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เร่ยนพนักงานทุกท่าน
จากการดำเนินงานใน 60 ประเทศและการขายมากกว่า 150 ประเทศ
บางครั�งเราอาจพบว่ากำลังอย้่ในสถานการณ์ท่�ขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม
ของเรา หลักจรรยาบรรณน่�จึงกำหนดขึ�นโดยเป็นส่วนหนึ�งในการดำเนิน
ธุรกิจของ Yara ในฐานะบริษัทและช่�แนะแนวทางในสถานการณ์เหล่าน่�ตาม
ค่านิยมของเรา โดยม่การกำหนดกฎเกณฑ์ท่�เราต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน และ
ช่วยให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื�อง ซึ�งจะไม่ม่การใช้
ทางลัด เพราะเราจะสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จได้ต่อเมื�อประสบ
ความสำเร็จในแนวทางท่�ถ้กต้องเท่านั�น

1
สารจาก
ผ้�บริหาร
ส้งสุด
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สิ�งน่�ไม่เพ่ยงช่วยให้เราสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้เท่านั�น สำหรับผม
หลักจรรยาบรรณน่�เป็นส่วนหนึ�งของหลักปฏิบัติตามพันธกิจของเรา
เพื�อสนับสนุนด้านอาหารให้แก่ประชากรโลกและปกป้องโลกอย่างม่
ความรับผิดชอบ
เราทุ่มเททำหน้าท่�ของเราเพื�อบรรลุความตกลงปาร่สภายในปี 2023 และเรา
ทำเช่นนั�นด้วยการมองในมุมกว้างและคำนึงถึงผ้้คน โลก และความรุ่งเรือง
อย้่เสมอ เป้าหมายของเราคือการส่งเสริมวัฒนธรรมท่�ปลอดภัยและม่ความ
หลากหลายสำหรับพนักงานทุกคน เราจึงร่วมมือกันระหว่างเพื�อนร่วมงาน
ค้่ค้าทางธุรกิจ ชุมชนท้องถิ�นท่�เราดำเนินธุรกิจ และสังคมในวงกว้าง
เพื�อวางรากฐานท่�มั�นคงสำหรับความมุ่งมั�นของเรา โดยสร้างความไว้วางใจ
จากความสุจริตท่�ม่เสมอมา นอกจากน่�ยังพยายามอย้่เสมอเพื�อการ
ตัดสินใจอย่างถ้กต้องและกล้าพ้ดเมื�อเกิดสถานการณ์ท่�ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรฐานท่�ส้งของเราได้
หลักจรรยาบรรณน่�เป็นส่วนหนึ�งของความเชื�อท่�ม่พื�นฐานอันแข็งแกร่ง
ซึ�งนำมาใช้กับผม ท่มผ้้บริหารจัดการ คณะกรรมการบริหารของเรา และ
พวกเราทุกคนในทุกวัน ทั�งน่�การแลกเปล่�ยนความร้้ช่วยให้เราเข้าใจมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเราได้ด่ยิ�งขึ�น โดยไม่ประน่ประนอมต่อการใช้มาตรฐาน
เหล่าน่�

สเวน ทอร์ โฮลเซทเทอร์
ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
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2
จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ
ท่�ม่ความรับผิดชอบ
2.1 โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบ่ยบ
พันธกิจของ Yara คือการสนับสนุนด้านอาหารให้แก่ประชากรโลกและปกป้องโลกอย่างม่ความรับผิดชอบ สำหรับ
วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นสังคมแห่งความร่วมมือร่วมใจ และโลกท่�ปราศจากความหิวโหยตลอดจนปกป้องโลกของเรา
Yarattasd“Knowledge grows” คือหัวใจหลักของความพยามยาม ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งท่�หล่อหลอมความเป็นตัวเรา สิ�งท่�เรา
ทำและเหตุผลในการกระทำเช่นนั�น จึงนับเป็นเชื�อเพลิงท่�เติมความมุ่งมั�นในการช่วยสร้างวิธ่แก้ปัญหาอย่างยั�งยืนท่�ม่ต่อ
ความท้าทายในระดับโลกส่วนหนึ�งซึ�งเรากำลังเผชิญอย้่ในขณะน่�
โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบ่ยบของเราคือองค์ประกอบสำคัญในการทำให้ได้ตามเป้าหมายน่� ความสำเร็จอย่าง
ต่อเนื�องของ Yara ขึ�นอย้่กับการรักษาและการส่งเสริมชื�อเส่ยงของเรารวมถึงความเชื�อถือท่�ได้รับจากสาธารณะ
หลักจรรยาบรรณได้นำโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบ่ยบมาใช้และแสดงถึงพันธสัญญาในการเป็นพลังบวกสำหรับ
วิธ่แก้ปัญหาใหม่ๆ พร้อมกับการยกย่องชมเชยจรรยาบรรณทางธุรกิจท่�ม่ความรับผิดชอบ
องค์ประกอบ 15 ประการของโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบ่ยบม่ดังน่�

1
วัฒนธรรมและแบบอย่าง
โดยผ้�นำองค์กร

2
การจัดการความเส่�ยง /
การตรวจสอบติดตาม
ความเส่�ยงเป็นระยะ

3
องค์กรการกำกับด้แล /
การกำกับด้แลอย่าง
เหมาะสม รวมถึงความเป็น
อิสระและทรัพยากร

4
นโยบายและขั�นตอนการ
ปฏิบัติตามกฎระเบ่ยบ

5
การควบคุมภายในของ
ขอบเขตการกำกับด้แลท่�
สำคัญ (ด�านการเงินและ
การบัญช่)

6
การฝึกอบรมและ
การส่�อสาร

7
คำปรึกษาและคำแนะนำ
ด�านการปฏิบัติตาม
กฎระเบ่ยบ

8
การแจ�งเบาะแส /
การรายงานภายใน

9
การส่บสวน

10
ค่าตอบแทนพิเศษและวินัย

11
การสอบทานความสุจริต
ของค้่ค�าทางธุรกิจ

12
การสอบทานความสุจริต
ของ M&A

13
การนำโปรแกรมการปฏิบัติ
ตามกฎระเบ่ยบไปใช�
หลังการควบรวมกิจการ

14
การจัดการสัญญา

15
การตรวจสอบติดตามและ
ทดสอบประสิทธิภาพของ
การปรับใช�โปรแกรมการ
ปฏิบัติตามกฎระเบ่ยบ
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2.2 หลักจรรยาบรรณประจำปี
หลักจรรยาบรรณของเราได้รับการต่พิมพ์และเผยแพร่
เป็นประจำทุกปี เอกสารหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ประจำปี 2023 จะม่ผลบังคับใช้ตั�งแต่วันท่� 1 มกราคม 2023
เป็นต้นไป
คุณม่หน้าท่�ในการอ่านและทำความเข้าใจเนื�อหาของหลัก
จรรยาบรรณ ซึ�งรวมถึงสิ�งท่�เปล่�ยนแปลงไปจากฉบับ
ก่อนหน้าน่�
ปัจจุบัน หลักจรรยาบรรณม่ให้ใช้งานมากกว่า 15 ภาษา บน
เว็บไซต์ของฝ่าย Ethics and Compliance ใน Pulse และท่�
www.yara.com

2.3 หลักจรรยาบรรณใช�กับผ้�ใดบ�าง
หลักจรรยาบรรณน่�ใช้กับพนักงานทุกคนของ Yara1 ไม่ว่าจะ
เป็นพนักงานเต็มเวลา พนักงานไม่เต็มเวลา พนักงานประจำ
หรือพนักงานชั�วคราว นอกจากน่� ยังใช้กับคณะกรรมการ
บริษัทด้วย
Yara คาดหวังว่า ค้่ค้าทางธุรกิจ2 ทั�งหมดของบริษัทจะ
ยึดมั�นในหลักการเด่ยวกันกับหลักจรรยาบรรณน่�ในการ
ดำเนินงานของตน อ่กทั�ง Yara ยังหวังว่าค้่ค้าทางธุรกิจจะ
ปฏิบัติตามหลักการท่�กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับ
ค้่ค้าทางธุรกิจของ Yara ม่ข้อกำหนดเพิ�มเติมท่�กำหนดไว้
สำหรับค้่ค้าทางธุรกิจ ซึ�งทำหน้าท่�คนกลางในนามของ
Yara3
ท่�ปรึกษาและค้่สัญญานับเป็นค้่ค้าทางธุรกิจตาม
วัตถุประสงค์ของหลักจรรยาบรรณ
ความคาดหวังท่�ม่ต่อบุคคลดังกล่าวม่ระบุไว้ในเอกสาร
สัญญาท่�เก่�ยวข้อง

2.4 ความยุติธรรมระดับองค์กร
Yara จะไม่ยินยอมให้ม่การฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ นโยบาย
และขั�นตอนของ Yara หรือกฎหมายและกฎระเบ่ยบ ทั�งตาม
ลายลักษณ์อักษรและตามเจตนารมณ์ การละเมิดดังกล่าวม่
แนวโน้มท่�จะส่งผลให้บุคคลนั�นได้รับการดำเนินการทางวินัย
รวมถึงม่การเลิกจ้าง ซึ�งการดำเนินการทางวินัยทั�งหมดจะ
เป็นไปอย่างเหมาะสมตามสมควร และเป็นไปตามนโยบาย
ทางวินัยท่�อย้่ในระบบขับเคลื�อนทางธุรกิจของ Yara และ
กฎหมายท้องถิ�น
ซึ�งการละเมิดน่�รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบ่ยบท้องถิ�น หรือหาก Yara เร่ยกร้องค่าเส่ยหายใดๆ
การละเมิดดังกล่าวอาจยังส่งผลให้บุคคลนั�นต้องถ้ก
ดำเนินการทางแพ่งและอาญาเพิ�มเติม

1

2
3

“Yara” หมายถึง Yara International ASA, บริษัทในเครือและบริษัทล้ก บริษัทรวม และบริษัทท่�
Yara เป็นผ้้ควบคุม
โปรดด้คำจำกัดความในส่วนท่� 10 การทำงานร่วมกับค้่ค้าทางธุรกิจของเรา
โปรดด้คำจำกัดความในส่วนท่� 10.1 คนกลาง: การทำงานในนามของ Yara
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การปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของผ้้จัดการตาม
สายงานหรือหัวหน้างานท่�เป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณ
นโยบายและขั�นตอนของ Yara หรือกฎหมายและกฎระเบ่ยบ
จะไม่ทำให้ถ้กลงโทษ ตอบโต้ หรือถ้กดำเนินการทางวินัย
ในร้ปแบบใดๆ แม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะส่งผลให้ Yara
เกิดความส้ญเส่ยทางการเงินก็ตาม
สำหรับข้อม้ลเพิ�มเติมเก่�ยวกับวิธ่การขอคำแนะนำหรือวิธ่
การรายงานปัญหา โปรดด้ท่�ส่วนท่� 3 การขอคำแนะนำและ
การรายงานปัญหา

2.5 การปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบ่ยบและข�อบังคับ
Yara มุ่งมั�นท่�จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบ่ยบและข้อ
บังคับท่�เก่�ยวข้องทั�งหมดในประเทศท่�เราดำเนินธุรกิจ
เนื�องจาก Yara ม่การปฏิบัติงานและสำนักงานในประเทศ
ต่างๆ มากกว่า 60 ประเทศทั�วโลก วัฒนธรรมท่�แตกต่าง
จึงสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจของเราได้ อย่างไรก็ตาม
คุณม่ภาระผ้กพันท่�จะปฏิบัติตามนโยบายท่�เข้มงวดในการ
ตัดสินใจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายท้องถิ�นหรือระหว่าง
ประเทศตลอดจนกฎระเบ่ยบ นโยบายและขั�นตอนของ Yara
หรือหลักจรรยาบรรณ โปรดจำไว้ว่า เรื�องท่�ถ้กกฎหมาย
ไม่ได้หมายความว่าเรื�องนั�นจะถ้กต้องตามหลักจริยธรรม
เสมอไป

2.6 ความรับผิดชอบของพนักงาน
ในฐานะพนักงานของ Yara ทุกคนม่หน้าท่�ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปน่�
•

ปฏิบัติตามนโยบายและขั�นตอนของ Yara ตลอดจน
กฎหมายและกฎระเบ่ยบท้องถิ�น

•

อ่านและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และนำหลักท่�
กำหนดไว้มาใช้กับความประพฤติส่วนตัวและการดำเนิน
ธุรกิจของคุณในนามของ Yara

•

คุณม่สิทธิ�และความรับผิดชอบท่�จะขอคำแนะนำ หากคุณ
ม่ข้อสงสัยเก่�ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจ

•

คุณม่หน้าท่�รายงานสิ�งท่�คุณคิดด้วยความสุจริตว่า
เป็นการละเมิดหรืออาจเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ กฎหมายและกฎระเบ่ยบต่างๆ รวมถึงการ
ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและขั�นตอนของ Yara โดยเร็ว
ท่�สุดเท่าท่�จะทำได้ ซึ�งรวมถึงกระบวนการท่�ม่อย้่และ
การปฏิบัติท่�เข้าข่ายละเมิดสิ�งท่�กล่าวมาข้างต้น

•

เข้าร่วมและกระตือรือร้นท่�จะม่ส่วนร่วมในการฝึกอบรม
และม่การคิดริเริ�มต่างๆ ในด้านจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบ่ยบ

•

ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนภายใน

2.7 ความรับผิดชอบเพิ�มเติมสำหรับ
ผ้�จัดการ
หากคุณเป็นผ้้จัดการ คุณม่ความรับผิดชอบเพิ�มเติม
นอกเหนือไปจากความต้องการพื�นฐานของพนักงานทุกคน
ได้แก่:
•

เป็นผ้้นำโดยการเป็นแบบอย่างอย้่เสมอและยึดมั�น
ในมาตรฐานส้งสุดตามหลักจรรยาบรรณ ส่งเสริม
การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณเสมอ

•

ให้การสนับสนุนและแนะนำแนวทางในการนำหลัก
จรรยาบรรณไปใช้ในการทำงานประจำวันของผ้้ท่�
รายงานตรงต่อคุณ

•

ส่งเสริมให้ผ้ใต้บังคับบัญชาถามคำถามและแจ้งข้อ
กังวล และสร้างวัฒนธรรมท่�เปิดกว้างและไว้วางใจกัน

•

สนับสนุนและปกป้องบุคคลท่�รายงานข้อกังวลหรือการ
ละเมิดด้วยความสุจริตใจ ทุกกรณ่ดังกล่าวต้องได้รับ
การจัดการด้วยความซื�อสัตย์และความเป็นมืออาช่พใน
ระดับส้งสุด รวมถึงตัวคุณเช่นกัน คุณม่สิทธิ�และหน้าท่�
ในการขอคำแนะนำเก่�ยวกับวิธ่จัดการกับรายงานดัง
กล่าวหากจำเป็น

•

ห้ามแก้แค้นหรืออนุญาตให้ม่การแก้แค้นกับผ้้ท่�รายงาน
ข้อกังวลโดยสุจริตใจ

•

ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
และทำให้มั�นใจว่าพนักงานใต้บังคับบัญชาของคุณได้รับ
การฝึกอบรมท่�กำหนดไว้ครบทั�งหมด
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2.8 ความรับผิดชอบของ Yara

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงานการฝ่าฝืนจะถ้กเก็บไว้
อย่างม่ความรับผิดชอบและเป็นความลับ และม่การ
พิจารณารายงานดังกล่าวอย่างไม่ม่อคติและจริงจัง

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ม่การตอบโต้จากการรายงาน
ด้วยความสุจริตใจโดยเด็ดขาด

•

สร้างท่�ทำงานซึ�งปลอดภัยและม่ความหลากหลาย
สำหรับพนักงานทุกคน

•

พยายามปรับปรุงด้านบรรษัทภิบาลและวัฒนธรรม
องค์กรอย่างต่อเนื�อง

ในฐานะท่�เป็นองค์กรนิติบุคคล Yara ม่หน้าท่�รับผิดชอบ
ในการ:
•

•

กำหนดมาตรฐานส้งสุดของความถ้กต้องสำหรับการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ และสื�อสารเรื�องน่�ถึงพนักงาน
โดยใช้หลักจรรยาบรรณ
จัดให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมและม่เครื�องมือ
ท่�จำเป็นสำหรับจัดการกับประเด็นด้านจริยธรรมหรือ
การปฏิบัติตามกฎระเบ่ยบใดๆ ท่�พนักงานอาจต้อง
เผชิญในการทำงานของตน

2.9 กระบวนการตัดสินใจอย่างม่จริยธรรม
การตัดสินใจอย่างม่จริยธรรมช่วยให้เราดำเนินช่วิตตามค่านิยมของ Yara หากคุณกำลังเผชิญกับการตัดสินใจทางธุรกิจท่�
ท้าทายหรือม่แต่ทางเลือกท่�ลำบากใจในด้านจริยธรรม คุณควรใช้โครงร่างต่อไปน่�เมื�อต้องทำการตัดสินใจ

ระบุปัญหาด�านจริยธรรม

หาข�อเท็จจริง

ประเมินการกระทำอ่�นๆ

• การตัดสินใจหรือ
สถานการณ์น่�อาจสร้าง
ความเส่ยหายต่อคนอื�น
หรือไม่
สิ�งนั�นเก่�ยวข้องกับการ
ตัดสินใจระหว่างทาง
เลือกท่�ด่และไม่ด่หรือไม่

• อะไรคือข้อเท็จจริงท่�
สำคัญในสถานการณ์น่�
ทราบข้อเท็จจริงใด
บ้าง ฉันสามารถเร่ยน
ร้้เพิ�มเติมเก่�ยวกับ
สถานการณ์น่�ได้หรือไม่

• การตัดสินใจของฉัน
สอดคล้องกับหลัก
จรรยาบรรณและ
นโยบายอื�นๆ ของ Yara
หรือไม่

• ปัญหาน่�เก่�ยวข้องกับ
สิ�งอื�นท่�ไม่ถ้กกฎหมาย
หรือม่ประสิทธิภาพท่�สุด
หรือไม่ หากใช่ เก่�ยวข้อง
อย่างไร
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• บุคคลหรือกลุ่มใดบ้าง
ท่�ม่ส่วนสำคัญต่อ
ผลลัพธ์
• ทางเลือกในการดำเนิน
การม่อะไรบ้าง
ม่การปรึกษาผ้้ท่�ม่
ส่วนได้ส่วนเส่ยทั�งหมด
หรือไม่
ฉันควรจะให้บุคคลใด
เข้ามาม่ส่วนร่วมอย่าง
เป็นทางการ

• การตัดสินใจของฉัน
ละเมิดกฎหมายหรือ
ข้อบังคับใดๆ หรือไม่
• การตัดสินใจของฉันเป็น
ไปตามพันธกิจ ค่านิยม
องค์กร และวัฒนธรรม
ของ Yara หรือไม่
• การตัดสินใจของฉันเป็น
ไปตามมาตรฐานด้าน
ความยุติธรรมและความ
ซื�อสัตย์ของฉันหรือไม่
• การตัดสินใจของฉัน
จะปฏิบัติต่อผ้้ถือ
ผลประโยชน์ร่วมทั�งหมด
อย่างเท่าเท่ยมกันและ
เคารพสิทธิ�ของพวกเขา
หรือไม่

ดำเนินการและ
ไตร่ตรองผลลัพธ์ท่�ได�
• เมื�อพิจารณาทาง
เลือกต่างๆ ทางเลือก
ใดสามารถแก้ไข
สถานการณ์น่�ได้ด่ท่�สุด
• ฉันสามารถปกป้องตัว
เลือกของฉันให้กับบุคคล
ท่�ฉันให้ความเคารพได้
หรือไม่ หรือควรเปิดเผย
ต่อสาธารณะ
• ฉันจะนำการตัดสินใจ
ของฉันไปปฏิบัติ
ด้วยความเอาใจใส่
อย่างมากและใส่ใจต่อ
ข้อกังวลของผ้้ถือผล
ประโยชน์ร่วมทั�งหมดได้
อย่างไร

3
การขอคำแนะนำและการ
รายงานปัญหา
3.1 วิธ่การขอคำแนะนำ
เป็นสิทธิและความรับผิดชอบของคุณในการขอรับคำแนะนำ
เก่�ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจท่�คุณไม่แน่ใจ คำแก้ตัวว่า
"ฉันไม่ร้" ไม่อาจยอมรับได้ในการตัดสินใจท่�ไม่สอดคล้อง
กับหลักจรรยาบรรณ
ผ้้จัดการตามสายงานของคุณคือคนแรกท่�คุณสามารถ
ขอคำแนะนำได้
นอกจากน่� ยังม่อ่กทางหนึ�งคือ คุณสามารถติดต่อ
หน่วยงานสนับสนุนดังต่อไปน่�
•

