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ท ีVertiv เรามุง่มันทจีะดําเนนิธรุกจิดว้ยความซอืสตัยส์จุรติและ
ปฏบิตัติามกฎหมายทบีงัคบัใชท้กุประการในประเทศทเีราดําเนนิ
ธรุกจิอยู ่เรายังยดึมันตามคา่นยิมหลกัของเรา ไดแ้ก่

 ปฏบิัตงิานเหมอืนเป็นเจา้ของบรษัิท
 เชอืวา่การดําเนนิงานทกุอยา่งของพนักงานเกดิจากเจตนาดี
 กระตอืรอืรน้ในงานททํีา
 มองหาการพัฒนาตนเองอยูต่ลอด
 ทําเกนิกวา่ความคาดหมายของลกูคา้เสมอ
 ชว่ยเหลอืผูอ้นืใหป้ระสบความสําเร็จเป็นทมี
 ยอมรับความผดิพลาดของตนเองโดยไมร่รีอ
 พดูกนัดว้ยความจรงิใจและไมน่นิทา
 สรา้งวัฒนธรรมททีกุคนสามารถปลดปลอ่ยศักยภาพทแีทจ้รงิของตนได ้

“ตลอด 20 ปีที�ผมไดทํ้างานใหก้บับรษัิท 
ผมภมูใิจเสมอที�ไดเ้ป็นสว่นหนึ�งขององคก์รที�ใหค้วามสําคญักบัความซื�อสตัยส์จุรติ 
ซึ�งเป็นหวัใจสําคญัของทั �งวธิกีารดําเนนิงานของเราและธรุกจิของเรา ในฐานะ CEO 
ของ Vertiv ผมตอ้งการที�จะปกป้องและสบืสานมรดกนั�นอยา่งจรงิจัง 
ดว้ยการเนน้ถงึความสําคญัของหลกัจรรยาบรรณของเรา
หลกัจรรยาบรรณของ Vertiv จะกําหนดใหเ้ราปฏบิตัติอ่เพื�อนรว่มงาน พันธมติร 
และลกูคา้ของเราดว้ยความเคารพและเป็นมอือาชพี 
รวมทั �งปฏบิตัติามกฎหมายตลอดเวลา นอกจากนี� 
คา่นยิมและหลกัการที�กําหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเหลา่นี�ยงัถอืเป็นคํามั�นสญัญาที�เรามตีอ่
ลกูคา้ของเรา ดว้ยความมุง่มั�นของเราที�มตีอ่ความซื�อสตัยท์ี�ไมม่ใีครเทยีบได ้
ลกูคา้จะรูว้า่กําลงัตดิตอ่กบับรษัิทที�น่าเชื�อถอื 
ซึ�งเพยีบพรอ้มไปดว้ยบคุคลที�จะทําในสิ�งที�ถกูตอ้งดว้ยวธิกีารที�ถกูตอ้ง 
อกีทั �งยงัรวมถงึทกุคนที�ทําธรุกจิกบัเราและในทกุที�ที�เราดําเนนิธรุกจิ
ผมมั�นใจวา่เมื�อ Vertiv เตบิโตและพัฒนาขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง 
ความมุง่มั�นที�ยั�งยนืตอ่ความซื�อสตัยข์องเราจะชว่ยใหเ้ราสามารถมอบคณุคา่ที�เพิ�มขึ�น
ใหแ้กล่กูคา้ของเราไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง 
พรอ้มทั �งชว่ยใหเ้ราสรา้งวฒันธรรมที�มปีระสทิธภิาพสงู 
ซึ�งไมเ่พยีงแตจ่ะสนับสนุนเป้าหมายทางธรุกจิของเราเทา่นั�น 
แตย่งัทําใหเ้ราเป็นนายจา้งระดบัโลกที�ดอีกีดว้ย”
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เกยีวกบัหลกัจรรยาบรรณ 
บทนํา 
วัตถปุระสงคข์องหลักจรรยาบรรณน ี
(“หลักจรรยาบรรณของเรา”) คอืเพอืใหแ้นวทางปฏบัิต ิ
แกพ่นักงานและสมาชกิคณะกรรมการบรหิารทกุคน 
(“สมาชกิคณะกรรมการ”) ของ Vertiv Holdings Co 
และบรษัิทในเครอืทัวโลก (เรยีกโดยรวมวา่ “Vertiv”) 
เกยีวกบัวธิดํีาเนนิธรุกจิของเรา หลักจรรยาบรรณนไีดส้รปุ 
การดําเนนิงานและพฤตกิรรมทคีาดหวังจากสมาชกิ 
ทมีทกุคนของ Vertiv เพอืททีกุคนทมีปีฏสิมัพันธก์บั Vertiv 
จะสามารถเชอืมันในความซอืสตัยส์จุรติของเราไดเ้สมอ 
เวน้แตจ่ะมกีารระบไุวเ้ป็นอยา่งอนืในหลักจรรยาบรรณน ีคําวา่ “พนักงาน” จะหมายรวมถงึเจา้หนา้ทดีว้ย 

ใครบา้งทตีอ้งปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณน ี
พนักงานและสมาชกิคณะกรรมการแตล่ะคน รวมทังบรษัิทสาขายอ่ย บรษัิทในเครอื และหน่วยงานอนืๆ ท ีVertiv 
มสีว่นไดเ้สยีในการควบคมุ มหีนา้ทรีับผดิชอบเป็นการสว่นตัวในการอา่น ทําความเขา้ใจ และปฏบัิตติามหลัก 
จรรยาบรรณของเรา 

แนวทางการปรบัใชห้ลกัจรรยาบรรณน ี
หลักจรรยาบรรณนไีมไ่ดอ้ธบิายถงึแนวทางปฏบัิตทิางธรุกจิทกุอยา่ง หรอืตอบคําถามทางธรุกจิทกุเรอืง ในกรณีทคีณุ 
ไมแ่น่ใจเกยีวกบัการดําเนนิการทถีกูตอ้ง โปรดแน่ใจวา่คณุตอบ “ใช”่ ในคําถามตอ่ไปน:ี 

 การดําเนนิการสอดคลอ้งกบัคา่นยิมดา้นความซอืสตัยส์จุรติของ Vertiv หรอืไม ่
 การดําเนนิการของฉันจะปกป้องและสง่เสรมิชอืเสยีงของ Vertiv ในฐานะบรษัิททมีคีวามซอืสตัยส์จุรติ 

หรอืไม ่
 ฉันสบายใจกับการตัดสนิใจของฉันหรอืไมห่ากมกีารเปิดเผยตอ่สาธารณะ 

หากคณุไมแ่น่ใจเกยีวกบัขอ้กําหนดหรอืภาระหนา้ทใีดๆ ทแีสดงไวใ้นหลักจรรยาบรรณ หรอืมคํีาถามหรอืขอ้กงัวลใดๆ 
โปรดขอความชว่ยเหลอืจากแหลง่ขอ้มลูทรีะบไุวใ้นหัวขอ้ “วธิกีารขอรับความชว่ยเหลอืหรอืรายงานขอ้กงัวล” 
ในหนา้ท ี5  
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ความรบัผดิชอบของบรษิทั 
 
Vertiv มหีนา้ทรีับผดิชอบดังตอ่ไปน ี
 

 ใหแ้นวทางปฏบัิตทิชีดัเจนเกยีวกบัคา่นยิมของ Vertiv แกพ่นักงานทกุคน 
 ดําเนนิการตามหลักจรรยาบรรณน ีและเผยแพรแ่กพ่นักงาน เจา้หนา้ท ีและสมาชกิคณะกรรมการทกุคน 
 ใชโ้ปรแกรมการสอืสารและการฝึกอบรมทมีปีระสทิธภิาพเพอืใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแกพ่นักงานเกยีวกบัหลักจ

รรยาบรรณน ี
 ใหคํ้าปรกึษาอยา่งตอ่เนอืงเกยีวกบันโยบายและขนัตอนตา่งๆ ของบรษัิทแกพ่นักงานทกุคน 
 สนับสนุนการปฏบัิตติามหลักจรรยาบรรณน ี
 หา้มตอบโตห้ากมกีารรายงานเกยีวกบัการละเมดิหลักจรรยาบรรณนหีรอืนโยบายหรอืขนัตอนของบรษัิทโดย

สจุรติ 
 จัดใหม้สีายดว่นเพอืรับคําถามหรอืรายงานการละเมดิหรอืขอ้กงัวล 
 ตอบขอ้รอ้งเรยีนทังหมดอยา่งทันทว่งทหีลังจากดําเนนิการสอบสวนอยา่งเพยีงพอ 
 ใหข้อ้มลูสรปุการละเมดิแกค่ณะกรรมการบรหิารของบรษัิทเป็นระยะๆ และปรกึษาหารอืในประเด็นสําคัญ 

ตา่งๆ 

ความรบัผดิชอบของพนกังาน 
 
Vertiv ดําเนนิธรุกจิโดยอาศัยพนักงาน เราตอ้งการความชว่ยเหลอืจากคณุในการปฏบัิตติามกฎหมายทบัีงคับใช ้
ตลอดจนกฎเกณฑแ์ละหลักการทรีะบไุวใ้นหลักจรรยาบรรณน ีสําหรับบรษัิทในขนาดของเรา ปัญหาและคําถาม 
จะมเีกดิขนึเป็นครังคราว เมอืคณุพบปัญหาหรอืมคํีาถามหรอืขอ้กงัวล โปรดขอความชว่ยเหลอื สงิทสํีาคัญทสีดุคอื 
การระบปัุญหาทอีาจเกดิขนึและสอืสารเพอืใหส้ามารถดําเนนิการไดอ้ยา่งเหมาะสมทันทว่งท ีVertiv จะบรรลผุล 
ไดด้ว้ยความชว่ยเหลอืจากคณุเทา่นัน 
Vertiv คาดหวังใหพ้นักงานชว่ยป้องกนัและรายงานการละเมดิหลักจรรยาบรรณของเราโดยแจง้ฝ่ายทเีกยีวขอ้งถงึ 
การละเมดิกฎหมายหรอืหลกัจรรยาบรรณนทีเีกดิขนึจรงิ ทสีงสยั หรอืทคีาดวา่จะเกดิขนึ โดยไมเ่ปิดเผยตัวตน 
หากคณุตอ้งการ (ด ู“วธิกีารขอรับความชว่ยเหลอืหรอืรายงานขอ้กงัวล” ดา้นลา่ง) เจตนาไมป่ฏบัิตติามนอีาจ 
สง่ผลใหไ้ดร้บับทลงโทษทางวนัิยได ้การหลกีเลยีงหยดุความประพฤตทิไีมเ่หมาะสมอาจทําให ้Vertiv มคีวาม 
เสยีงสงูและอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสําเร็จของบรษัิท และอาจสง่ผลตอ่ความสําเร็จของหน่วยธรุกจิและตอ่ 
การดํารงชวีติของคณุได ้

ผูบ้รหิาร 
 
ผูบ้รหิารทกุระดับของ Vertiv มหีนา้ทรีับผดิชอบเพมิขนึภายใตห้ลักจรรยาบรรณน ีผูบ้รหิารตอ้งสอืสารความคาดหวัง 
ของพนักงานของ Vertiv อยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นตัวอยา่งทดีใีนการปฏบัิตติามหลักจรรยาบรรณน ีและแจง้ให ้
บคุคลทเีกยีวขอ้งทราบทันทเีมอืพบปัญหาทเีกดิขนึจรงิหรอือาจเกดิขนึ สมาชกิผูบ้รหิารคนใดทรีับรูว้า่มกีารละเมดิ 
หลักจรรยาบรรณนแีละไมแ่จง้ใหบ้คุคลทเีกยีวขอ้งทราบ และชว่ยแกปั้ญหาหากเป็นการเหมาะสม ถอืเป็นการละเมดิ 
โครงการจรยิธรรมและการปฏบัิตติามกฎระเบยีบของ Vertiv 
  



หลักจรรยาบรรณของ VERTIV | 6 
 

วธิกีารขอรบัความชว่ยเหลอื 
หรอืรายงานขอ้กงัวล 
หากคณุมคํีาถามหรอืขอ้กงัวล คณุอาจ 
เลอืกใชช้อ่งทางการสอืสารตอ่ไปน:ี 

