว่ำคุณเป็นตัวแทนของ Ingredion ในกิจกรรมทำงกำรเมืองส่วน
บุคคล (เช่น บนสื่อสังคมออนไลน์) ไม่ว่ำกรณีใด

กฎข้ำงต้นยังใช้กับผู้รับจำ้งรำยบุคคลและผู้อื่นที่ร่วมงำน กับ Ingredion

การด�าเนินการตามค่านิยมของเรา 

ถาม:  ฉันได้รับเชิญให้ร่วมรณรงค์ทางการเมืองในท้องถิ่น ฉันท�าเช่นนั้นได้หรือไม่

ตอบ:  ได้ บริษัทของเราสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง อย่างไร
ก็ตาม เป็นส่ิงส�าคัญทีคุ่ณต้องแยกกิจกรรมทางการเมืองกับทีท่�างานออก
จากกัน ร่วมกิจกรรมในเวลาส่วนตัวและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ดังนั้น คุณ
ไม่สามารถใช้ทรัพยากรของบริษัท รวมถึงเวลาท�างาน พาหนะของบริษัท การ
ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของบริษัท หรือการใช้ชือ่ของบริษัทหรือ
ทรัพย์สินอืน่ ๆ เมือ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองส่วนบุคคล

กิจกรรมและการช่วยเหลือทางการเมือง
เรำปฏิบัติตำมกฎหมำยทั้งหมดที่บังคับใช้เกี่ยวกับกิจกรรมทำงกำรเมืองและข้อก�ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูล

เป็นที่ต้องการ หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com
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• Ingredion ไม่ด�ำเนินธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญำตกับ
ประเทศ หรือหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรห้ำมค้ำขำย
หรือกำรคว�ำ่บำตรทำงเศรษฐกิจ (เช่น อิหร่ำน
ซีเรีย เกำหลีเหนือ)

• ในฐำนะบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ Ingredion
ไม่ได้รับอนุญำตให้มีส่วนร่วมในกำรคว�ำ่บำตร
(เช่น กำรปฏิเสธที่จะจ�ำหน่ำยสินค้ำให้กับลูกค้ำที่
ตั้งอยู่ ในบำงประเทศ) ซึ่งรัฐบำลสหรัฐอเมริกำไม่
ให้กำรสนับสนุน

• กำรน�ำเข้ำสินค้ำของ Ingredion จะต้องผ่ำนกำร
ประเมินค่ำภำษีตำมพิกัดอัตรำภำษีศุลกำกรอย่ำงถูก
ต้องโดยใช้กำรประเมินรำคำที่ถูกต้องตำมรำคำที่ซื้อ
(รำคำที่จำ่ยไป) หรือมูลค่ำกำรท�ำธุรกรรม (นโยบำย
กำรก�ำหนดรำคำซื้อขำยของ Ingredion) ส�ำหรับ
ธุรกรรมของฝำ่ยที่เกี่ยวข้อง

• ปฏิบัติตำมนโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบัติตำมกฎ
ระเบียบกำรค้ำท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศและ
สถำนที่ที่คุณท�ำงำน

• ติดต่อตัวแทนฝำ่ยก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎ
ระเบียบกำรค้ำในท้องถิ่นหรือฝำ่ยกฎหมำยในท้อง
ถิ่น หำกลูกค้ำ ซัพพลำยเออร์หรือตัวแทนส่งสินคำ้
ขอให้ Ingredion มีส่วนร่วมในกำรคว�ำ่บำตรหรือท�ำ
ธุรกิจกับฝำ่ยที่ถูกสั่งหำ้มค้ำขำยหรือถูกจ�ำกัด โปรด
ทรำบวำ่กำรลงโทษสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ ศึกษำ
ข้อมูลสถำนะล่ำสุดก่อนที่คุณจะด�ำเนินกำรใด ๆ

การปฎิบัติตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
เรำปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อตกลงและข้อจ�ำกัดทำงกำรค้ำทั้งหมดที่ใช้กับธุรกิจของเรำในระหว่ำงกำรแลกเปลี่ยน 
สินคำ้ระหว่ำงประเทศ รวมถึงประกำศพิธีกำรน�ำเขำ้สินค้ำและกฎหมำยควบคุมกำรส่งออก 

ยึดถือค่านิยมของเรา

หำกคุณรับผิดชอบในกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ของ Ingredion หรือเป็นผู้เสนอขำยวัสดุที่ไม่ใช้ในเชิงกำรค้ำข้ำมพรมแดน คุณ
จะต้องศึกษำและปฏิบัติตำมกฎหมำยของสหรัฐอเมริกำที่บังคับใช้และกฎหมำยท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ  ไม่ว่ำคุณจะอยู่
หรือตั้งอยู่ที่ใดก็ตำม โปรดจ�ำไว้ว่ำ:

การด�าเนินการตามค่านิยมของเรา 

ถาม:  เพ่ือหลีกเลีย่งการจ่ายภาษีศุลกากรในประเทศ
ของตน ลูกค้าต่างประเทศได้ขอให้พนักงาน
ในสหรัฐฯ ลงนามในประกาศรับรองแหล่ง
ก�าเนิดสินค้าหรือใบรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้า 
โดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีต้นทาง
จากประเทศเม็กซิโก ฉันทราบว่าผลิตภัณฑ์
ได้รับการบรรจุในเม็กซิโก แต่ฉันไม่ทราบ
ถึงกระบวนการผลิตและต้นทางการผลิต
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ฉันจะลงนามในเอกสารได้
หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ ไม่ควรลงนามโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก
ทีม ก�ากับดูแลองค์กรหรือ ทีมก�ากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบการค้าของสหรัฐอเมริกา/แคนาดา 
หรือเจ้าหน้าทีก่�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การค้าในพ้ืนทีข่องคุณ ประกาศและใบรับรองแหล่ง
ก�าเนิดสินค้าถูกควบคุมโดยกฎหมายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ และต้องวิเคราะห์กระบวนการผลิต
อย่างละเอียดภายใต้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีก่�าหนด 
ข้อความทีไ่ม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิด การส�าแดง
เท็จต่อเจ้าหน้าทีศุ่ลกากรและท�าให้ บริษัทต้องเสียค่า
ปรับและเบีย้ปรับอย่างมีนัยส�าคัญ แม้ว่า Ingredion 
จะไม่เป็นผู้น�าเข้าหรือผู้ส่งออกก็ตาม

เป็นที่ต้องการ หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com
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ทุกคนมีส่วนร่วม
เรายอมรับความหลากหลายและมุ่งมัน่ทีจ่ะสนับสนุนสภาพแวดล้อม
การท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยทุกคนมีคุณค่าในตัวเองและรู้สึกมีแรง
บันดาลใจ ทีจ่ะสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มความสามารถ

ในส่วนนี้ ประกอบไปด้วย:

ควำมหลำกหลำยและกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม

กำรล่วงละเมิดและกำรเลือกปฏิบัติ

กำรต่อต้ำนควำมรุนแรง กำรคุกคำมและกำรข่มขู่

หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com
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ความหลากหลายและการท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม
เรำใช้ควำมสำมำรถและมุมมองที่หลำกหลำยของพนักงำนของเรำเพ่ือค้นหำวิธีกำรใหม่ ๆ ในกำรเพ่ิม
มูลค่ำให้กับธุรกิจของเรำและธุรกิจของลูกค้ำ

เรำเสริมสรำ้งควำมหลำกหลำยในทีมงำน เพรำะวิธีนี้ช่วยให้เรำบรรลุผล ทำงธุรกิจที่ดีและแข็งแกร่งขึ้น 
ทั้งยังสรำ้งประสบกำรณ์ที่ดีให้แก่พนักงำน  

ยึดถือค่านิยมของเรา

เรำเชื่อว่ำกำรเติบโตและนวัตกรรมของเรำขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของบริษัทที่ให้คุณค่ำและส่งเสริม
ควำมหลำกหลำยและกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม ควำมหลำกหลำยของควำมคิด มุมมอง ภูมิหลังและ
ประสบกำรณ์เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อควำมส�ำเร็จในระยะยำวของบริษัท เรำ:

• ให้ควำมส�ำคัญกับควำมสำมำรถที่หลำกหลำยของบุคลำกรของเรำ

• แสดงควำมเคำรพซึ่งกันและกัน

• มองหำควำมคิดเห็นและแนวทำงที่แตกต่ำงกันอย่ำงจริงจัง

• พยำยำมอย่ำงต่อเนื่องที่จะเปิดเผยและแก้ไขอคติ (ทั้งอคติระดับที่มีจิตส�ำนึกและภำยใต้ จิตส�ำนึก)
และ

• ผลักดันกำรเติบโตและนวัตกรรมด้วยกำรผสมผสำนควำมหลำกหลำยและกลยุทธ์กำรท�ำงำนร่วม
กันเป็นกลุ่ม ในกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำ

ทุกคนมีส่วนร่วม

การด�าเนินการตามค่านิยมของเรา

ถาม:  ฉันได้ยินมาว่ามีความหลากหลายหมายความว่าจะมีการปฏิบัติเป็นพิเศษส�าหรับการจ้าง
งานและการเลือ่นต�าแหน่ง จริงหรือไม่

ตอบ:  ไม่จริง การตัดสินใจจ้างงานและการเลือ่นต�าแหน่งขึน้อยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทักษะ 
คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการท�างานและความต้องการทางธุรกิจ ไม่ใช่ลักษณะส่วน
บุคคล
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ทุกคนมีส่วนร่วม

การล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติ
เรำมุ่งมั่นที่จะรักษำสถำนที่ท�ำงำนให้ปรำศจำกกำรล่วงละเมิด กำรเลือกปฏิบัติและกำรกระท�ำอื่นใดที่น่ำ
รังเกียจหรือไม่สุภำพ 

เรำสรรหำบุคลำกร ฝกึอบรมและส่งเสริมควำมสำมำรถโดยยึดตำมทักษะ ควำมสำมำรถ คุณสมบัติ 
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำน และควำมมุ่งมั่นของตัวบุคคล โดยไม่ค�ำนึงถึงลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับงำน

การล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติคืออะไร

กำรล่วงละเมิดเป็นกำรกระท�ำที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวข้องกับลักษณะของบุคคลที่ได้รับกำรคุ้มครองตำม
กฎหมำย เช่น เชื้อชำติหรือเพศ ซึ่งก่อให้เกิดสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่ไม่เป็นมิตรหรือไม่พึงปรำรถนำ กำร
ล่วงละเมิดอำจเป็นได้ทั้ง ทำงวำจำ ทำงสำยตำหรือทำงกำย

กำรล่วงละเมิดทำงเพศอำจประกอบด้วยพฤติกรรมทำงวำจำ ทำงสำยตำหรือทำงกำยในลักษณะทำงเพศที่ 
ไม่พึงประสงค์หรือท�ำให้บำงคนรู้สึกไม่สบำยใจ อำจมีหลำยรูปแบบ เช่น

• กำรล่วงเกินทำงเพศ กำรเรียกร้องให้มีกำรตอบรับทำงเพศเพ่ือผลประโยชน์หรือกำรขอนัดพบที่ไม่พึง
ประสงค์

• เรื่องตลก รูปภำพ ข้อควำมหรือข้อควำมอีเมลที่ส่อไปในทำงเพศ

• ควำมคิดเห็นที่โจ่งแจ้งหรือน่ำรังเกียจเกี่ยวกับรูปลักษณ์ หรือ

• กำรแสดงรูปภำพที่ส่อไปในทำงเพศหรือภำพลำมกอนำจำร

กำรเลือกปฏิบัติหมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนโดยพิจำรณำจำกเกณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงำน
และไม่ชอบด้วยกฎหมำย เช่น เชื้อชำติ สีผิว ศำสนำ อำยุ เพศ อัตลักษณ์ทำงเพศ กำรแสดงออกทำงเพศ 
สถำนะ รสนิยมทำงเพศ สถำนะทหำรผำ่นศึก ควำมพิกำร กำรเกณฑ์ทหำร หรือกำรจ�ำแนกประเภทอื่นใดที่ได้
รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย

ยึดถือค่านิยมของเรา

บริษัทของเรำยกย่องเอกลักษณ์ของพนักงำนของเรำและสร้ำงทีมที่มีประสิทธิภำพสูงโดยกำรสร้ำงเงื่อนไขที่
ท�ำให้ทุกคนมีแรงจูงใจในกำรสร้ำงผลงำนที่ดีที่สุด ในกำรยึดถือค่ำนิยมของเรำ เรำ:

• ปฏิบัติต่อผู้คนอย่ำงเป็นธรรมและมุ่งเน้นไปที่คุณค่ำที่พวกเขำน�ำมำสู่ Ingredion

• ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสรรหำบุคลำกร กำรฝกึอบรมและกำรเลื่อนต�ำแหน่งโดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติ
ที่น่ำยกย่อง

• ปฏิเสธที่จะยอมรับข้อแก้ตัวใด ๆ ในกำรเลือกปฏิบัติหรือกำรล่วงละเมิด

การด�าเนินการตามค่านิยมของเรา

ถาม:  เพ่ือนร่วมงานคนหนึง่ของฉันส่งอีเมลเรือ่ง
ตลกทีไ่ม่เหมาะสมถึงฉันและคนอืน่ ๆ ในแผนก 
ฉันคิดว่ามันน่ารังเกียจ แต่ฉันไม่รู้ว่าควรบอก
ข้อกังวลนีก้ับเพ่ือนร่วมงานหรือไม่ ฉันควรท�า
อย่างไร