สำหรับปัญหาเก่�ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
กฎระเบ่ยบ สามารถติดต่อฝ่าย Ethics and Compliance
ได้โดยตรงท่� ethics@yara.com หรือผ่าน Regional
Compliance Manager (RCM) คุณจะพบข้อม้ลการ
ติดต่อ RCM ได้ท่�หน้าเว็บไซต์ของฝ่าย Ethics and
Compliance ใน Pulse

•

สำหรับเรื�องท่�เก่�ยวข้องกับบุคคล คุณควรติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในพื�นท่�หรือในระดับองค์กร ทั�งน่�
ขึ�นอย้่กับลักษณะของปัญหา

•

สำหรับปัญหาด้านกฎหมาย เช่น การคว�ำบาตร กฎการ
แข่งขันทางการค้า ความเป็นส่วนตัวของข้อม้ลและการ
ใช้ถ้อยคำในสัญญาข้อตกลงร่วมกับค้่ค้าทางธุรกิจ
คุณควรติดต่อฝ่ายกฎหมาย

•

สำหรับปัญหาเก่�ยวกับสุขภาพ สิ�งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยและคุณภาพ หรือการรักษาความปลอดภัย
คุณควรติดต่อฝ่าย HESQ

โปรดจำไว้ว่า ฝ่าย Ethics and Compliance ไม่สามารถ
ทำการตัดสินใจทา ธุรกิจแทนคุณได้ การตัดสินใจทา
ธุรกิจทั� หมดต้อ ข้�นอย่่สาย านธุรกิจนั�นๆ ฝ่าย Ethics
and Compliance สามารถและจะให้การสนับสนุนคุณใน
กระบวนการตัดสินใจ โดยการให้คำแนะนำและแหล่ ข้อม่ล
เพิ�มเติมตามความจำเป็น
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3.2 วิธ่การรายงานปัญหา

หากคุณต้องการรายงานปัญหาต่อฝ่าย Ethics and
Compliance คุณสามารถใช้หนึ�งในช่องทางต่อไปน่�ได้

ควรรายงานให้เร็วท่�สุดเท่าท่�เป็นไปได้ ผ้้จัดการตาม
สายงานของคุณคือคนแรกท่�คุณสามารถรายงานการ
ละเมิดได้ นอกจากน่�ยังสามารถติดต่อฝ่าย Ethics and
Compliance ได้โดยตรง ขึ�นอย้่กับลักษณะของปัญหา
ตัวอย่างของสถานการณ์ท่�ควรทำเช่นน่�คือ
•

ถ้าคุณสงสัยว่าผ้้จัดการตามสายงานของคุณ
ประพฤติผิด

•

ถ้าผ้้จัดการตามสายงานของคุณไม่ได้ติดตามเรื�องท่�
คุณรายงานต่อเขา/เธออย่างเพ่ยงพอ

•

ถ้าการกระทำผิดนั�นเก่�ยวข้องกับผ้้บริหารอาวุโส/
ผ้้บริหารระดับส้ง

•

ถ้าคุณกังวลเก่�ยวกับการถ้กแก้แค้น หรือ

•

ถ้าหน่วยงานสนับสนุนอื�นท่�จะช่วยจัดการรายงานของ
คุณนั�นพบปัญหา

คุณยังสามารถรายงานต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่าย HESQ ได้โดยตรง

•

ethics@yara.com

•

Regional Compliance Manager

•

โทรสายด่วนแจ้งปัญหาจริยธรรม

•

แบบฟอร์มบนเว็บท่�สายด่วนแจ้งปัญหาจริยธรรม

รายงานของคุณจะเก็บเป็นความลับ และคุณจะได้รับการ
ยืนยันจากฝ่าย Ethics and Compliance เมื�อได้รับรายงาน
ของคุณ
แล้ว หากคุณเลือกท่�จะรายงานในสายด่วนแจ้งปัญหา
จริยธรรม คุณจะสามารถสื�อสารและให้ข้อม้ลเพิ�มเติมโดย
ไม่ระบุชื�อแก่ฝ่าย Ethics and Compliance ผ่านทางสายด่วน
สำหรับข้อม้ลเพิ�มเติมเก่�ยวกับขั�นตอนการสืบสวนท่�เกิดขึ�น
หลังจากรายงานแล้ว โปรดด้กระบวนการสอบสวนภายในท่�
ระบบขับเคลื�อนทางธุรกิจของ Yara

3.3 การรายงานแบบไม่ระบุช่�อ

โปรดทราบว่าคุณยังสามารถรายงานการละเมิด ท่�อาจ
เป็นไปได้ ซึ�งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องม่ข้อเท็จจริง
ทั�งหมดหรือมั�นใจอย่างเต็มท่�ว่าม่การกระทำผิด หากคุณม่
ข้อกังวลท่�ม่เหตุผลว่าม่การกระทำผิดเกิดขึ�น ก็ถือว่า
เพ่ยงพอแล้วท่�จะรายงานปัญหา เงื�อนไขเพ่ยงข้อเด่ยว
สำหรับการรายงานปัญหาคือ คุณรายงานด้วยความสุจริต
ใจ และซื�อสัตย์เก่�ยวกับสิ�งท่�คุณทราบหรือสงสัยอย่าง
แท้จริง
การรายงานด้วย "ความสุจริต" หมายความว่าคุณแจ้ง
ข้อม้ลทั�งหมดท่�คุณม่และเชื�อว่าเป็นเช่นนั�นจริง แม้ว่าคุณไม่
เปิดเผยชื�อก็ตาม คุณสามารถรายงานเรื�องท่�คุณสงสัยและ
ยังคงเชื�ออย่างสุจริตใจ แม้ว่าจะปรากฏว่าข้อสงสัยของคุณ
ไม่ถ้กต้อง หากม่คนจงใจรายงานเท็จ (เช่น การอ้างว่าสิ�งท่�
พวกเขาทราบไม่เป็นความจริง) บุคคลนั�นจะต้องถ้กลงโทษ
ทางวินัย

คุณสามารถรายงานปัญหาโดยไม่ระบุชื�อผ่านทางสาย
ด่วนแจ้งปัญหาจริยธรรมซึ�งม่ให้บริการมากกว่า 50 ภาษา
ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง ในบางประเทศ หมายเลขโทรศัพท์
ในพื�นท่�เป็นหมายเลขโทรฟร่ คำแนะนำโดยละเอ่ยดเก่�ยวกับ
วิธ่การรายงานผ่านสายด่วนแจ้งปัญหาจริยธรรมม่อย้่ใน
Pulse และบน www.yara.com
คุณจะได้รับรหัสอ้างอิงเมื�อรายงานผ่านทางสายด่วนแจ้ง
ปัญหาจริยธรรม ซึ�งอนุญาตให้คุณ สื�อสารเป็นลายลักษณ์
อักษรกับฝ่าย Ethics and Compliance โดยไม่ระบุชื�อ
อย่างไรก็ตาม เราสนับสนุนให้บุคคลใดก็ตามท่�รายงานให้
ข้อม้ลติดต่อของตนไว้ ซึ�งจะช่วยให้การจัดการปัญหาท่�
รายงานทำได้เร็วขึ�นและแม่นยำมากขึ�น และรายงานทั�งหมด
จะได้รับการจัดการอย่างเป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง
ใดหรือม่ร้ปแบบการปกปิดชื�อแบบใด

หากคุณม่ข้อกังวลเก่�ยวกับการประพฤติผิด แต่คิดว่าบริษัท
ทราบเรื�องน่�แล้ว เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการเพื�อให้เข้าใจ
อย่างชัดเจนก่อนท่�จะตัดสินใจว่าจะไม่รายงานเรื�องน่�

ขอคำแนะนำ
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สายด่วนแจ้ง
ปัญหาจริยธรรม

หน้าเว็บไซต์ของฝ่าย
จริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบ่ยบใน Pulse

ethics@yara.com

แอป YaraEthics

3.4 การห�ามแก�แค�น
Yara จะไม่ยินยอมให้ม่การตอบโต้ผ้ท่�รายงานการละเมิดท่�
น่าสงสัยหรือเกิดขึ�นจริงโดยสุจริตใจ รวมทั�งคนท่�ปฏิเสธ
ไม่ทำตามคำสั�งให้ละเมิดหลักจรรยาบรรณ นโยบายและ
ขั�นตอนของ Yara หรือกฎหมายและกฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อง
ทั�งน่�กฎหมายของนอร์เวย์ รวมทั�งกฎหมายในหลายประเทศ
ให้การปกป้องผ้้ท่�รายงานโดยสุจริตใจ กฎหมายระบุว่าการ
ตอบโต้ผ้รายงานเป็นทั�งสิ�งผิดกฎหมายและต้องได้รับการ
ลงโทษ
การตอบโต้เป็นเรื�องร้ายแรงมาก และเป็นหน้าท่�อันดับแรก
ของฝ่าย Ethics and Compliance ท่�จะต้องป้องกันไม่ให้
เรื�องน่�เกิดขึ�น เราได้ใช้โปรแกรมการตรวจสอบการตอบโต้
เพื�อให้การป้องกันเพิ�มเติมแก่ผ้รายงานท่�ไม่ระบุชื�อ โดยการ
ตรวจสอบเชิงรุกเก่�ยวกับพฤติกรรมและการดำเนินการ
ตอบโต้ท่�บุคคลดังกล่าวอาจต้องเผชิญหลังจากรายงาน
การประพฤติมิชอบตามหลักจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมท่�
อาจเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณ

•

การคุกคาม การล่วงละเมิด การเลือกปฏิบัติ การ
ก่ดกันทางสังคม การเปล่�ยนแปลงบทบาทการทำงาน
ความรับผิดชอบ หรือสภาพการทำงาน รวมถึง
พฤติกรรมท่�ไม่เป็นธรรมอื�นๆ

•

การประเมินผลการปฏิบัติงานท่�ไม่เป็นธรรม โบนัส การ
เพิ�มเงินเดือน การตั�งความคาดหวังท่�ไม่สมจริง หรือ
การกำหนดความคาดหวัง/KPI ท่�ไม่สมจริง

•

การเลิกจ้าง การไล่ออก หรือการดำเนินการทางวินัย

หากคุณกังวลเรื�องการตอบโต้ เราขอแนะนำให้คุณรายงาน
ต่อฝ่าย Ethics and Compliance โดยตรงหรือท่�สายด่วน
แจ้งปัญหาจริยธรรมโดยไม่ระบุชื�อ ทุกคนต้องร้้สึกปลอดภัย
ท่�จะแจ้งข้อกังวลใจของตน

การตอบโต้อาจหมายถึงการกระทำ การปฏิบัติหรือการ
ละเว้นท่�ไม่เหมาะสมอันเป็นผลหรือปฏิกิริยาจากการรายงาน
ปัญหาของพนักงาน ตัวอย่างเช่น...
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4
บุคลากร

4.1 สถานท่�ทำงานท่�ให�ทุกคนม่ส่วนร่วม
และม่ความรับผิดชอบ
ท่� Yara เราเชื�อว่าสภาพแวดล้อมการทำงานท่�ทุกคน
ม่ส่วนร่วมและม่ความหลากหลาย ซึ�งพนักงานร้้สึกม่
คุณค่าในความเป็นเอกลักษณ์ของตนและร้้สึกปลอดภัย
ในการแสดงออกนั�นนับเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของเรา
ดังนั�น ทุกคนจึงถ้กคาดหวังอย้่ตลอดเวลาว่าจะต้องแสดง
พฤติกรรมท่�ให้เก่ยรติเพื�อนร่วมงานของตน รวมถึงเคารพ
ต่อแนวความคิดของเพื�อนร่วมงาน และค้่ค้าทางธุรกิจ
ของเรา
นอกจากน่� เรายังสนับสนุนให้พนักงานของเราคัดค้านต่อ
ความไม่เหมาะสมในการใช้ภาษา การสันนิษฐาน และการ
แสดงพฤติกรรม ด้วยวิธ่การท่�หนักแน่นและไม่ก้าวร้าว
คุณม่สิทธิ�และหน้าท่�ท่�จะขอคำแนะนำเก่�ยวกับปัญหาเหล่าน่�
หากคุณต้องการ ผ้้จัดการตามสายงานคือคนแรกท่�คุณ
สอบถามได้ โปรดด้ท่�ส่วนท่� 3 การขอคำแนะนำและการ
รายงานปัญหา สำหรับข้อม้ลเพิ�มเติม
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โอกาสท่�เท่าเท่ยมกัน

ความรุนแรง

ท่� Yara เราม่ความมุ่งมั�นในการมอบโอกาสท่�เท่าเท่ยมกัน
ในท่�ทำงานโดยท่�การจ้างงานและการพัฒนาจะขึ�นอย้่กับ
ความสามารถ ประสบการณ์ ความสำเร็จและศักยภาพของ
แต่ละบุคคล เราคำนึงถึงจุดเริ�มต้นท่�แตกต่างกันเพื�อให้แน่ใจ
ว่าจะได้ผลลัพธ์ท่�เป็นธรรมสำหรับทุกคน (ม่ความเสมอภาค)

Yara จะไม่ยอมให้เกิดความรุนแรงในร้ปแบบใดๆ

เราไม่อนุญาตให้ม่การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ท่�ถ้กพิจารณาว่าม่สิทธิ�น้อยกว่าเพราะชาติกำเนิด การเป็น
สมาชิกในสหภาพ เชื�อชาติ ศาสนา อายุ เพศ (รวมถึงการ
ตั�งครรภ์) รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ สถานภาพ
สมรส สถานะทหารผ่านศึก สถานะการติดเชื�อ HIV หรือ
ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ ฯลฯ เว้นไว้ในฐานะท่�
ไม่ต้องการให้รายการยาวเกินไป
ตามท่�กำหนดโดยกฎหมายท้องถิ�นหรือมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ มาตรการพิเศษในการป้องกัน อาจม่การให้ความ
ช่วยเหลือและการสนับสนุนแก่บุคคลท่�เส่ยเปร่ยบได้

การคุกคาม
Yara จะไม่ยอมให้เกิดการคุกคามในร้ปแบบใดๆ
Yara ม่ความมุ่งมั�นท่�จะให้ม่สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ท่�ปราศจากการคุกคาม ในขณะท่�คำนิยามตามกฎหมาย
อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่การคุกคามท่� Yara
จะหมายรวมถึงพฤติกรรมท่�ไม่พึงประสงค์ทุกร้ปแบบต่อ
บุคคลอื�น โดยท่�:

ความประพฤติส่วนตัว
ตราบใดท่�คุณเป็นตัวแทนของ Yara คุณต้องแสดงความเป็น
มืออาช่พและม่ความรับผิดชอบต่อเพื�อนร่วมงานของคุณ
ค้่ค้าทางธุรกิจของ Yara และคนอื�นๆ ท่�ติดต่อกับคุณในนาม
ของ Yara เสมอ
คุณต้องไม่ไปยังสถานท่�หรือเข้าร่วมในกิจกรรมท่�จะส่งผล
กระทบในทางลบต่อ Yara โดยเฉพาะอย่างยิ�ง สิ�งท่�เก่�ยวข้อง
กับธุรกิจทางเพศและการซื�อบริการทางเพศสำหรับ
ตัวคุณเองหรือผ้้อื�นในขณะท่�กำลังทำงานให้กับ Yara การ
กระทำทั�งหมดของคุณต้องเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ�นเสมอ
โปรดจำไว้ว่าคุณยังคงเป็นตัวแทนของ Yara หลังจาก
ชั�วโมงการทำงานประจำวันแม้ในขณะท่�เดินทางเพื�อไปติดต่อ
ธุรกิจของ Yara

นโยบายด�านการใช�ยาเสพติดและแอลกอฮอล์
คุณต้องไม่อย้่ภายใต้อิทธิพลของสารมึนเมา ซึ�งรวมถึง
แอลกอฮอล์ในระหว่างชั�วโมงทำงาน ในขณะท่�อย้่ภายใน
อาณาเขตของ Yara หรือในขณะท่�ทำธุรกิจในนามของ Yara
หรือในงานสังคมใดๆ ท่�สนับสนุนโดย Yara ซึ�งอย้่นอกเหนือ
ชั�วโมงทำงาน

•

สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานท่�ม่ความเป็นปฏิปักษ์
การข่มข้่ การสร้างความอับอาย ความเสื�อมเส่ย หรือ
แสดงความก้าวร้าว ซึ�งส่งผลกระทบต่อเก่ยรติหรือ
การม่สุขภาพจิตท่�ด่ของผ้้อื�น

อย่างไรก็ตาม คุณอาจดื�มแอลกอฮอล์ในปริมาณท่�พอเหมาะ
ได้ เมื�อม่ความเหมาะสมตามธรรมเน่ยมของท้องถิ�นและ
เหมาะแก่โอกาส โดยใช้การต่ความอย่างเข้มงวดท่�สุดเป็น
เกณฑ์ในการประเมินความเหมาะสม ข้อยกเว้นน่�ไม่อนุญาต
ให้คุณขับข่�ยานพาหนะ ใช้งานเครื�องจักร หรือทำธุรกิจใน
นามของ Yara ในขณะท่�อย้่ภายใต้อิทธิพลของสารมึนเมา

•

แทรกแซงหรือขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานหรือ
โอกาสในการจ้างงานของผ้้อื�นโดยไม่ม่เหตุอันควร

นโยบายน่�ยังใช้กับสารมึนเมาท่�สั�งจ่ายยาโดยแพทย์เช่นกัน

การคุกคามอาจมาจากท่าทาง หรือวาจา ร่างกาย สายตา
หรือลายลักษณ์อักษร แทนท่�จะเป็นพฤติกรรมท่�เป็นการ
ก่ดกัน การคุกคามเป็นการเพิ�มความประพฤติท่�ซ�ำซาก
และแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม อย่าเพิกเฉยต่อพฤติกรรม
ท่�เป็นการก่ดกันท่�ทำให้คุณร้้สึกไม่สบายใจ เราขอแนะนำ
ให้คุณพ้ดคุยกับบุคคลท่�แสดงพฤติกรรมดังกล่าวและ
แสดงออกว่าคุณร้้สึกอย่างไร

การคุกคามทางเพศ
Yara จะไม่ยอมให้เกิดการคุกคามทางเพศในร้ปแบบใดๆ
การคุกคามทางเพศประกอบด้วยการล่วงเกินท่�ไม่เป็นท่�
ต้องการ การขอให้ม่เพศสัมพันธ์เพื�อเป็นการตอบแทน และ
การคุกคามอื�นๆ ด้วยวาจา ร่างกาย ลายลักษณ์อักษร หรือ
การคุกคามทางสายตาท่�ส่อแสดงเรื�องทางเพศ

ในขณะท่�ดื�ม คุณต้องไม่ส่งเสริมให้คนอื�นดื�มด้วย หรือ
ประพฤติตนในลักษณะท่�ทำให้คุณหรือ Yara ถ้กมองว่าไม่
เหมาะสม ทำให้ผ้อื�นตกอย้่ในอันตราย หรือทำให้เกิดความ
ร้้สึกอึดอัดใจหรือขุ่นข้องใจ

4.2 Safe by Choice
Safe by Choice คือการเดินทางทั�วทั�งบริษัทของเราเพื�อ
พัฒนาวัฒนธรรม HESQ ท่�เน้นคุณค่าและความยั�งยืนเพื�อ
บรรลุเป้าหมายส้งสุดของการปลอดอันตราย (Zero Harm)
วัฒนธรรมท่�เรามุ่งมั�นท่�จะสร้างคือการท่�เราทุกคน
รับผิดชอบในการด้แลตัวเองและด้แลซึ�งกันและกัน ด้วย
คุณภาพท่�ด่ขึ�น ความเป็นเจ้าของท่�มากขึ�น การม่ส่วนร่วม
และความสม�ำเสมอในสิ�งท่�เราทำ
ด้วยนโยบาย Yara HESQ เรามุ่งมั�นเพื�อประสิทธิภาพ
เก่�ยวกับ HESQ ท่�ยอดเย่�ยม ดังนั�นเราจึงปกป้องใบอนุญาต
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ในการดำเนินงานของเรา ซึ�งเราต้องการเป็นบริษัทท่�ด่ท่�สุด
และปลอดภัยท่�สุดในอุตสาหกรรมของเรา
โปรแกรมการฝึกอบรม ข้อกำหนด และตัวช่�วัดท่�เก่�ยวข้อง
ของเราเป็นแบบไดนามิกเพื�อแสดงและลดการเปล่�ยนแปลง
ของอันตรายและความเส่�ยง