 ผูจ้ัดการหรอืหัวหนา้งานของคณุ 
 ฝ่ายทรัพยากรบคุคลของ Vertiv 
 ทนายความของ Vertiv 
 ประธานเจา้หนา้ทฝ่ีายการปฏบัิต ิ

ตามกฎระเบยีบและความซอืสตัย ์
ของ Vertiv 

 สายดว่นการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ 
และความซอืสตัยส์ากลของ Vertiv 
ซงึมตีัวเลอืกในการรายงานแบบ 
ไมร่ะบตุัวตน (“สายดว่น”) 

ขอใหค้ณุรูส้กึสบายใจเมอืตดิตอ่ตามชอ่งทางเหลา่นหีากตอ้งการความชว่ยเหลอื 

ในขอบเขตทเีจา้หนา้ทบีรหิารหรอืสมาชกิคณะกรรมการรับทราบถงึปัญหาใดๆ ทอีาจเกดิขนึเกยีวกบัหลักจรรยาบรรณ 
บคุคลดังกลา่วควรแจง้เรอืงดังกลา่วไปยังประธานเจา้หนา้ทบีรหิารของ Vertiv, คณะกรรมการ (หรอืคณะกรรมการ 
ทเีกยีวขอ้ง) หรอืสายดว่นของ Vertiv (ซงึสามารถดําเนนิการไดโ้ดยไมเ่ปิดเผยตัวตน) 

การรายงานทังหมดเกยีวกบัการละเมดิหลักจรรยาบรรณทเีห็นไดช้ดันหีรอือาจเกดิขนึจะไดร้ับการปฏบัิตเิป็นความลับ
ภายใตข้อบเขตทไีดร้ับอนุญาตตามกฎหมายทบัีงคับใช ้บคุคลใดก็ตามไมค่วรพยายามดําเนนิการสอบสวนหรอื 
สมัภาษณ์/สอบปากคําทเีกยีวขอ้งกบัพฤตกิรรมหรอืกจิกรรมทน่ีาสงสยั ผดิกฎหมาย หรอืผดิจรรยาบรรณโดยไม ่
ปรกึษาฝ่ายทรัพยากรบคุคลและฝ่ายกฎหมายของ Vertiv กอ่น สายดว่นสากลของ Vertiv จะพรอ้มรับการรายงาน 
ขอ้กงัวลหรอืการละเมดิทเีกดิขนึจรงิหรอือาจเกดิขนึ รวมถงึความผดิปกตทิางการบัญชหีรอืการเงนิทอีาจเกดิขนึ 
และการรายงานดังกลา่วสามารถดําเนนิการไดโ้ดยไมเ่ปิดเผยตัวตน บรกิารนเีป็นบรกิารโทรฟรทีใีหบ้รกิารตลอด 
24 ชวัโมงทกุวัน 365 วันตอ่ปี และแมว้า่จะไมไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พอืทดแทนการปรกึษากบัฝ่ายบรหิารโดยตรง 
แตบ่รกิารโทรฟรนีชีว่ยใหค้ณุสามารถรายงานพฤตกิรรมหรอืกจิกรรมทผีดิกฎหมายหรอืผดิจรรยาบรรณอยา่งเป็นความ
ลับและไมเ่ปิดเผยตัวตนไดห้ากคณุตอ้งการ 
 

 

ไมว่า่จะมขีอ้กงัวลใดก็ตาม เรามแีหลง่ขอ้มลูทเีหมาะสมพรอ้มใหบ้รกิารคณุเสมอ Vertiv มุง่มันทจีะจัดหาชอ่งทาง 
ทคีณุสามารถแจง้ ตรวจสอบ และรับการแกไ้ขปัญหาทกุเมอืทสีามารถทําได ้

หา้มตอบโต ้
หา้มตอบโตห้รอืคกุคามบคุคลทตีอ้งการความชว่ยเหลอืหรอืรายงานการละเมดิททีราบหรอืสงสยัหรอืขอ้กงัวลอนืๆ 
โดยสจุรติ ผูท้สีง่รายงานโดยสจุรติจะตอ้งไมถ่กูขม่ขูห่รอืตอบโตใ้ดๆ รวมถงึการไมจ่า่ยเงนิคา่จา้ง การเลอืนตําแหน่ง 
การลดตําแหน่ง การลงวนัิย การไลอ่อก การลดเงนิเดอืน การประเมนิผลในทางลบ การเปลยีนแปลงงานทไีดร้ับ 

คณุสามารถยนืรายงานโดยไมเ่ปิดเผยตวัตนกบัสายดว่น Vertiv ไดท้:ี 
http://www.VertivCo.EthicsPoint.com  

(หมายเลขโทรฟรแีละหมายเลขโทรศพัทท์อ้งถนิสําหรับสายดว่นสามารถดไูดท้เีว็บไซตส์ายดว่น) 
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มอบหมาย การตัดโอกาสการฝึกอบรมหรอืการจา้งงานอนืๆ หรอืพฤตกิรรมทเีป็นปฏปัิกษ์ทเีกยีวขอ้งกบัการรายงาน 
ดังกลา่ว การมสีว่นรว่มในการตอบโตห้รอืการลว่งละเมดิดังกลา่วจะทําใหค้ณุไดร้บับทลงโทษทางวนัิย รวมถงึการ 
ยตุกิารทํางาน 

Vertiv จะทําการสอบสวนขอ้กลา่วหาเรอืงการตอบโตห้รอืการลว่งละเมดิอยา่งแข็งขนั และจะปกป้องผูร้ายงานขอ้ 
กลา่วหาถงึการกระทําผดิในเชงิรกุดว้ยการประเมนิผลตามเกณฑม์าตรฐานประสทิธภิาพทางอาชพีเป็นระยะๆ 
อยา่งไรก็ตาม โปรดจําไวว้า่ Vertiv สามารถดําเนนิการเพอืจัดการกบัการปฏบัิตงิานทไีมพ่งึประสงคข์องพนักงาน 
ไดเ้สมอ รวมถงึผูร้ายงานดว้ย และเมอืไดร้ับการพสิจูนแ์ละวัดผลแลว้ การกระทําดังกลา่วจะไมถ่อืวา่เป็นการตอบโต ้

วธิทีเีราปฏบิตัติอ่กนั 
ความหลากหลาย การไมแ่บง่แยก และโอกาสทเีทา่เทยีมกนั 
Vertiv ใหค้วามสําคัญกบัความคดิและมมุมองทแีตกตา่งกนั และพยายามรักษาวัฒนธรรมการไมแ่บง่แยกและความ 
หลากหลายไว ้ภายใตโ้ลกใบเดยีวและ Vertiv ทเีดยีว ดว้ยเหตนุ ีเราจงึตอ้งการใหพ้นักงานของเรา ไมว่า่จะเป็น 
ใครหรอือยูท่ไีหน รูส้กึปลอดภัยและมคีณุคา่ทจีะสามารถเตบิโตไดเ้ต็มศักยภาพสงูสดุ การไมแ่บง่แยกเป็นรากฐาน 
ทสํีาคัญของธรุกจิของเรา เพราะหากทกุคนมสีว่นรว่ม การตัดสนิใจทดีกี็จะเกดิขนึ และการตัดสนิใจทดีจีะนําไปสู ่
ผลการปฏบัิตงิานทดีขีนึของบรษัิท ดังนัน Vertiv มคีวามมุง่มันทจีะสง่เสรมิการไมแ่บง่แยกและโอกาสทเีทา่เทยีมกนั 
สําหรับทกุคนในแงข่องการจา้งงาน ขอ้กําหนดในการจา้งงาน การโยกยา้ย การฝึกอบรม คา่ตอบแทน และอาชวีอ 
นามัย โดยปราศจากการเลอืกปฏบัิตใินเรอืงอาย ุเชอืชาต ิสผีวิ ศาสนา ลัทธ ิเพศ สถานภาพการสมรส รสนยิมทาง 
เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ขอ้มลูทางพันธกุรรม สถานะการเป็นพลเมอืง ชาตกิําเนดิ สถานะทหารผา่นศกึทไีดร้ับการ 
คุม้ครอง ความเกยีวขอ้งทางการเมอืง ความทพุพลภาพ หรอืสถานะหรอืลักษณะอนืใดทไีดร้ับการคุม้ครองตาม 
กฎหมายทบัีงคับใช ้มาตรการเหลา่นมีผีลกบัการตัดสนิใจจา้งงานเกยีวกบัการสรรหา การจา้งงาน การเลอืนตําแหน่ง 
การโอนยา้ย การปลดพนักงาน การยตุกิารจา้ง คา่ตอบแทน สวัสดกิาร การฝึกอบรม (รวมถงึการฝึกงาน) 
การจําแนกประเภท การรับรอง การทดสอบ การรักษาพนักงาน การอา้งองิ และดา้นอนืๆ ของการจา้งงาน 
การตัดสนิใจจา้งงานตอ้งขนึอยูก่บัความตอ้งการของ Vertiv ขอ้กําหนดของตําแหน่งงาน และคณุสมบัตขิอง 
แตล่ะบคุคลเทา่นัน ขณะเดยีวกนัก็ใหค้วามสําคัญทเีหมาะสมกบัความหลากหลายและการวา่จา้งบคุคลทดีทีสีดุ 
สําหรับตําแหน่งงานนัน 

ฉนัไดพ้ดูคยุกบัผูจ้ดัการของฉนัเกยีวกบัความคดิเห็นทไีมเ่หมาะสมหลายประการทเีพอืนรว่มงานของ 
ฉนัในแผนกอนืมกัจะพดูกบัฉนัซําแลว้ซําเลา่เกยีวกบัขนบธรรมเนยีมในครอบครวัของฉนั แมว้า่ฉนัจะขอให ้
บคุคลนนัหยดุพดูแลว้ก็ตาม ประมาณสามสปัดาหห์ลงัจากรายงาน ฉนัถกูลดตําแหนง่ และเงนิเดอืนของ 
ฉนัก็ถกูลดอยา่งมากดว้ย ฉนัควรทําอยา่งไร 
 
Vertiv มกีระบวนการและขนัตอนในการคุม้ครองอาชพีของพนักงานทเีสยีเปรยีบเพยีงเพราะพนักงานคนนันไดใ้ชส้ทิธ ิ
โดยสจุรติภายใตห้ลักจรรยาบรรณ ไมว่า่จะคํานงึถงึมาตรการป้องกนัเหลา่นหีรอืไม ่หากคณุเชอืวา่คณุไดร้ับการปฏบัิต ิ
อยา่งไมเ่ป็นธรรมอันเป็นผลมาจากการรายงานของคณุ (ไมใ่ชเ่ป็นเพราะผลการปฏบัิตงิานทไีมด่พีอ) โปรดใช ้
แหลง่ขอ้มลูใดๆ ทอีา้งองิไวใ้นหัวขอ้ “วธิกีารขอรับความชว่ยเหลอืหรอืรายงานขอ้กงัวล” ในหนา้ท ี5 
 
การรายงานของฉนัเกยีวขอ้งกบัผูจ้ดัการและพนกังานคนอนืๆ ในแผนกของฉนั บคุคลเหลา่นนัสามารถ 
ชว่ยกนัเลน่งานฉนัและทําใหฉ้นัถกูไลอ่อกไดห้รอืไม ่ 
 
บรษัิทหา้มไมใ่หพ้นักงานหรอืบคุคลอนืใดทอียูภ่ายใตห้ลักจรรยาบรรณของเราตอบโตผู้ใ้ดก็ตามทรีายงานโดยสจุรติ 
ความมุง่มันของเราทจีะไมย่อมใหม้กีารตอบโตห้มายความวา่คณุจะไมป่ระสบปัญหาในการรายงานสงิทคีณุเชอืวา่เป็นก
ารละเมดิหลักจรรยาบรรณ กฎหมาย หรอืนโยบายของบรษัิทโดยสจุรติ 

