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“…. เราตระหนักดีว1า 

พนักงานของเรานั้นคือฐานสําคัญของความสําเร็จของเรา 

เรามีความภาคภูมิใจในตัวตนของเรา 

ที่เปGนบุคคลที่มีความมุ1งมั่นตั้งใจและมีความซื่อสัตยN 

ในการเปGนเลิศและสรPางผลงานใหPเปGนที่ประจักษN”                                    
-- ยกบางส1วนมาจากวิสัยทัศนNของ Valmont



ดาํเนนิการดว้ย
ความซ ื7อสตัยโ์
ดยสมบรูณ  ์

เรียนเพื(อนร่วมงานทุกท่าน: 

นับตั %งแตก่ารกอ่ตั %งในปี 1946 เป็นตน้มา บรษัิท Valmont 

ไดใ้หร้ักษาคํามัHนทีHจะมคีงไวซ้ ึHงวฒันธรรมแหง่ความซืHอตรงและจรยิธรรมการปฏบิตั ิ

วฒันธรรมเชน่นี%เอง 

ทีHไดช้ว่ยใหเ้ราสรา้งชืHอเสยีงในการดําเนนิการในทางทีHถกูตอ้งและนําสง่ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีH

ยอดเยีHยมเรืHอยมา ความสําเร็จของเราสรา้งขึ%นมาจากชืHอเสยีงนี% 

การปฏบิตังิานดว้ยความตรงไปตรงมานั%นมคีวามสําคญัในการเป็นเกราะป้องกนัชืHอเสยีงของเรา 

และประกนัความสําเร็จในอนาคต จรรยาบรรณทางธรุกจิของเรา( "Code") 

จัดเตรยีมขึ%นเพืHอชว่ยใหเ้ราทกุคนตดัสนิใจทําในสิHงทีHถกูตอ้ง 

จรรยาบรรณและวฒันธรรมองคก์รของเรา จําเป็นตอ้งให ้ 

เราแตล่ะคนทํางานอยา่งรับผดิชอบและใหด้แูล พนักงาน ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์ผูถ้อืหุน้ 

รัฐบาลและสาธารณชนสว่นรวม อยา่งเทา่เทยีมกนัและดว้ยความเคารพสงูสดุ กลา่วโดยสรปุ  

คอืการทีHเราดําเนนิการอยา่งตรงไปตรงมาและทําในสิHงทีHถกูตอ้ง  

 
Valmont คงไวซ้ ึHงคํามัHนทีHจะรักษาการเตบิโตของยอดขายทีHเพิHมข ึ%นและมลูคา่ผลกําไรใหก้บั     

ผูถ้อืหุน้ แตจ่ะไมท่ําลายความซืHอตรงทีHเรามมีาแตต่น้  ทั %งนี% หมายความวา่ 

เราจะเดนิออกจากธรุกจิทีHกระทําผดิตอ่พันธะสญัญาของ ValmontทีHจะทําในสิHงทีHถกูตาม 

ตามหลกัจรรยาบรรณ หรอืกฎหมาย ไมม่หีนทางทีHถกูตอ้งเพืHอทําส ิHงทีHผดิ      

 

จรรยาบรรณ คอื คูม่อืชี%แนะแนวทางของเรา เพืHอใหเ้ห็นส ิHงทีH ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์ เพืHอน 

รว่มงาน ผูถ้อืหุน้ และสงัคมคาดหวงัจากเรา และจดุสงูสดุคอื ส ิHงทีHเราคาดหวงัตอ่ตวัเราเอง 

ขา้พเจา้ขอใหท้า่นใชเ้วลาในการอา่นจรรยาบรรณของธรุกจิของเราอยา่งละเอยีดถีHถว้น 

หากทา่นมคีําถามใดๆ ใหข้อรับคําชี%แนะได ้ เมืHอทา่นอา่นจรรยาบรรณแลว้ พงึตระหนักวา่ 

ชืHอเสยีง 

แหง่ความซืHอสตัยแ์ละความยอดเยีHยมทีHไดม้าอยา่งยากลําบากนั%น เรยีกรอ้งใหเ้ราแตล่ะคน 

ทํางานดว้ยความซืHอตรงและรายงานเหตกุารณใ์ดๆทีHอาจนําไปสูก่ารกระทําทีHผดิ                                                                                                              

 

Mogens C. Bay 
ประธานบริษทัและประธานเจา้หนา้ที(บริหาร 
Valmont Industries, Inc. 
�  
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จรรยาบรรณทางธรุกจิของ Valmont ("จรรยาบรรณ" ของเรา) มพีื%นฐานมาจากคา่นยิมหลกัของเรา 

เพืHอ "ดาํเนนิการดว้ยความซื:อสตัยโ์ดยสมบรูณ"์ จรรยาบรรณของเรามผีลตอ่พนักงาน ตวัแทน 

ตวัแทนจําหน่าย กรรมการ และเจา้หนา้ทีHทกุคนของบรษัิท  Valmont Industries, Inc. 

และบรษัิทในเครอื(“Valmont” หรอื “บรษัิท”) ตลอดทั %งเอกสารจรรยาบรรณนี% คําวา่ "เรา" "พวกเรา" 

และ "ของเรา" 

ถกูใชเ้พืHอหมายความถงึ พนักงาน ตวัแทน กรรมการ และเจา้หนา้ทีHของ Valmont 

จรรยาบรรณของเรา มุง่หวงัใหเ้ป็นเสมอืนคูม่อืชี%แนะแนวทางและไมส่ามารถคาดการณถ์งึ 

ทกุเหตกุารณท์ีHอาจเกดิขึ%นได ้ โปรดระลกึเสมอวา่ การปฏบิตัติามตวับทกฎหมายอยา่งเดยีวอาจ 

ไมเ่พยีงพอเราหวงัใหม้กีารปฏบิตังิานดว้ยความซืHอสตัยส์มบรูณ ์ในการดําเนนิธรุกจิของเราทั %งหมด  

ไม1ว1าเราจะมีตําแหน1งใดก็ตามภายในบริษัท  
เรามีหนPาที่ที่จะทําความเขPาใจและยึดถือ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ เรามุ1งหวังที่จะเปGนแบบอย1างดPานความซื่อสัตยNสุจริต 

�

ส ิ7งท ี7คาดหวงั
ส าํหรบั เรา 
ทกุคน  

ที: Valmont ธรุกจิของเราต ัIงอยูบ่นพืIนฐานแหง่คา่นยิมหลกั สี:ประการ  คา่นยิมหลกัของเรา ไดแ้ก:่  

เรามคีวามรกัใน 

ผลติภณัฑ ์

การบรกิารและลกู

คา้ของเรา 

 

เราดําเนนิการดว้ย

ความซื:อสตัย ์
โดยสมบรูณ ์

เรามคีวามสมํHาเส

มอในการสรา้งผ
ลงานใหป้ระจกั
ษ ์

 

เรามุง่สรา้งการพฒันา
อยา่งตอ่เนื:อง 
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ส ิ7งท ี7คาดหว ั
งส าํหรบั เรา 
ทกุคน  

ในทุกๆวันและคํามั่นสัญญาของเราที่จะกระทําการ 
ไมว่า่เราจะมตีําแหน่งใดกต็ามภายในบรษัิท 

เรามหีนา้ทีHทีHจะทําความเขา้ใจและยดึถอืจรรยาบรรณทาง

ธรุกจิ 

เรามุง่หวงัทีHจะเป็นแบบอยา่งดา้นความซืHอสตัยส์จุรติในทกุ

ๆวนัและคํามัHนสญัญาของเราทีHจะกระทําการดว้ยความซืHอสั

ตยใ์นทกุพื%นทีH เราคอื Valmont หนึHงเดยีวกนัโดยม ี

พันธกจิรว่มกนัเพืHอปกป้องชืHอเสยีงของเรา เราเชืHอวา่ 

ความตรงไปตรงมาไมใ่ชส่ ิHงทีHทา่นทําเพืHอชืHอเสยีงตอ่หนา้

สาธารณชนเพยีงอยา่งเดยีว 

แตห่มายถงึการกระทําในสิHงทีHถกูตอ้งแมจ้ะไมม่ใีครจับตาม

องอยู ่

นอกจากน ัIนแลว้ เรายงัคาดหวงัใหท้า่นม ี
หนา้ท ี:รบัผดิชอบเพิ:มเตมิดงันีI: 
• เป็นผูนํ้าโดยการทําเป็นตวัอยา่ง 

• 

ชว่ยสรา้งบรรยากาศในการทํางานทีHมุง่เนน้ทีHการสรา้งควา

มสมัพันธ ์ ตระหนักรูถ้งึความทุม่เท 

และใหค้ณุคา่ของการเคารพซึHงกนัและกนั 

รวมถงึการมกีารสืHอสารอยา่งเปิดเผย 

• เป็นแหลง่ขอ้มลูสําหรับผูร้ว่มงาน 

สืHอสารกบัผูร้ว่มงานเกีHยวกบัวธิกีารนําจรรยาบรรณและนโย

บายมาใชใ้นการทํางานประจําวนั  

• ทํางานเชงิรกุ 

มองหาโอกาสเพืHอพดูคยุและกลา่วถงึจรยิธรรมและสถานก

ารณท์ีHทา้ทายตา่งๆ  

• 

อปุถมัภส์ภาพแวดลอ้มซึHงทกุคนรูส้กึสบายใจทีHจะตั %งคําถา

มเกีHยวกบั และการรายงานการกระทําผดิทีHอาจมขี ึ%น 

ตอ่จรรยาบรรณและนโยบายของบรษัิท�  
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ส ิ7งท ี7คาดหว ั
งส าํหรบั เรา 
ทกุคน  
�

คํามัHนสญัญาของเราทีHจะดําเนนิการอยา่งตรงไปตรงมา ขา้มผา่นเขตแดนในทกุทีH เราคอื Valmont 

เดยีวกนั โดยมพีันธกจิรว่มกนัเพืHอปกป้องชืHอเสยีงของเรา เราเชืHอวา่ 

ความตรงไปตรงมาไมใ่ชส่ ิHงทีHกระทําเพืHอสรา้งชืHอเสยีงตอ่หนา้สาธารณชนเพยีงอยา่งเดยีว 

แตห่มายความถงึการกระทําทีHถกูตอ้งแมจ้ะไมม่ใีครจับตามองอยู ่

 
ในฐานะบรษัิทระดบัโลก เราจะตอ้งปฏบิตัติาม ขอ้บงัคบั กฎหมาย 

กฎเกณฑแ์ละนโยบายทีHมผีลบงัคบัใชท้ั %งหมด ซึHงควบคมุกจิกรรมตา่งๆของเราทัHวโลก 

หากคณุมคีําถามใดๆทีHเกีHยวกบักบักฎหมายหรอืนโยบายทีHบงัคบัใชอ้ยู ่

หรอืเผชญิกบัเหตกุารณซ์ ึHงกฎหมายทอ้งถิHนดเูหมอืนจะมคีวามขดัแยง้กบัคา่นยิมของ Valmont 

โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีHกํากบัดแูลดา้นกฎหมายของเราโดยตรง 

   

        สามารถตดิตอ่เจา้หนา้กาํกบัดแูลดา้นกฎหมายไดท้ ี:: 
เลขท่ี 1  Valmont Plaza, เมืองโอมาฮา, NE USA 
68154 +1 402-963-1080 

คณะกรรมการบรหิารของเราไดอ้นุมตัจิรรยาบรรณนี%แลว้ การบรหิารจัดการจรรยาบรรณจะอยูท่ ีH 

เจา้หนา้กํากบัดแูลดา้นกฎหมาย  

การละเวน้จากจรรยาบรรณสําหรับกรรมการหรอืเจา้หนา้บรหิารระดบัสงูสามารถทําไดโ้ดยคณะกรรมออ