สุขภาพและความปลอดภัย
เราทุกคนม่พันธสัญญาท่�สำคัญท่�สุดคือการทำงานด้วย
ความปลอดภัยและด่ต่อสุขภาพ ดังนั�นเราจึงดำเนินธุรกิจ
ของเราตามกฎหมายและกฎระเบ่ยบว่าด้วยสุขภาพ ความ
ปลอดภัย สภาพแวดล้อมท่�บังคับใช้ทั�งหมด รวมทั�งตาม
นโยบายและขั�นตอนของ Yara เรายังดำเนินการอย่าง
ต่อเนื�องเพื�อปรับปรุงมาตรฐาน HSE แม้ว่ามาตรฐานน่�จะส้ง
กว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมและกฎระเบ่ยบในท้องถิ�นก็ตาม
Yara ต้องการและคาดว่าทุกคนในไซต์งานของเรา พนักงาน
รวมถึงค้่สัญญาและผ้้เย่�ยมชมจะปฏิบัติตามนโยบายและ
ข้อกำหนด HSE เราคาดหวังว่าค้่สัญญาจะจัดหาพนักงาน
ท่�ม่ความสามารถและคุณสมบัติท่�เก่�ยวข้อง ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างสม�ำเสมอและเก่�ยวข้อง และปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดและมาตรฐานของ Yara
ต�องรายงานอุบัติเหตุ เหตุการณ์ท่�เก่อบจะเป็นอุบัติเหตุ
รวมถึงสภาพการทำงานท่�อาจไม่ปลอดภัยในทันท่ เพ่�อ
ให�สามารถดำเนินการแก�ไขปัญหาอย่างเหมาะสม เร่ยนร้�
ท่�จะแบ่งปัน และคล่�คลายปัญหาตลอดจนป้องกันโอกาส
เส่�ยงภัยในอนาคต
เพื�อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใส Yara จะยังคงรายงาน
สถิติด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อสาธารณะอย่าง
ต่อเนื�อง ความสามารถของเราในการทำงานอย่างขยัน
ขันแข็งตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น คือสิ�งท่�เราเร่ยกว่า
วิธ่การทำงานแบบ Safe by Choice

สิ�งแวดล�อม
ในฐานะบริษัทระดับโลก เราตระหนักถึงผลกระทบและความ
รับผิดชอบของเราต่อการปกป้องสิ�งแวดล้อมในการดำเนิน
ธุรกิจ รวมถึงวงจรช่วิตของผลิตภัณฑ์ของเรา เรายัง
พิจารณาถึงความเส่�ยงด้านสิ�งแวดล้อมตลอดกระบวนการ
ทางธุรกิจของเราตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบ่ยบและความคาดหวังของผ้้ถือผลประโยชน์ร่วม
นอกจากน่�เราม่การตรวจสอบและจัดการประสิทธิภาพการ
ทำงานของเราเพื�อหล่กเล่�ยงและลดความเส่�ยงให้เหลือน้อย
ท่�สุด เพราะการป้องกันผลกระทบด้านลบย่อมม่ความสำคัญ
มากกว่าการบรรเทาหรือการแก้ไข
เราทุ่มเทเพื�อการดำเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมอย่างยอดเย่�ยม
และพยายามส่งเสริมมาตรฐานชั�นนำของอุตสาหกรรม
เราตั�งวัตถุประสงค์ด้านสิ�งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของ Yara ดังนั�นเราจึงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั�นของเราใน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง
นอกจากน่�เรายังสื�อสารเก่�ยวกับผลการดำเนินงานด้าน
สิ�งแวดล้อม แนวทางและเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ
รวมถึงเป้าหมายทั�งภายในและภายนอกอย่างเปิดเผยและ
สม�ำเสมอ โดยให้ข้อม้ลด้านสิ�งแวดล้อมแก่ล้กค้า นักลงทุน
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ชุมชนท้องถิ�น และผ้้ม่ส่วนได้เส่ยอื�นๆ อ่กทั�งตรวจสอบให้
แน่ใจว่าม่การปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบด้าน
สิ�งแวดล้อมอย่างถ้กต้อง

การรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยนั�นเก่�ยวข้องกับการปกป้อง
บุคลากร สภาพแวดล้อม สินทรัพย์ รวมถึงชื�อเส่ยงของเรา
จากความเส่ยหาย ทั�งน่�ความเส่�ยงด้านความปลอดภัยจะ
แตกต่างกันไปตามเวลาและสถานท่� ซึ�งพนักงานทุกคนควร
ทำความเข้าใจถึงความเส่�ยงในท้องถิ�นแล้วช่วยป้องกันและ
ลดความเส่�ยงเพื�อปกป้องสถานท่�ทำงานและบริษัทของเรา
ความเส่�ยงและการคุกคามด้านความปลอดภัยโดยส่วนใหญ่
สามารถจัดการได้ หรือเราสามารถควบคุมและลดความ
เส่�ยงได้ แต่ไม่สามารถทำให้หมดไป Yara ซึ�งเป็นสมาชิกของ
โครงการหลักการความสมัครใจด้านความมั�นคงและสิทธิ
มนุษยชน ได้ม่การติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื�องทั�วโลก ในภ้มิภาค และ
ท้องถิ�น เพื�อทำความเข้าใจและนำมาตรการบรรเทาไปใช้
เพื�อลดความเส่�ยง
การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามความคาดหวังด้านการรักษาความ
ปลอดภัยภายในและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ
กฎหมายภายนอกอาจส่งผลให้พนักงานได้รบ
ั บาดเจ็บ
เกิดความเส่ยหายต่ออาคารและสิง
� อำนวยความสะดวกของ
เรา ส้ญเส่ยการผลิตหรือข้อม้ล ซึง
� การละเมิดข้อกำหนดทาง
กฎหมาย ในสถานการณ์ทร
่� า้ ยแรงท่ส
� ด
ุ คือเกิดการส้ญเส่ยช่วต
ิ
พนักงานคือแนวปราการด่านแรกของ Yara ในการตรวจจับ
การคุกคามท่�อาจเกิดขึ�น

การตอบสนองในสภาวะฉุกเฉิน
การเตร่ยมความพร้อมและการตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน
เป็นการลดผลกระทบต่อบุคลากร สภาพแวดล้อม สินทรัพย์
รวมถึงชื�อเส่ยงของเรา วิธ่การท่�ถ้กนำมาปฏิบัติในช่วงต้น
ของเหตุฉุกเฉินถือเป็นเรื�องสำคัญ การแจ้งเตือนพนักงาน
อย่างทันท่วงท่เพื�อให้อพยพ หาท่�หลบภัย หรือการปิดล็อค
สามารถช่วยรักษาช่วิตไว้ได้ การแจ้งเตือนฉุกเฉินภายใน
องค์กรจะเร่ยกรวมพลพนักงานและช่วยให้สามารถ
ร่วมมือกันเพื�อบรรเทาเหตุฉุกเฉิน การส่งคำขอความ
ช่วยเหลือไปยังบริการฉุกเฉินสาธารณะโดยให้ข้อม้ลท่�
ครบถ้วนและถ้กต้องจะช่วยให้ผ้รับเรื�องสามารถส่งการ
ตอบกลับและอุปกรณ์ช่วยเหลือท่�ถ้กต้องได้ การฝึก
พนักงานเพื�อรับมือกับอุบัติเหตุจะสามารถช่วยรักษาช่วิตไว้
ได้มาก
วัตถุประสงค์ของการเตร่ยมความพร้อมและการตอบสนอง
ต่อสภาวะฉุกเฉินคือเพื�อลดผลกระทบวิกฤติต่อบุคลากร สิ�ง
แวดล้อม สินทรัพย์และชื�อเส่ยงของเรา ใครก็ตามใน Yara ท่�
เป็นผ้้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ควรคงหน้าท่�ความรับผิด
ชอบไว้ในระหว่างเกิดเหตุวิกฤติ
เหตุฉุกเฉินทั�งหมดจะต้องได้รับการจัดการในระดับองค์กร
ท่�ต�ำสุดเท่าท่�เป็นไปได้ แต่ในขณะเด่ยวกัน หากจำเป็นก็ให้ใช้
บุคคลในองค์กรการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กรและ
การตอบสนองในสภาวะฉุกเฉินเพื�อเป็นผ้้จัดการให้เกิดความ
ร่วมมือส้งสุด ในกรณ่น่� Corporate Crisis Manager ของ
Yara ท่�กำลังปฏิบัติหน้าท่�ถือเป็นโครงสร้างท่�สำคัญในการ
เร่ยกรวมพลฉุกเฉินทั�วทั�งบริษัท

5
สิทธิมนุษยชนและ
สิทธิของแรงงาน

Yara ม่พันธสัญญาท่�จะเคารพต่อการยอมรับในสิทธิ
มนุษยชนในระดับสากลตลอดการดำเนินงานของเรา
รวมทั�งในห่วงโซ่อุปทานของเรา อ่กทั�งสนับสนุนข้อตกลง
โลกแห่งสหประชาชาติ หลักปฏิบัติด้านธุรกิจรวมถึงสิทธิ
มนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ, ข้อแนะนำ OECD
สำหรับบรรษัทข้ามชาติ, ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ และอนุสัญญาพื�นฐานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) ทั�งน่�เราม่การรายงานความก้าวหน้าของเรา
เก่�ยวกับประเด็นต่างๆ เหล่าน่�ต่อสาธารณะ โดยรายงานตาม
องค์การแห่งความริเริ�มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI)
เราปฏิบัติงานอย่างต่อเนื�องในการสนับสนุนและการบังคับ
ใช้หลักการดังกล่าวทั�วทั�งองค์กรของเรา รวมถึงกับ
ซัพพลายเออร์ ค้่สัญญา ค้่ค้าทางธุรกิจอื�นๆ และชุมชนท่�
ได้รับผลกระทบจากองค์กร
Yara มุ่งมั�นท่�จะนำโปรแกรมต่างๆ มาใช้สำหรับจัดการ
ปัจจัยเส่�ยงด้านสิทธิมนุษยชนเฉพาะอุตสาหกรรม และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบท่�อาจเกิดขึ�นจากการทำงาน
ของเรา อ่กทั�งคาดหวังว่าบุคลากรของเราจะรักษาความ
ตระหนักในระดับส้งต่อความเส่�ยงด้านสิทธิมนุษยชนท่�
เก่�ยวข้องในการดำเนินงานต่างๆ รวมทั�งของค้่ค้าทางธุรกิจ
ของเรา สามารถแจ้งข้อกังวลต่างๆ ได้ทันท่ โดยปฏิบัติตาม
ส่วนท่� 3 การขอคำแนะนำและการรายงานปัญหา ข้อกังวล
ทั�งหมดจากพนักงานหรือชุมชนท้องถิ�นและผ้้ถือ
ผลประโยชน์จะได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว เป็นความลับ
และอย่างเป็นมืออาช่พ
นอกจากสถานท่�ทำงานท่�ปลอดภัย การยอมรับความ
แตกต่าง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ตามท่�อธิบายไว้ใน
ส่วนท่� 4 Yara ยังให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนต่อไปน่�

Yara | 15

การม่ส่วนร่วมกับชุมชนและการร�องทุกข์
Yara ม่ส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ�นและผ้้ถือผลประโยชน์
เก่�ยวกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนซึ�งเก่�ยวข้องกับธุรกิจของ
เราและทั�วทั�งห่วงโซ่แห่งคุณค่าของเรา เราดำเนินงานเพื�อ
ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและมนุษย์ให้แก่พนักงาน
ของเราและชุมชนต่างๆ ท่�เราดำเนินงานอย้่ โดยประเมิน
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนท่�เกิดขึ�นหรือท่�อาจเกิดขึ�นได้
จากการปฏิบัติงานของเรา จากนั�นจึงเข้าหาผ้้ท่�อาจได้รับ
ผลกระทบพร้อมเสนอวิธ่การแก้ปัญหาท่�เหมาะสม รวมถึง
กลไกการร้องทุกข์ท่�ม่ประสิทธิภาพ ทั�งน่�เรามุ่งมั�นในวิธ่การ
ท่�เปิดเผยและโปร่งใสในการจัดการข้อร้องทุกข์และ
ส่งเสริมให้ผ้ถือผลประโยชน์ร่วมทั�งภายในและภายนอก
ส่งข้อร้องทุกข์ได้หากพวกเขาประสบเหตุใดๆ ท่�เกิดขึ�นจาก
การดำเนินงานหรือห่วงโซ่อุปทานของเรา

บุคคลในท�องถิ�นและการใช�ทรัพยากร
ในการดำเนินงานไม่ควรขัดขวางบุคคลท้องถิ�นในการใช้
สิทธิพื�นฐานของพวกเขา บุคคลชนพื�นเมืองม่สิทธิในการ
รับร้้และขอความเห็นชอบเก่�ยวกับการตัดสินใจท่�อาจส่ง
ผลกระทบต่อพวกเขา
Yara ม่ความระมัดระวังท่�จะไม่เพิ�มความต้องการใช้
ทรัพยากรอันสำคัญยิ�งต่อวิถ่ช่วิตของชุมชนในท้องถิ�นหรือ
การใช้ช่วิตของประชาชนในท้องถิ�น เราเคารพต่อสิทธิและ
ความใส่ใจในผืนดินและน่านน�ำของชุมชนและบุคคลใน
ท้องถิ�นซึ�งเป็นเจ้าของดั�งเดิมหรือในพื�นท่�ซึ�งม่โรงงาน
ฝ่ายผลิตและโครงการทำเหมืองของเราตั�งอย้่

แรงงานเด็ก
Yara ปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ จึงไม่อนุญาตให้จ้างงานเด็กท่�ม่อายุต�ำกว่า 15 ปี
ในการปฏิบัติงาน เราม่โปรแกรมเฉพาะ เช่น การฝึกงาน
สำหรับเด็กท่�อายุต�ำกว่า 15 ปีซึ�งรวมถึงการติดตาม
ตรวจสอบเพิ�มเติม ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม
การจ้างงานจะต้องไม่สร้างความเส่ยหายต่อการศึกษา
การพัฒนา หรือความเป็นอย้่ท่�ด่โดยรวมของเด็ก

ความเป็นทาสสมัยใหม่

Yara ประณามการค้ามนุษย์ทุกร้ปแบบและการใช้แรงงาน
ท่�ไม่สมัครใจหรือถ้กบังคับในห่วงโซ่คุณค่าของเรา ตามคำ
จำกัดความท่� ILO ระบุไว้ Yara เชื�อว่าความสัมพันธ์ในการ
ทำงานควรได้รับเลือกอย่างเสร่และปราศจากการบ่บบังคับ
หรือการคุกคามไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือในลักษณะ
อื�นใดท่�หาประโยชน์จากคนงานท่�อ่อนแอ

การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเท่ยมและชั�วโมง
การทำงาน
Yara มุ่งมั�นในการจ่ายค่าจ้างให้พนักงานอย่างยุติธรรม
สำหรับงานท่�พวกเขาทำ โดยไม่เก่�ยวกับความเชื�อ
ส่วนบุคคลหรือลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ค่าตอบแทน
ส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน ท่�ปรึกษา หรือผ้้รับเหมา
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จะแตกต่างกันไปขึ�นอย้่กับตำแหน่ง ผลงาน และความ
สามารถเท่านั�น ค่าตอบแทนทั�งหมดจะต้องเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของค่าจ้างขั�นต�ำของประเทศ
นอกจากน่� Yara ยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศและ
กฎหมายระดับประเทศเก่�ยวกับชั�วโมงการทำงานและ
ช่วงเวลาพัก

เสร่ภาพในการรวมตัวและสิทธิ�ในการร่วมกัน
เจรจาต่อรอง
Yara ตระหนักและให้ความเคารพต่อสิทธิเสร่ภาพในการ
รวมตัวและสิทธิในการร่วมกันเจรจาต่อรอง เมื�อปฏิบัติงาน
ในประเทศท่�ม่การจำกัดสิทธิ�โดยกฎหมายท้องถิ�น ทั�งน่�เราจะ
หาวิธ่การบรรเทาตามข้อกำหนดท้องถิ�น ตัวอย่างหนึ�งของ
การดำเนินการดังกล่าวอาจเป็นการส่งเสริมให้ม่การชุมนุม
อย่างอิสระ เพื�อให้พนักงานสามารถเลือกสมาชิกเพื�อเป็น
คณะกรรมการตัวแทนท่�จะพ้ดถึงปัญหาเก่�ยวกับการทำงาน
กับผ้้บริหารได้

ค้่ค�าทางธุรกิจของเรา
ในหลักจรรยาบรรณสำหรับค้่ค้าทางธุรกิจของ Yara เรา
กำหนด โครงร่างสิ�งท่�คาดหวังต่อค้่ค้าทางธุรกิจของเราใน
เรื�องเก่�ยวกับสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมทางธุรกิจ ความ
คาดหวังของเราคือความปลอดภัยและสุขภาพท่�ด่ในท่�
ทำงาน ความเท่าเท่ยมด้านโอกาสโดยไม่ม่การเลือกปฏิบัติ
อย่างผิดกฎหมาย จุดยืนท่�หนักแน่นในการต่อต้านแรงงาน
ท่�ถ้กบังคับหรือแรงงานเด็ก รวมถึงการให้ความเคารพต่อ
เสร่ภาพในการรวมตัวของพนักงานและสิทธิในการร่วมกัน
เจรจาต่อรอง โดยเอกสารน่�กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า
จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
การสอบทานความสุจริตท่�อธิบายไว้ในหัวข้อท่� 10 การ
ทำงานกับค้่ค้าทางธุรกิจของเรา รวมถึงการพิจารณาด้าน
สิทธิมนุษยชนท่�กล่าวถึงข้างต้น นอกจากน่� ยังม่การ
ดำเนินการการสอบทานความสุจริตท่�มุ่งเน้นด้านสิทธิ
มนุษยชนตามแนวทางท่�อิงตามความเส่�ยง

ความเส่�ยงด�านสิทธิมนุษยชนท่�ระบุไว�
ม่การระบุความเส่�ยงจากผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนใน
เชิงลบจากการดำเนินงานของ Yara ส่วนใหญ่ ซึ�งเก่�ยวข้อง
กับการจ้างแรงงานตามสัญญาท่�ให้บริการสำหรับ Yara
โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อใช้แรงงานคนในการสัมผัสกับ
ความร้อน
Yara มุ่งมั�นท่�จะแก้ไขผลกระทบด้านลบและติดตามการ
พัฒนาและกฎระเบ่ยบระหว่างประเทศและระดับประเทศ
อย่างต่อเนื�อง

6
การฉ�อโกง

การฉ้อโกง หมายถึงการกระทำหรือการละเว้นใดๆ โดย
เจตนาเพื�อก่อให้เกิดความส้ญเส่ยในทรัพย์สินหรือเพื�อ
หลบเล่�ยงกระบวนการโดยใช้วิธ่การหลอกลวงหรือวิธ่การ
อันมิชอบอื�นๆ
การฉ้อโกงอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
•