ตอบ:  เราทุกคนมีหน้าทีท่ีจ่ะต้องรับรองว่า 
Ingredion เป็นสถานทีท่�างานทีย่อดเยีย่ม
ส�าหรับทุกคน พฤติกรรมทีน่่ารังเกียจ เช่น 
การส่งเรือ่งตลกทีไ่ม่เหมาะสมนั้นยอมรับไม่ได้ 
หากคุณรู้สึกไม่สบายใจทีจ่ะพูดกับเพ่ือนร่วม
งานของคุณโดยตรง ให้ติดต่อผู้จัดการของ
คุณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายกฎหมาย
ในพ้ืนที่

หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com

เป็นที่ต้องการบทน�า มาตรฐานของเราทุกคนมีส่วนร่วมเริ่มที่ใส่ใจ กล้าคิดส่ิงใหม่ คิดแบบเจ้าของ

http://INGRethics.com


25

การต่อต้านความรุนแรง การคุกคามและการ
ข่มขู่
เรำไม่ยอมให้มีพฤติกรรมที่รุนแรง กำรคุกคำมต่อผู้คนหรือทรัพย์สิน หรือกำรข่มขู่
หรือกำรบีบบังคับทำงกำย

ยึดถือค่านิยมของเรา
• เรำไม่มีส่วนร่วมในกำรใช้ควำมรุนแรงในที่ท�ำงำน กำรข่มขู่ด้วยวำจำ กำร

คุกคำมหรือกำรแสดงออกใด ๆ ที่มีเจตนำร้ำย ข่มขู่ รุกรำนหรือจงใจท�ำให้
ใครบำงคนรู้สึกอึดอัดใจ นอกจำกนี้ บริษัทของเรำยังห้ำมไม่ให้มี กำรครอบ
ครองอำวุธในที่ท�ำงำน

• เรำสำมำรถรำยงำนกำรล่วงละเมิดและกำรคุกคำมที่เป็นควำมรุนแรงโดยทันที
หำกมีควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดควำมรุนแรง ให้รำยงำนทันที

ทุกคนมีส่วนร่วม หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com
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กล้าคิดส่ิงใหม่
เรามุ่งมัน่และกล้าหาญทีจ่ะสร้างสรรค์นวัตกรรมทีก่้าวหน้า 
ด้วยความสนใจใคร่รู้อย่างไม่หยุดยัง้ ความคิดทีก่ล้าหาญ 
ความเร็ว ในการตัดสินใจและการด�าเนินการทีค่ล่องแคล่ว

ในส่วนนี้ ประกอบไปด้วย:

ทรัพย์สินทำงปัญญำและทรัพย์สินของบริษัท

อีเมล อินเทอร์เน็ตและระบบสำรสนเทศ

หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com
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ทรัพย์สินของบริษัทคืออะไร

ทรัพย์สินของบริษัทคือ ทรัพยำกรหรือสิ่งของที่มีมูลค่ำ
เป็นของ Ingredion ทรัพย์สินของบริษัทสำมำรถมีได้
หลำยรูปแบบ เช่น

• ทรัพย์สินสำรสนเทศ: ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจหรือวิธีกำรด�ำเนินงำนของเรำ
โดยไม่ค�ำนึงถึงวิธีกำรสรำ้ง จัดจ�ำหน่ำย ใช้งำนหรือ
จัดเก็บ

• ทรัพย์สินทำงกำรเงิน: เงินและทุกสิ่งที่สำมำรถ
เปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตรและเงินฝำก
ธนำคำร

• ทรัพย์สินที่จับต้องได้: ทุกสิ่งที่จับต้องได้ที่บริษัท
เป็นเจำ้ของ ซึ่งใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำ (เช่น
อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ วัตถุดิบ พำหนะ อุปกรณ์และวัสดุ
ส�ำนักงำน)

• ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้: ชื่อเสียง แนวคิด สิ่ง
ประดิษฐ์ ทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรออกแบบ ลิขสิทธิ์
เครื่องหมำยกำรค้ำ สิทธิบัตรและควำมลับทำงกำรคำ้
ของเรำ

• ชิ้นงำน: ชิ้นงำนของคุณเป็นของ Ingredion หำก
สรำ้งขึ้นหรือพัฒนำ—ทั้งหมดหรือบำงส่วน—ใน
เวลำท�ำกำรของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ในหน้ำที่
กำรท�ำงำนของคุณ หรือใช้ทรัพยำกร หรือข้อมูล
ของบริษัท

ยึดถือค่านิยมของเรา

ทรัพย์สินของบริษัทมีคำ่อยำ่งยิ่ง ทรัพย์สินช่วยขับเคลื่อน
นวัตกรรม ปกป้องชื่อเสียงของบริษัทและสนับสนุนให้
เรำน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ บริกำรและโซลูชั่นที่เหนือกว่ำ เรำ
ปกป้องและใช้ทรัพย์สินของบริษัทอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ
โดย:

• กำรรักษำควำมปลอดภัยของทรัพย์สินที่จับต้องได้
อยำ่งเหมำะสม และปฏิบัติตำม ขั้นตอนกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยทั้งหมดที่ใช้กับงำนของเรำ

• รักษำควำมปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อย่ำงเหมำะสม

• ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรใช้แบรนด์ Ingredion และ
ขอกำรอนุมัติที่เหมำะสมก่อนเผยแพร่กำรสื่อสำร
ภำยใต้แบรนด์ Ingredion

• รักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นควำมลับของ
บริษัทอยำ่งเหมำะสมและไมเ่ปดิเผยขอ้มลูที่เปน็ควำม
ลับต่อบุคคลภำยนอกบริษัท เว้นแต่เรำจะได้รับกำร
อนุมัติอยำ่งชัดแจ้ง (เช่น ข้อมูลนั้นอยู่ในข้อตกลง
กำรไม่เปิดเผยข้อมูล) และ

• รักษำควำมปลอดภัยและไม่ลบไฟล์ เอกสำรหรือ
ข้อมูลอื่นใดที่อำจจ�ำเป็นส�ำหรับกำรฟอ้งร้องคดี 
กำรสอบสวน หรือกำรตรวจสอบที่อยู่ในระหวำ่ง
ด�ำเนินกำรหรือที่คำดกำรณ์ไว้

กล้าคิดส่ิงใหม่

ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินของบริษัท
เรำปกป้องทรัพย์สินทำงปัญญำและทรัพย์สินอื่นของบริษัท และเรำใช้ทรัพยำกรของบริษัทอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ
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• ให้สิทธิ์กำรเข้ำถึงเฉพำะบุคคลที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้น
และตำมระยะเวลำเท่ำที่จ�ำเป็น

• ปฏิบัติตำมขั้นตอนที่เหมำะสมเพ่ือใช้รหัสผ่ำนที่คำด
เดำยำกและเพ่ือป้องกันรหัสผ่ำน