ดติของคณะกรรมการบรหิาร คํารอ้งขอละเวน้จาก  

พนักงานทา่นอืHน ควรมกีารแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีHกํากบัดแูลดา้นกฎหมายทราบ 
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วธิกีารรายงา
นการกระทาํ
ความผดิ   

เราทกุคนตา่งมหีนา้ทีHรับผดิชอบในการรายงานสถานการณใ์ดๆกต็ามทีHอาจกอ่ใหเ้กดิความไมเ่หมาะสมหรื

อขดัตอ่หลกัจรยิธรรม หากทา่นไมแ่น่ใจวา่จะรายการสถานการณนั์%นๆดหีรอืไม ่

ใหถ้ามตวัทา่นเองวา่สถานการณนั์%น: 

• สอดคลอ้งกนักบัจรรยาบรรณของเรา 

• สอดคลอ้งกนักบันโยบายและการฝึกอบรมของ Valmont  

• ตรงกนักบัคา่นยิมหลกัของ Valmont 

• ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

• ส ิHงทีHทา่นจะรูส้กึสบายใจทีHไดเ้ห็นผูอ้ ืHนอา่นในหนังสอืพมิพ ์

 

หากคาํตอบตอ่คาํถามเหลา่นีIมคีาํวา่ "ไม"่ หรอื "ไมท่ราบ" รวมอยู ่
ทา่นควรตดิตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนีI: 
• หวัหนา้งานสายตรงของทา่น 

• เจา้หนา้ทีHกํากบัดแูลดา้นกฎหมาย 

• ผูต้รวจสอบของหน่วยงานของทา่น 

• ระบบการรายงานการกํากบัดแูลดา้นกฎหมาย (www.valmont.ethicspoint.com) 

 

ระบบการรายงานการกํากับดูแลดPานกฎหมาย (www.valmont.ethicspoint.com) 
Valmont จะพยายามทกุวถิทีางเพืHอรักษาความลบัของบคุคลทีHรอ้งขอคําชี%แนะหรอืรายงาน 

การกระทําความคดิทีHอาจเกดิขึ%น ภายใตข้อ้จํากดัทีHกฎหมายใหส้ทิธิyไว ้ 

 
Valmont หวงัเป็นอยา่งยิHงวา่ เราจะรูส้กึสบายใจทีHจะพดูคยุเกีHยวกบัสถานการณท์ีHไมเ่หมาะสม 

หรอืขดัตอ่หลกัจรยิธรรมกบัหวัหนา้งานหรอืฝ่ายบรหิารไดท้ีHสํานักงานของเรา อยา่งไรกต็าม หากทา่นรูส้กึ 

ลําบากใจในการพดูคยุกบับคุคลทีHมรีายนามทีHกลา่วมา 

ระบบการรายงานการกํากบัดแูลดา้นกฎหมายอนุญาตให ้บคุคลใดกต็าม ทั %งภายในและภายนอก Valmont 

รายการสถานการณห์รอืถามคําถามโดยใชเ้ว็บไซตท์ีHปลอดภยัซึHงครอบครองและบรหิารจัดการโดยบคุคลภ

ายนอกได ้ทา่นสามารถเขา้ถงึระบบการรายงานการกํากบัดแูลดา้นกฎหมาย 

หมายเลขโทรศพัทเ์ฉพาะของแตล่ะประเทศ ไดท้ีH valmont.com หรอืลงิกด์า้นบน 
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ส ิ7งท ี7คาดหว ั
งส าํหรบั เรา 
ทกุคน  

กฎหมายทอ้งถิHนอาจควบคมุการรายงานความเป็นไปไดข้องการกระทําผดิตอ่จรรยาบรรณนี% กรณุา 

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีHกํากบัดแูลดา้นกฎหมายสําหรับขอ้มลูเพิHมเตมิ  

ทา่นอาจมคีวามลงัเลทีHจะรายงานสถานการณท์ีHเกีHยวขอ้งกบัคนทีHทา่นทํางานอยูด่ว้ยหรอืทา่นไมแ่น่ใจวา่ 

ถา้หากมกีารกระทําความผดิเกดิขึ%นแลว้ การไมร่ายงานอาจนําไปสูผ่ลลพัธด์า้นลบ 

ซึHงหมายรวมถงึความตอ่เนืHองของกจิกรรม คา่ปรับมหาศาลและการดําเนนิการจากรัฐบาล Valmont 

ตอ้งการและจําเป็นตอ้งขอความชว่ยเหลอืจากทา่นในการรักษาเป้าหมายในการปฏบิตังิานอยา่งซืHอตรงสม

บรูณ ์เรามไิดค้าดหวงัใหท้า่นสอบสวนการกระทําความผดิทีHอาจเกดิขึ%นหรอืเกดิขึ%นแลว้กอ่นการรายงาน 

ใหร้ายงานการกระทําความผดิทนัท ีหากเราทราบวา่พนักงานคนใดกระทําผดิตอ่จรรยาบรรณ นโยบายของ 

Valmont หรอืกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของรัฐบาล เราจะดําเนนิการลงโทษทางวนัิยซึHง 

รวมถงึคําสัHงพักงานโดยไมไ่ดร้ับเงนิเดอืน การลดตําแหน่ง การถอนการเลืHอนขั %น      

การสญูเสยีสนินํ%าใจทีHควรได ้และ/หรอืไลอ่อก 

 

การตอ่ตา้นการตอบโต ้
Valmont จะไมอ่ดทนตอ่การตอบโตใ้ดๆตอ่บคุคลซึ:งรายงานความกงัวลตา่งๆ 
ท ี:บคุคลน ัIนเชื:อวา่มคีวามเป็นไปไดท้ ี:มกีารละเมดิ กฎ ขอ้บงัคบั นโยบาย หรอืกระทาํผดิตอ่จรรยาบรรณ 



�

การดาํเนนิธรุ
กจิภายในชมุช
น VALMONT  
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วธิปีฏบิตั ิเพ ื7อสง่เสรมิความหลากหลาย 

และความเทา่เทยีม 

 ในการจา้งงาน 
• การสรรหา 
• การสัมภาษณN 
• การคัดสรร 
• การจPางงาน 

• การฝÜกอบรม 
• การเลื่อนขั้น 
• การโยกยPาย 
• การดูแล 

• การสิ้นสภาพจPางงาน 
• การจ1ายค1าตอบแทน 
• สิทธิประโยชนN 
• โอกาสทางการศึกษา 

 
เนืHองจาก Valmont เป็นบรษัิทขา้มชาต ิ

เราจงึตระหนักถงึประโยชนข์องการเป็นสถานทีHทํางานทีHมคีวามหลากหลายและสง่เสรมิบรรยากาศทีHรว

มเอาวฒันธรรม ประสบการณ ์และมมุมองตา่งๆมาไวใ้นทีHเดยีวกนั 

ความสําเร็จของเราขึ%นอยูก่บัการฟมูฟักวฒันธรรม 

ทีHซ ึHงแตล่ะคนไดร้ับการปฏบิตัดิว้ยความเคารพและมศีกัดิyศร ี

รวมทั %งใหโ้อกาสกบัพนักงานทกุคนในการรว่มเป็นสว่นหนึHงของความสําเร็จในระยะยาวของ Valmont 
Valmont ยงัใหค้ํามัHนทีHจะสรา้งโอกาสทีHเสมอภาคและการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนัของทกุคน 

เราหา้มไมใ่หม้ ี

การเลอืกปฏบิตัเิกดิขึ%นอนัเนืHองมาจาก อาย ุเชื%อชาต ิความพกิาร ชาตพิันธุ ์การแตง่งาน   

หรอืครอบครัว ประเทศกําเนดิ ศาสนา เพศวถิ ีสถานะทหารผา่นศกึ อตัลกัษณท์างเพศ หรอื  

บคุลกิลกัษณะใดๆกต็ามทีHไดร้ับความคุม้ครองทางกฎหมาย 

หลกัการนี%ยงัขยายและครอบคลมุถงึการตดัสนิใจทั %งหมดทีHเกีHยวขอ้งกบัการจา้งงาน รวมถงึ: 

 

 

                                                                                  การตดัสนิใจเกีHยวกบัการจา้งงานทั %งหมดจะกระทําขึ%นโดยอยูบ่นพื%นฐานของคณุสมบตัขิองบคุคลกบั 

งานทีHจะตอ้งรับภาระ โดยใชว้จิารณญาณอยา่งเหมาะสม 

                                                                                  เราจะไมท่นตอ่การคกุคาม การเลอืกปฏบิตั ิหรอืการตอบโต ้ถงึแมว้า่คํานยิามทางกฎหมาย 

                                                                          อาจมคีวามแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ สําหรับในบรษัิทของเรา "การคกุคาม" หมายถงึ 

การกระทํารปูแบบใดกต็ามตอ่ผูอ้ ืHนทีH: 

• มจีดุประสงคห์รอืหวงัผลทีHจะคกุคามผูอ้ ืHน 

• เป็นปฏปัิกษ์หรอืสรา้งความขุน่เคอืงตอ่บคุคล 

• แทรกแซงโดยปราศจากเหตผุล หรอืขดัขวางงานของผูอ้ ืHน  

• ทําใหค้นอืHนทํางานยากขึ%นในแงข่องการเขา้ถงึโอกาส
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ความหลากหลาย 

และความเทา่เทยีม 

 ในการจา้งงาน 
�

อะไรคอืสิHงทีHเราคาดหวงัจากทา่น 

• ดงึดดู พัฒนา และคงไวซ้ ึHงสถานทีHทํางานทีHมคีวามหลากหลาย ซึHงสง่เสรมินวตักรรมและการมสีว่นรว่ม 

• รักษาบรรยากาศของการทํางานทีHสง่เสรมิการใหเ้คารพพนักงานทกุคนและตอ่สทิธมินุษยชนของ 

เพืHอนรว่มงาน พารท์เนอร ์ซพัพลายเออร ์ลกูคา้ และชมุชนขา้งเคยีง 

• ทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพกบัพนักงาน ลกูคา้ และผูร้ับชว่งเหมา เพืHอยกระดบั ความสามารถ ทกัษะ  

และประสบการณข์องทกุคนใหไ้ดต้ามเป้าหมายของบคุคลและองคก์ร 

• สนับสนุนคํามัHนสญัญาของ Valmont ตอ่ความหลากหลายในทีHทํางานระหวา่งประเทศของเรา 

• หา้มมใิหม้สีว่นรว่มใน การลอ้เลยีนทางเพศทีHไมเ่หมาะสม 

หรอืลว่งเกนิทางเพศอยา่งไมเ่หมาะสมตอ่พนักงานหรอืบคุคลอืHนๆในทีHทํางาน 

• ไมค่วรเลา่มกุตลกขําขนัทีHอาจสรา้งความไมพ่อใจ เกีHยวกบัเรืHองสผีวิ 

ภาพพจนท์ีHอาจถอืวา่ละเมดินโยบายของเรา  

• หา้มใชก้ารอา้งองิในทางทีHเสืHอเสยีตอ่ เชื%อชาต ิอาย ุเพศ ศาสนา ชาตพิันธุห์รอืความทพุพลภาพ 

• หา้มสง่อเีมลหรอืบนัทกึขอ้ความทีHสอ่เจตนาไปทางเพศ หรอืบรรจ ุความเห็น มกุตลก 

หรอืรปูภาพทีHอาจสรา้งความขุน่เคอืง โดยองิจาก เชื%อชาต ิเพศ ศาสนา ชาตพิันธุ ์การแตง่งาน 