การคุกคามจากภายในและภายนอก

•

การยักย้ายถ่ายเทเงินทุนหรือสินทรัพย์ใดๆ

•

การโจรกรรม

•

การคอร์รัปชันทุกร้ปแบบรวมถึงการจ่ายค่าอำนวย
ความสะดวก

•

การทุจริตในงบการเงินหรือท่�ไม่ใช่ทางการเงิน

•

การไม่รายงานการละเมิดกฎหมาย กฎระเบ่ยบหรือ
ขั�นตอนของ Yara

Yara ไม่ยินยอมให้ม่การฉ้อโกงโดยเด็ดขาด และเราจะ
ดำเนินการในเชิงรุกเพื�อปราบปรามการฉ้อโกงทุกร้ปแบบ
รวมถึงดำเนินการเพื�อระบุและบรรเทาความเส่�ยงท่�จะเกิด
การฉ้อโกงขึ�นในกิจกรรมต่างๆ ของเรา โดยทราบด่ว่า
การฉ้อโกงคือวิธ่การต่างๆ ท่�กระทำโดยผิดกฎหมาย
รวมถึงการคอร์รัปชัน
โปรดด้ท่�ส่วนท่� 12 ความรับผิดชอบทางการเงิน และส่วนท่�
13 การปกป้องข้อม้ลของบริษัท
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7
นโยบายต่อต�านการคอร์รัปชันของเรา
Yara ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกร้ปแบบอย่างเคร่งครัด
การคอร์รัปชันได้รับการกำหนดนิยามโดยองค์การเพื�อ
ความโปร่งใสนานาชาติว่าเป็น “การใช้อำนาจท่�ได้รับ
มอบหมายอย่างไม่เหมาะสมเพื�อผลประโยชน์ส่วนตัว”
อ่กวิธ่หนึ�งซึ�งอธิบายอย่างง่ายๆ คือ การเลือกผลประโยชน์
ส่วนตัวเหนือผลประโยชน์ของงานอาช่พ ทั�งน่�ตามกฎหมาย
ของนอร์เวย์ได้กำหนดนิยามว่าเป็น การรับผลประโยชน์ท่�
ไม่เหมาะสมโดยอาศัยตำแหน่งหน้าท่�ของคุณ
โดยปกติแล้ว ความได้เปร่ยบนับเป็นสิ�งท่�ไม่สมควรหากเป็น
การสร้างอิทธิพล หรือถ้กมองว่าม่อิทธิพลต่อความสามารถ
ของผ้้รับในการตัดสินใจทางธุรกิจ ไม่ม่ข้อกำหนดว่า
ผลประโยชน์ท่�ไม่เหมาะสมจะทำให้ผ้รับดำเนินการในลักษณะ
ใด เพ่ยงแต่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการสร้างอิทธิพลต่อ
ผ้้รับก็เพ่ยงพอแล้ว นอกจากน่� ยังควรสังเกตว่าการให้
ผลประโยชน์ท่�ไม่เหมาะสมจะถือว่าเสมอเหมือนกับการรับ
ผลประโยชน์ท่�ไม่เหมาะสม
ตัวอย่างของผลประโยชน์ท่�ไม่เหมาะสมได้แก่ การให้เงินสด
ของขวัญท่�ม่ค่า หรือมอบของขวัญบ่อยครั�ง การเดินทาง
ท่�ครอบคลุมและม่ค่าใช้จ่ายมากเกินจำเป็น หรือการรับรอง
เช่น การเข้าชมการแข่งก่ฬาหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ผ้้รับผลประโยชน์ท่�ไม่เหมาะสมดังกล่าวอาจเป็นตนเอง หรือ
เพื�อน หรือครอบครัวก็ได้ ตัวอย่างอื�นท่�เป็นทางอ้อม ได้แก่
เงินก้้ดอกเบ่�ยต�ำ คำสัญญาท่�จะจ้างงานในอนาคต
“การชักใยอย้่เบื�องหลัง” หรือ “การทำให้พอใจ” ฯลฯ
การติดสินบนและการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกคือการ
คอร์รัปชันประเภทต่างๆ ในขณะท่�ผลประโยชน์ทับซ้อน
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ของขวัญ การรับรอง และค่าใช้จ่าย อาจ ถือเป็นหรือ นำไปส้่
การคอร์รัปชันได้ ทั�งน่�ขึ�นอย้่กับสถานการณ์ท่�เกิดขึ�น
เนื�องจาก Yara ม่สำนักงานใหญ่อย้่ในประเทศนอร์เวย์
พนักงานทุกคนจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการ
คอร์รัปชันของนอร์เวย์รวมทั�งกฎหมายท้องถิ�น ทั�งน่�
กฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันของนอร์เวย์ ประกอบ
ด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชันทั�งภาคเอกชนและภาครัฐ
ตามกฎหมายดังกล่าว การเอื�อประโยชน์โดยไม่เหมาะสม
ถือเป็นการคอร์รัปชันประเภทหนึ�ง การเอื�อประโยชน์โดย
ไม่เหมาะสมจะเกิดขึ�นเมื�อม่การเสนอหรือขอความได้เปร่ยบ
ท่�ไม่เหมาะสม เพื�อทำให้ใครบางคนม่อิทธิพลต่อการกระทำ
ของบุคคลท่�สาม
ในฐานะบริษัท Yara อาจถ้กดำเนินคด่ฐานกระทำผิด
กฎหมายแม้ว่าจะไม่ม่บุคคลท่�ถ้กลงโทษจากการกระทำผิด
ดังกล่าว ผลท่�ตามมาอื�นๆ สำหรับ Yara อาจรวมถึงความ
รับผิดทางแพ่ง ความส้ญเส่ยทางธุรกิจ และเสื�อมเส่ย
ชื�อเส่ยง บุคคลท่�เก่�ยวข้องกับการคอร์รัปชันอาจต้องรับโทษ
ทั�งทางแพ่งและอาญา
คุณม่สิทธิและหน้าท่�ท่�จะขอคำแนะนำเก่�ยวกับปัญหา
เหล่าน่�หากต้องการ และผ้้จัดการในสายงานคือคนแรก
ท่�คุณสอบถามได้ โปรดด้ส่วนท่� 3 การขอคำแนะนำและ
การรายงานปัญหาและสามารถด้ท่�คำสัญญาด้านจริยธรรม
และการปฏิบัติตามกฎระเบ่ยบของ Yara เอกสารเชิงลึกของ
Yara ท่�ระบุโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบ่ยบและความ
พยายามต่อต้านการคอร์รัปชัน คุณสามารถพบลิงก์ไปยัง
เอกสารน่�ได้ท่�หน้าเว็บไซต์ของฝ่าย Ethics and Compliance
ใน Pulse

7.1 การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก
การจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสิ�งท่�คล้ายกันซึ�ง
ดำเนินการเพื�อให้การทำงานตามปกตินั�นเสร็จทันเวลาท่�
ต้องการ จะถ้กเร่ยกว่าเป็นการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก
หรือ "เงินค่าน�ำร้อนน�ำชา" โดยผ้้รับม่ข้อผ้กพันท่�จะต้อง
ดำเนินการ ซึ�งอาจรวมถึงการเดินเรื�องและการออกใบ
อนุญาตการจ่ายเงินเช่นน่�มักม่ม้ลค่าเล็กน้อยเมื�อเท่ยบกับ
เศรษฐกิจของท้องถิ�น
คุณจะต้องไม่จ่ายค่าอำนวยความสะดวกในนามของ Yara
ซึ�งหมายถึง ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินโดยตรงหรือโดยอ้อม
ผ่านทางหุ้นส่วนธุรกิจ และไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเป็น
เงินสดหรือสิ�งท่�คล้ายกัน
หากคุณได้รับคำขอร้องให้จ่ายค่าอำนวยความสะดวก
เราหวังคุณจะคัดค้านเรื�องน่�อย่างหนักแน่น Yara เต็มใจท่�จะ
เผชิญกับเวลา ค่าใช้จ่าย และความพยายามท่�เพิ�มขึ�น เพื�อ
หล่กเล่�ยงการจ่ายเงินดังกล่าว
เช่นเด่ยวกับนโยบายทั�งหมดในหลักจรรยาบรรณ
การปฏิบัติตามนโยบายน่�จะทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ความปลอดภัย หรือสวัสดิภาพของบุคคลใด

คุณต�องรายงานคำขอให�จ่ายค่าอำนวยความสะดวก
ทัง
� หมดทันท่โดยใช�แบบฟอร์มรายงานการจ่ายค่าอำนวย
ความสะดวก ซึ�งอย้่ท่�หน�าเว็บไซต์ของฝ่าย Ethics and
Compliance ใน Pulse การรายงานคำขอทั�งหมดเป็น
สิ�งจำเป็นแม�ว่าจะไม่ม่การจ่ายเงิน
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8
ผลประโยชน์ทับซ�อน

ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ�นได้เมื�อผลประโยชน์ส่วนตน
ของบุคคลหนึ�งขัดแย้งหรือม่แนวโน้มว่าจะขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของ Yara การเปิดกว้างและความโปร่งใส
เป็นสิ�งสำคัญในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่�เกิดขึ�น
ม่แนวโน้มว่าจะเกิดขึ�น หรือถ้กมองว่าเกิดขึ�น และทั�งสาม
สถานการณ์ควรได้รับแจ้ง สิ�งท่�ถ้กมองว่าเป็นผลประโยชน์
ทับซ้อนหมายความว่า บุคคลท่�ไม่ม่ความร้้เก่�ยวกับความ
สัมพันธ์หรือสถานการณ์จริง อาจต่ความเหตุการณ์นั�นว่า
เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้
เราตระหนักด่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนอาจนำไปส้่การ
คอร์รัปชัน และด้วยเหตุน่�เราจึงสัญญาท่�จะลดผลประโยชน์
ทับซ้อนทั�งหมดในการดำเนินงานของ Yara คุณจะต้องขอ
คำแนะนำและใช้มาตรการลดความเส่�ยงท่�แนะนำเมื�อใดก็ตาม
ท่�คุณม่ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจท่�เก่�ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่�เกิดขึ�นจริงหรือท่�อาจเกิดขึ�น
ผลประโยชน์ทับซ้อนม่หลายร้ปแบบ ซึ�งอาจเก่�ยวข้องกับ
สมาชิกในครอบครัว (“สมาชิกในครอบครัว” ประกอบด้วย
ค้่สมรส คนรัก บิดามารดา บุตร พ่�น้อง ล้กพ่�ล้กน้อง
หลานชาย หลานสาว ลุง ป้า น้า อา ป้่ ย่า ตา ยาย หลาน และ
สะใภ้หรือเขย) หรือ “เพื�อนสนิท” (เพื�อนสนิทรวมถึงความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดทั�งหมดท่�ไม่ใช่คนในครอบครัว เช่น
เพื�อนบ้าน เพื�อนร่วมงานเก่า เพื�อนจากมหาวิทยาลัย
โรงเร่ยน ฯลฯ)
ตัวอย่างของการปฏิสัมพันธ์แบบ “เพื�อนสนิท” ได้แก่การ
ฉลองวันเกิด วันหยุดหรืองานแต่งงาน การพักผ่อน
พร้อมกับหรือไม่ม่ครอบครัว อุปถัมภ์เด็ก หรือการให้ของ
ขวัญท่�ม่ม้ลค่า
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สถานการณ์ต่อไปน่�คือสถานการณ์ของผลประโยชน์ทับซ้อน
ท่�เกิดขึ�น โดยอาจเกิดขึ�น หรือถ้กมองว่าอาจเกิดขึ�น
•

ถ้าคุณจัดการหรือรับสมาชิกในครอบครัวหรือ
เพื�อนสนิทเข้าทำงาน

•

หากม่เจตนาท่�จะแบ่งหน้าท่�ระหว่างตำแหน่งของคุณกับ
สมาชิกในครอบครัวหรือเพื�อนสนิท การแบ่งหน้าท่�จะ
เกิดขึ�น เมื�องานหนึ�งถ้กแบ่งไปให้บุคคลตั�งแต่สองคน
ขึ�นไปเพื�อเพิ�มการควบคุม ตัวอย่างเช่น เมื�อคนหนึ�งม่
อำนาจอนุมติการจ่ายเงิน และอ่กคนทำการจ่ายเงิน
เป็นต้น

•

หากสมาชิกในครอบครัวหรือเพื�อนสนิทของคุณทำงาน
หรือม่หน้าท่�ให้บริการแก่ค้่ค้าธุรกิจหรือบริษัทค้่แข่ง

•

หากสมาชิกในครอบครัวหรือเพื�อนสนิทของคุณเป็น
เจ้าของหรือม่ผลประโยชน์ทางการเงินท่�สำคัญในบริษัท
ค้่ค้าธุรกิจของ Yara หรือบริษัทค้่แข่ง ไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อม

•

หากคุณเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัทท่�มุ่ง
แสวงหากำไร โดยไม่ม่การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
จาก Yara

•

หากคุณม่การจ้างงานภายนอก ซึ�งผลประโยชน์ของ
งานส่งผลกระทบต่อความสามารถของคุณในการ
ทำงานตามหน้าท่�ให้กับ Yara

คุณม่สิทธิ�และหน้าท่�รับผิดชอบท่�จะขอคำแนะนำเก่�ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ้้จัดการตามสายงานคือคนแรกท่�
คุณสอบถามได้ สำหรับรายละเอ่ยดเพิ�มเติม โปรดด้ท่�ส่วนท่�
3 การขอคำแนะนำและการรายงานปัญหา
คำถามท่�ต้องถามกับตัวเองม่ดังน่�:
•

คุณม่สมาชิกในครอบครัวหรือเพื�อนสนิทท่�ทำงาน
ท่� Yara หรืออย้่ในกระบวนการรับสมัครงานท่� Yara
ใช่หรือไม่

•

คุณ สมาชิกในครอบครัว หรือเพื�อนสนิท ได้รับจ้าง
โดยค้่ค้าทางธุรกิจหรือค้่แข่งของ Yara หรือไม่

•

คุณ สมาชิกในครอบครัว หรือเพื�อนสนิทม่ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจกับค้่ค้าทางธุรกิจหรือค้่แข่งของ Yara
หรือไม่

•

คุณดำรงตำแหน่งหรือกำลังพิจารณาการให้คำปรึกษา
ท่�ได้รับค่าจ้างหรือไม่ (เช่น งานอิสระในการเป็น
กรรมการบริหาร ฯลฯ)

•

คุณม่สิทธิ�ใช้งานหรือความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือ
เครื�องมือใดท่�สามารถใช้หรือแข่งขันกับ Yara ได้หรือไม่

•

คุณ สมาชิกในครอบครัว หรือเพื�อนสนิท เคยทำ
ธุรกรรมใดๆ กับค้่ค้าทางธุรกิจหรือค้่แข่งของ Yara
ในช่วง 12 เดือนท่�ผ่านมาหรือไม่

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
Yara เข้าใจด่ว่าความสัมพันธ์ในฐานะคนรักอาจเกิดขึ�น
ระหว่างพนักงานได้ อย่างไรก็ตาม เรายังตระหนักด้วยว่า
ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ในการทำงานของผ้้อื�น และพวกเขาอาจเพิ�มความเส่�ยงต่อ
การความเข้าใจผิด ผลประโยชน์ทับซ้อน และแม้แต่การ
ฉ้อโกงได้ หากคุณม่ความสัมพันธ์กับเพื�อนร่วมงานในฐานะ
คนรัก โปรดใส่ใจในกฎเรื�องผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นพิเศษ
หากคุณม่ข้อสงสัยเก่�ยวกับความสัมพันธ์ในฐานะคนรัก ควร
ขอคำแนะนำจากผ้้จัดการตามสายงานของคุณ
สำหรับความสัมพันธ์ในฐานะคนรักภายในสายบังคับบัญชา
เด่ยวกันหรือระหว่างผ้้ร่วมงานภายในท่มเด่ยวกัน ผ้้ท่�ม่
ตำแหน่งส้งกว่าต้องรายงานความสัมพันธ์ดังกล่าวต่อ
ผ้้จัดการตามสายงานของตนและควรม่การปรับเพื�อให้เกิด
ความกลมเกล่ยวกัน
รายงานทั�งหมดเก่�ยวกับความสัมพันธ์ในฐานะคนรักจะได้รับ
การจัดการด้วยความระมัดระวังท่�สุด
ผลประโยชน์ทับซ�อนทั�งหมดต�องม่การแจ�งโดยใช�
แบบฟอร์มคำประกาศเร่�องผลประโยชน์ทับซ�อน ซึ�งอย้่
บนหน�าเว็บไซต์ของฝ่าย Ethics and Compliance ใน
Pulse
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9
การรับรอง ของขวัญ
และค่าใช�จ่าย
ท่� Yara เราไม่ต้องการให้หรือรับของขวัญ
การรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายท่�อาจม่ผลกระทบ
หรือถ้กมองว่าจะม่ผลกระทบต่อผลลัพธ์ของธุรกรรม
ทางธุรกิจนับเป็นสิ�งต้องห้าม เนื�องจากสามารถใช้
ปิดบังการติดสินบนได้ คุณต้องพิจารณาการ
ตัดสินใจทางธุรกิจอย่างไม่ม่อคติและซื�อสัตย์ต่อ Yara
เสมอ และไม่ใช่เพื�อตนเองหรือความพึงพอใจส่วนตัว
การใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบและพิจารณา
เรื�องชื�อเส่ยงด้านความซื�อสัตย์ของ Yara อย้่เสมอ
เป็นสิ�งสำคัญ ควรม่การเปิดกว้างและความโปร่งใส
ในเรื�องการรับรอง ค่าใช้จ่าย และของขวัญ และควร
แสดงให้เห็นถึงค่านิยม จุดประสงค์ทางธุรกิจ และ
โอกาสของ Yara ของขวัญและการรับรองทั�งหมด
ต้องได้รับการบันทึกข้อม้ลอย่างถ้กต้องในสมุดบัญช่
และบันทึกของ Yara
Yara ห้ามการให้และรับการรับรอง ของขวัญ และ
ค่าใช้จ่ายท่�:
•

สร้างหรือส่อเค้าว่าจะทำให้เกิดอิทธิพลท่�
ไม่เหมาะสมระหว่างทั�งสองฝ่าย

•

ม่มากเกินไปหรือเกิดขึ�นบ่อย

•

ระบุให้กับฝ่ายท่�เก่�ยวข้องในการเจรจาต่อรอง
สัญญา การประกวดราคาหรือขั�นตอนการ
ประม้ลท่�ม่การแข่งขัน

•

เป็น "การตอบแทน" (คือสิ�งท่�เสนอให้เพื�อรับ
บางอย่างตอบแทน)

•

คุณจ่ายเงินเป็นการส่วนตัว เพื�อหล่กเล่�ยงการ
รายงาน

•

ไม่เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ�น กฎระเบ่ยบ
วัฒนธรรมหรือขนบธรรมเน่ยม

•

จะถ้กพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

•

ม่ลักษณะท่�เป็นเงินตรา เช่น เงินสด เงินก้้ บัตร
ของขวัญ ค้ปองใช้แทนเงินสด บัตรเครดิตท่�ชำระ
เงินล่วงหน้า ฯลฯ

คุณม่สิทธิ�และหน้าท่�ท่�จะขอคำแนะนำเก่�ยวกับปัญหา
เหล่าน่�โดยผ้้จัดการในสายงานคือคนแรกท่�คุณ
สอบถามได้ โปรดด้ส่วนท่� 3 การขอคำแนะนำและการ
รายงานปัญหา
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9.1 การรับรอง
ท่� Yara เราแยกแยะระหว่างการรับรองในร้ปแบบต่อไปน่�
•
•
•

การเล่�ยงรับรองและเล่�ยงต้อนรับทางธุรกิจ
การรับรองทางธุรกิจ
การรับรองซึ�งไม่เก่�ยวกับธุรกิจ

การเล่�ยงรับรองและเล่�ยงต�อนรับทางธุรกิจ
การเล่�ยงรับรองและเล่�ยงต้อนรับกับหุ้นส่วนธุรกิจหรือบุคคล
ภายนอกอื�นๆ ท่�ช่วยสร้างหรือกระชับความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ โดยปกติจะถือว่าเก่�ยวข้องกับธุรกิจและยอมรับได้ เมื�อ
พนักงานของ Yara เข้าร่วมในการเล่�ยงอาหารและงานเล่�ยง
รับรอง พนักงานของ Yara ท่�อาวุโสท่�สุดควรชำระค่าใช้จ่าย
ท่�เก่�ยวข้องให้กับพนักงานของ Yara ท่�เข้าร่วมงาน อย่าลืม
ทบทวนแนวทางเก่�ยวกับการรับรองท่�ห้ามในตอนต้นของ
เนื�อหาส่วนน่�

การรับรองทางธุรกิจ
การรับรองทางธุรกิจทุกครั�งจะต้องเก่�ยวข้องกับธุรกิจ
กิจกรรมท่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การประชุม การฝึกอบรมการ
แลกเปล่�ยนข้อม้ล หรือการตรวจสอบโรงงาน การรับรอง
ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับ ต้องได้รับการอนุมัติ
โดยผ้้จัดการตามสายงานของคุณเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าเสมอ โปรดด้คำแนะนำเพิ�มเติมในการเดินทางเพื�อ
ธุรกิจ เพื�อทราบวิธ่จัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
สิ�งอำนวยความสะดวก

การรับรองซึ�งไม่เก่�ยวกับธุรกิจ
การรับรองซึ�งอาจพิจารณาว่าไม่ม่ความเก่�ยวข้องกับ
ธุรกิจของคุณ ได้แก่ การแข่งก่ฬา คอนเสิร์ต หรืองานทาง
วัฒนธรรมอื�นๆ แม้ม่การเจรจาธุรกิจในระหว่างงานดังกล่าว
ก็ยังไม่เพ่ยงพอท่�จะทำให้กิจกรรมนั�นเก่�ยวข้องกับธุรกิจ

9.2 ของขวัญ
กฎหลักของ Yara คือเราไม่ต้องการให้หรือรับของขวัญ
คุณควรแจ้งนโยบายน่�ให้ค้่ค้าทางธุรกิจทราบไว้ล่วงหน้า
เพื�อหล่กเล่�ยงการนำไปส้่สถานการณ์ท่�อึดอัดใจจากการท่�
ไม่สามารถรับของขวัญหรือไม่นำของขวัญไปมอบให้อย่างท่�
คาดหวังไว้ Yara สนับสนุนให้ทุกคนส่งคำเตือนเรื�องนโยบาย
เก่�ยวกับของขวัญไปให้ค้่ค้าทางธุรกิจท่�เก่�ยวข้อง โดยเฉพาะ
ก่อนช่วงเทศกาลต่างๆ ของท้องถิ�น
อย่างไรก็ตาม Yara เข้าใจว่าในบางวัฒนธรรมและในบาง
โอกาสพิเศษ การให้ของขวัญเป็นเรื�องธรรมดาและเป็นเรื�อง
ถ้กต้องตามธรรมเน่ยมธุรกิจ ในกรณ่ท่�สถานการณ์เอื�อให้ม่
การให้ของขวัญ จะต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปน่�

ข่ดจำกัดทางการเงินสำหรับของขวัญ
การตัดสินใจเอง

0-75 เหร่ยญสหรัฐ

แบบฟอร์มรายงาน

>75 เหร่ยญสหรัฐ

จำนวนเงินตามข่ดจำกัดใช้กับม้ลค่าของของขวัญแต่ละชิ�น
ต่อคน
แต่ละประเทศม่อิสระท่�จะกำหนดระดับท่�สามารถตัดสินใจ
เองได้
ในกรณ่ดังกล่าว ให้ยึดตามข่ดจำกัดต�ำสุดเสมอ โปรด
ตรวจสอบกับผ้้จัดการตามสายงานของคุณเก่�ยวกับ
ข่ดจำกัดในประเทศของคุณ
โปรดทบทวนแนวทางในตอนต้นของเนื�อหาส่วนน่�เก่�ยวกับ
ของขวัญต้องห้าม

การตัดสินใจเอง
คุณสามารถรับหรือให้ของขวัญ (รวมถึงการรับรองท่�
ไม่เก่�ยวกับธุรกิจ) ม้ลค่าต�ำกว่า 75 เหร่ยญสหรัฐได้ โดย
ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผ้้จัดการตามสายงานของคุณ
โปรดจำไว้ว่า เงินจำนวนน่�จะต้องเป็นไปตามข่ดจำกัดขั�นต�ำ
สุดของประเทศนั�นๆ เสมอและจำกัดกับของขวัญท่�ต้องห้าม
คำถามท่�ต้องถามกับตัวเองม่ดังน่�:
•
•
•

ของขวัญหรือการรับรองถ้กกฎหมายหรือไม่
ของขวัญหรือการรับรองท่�คุณมอบให้เป็นไปตาม
นโยบายของผ้้รับหรือไม่
ของขวัญหรือการรับรองส่อเค้าว่าจะก่อให้เกิดอิทธิพล
ท่�ไม่เหมาะสมหรือไม่

แบบฟอร์มรายงาน
ไม่ควรให้หรือรับของขวัญและการรับรองท่�ไม่เก่�ยวกับธุรกิจ
ท่�ม่ม้ลค่ามากกว่า 75 เหร่ยญสหรัฐจากค้่ค้าทางธุรกิจหรือ
บุคคลภายนอกอื�นๆ
อย่างไรก็ตาม เราตระหนักว่าอาจม่บางสถานการณ์ท่�
อนุญาตให้ม่การให้หรือรับได้เนื�องจากความจำเป็นทาง
ธุรกิจ ซึ�งในกรณ่ท่�เกิดขึ�นได้ยากเช่นน่� คุณต้องได้รับการ
อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผ้้จัดการในสายงานของ
คุณ และต้องส่ง “แบบฟอร์มรายงานเรื�องของขวัญและ
การรับรอง” ของฝ่าย Ethics and Compliance
โปรดทราบว่า ผ้้ท่�รับของขวัญซึ�งม่ม้ลค่ามากกว่า
75 เหร่ยญสหรัฐ จะไม่สามารถเก็บของขวัญนั�นไว้ได้ แม้ว่า
จะรับของขวัญดังกล่าวมา เนื�องจากความจำเป็นทางธุรกิจ
หรือความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมก็ตาม ผ้้รับควรปฏิเสธ
ของขวัญนั�นอย่างสุภาพและส่งคืนกลับไปยังผ้้ส่ง หรือนำ
ไปแบ่งปันให้กับเพื�อนร่วมงานคนอื�นๆ หากไม่สามารถทำได้
ต้องบริจาคให้แก่การกุศล
แบบฟอร์มรายงานเร่�องของขวัญและการรับรองจะอย้่
บนหน�าเว็บไซต์ของฝ่าย Ethics and Compliance ใน
Pulse รวมถึงคำแนะนำเพิ�มเติมในการกรอกแบบฟอร์ม

ของขวัญประเภทอ่�นๆ
•

รางวัลท่�ได้รับจากการจับฉลากท่�จัดขึ�นโดยค้่ค้าทาง
ธุรกิจหรือบุคคลอื�นถือว่าเป็นของขวัญเช่นกัน

•

ของขวัญท่� Yara ให้แก่พนักงานไม่รวมอย้่ในนโยบายน่�

•

ของขวัญระหว่างพนักงานไม่รวมอย้่ในนโยบายน่� แต่
ต้องม่ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ม่ความโปร่งใส และขอ
แนะนำอย่างยิ�งให้รับคำแนะนำจากผ้้จัดการตาม
สายงานในกรณ่ดังกล่าว
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9.3 การเดินทางเพ่�อธุรกิจ

9.4 การให�ของขวัญเจ�าหน�าท่�รัฐ

การเดินทางเพื�อธุรกิจจะต้องไม่สร้าง หรือส่อเค้าว่าจะก่อ
ให้เกิดอิทธิพลหรือผลประโยชน์ท่�ไม่เหมาะสม ควรใช้การ
ต่ความอย่างเข้มงวดมากท่�สุดเท่าท่�จะเป็นไปได้ และต้อง
เกิดขึ�นเกินความจำเป็นหรือบ่อยเกินไป

เจ้าหน้าท่�รัฐ หมายถึง
•

บุคคลท่�ได้รับการจ้างงานโดยหรือดำเนินการในนาม
ของหน่วยงานรัฐในระดับประเทศ ภ้มิภาค หรือท้องถิ�น

การรับ
ท่� Yara เราจ่ายเงินค่าเดินทางและท่�พักเองเมื�อไปทำธุรกิจ
ให้กับ Yara เสมอ

•

บริษัทท่�รัฐเป็นเจ้าของหรือควบคุมหรือหน่วยงานอื�น

•

พนักงานหรือตัวแทนขององค์กรมหาชนระหว่างประเทศ
(เช่น องค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรป ธนาคารโลก
และองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศอื�นๆ)

•

พรรคการเมือง เจ้าหน้าท่�ของพรรคการเมือง และ
ผ้้สมัครชิงตำแหน่งเพื�อเป็นเจ้าหน้าท่�รัฐ

•

และบุคคลอื�นใดท่�กระทำในตำแหน่งหน้าท่�ให้แก่หรือใน
นามของหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ ซึ�งรวมถึงผ้้ท่�
ดำรงตำแหน่งด้านนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ
และเจ้าหน้าท่�ทหารและตำรวจ

การให้
เราตระหนักด่ว่าบางสถานการณ์อาจม่การอนุญาตให้
จ่ายเงินค่าเดินทางของค้่ค้าทางธุรกิจหรือบุคคลอื�นๆ
เนื�องจากความจำเป็นทางธุรกิจ ในกรณ่เหล่าน่� จะต้องส่ง
"แบบฟอร์มรายงานเรื�องของขวัญและการรับรอง" ของ
ฝ่าย Ethics and Compliance ก่อนท่�จะเสนอจ่ายค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว โดยรวมถึงเมื�อ Yara จ่ายค่าเดินทางและ/หรือ
ท่�พักท่�เก่�ยวข้องในการเย่�ยมชมโรงงานการผลิตของ Yara
ศ้นย์การวิจัยและพัฒนา หรือสถานท่�อื�นๆ
การแยกค่าใช้จ่าย
ในบางครั�ง การเดินทางร่วมกันก็เป็นเรื�องท่�เหมาะสม เช่น
การเดินทางโดยรถแท็กซ่�หรือระบบขนส่งไปยังสถานท่�ต่างๆ
ในกรณ่เหล่าน่� ขอแนะนำให้ช่วยกันจ่ายค่าใช้จ่าย
ค่่สมรส
ค้่สมรสอาจเดินทางร่วมกับพนักงาน Yara ในการเดินทาง
เพื�อธุรกิจได้ ตราบใดท่�ชำระค่าใช้จ่ายท่�เก่�ยวข้องทั�งหมดเอง
และไม่ได้ให้ Yara หรือบุคคลภายนอกจ่ายเงินให้ และไม่
รบกวนการดำเนินธุรกิจตามหน้าท่� ผ้้จัดการตามสายงาน
ของคุณต้องได้รับแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
Yara จะไม่จ่ายเงินให้แก่ค้่สมรสแม้ในกรณ่พิเศษท่�เรา
ออกค่าเดินทางและค่าท่�พักให้กับค้่ค้าทางธุรกิจหรือบุคคล
ภายนอกอื�นๆ
คุณต�องกรอกแบบฟอร์มรายงานเร่�องของขวัญและการ
รับรอง หาก Yara เป็นผ้�จ่ายค่าเดินทางของค้่ค�าทาง
ธุรกิจ

ทั�งน่�คุณต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื�อให้หรือ
รับของขวัญ การรับรอง และค่าใช้จ่ายเช่นเบ่�ยเล่�ยง แก่
เจ้าหน้าท่�รัฐหรือเพื�อนร่วมงานท่�สนิทของเจ้าหน้าท่�ดังกล่าว
คุณต้องไม่เสนอหรือให้ของขวัญหรือการรับรองแก่
เจ้าหน้าท่�รัฐ เพื�อขอใบอนุญาต การอนุมัติ หรือผลประโยชน์
อื�นๆ
อย่างไรก็ตาม การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ให้กับเจ้าหน้าท่�รัฐในบางสถานการณ์
อาจสามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น ในบางครั�ง Yara อาจออก
ค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าหน้าท่�รัฐเพื�อมาเย่�ยมชมโรงงานหรือห้อง
ปฏิบัติการ เพื�อให้ทำการอนุมัติตามกฎหมาย
คุณต�องขอคำแนะนำจากฝ่าย Ethics and Compliance
ก่อนท่�จะเสนอมอบของขวัญ การรับรอง ค่าใช�จ่าย หร่อ
ค่าเดินทางให�กับเจ�าหน�าท่�รัฐ

9.5 ค่าใช�จ่าย
ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทั�งหมดต้องโปร่งใส ได้รับการอนุมัติ
ม่ความเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายท่�กำหนด และต้อง
ได้รับการบันทึกข้อม้ลอย่างถ้กต้องในสมุดบัญช่และบันทึก
ของเรา
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10
การทำงานร่วมกับ
ค้่ค�าธุรกิจของเรา

การดำเนินงานอย่างม่จริยธรรมและเป็นไปตามกฎระเบ่ยบ
นั�นนับว่ายังไม่เพ่ยงพอ ในฐานะท่�เป็นบริษัทระดับโลก Yara
ยังถ้กตัดสินจากการดำเนินงานของค้่ค้าทางธุรกิจของเรา
ด้วย และเราต้องรับผิดชอบต่อเรื�องท่�เราสมควรม่อิทธิพล
ต่อส่วนต่างๆ ในห่วงโซ่แห่งคุณค่าด้วย Yara มุ่งมั�นอย่าง
จริงจังในการร่วมเป็นส่วนหนึ�งของห่วงโซ่แห่งคุณค่า
ท่�ม่ความรับผิดชอบและความยั�งยืน และจะดำเนินการ
ปรับปรุงระบบและกระบวนการของเราต่อไปเพื�อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์น่�
เราคาดหวังว่าค้่ค้าธุรกิจของเราจะปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้องทั�งหมด รวมทั�งหลักจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจสำหรับค้่ค้าธุรกิจของ Yara (ให้บริการกว่า
20 ภาษาบนหน้าเว็บไซต์ของฝ่าย Ethics and Compliance
ใน Pulse และท่� www. yara.com) นั�นหมายความว่า ค้่ค้า
ธุรกิจต้องดำเนินธุรกิจตามท่�ได้รับการยอมรับในระดับสากล
และการรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆ ท่�สำคัญ เช่น การ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน สิทธิมนุษยชน เงื�อนไขในการทำงาน
ความยั�งยืน จริยธรรมทางธุรกิจ และการปฏิบัติตาม
กฎระเบ่ยบ Yara มุ่งมั�นท่�จะทำงานร่วมกับค้่ค้าท่�ดำเนินการ
ตามข้อกำหนดเหล่าน่�เท่านั�น และหากไม่สามารถดำเนินการ
ดังกล่าวอาจส่งผลให้ต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมาย เพื�อขอคำแนะนำในการเพิ�มหัวข้อ
การปฏิบัติตามกฎระเบ่ยบในสัญญาร่วมกับค้่ค้า
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10.1 คนกลาง: การทำงานในนามของ
Yara
ค้่ค้าทางธุรกิจท่�ดำเนินงานในนามของ Yara จะถ้กพิจารณา
ว่าเป็นตัวแทนหรือคนกลาง อย่างไรก็ตาม คนกลางเหล่าน่�
อาจม่ชื�ออื�นๆ เช่น ท่�ปรึกษา ค้่สัญญา ตัวแทน ตัวแทน
จำหน่ายรายย่อย นายหน้า ฯลฯ
กฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันของนอร์เวย์ม่ผลบังคับ
ใช้กับทุกบริษัทและทุกคนท่�กระทำการในนามของ Yara
โดยไม่คำนึงถึงเชื�อชาติหรือแหล่งท่�ดำเนินธุรกิจ ซึ�ง
หมายความว่า Yara ม่แนวโน้มท่�จะต้องรับผิดชอบต่อ
การกระทำของคนกลางด้วย ทั�งยังหมายความว่าบริษัทหรือ
บุคคลเหล่าน่�เป็นค้่ค้าทางธุรกิจท่�ม่ความเส่�ยงส้งและต้องใช้
ความระมัดระวังอย่างส้ง คนกลางต้องทำสัญญาตกลงเป็น
ลายลักษณ์อักษรท่�จะปฏิบัติตามมาตรฐานท่�เท่ากับหรือส้ง
กว่าหลักจรรยาบรรณสำหรับค้่ค้าทางธุรกิจของ Yara

10.2 การร่วมทุนและความร่วมม่อ
มาตรฐานของ Yara จะบังคับใช้ในขอบเขตส้งสุดท่�เป็นไปได้
ในทุกบริษัทท่� Yara เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ ในบริษัทท่� Yara
เป็นเจ้าของส่วนน้อย ควรม่การเจรจาและจัดทำเอกสาร
เก่�ยวกับมาตรฐานท่�ตกลงกันและสิทธิ�ในการตรวจสอบ
ระหว่างค้่สัญญา ในกรณ่ของกิจการร่วมทุน ควรจัดทำ
เอกสารไว้ในข้อตกลงร่วมทุน

10.3 การสอบทานความสุจริต
กระบวนการสอบทานความสุจริต (IDD) ของ Yara กำหนด
ให้ก่อนทำข้อตกลงหรือธุรกรรมกับค้่ค้าทางธุรกิจใหม่ใดๆ
ต้องม่การประเมินความสุจริตของค้่ค้าทางธุรกิจก่อน
สามารถด้กระบวนการ IDD ได้ในระบบขับเคลื�อนทางธุรกิจ
ของ Yara และคำแนะนำเพิ�มเติมเก่�ยวกับกระบวนการ ส่วน
ช่วงเวลาท่�ควรดำเนินการกระบวนการ IDD ม่ระบุไว้บนหน้า
เว็บไซต์ของฝ่าย Ethics and Compliance ใน Pulse พนักงาน
ทุกคนม่หน้าท่�ปฏิบัติตามและทำความเข้าใจกระบวนการ
IDD

10.4 เขตอำนาจศาลนอกประเทศ
ธุรกรรมท่�เก่�ยวข้องกับเขตอำนาจศาลนอกประเทศอาจทำให้
Yara ม่ความเส่�ยงเพิ�มขึ�น เนื�องมาจากความร้้ในเชิงลึกท่�ม่
อย่างจำกัดเช่น ความเส่�ยงท่�อาจเกิดจากการเพิ�มขึ�นของ
การตรวจสอบและกฎระเบ่ยบในการพิจารณาโครงสร้าง
องค์กรของค้่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบ่ยบว่าด้วยการฟอกเงินหรือการเล่�ยงภาษ่
อย่างไรก็ตาม อาจม่เหตุผลทางด้านกฎหมายท่�สมเหตุ
สมผลท่�ค้่ค้าทางธุรกิจจะใช้เขตอำนาจศาลนอกประเทศ แต่
ถึงกระนั�น ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากค้่ค้าทาง
ธุรกิจม่นิติบุคคล บัญช่ธนาคาร หรือกิจกรรมอื�นๆ ในพื�นท่�
ดังกล่าว
หากคุณม่ข้อสงสัยเก่�ยวกับเขตอำนาจศาลนอกประเทศ
โปรดติดต่อฝ่ายบัญช่, Treasury and Insurance หรือ Ethics
and Compliance โดยทันท่

10.5 การคว�ำบาตร
Yara มุ่งมั�นท่�จะปฏิบัติตามกฎระเบ่ยบทางการเงิน การค้า
และการคว�ำบาตรอื�นๆ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ท่�บังคับใช้เป็นครั�งคราวในประเทศท่�เราดำเนินการ ซึ�ง Yara
ม่นโยบายท่�จะปฏิบัติตามทั�งการคว�ำบาตรของนอร์เวย์และ
การคว�ำบาตรท่�สหภาพยุโรปนำมาใช้ เนื�องจาก Yara ม่การ
ผลิต การจำหน่าย และการให้บริการท่�กว้างขวางในตลาด
ยุโรป มาตรการคว�ำบาตรของสหรัฐฯ ยังม่ความเก่�ยวข้อง
กับ Yara และอาจบังคับใช้ในกรณ่ท่�ม่ความเชื�อมโยงระหว่าง
กิจกรรมทางธุรกิจท่�เสนอกับสหรัฐฯ ซึ�งรวมถึงดอลลาร์
สหรัฐ บุคคล บริษัท หรือธนาคารในสหรัฐฯ ท่�เก่�ยวข้อง
นอกจากน่� อาจม่ข้อบังคับการคว�ำบาตรในท้องถิ�นเพิ�มเติม
ท่�ใช้ในประเทศท่� Yara ดำเนินงาน ซึ�ง Yara ต้องปฏิบัติตาม
ด้วย
หน่วยงานของ Yara ทุกหน่วยม่หน้าท่�รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมท่�ดำเนินการโดยหน่วยงานนั�น
ปฏิบัติตามระเบ่ยบการคว�ำบาตรท่�บังคับใช้ และจะต้อง
ปฏิบัติตามกระบวนการปฏิบัติตามมาตรการคว�ำบาตรของ
Yara โดยเฉพาะ โปรดปรึกษาฝ่ายกฎหมายหากม่คำถาม
เก่�ยวกับข้อบังคับด้านการคว�ำบาตร

ตรวจสอบให�แน่ใจว่าคุณได�ศึกษาและปฏิบัติตาม
กระบวนการปฏิบัติตามมาตรการคว�ำบาตรของ Yara
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในส่วนท่�เก่�ยวข�องกับกิจกรรม
ทางธุรกิจท่�อาจเกิดขึ�นซึ�งเก่�ยวข�องกับประเทศท่� Yara
กำหนดว่าม่ความเส่�ยง 'ส้ง' หร่อ 'รุนแรง' จากมุมมอง
ของการคว�ำบาตร ข�อม้ลเพิ�มเติมเก่�ยวกับกระบวนการ
ปฏิบัติตามมาตรการคว�ำบาตรของ Yara และรายช่�อ
ประเทศท่�ถ่อว่าม่ความเส่�ยง 'ส้ง' และ 'ส้งมาก' จาก
มุมมองของการคว�ำบาตร สามารถด้ได�ใน Yara Pulse
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Yara ม่นโยบายท่�เข้มงวดในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง
กับกฎหมายและกฎระเบ่ยบการแข่งขันทางการค้าท่�เก่�ยวข้อง
ทั�งหมด

11
การแข่งขันท่�เป็นธรรม

ในฐานะพนักงาน เราม่ความรับผิดชอบในการทำความ
คุ้นเคยกับกฎหมายและกฎระเบ่ยบการแข่งขันทางการค้า
ท่�เก่�ยวข้องและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามกฎนั�นอย่าง
สมบ้รณ์ หากคุณม่คำถามหรือข้อกังวลใจเก่�ยวกับเนื�อหา
หรือขอบเขตของกฎหมายเหล่าน่�หรือกิจกรรมทางธุรกิจท่�
เก่�ยวข้องใดๆ คุณจำเป็นต้องติดต่อผ้้จัดการตามสายงาน
ของคุณหรือฝ่ายกฎหมายเพื�อขอคำแนะนำ