• ไม่ใช้ทรัพยำกรของบริษัท อีเมลและสิทธิ์กำรเข้ำถึง
อินเทอร์เน็ตเพ่ือก่อกวน รบกวนหรือคุกคำมผู้อื่น 
หรือเพ่ือเข้ำถึง ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหำที่ผิดกฎหมำย
หรือน่ำรังเกียจ

• ใช้อุปกรณ์และระบบของบริษัทส�ำหรับเรื่องส่วนตัว
เพียงเล็กน้อยและ เป็นไปอยำ่งสมเหตุสมผลเท่ำนั้น

• ไม่ดำวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญำตหรือไม่มี
ใบอนุญำตลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
ของ Ingredion

• ใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรเพ่ือปกป้องอุปกรณ์
ของบริษัท เช่น แล็ปท็อป โดยไม่ทิ้งอุปกรณ์ไว้โดย
ไม่มีผู้ดูแลขณะที่เดินทำงหรือในสถำนที่โล่งซึ่งอำจ
ถูกขโมยได้

• ไม่ใช้ระบบสำรสนเทศของบริษัทเพ่ือท�ำส�ำเนำ
แสดง แจกจ่ำยหรือจัดเก็บเนื้อหำที่ละเมิด
เครื่องหมำยกำรค้ำ ลิขสิทธิ์ ใบอนุญำตหรือสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น และ

• รำยงำนกำรละเมิดข้อมูลที่น่ำสงสัยหรือสถำนกำรณ์
ใด ๆ ที่คุณเชื่อวำ่มีกำรเข้ำถึงหรืออำจมีกำรเข้ำถึง
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งรวมถึงแล็ปท็อปหรือ
อุปกรณ์เคลื่อนที่สูญหำยหรือถูกขโมย ไปยังฝำ่ย
งำนบริกำรด้ำนไอทีโดยทันที

กล้าคิดส่ิงใหม่

อีเมล อินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ 
เรำใช้อีเมลของบริษัท สิทธิ์กำรเขำ้ถึงอินเทอร์เน็ตและระบบสำรสนเทศอื่น ๆ ด้วยควำมรับผิดชอบและปกป้องระบบรักษำ
ควำมปลอดภัย ของระบบสำรสนเทศของเรำ 

ยึดถือค่านิยมของเรา

อีเมลของบริษัท สิทธิ์กำรเขำ้ถึงอินเทอร์เน็ตและระบบสำรสนเทศเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จ�ำเป็นในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
อย่ำงกล้ำหำญ พนักงำนต้องใช้วิจำรณญำณที่ดีในกำรใช้ระบบของบริษัท: 

การด�าเนินการตามค่านิยมของเรา

ถาม:  ฉันเคยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัท 
เพ่ือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรีทีฉ่ัน
สามารถใช้ในงานของฉัน 

ตอบ:  ไม่ควรติดตั้งแอปพลิเคชันหรือ
ซอฟต์แวร์ลงในอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น
ของบริษัทหรือไม่ เพราะอาจส่งผล
เสียต่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ Ingredion 
การติดตั้งแอปพลิเคชันโดยตรง
สามารถน�าพาไวรัสหรือโปรแกรมหลอก
ลวงอืน่ ๆ เข้ามาในเครือข่ายของ
บริษัท ซึง่อาจท�าให้เกิดความเสียหาย
ได้ นอกจากนี ้ไม่ควรคลิกลิงก์ในอีเมล
จากต้นทางทีไ่ม่รู้จัก เนือ่งจากอาจ
เป็นการอนุญาตให้ป้อนรหัสทีอ่าจเป็น
อันตรายต่อเครือข่ายของบริษัทโดยไม่
เจตนา
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คิดแบบเจ้าของ
เราคิดและประพฤติตัวอย่างเจ้าของกิจการ โดยทีทุ่กคนมี
ความรับผิดชอบของตนเองในการคาดการณ์ความท้าทาย มุ่ง
มัน่ค้นหาโอกาสและตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท

ในส่วนนี้ ประกอบไปด้วย:

ควำมถูกต้องของเอกสำรและบันทึก

กำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยบุคคลภำยใน

กำรสื่อสำรภำยนอกและสื่อสังคมออนไลน์

ข้อมูลที่เป็นควำมลับ

หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com
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คิดแบบเจ้าของ

ยึดถือค่านิยมของเรา

กำรเปิดเผยและกำรยื่นข้อมูลต่อสำธำรณะของ Ingredion 
จะขึ้นอยู่กับ ควำมถูกต้องและควำมจริงของเอกสำรและ
บันทึกของเรำ เอกสำรและบันทึกของบริษัทจะต้องครบ
ถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือได้ และต้องเป็นไปตำมหลักกำร
บัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally Accepted Accounting 
Principles) เรำทุกคนมีบทบำทหน้ำที่ ในกำรรับรองว่ำ
บันทึกทำงธุรกิจของ Ingredion มีควำมถูกต้องและครบ
ถ้วน: 

• ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรควบคุมภำยในและนโยบำย
ทำงกำรเงินทั้งหมด รวมถึงนโยบำยกำรเดินทำงและ
ค่ำใช้จ่ำย

• ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ มำตรฐำนอุตสำหกรรม
และนโยบำยของบริษัท เมื่อคุณผลิต จัดเก็บหรือ
ท�ำลำยบันทึกและเอกสำร และ

• แจ้งเรื่องหำกคุณตรวจพบกำรทุจริตหรือสังเกต
เห็นควำมไม่ถูกต้องในบันทึกของบริษัท หรือกำรไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมกำรควบคุมภำยในของเรำ

ไม่ปลอมแปลง ละเว้น บิดเบือน แก้ไขหรือปกปิดข้อมูลใด ๆ 
หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงใน บันทึกของบริษัท

ไม่สนับสนุนหรืออนุญำตให้บุคคลอื่นลดทอนควำมถูกต้อง
และควำมสมบูรณ์ของบันทึก

ไม่เก็บเงินทุน บัญชี หรือทรัพย์สินที่ซ่อนเร้นหรือไม่ได้บันทึก
ไว้

การจัดการบันทึก

เรำมุ่งมั่นที่จะจัดกำรเอกสำรของเรำและข้อมูลบันทึกอื่น ๆ 
อย่ำงสม�ำ่เสมอและเป็นไปตำมข้อผูกพันทำงกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องและควำมต้องกำรทำงธุรกิจ เรำต้อง:

• ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดกำรบันทึกของบริษัทส�ำหรับ
เอกสำร ไฟล์ บันทึกอิเล็กทรอนิกส์และอีเมลทั้งหมด
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของพนักงำนจะ
ต้องได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษ

• ปฏิบัติตำมระยะเวลำกำรเก็บรักษำที่ระบุในก�ำหนดกำร
เก็บรักษำบันทึกในประเทศและส่วนงำนของคุณ

• ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำใน ค�ำสั่งให้เก็บข้อมูลเพ่ือกำร
ด�ำเนินคดี กำรท�ำลำยข้อมูลที่อยู่ภำยใต้ค�ำสั่งให้เก็บ
ข้อมูลเพ่ือกำรด�ำเนินคดี แม้ไม่ได้มีเจตนำ แต่อำจท�ำให้
บริษัท และตัวคุณเองต้องรับผิดทำงแพ่งและทำงอำญำ

บันทึกคืออะไร

ข้อมูลที่บันทึกในสื่อใด ๆ ในรูปแบบส�ำเนำถำวรหรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในควำมดูแลหรือควบคุมของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจนั้นถือวำ่เป็นบันทึก 

ข้อมูลประเภทต่ำง ๆ อำจพิจำรณำว่ำเป็นบันทึก ตัวอย่ำง
เช่น งบกำรเงิน งำนน�ำเสนอ แผนภำพ ภำพประกอบ สูตร 
สเปรดชีต เอกสำรเงินเดือน บัตรบันทึกเวลำ บันทึกเวลำเข้ำ
ออกงำน ข้อตกลงทำงกฎหมำย บันทึกสินค้ำคงคลัง ใบแจ้งหนี้ 
ใบสั่งซื้อ สัญญำ แบบทดสอบกำรวิจัยกำรตลำด กำรตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำร กำรทดสอบเพ่ือควบคุมคุณภำพ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของเรำ รำยงำนกำรเดินทำงและค่ำใช้จ่ำย บันทึกกำร
ตรวจสอบ กำรขนส่ง กำรลงบันทึก บันทึกข้อมูลวัสดุอันตรำย 
รำยงำนอุบัติเหตุและแผนธุรกิจ

ความถูกต้องของเอกสารและบันทึก
เรำมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรรับรองว่ำบันทึกทำงธุรกิจของ Ingredion นั้นถูกต้องและครบถ้วน

การด�าเนินการตามค่านิยมของเรา

ถาม:  ฉันเพ่ิงเข้ามาท�างานในแผนกของฉัน เมือ่
ฉันเริ่มงานในต�าแหน่งใหม่ เพ่ือนร่วมงาน
ของฉันบอกว่าหากเราจะชะลอค่าใช้จ่ายคง
ค้างบางส่วนไปจนถึงรอบหน้าก็ไม่เป็นไร 
เขากล่าวว่า “หากเรายกยอดคงค้างไปยังปี
บัญชีถัดไป ก็ไม่ผิดอะไร” จริงหรือไม่ 

ตอบ:  ไม่จริง การเจตนาชะลอค่าใช้จ่ายคงค้าง ไม่
ว่ามีจ�านวนเงินเท่าใด ถือเป็นการกระท�าที่
ท�าให้เข้าใจผิด ไม่เป็นทีย่อมรับและอาจผิด
กฎหมาย การท�าธุรกรรมทางการเงินและ
ธุรกิจทุกประเภทแม้จะไม่ส�าคัญ จะต้องได้
รับการรายงานอย่างถูกต้องและตรงไปตรง
มา การปลอมแปลงเอกสารหรือบันทึกใด ๆ 
ของบริษัทถือเป็นความผิดร้ายแรงและอาจ
ส่งผลให้มีการเลิกจ้าง

ถาม:  ฉันรับผิดชอบในส่วนงานประกันคุณภาพ
และเราปล่อยสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้า เกณฑ์
การทดสอบทีฉ่ันใช้คือ 2.0 ก./มล. และผล
การทดสอบทีไ่ด้คือ 2.1 ก./มล. ฉันรู้ว่าลูกค้า
รายนีไ้ด้รับสินค้าล่าช้ามากกว่าสามครั้งแล้ว
ในช่วงหกเดือนทีผ่่านมา หากฉันปฏิเสธการ
บรรทุกสินค้านี ้อาจส่งผลให้การส่งมอบ
ล่าช้าเป็นครั้งทีส่ี่ ฉันควรท�าอย่างไร

ตอบ:   บันทึกผลการทดสอบอย่างถูกต้อง การ
บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องเสมอเป็นส่ิงส�าคัญ
ส�าหรับบริษัท ลูกค้าและผู้บริโภคของเรานั้น
ไว้วางใจเรา

หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com
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คิดแบบเจ้าของ

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคล
ภายใน
เรำจะไม่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ Ingredion หรือบริษัทอื่น ๆ ที่
เป็นควำมลับและไม่ใช่ข้อมูลสำธำรณะ เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรซื้อหรือ
ขำยหุ้นของ Ingredion หรือหุ้นของบริษัทอื่น ๆ

ยึดถือค่านิยมของเรา

ในขณะที่ท�ำงำนกับ Ingredion คุณอำจได้รับรู้หรือเข้ำถึง  
ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสำธำรณะซึ่งอำจเกี่ยวข้องกับนักลงทุน ข้อมูลนี้เรียก
ว่ำ “ข้อมูลส�ำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ” หรือ “ข้อมูลภำยใน” 
ประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ ซึ่งนักลงทุนจะพิจำรณำว่ำ
มีควำมส�ำคัญในกำรตัดสินใจลงทุน เพ่ือช่วยปกป้องนักลงทุน กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์นั้นมีขั้นตอนพิเศษส�ำหรับผู้ที่ถือข้อมูล
ภำยในที่ส�ำคัญเกี่ยวกับบริษัทหรือหลักทรัพย์ของบริษัทเพ่ือกำรค้ำหลัก
ทรัพย์ เรำไม่ได้รับอนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับและยังไม่เปิด
เผยต่อสำธำรณะของบริษัทหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญำต เพ่ือ
ป้องกัน กำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยบุคคลภำยใน:

• ไม่ซื้อขำยหุ้นของ Ingredion หรือบริษัทอื่นใดที่มีกำรซื้อขำยหุ้น
ให้แก่สำธำรณชน โดยที่รับทรำบข้อมูลภำยในเกี่ยวกับบริษัทหรือ
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ

• ไม่เปิดเผยข้อมูลภำยในกับบุคคนภำยนอกที่ไม่ใช่ Ingredion
รวมถึงครอบครัว ญำติพ่ีน้องหรือเพ่ือนสนิท

• ปกป้องข้อมูลภำยในจำกกำรเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจ ระมัดระวัง
ข้อมูลเอกสำรตำ่งๆ ของบริษัทและพูดคุยอยำ่งระมัดระวัง และ

• หลีกเลี่ยงกำรให้ข้อมูล: กำรบอกต่อข้อมูลส�ำคัญที่ยังไม่เปิดเผย
ต่อสำธำรณะเกี่ยวกับ Ingredion หรือบริษัทอื่นใดแก่ผู้ที่อำจซื้อ
ขำยหลักทรัพย์