หรอืสถานะทางครอบครัว รสนยิมทางเพศ อตัลกัษณท์างเพศ หรอืความทพุพลภาพ



�

สขุภาพแล
ะความปลอ
ดภยั 
 
เราเชื&อม ั&นวา่ 
สถานที&ทาํงานที&ปลอด
จากอบุตัเิหต ุ
มคีวามจาํเป็นและสาม
ารถเอืBอมถงึได ้
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Valmont เห็นคณุคา่ของสขุภาพ ความปลอดภยั และสวสัดภิาพของ 
พนักงาน ลกูคา้ และสาธาณะ 
และยดึมัGนทีGจะสรา้งวฒันธรรมทีGสง่เสรมิและคงไวซ้ ึGงสถานทีGทํางานสขุภ
าพดแีละปลอดภยั  
เราพยายามเต็มความสามารถทีGจะนําพาสถานทีGทํางานของเราสูส่ถานทีG
ทีGปลอดจากอบุตัเิหต ุคํามัGนสญัญาของ Valmont 
เกีGยวกบัดา้นความปลอดภยั ยงัขยายไปเกนิกวา่ทีGทํางาน 
เรายดึมัGนทีGจะสรา้งผลติภณัฑท์ีGปลอดภยัและคณุภาพสงูใหก้บั 
ซพัพลายเออร ์ผูใ้ชป้ลายทาง และชมุชมุทีGเราใหบ้รกิาร 
 
เราทั Yงหลายตา่งตอ้งรว่มกนัรับผดิชอบในการสรา้งสรรและคงไวซ้ ึGง 
บรรยากาศทีGปลอดภยัในการทํางาน และมหีนา้ทีGในการปฏบิตัติาม 
กฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และนโยบายของบรษัิททีGเกีGยวขอ้งกบัสขุภาพและความปลอดภยัทั Yงหม
ด 
 
อบุตัเิหต ุการบาดเจ็บ และสภาวะทีGไมป่ลอดภยัทั Yงหลาย จะตอ้ง 
ไดร้ับการรายงานในทนัท ีValmont 
จะดําเนนิตามมาตรการทีGเหมาะเพืGอแกไ้ขสภาวะทีGไมป่ลอดภยัหรอืคกุคา
มดงักลา่ว ทา่นจะตอ้งไมข่ดัขวางการรายงานเกีGยวกบัอบุตัเิหต ุ
การบาดเจ็บหรอืสภาวะทีGไมป่ลอดภยัใดๆ  
 

ความรุนแรงในที8ทาํงาน 
องคป์ระกอบทีGสําคญัอยา่งหนึGงของสถานทีGทํางานทีGปลอดภยัและแข็งแร
ง คอื การปลอดจากความรนุแรง  Valmont 
จะไมอ่ดทนตอ่การกระทําหรอืการคกุคามจากความรนุแรงใดๆ ซ ึGงรวมถงึ 
การสมัผัสทางกายภาพจากการเกลยีดชงัหรอืการขม่ขู ่Valmont 
ไมอ่นุญาตใหพ้กพาอาวธุหรอือปุกรณท์ีGเป็นอนัตรายตา่งๆ 
เขา้มาในบรเิวณของบรษัิท 
ในยานพาหนะสว่นบคุคลขณะทีGอยูใ่นบรเิวณของบรษัิท 
หรอืพาหนะของบรษัิท 
นโยบายนีYยงัครอบคลมุถงึบคุคลทีGครอบครองเครืGองกระสนุทีGมใีบอนุญา
ตพกพาดว้ย 
การกระทําหรอืการคกุคามจากความรนุแรงทั YงหมดในทีGทํางาน คอื 
ส ิGงทีGไมอ่าจยอมรับไดแ้ละควรรายงานตอ่หวัหนา้งานหรอืฝ่ายทรัพยากรบุ
คคลในทนัท ีในกรณีฉุกเฉนิ 
ควรออกจากบรเิวณนัYนและไปยงัทีGทีGปลอดภยัโดยเร็วทีGสดุ Valmont 
จะทําการสอบสวนรายงานเกีGยวกบัความรนุแรงทกุฉบบั 
เพืGอประกนัวา่ทีGทํางานจะยงัคงเป็นสถานทีGทีGพนักงานทกุคนรูส้กึปลอดภั
ย  
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ยาเสพยต์ดิและเครื0องดื0มแอลกอฮอล ์
เพื$อการันตคีวามปลอดภยัในที$ทํางาน Valmont จะรักษาใหท้ี$ทํางานปลอดจากยาเสพยต์ดิ Valmont  

หา้มมใิหม้กีาร ครอบครอง ขาย ใช ้ เสนอ หรอืจําหน่าย ยาเสพยต์ดิที$ผดิกฎหมาย หรอืเป็นอนัตรายอื$นๆ 

และ/หรอืสารควบคมุขณะอยูใ่นบรเิวณบรษัิทหรอืในธรุกจิของบรษัิท หา้มมใิหด้ ึ$มเครื$องดื$มแอลกอฮอล ์

เพราะอาจสง่ผลตอ่ความสามารถในการปฏบิตังิานของพนักงานตามหนา้ที$ ทําใหผู้อ้ ื$นไดร้ับอนัตราย 

หรอืสง่ผลในแงล่บตอ่ชื$อเสยีงของเรา 

  
 

 
 

ถ:  ทมีของผมนั\นมคีวามมุง่มั$นในตวับนัทกึความปลอดภยัที$ยอดเยี$ยม 

    เพื$อนรว่มงานของผมไดร้ับบาดเจ็บที$ขาระหวา่งการทํางาน และไมต่อ้งการ 

    รายการเพราะจะทําใหบ้นัทกึความปลอดภยัที$สมบรูณแ์บบของเราดา่งพรอ้ย 

    ผมควรทําอยา่งไรดใีนสถานการณเ์ชน่นี\ 

 

ต: ทา่นจะตอ้งรายงานเกี$ยวกบัการบาดเจ็บตา่งๆที$เกดิข ึ\นในที$ทํางานทั \งหมด 

ทา่นและเพื$อนรว่มงานของทา่นอยูจ่ะตอ้งถกูลงโทษทางวนัิย 

หากทา่นไมส่ามารถรายงานการบาดเจ็บของเพื$อนรว่มงานของทา่นได ้ 

ถอืเป็นส ิ$งที$มคีวามสาํคญัอยา่งยิ$ง ที$ Valmont 

ไดร้ับทราบเกี$ยวกบัการบาดเจ็บทั \งหมดที$เกดิข ึ\นเพื$อที$เราจะสามารถแกไ้ขความเสี$ยงด ้

านความปลอดภยัและป้องกนัความเสี$ยงตา่งๆในอนาคตได ้  
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กจิกรรมทางกา

รเมอืง 
 

กรรมการ เจา้หนา้ที$ และพนักงานของ Valmont ไดร้ับการสง่เสรมิให ้

มคีวามกระตอืรอืรน้และสนใจในกจิกรรมทางการเมอืงและการปกครอง 

และสนับสนุนหลกัการประเด็นปัญหา พรรคการเมอืง หรอืผูส้มคัรตามความพอใจของตนเอง 

อยา่งไรกต็าม กจิกรรมดงักลา่วจะตอ้งคงไวซ้ ึ$งการแยกจากและไมร่วมกบัการจา้งงานกบั 

Valmont การสมทบทนุหรอืการใชเ้งนิทนุ อสงัหารมิทรัพยห์รอืบรกิารของบรษัิท 

สามารถทําไดเ้พื$อสนับสนุนผูส้มคัรทางการเมอืงใหไ้ดร้ับการเลอืกตั \งหรอื พรรคการเมอืงใดๆ 

หรอื เจา้หนา้ที$พักการเมอืงในประเทศสหรัฐฯ (ไมว่า่จะเป็นในระดบัประเทศหรอืทอ้งถิ$น) 

หรอืในประเทศอื$นใด โดยปราศจากการอนุมตัลิว่งหนา้ของ เจา้หนา้ที$กํากบัดแูลดา้นกฎหมาย 
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การดาํเนนิธรุกจิเ
พ ื.อผลประโยชน ์
ตอ่ VALMONT 
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ขอ้มลูอนัเปน็ความลบั 

 แบบรา่งและการออกแบบเครื$องมอื 

ตารางการผลติ 

การวจิัยทางการตลาด 

กลยทุธท์างการตลาด  

กลยทุธท์างการพัฒนาธรุกจิ  

ขอ้มลูสว่นตวัของพนักงาน  

ขอ้มลูที$เป็นสว่นตวัเกี$ยวกบัลกูคา้  

ซพัพลายเออร ์หรอืสว่นอื$นๆ 

 

ชื$อเสยีงและความสําเร็จที$มอียา่งตอ่เนื$องของเรา ขึ\นอยูก่บัการปกป้องขอ้มลูที$เป็นความลบั 

ซ ึ$งเป็นผลมาจากความสมัพันธท์างธรุกจิรวมไปถงึ 

วธิกีารและความรูท้ ี$เราไดร้ับจากการสั$งสมประสบการณห์ลายปีที$ผา่นมา โดยทั$วไปแลว้ 

ขอ้มลูที$เป็นความลบัของเรา คอืขอ้มลูที$ไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน ซึ$งมคีา่ตอ่ Valmont 

หรอืมคีวามเป็นไปไดท้ี$จะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบดา้นทเีป็นปฏปัิกษ์กบั Valmont 

หรอืผูค้รอบครองขอ้มลูนั\นหากถกูเปิดเผยรวมถงึขอ้มลูที$ไดร้ับมาจากบคุคลภายนอกซึ$ง Valmont 

มผีลผกูพันธท์ี$จะเกบ็เป็นความลบั  

ตวัอยา่งของขอ้มลูอนัเป็นความลบัขอ

งเรา ไดแ้ก:่ 

ขอ้มลูและกระบวนการทางเทคนคิ 

ขอ้มลูทางการเงนิที$ไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่ส

าธารณะ 

การคาดการณท์ี$ไมไ่ดป้ระกาศออกมา 

ขอ้มลูการตั \งราคา  

รายชื$อลกูคา้ 

รายชื$อซพัพลายเออร ์

ขอ้มลูและกระบวนการทางเทคนคิ 

การกระจายชอ่งทางขอ้มลู 

การผลติและกระบวนการทางวศิวกรร

มศาสตร ์

เราถอืวา่ขอ้มลูที$เป็นความลบันั\นเป็นทรัพยส์นิและมคีวามไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนั 

ทา่นสามารถเปิดเผยขอ้มลูที$เป็นความลบัของ Valmont ตอ่พนักงานหรอืบคุคลอื$นๆ ในประเด็นที$ควรทราบ 

ตามที$ไดร้ับการอนุญาตจากบคุคลที$รับผดิชอบขอ้มลูดงักลา่วใน Valmont เทา่นั\น  พนักงานทกุคนของ 

Valmont มไิดส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูที$เป็นความลบัทั \งหมดของ Valmont ไดโ้ดยอตัโนมตั ิ  

การเปิดเผยขอ้มลูทั \งหมดที$กระทําโดยบคุคลหรอืองคก์รภายนอก Valmont พงึไดร้ับการอนุมตัลิว่งหนา้ 

โดยเป็นไปตามนโยบายของเราและคุม้ครองโดยสญัญาปกปิดเป็นความลบั  

 

หา้มมใิหฉ้กเฉยโอกาสทางธรุกจิเพื$อตวัทา่นเองผา่นการใชส้นิทรัพย ์ขอ้มลูหรอืตําแหน่งของ Valmont  
 
ทา่นมหีนา้ที$ใชค้วามพยายามอยา่งที$สดุเพื$อปกป้องขอ้มลูที$เป็นความลบัของ Valmont 

จากการเปิดเผยที$ไมไ่ดร้ับอนุญาต การใชใ้นทางที$ผดิ การจารกรรม หรอืการสญูหาย 

พันธกจิของทา่นในการปกป้องขอ้มลูที$เป็นความลบัของ Valmont จะดําเนนิตอ่ไป 

แมห้ลงัจากที$ทา่นไดส้ ิ\นสดุการจา้งงานกบั Valmont แลว้ 
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ขอ้มลูอนัเปน็ความ