11.1 ข�อกำหนดของกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค�า

ว่าไม่ม่ผ้ใดใน Yara ม่สิทธิ�ในการสั�งให้ทำในสิ�งท่�ละเมิดต่อ
กฎหมายและกฎระเบ่ยบเหล่าน่�

เพื�อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎการแข่งขันทางการค้า
โปรดตรวจสอบว่าคุณ:

11.2 การแข่งขันในแนวดิ�ง

•

•

•

ม่ความระมัดระวังอย้่เสมอเมื�อค้่แข่งพ้ดเก่�ยวกับปัญหา
ท่�ละเอ่ยดอ่อนภายในหรือทางการค้า (เช่น กลยุทธ์การ
กำหนดราคา ส่วนลด การปิดโรงงาน/การขยายโรงงาน
ท่�ตั�งใจไว้ ฯลฯ) หากม่การสนทนาในลักษณะดังกล่าว
ให้ร่บแยกตัวออกจากสถานการณ์นั�นทันท่และรายงาน
เรื�องน่�ให้ผ้จัดการตามสายงานและฝ่ายกฎหมายทราบ
ห้ามม่ส่วนเก่�ยวข้องในการติดต่อสื�อสารท่�ไม่เหมาะสม
ไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์อักษร ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ทางวาจา การสื�อสารท่�เป็นลายลักษณ์อักษรอาจถ้กนำ
ไปใช้เป็นหลักฐานในศาล
ศึกษาค้่มือการปฏิบัติตามกฎระเบ่ยบด้านการแข่งขัน
และค้่มือการตรวจสอบสถานท่�โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
ของ Yara ซึ�งอย้่ใน Pulse รวมถึงกระบวนการอื�นๆ และ
เอกสารคำแนะนำท่�เก่�ยวข้องกับตลาดท้องถิ�นของคุณ
นอกจากน่�ยังม่หลักส้ตร E-learning พร้อมให้ใช้งานบน
แพลตฟอร์มการเร่ยนร้้ของ Yara

ตัวอย่างทั�วไปของการจำกัดการแข่งขันในแนวดิ�ง ได้แก่
•

การคงราคาขายปล่ก - การกำหนดราคาขั�นต�ำเพื�อให้
ตัวแทนจำหน่ายสามารถขายปล่กผลิตภัณฑ์ท่�ซื�อมา

•

การจำกัดอาณาเขต - การจำกัดพื�นท่�ทางภ้มิศาสตร์ท่�
ตัวแทนจำหน่ายจะสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่�ซื�อมา
ได้

•

การผ้กขาดการซื�อขาย - การกระตุ้นให้ผ้ซื�อซื�อ
ผลิตภัณฑ์กับ Yara เพ่ยงรายเด่ยวเท่านั�น

•

สัญญาการขายพ่วงหรือการบังคับซื�อ – การทำให้
ความสามารถในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ�งขึ�นอย้่กับ
การซื�อผลิตภัณฑ์หรือบริการอื�นๆ

การไม่ร้ไม่ถือว่าเป็นข้ออ้างท่�ยอมรับได้สำหรับเจ้าหน้าท่�ด้แล
การแข่งขันทางการค้า และการไม่ปฏิบัติตามกฎการแข่งขัน
ทางการค้าอาจนำไปส้่การดำเนินการทางวินัย โปรดทราบ
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11.3 การสมร้�ร่วมคิด

11.4 การม่อำนาจเหน่อตลาด

ตัวอย่างของการสมร้้ร่วมคิด ได้แก่

หากคุณทำงานในตลาดท่�เจ้าหน้าท่�ด้แลการแข่งขันทางการ
ค้าอาจพิจารณาว่า Yara เป็นผ้้เล่นท่�ครองตลาด (ม่ส่วนแบ่ง
การตลาดมากกว่า 40-50%) และงานของคุณเก่�ยวข้องกับ
การขาย การตลาด หรือการจัดซื�อจัดจ้าง คุณต้องแน่ใจว่า
Yara จะไม่ทำกิจกรรมท่�อาจถ้กพิจารณาว่าไม่ถ้กต้อง เช่น
การให้ส่วนลดกับล้กค้าท่�ภักด่และการตั�งราคาเพื�อกำจัด
ค้่แข่ง

•

กลยุทธ์การตั�งราคาและการกำหนดราคาตายตัว - การ
ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการเด่ยวกันในราคาเด่ยวกันและ
ภายใต้เงื�อนไขเด่ยวกัน

•

การกำหนดปริมาณการขายหรือการผลิต - การผลิต
หรือการขายผลิตภัณฑ์ในจำนวนท่�แน่นอน (จำกัด
จำนวน) ในตลาด

•

การแบ่งเขต - การตกลงท่�จะไม่อย้่ในตลาดใดตลาดหนึ�ง
เพื�อลดการแข่งขันในเขตพื�นท่�ท่�ได้ตกลงกันไว้ หรือใน
กลุ่มล้กค้าท่�กำหนดไว้

•

การฮั�วประม้ล - การม่ส่วนร่วมในการฉ้อโกงร้ปแบบ
หนึ�งโดยท่�ค้่สัญญาฝ่ายต่างๆ เสนอราคาเท็จในการ
ประม้ล

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ม่ส่วนร่วมในการสมร้้
ร่วมคิด ไม่ว่าอย่างชัดเจนหรือโดยนัย ทั�งน่�ให้รวมถึงการ
แบ่งปันข้อม้ลทุกประเภทซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
ในอนาคตของค้่แข่งในตลาด แม้ว่าจะเป็นการพ้ดคุยอย่าง
ไม่เป็นทางการในกรณ่ใดๆ ท่�กล่าวไว้ด้านบน ก็มักจะ
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขัน Yara อาจต้องเส่ย
ค่าปรับเป็นเงินจำนวนมากจากการกระทำเช่นน่� และบุคคล
ท่�เก่�ยวข้องยังอาจถ้กปรับและ/หรือจำคุก และจะถ้กลงโทษ
ทางวินัย
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11.5 การควบรวมและการซ่�อกิจการ
ฝ่ายกฎหมาย ต้องม่ส่วนร่วมเสมอหากคุณกำลังจัดการ
การควบรวมและการซื�อกิจการหรือการร่วมทุน เพื�อป้องกัน
การจำกัดการแข่งขัน หรือการละเมิดข้อกำหนดการ
แจ้งเตือนการควบคุมการรวมกิจการ

12
ความรับผิดชอบ
ทางการเงิน
และท่�ไม่ใช่ทางการเงิน

12.1ความรับผิดชอบทางการเงิน
และความโปร่งใส
ในฐานะท่�เป็นผ้้นำอุตสาหกรรมและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
Yara ม่หน้าท่�รับผิดชอบในการสื�อสารอย่างทันท่วงท่
ครบถ้วนสมบ้รณ์และถ้กต้องต่อผ้้ถือหุ้นของเรา รวมทั�ง
ต่อเจ้าหน้าท่�ท่�กำกับด้แลของภาครัฐและสาธารณะชนทั�วไป
บันทึกทางการเงินของ Yara จะต้องครบถ้วน ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ถ้กต้อง เหมาะสมกับเวลา และเข้าใจได้
บันทึกทางการเงินของเราทั�งหมดจะต้องได้รับการจัดทำตาม
กฎหมาย กฎระเบ่ยบ มาตรฐานทางบัญช่ท่�เก่�ยวข้องท่�บังคับ
ใช้ และนโยบายภายในของ Yara นอกจากน่� Yara ต้องปฏิบัติ
ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ของนอร์เวย์ (Oslo Børs) และ
หลักปฏิบัติของนอร์เวย์ด้านบรรษัทภิบาล ไม่ว่าสำนักงานท่�
คุณทำงานอย้่จะตั�งอย้่แห่งใดก็ตาม ต้องนำขั�นตอนการ
ควบคุมภายในเก่�ยวกับรายงานทางการเงินท่�จำเป็นทั�งหมด
มาใช้อย่างเหมาะสม ม่ประสิทธิผล และม่ประสิทธิภาพ
ตามข้อกำหนดของส่วนกลาง รวมทั�งการแบ่งหน้าท่�และ
การมอบหมายอำนาจหน้าท่�
ทุกคนม่หน้าท่�รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า
รายงานทางการเงินและการส่งข้อม้ลนั�นครบถ้วน ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ถ้กต้อง เหมาะสมกับเวลา และเข้าใจได้ สาย
ธุรกิจม่หน้าท่�ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกทางธุรกิจทั�งหมด
(ใบแจ้งหน่� ใบเสร็จ รายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการ
เล่�ยงรับรอง บัญช่เงินเดือน บันทึกการบริการ รายงาน ฯลฯ)
จัดทำขึ�นในเวลาท่�เหมาะสมและถ้กต้อง ด้วยโมเดลธุรกิจ
แบบบ้รณาการของ Yara จึงต้องสร้างการทำงานร่วมกัน
อย่างกว้างขวางระหว่างสายงานและสายธุรกิจ การรายงาน
ทางการเงินคือภาพสะท้อนสิ�งท่�เกิดขึ�นในธุรกิจของเรา
สมุดบัญช่และบันทึกของเราจะต้องสะท้อนถึงธุรกรรมทาง
ธุรกิจทั�งหมดอย่างถ้กต้องและครบถ้วนตามท่�คุณม่ส่วนร่วม
ห้ามมิให้พนักงานของเราผ้้ใดผ้้หนึ�งจัดทำหรือม่ส่วนร่วมใน
การจัดทำบันทึกท่�ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่สมบ้รณ์
เรื�องน่�ม่ความสำคัญมากเพราะการประมาณการและการตั�ง
สมมติฐานของฝ่ายบริหารจะส่งผลต่อตัวเลขท่�รายงาน และ
ตัวช่�วัดสมรรถนะหลักจะขึ�นอย้่กับผลประกอบการทางการ
เงิน Yara จำเป็นต้องให้พนักงานทั�งหมดท่�เก่�ยวข้องกับด้าน
การเงิน การบัญช่ และการรายงาน แสดงความเป็นกลาง
และการตั�งข้อสงสัยอย่างมืออาช่พ
การสื�อสารและความร่วมมือของ Yara กับผ้้ตรวจสอบ
ภายในและภายนอก จะต้องเปิดกว้าง จริงใจและครบถ้วน
สมบ้รณ์เมื�อม่ปัญหาหรือความกังวลเกิดขึ�นในระหว่างการ
ตรวจสอบดังกล่าว ปัญหาจะต้องได้รับการจัดการและแก้ไข
คุณควรรายงานกรณ่ท่�ม่การบิดเบือนหรือส่อถึงความไม่ถ้ก
ต้องด้านการเงินหรือการดำเนินงานท่�สงสัยหรือท่�เกิดขึ�นใน
ทันท่ โปรดด้ส่วนท่� 3.2 วิธ่การรายงานปัญหา การกระทำ
โดยเจตนาเพื�อจ้งใจหรือปรับเปล่�ยนบันทึกทางการเงินเพื�อให้
ได้ผลตามท่�ต้องการ ถือว่าเป็นการฉ้อโกง
สำหรับข้อม้ลเพิ�มเติม โปรดด้ท่�ขอบข่ายงาน ICFR และ
หลักการบัญช่ของ Yara
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12.2 การใช�ข�อม้ลภายใน
Yara เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทมหาชน ด้วยเหตุน่� คุณจึงไม่
สามารถซื�อขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินอื�นๆ ใน Yara
หรือบริษัทอื�นหากคุณม่ข้อม้ลท่�ไม่ได้เป็นท่�รับร้้กันโดยทั�วไป
ในตลาดและเป็นข้อม้ลท่�จะม่ผลสำคัญต่อราคาของตราสาร
ทางการเงินเหล่านั�นหรือตราสารทางการเงินท่�เก่�ยวข้องเมื�อ
ข้อม้ลดังกล่าวถ้กเผยแพร่ส้่สาธารณะ ห้ามมิให้คุณแนะนำ
ผ้้อื�นกระทำการดังกล่าวด้วย
สาระสำคัญของข้อม้ลท่�ไม่เปิดเผยส้่สาธารณะอาจเป็นได้
ทั�งในแง่บวกหรือลบ ตัวอย่างของข้อม้ลท่�อาจจัดเป็นข้อม้ล
ภายใน ได้แก่ งบการเงินท่�ยังไม่ได้เผยแพร่ ข้อม้ลเก่�ยวกับ
การควบรวมหรือการซื�อกิจการ การขายกิจการหรือ
การลงทุนขนาดใหญ่ การเปล่�ยนแปลงนโยบายการจ่าย
เงินปันผล หรือการเปล่�ยนแปลงผ้้บริหารระดับส้ง
หากคุณสงสัยว่าข้อม้ลท่�คุณม่อย้่นั�นเข้าข่ายเป็นข้อม้ล
ภายในหรือไม่ ควรปรึกษาฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
Relations) หรือฝ่ายกฎหมาย
คุณต้องไม่เปิดเผยข้อม้ลภายในไปยังบุคคลภายนอกของ
Yara รวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือเพื�อน นอกจากน่�
คุณควรหล่กเล่�ยงการพ้ดคุยเก่�ยวกับข้อม้ลเหล่าน่�กับ
เพื�อนร่วมงานท่�ไม่ม่ความจำเป็นทางธุรกิจท่�จะต้องทราบ
กฎหมายกำหนดให้ Yara เก็บรักษารายชื�อของบุคคล
ท่�สามารถเข้าถึงข้อม้ลภายในและใช้ระบบ IT ท่�เร่ยกว่า
InsiderLog ตามข้อกำหนดน่� หากคุณม่ข้อม้ลภายใน คุณจะ
ต้องล็อกอินเข้าส้่ระบบน่�และป้อนข้อม้ลในฟิลด์ท่�จำเป็นให้
เสร็จสมบ้รณ์โดยเร็วท่�สุดหลังจากได้รับการแจ้ง
การม่ส่วนร่วมในการซื�อขายโดยใช้ข้อม้ลภายในเป็นสิ�ง
ผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนอาจทำให้ผ้ท่�ม่ส่วนร่วมได้รับโทษ
ทางแพ่งและ/หรือทางอาญา

12.3 การฟอกเงิน
เป้าหมายของการก่ออาชญากรรมจำนวนมากคือการสร้าง
กำไรให้แก่บุคคลหรือกลุ่มคนจากการกระทำดังกล่าว การ
ฟอกเงินคือการท่�อาชญากรเคลื�อนย้ายเงินผ่านธนาคารและ
ธุรกิจอื�นๆ เพื�อให้สามารถใช้เงินเหล่านั�นได้โดยปราศจาก
การตรวจพบกิจกรรมท่�ผิดกฎหมายท่�เกิดขึ�น
การฟอกเงินเป็นการกระทำท่�ผิดกฎหมายในประเทศนอร์เวย์
และในประเทศส่วนใหญ่ Yara ไม่อนุญาตให้ทำการฟอกเงิน
และดำเนินการป้องกันเพื�อหล่กเล่�ยงไม่ให้ม่การเข้าร่วมการ
กระทำดังกล่าวโดยไม่เจตนา คุณต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้ม่
ส่วนร่วมในการฟอกเงินและควรรายงานพฤติกรรมท่�
น่าสงสัยว่าเป็นการพยายามฟอกเงินไปยังฝ่าย Ethics and
Compliance
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12.4 เงินทุน

ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินธุรกิจ เดินทางเพื�อธุรกิจ หรือเล่�ยง
รับรองค้่ค้าทางธุรกิจ คุณต้องใช้เงินทุนของ Yara ด้วย
ความรอบคอบ และใช้เงินทุนเหล่าน่�อย่างม่ความรับผิดชอบ
เพื�อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั�น เราแต่ละคนม่หน้าท่�
รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินทุนของ Yara จะ
ได้รับการพิจารณาและติดตามตรวจสอบอย่างเหมาะสม
เพื�อหล่กเล่�ยงการใช้ในทางท่�ผิดและการโจรกรรม

12.5 ความรับผิดชอบท่�ไม่ใช่ทาง
การเงินและความโปร่งใส
ภารกิจของ Yara คือการด้แลโลกอย่างม่ความรับผิดชอบ
และปกป้องโลกโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเป้าหมายการ
พัฒนาท่�ยั�งยืนของสหประชาชาติและข้อตกลงปาร่ส เรา
มุ่งมั�นในการรายงานด้านความยั�งยืนอย่างขยันขันแข็งและ
โปร่งใส Yara เป็นผ้้ริเริ�มใช้มาตรฐานสากลขององค์การ
แห่งความริเริ�มว่าด้วยการรายงานสากลฉบับปรับปรุง
ซึ�งม่ผลบังคับใช้ตั�งแต่เดือนมกราคม 2023
เพื�อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่าน่� Yara ได้แสวงหา
การรับรองจากภายนอกเก่�ยวกับการรายงานตามกรอบ
การรายงานของ GRI ความมุ่งมั�นของเราคือการบรรลุ
คุณภาพในระดับเด่ยวกับรายงานทางการเงิน สำหรับการ
รายงานท่�ไม่ใช่ทางการเงิน เราได้เริ�มต้นบนเส้นทางแห่งการ
พัฒนา โดยกำหนดการควบคุมภายในสำหรับตัวช่�วัดท่�ไม่ใช่
ทางการเงินอย่างเป็นทางการ
การสื�อสารและความร่วมมือของเรากับผ้้ตรวจสอบภายใน
และภายนอกจะต้องม่ความเปิดกว้าง จริงใจ สมดุล รัดกุม
เชื�อถือได้ ครบถ้วน และสม�ำเสมอ เมื�อม่ปัญหาหรือความ
กังวลเกิดขึ�นในระหว่างการตรวจสอบดังกล่าว ปัญหาจะ
ต้องได้รับการจัดการและแก้ไข
คุณควรรายงานกรณ่ท่�ม่การบิดเบือนหรือส่อถึงความไม่
ถ้กต้องท่�ไม่ใช่ด้านการเงินหรือการดำเนินงานท่�สงสัยหรือ
ท่�เกิดขึ�นในทันท่ การกระทำโดยเจตนาเพื�อจ้งใจหรือปรับ
เปล่�ยนบันทึกท่�ไม่ใช่ทางการเงินเพื�อให้ได้ผลตามท่�ต้องการ
ถือว่าเป็นการฉ้อโกง
สำหรับข้อม้ลเพิ�มเติม โปรดด้ท่�การกำกับด้แลด้าน
ความยั�งยืน กรอบการควบคุมภายใน และนโยบายและ
กระบวนการของตัวช่�วัดแต่ละตัว

13
การปกป้องข�อม้ล
ของบริษัท
บริษัทของเรา ค้่ค้าทางธุรกิจและผ้้ถือหุ้น ไว้วางใจเรา
ให้ปกป้องสินทรัพย์ของ Yara เราม่หน้าท่�รับผิดชอบ
ในการปกป้องสินทรัพย์เหล่าน่�ตลอดเวลา รวมถึง
สินทรัพย์ทางกายภาพ (เช่น วัสดุสิ�นเปลือง
ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเงินทุน) และทรัพย์สิน
ทางปัญญา

13.1 ข�อม้ลท่�เป็นความลับและข�อม้ลท่�เป็น
ความลับอย่างเคร่งครัด
เราทุกคนต้องดำเนินการป้องกันไม่ให้บุคคลภายในและ
บุคคลภายนอกท่�ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อม้ลท่�เป็นความ
ลับของ Yara โดยทั�วไป ข้อม้ลท่�เป็นความลับ และข้อม้ลท่�เป็น
ความลับอย่างเคร่งครัด คือข้อม้ลท่�ไม่ใช่สาธารณะซึ�ง
ละเอ่ยดอ่อนสำหรับพนักงานและบริษัท Yara หรือค้่ค้าธุรกิจ
การเปิดเผยข้อม้ลโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบต่อ Yara และค้่ค้าของบริษัทได้ ตัวอย่างเช่น
ข้อม้ลเชิงกลยุทธ์ เช่น แผนธุรกิจ ข้อม้ลการตลาดและการ
ขาย สัญญา แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อม้ลเก่�ยวกับการ
ควบรวมกิจการ และการซื�อกิจการ รายงานความก้าวหน้าใน
การดำเนินงาน ข้อม้ลจำเพาะด้านการออกแบบและวิศวกรรม
การเปิดเผยข้อม้ลดังกล่าวอาจทำให้ธุรกิจของ Yara เกิด
ความเส่ยหายหรือเส่�ยงต่อการเสื�อมเส่ยชื�อเส่ยงและยังอาจ
กระทบต่อราคาหุ้นของ Yara หรือราคาหุ้นของค้่ค้าอ่กด้วย
ดังนั�น เราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาความลับ
ของข้อม้ลดังกล่าวทั�งหมด ยกเว้นจะได้รับอนุญาตให้เปิดเผย
หรือปฏิบัติตามท่�กฎหมายกำหนด
โปรดด้ท่�นโยบายการจัดการข้อม้ลเพื�อทราบข้อม้ลเพิ�มเติม
เพื�อป้องกันไม่ให้บุคคลท่�ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อม้ลภายใน
Yara คุณในฐานะพนักงานของ Yara ควรปฏิบัติดังน่�:
•