การด�าเนินการตามค่านิยมของเรา 

ถาม:  ฉันไปพบแพทย์เพ่ือเข้ารับการตรวจเป็นประจ�า เมือ่ส้ินสุดการนัดตรวจ
ของฉัน แพทย์ถามฉันว่าหุ้นของ Ingredion มีทิศทางเป็นอย่างไรและ
เขาควรลงทุนในหุ้นของ Ingredion หรือไม่ ฉันรู้จักแพทย์มาเป็นเวลา
หลายปี ฉันคิดว่าการลงทุนทีเ่หมาะสมในหุ้นของ Ingredion จะช่วย
ให้เขาได้ผลตอบแทนดีขึน้บ้าง หลังจากทีเ่ขาขาดทุนไปเมือ่เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจโลก ฉันสามารถบอกส่ิงทีฉ่ันรู้เกีย่วกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ทีจ่ะเกิดขึน้หรือแนะน�าหุ้นของ Ingredion ให้เขาได้หรือไม่

ตอบ:  ไม่ได้ รายละเอียดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทีจ่ะเกิดขึน้นั้นเป็นข้อมูล
ส�าคัญทีย่ังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึง่อาจท�าให้แพทย์ของคุณมีความ
ได้เปรียบทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว
ถือว่าผิดกฎหมายและอาจส่งผลให้ ถูกด�าเนินคดี 

บอกเขาว่าเนือ่งจากคุณเป็นพนักงานของ Ingredion คุณจึงไม่
สามารถให้ข้อมูลทีเ่ป็นความลับทีจ่ะสนับสนุนหรือกีดกันไม่ให้ผู้อืน่  
ซือ้ขายหุ้นได้ แนะน�าให้เขาศึกษาข้อมูลใน ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์  
ในเว็บไซต์ของเรา หรือแนะน�าให้เขาติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ หากเขามี  
ค�าถามใดๆ เป็นพิเศษ

หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com
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หมำยควำมวำ่เรำจะ:

• สื่อสำรตำมควำมเป็นจริงและตรงไปตรงมำเกี่ยว
กับ Ingredion และด�ำเนินกำรผ่ำนช่องทำงกำร
สื่อสำรที่ Ingredion อนุญำตเสมอ

• ระบุว่ำควำมคิดเห็นเป็นของคุณเอง เว้นแต่ว่ำ
คุณจะได้รับอนุญำตให้แสดงควำมคิดเห็นในนำม
ของบริษัท

• ไม่โพสต์ พูดคุยหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับ
ของ Ingredion หรือข้อมูลใด ๆ ที่ลูกคำ้หรือผู้
อื่นมอบให้เรำ

• ไม่ใช้โลโก้ เครื่องหมำยกำรค้ำหรือผลงำนอันมี
ลิขสิทธิ์ของ Ingredion เมื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์
นอกที่ท�ำงำน เรำจะไม่โพสต์ข้อมูลที่เป็นควำม
ลับ รูปภำพ ภำพถ่ำย วิดีโอหรือคลิปเสียงของ
สถำนประกอบกำรของ Ingredion โดยไม่ได้รับ
อนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร

• ดูค�ำถำมเกี่ยวกับสื่อทั้งหมดถึงฝำ่ยสื่อสำร
องค์กรหรือนักลงทุนสัมพันธ์ (หรือส่วนงำน
ที่ด�ำเนินงำนคล้ำยคลึงกันในท้องถิ่น ประจ�ำ
ภูมิภำคของคุณ) และ

• ไม่ใช้ระบบกำรสื่อสำรของ Ingredion
หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือโพสต์เนื้อหำที่
เป็นกำรล่วงละเมิด หรือเลือกปฏิบัติ หรือสิ่งใด
ก็ตำมที่อำจท�ำให้ผู้อื่นรู้สึกวำ่ถูกรังแก หรือถูก
คุกคำม

คิดแบบเจ้าของ

การส่ือสารภายนอกและส่ือสังคมออนไลน์
กำรคิดแบบเจ้ำของหมำยควำมว่ำ เรำสร้ำงวัฒนธรรมจิตส�ำนึกและควำมรับผิดชอบส่วนตัวในทุกสิ่งที่เรำท�ำให้เกิด
ขึ้นเป็นรูปธรรม รวมถึงกำรสื่อสำรของเรำ เรำสื่อสำรเกี่ยวกับ Ingredion ตำมจริง ตรงไปตรงมำและมีควำมรับ
ผิดชอบ

ยึดถือค่านิยมของเรา

เรำมุ่งมั่นที่จะติดต่อกับลูกคำ้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรำผ่ำนกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ บล็อก เว็บไซต์แชร์ภำพถ่ำยและวิดีโอ ฟอรัมและห้องแชทท�ำให้เรำมีวิธีใหม่ ๆ ในกำร
ติดต่อและร่วมงำนกับผู้อื่น เรำใช้โอกำสในกำรสื่อสำรเหล่ำนี้และเรำมุ่งมั่นที่จะใช้สื่อเหล่ำนี้ด้วยควำมรับผิดชอบ ซึ่ง

การด�าเนินการตามค่านิยมของเรา

ถาม:  มีผู้โพสต์ถาม ในโปรไฟล์ของฉันบน LinkedIn เกีย่ว
กับการซือ้กิจการทีอ่าจเกิดขึน้ ซึง่การซือ้กิจการนั้น ได้
มีการพูดถึงในข่าวไปแล้ว แต่ยังไม่มีการประกาศอย่าง
เป็นทางการ ฉันจะแสดงความคิดเห็น ในโพสต์นั้นได้
หรือไม่

ตอบ:  ไมไ่ด ้ข้อมลูเกีย่วกบัการซือ้กจิการทีอ่าจเกิดขึน้นัน้เป็น
ขอ้มลูลับของบรษัิท หากส่ือเลือกทีจ่ะคาดการณ์ กป็ล่อย
ใหพ้วกเขาด�าเนนิการเชน่น้ัน การแสดงความคดิเหน็ในที่
สาธารณะของคณุอาจส่งผลให้เกดิผลทางกฎหมายและ
ความเสียหายตอ่ชือ่เสียงของบริษัท ถึงแม ้Ingredion 
จะเผยแพรข่า่วการซือ้กจิการออกไปแล้ว  แตก่ารแสดง
ความคดิเหน็กอ็าจท�าใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูในส่วนทียั่ง
ไมไ่ดเ้ปิดเผย แจง้ตอ่ฝ่ายส่ือสารองคก์รเมือ่คณุพบเห็น
การกล่าวถงึบรษัิทในเชงิลบบนส่ือสังคมออนไลน ์อย่า
ตอบกลับโพสตใ์ด ๆ ทีเ่กีย่วกบับรษัิทดว้ยตวัคุณเอง

ถาม:  หลังจากการประชุมกับผู้บริหารทีเ่ป็นไปได้ด้วยดี ผู้
บริหารอาวุโสได้ส่งทวีตจากบัญชี Twitter ส่วนตัว
ของเขา: “การประชุมทีด่ี ตัวเลขทีด่ี = คณะกรรมการ
มีความสุข” การประกาศผลประกอบการอย่างเป็น
ทางการของ Ingredion มีก�าหนดทีจ่ะเปิดเผยต่อนัก
ลงทุนทุกคนในสัปดาห์นี ้อย่างไรก็ตาม ทวีตมาจาก
บัญชีส่วนตัวของเขา ดังนั้นจึงไม่น่ามีปัญหาใช่ไหม