ลบั 
�

�

ถ: เมื$อเร็วๆนี\ 

ผมพบกบัซพัพลายเออรเ์จา้ใหมท่ี$สญัญาวา่จะจัดสรรผลติภณัฑค์ณุภาพสงูพรอ้มกบัเวลาในการรอรั

บผลติภณัฑท์ี$เร็วขึ\นในราคาที$ดกีวา่เดมิ เขาขอใหผ้มจัดเตรยีม 

ขอ้บง่ชี\จําเพาะที$กําลงัใชง้านอยู ่เพื$อใหเ้ขาสามารถทําใบเสนอราคาสง่มาได ้ 

หลงัจากผมสง่ขอ้มลูไปใหเ้ขาแลว้ 

เพื$อนรว่มงานถามผมวา่ซพัพลายเออรไ์ดม้กีารลงนามในสญัญาปกปิดเป็นความลบัหรอืยงั 

ผมไมไ่ดใ้หซ้พัพลายเออรล์งนามในสญัญาปกปิดเป็นความลบั เพราะขอ้บง่ชี\จําเพาะตา่งๆ 

มเีพื$อช ิ\นสว่นขนาดเล็กที$อาจจะไมไ่ดม้ปีระโยชนม์ากนัก เวน้แต ่

จะมคีนที$กําลงัผลติสนิคา้ของเราอยู ่

 

ต: 

ทา่นควรตดิตอ่หวัหนา้งานของทา่นในทนัทเีพื$อพจิารณาวา่มสีญัญาปกปิดเป็นความลบัระหวา่งซพั

พลายเออรแ์ละ Valmont อยูห่รอืไม ่

ขอ้บง่ชี\จําเพาะตา่งๆของชิ\นสว่นหรอืเครื$องจักรนั\นมคีณุคา่มากตอ่ Valmont 

และไมค่วรเปิดเผยโดยปราศจากสญัญาปกปิดเป็นความลบั 

หากทา่นพจิารณาแลว้วา่ยงัไมไ่ดล้งนามในการปกปิดเป็นความลบั 

ทา่นควรตดิตอ่เจา้หนา้ที$กํากบัดแูลดา้นกฎหมายเพื$อประกนัวา่มสีญัญาปกปิดเป็นความลบัอยู ่

 

 ถ: ผมกําลงัจะสง่รายการบตัรอวยพรวนัหยดุของผม ผมไมม่ทีี$อยูท่ ี$บา้นของทกุคน 

ผมไดเ้ขา้ไปที$ฐานของมลูของฝ่ายบคุคลเพื$อดทูี$อยูเ่หลา่นี\แลว้ 

ผมจะสามารถใชข้อ้มลูเพื$อประหยดัเวลาไดห้รอืไม ่

 

 ต: ไมไ่ด ้แมว้า่ทา่นจะไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ถงึฐานขอ้มลูของฝ่ายบคุคลกต็าม 

เนื$องจากฐานขอ้มลูถอืเป็นความลบั โดยเป็นขอ้มลูสว่นบคุคล และทา่นไมไ่ดร้ับอนุญาตใหใ้ช ้

ขอ้มลูอนัเป็นความลบัของ Valmont เวน้เสยีแตใ่นกรณีที$ใชใ้นงานที$เกี$ยวขอ้งกบัทา่น 

และทา่นไดร้ับการอนุญาตใหใ้ชข้อ้มลูนั\นแลว้เทา่นั\น



20 �

พนัธกจิตอ่ส ิBงแวดล ้

อม  

Valmont 

ใหค้ํามั$นที$จะอนุรักษ์ทรัพยากรตา่งๆและพัฒนาผลการปฏบิตังิานและผลที$เกดิข ึ\นดา้นสิ$งแวดลอ้ม

ใหด้ขี ึ\นอยา่งตอ่เนื$อง กบัพนักงาน ลกูคา้และชมุชม เพื$อรับมอืกบัความทา้ทายนี\ 

เราจะพยายามอยา่งยิ$งยวดเพื$อใชท้รัพยากรธรรมชาตทิี$เราบรโิภค รวมถงึวตัถดุบิ พลงังาน และนํ\า 

อยา่งมปีระสทิธภิาพใหไ้ดม้ากเทา่ที$จะเป็นได ้ดว้ยการใหค้ํามั$นที$จะพัฒนาใหด้ขี ึ\นอยา่งไมห่ยดุยั \ง 

เราจะทํางานเพื$อแสดงปรมิาณและลดการปลอ่ย การระบาย 

ของเสยีซ ึ$งการดําเนนิธรุกจิของเราทําใหเ้กดิขึ\น  

 

การตระหนักถงึผลกระทบทางสิ$งแวดลอ้มที$อาจเกดิขึ\นได ้

ควรเป็นสว่นหนึ$งในการตดัสนิใจทางธรุกจิทั \งหมดของ Valmont 

เราสง่เสรมิใหพ้นักงานของเราสนับสนุนแนวคดิรเิร ิ$มดา้นสิ$งแวดลอ้มทั \งภายในและภายนอกบรษัิท 

ที$สง่เสรมิความรับผดิชอบตอ่สิ$งแวดลอ้มและความยั$งยนื พนักงาน กรรมการ และเจา้หนา้ที$ของ 

Valmont ไดร้ับการคาดหวงัใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

และนโยบายเกี$ยวกบัส ิ$งแวดลอ้มทั \งหมดที$มผีลบงัคบัใชอ้ยู ่

ประธานฝ่ายและกรรมการบรษัิทดา้นความรับผดิชอบตอ่สิ$งแวดลอ้มที$เหมาะสมจะตอ้งไดร้ับแจง้ใ

นกรณีที$มกีารรั$วไหลหรอืกรณีที$อาจกอ่ใหเ้กดิผลลพัธด์า้นสิ$งแวดลอ้มอยา่งมนัียยะสําคญั 
 

สาํหรบัขอ้มลูเพ ิ0มเตมิ กรณุาตดิตอ่ทมีสนบัสนนุดา้น 

ความรบัผดิชอบตอ่ส ิ0งแวดลอ้มและความย ั0งยนืของ Valmont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

   ถ: ผมจะสามารถเรยีนรูเ้พิ$มเตมิเกี$ยวกบัขอ้กําหนดดา้นส ิ$งแวดลอ้มสาํหรับสาํนักงานของ  

             ผมไดท้ี$ไหน 

 

         ต: ทมีสนับสนุนดา้น ความรับผดิชอบตอ่สิ$งแวดลอ้มและความยั$งยนืของ Valmont  

              สามารถใหแ้หลง่ขอ้มลูและการฝึกอบรมเพิ$มเตมิสําหรับสํานักงาน Valmont ทกุแหง่ 



21                                                   การสละสทิธิpของนโยบายผลประโยชนท์บัซอ้นจะดไูดต้ามที$ไดร้ะบไุวใ้นหนา้ที$ 8 เทา่นั\น 

 
�

ผลประโยชนท์ ั

บซอ้น 
 
ในฐานะ กรรมการ เจา้หนา้ที0 

และพนกังานของ Valmont 

เรามพีนัธกจิที0จะปฏบิตังิานเพื0อ

ประโยชนส์งูสดุของ Valmont 

เสมอ 
 

ผลประโยชนท์บัซอ้นเกดิขึ\นเมื$อ กจิกรรมสว่นบคุคล สงัคม การเงนิ หรอืการเมอืง 

เขา้ขดัขวางหรอืมคีวามเป็นไปไดท้ี$จะขดัขวาง กบัปรวสิยัในฐานะ กรรมการ เจา้หนา้ที$ หรอืพนักงานของ 

Valmont 

จะตอ้งพยายามหลกีเลี$ยงความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น เมื$อปรากฎวา่มผีลประโยชนท์บัซอ้นเกดิขึ\น 

ทา่นจะตอ้งรายงานใหห้วัหนา้งานโดยตรงทราบในทนัท ีหากหวัหนา้งานไมม่ั$นใจในคําตอบ 

โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ที$กํากบัดแูลดา้นกฎหมาย 

แมแ้ตก่ารปรากฎขึ\นของผลประโยชนท์บัซอ้นกส็ามารถเป็นอนัตรายและควรหลกีเลี$ยง 

 

เนื$องจากเป็นไปไมไ่ดท้ี$จะระบถุงึเหตกุารณห์รอืกรณีทกุกรณีที$อาจกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้น 

ขอ้ความดงัตอ่ไปนี\จะทําหนา้ที$เสมอืนคูม่อืที$คอยชี\แนะแนวทางเกี$ยวกบัประเภทของกจิกรรม 

ซึ$งอาจนําไปสูค่วามขดัแยง้ได ้ พนกังานของ Valmont ไมส่ามารถ: 

 

• ทํางานใหก้บัคูแ่ขง่ทางธรุกจิของ Valmont ในฐานะ พนักงานหรอืที$ปรกึษา 
• เป็นเจา้ของหรอืครอบครองหุน้ที$ซ ื\อขายตอ่สาธารณะ เกนิกวา่ 1% ของ คูแ่ขง่ทางธรุกจิ ซพัพลายเออร ์

ตวัแทนจําหน่าย หรอื ลกูคา้  
• เข,าสู0ความสัมพันธ8ทางธุรกิจใดๆกับคู0แข0งทางธุรกิจ 
• ลงทนุ(นอกเหนอืจากที$ผา่นทางการซื\อหุน้ทั$วไป) ในบรษัิทคูแ่ขง่ทางการคา้ 

ลกูคา้ซพัพลายเออร ์หรอืตวัแทนจําหน่าย 
• เขา้รว่มในกจิกรรมใดๆที$แขง่ขนักบั Valmont ทําให ้ Valmont สญูเสยีธรุกจิหรอืโอกาสทางธรุกจิ 

หรอืจัดบรกิารที$เราจัดหาให ้
• ใชเ้ครื$องมอื พาหนะ ส ิ$งอํานวยความสะดวก หรอืทรัพยส์นิอื$นๆของ  Valmont 

เพื$อกจิการที$นอกเหนอืจากการจา้งงาน 
• รับรายไดห้รอืส ิ$งของจากบคุคลภายนอก Valmont 

เป็นวตัถดุบิที$ผลติขึ\นหรอืบรกิารที$เกดิข ึ\นขณะปฏบิตังิานอยูท่ ี$ Valmont  

• เขา้สูค่วามสมัพันธน์อกขอ้ตลกลงหรอืความสมัพันธก์บัองคก์รที$ใหบ้รกิารกบั คูค่า้หรอืลกูคา้ของ 

 Valmont 

• ใหร้างวลัจากสญัญาของซพัพลายเออรต์อ่พนักงานของ Valmont  
• ทําเสมอืนวา่เป็นซพัพลายเออรห์รอืผูร้ับชว่งเหมาตอ่ Valmont 

ความคดิเห็นของครอบครัวหรอืสว่นบคุคลไมค่วรมอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจของทา่นที$เกี$ยวกบัธรุกจิของ 

Valmont ในฐานะ ผูอ้าํนวยการ เจา้หนา้ท ี0 หรอืพนกังานของ Vamont ทา่น: 

• อาจไมม่สีว่นเกี$ยวขอ้งโดยตรงในการตดัสนิใจทางธรุกจิที$จะสง่ผลกระทบตอ่สมาชกิของคนในครอบครัวของ

ทา่น 
• จะตอ้งเปิดเผยเหตกุารณต์า่งๆ ที$สมาชกิในครอบครัวหรอืบคุคลที$อาศยัอยูใ่นบา้นของทา่น คอืพนักงาน 

นักลงทนุ หรอืมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบั ลกูคา้ คูแ่ขง่ทางการคา้ หรอืซพัพลายเออรข์อง Valmont  
• ไมค่วร จา้ง ควบคมุ หรอืมอีทิธพิลเหนอืสมาชกิในครอบครัว หรอืส ิ\นสดุความสมัพันธส์ว่นบคุคลกบั Valmont 