ตระหนักถึงตำแหน่งท่�คุณอย้่และผ้้ท่�อาจจะสามารถ
ได้ยินเส่ยงของคุณ หล่กเล่�ยงการหารือเก่�ยวกับข้อม้ล
ของ Yara ท่�ไม่ใช่ข้อม้ลสาธารณะในพื�นท่�สาธารณะ เช่น
บนเครื�องบิน บนรถไฟ หรือลิฟต์โดยสาร ควรใช้ความ
ระมัดระวังในลักษณะเด่ยวกันน่�เมื�อเข้าร่วมการประชุม
ทางโทรศัพท์ ซึ�งเป็นการยากท่�จะควบคุมว่าใครคือ
ผ้้เข้าร่วมการโทรท่�แท้จริง

•

ม่การควบคุมเอกสารอย่างเพ่ยงพอ โดยตรวจสอบให้
แน่ใจว่าข้อม้ลเหล่านั�นได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม
ทั�งในพื�นท่�จัดเก็บและระหว่างการแจกจ่าย

•

เข้าใจว่า การส่งต่ออ่เมลโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการ
ละเมิดการรักษาความลับ ซึ�งรวมถึงการส่งต่อไปยังท่�อย้่
อ่เมลส่วนตัวของคุณด้วยเช่นกัน

•

ตรวจด้ให้แน่ใจว่าม่ข้อตกลงในการรักษาความลับก่อนท่�
จะแบ่งปันข้อม้ลท่�เป็นความลับ

•

ตรวจด้ให้แน่ใจว่า คุณทิ�งเอกสารสิ�งพิมพ์ซึ�งม่ข้อม้ลท่�
เป็นความลับอย่างปลอดภัยในถังขยะท่�ปลอดภัยหรือ
ทำลายเอกสารนั�น

•

อย่าแบ่งปันข้อม้ลท่�เป็นเรื�องละเอ่ยดอ่อนของ Yara ผ่าน
บริการท่�ไม่ม่การจัดการ สื�อสังคมหรือช่องทางภายนอก

•

ห้ามเก็บข้อม้ลท่�เป็นเรื�องละเอ่ยดอ่อนของ Yara ในท่�เก็บ
ข้อม้ลภายนอกบนคลาวด์และบริการท่�ไม่ได้รับอนุญาต
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•

ปกป้องข้อม้ลท่�เป็นเรื�องละเอ่ยดอ่อนท่�จัดเก็บไว้ใน
อุปกรณ์พื�นท่�จัดเก็บภายนอกจากการเข้าถึงโดยไม่ได้
รับอนุญาต โดยการใช้เครื�องมือด้านการปกป้องข้อม้ล
ของฝ่าย Digital Technology (Azure Information
Protection) หรือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
ดังกล่าวไม่ถ้กทิ�งไว้โดยไม่ด้แล ซึ�งไม่เพ่ยงแต่หมายถึง
คอมพิวเตอร์และแลบท็อปเท่านั�น แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์
USB, External Hard Drive และสมาร์ทโฟนด้วย

นอกจากน่� เรายังม่หน้าท่�ต้องปกป้องข้อม้ลท่�เป็น
ความลับท่�ล้กค้าและค้่ค้าทางธุรกิจของเรามอบหมายให้เรา
เป็นผ้้รับผิดชอบด้วย ห้ามไม่ให้คุณแบ่งปันข้อม้ลของค้่ค้า
หรือล้กค้าส้่ภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนหรือ
จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามท่�กฎหมายกำหนด

13.3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แม้ว่า Yara จะรับทราบว่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ท่�
บริษัทเป็นเจ้าของบางครั�งอาจถ้กนำไปใช้เพื�อวัตถุประสงค์
ส่วนตัวบ้าง แต่เราจัดอุปกรณ์น่�เพื�อใช้ในการทำงาน
•

คุณจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื�อใช้สื�อสังคมหรือ
บริการเพื�อความบันเทิงด้วยคอมพิวเตอร์และระบบ IT
ของบริษัท

•

อย่าติดตั�งซอฟต์แวร์ท่�ไม่ได้รับอนุญาต สตร่มหรือจัด
เก็บเพลงท่�ละเมิดลิขสิทธิ�หรือสื�อความบันเทิงดิจิตอล
ประเภทอื�นๆ บนอุปกรณ์ Yara ของคุณ

•

หล่กเล่�ยงการใช้อ่เมลและรหัสผ่านของ Yara เพื�อลง
ทะเบ่ยนสื�อภายนอก และแสดงตนเป็นตัวแทนของ Yara
โดยไม่ได้รับอนุญาต

•

โปรดปกป้องการเข้าถึงอุปกรณ์ Yara และข้อม้ลท่�จัด
เก็บไว้โดยไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรืออนุญาตให้บุคคลท่�
ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้งาน (รวมถึงครอบครัว) ไม่ว่า
จะเมื�อใดหรือท่�ใดก็ตาม (บ้าน สำนักงาน ระหว่างการ
เดินทาง)

•

ทำความคุ้นเคยกับวิธ่การป้องกันการพยายามขโมย
ข้อม้ลอิเล็กทรอนิกส์ของ Yara (เช่น อ่เมลท่�น่าสงสัย
ท่�เร่ยกว่าฟิชชิ�ง หรือโทรศัพท์ท่�ไม่พึงประสงค์เพื�อขอ
ให้คุณเปิดเผยรหัสผ่านของคุณ) และรายงานความ
พยายามดังกล่าวไปยัง Yara Global Service Desk
โดยเร็วท่�สุด

13.2 ทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ของ Yara เป็นหนึ�งในสินทรัพย์
ท่�ม่ค่าท่�สุดของเรา IP ของ Yara ประกอบด้วยแนวคิด
ทางธุรกิจหรือข้อม้ลธุรกิจท่� Yara เป็นเจ้าของ เช่น
ผลิตภัณฑ์ท่�เป็นเอกลักษณ์ หรือวิธ่การและข้อม้ลท่�เป็น
กรรมสิทธิ� ซึ�งรวมถึงความลับทางการค้า ความร้้ สิทธิบัตร
เครื�องหมายการค้า และข้อม้ลของเราท่�ม่ลิขสิทธิ�คุ้มครอง
โปรดทราบว่า Yara ยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
ใดๆ ท่�คิดหรือพัฒนาขึ�นในระหว่างท่�คุณได้รับการว่าจ้าง
เมื�อกิจกรรมน่�เป็นการดำเนินการท่�เก่�ยวเนื�องหรือเก่�ยวข้อง
กับงานท่�ทำให้กับ Yara
คุณยังต้องเคารพในสิทธิ�เก่�ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ของ Yara และบุคคลอื�นๆ ด้วย ซึ�งหมายความว่าคุณต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายท่�เก่�ยวข้องทั�งหมดท่�ใช้ในการกำกับด้แล
IP ของ Yara รวมทั�งของค้่ค้าทางธุรกิจของเรา นอกจาก
น่� คุณต้องเคารพในสิทธิ�ท่�เก่�ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์ฟร่
หรือแชร์แวร์
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ความเป็นส่วนตัวของ
ข�อม้ล

เราทุกคนต้องม่พันธสัญญาท่�จะปกป้องความเป็นส่วนตัว
และข้อม้ลส่วนตัวของเพื�อนร่วมงาน ล้กค้า ซัพพลายเออร์
และค้่ค้าทางธุรกิจของเรา ดังนั�นจึงเป็นเรื�องสำคัญท่�
พนักงานของ Yara ผ้้ท่�อาจม่หน้าท่�ประมวลผลหรือจัดการ
ข้อม้ลส่วนตัวได้ทราบถึงข้อกำหนดท่�บังคับใช้
Yara ได้นำนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อม้ลและ
ขั�นตอนและแนวทางท่�เก่�ยวข้องต่อไปน่�มาใช้ในการกำหนด
ขอบเขตงานสำหรับการประมวลผลและปกป้องข้อม้ล
ส่วนบุคคลภายใน Yara
• นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อม้ลของ Yara สำหรับ
ข้อม้ลของล้กค้า ซัพพลายเออร์ และค้่ค้าทางธุรกิจ และ
• นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อม้ลในสหราช
อาณาจักรของ Yara สำหรับข้อม้ลของล้กค้า
ซัพพลายเออร์ และค้่ค้าทางธุรกิจ
พนักงาน Yara ทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายเหล่าน่� การ
ละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อม้ลของ Yara อาจ
ส่งผลให้บุคคลนั�นต้องถ้กดำเนินการทางวินัย รวมถึง
การเลิกจ้าง

ข�อม้ลส่วนตัวค่ออะไร

ข้อม้ลส่วนตัว คือข้อม้ลของแต่ละบุคคลท่�ม่ตัวตนหรือระบุ
ตัวตนได้ ซึ�งสามารถนำไปใช้ได้ทันท่หรือใช้ร่วมกับข้อม้ล
อื�นๆ เพื�อติดต่อ ค้นหาตำแหน่งท่�อย้่ หรือระบุตัวตนแต่ละ
บุคคล ชื�อ หมายเลขโทรศัพท์และอ่เมลของพนักงานหรือ
ล้กค้า คือตัวอย่างของข้อม้ลส่วนตัว ซึ�งรวมถึงการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน ข้อม้ลเงินเดือน ชั�วโมงการทำงาน
โปรไฟล์ผ้ใช้ และบันทึกกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เก่�ยวกับ
การใช้ทรัพยากรด้าน IT ของแต่ละบุคคล
ข้อม้ลเก่�ยวกับบริษัทไม่ใช่ข้อม้ลส่วนตัว อย่างไรก็ตาม
ข้อม้ลติดต่อของตัวแทนบริษัท (ตัวอย่างเช่น ตัวแทนล้กค้า)
ถือว่าเป็นข้อม้ลส่วนตัวและต้องได้รับการจัดการตามท่�ควร
เมื�อธุรกิจท่�ม่บุคคลคนเด่ยวเป็นเจ้าของ ข้อม้ลติดต่อ ชื�อ และ
ร้ปแบบการซื�อของบุคคลคนนั�นจะเป็นข้อม้ลส่วนตัวและอย้่
ภายใต้ข้อกำหนดท่�เข้มงวดเช่นกัน สำหรับตัวอย่างเพิ�มเติม
ของสิ�งท่�ถือว่าเป็นข้อม้ลส่วนบุคคล โปรดด้ท่�หน้าความเป็น
ส่วนตัวของข้อม้ลใน Pulse

ส่วนตัว ตัวอย่างเช่น การลงทะเบ่ยน การเก็บรวบรวม
การจัดเก็บ การดัดแปลง การลบ การเปิดเผย และในทาง
ตรงข้ามคือการจัดหาข้อม้ลส่วนตัว โปรดตระหนักว่าใน
บางขอบเขตความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น ฝ่าย HR, IT, การ
จัดซื�อจัดจ้าง และ Farming Solutions ม่ขั�นตอนการทำงาน
เฉพาะเพื�อให้คุณประมวลผลข้อม้ลส่วนตัว
หลักการสำคัญอย่างหนึ�งเมื�อพ้ดถึงความเป็นส่วนตัวก็คือ
ข้อม้ลส่วนตัวอาจนำไปใช้เพื�อวัตถุประสงค์ท่�ได้ระบุไว้ชัดเจน
และถ้กต้องตามกฎหมายเท่านั�น ซึ�งหมายความว่าคุณใน
ฐานะพนักงานของ Yara อาจเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือ
ประมวลผลข้อม้ลส่วนตัวท่�จำเป็นเพื�อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของคุณเท่านั�น วัตถุประสงค์เหล่านั�นจะต้องม่เหตุผล
สนับสนุนอันสมควรจากกิจกรรมของ Yara หลักการท่�
สำคัญอ่กประการหนึ�งก็คือการจัดเก็บเฉพาะข้อม้ลท่�จำเป็น
ห้ามเก็บรวบรวมข้อม้ลส่วนบุคคลมากเกินความจำเป็น
กำหนดระยะเวลาเก็บข้อม้ลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อม้ล
ส่วนบุคคลจะถ้กลบออกหลังจากระยะเวลาเก็บข้อม้ล
คงไม่ม่เร่�องใดสำคัญกว่าการจัดการและการป้องกัน
ข�อม้ลส่วนตัวในทางท่�ชอบด�วยกฎหมาย เน่�องด�วยม้ลค่า
เพิ�มของการเปล่�ยนแปลงข�อม้ลส้่ระบบดิจิตอลและข�อม้ล
โดยทั�วไป พร�อมทั�งกฎหมายการป้องกันข�อม้ลฉบับ
ใหม่ของสหภาพยุโรป (กฎระเบ่ยบความคุ�มครองข�อม้ล
ส่วนบุคคลของผ้�บริโภคหร่อ GDPR) ท่�ม่ผลบังคับใช�ใน
เด่อนพฤษภาคม ปี 2018 องค์กรท่�ไม่ปฏิบัติตาม GDPR
อาจถ้กปรับเป็นเงินจำนวนมากถึงร�อยละ 4 ของรายได�
ทั�งหมดทั�วโลกประจำปีหร่อ 20 ล�านย้โร นอกเหน่อจาก
การเส่�อมเส่ยช่�อเส่ยง ดังนั�นจึงเป็นเร่�องสำคัญอย่าง
ยิ�งยวดท่�พนักงานท่�จัดการข�อม้ลส่วนตัวต�องปฏิบัติตาม
กฎท่�ม่ผลบังคับใช�

สำหรับข้อม้ลเพิ�มเติมเก่�ยวกับวิธ่การจัดการข้อม้ลส่วน
ตัว โปรดไปท่�หน้าความเป็นส่วนตัวของข้อม้ลใน Pulse หรือ
ติดต่อ Head of Data Privacy หรือ Regional Data Privacy
Coordinator ของคุณ

ประมวลผลข�อม้ลส่วนตัวอย่างไร

เมื�อคุณประมวลผลข้อม้ลส่วนบุคคลเก่�ยวกับบุคคลอื�นๆ
คุณต้องปกป้องและจำกัดการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวมทั�งป้องกันการเปิดเผยข้อม้ลโดยไม่ได้ตั�งใจด้วยการ
ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อม้ลของ Yara
และขั�นตอนและแนวทางท่�เก่�ยวข้องต่อไปน่� ในบริบทน่�
“การประมวลผล” หมายถึงการดำเนินการหรือการใช้ข้อม้ล
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ความยั�งย่น
ผ้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ยของเรา
และชุมชนของเรา
15.1 ความยั�งย่น
ในการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ Yara ได้ปรับปรุงกลยุทธ์
องค์กร ซึ�งรวมถึงคำแถลงความมุ่งมั�นใหม่: การพัฒนา
อนาคตด้านอาหารอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ ความมุ่งมั�นน่�
เกิดขึ�นตามบริบทของวิกฤตด้านสภาพอากาศและธรรมชาติ
การเปล่�ยนแปลงอุตสาหกรรมการเกษตรระดับโลก การ
แข่งขันท่�เพิ�มขึ�นและอิทธิพลของผ้้บริโภคต่อห่วงโซ่แห่ง
คุณค่าทางอาหารท่�เพิ�มขึ�น
Yara ม่ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์สองประการ คือ เร่ง
ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานและขยายการเข้าถึงและ
ข้อเสนอของเรา ภายใต้ความสำคัญน่�เราจึงทุ่มเทให้กับการ
ดำเนินการท่�สำคัญเพื�อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
เราต้องเป็นผ้้นำในการพัฒนาการทำการเกษตรอย่างยั�งยืน
โดยการเริ�มเศรษฐกิจไฮโดรเจนและทำให้การดำเนินงานของ
เรายั�งยืนยิ�งขึ�น เราต้องริเริ�มโมเดลใหม่ท่�สามารถปรับขนาด
ได้เพื�อแบ่งปันความร้้ของเรากับเกษตรกรและล้กค้าให้มาก
ยิ�งขึ�น
เราต้องพยายามสร้างความโดดเด่นเหนือค้่แข่งของเรา
โดยการมุ่งเน้นท่�ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยท่�ด่ท่�สุด รวมถึงการค้นหา
แนวทางใหม่ๆ เพื�อใช้ความร้้ของเราในการส่งเสริมเกษตรกร
และล้กค้าในอุตสาหกรรม
เราได้ประกาศความมุ่งมั�นในการเป็นมิตรกับธรรมชาติ
และทำให้ทั�วทั�งห่วงโซ่แห่งคุณค่าของเราปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นศ้นย์ภายในปี 2050 เพื�อบรรลุ
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ความมุ่งมั�นน่� เราจะใช้ตำแหน่งผ้้นำของเราเพื�อสร้าง
มาตรฐานด้านอุตสาหกรรมและสร้างโซล้ชันด้านธาตุอาหาร
พืชซึ�งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไนเตรทของเราท่�ม่ความยั�งยืน
ยิ�งขึ�น เราดำเนินการอย่างแข็งขันเพื�อพัฒนาเป้าหมายการ
ปล่อยมลพิษของอุตสาหกรรมปุ�ย เราเชื�อว่าการสร้างความ
ยั�งยืนและคุณค่าสามารถเกิดขึ�นพร้อมกันได้ ดังนั�น Yara จึง
คิดค้นสิ�งใหม่ๆ ด้วยวัตถุประสงค์เด่ยว คือการเลือกท่�จะเป็น
ส่วนหนึ�งของการแก้ปัญหา

15.2 การสนับสนุนทางการเงิน
การสนับสนุนทางการเงินคือการแลกเปล่�ยนคุณค่า โดย
Yara เป็นผ้้ให้เงินทุนสนับสนุนความพยายามท่�จะส่งเสริม
พันธกิจและวิสัยทัศน์ท่� Yara ได้รับผลตอบแทนท่�
เฉพาะเจาะจงตามท่�กำหนดไว้ กิจกรรมทั�งหมดท่�เราให้การ
สนับสนุนทางการเงินต้องสอดคล้องกับพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของเรา นอกจากน่� เรายังสนับสนุนสถาบันหรือ
กิจกรรมต่างๆ ท่�ส่งเสริมความเป็นมาของเราหรือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของภ้มิภาคท่�เราให้บริการ
การสนับสนุนทางการเงินจะยึดตามข้อตกลงอย่างเป็น
ทางการระหว่างสองฝ่าย และจะถือว่าเป็นเครื�องมือทางการ
ตลาด และเครื�องมือการวางตำแหน่ง โปรดทราบว่า Yara
ไม่สนับสนุนบุคคลใดๆ
การสนับสนุนของ Yara ทั�งหมดจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของเราและจะต้อง
•

สร้างการรับร้้แบรนด์

•

นำไปส้่พันธกิจ วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั�นของเรา

•

สนับสนุนความเป็นมาและสิ�งท่�สืบทอดกันมาของเรา

•

ส่งเสริมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

•

สะท้อนบทบาทของเราในฐานะผ้้สนับสนุนอันทรงคุณค่า
ต่อชุมชนในท้องถิ�น

•

พัฒนาความสัมพันธ์กับล้กค้า

•

ส่งเสริมกลุ่มและสมาคมท่�กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ�น

•

ทำให้เกิดความคิดริเริ�มในท้องถิ�นท่�สนับสนุนพันธกิจ
ของเราในการสนับสนุนอาหารให้กับประชากรโลกและ
ปกป้องโลก

ในการเป็นส่วนหนึ�งของคำมั�นสัญญา เราควรตั�งเป้าเพื�อเพิ�ม
การพบเห็นให้กับแบรนด์ผ่านการโปรโมทบริษัท การปราศรัย
ท่�สำคัญหรือการนำเสนอท่�รวมอย้่ในวาระการประชุมของ
กิจกรรม
การสนับสนุนทางการเงินในระดับท้องถิ�นจะได้รับการอนุมัติ
โดยผ้้จัดการประจำไซต์งาน โรงงาน ประเทศหรือเท่ยบเท่า
การสนับสนุนทางการเงินในโรงงานระดับภ้มิภาคและทั�วโลก
จะได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารระดับภ้มิภาค
หรือผ้้บริหารท่�เก่�ยวข้อง
การสนับสนุนทางการเงินในระดับองค์กรหรือทั�วโลกเป็นการ
สนับสนุนท่�ยึดมั�นกับความมุ่งมั�นเชิงกลยุทธ์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั�นของ Yara การสนับสนุนทางการ
เงินขององค์กรอาจม่โอกาสแผ่ขยายออกไปในทางภ้มิศาสตร์
ด้วยการเข้าถึงหรือผลกระทบทั�วโลก ฝ่าย Corporate
Positioning ควรม่ส่วนเก่�ยวข้องกับการสนับสนุนทางการ
เงินขององค์กรเสมอ และต้องขอรับความช่วยเหลือและการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารท่�เก่�ยวข้อง
บุคคลหรือกลุ่มท่�ดำเนินการลงทุนในชุมชน การสนับสนุน
ทางการเงิน หรือการตัดสินใจให้ทุน ม่หน้าท่�รับผิดชอบต่อ
ความถ้กต้องสมบ้รณ์ของกระบวนการและผลลัพธ์ท่�ได้ ซึ�ง
รวมถึงความรับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปน่�:
•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการช่วยเหลือไม่ถือเป็นการ
ติดสินบนหรือคอร์รัปชัน หรือทำให้ด้เหมือนม่ลักษณะ
ดังกล่าว