? 
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Vertiv มแีรงงานทัวโลกทมีคีวามหลากหลาย และเรามองหาโอกาสในการเพมิความหลากหลายนันอยูเ่สมอ 
คณุอาจชว่ยโดยการเพมิความหลากหลายของกลุม่ผูส้มัคร เปิดกวา้งและตอ้นรับมมุมองและพนืภมูทิหีลากหลาย 
และเออือํานวยสําหรับความแตกตา่งเหลา่นันตามความเหมาะสม เชน่ การรวมเนอืหาทางวัฒนธรรมเขา้ไวใ้น 
การฝึกอบรมและการสอืสาร 

Vertiv ทุม่เทใหก้บัการสรา้งและสง่เสรมิวัฒนธรรมการไมแ่บง่แยก ซงึพนักงานทกุคนมโีอกาสเตบิโต พัฒนา 
เป็นผูนํ้า และสรา้งการเปลยีนแปลงในเชงิบวก เราสนับสนุนและเชญิชวนพนักงานทมีคีวามมุง่มันเกยีวกบับรษัิทและ 
วัฒนธรรมของเราใหม้าชว่ยขบัเคลอืนการเปลยีนแปลงและนําแนวทางทมีปีระสทิธภิาพไปใชร้ว่มกนั เมอืพนักงานท ี
มุง่มันจากทัวทังธรุกจิทํางานรว่มกนั ก็จะแสดงใหเ้ห็นถงึคา่นยิมและพฤตกิรรมของ Vertiv ตา่งๆ เชน่ ปฏบัิตงิาน 
เหมอืนเป็นเจา้ของ มองหาการพัฒนาตนเองอยูต่ลอด ใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลาย และขับเคลอืนนวัตกรรม 
และการเปลยีนแปลง ดว้ยเหตนุ ีพนักงานเหลา่นมีักจะสรา้งแนวทางทสีรา้งสรรค ์ความหลากหลายของวัฒนธรรม 
ประสบการณ์ และภมูหิลังสง่ผลใหเ้กดิแนวคดิทหีลากหลายซงึจะเป็นประโยชนต์อ่ Vertiv และผูม้สีว่นไดเ้สยีแต ่
ละรายในทา้ยทสีดุ และสรา้งอนาคตทดีขีนึสําหรับเราทกุคน เราใหคํ้ามันสญัญาวา่จะสรา้งความหลากหลาย 
การไมแ่บง่แยก และโอกาสทเีทา่เทยีมกนั ไมใ่ชเ่พราะเป็นสงิทตีอ้งรับผดิชอบตามกฎหมาย แตเ่ป็นสงิทคีวรทํา 
และทา้ยทสีดุเป็นประโยชนต์อ่ Vertiv 
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ความปลอดภยัและสขุอนามยั 
การปกป้องความปลอดภัยและสขุอนามัยของพนักงานถอืเป็นคา่นยิมหลักของ Vertiv หน่วยธรุกจิของเราจําเป็นตอ้ง 
มโีครงการความปลอดภัยและสขุอนามัยทเีขม้งวด ซงึรวมถงึความปลอดภัยในการทํางานของอปุกรณ์ ความปลอดภัย 
ในกระบวนการ การฝึกอบรม การตรวจสอบ การดําเนนิการแกไ้ข การรายงาน และการใหร้างวัล ถอืเป็นการขัดตอ่ 
นโยบายของ Vertiv สําหรับบคุคลใดๆ ททํีางานในสภาพทไีมป่ลอดภัยหรอืในลักษณะทไีมป่ลอดภัย โปรดแจง้ให ้
ผูจ้ัดการของคณุทราบเกยีวกบัปัญหาดา้นความปลอดภัย สขุอนามัย หรอืสภาพแวดลอ้มในการทํางานอนืๆ หรอื 
ตดิตอ่ตามแหลง่ขอ้มลูทรีะบไุวใ้นหัวขอ้ “วธิกีารขอรับความชว่ยเหลอืหรอืรายงานขอ้กงัวล” ในหนา้ท ี5 

การลว่งละเมดิ 

Vertiv ใหค้วามเคารพและเห็นคณุคา่ความหลากหลาย และมุง่มันทจีะจัดสภาพแวดลอ้มการทํางานทไีมแ่บง่แยกใน 
เชงิบวก มปีระสทิธผิล และดว้ยการเคารพใหเ้กยีรตกินั นอกจากน ีเรายังตอ้งการใหป้ราศจากพฤตกิรรมการทํางาน 
ทไีมเ่หมาะสม การเลอืกปฏบัิต ิหรอืการลว่งละเมดิในทกุรปูแบบอกีดว้ย การลว่งละเมดิรวมถงึพฤตกิรรมทไีม ่
เหมาะสมทแีทรกแซงสภาพแวดลอ้มการทํางานของผูอ้นื หรอืทอีาจสรา้งสภาพแวดลอ้มการทํางานทไีมเ่หมาะสม 
ขม่ขู ่หรอืเป็นปรปักษ์ การประพฤตจิะถอืเป็นการลว่งละเมดิ ไมว่า่จะกระทําดว้ยกายหรอืดว้ยวาจา และกระทําดว้ย 
ตนเองหรอืโดยวธิอีนื (เชน่ บันทกึยอ่ การโพสตบ์นโซเชยีลมเีดยี อเีมล หรอืขอ้ความ) 

พฤตกิรรมทอีาจเป็นทน่ีารังเกยีจรวมถงึการเกยีวพาราสหีรอืการกลา่วเรอืงทางเพศทไีมพ่งึปรารถนา นอกจากน ี
ยังอาจรวมถงึการใสร่า้ยป้ายส ีเรอืงตลกทหียาบคาย หรอืความคดิเห็นทดีหูมนิเกยีวกบัเรอืงตา่งๆ เชน่ เชอืชาต ิสผีวิ 
อาย ุความทพุพลภาพ ถนิกําเนดิ เพศ รสนยิมทางเพศ หรอืหมวดหมูท่ไีดร้ับการคุม้ครองอนืๆ พงึระลกึไวเ้สมอวา่ 
สงิสําคัญในการพจิารณาวา่พฤตกิรรมหนงึ ๆ นันเป็นทน่ีารังเกยีจหรอืไมนั่น ขนึอยูก่บัวา่มกีารรับรูถ้งึพฤตกิรรมนัน 
อยา่งไร ไมใ่ชว่า่มเีจตนาอยา่งไร ผูค้นมักมมีมุมองทแีตกตา่งกนัเกยีวกบัสงิทไีมเ่หมาะสม ขอ้เท็จจรงิทวีา่บางคนอาจ 
ไมขุ่น่เคอืงกบัพฤตกิรรมบางอยา่งไมไ่ดห้มายความวา่นันเป็นสงิยอมรับไดแ้ตอ่ยา่งใด Vertiv จะไมท่นตอ่การ 
ประพฤตดิังกลา่ว 

หากคณุเชอืวา่คณุหรอืบคุคลอนืทคีณุรูจ้ักเผชญิหรอืกําลังเผชญิกบัพฤตกิรรมลว่งละเมดิ ใหร้ายงานเรอืงดังกลา่ว 
ทันทตีอ่ผูจ้ัดการของคณุ ฝ่ายทรัพยากรบคุคลในพนืท ีหรอืจดุตดิตอ่ใดๆ ทรีะบไุวใ้นหัวขอ้ “วธิกีารขอรับความ 
ชว่ยเหลอืหรอืรายงานขอ้กังวล” ในหนา้ท ี5 คณุควรรายงานโดยเสรหีากสงสยัวา่มกีารละเมดิหลักจรรยาบรรณนี 
หรอืกฎหมายหรอืนโยบายอนืๆ โดยไมต่อ้งเกรงกลัววา่การจา้งงานของคณุจะไดร้ับผลกระทบในทางลบ Vertiv 
หา้มมใิหม้กีารตอบโตบ้คุคลใดๆ ทรีายงานการละเมดิทอีาจเกดิขนึโดยสจุรติอยา่งเครง่ครัด ดหูัวขอ้ “หา้มตอบโต”้ 
ในหนา้ท ี6 สําหรับขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัประเด็นนี 
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ดเูหมอืนวา่ผูจ้ดัการของฉนัจะชอบสมาชกิบางคนในทมีของฉนัเป็นพเิศษเพราะพวกเขานบัถอืศาสนา 
เดยีวกนัฉนัควรทําอยา่งไร 
 
หากคณุรูส้กึไมส่บายใจทจีะพดูคยุกบัผูจ้ดัการของคณุโดยตรง เราขอแนะนําใหค้ณุขอความชว่ยเหลอืจากฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
ของ Vertiv หรอืจดุตดิตอ่ใดๆ ทรีะบไุวใ้นหัวขอ้ “วธิกีารขอรับความชว่ยเหลอืหรอืรายงานขอ้กงัวล” ในหนา้ท ี5 

ความหลากหลายมปีระโยชนต์อ่ Vertiv อยา่งไร 
 
การวจิัยไดพ้สิจูนแ์ลว้วา่มมุมองของแตล่ะบคุคลนําไปสูค่วามคดิสรา้งสรรค ์กระบวนการตดัสนิใจทสีมบรูณ์ยงิขนึ และใหผ้ลลัพธ ์
ทดีขีนึสําหรับนักลงทนุในทา้ยทสีดุ Vertiv ประสบความสําเร็จโดยการสรรหาพนักงานทเีกง่ทสีดุจากกลุม่ผูม้คีวามสามารถขา้ม 
วัฒนธรรมทัวโลก และวฒันธรรมแบบรวมของเราสง่เสรมิสงิทดีทีสีดุจากสมาชกิแตล่ะคนในทมีของเรา 

ฉนัจะไดร้บัการคุม้ครองจากการตอบโตห้รอืการลว่งละเมดิไดอ้ยา่งไร 
 
Vertiv จะทําการสอบสวนขอ้กลา่วหาเรอืงการตอบโตห้รอืการลว่งละเมดิอยา่งแข็งขนั และจะปกป้องบคุคลทรีายงานการกระทํา 
ผดิโดยสจุรติในเชงิรกุดว้ยการประเมนิผลตามเกณฑม์าตรฐานประสทิธภิาพทางอาชพีเป็นระยะๆ อยา่งไรก็ตาม พงึระลกึไวว้า่ 
Vertiv สามารถดําเนนิการเพอืจัดการกบัการปฏบัิตงิานทไีมพ่งึประสงคข์องพนักงาน และเมอืไดร้ับการพสิจูนแ์ละวัดผลแลว้ 
การกระทําดังกลา่วจะไมถ่อืวา่เป็นการตอบโต ้
 
ฉนัถกูขอใหท้าํอะไรบางอยา่งในททีํางานทรีูส้กึวา่ไมถ่กูตอ้ง ฉนัไมแ่นใ่จวา่เป็นเรอืงผดิกฎหมายหรอืขดักบั 
นโยบายของบรษิทัหรอืไม ่แตฉ่นัรูส้กึไมส่บายใจ ฉนัแจง้เรอืงนตีอ่ผูจ้ดัการของฉนั และกบัผูจ้ดัการของเธอ 
แตไ่มม่อีะไรเกดิขนึเลย ฉนัรูส้กึไมส่บายใจจรงิๆ และตอนนฉีนัรูส้กึเหมอืนตดิกบัดกัอยู ่ฉนัควรทาํอยา่งไร 

เราทกุคนมหีนา้ทปีกป้อง Vertiv ดว้ยการกระทําสงิทถีกูตอ้ง คณุสามารถใชช้อ่งทางการสอืสารใดๆ ทรีะบไุวใ้นหัวขอ้ “วธิกีาร 
ขอรับความชว่ยเหลอืหรอืรายงานขอ้กงัวล” ในหนา้ท ี5 รวมถงึสายดว่น เพอืรายงานการละเมดิหรอืถามคําถามเกยีวกบั 
ปัญหาทอีาจเกดิขนึหรอืบางสงิททํีาใหค้ณุรูส้กึไมส่บายใจ สามารถรายงานไดต้ลอด 24 ชวัโมง 365 วันตอ่ปี ผา่นสายดว่นน ี
และรายงานทสีง่ผา่นสายดว่นอาจทําโดยไมเ่ปิดเผยตัวตนได ้