เวน้เสยีแต ่กอ่นหนา้นั\น ไดม้กีารอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรจากฝ่ายบรหิารของ 
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ดาํเนนิธรุกจิ

กบับคุคล 
ภายนอก 
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การตลาดและการขายผลติภณัฑข์องเรานั\นขึ\นอยุก่บั คณุภาพ 

การเป็นที$รูจ้ักของแบรนดร์าคาที$ยตุธิรรม และการโฆษณาอยา่งซื$อสตัย ์

เราไมไ่ดด้ําเนนิการโดยลําพัง Valmont ใชบ้คุคลภายนอกในหลายทางดว้ยกนั 

วตัถดุบิตา่งๆที$เราจําเป็นตอ้งใช ้ซื\อหามาโดยคํานงึถงึคณุภาพ มลูคา่ ราคาที$ดทีี$สดุหรอืตํ$าที$สดุ 

เทคโนโลยทีี$ยอดเยี$ยม ชื$อเสยีงในการใหบ้รกิาร และกําลงัในการผลติ ทา่นจะตอ้งปฏบิตัติอ่ ลกูคา้ 

ซพัพลายเออร ์และคูแ่ขง่ทางการคา้ของ Valmont  รวมถงึบคุคลอื$นๆ  อาท ิ

รัฐบาลอยา่งเทา่เทยีมกนั 

 

การตอ่ตา้นการผกูขาด 

ANTITRUST 
Valmon ใหค้ํามั$นที$จะสรา้งตลาดการคา้ระหวา่งประเทศที$มคีวามเทา่เทยีมกนั  เราจะตอ้งปฏบิตัติาม  

กฎหมายวา่ดา้ยการตอ่ตา้นการผกูขาดในขอบเขตอํานาจศาสแตล่ะที$ที$เราดําเนนิธรุกจิอยู ่

กฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาดไดร้ับการออกแบบขึ\นมาเพื$อป้องกนัการผกูขาดและสง่เสรมิใหม้กีารแขง่

ขนัขึ\น กฎหมายเหลา่นี\มคีวามสลบัซบัซอ้นและยากตอ่การตคีวาม อยา่งไรกต็าม 

บทลงโทษสําหรับการละเมดิอาจมคีวามรนุแรง บคุคลอาจตอ้งจา่ยคา่ปรับสงูถงึ 1 

ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ตอ่การกระทําความผดิและจําคกุสงูสดุที$ 10 ปี 

คา่ปรับที$นํามาใชก้บับรษัิทสามารถสงูถงึ 100 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 

และยงัสามารถรวมถงึขอ้หา้มทางธรุกจิในอนาคตดว้ย  
 

กฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาด จําเป็นที$จะตอ้งใหเ้ราทําการตดัสนิใจทางการคา้ ตาม ราคา 

ผลผลติลกูคา้ พื\นที$เชงิภมูศิาสตรข์องกจิกรรม 

และเรื$องอื$นๆที$เกี$ยวขอ้งโดยไมไ่ดค้ํานงึถงึปัจจัยที$ใสเ่ขา้ไปหรอืคูแ่ขง่ทางการคา้  

ปฏสิมัพันธท์ี$เกดิข ึ\นระหวา่งพนักงานของ Valmont 

และคูแ่ขง่ทางการคา้ที$ใหก้ารสรปุความของขอ้ตกลงตามที$ประเด็นเหลา่นี\กอ่ใหเ้กดิความเสี$ยงของก

ารกระทําผดิตอ่การตอ่ตา้นการผกูขาด ขอ้พงึสงัเกตคอื แมว้า่จะเป็นการแลกเปลี$ยนขอ้มลูพื\นฐาน 

แตก่อ็าจกลายเป็นขอ้ตกลงอยา่งไมเ่ป็นทางการและผดิกฎหมายในหมูคู่แ่ขง่ได ้

ขอ้ตกลงที$ไมเ่หมาะสมอาจจะเป็นลายลกัษณอ์กัษร ปากเปลา่ หรอืกระทั$งขอ้ตกลงดว้ยกนั "จับมอื" 

กนั ในฐานะพนักงาน ทา่นไมค่วรพดูคยุเกี$ยวกบักจิกรรมดงัที$ไดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ 

หรอืประเด็นอื$นใดที$อาจจะตคีวามไดว้า่เป็นการหา้มอยา่งไมเ่หมาะสมหรอืจํากดัการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่

ทางการคา้  
 

ถอืเป็นเร ื0องที0ผดิกฎหมายสาํหรบัคูแ่ขง่ท ี0จะ: 

• ตกลงที$จะไมแ่ขง่ขนัในพื\นที$ทางภมูศิาสตรเ์ฉพาะแหง่ 

• อภปิรายคา่ใชจ้า่ย กําไรหรอื ขอ้กําหนดการขาย ซึ$งรวมไปถงึ 

เวลาการใหเ้ครดติกลยทุธท์างการตลาด และราคาขายทั \งในปัจจบุนัและอนาคต 

• ตกลงที$จะจํากดัตลาดหรอืไมข่ายใหก้บัลกูคา้เฉพาะรายหรอืกลุม่ของลกูคา้เฉพาะ 

• ตกลงที$จะไมส่ง่การเสนอซื\อหรอืถอนการเสนอซื\อ 

• แลกเปลี$ยนขอ้มลูการตั \งราคา 
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• 

ตกลงที$จะไมใ่ชเ้ทคโนโลยเีฉพาะหรอืสรา้งผ

ลติภณัฑเ์ฉพาะขึ\น 

 

การรบัมอืกบัค ูแ่ขง่ท

างธรุกจิ  
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สมาพนัธก์ารคา้ตา่งๆ 
ตามคํานยิามแลว้ สมาพันธก์ารคา้ คอื การรวมตวักนัของคูแ่ขง่ทางการคา้ ดงันั\น 

จงึถอืวา่มคีวามสําคญัที$จะตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษขณะอยูใ่นการประชมุสมาพันธก์ารคา้ตา่งๆ 

หนึ$งในขอ้กงัวลคอืวา่ สมาพันธก์ารคา้ตา่งๆอาจถกูใชเ้ป็น "ศนูยก์ลาง" 

ของการสมคบคดิเพื$อกนัการแขง่ขนัผา่นการแลกเปลี$ยนราคาหรอืขอ้มลูที$มคีวามออ่นไหวตอ่การแขง่ขนัในห

มูส่มาชกิ  
 

เนื$องจากกจิกรรมของสมาพันธก์ารคา้ รวมถงึความเสี$ยงในการตอ่ตา้นการผกูขาด ในทกุๆสมาพันธก์ารคา้ซ ึ$ง 

Valmont เป็นสมาชกิอยู ่จะมกีฎและระเบยีบปฏบิตัทิี$เป็นทางการ 

รวมไปถงึการใชว้าระการประชมุที$เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

การบนัทกึการประชมุสําหรับทกุการประชมุและเมื$อเวลาเอื\ออํานวย 

จะใหท้ี$ปรกึษาทางกฎหมายเขา้รว่มในทกุการประชมุดว้ย  
 

หากหวัขอ้ที0ไมเ่หมาะสมปรากฎขึ\นมาในการประชุมสมาพนัธก์ารคา้ ทา่นควรที0จะ: 

• ขอใหผู้ท้ ี$เกี$ยวขอ้งในการอภปิรายหยดุ 

• ประกาศวา่ทา่นไมต่อ้งการเป็นสว่นหนึ$งในการอภปิรายนั\น  

• ขอใหบ้นัทกึการประชมุกลา่งถงึการออกจากทางประชมุของทา่น 
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• รายงานเหตกุารณท์ี$เกดิข ึ\นใหเ้จา้หนา้ที$กํากบัดแูลดา้นกฎหมายรับทราบโดยเร็วที$สดุ   
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 มารยาททางธรุกจิ เชน่ ของกํานัล ความบนัเทงิ การเดนิทางและการทําตามประสงค ์ถกูใชโ้ดยทั$วไป เพื$อ   

 สรา้งฐาน ความสมัพันธใ์นการทํางานที$ด ี อยา่งไรกต็าม 

ส ิ$งเหลา่นั\นอาจไปขดัขวางความสมัพันธแ์ละการตดัสนิใจทางธรุกจิที$ม ีความสําคญัและมคีวามยตุธิรรม 

ดงันั\นจงึจําเป็นตอ้งเขา้หาดว้ยความระมดัระวงั มลูคา่ของมารยาทดงักลา่วไมใ่ชส่ ิ$งที$ควรกงัวลหลกั 
 

การใหแ้ละการรบัของกาํนลั 
ธรุกจิของ Valmont ควรจะชนะหรอืแพต้ามความสามารถ ตามกฎโดยทั$วไปนั\น  ทา่นไมค่วรเสนอ  

มารยาททางธรุกจิ ไมว่า่จะมมีลูคา่เทา่ใด หากการทําเชน่นั\นจะ 

ทําใหท้า่นดไูมม่คีวามยตุธิรรมหรอืหากทา่นพยายามที$จะมอีทิธพิลเหนอืการตดัสนิใจทางธรุกจิ 

เฉกเชน่เดยีวกนันั\น  ทา่นไมค่วรเรยีกหา มารยาททางธรุกจิ หรอืรับส ิ$งดงักลา่วจากบคุคลภายนอก 

หากการกระทําดงักลา่วจะถกูมองวา่เป็นความพยายามตดิสนิบนหรอืประนปีระนอมความเป็นกลางของคณุใน

การตดัสนิใจทางธรุกจิ  
 

คณุจะตอ้งไมเ่สนอหรอืรับ ของกํานัล ความบนัเทงิหรอืการเดนิทางที$ถอืวา่ผดิกฎหมายภายใต ้

กฎหมายทอ้งถิ$นหรอืขอ้บงัคบัของรัฐบาล ของกาํนลัอ ื0นๆที0ยอมรบัไมไ่ดเ้สมอ ไดแ้ก:่ 

 

•  ของกํานัลที$ละเมดิจรรยาบรรณหรอืนโยบายของ Valmont  หรอืของอื$นๆของลกูคา้หรอืบคุคลภายนอก 

•  ของกํานัลที$เป็นเงนิหรอืเทยีบเทา่กบัเงนิ(เชน่บตัรกํานัล สว่นลด สนิเชื$อหุน้ หรอืตราสารสทิธ)ิ 

•  ของกํานัลใดๆที$ไดร้ับการออกแบบเพื$อใหม้กีารสง่คนืกลบัหรอืสง่ตอ่ไปยงับคุคลภายนอกเพื$อเงนิ 

•  ของกํานัลหรอืความบนัเทงิใดๆที$อาจอนุมานไดว้า่มผีลผกูพันธก์บัผูบ้รจิาคหรอืที$อาจจะถอืวา่เกนิความ

  จําเป็นในรัฐที$ยากจน 

•  การเดนิทางที$ชาํระเงนิใหโ้ดยที$ไมเ่กี$ยวขอ้งกบัฟังกช์ั$นการทํางานทางธรุกจิโดยตรง เชน่ การเยี$ยมชม

  ไซตง์าน 

•  ของกํานัลหรอืความบนัเทงิใดๆที$ เป็นลกัษณะหมไูปไกม่า (เสนอบางอยา่งเพื$อรอรับผลตอบแทน) 

•  ความบนัเทงิใดๆที$ อนาจาร ไมไ่ดเ้ป็นไปตามคา่นยิมของ Valmont ดา้นการเคารพซึ$งกนัและกนั หรอื 

  อาจกระทบตอ่ชื$อเสยีงของ Valmont ได ้ 

•  ของกํานัล ความบนัเทงิหรอืการเดนิทาง ใหก้บัเจา้หนา้ที$รัฐ (ดทูี$สว่นการตอ่ตา้นการคอรัปชั$นและการ    