ตอบ:  ผิดแล้ว หากยังไมม่กีารประกาศผลประกอบการอย่าง
เป็นทางการ อาจพิจารณาไดว้า่ผู้ติดตามใน Twitter 
ของผู้บรหิารสามารถเขา้ถงึขอ้มลูภายในได ้ซึง่อาจ
มผีลทางกฎหมายและชือ่เสียงทีม่นียัส�าคญัตอ่บรษัิท
และบุคคลทีท่วตีขอ้ความ หากคณุพบเหน็พฤตกิรรมนี ้
สามารถรายงานตอ่ฝ่ายทรพัยากรบุคคลในพ้ืนทีข่องคณุ
หรอืผ่านสายดว่นจรยิธรรมทางธรุกจิของ Ingredion

หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com
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ข้อมูลทีเ่ป็นความลับคืออะไร

ข้อมูลที่เป็นควำมลับ ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ 
ซึ่งหำกถูกเปิดเผยอย่ำงไม่เหมำะสม อำจเป็นประโยชน์ต่อ 
คู่แข่งหรือสร้ำงควำมเสียหำยให้กับ Ingredion ซัพพลำย 
เออร์ลูกคำ้ องค์กรหรือบุคคลอื่น ๆ ข้อมูลที่เป็นควำมลับ
อำจเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจของนักลงทุน ในกำรซื้อ ขำย
หรือถือครองหลักทรัพย์ของ Ingredion หรือหลักทรัพย์
ของพันธมิตรทำงธุรกิจของเรำ

โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลที่เป็นควำมลับคือ สิ่งที่มีมูลค่ำทำงกำร
ค้ำของ Ingredion เช่น กำรคำดกำรณ์ผลประกอบกำร 
แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และกำรปรับโครงสร้ำงหรือกำรลงทุน
ที่ส�ำคัญ โอกำสในกำรควบรวมกิจกำร กำรซื้อกิจกำรหรือ
กำรถอนทุนบริษัท กำรก�ำหนดรำคำ ข้อมูลฝำ่ยขำย กำร
วิจัย กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ สูตรและสูตรผลิตภัณฑ์ 
กระบวนกำรผลิต กิจกรรมทำงกำรตลำดและส่งเสริมกำร
ขำยที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ กำรเปลี่ยนแปลงกำร
บริหำรจัดกำรที่ส�ำคัญ บัญชีแบบร่ำงหรือที่ยังไม่เผยแพร่ 
และกิจกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของ Ingredion ทั้งหมด
นี้ถือว่ำเป็นข้อมูลที่เป็นควำมลับ เรำต้องรับทรำบถึงข้อมูล
ที่เป็นควำมลับและด�ำเนินกำรเพ่ือรักษำควำมปลอดภัยของ
ข้อมูล ป้องกันไม่ให้สูญหำย เสียหำยหรือส่งมอบโดยไม่
เจตนำ

กำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ ไม่
ว่ำจะเจตนำหรือไม่เจตนำ อำจท�ำให้เกิดข้อก�ำหนดกำรเปิด
เผยข้อมูลสำธำรณะส�ำหรับบริษัท

ข้อมูลพนักงำน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมละเอียด
อ่อนเป็นพิเศษ เช่น บันทึกข้อมูลสุขภำพ ควรเก็บเป็นควำม
ลับและเขำ้ถึงได้เฉพำะพนักงำน Ingredion ที่จ�ำเป็นต้อง
ทรำบข้อมูลดังกล่ำวเพ่ือปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของตน 
เช่น ผู้จัดกำรที่ควบคุมดูแลพนักงำน

ยึดถือค่านิยมของเรา

ขณะที่คุณท�ำงำนที่ Ingredion คุณอำจมีสิทธิ์เข้ำถึง
ข้อมูลที่เป็นควำมลับของลูกค้ำ ซัพพลำยเออร์ พันธมิตร
ทำงธุรกิจ องค์กรหรือบุคคลอื่น ๆ เรำต้องใช้ควำม
ระมัดระวังตำมสมควรเพ่ือป้องกันกำรเปิดเผยข้อมูลโดย
ไม่ได้รับอนุญำต กำรปกป้องข้อมูลที่เป็นควำมลับมีดังนี้

• ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับ ของลูกค้ำรำยหนึ่ง
ให้กับอีกรำยหนึ่ง

• เปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับเฉพำะกับผู้ที่ได้รับ
อนุญำตและมีควำมจ�ำเป็นต้องทรำบ เพ่ือจุด
ประสงค์ทำงธุรกิจ

• อยำ่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับกับบุคคลภำยนอก
บริษัทโดยไม่ได้รับอนุญำตที่เหมำะสม

ติดต่อฝำ่ยก�ำกับดูแลองค์กรหรือฝำ่ยกฎหมำยในพ้ืนที่
ของคุณทันที หำกคุณทรำบหรือสงสัยวำ่ข้อมูลถูกใช้ใน
ทำงที่ผิดไม่วำ่กรณีใด แม้ว่ำจะไม่เจตนำ หรือมีควำมเสี่ยง

คิดแบบเจ้าของ

ข้อมูลที่เป็นความลับ
เรำปกป้องข้อมูลที่เป็นควำมลับของบริษัทและของพันธมิตรทำงธุรกิจของเรำ

การด�าเนินการตามค่านิยมของเรา 

ถาม:  ฉันก�าลังรับผิดชอบงานในโครงการ M&A กับ
แผนกอืน่ เมือ่ส้ินสุดการประชุม สมาชิกบางคน  
ในทีมยังคงพูดคุยถึงสถานะของข้อตกลง
ระหว่างทีเ่ดินไปร้านอาหาร กรณีนีถ้ือเป็น
ปัญหาหรือไม่

ตอบ:  ใช่ ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับข้อตกลง M&A นั้น
เป็นความลับ บุคคลทีไ่ม่ควรทราบข้อมูลอาจ
ได้ยินข้อมูลทีเ่ป็นความลับ ระมัดระวังและไม่
เปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นความลับของบริษัทในที่
สาธารณะ 

ถาม:  หากฉันโทรกลับเพ่ือคุยเรือ่งงานระหว่างรอขึน้
เครือ่งหรือขึน้รถไฟ จะท�าให้ฉันได้ข้อมูลทีจ่�าเป็น
หลายอย่าง กรณีนีถ้ือเป็นปัญหาหรือไม่