? 
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การปฏบิตังิานเพอืผลประโยชนส์งูสดุของ Vertiv 
ผลประโยชนท์บัซอ้น  
ในฐานะเป็นสว่นหนงึของหนา้ทขีองเราในการรักษาชอืเสยีงของ Vertiv เราตอ้งหลกีเลยีงความสมัพันธแ์ละ 
พฤตกิรรมทกีอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์ับซอ้น ผลประโยชนท์ับซอ้นเกดิขนึเมอืผลประโยชนส์ว่นตัวของคณุขดั 
กบัหรอืดขูดักบัผลประโยชนข์อง Vertiv ตัวอยา่งเชน่ อาจเป็นผลประโยชนท์ับซอ้นสําหรับคณุทจีะทําให ้Vertiv 
ตอ้งจา่ยเงนิมากกวา่ทคีวรสําหรับการจัดหาจากผูจ้ัดจําหน่ายทคีณุเป็นเจา้ของหรอืเป็นของเพอืนหรอืญาตสินทิของคุ
ณ หรอืใชตํ้าแหน่งงานของคณุกบั Vertiv เพอืรับผลประโยชนท์ไีมเ่หมาะสมสําหรับตัวคณุเองหรอืผูอ้นื 
 
โปรดแจง้ Vertiv หากคณุหรอืสมาชกิใน 
ครอบครัวใกลช้ดิไดร้ับผลประโยชนท์าง 
การเงนิหรอืขอ้ไดเ้ปรยีบในอสงัหารมิทรัพย ์
สทิธใินสทิธบัิตร หลักทรัพย ์โอกาส 
ในการทํากําไร หรอืสทิธหิรอืทรัพยส์นิอนืๆ 
ทเีป็นผลจากหรอืเกยีวขอ้งโดยตรงกบั 
ตําแหน่งงานของคณุกบั Vertiv 
ไมจํ่าเป็นวา่ผลประโยชนท์ับซอ้นจะตอ้ง 
เกดิขนึจรงิกอ่น ปัญหาถงึจะเกดิขนึ 
ควรหลกีเลยีงสงิทอีาจดเูหมอืนวา่จะ 
กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ หากคณุไมแ่น่ใจ 
เกยีวกบัสงิทคีณุควรทําหรอืไมค่วรทํา 
โปรดขอความชว่ยเหลอืจากผูจ้ัดการ 
ของคณุหรอืฝ่ายกฎหมายของ Vertiv 
 
แนวทางในการจัดการความขดัแยง้ของ 
เราจะชว่ยปกป้องคณุและ Vertiv คณุตอ้ง 
รายงานเรอืงผลประโยชนท์ับซอ้นทเีกดิขนึ 
จรงิหรอือาจเกดิขนึตอ่ผูจ้ัดการของคณุและ 
ฝ่ายกฎหมายของ Vertiv หรอืหากคณุ 
เป็นสมาชกิคณะกรรมการหรอืประธาน 
เจา้หนา้ทบีรหิาร ใหร้ายงานตอ่คณะกรรมการบรหิาร ความขดัแยง้ทเีกดิขนึจรงิหรอือาจเกดิขนึทังหมดทรีายงานจะ 
ไดร้ับการประเมนิโดยฝ่ายกฎหมายของ Vertiv หรอืโดยคณะกรรมการบรหิารตามความเหมาะสม โดยจะพจิารณาวา่ 
มคีวามขดัแยง้อยูห่รอืไม ่และหากมอียู ่วธิทีดีทีสีดุทจีะจัดการกบัความขดัแยง้คอือะไร Vertiv อาจอยูใ่นฐานะท ี
สามารถปรับเปลยีนหรอืวางการควบคมุเพอืหลกีเลยีงความขดัแยง้ทเีกดิขนึจรงิหรอืทรีับรูไ้ด ้ดังนันโปรดอยา่ลมื 
เปิดเผยขอ้มลูความขดัแยง้ทเีกดิขนึจรงิหรอือาจเกดิขนึใดๆ ตัวอยา่งเชน่ หากคณุพบวา่อาจมคีวามขดัแยง้เกดิขนึใน 
การคัดเลอืกซพัพลายเออร ์ทาง Vertiv อาจกําหนดใหพ้นักงาน Vertiv ทา่นอนืเป็นผูป้ระเมนิซพัพลายเออร ์
เพอืขจัดผลประโยชนท์ับซอ้นทเีกดิขนึจรงิหรอืทรีับรูไ้ด ้การทําธรุกรรมทังหมดทอีาจกอ่ใหเ้กดิผลประโยชน ์
ทับซอ้นทเีกยีวขอ้งกบัสมาชกิคณะกรรมการหรอืเจา้หนา้ทบีรหิารตอ้งไดร้ับอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิารกอ่น 
 



หลักจรรยาบรรณของ VERTIV | 12 
 

 

  

 
ฉนัสามารถวา่จา้งญาตหิรอืเพอืนสนทิเพอืทํางานใหก้บั Vertiv ในหนว่ยธรุกจิของฉนัไดห้รอืไม ่

การวา่จา้งญาตหิรอืเพอืนสนทิอาจสง่ผลใหเ้กดิผลประโยชนท์ับซอ้นทเีกดิขนึจรงิหรอืทรีับรูไ้ด ้กอ่นการวา่จา้ง คณุควรแจง้�
ใหผู้จ้ัดการและฝ่ายทรัพยากรบคุคลหรอืฝ่ายกฎหมายของ Vertiv ทราบ อาจมวีธิแีกปั้ญหาเพอืหลกีเลยีงไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้�
ใดๆ เชน่ การแตง่ตังคณะกรรมการวา่จา้งอสิระ หรอืการวา่จา้งบคุคลในหน่วยธรุกจิอนืของ Vertiv 

ฉนัสามารถดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการบรหิารในบรษิทัทอียูใ่นตลาดหลกัทรพัยท์ไีมใ่ชคู่แ่ขง่หรอืซพัพลายเออรข์อ
ง Vertiv ไดห้รอืไม ่

กอ่นดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบรหิารหรอืหน่วยงานกํากบัดแูลทคีลา้ยกนัสําหรับบรษัิทใดๆ (รวมถงึองคก์รไมแ่สวงหาผล�
กําไร) คณุตอ้งไดร้ับอนุญาตจากประธานเจา้หนา้ทบีรหิารและหัวหนา้ทปีรกึษาดา้นกฎหมายของ Vertiv กอ่น การเขา้รว่มหรอื�
ใหบ้รกิารแกอ่งคก์รอนื ไมว่า่จะเป็นองคก์รพลเมอืง การกศุล บรรษัท ราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน หรอืไมแ่สวงหากําไร�
ในลักษณะปกต ิจะตอ้งไม ่(ก) ลดและแทรกแซงประสทิธภิาพการใหบ้รกิารทเีหมาะสมทังหมดของ Vertiv อยา่งมนัียสําคัญ หรอื 
(ข) กอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้นทเีป็นไปไดห้รอืรับรูไ้ดต้อ่ Vertiv 

คณุเป็นผูจ้ดัการฝ่ายจดัซอืและคูส่มรสของคณุไดร้บัการวา่จา้งจากซพัพลายเออรร์ายหนงึของคณุ คณุควรทําอยา่งไร 

คณุควรเปิดเผยเรอืงผลประโยชนท์ับซอ้นทอีาจเกดิขนึนกีบัผูจ้ัดการของคณุและฝ่ายกฎหมายของ Vertiv เพอืใหดํ้าเนนิการท�ี
เหมาะสมตอ่ไป Vertiv อาจใชข้นัตอนตา่งๆ และขอความรว่มมอืจากคณุเพอืหลกีเลยีงไมใ่หเ้กดิผลประโยชนท์ับซอ้นทเีกดิขนึจรงิ�
หรอืทเีห็นไดช้ดั 

คณุเป็นพนกังานของ Vertiv ทไีดร้บั “ผลประโยชนด์า้นวตัถ”ุ (กรรมสทิธหิรอือยา่งอนื) ในบรษิทัทคีณุรูจ้กัหรอืสงสยั�
วา่เป็นลกูคา้ ซพัพลายเออร ์หรอืคูแ่ขง่สําคญัของ Vertiv และคณุใชต้ําแหนง่งานท ีVertiv เพอืใหม้ผีลกบัการทํา�
ธุรกรรมกบับรษิทัดงักลา่ว อนุญาตใหท้าํไดห้รอืไม ่

ไมไ่ด ้คณุไมส่ามารถใชตํ้าแหน่งงานของคณุอยา่งไมเ่หมาะสมเพอืมอีทิธพิลตอ่การทําธรุกรรมกบับรษัิททคีณุม ี“ผลประโยชน�์
ดา้นวัตถ”ุ นอกจากน ีไมว่า่คณุจะม ี“ผลประโยชนด์า้นวตัถ”ุ หรอืไมนั่น จะมกีารพจิารณาโดยฝ่ายกฎหมายหรอืคณะกรรมการบรหิาร�
ของ Vertiv ตามความเหมาะสม โดยพจิารณาจากสถานการณ์ทเีกยีวขอ้งทงัหมด รวมทังความสมัพันธข์องคณุกบัลกูคา้ ซพัพลาย�
เออร ์หรอืคูแ่ขง่ และกบัการทําธรุกรรมทเีฉพาะเจาะจง หากมขีอ้สงสยั ใหร้ายงานผลประโยชนท์ับซอ้นทอีาจเกดิขนึหรอืทเีกดิขนึ�
จรงิกบัผูจ้ัดการของคณุ เพอืปกป้องผลประโยชนข์องคณุและผลประโยชนข์อง Vertiv ในหลายกรณี คณุสามารถหลกีเลยีงความ�
ขดัแยง้ไดห้ากมกีารเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วลว่งหนา้ โปรดทราบวา่ความขดัแยง้อาจเกดิขนึไดเ้มอืสมาชกิในครอบครัวใกลช้ดิของ�
คณุเป็นบคุคลทมีสีว่นเกยีวขอ้ง 
 
คณุเรมิตน้ธรุกจิใหมข่องตวัเองขณะทํางานอยู ่โดยคณุทาํธรุกจินใีนชว่งเย็นและวนัหยดุสดุสปัดาห ์ในสว่นทเีกยีวขอ้ง�
กบังานน ีคณุอยากรูว้า่เราจา่ยเงนิใหก้บัผูข้ายวสัดสุนิเปลอืงบางรายไปเทา่ไร ซงึคณุอาจตอ้งจดัซอืวสัดดุงักลา่ว�
สําหรบัธุรกจิใหมข่องคณุดว้ยเชน่กนั คณุสามารถคน้หาขอ้มลูนแีละนําไปใชเ้พอืประโยชนข์องคณุไดห้รอืไม ่
 
ไมไ่ด ้กจิกรรมนจีะกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์ับซอ้น คณุไมส่ามารถใชข้อ้มลูทางธรุกจิของ Vertiv เพอืประโยชนส์ว่นตวัของคณุ�
เองได ้นอกจากน ีคณุตอ้งไมทํ่าธรุกจิสว่นตัวโดยใชส้ถานททีเีป็นทรัพยส์นิของ Vertiv หรอืในเวลางานของ Vertiv 
 

? 
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โอกาสขององคก์ร 

ในการตัดสนิใจทางธรุกจิอยา่งมวีัตถปุระสงคใ์นนามของ Vertiv เราตอ้งไมแ่ขง่ขนักบับรษัิทของเราเอง เรามหีนา้ท ี
ตอ่ Vertiv ในการพัฒนาผลประโยชนท์ชีอบดว้ยกฎหมายของ Vertiv ใหเ้จรญิกา้วหนา้เมอืมโีอกาสททํีาได ้ดังนัน 
คณุไมค่วรปฏบัิตดิังตอ่ไปนี 

 รับหรอืแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตัวจากโอกาสทพีบหรอืเกดิขนึอันเกยีวเนอืงมาจากการทํางานใหก้บั Vertiv 
(รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการใชท้รัพยส์นิหรอืขอ้มลูของ Vertiv หรอืตําแหน่งงานของคณุกบั Vertiv) 

 ใชท้รัพยส์นิหรอืขอ้มลูของ Vertiv เพอืผลประโยชนส์ว่นตัวของคณุ 
 แขง่ขันกบั Vertiv ทังทางตรงและทางออ้มเพอืโอกาสทางธรุกจิ 