  ใหส้นิบน) 
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มารยาททางธรุกจิสามารถทาํไดโ้ดยพนกังานของ Valmont หากวา่มารยาทน ั\น: 
    • ไมใ่ชส่ ิ$งที$ไมไ่ดร้ับการยอมรับ (ดหูนา้กอ่นหนา้) 

• คอืมลูคา่ที$กําหนดไว ้

• ดําเนนิการตามและยอมรับวธิกีารทํางานและนโยบายของหวัหนา้งานของผูร้ับ 

• ไมส่ามารถตคีวามไดว้า่เป็นความพยายามที$จะมอีทิธพิลในทางที$ไมเ่หมาะสม 

• ไมฝ่่าฝืนกฎหมายและไมเ่ป็นปฏปัิกษ์ตอ่มาตรฐานทางจรยิธรรมของ Valmont 

• จะไมก่อ่ใหเ้กดิความอบัอายสําหรับ Valmont 

 
คา่ใชจ้า่ยที$เกดิจากมารยาททางธรุกจิทั \งหมดจะตอ้งจา่ยในทนัทแีละบนัทกึไวเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยอยา่งถกูตอ้ง 

ในรายงานคา่ใชจ้า่ยและบญัชแีละบนัทกึของ Valmont 

หากทา่นไมม่ั$นใจเกี$ยวกบัมารยาททางธรุกจิวา่เป็นสิ$งที$ยอมรับไดห้รอืไม ่

โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ที$กํากบัดแูลดา้นกฎหมายลว่งหนา้สําหรับคําชี\แนะ 

 
 

 

 

 

ถ: ผูข้ายที$สง่อะไหลต่า่งๆใหก้บั Valmont ไดเ้ชญิผมใหเ้ขา้รว่มการออกรอบตกีอลฟ์ที$เมอืงฟลอรดิา้ 

ทรปินี\เป็นทรปิทั \งหมดสามวนัรวมทพีักและการออกรอบตกีอลฟ์ณ รสีอรท์หา้ดาวแหง่หนึ$ง 

ผูข้ายจะจา่ยทั \งคา่โรงแรม คา่ออกรอบ และคา่อาหารใหผ้ม 

ผมจะสามารถเขา้รว่มในการออกรอบตกีอลฟ์ในฐานะแขกของผูข้ายของ Valmont ไดห้รอืไม ่ 
 

ต: ทา่นไมส่ามารถรับขอ้เสนอนี\ได ้มลูคา่ของโรงแรม อาหาร 

และกอลฟ์จะไดร้ับการพจิารณาวา่มากเกนิจําเป็นและอาจอนุมานวา่เป็นพันธะผกูพันระหวา่งทา่นและผูข้ายเ

พื$อใหธ้รุกจิดําเนนิตอ่ไป 
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การใหส้นิบน  

  การรับมอืกบัเจา้หนา้ที$รัฐจําเป็นที$จะตอ้งใหค้วามใสใ่จเป็นพเิศษ ในทกุๆธรุกรรมทางธรุกจิของเรานั\น    

  จะตอ้งดําเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติทั \งในระดบัชาตแิละระดบัภมูภิาค 

อาทเิชน่พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการทจุรติสําหรับตา่งประเทศของสหรัฐฯ(FCPA), 

พระราชบญัญัตกิารกระทําความผดิเกี$ยวกบัการใหส้นิบนของสหราชอาณาจักร,พระราชบญัญัตกิารป้องกนัก

ารทจุรติของประเทศอนิเดยีมาตรา 164 ของกฎหมายอาญา และฉบบัแกไ้ขเพิ$มเตมิของกฎหมายอาญา 

 

ทา่นจะตอ้งไมเ่สนอใหข้องกํานัล 

ความบนัเทงิหรอืส ิ$งของหรอืบรกิารอื$นใดที$มมีลูคา่ตอ่เจา้หนา้ที$รัฐเพื$อแลกกบัธรุกจิในปัจจบุนัหรอืในอนาค

ต สนิบนมอียูใ่นหลากหลายรปูแบบและอาจไมส่ามารถระบไุดโ้ดยงา่ย ตวัแทน, ผูร้ับเหมาชว่งตอ่, 

ซพัพลายเออร ์ผูล้งทนุรว่มที$ปรกึษา คนกลาง หรอืบคุคลใดๆ 

ไมพ่งึเสนอสิ$งของหรอืบรกิารที$มมีลูคา่ใดๆที$อาจสรา้งความไมเ่หมาะสมในนามของ Valmont ได ้ 

ตอ่ไปนี\คอืกฎเบื\องตน้ที$พงึระลกึไวเ้สมอเมื$อทําการสบืแลว้ไดร้ับความจรงิที$วา่ การเสนอบางสิ$งที$มมีลูคา่ 

เป็นองคป์ระกอบของการตดิสนิบน 

 

• การตดิสนิบน ไมจํ่าเป็นที$จะตอ้งทําสําเร็จหรอืยอมรับถงึจะเรยีกวา่ผดิกฎหมาย- 

ขอ้เสนอหรอืสญัญาวา่จะจา่ยกเ็พยีงพอแลว้ 
• การจา่ยเงนิ ขอ้เสนอ หรอืคํามั$นสญัญาไมจํ่าเป็นตอ้งอยูใ่นรปูของตวัเงนิ- สามารถเป็นอะไรกไ็ดท้ี$มมีลูคา่ 

รวมถงึ ส ิ$งของหรอืบรกิารตา่งๆ  ทั \งนี\หมายถงึ ของกํานัล ความบนัเทงิ หรอืการสมทบทนุกบัแคมเปญดว้ย 
• การจา่ยเงนิใหก้บับคุคลใดๆ 

ขณะที$ทราบวา่เงนิจํานวนนั\นทั \งหมดหรอืบางสว่นจะไดร้ับการเสนอถอืวา่เป็นการกระทําที$ผดิกฎหมายจะ

ไดร้ับการเสนอ ไมว่า่จะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม 

ใหก้บัเจา้หนา้ที$ตา่งชาตเิพื$อธรุกจิหรอืเพื$อครอบงําพฤตกิรรมหรอืการตดัสนิใจอยา่งไมเ่หมาะสมถอืวา่เป็

นการกระทําที$ผดิกฎหมาย  

หากทา่นทราบวา่มกีารเสนอหรอืรอ้งขอสนิบน 

ควรปฏเิสธขอ้เสนอนั\นและรายงานใหเ้จา้หนา้ที$กํากบัดแูลดา้นกฎหมายทราบโดยทนัท ี

เราพงึหมั$นตรวจตราดแูลการกระทําเหลา่นั\นในนามของ Valmont และ 

ไมเ่พกิเฉยตอ่สญัญาณที$บคุคลอาจเสนอหรอืรอ้งขอใหม้กีารใหห้รอืรับสนิบน 
 

ขอคําแนะนําลว่งหนา้จากเจา้หนา้กํากบัดแูลดา้นกฎหมาย หรอืผูต้รวจสอบฝ่าย หรอืผูต้รวจสอบบรษัิท  

กอ่นเสนอของกํานัล ความบนัเทงิหรอืการบรกิารใดๆ รวมทั \ง มื\ออาหาร คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง หรอื 

การบรจิาคเพื$อการกศุลตอ่องคก์รของรัฐบาลหรอืเจา้หนา้ที$รัฐ 
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ทา่นจะตอ้งไมเ่สนอในรปูแบบ

ของ ของกาํนลั ความบนัเทงิ 

หรอืสิ0งของอื0นใด 

หรอืบรหิารที0มมีลูคา่ 

ใหแ้กเ่จา้หนา้ที0รฐัที0อาจตคีวาม

ไดว้า่เป็นสนิบน 

ภายใตก้ฎหมายการตอ่ตา้นกา

รทจุรติและการใหส้นิบน 

  นอกจากนั\นแลว้ การกระทําตามการบงัคบัใชก้ฎวา่ดว้ยการใหส้นิบนจํานวนหนึ$ง 

ไดร้วมถงึการจา่ยเงนิโดยทจุรติ สําหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางและสรา้งความบนัเทงิ 

การกระทําตามการบงัคบัใชข้องรัฐบาลตา่งๆเหลา่นี\ ไดร้ับการระบแุลว้วา่ 

การเดนิทางและคา่ใชจ้า่ยที$เกดิข ึ\นไมส่มเหตสุมผลและอนัที$จรงิแลว้เป็นของกํานัลที$อําพรางมาใรปูแบบของ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

 

ตอ่ไปนี\คอืประเด็นสําหรับใชใ้นการพจิารณาเมื$อตอ้งระบวุา่การเดนิทางหรอืคา่ใชจ้า่ยดา้นความบนัเทงิสมเ

หตสุมผลหรอืไม:่ 

 

• จดุประสงคข์องการเดนิทางเกี$ยวขอ้งกบัการสง่เสรมิการขาย การจัดแสดง 

หรอือธบิายเกี$ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารหรอืไม ่

• ตัÅวเครื$องบนิอยูใ่นชั \นใด (ชั \นหนึ$ง ชั \นธรุกจิ หรอืชั \นประหยดั) 

• โรงแรมจัดอยูใ่นประเภทใด( อลัตรา้พรเีมี$ยม หรอืธรุกจิ) 

•  จะมกีารจัดคา่ใชจ้า่ยสว่นบคุคลหรอืเงนิสําหรับใชจ้า่ยใหห้รอืไม ่

• บรษัิทจะรับผดิชอบจา่ยคา่ใชจ้า่ยตา่งๆโดยตรงหรอืผา่นคนกลาง(เอเจนทท์อ่งเที$ยว) 

• บรษัิทจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางตา่งๆสําหรับคูส่มรสที$ไมไ่ดเ้ขา้รว่มดว้ยหรอืไม ่

• บรษัิทจะมกีารใหเ้งนิ จัดการ หรอืเป็นเจา้ภาพในกจิกรรมบนัเทงิหรอืนันทนาการใดหรอืไม ่

 

กฎหมายในเรื$องนี\มคีวามซบัซอ้นและแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะประเทศ  

ใหป้รกึษากบัเจา้หนา้ที$กํากบัดแูลดา้นกฎหมายเสมอ 
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ถ: Valmont 

มสีญัญาระยะยาวที$จะสง่สนิคา้และบรกิารไปใหก้บัธรุกจิกอ่สรา้งที$รัฐวสิาหกจิเป็นเจา้ของในประเทศ

จนี Valmont จะมกีารจัดการฝึกอบรมอยา่งสมํ$าเสมอใหก้บัพนักงานของธรุกจิกอ่นสรา้ง ณ 

สาํนักงานในรัฐเนบราสกา ในฐานะสว่นหนึ$งของสญัญาระหวา่งธรุกจิกอ่สรา้งกบั Valmont  

เจา้หนา้ที$อาวโุสของธรุกจิกอ่สรา้งไดร้ับการแจง้จาก Valmont วา่ 

พวกเขาตอ้งการที$จะตรวจเยี$ยมสาํนักงานและยนืยนัวา่การฝึกอบรมดําเนนิไปอยา่งดเียี$ยม Valmont 

จะสามารถออกคา่ใชจ้า่ย 

สาํหรับเจา้หนา้ที$อาวโุสเพื$อเดนิทางไปยงัรัฐเนบราสกาเพื$อตรวจเยี$ยมสาํนักงานของ Valmont  

ไดห้รอืไม ่หากได ้ผูบ้รหิารของ Valmont 

สามารถนําเจา้หนา้ที$อาวโุสไปรับประทานอาหารคํ$าและการแขง่ขนัฟตุบอลในราคาที$สมเหตสุมผลไ

ดห้รอืไม ่ 

         ต: ได ้Valmont สามารถจา่ยคา่ทรปิใหก้บัเจา้หนา้ที$อาวโุสไปยงั  สํานักงานของ Valmont  เพื$อไป  