ตอบ:  ระมัดระวังและไม่พูดคุยเกีย่วกับข้อมูลบริษัทที่
ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในทีส่าธารณะ  
ซึง่คนอืน่อาจได้ยินคุณ เช่น แท็กซี ่ลิฟท์ ที่
ประชุมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานแสดง
สินค้า เมือ่มีความจ�าเป็นต้องโทรศัพท์ในที่
สาธารณะ ให้ระวังผู้คนรอบข้างคุณ

หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com

เป็นที่ต้องการบทน�า มาตรฐานของเราทุกคนมีส่วนร่วมเริ่มที่ใส่ใจ กล้าคิดส่ิงใหม่ คิดแบบเจ้าของ
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เราแสดงให้เห็นถึงความ
ซื่อสัตย์และมาตรฐาน
ทางจริยธรรมขั้นสูง
เสมอมา

หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com

เป็นที่ต้องการบทน�า มาตรฐานของเราทุกคนมีส่วนร่วมเริ่มที่ใส่ใจ กล้าคิดส่ิงใหม่ คิดแบบเจ้าของ
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หลักจรรยาบรรณของเรา
หลักจรรยำบรรณของเรำใช้กับทุกคนที่ Ingredion และ
บริษัทในเครือทั่วโลก รวมถึงพนักงำน พนักงำนสัญญำ
จ้ำง ตัวแทน เจ้ำหน้ำที่บริษัทและกรรมกำร ในบำงกรณี 
หลักจรรยำบรรณนี้ใช้กับบุคคลภำยนอกและบุคคลอื่นที่
ด�ำเนินกำรในนำมของบริษัท

ยึดถือค่านิยมของเรา

หลักจรรยำบรรณของเรำได้ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่มีจริยธรรมที่ช่วยกระตุ้นกำรตัดสินใจทำง
ธุรกิจของเรำ และยังช่วยส่งเสริมควำมเข้ำใจในสิ่งที่ถูก
และผิดทั่วทั้งบริษัทในทุกที่ที่เรำด�ำเนินธุรกิจ โปรดจ�ำไว้ว่ำ:

• ในธุรกิจที่มีกำรแข่งขัน ไม่มีเอกสำรหรือนโยบำยใดที่
สำมำรถตอบค�ำถำมทุกข้อ ในทุกสถำนกำรณ์ได้ 

• แจ้งเรื่องให้เรำทรำบ! ถำมค�ำถำมเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์ที่ไม่ได้กล่ำวถึงในหลักจรรยำบรรณนี้
(หรือที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรติดต่อกับลูกค้ำ สมำชิก
ในทีม ซัพพลำยเออร์หรือบุคคลอื่น) กับผู้จัดกำร
ของคุณ ฝำ่ยกฎหมำย คณะกรรมกำรก�ำกับดูแล
องค์กรหรือฝำ่ยทรัพยำกรบุคคล หรือติดต่อสำย
ด่วนจริยธรรมทำงธุรกิจ

• แจ้งผู้รับจำ้ง ตัวแทนและพันธมิตรทำงธุรกิจรำยอื่น
วำ่ พวกเขำจะต้องรักษำมำตรฐำนของหลักจรรยำ
บรรณของเรำเมื่อร่วมงำนกับ Ingredion หรือ
ด�ำเนินงำนในนำมของบริษัท

การปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและข้อ
บังคับ

หลักจรรยำบรรณของเรำอธิบำยกรอบกำรท�ำงำนในฐำนะ
บริษัท เรำต้องปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณและนโยบำย 
กฎหมำยและข้อบังคับที่ใช้กับงำนของเรำและประเทศที่
เรำด�ำเนินธุรกิจ โปรดทรำบว่ำ นโยบำยของเรำสะท้อนถึง
กฎหมำยของประเทศตำ่ง ๆ ที่เรำด�ำเนินธุรกิจและอำจมี
เข้มงวดกว่ำที่กฎหมำยอื่น ๆ ก�ำหนด

โครงการความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ จริยธรรม 
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ภำรกิจของโครงกำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
ของเรำคือ กำรสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมควำม
ซื่อสัตย์ของ Ingredion และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่
สอดคล้องกับคำ่นิยมของบริษัท

หำกคุณไม่แน่ใจว่ำกฎหมำยหรือนโยบำยใดที่ใช้กับงำน
ของคุณ ให้สอบถำมผู้จัดกำร ฝำ่ยทรัพยำกรบุคคล ฝำ่ย
กฎหมำยหรือฝำ่ยก�ำกับดูแลองค์กร หรือติดต่อสำยด่วน
จริยธรรมทำงธุรกิจ เรำทุกคนมีหน้ำที่แจ้งเรื่อง หำกเรำ
ไม่แน่ใจวำ่ ควรด�ำเนินกำรอย่ำงไร มีข้อกังวลหรือพบเห็น
หรือสงสัยวำ่มีกำรละเมิดนโยบำยหรือกฎหมำย 

มาตรฐานของเรา หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปทีส่ายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที ่INGRethics.com

เป็นที่ต้องการบทน�า มาตรฐานของเราทุกคนมีส่วนร่วมเริ่มที่ใส่ใจ กล้าคิดส่ิงใหม่ คิดแบบเจ้าของ
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ผู้ติดต่อ

หากมีค�าถามหรือข้อกังวล โปรดไปที่สายด่วนจริยธรรมทางธุรกิจที่ INGRethics.com

เกี่ยวกับ ผู้ติดต่อ

การรายงานข้อกังวล พูดคุยปัญหำกับ

• ผู้จัดกำรของคุณ

• ผู้จัดกำรคนอื่น

• ฝำ่ยทรัพยำกรบุคคล ฝำ่ยกฎหมำย หรือฝำ่ยก�ำกับดูแลประจ�ำภูมิภำคหรือฝำ่ยก�ำกับดูแลองค์กร หรือ

• ใช้สำยด่วนจริยธรรมทำงธุรกิจ (INGRethics.com) เพ่ือรำยงำนข้อกังวลหรือถำมค�ำถำม
(โดยไม่ระบุชื่อ หำกคุณต้องกำร) ในภำษำของคุณ

ค�าถามเกี่ยวกับกฎหมาย ติดต่อฝำ่ยสนับสนุนทำงกฎหมำยในพ้ืนที่ของคุณ

ข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ติดต่อตัวแทนฝำ่ยจัดกำรคุณภำพในพ้ืนที่ของคุณ

ค�าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบการค้า ติดต่อ International.Compliance@ingredion.com

ค�าถามเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ติดต่อฝำ่ยทรัพยำกรบุคคลในพ้ืนที่ของคุณ

สอบถามเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ติดต่ อส�ำนักง นเลข นุก รของบริษัท

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักจรรยาบรรณ ไปที่ศูนย์นโยบำยองค์กรใน InSite

ค�าถามเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สอบถำมเจ้ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลองค์กร (AsktheCCO@ingredion.com)

เป็นที่ต้องการบทน�า มาตรฐานของเราทุกคนมีส่วนร่วมเริ่มที่ใส่ใจ กล้าคิดส่ิงใหม่ คิดแบบเจ้าของ
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