 
ของกํานลั การตอ้นรบั และการเลยีงรบัรอง 
การใหแ้ละรับของกํานัลทางธรุกจิและการเลยีงรับรองในระดับพอประมาณเป็นเรอืงปกต ิเพอืสรา้งมติรไมตรแีละ 
กระชบัความสมัพันธใ์นการทํางานกบัซพัพลายเออร ์ลกูคา้ และบคุคลภายนอกอนืๆ อยา่งไรก็ตาม กอ่นทคีณุจะ 
ใหห้รอืรับของมคีา่ ใหป้รกึษากบัผูจ้ัดการของคณุและยนืยันถงึสงิทกีฎหมายทอ้งถนิอนุญาตตลอดจนแนวทางปฏบัิต ิ
ของอกีฝ่ายหนงึกอ่น ในหลายกรณีจะมกีฎหมายหรอืนโยบายทเีขม้งวดหา้มการใหห้รอืรับของกํานัลหรอืการตอ้นรับ 
ในทกุรปูแบบ โดยเฉพาะอยา่งยงิเมอืมเีจา้หนา้ทขีองรัฐเขา้มาเกยีวขอ้ง 

สงิทเีหมาะสมเป็นของกํานัลไดนั้นจะแตกตา่งกนัไปตามสถานการณ์นันๆ (รวมถงึตําแหน่งงานของพนักงาน) 
แตส่งิสําคัญก็คอืตอ้งหลกีเลยีงไมใ่หเ้กดิลักษณะของพฤตกิรรมทไีมเ่หมาะสมแมแ้ตเ่ล็กนอ้ย Vertiv หา้มมใิหห้รอื 
รับเงนิสด บัตรของขวัญ บัตรกํานัล หรอืของขวัญอนืๆ ทอีาจดฟูุ่ มเฟือยหรอืไมเ่หมาะสมภายใตส้ถานการณ์นันๆ 
โดยหลักทัวไปแลว้ พนักงานและสมาชกิคณะกรรมการของ Vertiv สามารถเสนอหรอืรับของกํานัลไดต้ราบเทา่ทขีอง 
กํานัลนันถกูตอ้งตามกฎหมาย และ: 

 ไมก่อ่ใหเ้กดิลกัษณะหรอืภาระผกูพันทบีคุคลหรอืฝ่ายผูใ้หข้องกํานัลนันมสีทิธไิดร้ับขอ้ไดเ้ปรยีบหรอืการปฏิ
บัตเิป็นพเิศษใดๆ เพอืแลกเปลยีนกบัของกํานัล 

 จะไมทํ่าให ้Vertiv หรอือกีฝ่ายตอ้งเป็นทอีับอายหากมกีารเปิดเผยตอ่สาธารณะ 
 เป็นไปตามขอ้กําหนดทรีะบไุวโ้ดยผูบ้รหิารทอ้งถนิ หากม ี
 มกีารเปิดเผยและอนุมัตติามทกีําหนดไวใ้นนโยบายของกํานัลและการตอ้นรับของ Vertiv 
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บคุคลซงึอยูใ่นฐานะผูเ้สนอหรอืรับการเลยีงตอ้นรับตอ้งทราบกฎหมายทบัีงคับใช ้การเลยีงรับรองทเีกยีวขอ้งกบั 
พนักงานหรอืสมาชกิคณะกรรมการของ Vertiv จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดตอ่ไปน ี

 ไมเ่กดิขนึบอ่ย 
 เป็นไปตามกฎหมายทบัีงคับใช ้
 มรีสนยิมดแีละเกดิขนึในสถานทจีัดงานทเีหมาะสมกบัธรุกจิ 
 สมเหตสุมผลและเหมาะสมในบรบิทของโอกาสและตําแหน่งงานของพนักงาน 
 ไมเ่ป็นการตดิสนิบน ใหเ้งนิใตโ้ตะ๊ หรอืพฤตกิรรมทผีดิกฎหมาย ไมเ่หมาะสม หรอืผดิจรรยาบรรณอนืๆ 
 ไมส่รา้งภาพลกัษณ์ท ีVertiv หรอืบคุคลภายนอกรายใดก็ตามจะมสีทิธไิดร้ับการปฏบัิตเิป็นพเิศษ 
 ไดร้ับการอนุมตัแิละเปิดเผยตามทกีําหนดไวใ้นนโยบายของกํานัลและการตอ้นรับของ Vertiv 

หากคณุไมแ่น่ใจวา่ควรจะรับของกํานัลหรอืการเลยีงรับรองหรอืไม ่โปรดสอบถามผูจ้ัดการของคณุ พารท์เนอรธ์รุกจิ 
ดา้นทรัพยากรบคุคล หรอืฝ่ายกฎหมายของ Vertiv เชน่เดยีวกบัผลประโยชนท์ับซอ้นใดๆ สงิสําคญัคอืตอ้งมคีวาม 
โปรง่ใสเกยีวกบัเรอืงเหลา่น ีปัญหาทอีาจเกดิขนึมักจะสามารถบรรเทาไดก้อ่นทจีะลกุลามใหญโ่ตโดยการเปิดเผยตอ่ 
บคุคลทเีหมาะสม รวมถงึผูจ้ัดการของคณุ หากเป็นการไมเ่หมาะสมทจีะปฏเิสธของกํานัลเนอืงจากเป็น 
ขนบธรรมเนยีมทอ้งถนิ และของกํานัลหรอืการเลยีงรับรองนันมมีลูคา่สงู ผูต้ดิตอ่ทอีา้งองิไวข้า้งตน้จะชว่ยหาวธิทีดี ี
ทสีดุในการปกป้องคณุและ Vertiv จากภาพลักษณ์การประพฤตทิไีมเ่หมาะสมใดๆ ได ้สําหรับคําแนะนําเพมิเตมิ 
เกยีวกบัการใหแ้ละรับของกํานัล มอือาหาร การเลยีงรบัรอง และสงิของมคีา่อนืๆ โปรดด ู“นโยบายของกํานัล 
การตอ้นรับ และการเดนิทาง” ของ Vertiv และตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายของ Vertiv หากคณุมคํีาถามใดๆ 

  
มกีฎหมายหรอืกฎเกณฑใ์ดบา้งทบีงัคบัใชห้ากบคุคลภายนอกเป็นหนว่ยงานหรอืเจา้หนา้ทขีองรฐั 

ม ีการเสนอของกํานัลหรอืการเลยีงรับรองแกเ่จา้หนา้ทขีองรฐัหรอืพนักงานของหน่วยงานทรีัฐเป็นเจา้ของ 
หรอืควบคมุอยูภ่ายใตก้ฎหมายและขอ้บังคับทซีบัซอ้น กอ่นเสนอหรอืรับของกํานัลหรอืการเลยีงรับรองในสถานการณ์ 
ดังกลา่ว ใหข้อคําแนะนําจากฝ่ายกฎหมายของ Vertiv กอ่น ดหูัวขอ้ “การทําสญัญารฐับาล” ในหนา้ท ี25 

เป็นการเหมาะสมหรอืไมท่จีะขอใหซ้พัพลายเออรพ์าฉนัไปชมการแขง่ขนักฬีา 

ไมเ่ป็นการเหมาะสมในการรอ้งขอของกํานัลหรอืการเลยีงรบัรองทเีป็นประโยชนก์บัคณุเป็นการสว่นตัว ทงันไีมคํ่านงึวา่ 
จะมมีลูคา่เทา่ใดก็ตาม อยา่งไรก็ด ีเป็นการเหมาะสมทจีะเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาหากไดร้ับเชญิจากซพัพลายเออร ์
หากการเขา้รว่มการแขง่ขนันันเป็นไปตามกฎเกณฑท์อีธบิายไวใ้นหลักจรรยาบรรณน ีมมีลูคา่ทสีมเหตสุมผล สอดคลอ้ง 
กบัแนวทางปฏบัิตปิกตขิองอตุสาหกรรมและกฎหมายทบัีงคับใช ้และหากทังคณุและซพัพลายเออรว์างแผนทจีะเขา้ 
รว่มงานนเีพอืวตัถปุระสงคท์างธรุกจิอยูแ่ลว้ หากตอ้งการคําแนะนําเพมิเตมิเกยีวกบัการรับของกํานัล มอือาหาร การเลยีงรบัรอง 
และสงิของมคีา่อนืๆ โปรดด”ูนโยบายของกํานัล การตอ้นรบั และการเดนิทาง” ของ Vertiv 

? 
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การป้องกนัสนิทรพัยข์องบรษิทัและการรกัษาความลบั 

Vertiv ใหก้ารเขา้ถงึขอ้มลูและสนิทรัพยท์างเทคโนโลยแีกพ่นักงานทไีดร้ับอนุญาต สมาชกิคณะกรรมการ ผูร้ับเหมา 
และทรัพยากรทเีชอืถอืไดอ้นืๆ ตามความจําเป็น เพอืใหบ้รรลภุารกจิและเป้าหมายของบรษัิท Vertiv มุง่มันทจีะ 
ปกป้องขอ้มลูทเีป็นความลับ รวมถงึการจดัการ การป้องกนั และการกําจัดขอ้มลูของบรษัิทอยา่งเหมาะสม ขอ้มลู 
บรษัิทเป็นทรัพยากรอันมคีา่สําหรับ Vertiv และขอ้มลูทไีดร้ับการจัดการหรอืเปิดเผยอยา่งไมเ่หมาะสม (ไมว่า่จะโดย 
ตังใจหรอืไมไ่ดต้ังใจ) อาจสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายทางการเงนิตอ่ Vertiv หรอืมผีลกระทบเชงิลบอนืๆ 
เพอืใหแ้น่ใจวา่มกีารจัดการ การป้องกนั และการกําจัดขอ้มลูบรษัิทอยา่งเหมาะสม คณุตอ้งไมป่ฏบัิตดิังน ี

 ใหข้อ้มลูทเีป็นความลับทไีดร้ับขณะทํางาน 
รว่มกบั Vertiv ซงึรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ 
เอกสารทเีกยีวขอ้งกบัลกูคา้ โครงการพัฒนา 
ตน้ทนุ การตลาด การคา้ การลงทนุ กจิกรรม 
การขาย ทรัพยส์นิทางปัญญา การสง่เสรมิการ 
ขาย ขอ้มลูเครดติและการเงนิ กระบวนการผลติ 
วธิกีารจัดหาเงนิทนุ หรอืแผนธรุกจิหรอืกจิการ 
ตา่งๆ ของ Vertiv แกบ่คุคลหรอืนติบิคุคลใดๆ 
เวน้แตจ่ะไดร้ับอนุญาตจากเจา้หนา้ทบีรหิาร 

 ใชข้อ้มลูทไีมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะทไีดร้ับใน 
ขณะทเีกยีวขอ้งกบั Vertiv เพอืประโยชนส์ว่นตัว 
ของคณุเองหรอืของผูอ้นื ซงึรวมถงึแตไ่ม ่
จํากดัเพยีงการซอืขายหลักทรัพย ์

 เก็บรักษาเอกสารหรอืขอ้มลูอนืๆ ของ Vertiv 
เพอืวัตถปุระสงคใ์ดๆ หรอืเปิดเผยแนวทางปฏบัิตทิางธรุกจิ ขอ้มลูทเีป็นความลับ หรอืความลับทางการคา้ 
ของ Vertiv แกบ่คุคลอนืใด หลังจากออกจากการจา้งงานหรอืการทํางานใหก้บั Vertiv ไปแลว้ 

เมอืสนิสดุการทํางานใหก้บั Vertiv แลว้ คณุตอ้งสง่สงิของทจีับตอ้งไดท้ังหมดและไฟลอ์เิล็กทรอนกิสท์เีกยีวขอ้ง 
กบัธรุกจิคนืใหก้บั Vertiv นอกจากน ีคณุยังตอ้งปฏบัิตติามภาระผกูพันของคณุตอ่ไป แมว้า่คณุจะไมไ่ดเ้กยีวขอ้งกบั 
Vertiv แลว้ก็ตาม 