       ตรวจสอบและ ทบทวนการอบรม การสอบสวนและการทบทวนผลงานของการฝึกอบรมที$จัดให ้

            ภายใตส้ญัญาคอืจดุประสงคท์างธรุกจิที$ชอบธรรม  Valmont จะจา่ยคา่อาหารและมคีวามบนัเทงิให ้ 

            ตามความเหมาะสม เนื$องจากมื\ออาหารและการแขง่ขนัฟตุบอลเป็นเพยีงองคป์ระกอบหนึ$งของ 

            ทรปิทางธรุกจิ  

 

 

 คําตอบจะแตกตา่งจากนี\หาก Valmont จา่ยเงนิใหก้บัเจา้หนา้ที$อาวโุสแทนสําหรับการนั$งชั \นเฟิรส์คลาส

 กบัคูส่มรส สําหรับ ทรปิที$ออกคา่ใชจ้า่ยใหท้ั \งหมดเพื$อไปฮาวายซึ$ง Valmont ไมม่สี ิ$งอํานวยความ

 สะดวกอยู ่ในกรณีนี\ ทรปินี\ ไมป่รากฎวา่เป็นวตัถปุระสงคท์างธรุกจิอนัชอบธรรม เป็นการฟุ่ มเฟือยและ

 รวมกบัมคีา่ใชจ้า่ยสําหรับสมาชกิในครอบครัวดว้ย ดงันั\นจงึเป็นสิ$งตอ้งหา้ม  
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รคว ํBาบาตร 
 

นโยบายของ Valmont จะเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรัฐบาลสหรัฐฯ 

ที$เกี$ยวขอ้งกบัการควํ$าบาตรทางเศรษฐกจิ 

จดุมุง่เนน้พื\นฐานของกฎหมายการตอ่ตา้นการควํ$าบาตรของสหรัฐฯ 

คอืการควํ$าบาตรอสิราเอลของสนันบิาตอาหรับ อยา่งไรกต็าม ประเด็นการควํ$าบาตร 

สามารถเกดิขึ\นไดใ้นการทําธรุกรรมกบัประเทศอื$นๆไดด้ว้ยเชน่กนั (เชน่ ปากสีถาน บงัคลาเทศ 

อนิโดนเีซยี และไตห้วนั) และสามารถเปลี$ยนแปลงไดเ้มื$อเวลาผา่นไป 

พฤตกิารณท์ ี0อาจถกูหา้มหรอืลงโทษภายใต ้กฎหมายการตอ่ตา้นการควํ0าบาตรของสหรฐัฯ ม ี

ดงัตอ่ไปนี\:  

• ปฏเิสธหรอืเห็นชอบที$จะปฏเิสธการดําเนนิธรุกจิกบัประเทศที$ถกูควํ$าบาตร (เชน่ อสิราเอล) 

• ปฏเิสธหรอืเห็นชอบที$จะปฏเิสธการดําเนนิธรุกจิกบับรษัิทที$ถกู “ข ึ\นบญัชดีํา” หรอืบรษัิทที$  

       "ถกูควํ$า บาตร" 

     • จัดหาขอ้มลูเกี$ยวกบัความสมัพันธก์บัประเทศที$ถกูควํ$าบาตร(เชน่ อสิราเอล) หรอื บรษัิทที$ถกู  

       “ข ึ\นบญัชดีํา”  

     • เห็นชอบตอ่สญัญา เลตเตอรอ์อฟเครดติ หรอืเอกสารอื$นใดที$บรรจขุอ้กําหนดหรอืเงื$อนไขที$                

   การควํ$าบาตรหา้มไว ้

นยิามของคําวา่ "คํารอ้งขอควํ$าบาตร" นั\นมกีารตคีวามไวก้วา้งและรวมถงึคํารอ้งที$จะใหข้อ้มลู ดําเนนิการ 

หรอืหา้มการดําเนนิการหากพฤตกิารณท์ี$ไดร้ับการรอ้งขอไดร้ับการพจิารณาตอ่ไปหรอืรับกบัการควํ$าบาตรระ

หวา่งประเทศ 

คํารอ้งตา่งๆยงัสามารถเกดิขึ\นเพื$อเป็นการโตต้อบตอ่คําเชญิเพื$อเสนอซื\อ/คํารอ้งเพื$อขอการนําเสนอ 

สญัญาออรเ์ดอรก์ารซื\อขาย เลตเตอรอ์อฟเครดติ หรอืขอ้ตกลงหรอืเอกสารอื$นๆ 

 

กฎที$ควบคมุพันธกจิของ Valmont 

ภายใตก้ฎหมายการตอ่ตา้นการควํ$าบาตรนั\นมคีวามซบัซอ้นคํารอ้งขอใหม้กีารควํ$าบาตรที$ไดร้ับหรอืคําถามใด

ๆที$ทา่นอา่นมคีวรสง่ตอ่ใหก้บัเจา้หนา้กํากบัดแูลดา้นกฎหมายของ Valmont ในทนัท ี

รวมไปถงึคําอธบิายของการทําธรุกรรมที$เกี$ยวขอ้งหรอืสภาวะการณแ์วดลอ้ม





�

ดาํเนนิธรุกจิในตลา

ดระหวา่งประเทศ 
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กฎหมายควบคมุการส ่

งออกและมาตรการบงั

คบัลงโทษระหวา่งประเ

ทศ  

หลายประเทศและองคก์รระหวา่งประเทศมากมาย 

จะคงไวซ้ ึ$งกฎหมายควบคมุกาสง่ออกการควํ$าบาตรทางเศรษฐกจิ และการหา้มการคา้ขาย 

ที$จํากดัการทําธรุกรรมกบั ประเทศบคุคล นติบิคุคล และผูใ้ชป้ลายทาง รวมถงึ การใชป้ลายทางบางสว่น  

กฎหมาย การควํ$าบาตรและการหา้มคา้ขาย อาจมผีลตอ่ การนําเขา้ การสง่ออก ธรุกรรมทางการเงนิ 

การลงทนุและขอ้ตกลงทางธรุกจิประเภทอื$นๆ  

ในบางประเทศยงัหา้มหรอืควบคมุการสง่ออกสนิคา้ซํ\าที$อยูน่อกเหนอืจากปลายทางเดมิ  

 

รายชื$อประเทศตอ้งหา้มและกฎที$เกี$ยวกบัขอ้บงัคบัการคา้นั\นมคีวามซบัซอ้นและเปลี$ยนแปลงอยูเ่สมอ 

ยกตวัอยา่งเชน่ ในบางครั \ง 

การสง่ออกสามารถเกดิขึ\นไดแ้มใ้นสภาวะที$ปราศจากการเคลื$อนยา้ยเชงิกายภาพระหวา่งประเทศ เชน่ 

ขอ้มลูทางเทคนคิซึ$งสื$อสารผา่นทางอเิล็กทรอนกิทางการพดู หรอืทางการมองเห็นผา่นการประชมุสาย 

การนัดพบทางเว็บ หรอืการสื$อสารทางโทรศพัท ์

 

ความลม้เหลวในการปฏบิตัติตามกฎและขอ้บงัคบัที$มอียูใ่นพื\นที$นี\ จะทําให ้Valmont 

และในบางกรณีบคุคลที$เกี$ยวขอ้ง ไดร้ับโทษทางแพง่หรอืกระทั$งอาญาได ้ ในฐานะบรษัิทขา้มชาต ิ

เราจะตอ้งใหค้วามสําคญักบัมาตรการภายในเพื$อใหเ้ป็นไปตามขอ้จํากดัทางการคา้ในประเทศตา่งๆที$เราดําเ

นนิธรุกจิอยู ่หากงานของทา่นเกี$ยวขอ้งกบัการขายหรอืการจัดสง่ผลติภณัฑ ์เทคโนโลย ี

หรอืบรกิารขา้มเขตแดนระหวา่งประเทศ ตรวจสอบใหม้ั$นใจวา่ทา่นรับทราบกฎระเบยีบลา่สดุที$มผีลบงัคบัใช ้

 

 

 

 

 

อะไรคอืส ิ0งที0เราคาดหวงัจากทา่น 

 

• ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัควบคมุการซื\อขายระหวา่งประเทศที$เกี$ยวขอ้งและนโยบายและระเบยีบวธิกีารของ 

Valmont เอง เนื$องจากมคีวามเกี$ยวขอ้งกบักจิกรรมดา้นการนําเขา้และสง่ออก  

• หากมกีารจัดสง่สนิคา้ขา้มเขตแดนระหวา่งประเทศ 

ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารรวบรวมขอ้มลูอยา่งเหมาะสมและรายงานในเวลาที$กําหนดตอ่เจา้พนักงานสง่อ

อกตามความเหมาะสม หากจําเป็น 

• คดักรองธรุกรรมทางธรุกจิและความสมัพันธก์บัลกูคา้ ซพัพลายเออร ์

และบคุคลภายนอกตอ่กฎที$บงัคบัใชท้ั \งหมดที$จํากดัการทําธรุกรรมกบัประเทศ บคุคลที$ถกูลงโทษ 

และถกูหา้มการใชป้ลายทาง 

 
หากทา่นไมแ่นใ่จเก ี0ยวกบักฎหมายที0มผีลบงัคบัใชต้อ่ ธรุกรรม สามารถเขา้รบัคาํแนะนําจาก 

เจา้หนา้ท ี0ฝ่ายกาํกบัดแูลดา้นกฎหมายได ้
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บนัทกึและการรายง

านท ีBมคีวามถกูตอ้ง 

บนัทกึของบรษิทัท ั\งหมด

ซึ0งคณุรบัผดิชอบ  

จะตอ้งถกูตอ้ง 

เที0ยงตรงและสมบรูณ ์

การซื$อสตัยข์องการรายงานทางการเงนิและบนัทกึทางบญัชขีอง Valmont 

ตั \งอยูบ่นพื\นฐานของความถกูตอ้งและความสมบรูณใ์นดา้นขอ้มลูทางการเงนิพื\นฐาน รวมถงึส ิ$งตา่งๆ เชน่ 

คา่ใชจ้า่ยรายงาน ออรเ์ดอรก์ารสั$งซื\อ ใบแจง้หนี\ บนัทกึเงนิเดอืน ขอ้มลูสนิคา้คลคลงั 

และรายงานความปลอดภยัตา่งๆ  

บญัชแีละบนัทกึ 
 

บนัทกึของบรษัิททั \งหมดซึ$งคณุรับผดิชอบ จะตอ้งถกูตอ้งและสมบรูณ ์ยกตวัอยา่งเชน่ 

รายการทั \งหมดจะตอ้งบรรจคุําอธบิายที$เหมาะสมของธรุกรรมพื\นฐานและควรมกีารเกบ็รักษาเอกสารสนับสนุน

อยา่งเพยีงพอและสมบรูณ ์นอกจากนั\นแลว้ 

บนัทกึทางการเงนิของเราจะตอ้งเป็นไปตามหลกัการบญัชทีี$เป็นที$ยอมรับโดยทั$วไป 

 

ทกุคนพงึตระหนักวา่บนัทกึทางธรุกจิของ Valmont 

เกอืบทั \งหมดนั\นอาจถกูเปิดเผยตอ่สาธารณชนในกรณีที$มกีารฟ้องรอ้งหรอืการสบืสวนจากรัฐบาล 

บนัทกึมกัจะเป็นเอกสารที$บคุคลภายนอกหรอืสื$อไดร้ับ ดงันั\น 

พนักงานความพยายามที$จะมกีารบนัทกึขอ้มลูใดๆ ใหม้คีวามชดัเจน กระชบั และถกูตอ้งใหไ้ดม้ากที$สดุ  

การรายงานทางการเงนิที0ไมถ่กูตอ้งและไมไ่ดก้ารรบัรอง 
Valmont หา้มมใิหม้กีารปฏบิตัใิดๆที$อาจนําไปสูก่ารรายงานทางการเงนิที$เป็นเท็จ 