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ม่ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ม่
แนวโน้ม หรือทำให้ร้สึกว่าม่ผลประโยชน์ทับซ้อน

•

ตรวจสอบการทำหน้าท่�รับผิดชอบและความโปร่งใส และ
การใช้เงินทุนนั�นเป็นไปตามเจตนารมณ์ โดยเป็นการ
ช่วยเหลือท่�ม่การจัดการและการติดตามตรวจสอบอย่าง
สม�ำเสมอ

1

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการช่วยเหลือไม่ได้เป็นไปตาม
ทิศทางหรือประโยชน์ของเจ้าหน้าท่�รัฐ1 (หรือผ้้ม่ความ
สัมพันธ์ใกล้ชิด) ท่�ม่หน้าท่�ควบคุมด้แลหรือม่อิทธิพล
เหนือธุรกิจของ Yara

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการช่วยเหลือสอดคล้องกับ
กระบวนการสอบทานความสุจริตท่�สามารถนำมาใช้ได้
การสนับสนุนทางการเงินทั�งหมดต�องม่การประกาศโดย
ใช�แบบฟอร์มการลงทะเบ่ยนการสนับสนุนทางการเงินท่�
ม่อย้่ใน Pulse

15.3 การบริจาค
การบริจาคมักเป็นการจ่ายเงินหรือการบริจาคแบบครั�งเด่ยว
โดยไม่คาดหวังสิ�งใดเป็นการตอบแทน การบริจาคทั�งหมด
ของ Yara จะได้รับการอนุมัติตามแผนผังอำนาจการตัดสิน
ใจท่�กำหนดไว้
จากจุดยืนของฝ่าย Marketing ควรบริจาคในจำนวนท่�น้อย
ท่�สุดและเก่�ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินเป็นหลัก ไม่ควรบริจาคให้
กับ:
•

บริษัทท่�เป็นค้่ค้าทางธุรกิจในปัจจุบันหรือในอนาคต

•

บุคคล

หากม่คำถามใดๆ เก่�ยวกับการบริจาค โปรดติดต่อ Regional
Compliance Manager ของคุณ

15.4 การสนับสนุนทางการเม่องและการ
ล็อบบ่�
Yara เข้าใจถึงความสำคัญของการกำหนดจุดยืนท่�ชัดเจนใน
เรื�องต่างๆ ท่�สำคัญของอุตสาหกรรม การม่ส่วนร่วมเชิงรุก
กับผ้้กำหนดนโยบายของรัฐบาลและผ้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยอื�นๆ
เช่น สื�อ ภาคประชาสังคม สมาคมภาคส่วน และสถาบัน
ระหว่างประเทศจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเปิดกว้าง
ซึ�งรวมถึงความโปร่งใสเก่�ยวกับความถ่� วัตถุประสงค์ และ
เนื�อหาของงานดังกล่าว แม้ว่าวัตถุประสงค์ของงานจะเป็น
เพ่ยงการแบ่งปันข้อม้ลเท่านั�น หลายประเทศกำหนดให้ต้อง
บันทึกการม่ส่วนร่วมกับเจ้าหน้าท่�และค่าใช้จ่ายด้านการ
สนับสนุนไว้ในทะเบ่ยนความโปร่งใสอย่างเป็นทางการด้วย
ห้ามมิให้คุณสื�อสารกับเจ้าหน้าท่�รัฐ ในเรื�องเก่�ยวกับนโยบาย
หรือเข้าไปม่ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในนามของ
Yara ยกเว้นว่าจะเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ�น นโยบาย
ของภ้มิภาคท่�ม่ผลบังคับใช้ และม่การประสานงานกับฝ่าย
Corporate Communications และฝ่าย Corporate Afairs
ของ Yara
หากคุณม่ข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อผ้้จัดการตาม
สายงาน ฝ่าย Corporate Afairs หรือ Ethics and
Compliance

โปรดด้ท่�ส่วนท่� 9.4 เจ้าหน้าท่�รัฐ เพื�อด้คำจำกัดความ
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Yara อาจว่าจ้างนักล็อบบ่�ให้ทำหน้าท่�ในนามของบริษัท
ตราบเท่าท่�นักล็อบบ่�แสดงตนว่าเป็นตัวแทนของ Yara ต่อ
เจ้าหน้าท่�รัฐ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรท่�ม่ปฏิสัมพันธ์กัน
นักล็อบบ่�ถือเป็นคนกลางและอย้่ภายใต้การสอบทานความ
สุจริตตามกระบวนการ IDD ของเรา (โปรดด้ท่�ส่วนท่� 10.1
เรื�อง คนกลาง: การทำงานในนามของ Yara)
นักล็อบบ่�จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบ่ยบท่�เข้มงวด และ
ฝ่าย Corporate Afairs ม่ความรับผิดชอบอย่างสมบ้รณ์ต่อ
การว่าจ้างนักล็อบบ่�ทั�งหมดของ Yara นักล็อบบ่�ท่�เราว่าจ้าง
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบ่ยบต่างๆ ท่�บังคับใช้
ทั�งหมด

15.5 กิจกรรมทางการเม่องและการ
ช่วยเหล่อ
Yara ส่งเสริมให้ทุกคนใช้สิทธิ�โดยสมัครใจของแต่ละคนใน
การม่ส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง อย่างไรก็ตาม
คุณต้องทำกิจกรรมทางการเมืองท่�เป็นกิจกรรมส่วนตัวใน
เวลาส่วนตัวและใช้ทรัพยากรของคุณเอง คุณยังต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กิจกรรมและการช่วยเหลือทางการ
เมืองส่วนท่�เป็นกิจกรรมส่วนตัวของคุณไม่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
Yara จะไม่มอบของขวัญ การบริจาค หรือการสนับสนุนอื�นๆ
ให้แก่พรรคการเมืองหรือบุคคลท่�เป็นนักการเมือง
คุณจะต้องไม่ช่วยเหลือด้วยการให้เงินทุนหรือสินทรัพย์ของ
บริษัทโดยตรงแก่พรรคการเมืองหรือบุคคลใดๆ ท่�ม่ตำแหน่ง
หรือกำลังชิงตำแหน่งเพื�อเป็นเจ้าหน้าท่�รัฐ หรือบริษัทอื�นใด
ทางการเมือง ศาสนา หรืออุดมการณ์
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15.6 การส่�อสารเก่�ยวกับ Yara ต่อ
สาธารณะ
เป็นเรื�องสำคัญอย่างยิ�งท่� Yara สื�อสารต่อสาธารณชนอย่าง
ม่ความสอดคล้องและม่อำนาจในการสื�อสาร ดังนั�น จะม่
เพ่ยงผ้้แถลงข่าวท่�ได้รับอนุญาตเท่านั�นท่�สามารถพ้ดกับสื�อ
หรือนักวิเคราะห์การลงทุนในนามของ Yara ได้ ม่คำอธิบาย
อย้่ในนโยบายการเปิดเผยข้อม้ลในระบบขับเคลื�อนทางธุรกิจ
ของ Yara

15.7 ความประพฤติส่วนตัวในส่�อสังคม
แนวทางสำหรับการใช้งานสื�อสังคมส่วนตัวของพนักงานม่
อย้่ในขั�นตอนเก่�ยวกับสื�อสังคม (Social Media Procedure)
ในระบบขับเคลื�อนทางธุรกิจของ Yara โปรดด้ค้่มือสื�อสังคม
เพื�อด้ข้อม้ลและเคล็ดลับการใช้สื�อสังคมอย่างถ้กต้องและ
ม่ประสิทธิภาพ ค้่มือสื�อสังคมสามารถใช้ได้ในหน่วยงาน
บริหารองค์กร (Corporate Functions) ในส่วนการสื�อสาร
องค์กรบน Pulse

16
เคร่�องม่อเพิ�มเติมด�านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบ่ยบ
ม่เครื�องมือเพิ�มเติมหลายอย่างท่�พร้อมช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถ้กต้อง

16.1 หน�าเว็บไซต์ของฝ่าย Ethics and
Compliance ใน Pulse
โปรดไปท่� หน้าเว็บไซต์ของฝ่าย Ethics and Compliance ใน
Pulse สำหรับข้อม้ลโดยละเอ่ยดเก่�ยวกับหัวข้อส่วนใหญ่ท่�
กล่าวถึงในเอกสารน่�

16.2 หลักส้ตร E-learning
เข้าร่วมหลักส้ตร E-learning สำหรับหลักจรรยาบรรณแบบ
อินเตอร์แอคท่ฟของ Yara ท่�พร้อมให้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม
การเร่ยนร้้ของ Yara ซึ�งรวมถึงคำแนะนำเพิ�มเติมและแนวทาง
การปฏิบัติเก่�ยวกับหัวข้อต่างๆ ในเอกสารฉบับน่� พนักงาน
ทุกคนท่�สามารถเข้าใช้งานการเร่ยนร้้ของ Yara ต้องเข้าร่วม
หลักส้ตรน่�ทุกสองปีของการจ้างงาน หลักส้ตรน่�ครอบคลุม
หัวข้อต่างๆ ได้แก่ การสอบทานความสุจริต สิทธิมนุษยชน
ค้่ค้าทางธุรกิจ การคอร์รัปชัน ความประพฤติส่วนตัว การ
จ่ายค่าอำนวยความสะดวก และของขวัญและการรับรอง

16.3 เข�าร่วมการฝึกอบรมเร่�อง
หลักจรรยาบรรณและการปฏิบัติตาม
กฎระเบ่ยบ
ฝ่าย Ethics and Compliance ม่โครงการฝึกอบรมท่�ปรับ
เปล่�ยนได้ตามความเหมาะสม เป็นแบบอินเตอร์แอคท่ฟและ
แบบท่�เห็นหน้ากัน เพื�อให้ครอบคลุมพนักงานหลายพันคนได้
ในแต่ละปี หากคุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมในการฝึกอบรม
ดังกล่าว โปรดพิจารณาว่าการเข้าร่วมเป็นเรื�องจำเป็น และ
ต้องพยายามเข้าร่วม
เรายินด่ท่�จะให้คุณขอรับการฝึกอบรมสำหรับฝ่ายของคุณ
จาก Regional Compliance Manager หรือฝ่าย Ethics and
Compliance โดยตรง

16.4 เอกสารคำแนะนำ
เอกสารคำแนะนำจะให้แนวทางการปฏิบัติโดยละเอ่ยด
เก่�ยวกับหัวข้อบางประการจากหลักจรรยาบรรณ ซึ�งรวมถึง:
•

การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก

•

ผลประโยชน์ทับซ้อน

•

ตัวแทนและคนกลาง

•

เจ้าหน้าท่�รัฐ

•

การจัดการสัญญา

•

เอกสารแนะนำการตัดสินใจอย่างม่จริยธรรม

เก่�ยวกับหัวข้อข้างต้นม่ให้ใช้งาน (ภาษาอังกฤษเท่านั�น)
ในหน้าเว็บไซต์ของฝ่าย Ethics & Compliance ใน Pulse และ
บนแอป YaraEthics

16.5 แอป YaraEthics
แอป YaraEthics ม่ให้บริการสำหรับพนักงานทุกคนใน
14 ภาษา และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและ
เนื�อหาตามความต้องการบนอุปกรณ์มือถือของคุณ เมื�อ
ทำงานนอกสถานท่� คุณจะสามารถเข้าถึง:
•
•
•
•
•

หลักจรรยาบรรณของ Yara นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ท่�เก่�ยวข้องด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบ่ยบ
สายด่วนแจ้งปัญหาจริยธรรม
เนื�อหาอ่เลิร์นนิงเก่�ยวกับแนวปฏิบัติของเราจาก Yara
PeoplePath
แบบฟอร์มแจ้งผลประโยชน์ทับซ้อน ของกำนัลและการ
เล่�ยงรับรอง และการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก
ไมโครเลิร์นนิ�ง เอกสารคำแนะนำ และการถาม&ตอบ

สามารถดาวน์โหลดแอปลงในโทรศัพท์ของคุณได้จากแอป
พอร์ทัลของบริษัท (Intune) หรือโดยการสแกนรหัส QR
ท่�ม่อย้่ในหน้าเว็บไซต์ของฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
กฎระเบ่ยบใน Pulse
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17
อภิธานศัพท์

ค้่ค�าธุรกิจ

การคุกคาม

การสมร้�ร่วมคิด

การใช�ข�อม้ลภายใน

บุคคลท่� Yara ทำธุรกิจด้วย ตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดเพ่ยง
ซัพพลายเออร์ ล้กค้า ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทน คนกลาง
ตัวแทนจำหน่ายรายย่อย ท่�ปรึกษา ค้่สัญญา บริษัทร่วม
นักล็อบบ่� หรือผ้้ร่วมทุน
การสมร้้ร่วมคิด เป็นข้อตกลง หรือในร้ปแบบการทำความ
เข้าใจร่วมกันท่�ทำระหว่างค้่แข่งสองฝ่ายหรือมากกว่า
เพื�อจำกัดการแข่งขันเพื�อให้ได้เปร่ยบอย่างไม่เป็นธรรม
บ่อยครั�งท่�เรื�องน่�เป็นข้อตกลง (หรือ "ความเข้าใจร่วมกัน")
ระหว่างบริษัทหรือท่�เร่ยกว่า "การร่วมมือกันผ้กขาด"
เพื�อจัดการแบ่งตลาด ตั�งราคา หรือจำกัดการผลิต

ข�อม้ลท่�เป็นความลับ

ข้อม้ลท่�ไม่ใช่ข้อม้ลสาธารณะซึ�งละเอ่ยดอ่อนสำหรับ
พนักงานและบริษัท Yara หรือค้่ค้าธุรกิจ

ผลประโยชน์ทับซ�อน

ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ�นได้เมื�อผลประโยชน์ส่วนตน
ของบุคคลหนึ�งขัดแย้งหรือม่แนวโน้มว่าจะขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของ Yara

การคอร์รัปชัน

การใช้อำนาจท่�ได้รับมอบหมายเพื�อผลประโยชน์ส่วนตัวและ
การรับผลประโยชน์ท่�ไม่เหมาะสมโดยอาศัยตำแหน่งของคุณ

การบริจาค

การจ่ายเงินหรือการบริจาคแบบครั�งเด่ยวโดยไม่คาดหวัง
สิ�งใดเป็นการตอบแทน

การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก

การจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสิ�งท่�คล้ายกัน โดย
ดำเนินการเพื�อให้การทำงานตามปกตินั�นเสร็จทันเวลาท่�
ต้องการ เป็นการกระทำท่�ซึ�งผ้้รับม่ข้อผ้กพันท่�จะต้อง
ดำเนินการและอาจรวมถึงการเดินเรื�องและการออกใบ
อนุญาต การจ่ายเงินเช่นน่�มักม่ม้ลค่าเล็กน้อยเมื�อเท่ยบกับ
เศรษฐกิจของท้องถิ�น

การฉ�อโกง

การกระทำหรือการละเว้นใดๆ โดยเจตนาเพื�อก่อให้เกิดความ
ส้ญเส่ยในทรัพย์สินหรือเพื�อหลบเล่�ยงกระบวนการโดยใช้วิธ่
การหลอกลวงหรือวิธ่การอันมิชอบอื�นๆ
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พฤติกรรมท่�ไม่พึงประสงค์ในร้ปแบบใดๆ ต่อบุคคลอื�นซึ�ง
สร้างความเป็นศัตร้ การข่มข้่ การทำให้เสื�อมเส่ยเก่ยรติ
หรือสร้างความขุ่นเคืองต่อสภาพแวดล้อมการทำงานและ
ส่งผลต่อศักดิ�ศร่หรือความเป็นอย้่ท่�ด่ของผ้้อื�น
การซื�อขายหุ้นของบริษัทมหาชนหรือหลักทรัพย์อื�นโดยใช้
ข้อม้ลท่�เป็นสาระสำคัญและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเก่�ยวกับ
บริษัท

การสอบทานความสุจริต

กระบวนการในการตรวจสอบความซื�อสัตย์สุจริตของผ้้ท่�
อาจเป็นค้่ค้าทางธุรกิจใหม่และค้่ค้าในปัจจุบัน

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สิน (เช่น แนวคิด การประดิษฐ์ หรือกระบวนการ) ท่�มา
จากการความคิดหรือสติปัญญา หรือการใช้งาน สิทธิ� หรือ
การจดทะเบ่ยนท่�เก่�ยวข้องกับเรื�องน่�

คนกลาง

บริษัทหรือบุคคลท่�กระทำการในนามของ Yara ตัวอย่างของ
คนกลางคือท่�ปรึกษา ค้่สัญญา ตัวแทน ตัวแทนจำหน่าย
รายย่อย นายหน้า หรือผ้้จัดจำหน่าย

การร่วมทุน

การทำธุรกิจตามสัญญาระหว่างสองฝ่ายหรือมากกว่า

การล็อบบ่�

กระบวนการท่�ถ้กต้องตามกฎหมายในการจ้งใจนโยบาย
ของรัฐและสาธารณะ การดำเนินการหรือการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าท่�รัฐในทุกระดับ

การฟอกเงิน

การเคลื�อนย้ายเงินท่�ได้จากการก่ออาชญากรรมผ่านระบบ
การเงินเพื�อปกปิดความจริง

เขตอำนาจศาลนอกประเทศ

เขตอำนาจศาลนอกประเทศคือเขตพื�นท่�ซึ�งหน่วยงานท่�ม่
อำนาจม่ข้อจำกัดในด้านข้อม้ลเชิงลึกเก่�ยวกับภาษ่หรือ
วัตถุประสงค์อื�นๆ

ข�อม้ลส่วนตัว

ข้อม้ลของแต่ละบุคคลท่�ม่ตัวตนหรือระบุตัวตนได้ ซึ�ง
สามารถนำไปใช้ได้ทันท่หรือใช้ร่วมกับข้อม้ลอื�นๆ เพื�อติดต่อ
ค้นหาตำแหน่งท่�อย้่ หรือระบุตัวตนแต่ละบุคคล

เจ�าหน�าท่�รัฐ

บุคคลท่�ได้รับการจ้างงานโดยหรือดำเนินการในนาม
ของหน่วยงานรัฐในระดับประเทศ ภ้มิภาค หรือท้องถิ�น
หน่วยงานอื�นๆ ท่�รัฐเป็นเจ้าของหรือควบคุม พนักงานหรือ
ตัวแทนขององค์กรมหาชนระหว่างประเทศ พรรคการเมือง
เจ้าหน้าท่�ของพรรคการเมือง และผ้้สมัครชิงตำแหน่งเพื�อ
เป็นเจ้าหน้าท่�รัฐ และบุคคลอื�นใดท่�กระทำในตำแหน่งหน้าท่�
ให้แก่หรือในนามของหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ ซึ�ง
รวมถึงผ้้ท่�ดำรงตำแหน่งด้านนิติบัญญัติ บริหาร หรือ
ตุลาการ และเจ้าหน้าท่�ทหารและตำรวจ

การตอบโต�

การกระทำ การปฏิบัติหรือการละเว้นท่�ไม่เหมาะสมอันเป็นผล
หรือปฏิกิริยาจากการรายงานปัญหาของพนักงาน

การสนับสนุนทางการเงิน

การแลกเปล่�ยนคุณค่า การให้เงินทุนสนับสนุนความ
พยายามท่�คุณได้รับผลตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงตามท่�
กำหนดไว้

การจำกัดการแข่งขันในแนวดิ�ง

การจำกัดการแข่งขันในแนวดิ�ง คือการจำกัดการตกลง
ทางการค้าประเภทหนึ�งระหว่างบริษัทท่�ดำเนินงานในระดับ
ท่�แตกต่างกันของห่วงโซ่การผลิตหรือการจัดจำหน่าย
โดยทั�วไป ข้อตกลงเหล่าน่�จะจำกัดเงื�อนไขต่างๆ ท่�บริษัท
อาจซื�อ ขาย หรือขายปล่กผลิตภัณฑ์และบริการ
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