ไมค่าํนงึถงึสงิทกีลา่วมาขา้งตน้ ไมม่ขีอ้ความใดในหลกัจรรยาบรรณนมีจีดุมุง่หมายเพอืกํากบั จาํกดั 
หรอืหา้มไมใ่หบ้คุคลรายงานการละเมดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทอีาจเกดิขนึตอ่หนว่ยงานของรฐัหรอืนติบิคุ
คล ซงึรวมถงึแตไ่มจ่ํากดัเพยีงกระทรวงยตุธิรรมหรอืสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด 
หลกัทรพัย ์หรอืจากการเปิดเผยอนืๆ ทไีดร้บัการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของรฐัหรอืรฐับาล 
กลาง พนกังานและสมาชกิคณะกรรมการไมจ่ําเป็นตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก Vertiv ลว่งหนา้ในการรายงาน 
หรอืเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว และบคุคลเหลา่นนัไมจ่ําเป็นตอ้งแจง้ Vertiv วา่พวกเขาไดท้ําการรายงาน 
หรอืเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
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คณุมขีอ้มลูทเีป็นความลบัจากนายจา้งคนกอ่นของคณุ ซงึคณุไดแ้ชรก์บัผูจ้ดัการ Vertiv ของคณุ 
ถอืวา่เป็นการกระทาํทเีหมาะสมหรอืไม ่

ไมเ่หมาะสม เราตอ้งประพฤตปิฏบัิตดิว้ยความซอืสตัยส์จุรติและละเวน้จากการเปิดเผยขอ้มลูทเีป็นความลับจากนายจา้ง 
คนกอ่นของเราเสมอ  

ขณะอยูใ่นลฟิต ์คณุบงัเอญิไดย้นิคนสองคนคยุกนัเรอืงขอ้มลูเกยีวกบัผลติภณัฑข์องคูแ่ขง่ ซงึ Vertiv 
กําลงัใหค้วามสนใจอยู ่คณุสามารถเปิดเผยขอ้มลูนแีก ่Vertiv ไดห้รอืไม ่

หากคณุไมไ่ดร้บัขอ้มลูดังกลา่วมาอยา่งผดิกฎหมาย ไมไ่ดร้บัการแชรม์าอยา่งผดิกฎหมาย และการใชข้อ้มลูดังกลา่ว 
ไมส่ง่ผลใหเ้กดิการละเมดิกฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาด คณุสามารถแชรข์อ้มลูดังกลา่วและนําไปใชไ้ด ้อยา่งไรก็ตาม 
โปรดทราบวา่กฎหมายในเรอืงนมีคีวามซบัซอ้น ดว้ยเหตนุ ีโปรดตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายหากมคํีาถามวา่ขอ้มลูใดบา้งท ี
เหมาะสมจะแชรไ์ด ้ดเูพมิเตมิในหัวขอ้ “การแขง่ขนัและการดําเนนิธรุกจิอยา่งเป็นธรรม” ในหนา้ท ี21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสมบรูณ์ของบนัทกึทางการเงนิ 
Vertiv มุง่มันทจีะรักษาบันทกึทางการเงนิและธรุกจิอนืๆ ใหถ้กูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ์ ตลอดจนสอืสารผลลัพธ ์
ทางการเงนิและขอ้มลูทสํีาคัญอนืๆ อยา่งครบถว้น ยตุธิรรม ถกูตอ้ง และตรงเวลา ลกูคา้ นักลงทนุ และพารท์เนอร ์
ทางธรุกจิของเราไวว้างใจใหเ้ราบันทกึและรายงานขอ้มลูทางการเงนิทถีกูตอ้ง คณุตอ้งไมบ่ดิเบอืนบันทกึทางการเงนิ 
หรอืผลการดําเนนิงาน ในทํานองเดยีวกนั คณุตอ้งไมป้่อนขอ้มลูในบัญชหีรอืบันทกึของบรษัิทโดยจงใจแอบซอ่น 
บดิเบอืน หรอืปิดบังลักษณะทแีทจ้รงิของการทําธรุกรรม ผลลัพธ ์หรอืยอดดลุใดๆ คณุตอ้งปฏบัิตติามกฎหมาย 
และหลักการบัญชทียีอมรับโดยทัวไปเสมอ 

ความรับผดิชอบในการดแูลรักษาบัญชแีละบันทกึทถีกูตอ้งไมไ่ดเ้ป็นเพยีงบทบาทของฝ่ายการเงนิและบัญชเีทา่นัน 
เราแตล่ะคนตอ้งมคีวามซอืสตัยส์จุรติเมอืตอ้งจัดการกบับันทกึทางการเงนิ รวมถงึรายงานคา่ใชจ้า่ยและการทํา 
รายการยอดขาย การปลอมแปลงรายงานคา่ใชจ้า่ยแมจ้ะเป็นจํานวนเงนิเพยีงเล็กนอ้ยก็ตาม ถอืเป็นการฉอ้โกง 
และการโจรกรรม และอาจสง่ผลใหไ้ดร้บับทลงโทษทางวนัิย รวมถงึการเลกิจา้งและการดําเนนิคดทีางอาญา 

ความสมบรูณ์ในการรายงานทางการเงนิของเรามคีวามสําคัญอยา่งยงิเมอืเราอยูฐ่านะผูข้ายหรอืฐานะอนืๆ ทเีรา 
มโีควตาปกตทิจีะตอ้งไปใหถ้งึ เราตอ้งไมป่ลอ่ยใหแ้รงกดดันในความตอ้งการทจีะบรรลเุป้ายอดขายหรอืตน้ทนุ 
หรอืโอกาสทจีะไดร้ับคา่คอมมชิชนัการขายเพมิขนึ ทําใหเ้ราตอ้งปลอมแปลง เรง่รัด หรอืพดูถงึการบรรลยุอดขาย 
เกนิจรงิในชว่งเวลาใดเวลาหนงึอยา่งไมเ่หมาะสม ตัวอยา่งของความประพฤตทิไีมเ่หมาะสมดังกลา่ว ไดแ้ก ่
การป้อนตัวเลขยอดขายทเีป็นเท็จ บดิเบอืน หรอืเกนิจรงิ และ/หรอืการปลอมแปลงขอ้ตกลงในการจัดสง่ การสง่มอบ 
ราคา กรรมสทิธ ิหรอืขอ้ตกลงอนืๆ กับลกูคา้ ผูจ้ัดจําหน่าย หรอืบคุคลทสีามอนืๆ 

ความสมบรูณ์ของบันทกึทางการเงนิของ Vertiv เป็นสงิสําคัญอยา่งยงิ หา้มมใิหพ้นักงานหรอืคณะกรรมการกระทํา 
การใดๆ ทเีป็นการฉอ้โกง บังคับขม่ขู ่กํากบัควบคมุ หรอืหลอกลวงนักบัญชหีรอืทปีรกึษาของบรษัิททเีกยีวขอ้ง 
กบัการปฏบัิตงิานตรวจสอบหรอืทบทวนบันทกึทางการเงนิของบรษัิทเพอืวัตถปุระสงคใ์นการบดิเบอืนงบการเงนิ 
ทไีดม้า  

? 
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การป้องกนัการใชท้รพัยส์นิโดยเปลา่ประโยชน ์

พนักงานและสมาชกิคณะกรรมการตอ้งปกป้องทรัพยส์นิของ Vertiv สนับสนุนการใชง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ 
ป้องกนัในเชงิรกุไมใ่หเ้กดิการสญูหาย ความเสยีหาย การโจรกรรม การใชโ้ดยเปลา่ประโยชน ์และการใชง้านทไีม ่
เหมาะสม การโจรกรรม การสญูเสยี การใชใ้นทางทผีดิ ความประมาท และการใชท้รัพยส์นิโดยเปลา่ประโยชน ์
มผีลกระทบโดยตรงตอ่ผลกําไรของ Vertiv โดยทัวไปแลว้ ทรัพยส์นิของ Vertiv ควรใชเ้พอืวัตถปุระสงคท์าง 
ธรุกจิทชีอบดว้ยกฎหมายเทา่นัน และคณุไมค่วรคาดหวังความเป็นสว่นตัวเมอืใชท้รัพยากรของบรษัิทตามขอบเขต 
ทกีฎหมายทอ้งถนิอนุญาต Vertiv อาจรอ้งขอใหช้ําระเงนิคนืสําหรับคา่ใชจ้า่ยโดยตรงทเีกยีวขอ้งกบัการใชใ้นทาง 
ทผีดิหรอืการสญูเสยีทรัพยส์นิ ทังนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิท 

 

การใชง้านทยีอมรบัได ้

ทรัพยส์นิทางเทคโนโลยขีอง Vertiv มบีทบาทสําคัญในการทํางานของเราอยา่งยงิ เครอืงมอืเหลา่นชีว่ยให ้
งานของเรามคีวามยดืหยุน่ และชว่ยใหเ้รามคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละมปีระสทิธภิาพมากขนึในการดําเนนิงานใหก้บั 
บรษัิทและลกูคา้ของเรา อยา่งไรก็ตาม เครอืงมอืเดยีวกนันจํีาเป็นตอ้งไดร้ับการบรหิารจัดการอยา่งระมัดระวัง 
และรับผดิชอบ และใชใ้หส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบัิตทิางธรุกจิทดีแีละกฎหมายทบัีงคับใชด้ว้ย 

คอมพวิเตอร ์อปุกรณ์เคลอืนท ีซอฟตแ์วร ์และเทคโนโลยสีารสนเทศอนืๆ ทังหมดท ีVertiv จัดหาใหนั้นมไีวสํ้าหรับ 
การใชง้านเพอืธรุกจิ แต ่Vertiv รับรูว้า่การนําไปใชง้านสว่นตัวเพยีงเล็กนอ้ยอาจทําได ้ในขอบเขตทกีฎหมายทอ้งถนิ 
อนุญาต คณุไมค่วรคาดหวังความเป็นสว่นตัวเมอืใชท้รัพยากรของบรษัิท การสอืสารทางอเิล็กทรอนกิสท์ังหมดท ี
สง่โดยใชส้นิทรัพยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศของ Vertiv อาจไดร้ับการตรวจสอบและเขา้ถงึโดย Vertiv และสามารถ 
คน้พบไดใ้นกรณีทมีกีารสอบสวนหรอืการดําเนนิคด ีVertiv ขอสงวนสทิธภิายใตข้อ้จํากดัทางกฎหมายทบัีงคับใชใ้ดๆ 
ในการเขา้ถงึ เรยีกคน้ และตรวจสอบการสอืสาร บันทกึ และขอ้มลูโดยใชท้รัพยากรของ Vertiv รวมถงึคอมพวิเตอร ์
หรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ซอฟตแ์วร ์และระบบการสอืสารของ Vertiv ทังหมด ทรัพยส์นิและขอ้มลูดังกลา่ว 
อยูภ่ายใตก้ารเขา้ถงึ การตรวจสอบ การเฝ้าตดิตาม การสอบสวน และการเปิดเผยทสีอดคลอ้งกับกฎหมายทบัีงคับใช ้
ขอ้ตกลงของคณะทํางาน และนโยบายของบรษัิทเพอืวัตถปุระสงคใ์นการปกป้องความมันคงและปลอดภัยของบคุคล 
และขอ้มลูสว่นบคุคล ทรัพยส์นิทางเทคโนโลย ีทรัพยส์นิทางปัญญา ขอ้มลูทเีป็นความลับของ Vertiv อยา่งไรก็ตาม 
สงิสําคัญทคีวรทราบคอื Vertiv จะไมแ่ทรกแซงขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืการตดิตอ่สอืสาร เวน้แตก่ารประพฤตหิรอืการ 
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ตดิตอ่สอืสารดังกลา่วทําใหป้ระสทิธภิาพการทํางานลดลง สง่ผลเสยีตอ่สภาพแวดลอ้มในการทํางานของ Vertiv 
อาจสง่ผลกระทบตอ่ชอืเสยีงของ Vertiv หรอือาจสง่ผลใหเ้กดิการละเมดิหลักจรรยาบรรณหรอืกฎหมายทบัีงคับใช ้