ทา่นไมค่วรตอ้งถกูกดดนัใหก้รอกรายการทางการเงนิที$เป็นเท็จหรอืทําใหเ้ขา้ใจผดิได ้

การสรา้งขอ้มลูหรอืบนัทกึทางการเงนิขึ\นมาโดยตั \งใจถอืเป็นการทําทจุรติและละเมดิตอ่นโยบายของบรษัิทแ

ละตอ่กฎหมาย การทําความเขา้ใจเกี$ยวกบัผลที$ตามมาของการกระทําการฉอ้โกง ถอืวา่มคีวามสําคญัอยา่งยิ$ง 

เพราะจะทําใหท้า่นตระหนักและหลกีเลี$ยงการกระทําผดิ ตวัอยา่งแหง่พฤตกิรรมฉอ้โกงไดแ้ก:่ 

• สง่รายการคา่ใชจ้า่ยที$เป็นเท็จ 

• บนัทกึการขายที$เป็นเท็จหรอืบนัทกึไวล้ว่งหนา้ 

• แจง้การประเมนิมลูคา่สนิทรัพยห์รอืหนี\สนิที$ตํ$าหรอืสงูเกนิจรงิ 

• ยดืระยะเวลาในรายการที$บนัทกึซ ึ$งควรออกคา่ใชจ้า่ยแลว้ 

• ขยายตวัเลขการขายใหส้งูข ึ\นดว้ยการจัดสง่ผลติภณัฑท์ี$มตีําหนหิรอืไมต่รงตามมาตรฐานที$กําหนด 

• เปิดบญัชธีนาคารดว้ยเงนิทนุของบรษัิทในชื$ออื$นนอกเหนอืจากชื$อบรษัิท 

• สรา้งรายการขึ\นในบนัทกึบรษัิท โดยที$ไมเ่ป็นไปตามมาตราฐานทางบญัชโีดยเจตนา 

• ปลอมแปลงหรอืแกไ้ขเชค็เงนิสด 
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บนัทกึและการรายง

านท ีBมคีวามถกูตอ้ง 
�

การรายงานตอ่สาธารณะ 
บนัทกึที$มคีวามถกูตอ้งและสมบรูณช์ว่ยใหฝ่้ายบรหิารสามารถกระทําการตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะและรอบดา้น  

นอกจากนั\นแลว้ Valmont คอืบรษัิทซื\อขายหลกัทรัพยม์หาชน 

และจําเป็นที$จะตอ้งใหข้อ้มลูทางการเงนิจําเพาะตอ่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัท

รัพยส์หรัฐอเมรกิา (SEC) ขอ้มลูที$ไมถ่กูตอ้งหรอืไมส่มบรูณอ์าจสง่ผลให ้Valmont 

ไดร้ับการลงโทษทางกฎหมายได ้ ทา่นพงึระลกึเสมอวา่ 

บนัทกึทางธรุกจิตา่งๆของบรษัิทจะตอ้งไดร้ับการเกบ็รักษาใหเ้ป็นระเบยีบและสนับสนุนกบังบการเงนิของ 

Valmont ที$นําสง่ใหก้บั SEC  ดงันั\น บนัทกึทกุฉบบั จะตอ้งสมบรูณแ์ละถกูตอ้ง  
การออดติ 

 

ทา่นไมส่ามารถที$จะขดัขวางหรอืมอีทิธพิลเหนอืการออดติของงบการเงนิของบรษัิท Valmont  

ในกรณีของการรอ้งขอใหจ้ัดเตรยีมขอ้มลูที$เกี$ยวขอ้งกบัการออดติของบรษัิท ทา่นจะตอ้งใหค้วามรว่มมอือยา่งเต็มที$ 

โดยการจัดเตรยีมขอ้มลูที$มคีวามถกูตอ้งและสมบรูณ ์

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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การใชข้อ้มลู

ภายใน 
 
การใชข้อ้มลูภายใน 

รวมถงึ การซื\อ 

หรอืขายหุน้ของ 

Valmont  

รวมท ั\งการซื\อขายใดๆที0ท่

านทาํข ึ\นในแผนสวสัดกิาร

พนกังานและในตลาดเปิด 

กฎหมายหลกัทรัพยข์องรัฐบาลกลาง หา้มมใิหบ้คุคลหนึ$งบคุคลใดทําการซื\อหรอืขายหลกัทรัพยใ์นขณะที$ 

ถอืครองเอกสาร ขอ้มลูที$ไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน ซึ$งเป็นที$รูจ้ักกนัวา่ คอื 

ขอ้มลูภายในขอ้มลูจะถอืเป็นเอกสารกต็อ่เมื$อ มโีอกาสสงูที$จะเกดิไดว้า่ 

นักลงทนุผูม้เีหตมุผีลจะพจิารณาวา่มคีวามสําคญัในการตดัสนิใจเพื$อ ซื\อ ขาย หรอืถอืหลกัทรัพย ์

หรอืขอ้มลูที$มแีนวโนม้วา่จะกระทบกบัราคาตลาดของหลกัทรัพยนั์\น 

ตวัอยา่งของเอกสารขอ้มลูที$รวมถงึขอ้มลูผลกําไรและการคาดการณต์า่งๆ 

การพัฒนาผลติภณัฑใ์หมก่ารควบรวมกจิการ การเขา้ซื\อกจิการหรอืการถอนตวัจากกจิการ 

หรอืการตอ่หรอืการยตุสิญัญากบัซพัพลายเออรห์รอืลกูคา้ "ขอ้มลูสาธารณะ" 

หมายถงึขอ้มลูซ ึ$งถกูประกาศออกมาตอ่สาธารณชนโดยทั$วไป และมกัจะรวม 

เวลาที$สมเหตสุมผลสําหรับสาธารณชนทั$วไปเพื$อรับและยอ่ยขอ้มลูดงักลา่ว 

การใชข้อ้มลูภายในเพื$อการซื\อขายหลกัทรัพย ์รวมถงึ การซื\อหรอืการขาย หุน้ของ Valmont 

รวมถงึการซื\อขายที$ทา่นทําขึ\นในแผนสวสัดกิารพนักงานและในตลาดเปิด 

ยิ$งไปกวา่นั\น การใชข้อ้มลูภายไมไ่ดจํ้ากดัอยูเ่พยีงหลกัทรัพยข์อง Valmont เทา่นั\น 

เมื$อทา่นไดค้รอบครองเอกสาร 

ขอ้มลูที$ไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนเกี$ยวกบับรษัิทอื$น 

ทา่นไมส่ามารถซื\อหรอืชายหุน้หรอืหลกัทรัพยข์องบรษัิทนั\นได ้ ทั \งนี\อาจรวมถงึ ลกูคา้ ซพัพลายเออรข์อง 

Valmont หรอืบคุคลอื$นๆ ซ ึ$งกําลงัอยูใ่นระหวา่งการเจรจาทําธรุกรรมสําคญั เชน่ 

การควบรวมหรอืการเขา้ซื\อกจิการ กบัเรา 

ถอืเป็นนโยบายของ Valmont ที$จะไมม่ผีูอ้ํานวยการ เจา้หนา้ที$ หรอืพนักงานคนใด เขา้รว่มในธรุกรรมใดๆ 

ในหลกัทรัพยข์อง Valmont หรอืในหุน้ของบรษัิทที$จดทะเบยีนซื\อขายหลกัทรัพยม์หาชน 

ขณะที$บคุคลนั\นยงัครอบครองเอกสาร และขอ้มลูที$ไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนอยู่



38 �

การใชข้อ้มลู

ภายใน 
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การใหค้าํแนะนํา 
พนักงานของ Valmont ยงัไดร้ับการหา้มมใิหแ้นะนําเป็นนัยใหก้บับคุคลอื$น หมายความวา่ 

ทา่นไมค่วรที$จะสง่ตอ่ขอ้มลูภายในใหก้บัเพื$อนหรอืครอบครัว การใหค้ําแนะนํา 

ถอืเป็นการใชข้อ้มลูภายในที$ผดิกฎหมายและยงัถอืเป็นการฝ่าฝืนการรักษาความลบัของบรษัิทอกีดว้ย  

ทา่นพงึรักษาขอ้มลูที$ไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนของ Valmont วา่เป็นความลบั ขอ้มลูภายในที$เกี$ยวขอ้งกบั Valmont 

หรอืบรษัิทอื$นใดที$ทา่นไดร้ับมาในชว่งระหวา่งการจา้งงาน จะไมส่ามารถสื$อสารใหก้บับคุคลอื$นทราบได ้

ยกเวน้แตอ่ยูใ่นขอบเขตแหง่การปฏบิตังิานของคณุใหก้บั Valmont 

ผูบ้รหิารบางทา่นและพนักงานที$ไดร้ับการแตง่ตั \งในฝ่ายการเงนิ ณ Valmont 

อาจมกีารบงัคบัใหอ้ยูภ่ายในขอ้บงัคบัแหง่การซื\อหลายหลกัทรัพยเ์พิ$มเตมิ 

หากทา่นไมม่ั$นใจในขอ้จํากดัเพิ$มเตมิเหลา่นี\ซ ึ$งมผีลบงัคบัใชก้บัทา่น กรณุาตดิตอ่ผูอ้ํานวยการฝ่ายการเงนิ  

ธรุกรรมการซื\อขายหุน้ของ VALMONT  
พนักงานอาวโุสหลายทา่นที$ Valmont จะอยูภ่ายใตก้ฎพเิศษตา่งๆเกี$ยวกบัการใชข้อ้มลูภายใน 

พนักงานเหลา่นี\สามารถซื\อหรอืขายหุน้สาญของ Valmont 

ไดใ้นขณะชว่งเวลาที$จํากดัตามการประกาศกําไรรายไตรมาสหรอืรายปีเทา่นั\น 

เราแนะนําใหพ้นักงานทําธรุกรรมเมื$อชว่งเวลา"วนิโดว"์ (Windown) เปิด 

 

 

คาํถามเกี0ยวกบัการซื\อหรอืขายหลกัทรพัยค์วรสง่ตรงไปที0กรรมการบรหิารฝ่ายการเงนิของ Valmont  
 

ถ: ผมไดย้นิมาจากหนึ0งในเพื0อนรว่มงานของผมวา่ Valmony 

กาํลงัมแีผนที0จะซื\อบรษิทัจดทะเบยีนมหาชนอื0น แตย่งัไมไ่ดป้ระกาศอยา่งเป็นทางการ เพื0อนของผมชื0อเจน 

กาํลงัตกที0น ั0งลาํบากอยู ่ผมจะสามารถแนะนําใหเ้ธอซื\อหุน้ในบรษิทัจดทะเบยีนมหาชนอื0นๆแทนไดไ้หม  

ต: ไมไ่ด ้นอกจากการกระทําเชน่นั\นจะถอืเป็นการละเมดิตอ่การรักษาความรับของบรษัิท Valmont แลว้ 

ทั \งตวัคณุและเจนจะถกูตั \งขอ้หาวา่ดว้ยเรื$องการใชข้อ้มลูภายใน 

ถ: ณ งานเลี\ยงสงัสรรคภ์ายในครอบครวังานหนึ0ง 

ญาตไิดส้อบถามขา้พเจา้เกยีวกบัขอ้มลูเฉพาะของธรุกจิของ Valmont 

จะสามารถพดูคยุประเด็นตา่งๆกบัครอบครวัไดห้รอืไม ่

ต: กฎหมายการใชข้อ้มลูภายในและนโยบายตา่งๆของ Valmont เกี$ยวกบัขอ้มลูอนัเป็นความลบั มผีลบงัคบัใชก้บับคุคลภายนอกใดๆ 

รวมถงึสมาชกิในครอบครัวและบคุคลอื$นใดที$อาศยัอยูใ่นบา้นของทา่น อยา่แบง่ปันขอ้มลูอนัเป็นความรับเกี$ยวกบับรษัิท Valmont กบัผูใ้ด
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