การควบคมุเชงิป้องกนัรวมถงึการลงบันทกึและการตรวจสอบทัวไปเพอืรับรองถงึความปลอดภัยของขอ้มลูและระบบจ
ากการละเมดิและกจิกรรมทเีป็นอันตรายอนืๆ 

พนักงานและบคุคลอนืๆ ทมีสีทิธเิขา้ถงึทรัพยส์นิใดๆ ของ Vertiv ซงึรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงเทคโนโลย ีขอ้มลู 
การตลาด โครงสรา้งองคก์รของฝ่ายขาย หรอืขา่วกรององคก์รอนืๆ ไมค่วรคาดหวงัความเป็นสว่นตัวในสว่นท ี
เกยีวกบัสงิใดก็ตามทอีาจเขา้ถงึ สรา้ง ดาวนโ์หลด จัดเก็บ สง่ รับ สอืสาร หรอืใชอ้ยา่งอนื ทังนีไมคํ่านงึถงึประเด็น 
สาระสําคัญ แมว้า่จะอยูใ่นอปุกรณ์สว่นบคุคล เวน้แตก่ฎหมายทบัีงคับใชจ้ะกําหนดสทิธคิวามเป็นสว่นตัวดังกลา่วไว ้
คณุมหีนา้ทรีับผดิชอบในการปกป้องและรักษาทรัพยส์นิและทรัพยากรของ Vertiv โดยปฏบัิตดิังตอ่ไปน:ี 

 ใชค้อมพวิเตอรแ์ละทรัพยส์นิอนืๆ ของ Vertiv เพอืวัตถปุระสงคข์องบรษัิทและสอดคลอ้งกบันโยบายของ 
บรษัิท 

 ปกป้องทรัพยากรของ Vertiv ใหป้ลอดภัยในขณะทใีชง้านและกําลังจัดเก็บอยู ่
 ไมจ่ัดเก็บขอ้มลูทเีป็นความลับหรอืขอ้มลูทลีะเอยีดออ่นบนอปุกรณ์สว่นบคุคลทไีมไ่ดร้ับอนุญาต 
 ไมต่ดิตังซอฟตแ์วรท์ไีมไ่ดร้บัอนุญาตหรอืไมม่ใีบอนุญาตบนคอมพวิเตอรข์อง Vertiv หรอืบนอปุกรณ์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศอนืๆ (ยกเวน้แอปพลเิคชนัสว่นบคุคลทไีมม่สีาระสําคัญ) 
 ไมห่ลบเลยีงคณุสมบัตดิา้นการรักษาความปลอดภัยทตีดิตังในอปุกรณ์ 
 แจง้ผูจ้ัดการของคณุ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศของ Vertiv หรอืฝ่ายรักษาความปลอดภัย ตามความ 

เหมาะสม เมอืทรัพยส์นิของบรษัิทเกดิสญูหาย ถกูขโมย หรอืถกูบกุรกุ 
 แจง้ผูจ้ัดการของคณุ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศของ Vertiv หรอืฝ่ายรักษาความปลอดภัย ตามความ 

เหมาะสม เกยีวกบักจิกรรมอาชญากรรมททีราบหรอืน่าสงสยัใดๆ หรอืการคกุคามตอ่บคุลากรหรอื 
ทรัพยส์นิของบรษัิท 
 

Vertiv ตระหนักถงึภาระหนา้ทตีอ่สภาการทํางานในยโุรป สหภาพแรงงาน และองคก์รตัวแทนพนักงานท ี
คลา้ยกนัทัวโลก ในบรบิทดังกลา่ว Vertiv จะเขา้ถงึ ตรวจสอบ และตดิตามทรัพยส์นิตามขอ้กําหนดขององคก์ร 
ดังกลา่ว กฎหมายทบัีงคับใช ้และนโยบายของบรษัิท 

  

 

ถา้ฉนัสง่ขอ้ความทางธรุกจิเกยีวกบั Vertiv ทางโทรศพัทม์อืถอืสว่นตวั แตภ่ายหลงัจากนนั Vertiv 
มชีอือยูใ่นคดฟ้ีองรอ้ง ขอ้ความของฉนัจะถกูเปิดเผยใชห่รอืไม ่

ใช!่ สงิใดก็ตามทคีณุสง่หรอืรบั เอกสารฉบับพมิพห์รอืเอกสารอนื แมว้า่จะเป็นขอ้ความจาก�
โทรศัพทม์อืถอืสว่นตวัของคณุ อาจถกูเปิดเผยได ้ 

หากมคีนบอกฉนัวา่ฉนัควรใชอ้เีมลสว่นตวัเพอืเจรจาขอ้ตกลงการซอืขาย เนอืงจากวธินีไีมม่ทีางททีนายความของ 
Vertiv หรอืบรษิทัจะทราบ เป็นเรอืงจรงิหรอืไม ่

ไมจ่รงิเลย หากบคุคลภายนอกหรอืเพอืนรว่มงานสนับสนุนใหค้ณุใชว้ธิทีมีุง่เป้าไปทกีารตรวจสอบทางกฎหมายขนัสดุทา้ย 
นันเป็นสญัญาณทแีน่ชดัวา่สงิแรกทคีณุควรทําก็คอื ตดิตอ่ทปีรกึษาดา้นกฎหมายของ Vertiv เพอืหารอืเกยีวกบัเรอืงน ี
มโีอกาสสงูทเีรอืงนอีาจจะละเมดิหลักจรรยาบรรณน ีนโยบายอนืๆ ของบรษัิท หรอืกฎหมายได ้

ถา้ฉนัสง่อเีมลและสําเนาถงึทนายความ หรอืใหท้นายความเขา้รว่มการสนทนา หวัขอ้การสนทนา�
จะไดร้บัการคุม้ครองจากการเปิดเผยในกรณีทมีกีารดาํเนนิคดหีรอืไม ่

ไม ่สทิธขิองทนายความ-ลกูความจะครอบคลมุถงึสถานการณ์ทจํีากดัในกรณีทบีคุคลกําลงัแสวงหาหรอืขอรับคําแนะนํา�
ทางกฎหมายเทา่นัน การสง่สาํเนาถงึทนายความทางอเีมลเพยีงอยา่งเดยีวไมเ่พยีงพอทจีะไดร้ับการคุม้ครองการตดิตอ่สอืสาร 
นอกจากน ีคณุอาจตอ้งพจิารณาถงึสงิทคีณุจะพดูดว้ย การสนทนจะไมไ่ดร้ับการคุม้ครอง แมว้า่จะมทีนายความอยูด่ว้ยก็ตาม 
หากไมไ่ดเ้ป็นการสนทนาเพอืขอรับคําแนะนําทางกฎหมาย และอกีฝ่ายสามารถเปิดเผยเนอืหาการสนทนาของคณุ�
ไดห้ากมกีารขนึใหก้าร 

? 
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การซอืขายหุน้และหลกัทรพัยอ์นืๆ 

ในขณะททํีางานใหก้บั Vertiv หรอืในนามของ Vertiv คณุอาจทราบขอ้มลูเกยีวกบับรษัิทของเราหรอืบรษัิทอนืกอ่นท ี
ขอ้มลูดังกลา่วจะเปิดเผยตอ่สาธารณะ ขอ้มลูดังกลา่วมักเรยีกวา่ “ขอ้มลูภายใน” หรอื “ขอ้มลูสําคัญทยีังไมเ่ปิดเผย 
ตอ่สาธารณะ” และถอืเป็น “ขอ้มลูสําคัญ” หากขอ้มลูดังกลา่วมอีทิธพิลตอ่นักลงทนุในการซอื ขาย หรอืถอืครองหุน้ 
หรอืหลักทรัพยอ์นืๆ ของบรษัิท คณุตอ้งไมใ่ชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสําคัญทยีังไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะเกยีวกบั Vertiv 
หรอืบรษัิทอนือยา่งไมเ่หมาะสม เพอืวัตถปุระสงคใ์นการซอื ขาย หรอืถอืครองหุน้หรอืหลักทรัพยอ์นืๆ นอกจากน ี
คณุตอ้งไมพ่ยายามปันราคาหุน้ทซีอืขายในตลาดหุน้หรอืหลักทรัพยอ์นืๆ ขอ้หา้มนีมผีลกบัการใหคํ้าแนะนําหรอืแชร ์
ขอ้มลูภายในกบัสมาชกิในครอบครัว เพอืน หรอืบคุคลอนือยา่งเทา่เทยีมกนัดว้ย 

 
เพอืป้องกนัไมใ่หเ้กดิการซอืขายโดยใชข้อ้มลูภายในและการใชข้อ้มลูตลาดในทางทผีดิ โปรดปฏบัิตติามกฎตอ่ไปน:ี 

 หา้มซอื ขาย หรอืเทรดหลกัทรัพยข์องบรษัิททซีอืขายในตลาดหลักทรัพยใ์ดๆ ในขณะทคีณุครอบครอง 
ขอ้มลูสําคัญทยีังไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ (หมายความวา่ คณุตอ้งรอจนsกวา่ขอ้มลูนันจะมกีารเปิดเผย 
ตอ่สาธารณะ และใหต้ลาดมเีวลาเพยีงพอทจีะประเมนิขอ้มลูดังกลา่ว) 

 แชรข์อ้มลูภายในเฉพาะกบัเพอืนพนักงาน ตัวแทน หรอืทปีรกึษาของ Vertiv ทจํีาเป็นตอ้งทราบขอ้มลู 
ดังกลา่วเทา่นันเพอืประโยชนข์อง Vertiv และไมเ่ปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วแกบ่คุคลภายนอกบรษัิท Vertiv 
(รวมทังสมาชกิในครอบครัวและเพอืน) 

 ป้องกนัไมใ่หม้กีารเปิดเผยขอ้มลูสําคัญทยีังไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะโดยไมไ่ดต้ังใจ 
 หา้มเผยแพรข่อ้มลูอันเป็นเท็จเกยีวกบั Vertiv หรอืบรษัิทอนืใดโดยเด็ดขาด 

 
การละเมดิกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยท์เีกยีวขอ้งกบัการซอืขายหลักทรัพยอ์ยา่งไมเ่หมาะสมอาจสง่ผลใหถ้กูเลกิจา้ง
และ/หรอืรับโทษทางอาญาได ้สําหรับคําแนะนําเพมิเตมิเกยีวกบัการซอืขายหุน้และหลักทรพัยอ์นืๆ โปรดด ู
“นโยบายการซอืขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน” ของ Vertiv และตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายของ Vertiv 
หากคณุมคํีาถามใดๆ 
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อเีมล ขอ้ความ การสง่ขอ้ความแบบทนัท ีและการสอืสารทางอเิล็กทรอนกิสอ์นืๆ 

Vertiv จัดหาเครอืงมอืสอืสารทางอเิล็กทรอนกิสเ์พอืวัตถปุระสงคท์างธรุกจิเป็นหลัก ไมใ่ชเ่พอืใชส้ว่นตัว แตอ่นุญาต 
ใหส้ามารถใชง้านสว่นตัวไดเ้พยีงเล็กนอ้ย ด ู“นโยบายการใชง้านทยีอมรับได”้ ของ Vertiv การสอืสารทาง 
อเิล็กทรอนกิสถ์อืเป็นบันทกึทางธรุกจิ และคณุควรมองวา่แตล่ะขอ้ความของคณุเป็นหนังสอืสําคัญมากกวา่ 
แคก่ารสนทนา หลกีเลยีงการสง่ขอ้มลูตดิตอ่สอืสารทจีะทําใหค้ณุหรอืบรษัิทอับอายหากมกีารเผยแพรสู่ส่าธารณะ 
และคณุไมค่วรโตเ้ถยีงหรอืแสดงความโกรธอยา่งไมเ่หมาะสมในการตดิตอ่สอืสารทางอเิล็กทรอนกิส ์Vertiv 
จะไมย่อมใหม้กีารใชท้รัพยากรของบรษัิทเพอืสรา้ง เขา้ถงึ จัดเก็บ พมิพ ์รอ้งขอ หรอืสง่เอกสารใดๆ ทเีป็นการ 
ลว่งละเมดิ ขม่ขู ่คกุคาม แสดงออกทางเพศอยา่งโจง่แจง้ หรอืเป็นทน่ีารังเกยีจหรอืไมเ่หมาะสม 

หากคณุเขา้ไปเกยีวขอ้งในขอ้พพิาททางกฎหมายหรอืทราบถงึขอ้พพิาททางกฎหมายทอีาจเกดิขนึ โปรดตดิตอ่ฝ่าย 
กฎหมายของ Vertiv เพอืขอคําแนะนํากอ่นทจีะสง่ขอ้ความอเีมลเกยีวกบัเรอืงดังกลา่ว ทังภายในหรอืภายนอกบรษัิท 

การรกัษาความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เชน่เดยีวกบับรษัิทขนาดใหญอ่นืๆ กลุม่อาชญากรตา่งๆ และแมแ้ตห่น่วยขา่วกรองทไีดร้ับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
ก็พยายามทจีะบกุรกุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ Vertiv ผูใ้ชท้รัพยส์นิทางเทคโนโลยขีอง Vertiv เป็นแนว 
ป้องกนัดา่นแรกและตอ้งคอยเฝ้าระวังตลอดเวลา Vertiv มโีครงการสรา้งความตระหนักและการฝึกอบรมดา้นการ 
รักษาความปลอดภัยเพอืจดุประสงคใ์นการสรา้งวัฒนธรรมทมีุง่เนน้ดา้นความปลอดภัย เป็นสงิสําคัญอยา่งยงิ 
สําหรับความปลอดภัยของ Vertiv ทผีูใ้ชท้กุคนจะตอ้งไดร้ับการฝึกอบรมดา้นการรักษาความปลอดภัยทไีดร้บั 
มอบหมายและรายงานขอ้กังวลดา้นความปลอดภัยในทันท ีจะตอ้งรายงานขอ้กงัวลใดๆ ทอีาจสง่ผลกระทบ 
ตอ่ความปลอดภัยของ Vertiv ไปท ีNetwork Operations Center (NOC) ทหีมายเลข +1-614-841-6000 
หรอืทางอเีมล: NOCTEAM@vertiv.com ตัวอยา่งขอ้กงัวลดา้นความปลอดภัย ไดแ้ก ่ขอ้ความอเีมลฟิ 
ชชงิและสแปม อปุกรณ์ทสีญูหายหรอืถกูขโมย มัลแวร ์และการละเมดิขอ้มลูทน่ีาสงสยั 

  

  
ตวัอยา่งของ “ขอ้มลูภายใน” หรอื “ขอ้มลูสําคญัทยีงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ” มอีะไรบา้ง 
ตัวอยา่งของขอ้มลูภายในจะรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง: 
 

• ผลลัพธท์างการเงนิกอ่นทจีะมกีารเผยแพรสู่ส่าธารณะ 
• การเปลยีนแปลงทสีาํคัญของผูบ้รหิารระดับสงูหรอืกลยทุธข์องบรษัิท 
• ความสมัพันธใ์หมท่างธรุกจิ 
• ผลติภัณฑ ์บรกิาร หรอืแผนการตลาดในอนาคต 
• ขอ้มลูเกยีวกบัคดคีวามหรอืการสอบสวนของรัฐบาล 
• การควบรวมกจิการ การเขา้ซอืกจิการ หรอืการขายกจิการทคีาดการณ์ไว ้

 
คณุเขา้รว่มการประชุมทเีป็นความลบัและทราบวา่ Vertiv กําลงัพจิารณาเขา้ซอืบรษิทัแหง่หนงึอยู ่คณุสามารถใช ้
ขอ้มลูดงักลา่วเพอืซอืหุน้ในบรษิทันนัไดห้รอืไม ่

 

ไมไ่ด ้การกระทําดังกลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์ับซอ้นและอาจเป็นการละเมดิกฎหมาย 

ฉนัจะตดิตอ่ใครไดบ้า้งเพอืใหแ้นใ่จวา่ฉนัไมล่ะเมดิกฎหมายหลกัทรพัยห์รอืนโยบายของ Vertiv 

 

กฎหมายหลักทรัพยม์คีวามซบัซอ้น หากคณุมคํีาถามหรอืตอ้งการความชว่ยเหลอืในการพจิารณาวา่ขอ้มลูทคีณุครอบครองเป็น 
“ขอ้มลูภายใน” หรอื “ขอ้มลูสาํคัญทยีังไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ” หรอืไม ่โปรดตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายของ Vertiv 

? 
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ทรพัยส์นิทางปญัญา 

Vertiv ปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญาของบรษัิทดว้ยวธิกีารตา่งๆ รวมถงึสทิธบัิตร ลขิสทิธ ิความลับทางการคา้ 
เครอืงหมายการคา้ ขอ้ตกลงการรักษาความลับ และขอ้ตกลงการโอนสทิธ ิVertiv เป็นเจา้ของทรัพยส์นิทาง 
ปัญญาทพีัฒนาโดยพนักงานในระหวา่งการจา้งงานท ีVertiv หรอืสรา้งขนึโดยใชท้รัพยส์นิหรอืทรัพยากรของ Vertiv 
หา้มใช ้แจก หรอืเปิดเผยทรัพยส์นิทางปัญญาของ Vertiv โดยไมไ่ดร้ับอนุญาตจาก Vertiv ตัวอยา่งเชน่ หากคณุ 
ลาออกจาก Vertiv และเรมิตังบรษัิทของตัวเอง หรอืเรมิทํางานใหก้บับรษัิทอนื คณุไมไ่ดร้ับอนุญาตใหใ้ชท้รัพยส์นิ 
ทางปัญญาของ Vertiv เพอืประโยชนข์องบรษัิทใหมห่รอืนายจา้งใหมข่องคณุ แมว้า่คณุจะเป็นผูพ้ัฒนาทรัพยส์นิทาง 
ปัญญาดังกลา่วใหก้บั Vertiv ก็ตาม ในทํานองเดยีวกนั คณุตอ้งไมใ่ชท้รัพยส์นิทางปัญญาของบคุคลอนื 
หรอืของบรษัิทอนืขณะทไีดร้ับการวา่จา้งท ีVertiv เนืองจากเป็นการละเมดิกฎหมายหรอืการคุม้ครองตามสญัญา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู 

Vertiv รวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลทเีกยีวขอ้ง เหมาะสม และทเีป็นธรรมเนยีมปฏบัิตปิกต ิเพอืวัตถปุระสงคท์าง 
ธรุกจิทชีอบดว้ยกฎหมายเทา่นัน Vertiv มนีโยบายทจีะปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลทังหมดทปีระมวลผลโดยหรอื 
ในนามของ Vertiv และเพอืรักษาการปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้บังคับวา่ดว้ยความเป็นสว่นตัวของขอ้มลูทบัีงคับ 
ใชท้กุประการ Vertiv ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลแกบ่คุคลทสีามโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตอยา่งเหมาะสมและ 
ตามทกีฎหมายทบัีงคับใชอ้นุญาต Vertiv ไดดํ้าเนนิโครงการความเป็นสว่นตัวและการรักษาความปลอดภัยของขอ้มลู 
โดยมกีารป้องกนัดา้นการบรหิาร เทคนคิ องคก์ร และทางกายภาพ ซงึไดร้ับการออกแบบมาอยา่งเหมาะสม 
เพอืปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลจากการคกุคาม การสญูหาย และการเขา้ถงึหรอืการใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
ในแตล่ะกรณี Vertiv จะพยายามใหก้ารรกัษาความปลอดภัยทเีหมาะสมตามความละเอยีดออ่นของขอ้มลู 
สว่นบคุคลทกีําลังประมวลผลอยู ่

การพดูในนามของ Vertiv 
ในฐานะเป็นสว่นหนงึของความพยายามอยา่งตอ่เนอืงของเราในการเสรมิสรา้งและปกป้องชอืเสยีงอันดขีอง Vertiv 
บรษัิทของเราจงึตอ้งสอืสารกบัสาธารณะอยา่งชดัเจนและเสมอตน้เสมอปลาย ดังนัน เฉพาะผูท้ไีดร้ับการฝึกอบรม 
เทา่นันทไีดร้ับอนุญาตใหพ้ดูตอ่สาธารณชนในนามของ Vertiv หากเป็นสว่นหนงึของงานของคณุในการใชโ้ซเชยีล 
มเีดยีเพอืพดูในนามของ Vertiv คณุตอ้งไดร้ับการฝึกอบรมดา้นโซเชยีลมเีดยีและตดิตอ่ฝ่ายการตลาดของ Vertiv 
เพอืลงทะเบยีนเว็บไซตโ์ซเชยีลมเีดยีใหม ่สําหรับรายละเอยีดเพมิเตมิเกยีวกบันโยบายของเราวา่ดว้ยการใช ้
โซเชยีลมเีดยี โปรดตดิตอ่ฝ่ายการตลาดของ Vertiv 

  
คณุนําแล็ปท็อปของ Vertiv ตดิตวัไปในการเดนิทางเพอืธุรกจิและใชง้านแล็ปท็อปทสีนามบนิ การกระทาํ�
นเีป็นปญัหาหรอืไม ่
 
แมว้า่อาจจะไมก่อ่ใหเ้กดิปัญหา แตม่ขีนัตอนทคีณุควรปฏบัิตเิพอืป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหาขนึ เมอืใชแ้ล็ปท็อปและ�
อปุกรณ์ทคีลา้ยคลงึกนัในทสีาธารณะสาํหรบังานธรุกจิ คณุตอ้งแน่ใจวา่หนา้จอของคณุไดร้บัการป้องกนัไมใ่หผู้ค้น�
รอบขา้งมองเห็นตลอดเวลา นอกจากน ีคณุตอ้งไมป่ลอ่ยอปุกรณ์ของคณุทงิไวลํ้าพังโดยไมม่ใีครดแูล 
 
คณุสรา้งโปรแกรมซอฟตแ์วรท์ลํีาสมยัในเวลางานซงึ Vertiv จะไดร้บัผลกําไรจากความพยายามทางธุรกจินนั 
คณุมสีทิธไิดร้บัคา่ลขิสทิธจิาก Vertiv หรอืไม ่
 
ไมม่สีทิธ ิทรัพยส์นิทางปัญญาใดๆ และทังหมดทพัีฒนาขนึสําหรับ Vertiv ถอืเป็นทรัพยส์นิของ Vertiv ดว้ยเหตนุ ี
คณุจงึไมม่สีทิธไิดร้ับคา่ลขิสทิธใิดๆ จาก Vertiv อันเป็นผลมาจากสงิประดษิฐน์ ี
 

? 
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การทํางานรว่มกบัลกูคา้และซพัพลายเออร ์
การแขง่ขนัและการดาํเนนิธุรกจิ 
อยา่งเป็นธรรม 
Vertiv จะประสบความสําเร็จไดด้ว้ยการยดึ 
มันในคา่นยิมหลักของ Vertiv จากพนักงาน 
และสมาชกิคณะกรรมการ เราจะไมเ่ขา้รว่ม 
แนวทางปฏบัิตทิางการคา้ทผีดิกฎหมาย 
การดําเนนิธรุกจิอยา่งเป็นธรรม เทา่เทยีมกนั 
และเปิดเผยกับซพัพลายเออรแ์ละลกูคา้ 
ตลอดจนการแขง่ขันในเชงิรกุและเป็นอสิระ 
เป็นสงิสําคัญตอ่ความสําเร็จของ Vertiv 

เพอืใหเ้ป็นไปตามนโยบายน ีคณุจะตอ้งไม:่ 

 พดูคยุหรอืแลกเปลยีนขอ้มลูราคาหรอืขอ้มลูผลติภัณฑก์บัคูแ่ขง่ของ Vertiv เชน่ ตน้ทนุการผลติ กําลัง 
การผลติ แผนงานผลติภัณฑ ์แนวทางการประมลู หรอืขอ้มลูทางธรุกจิทมีคีวามละเอยีดออ่นทางการ 
แขง่ขันอนืๆ 

 ตกลงกบัคูแ่ขง่ในการกําหนดราคา ควําบาตรซพัพลายเออรห์รอืลกูคา้ทรีะบ ุหรอืเพอืจัดสรรผลติภัณฑ ์พนืท ี
หรอืตลาด 

 ใชว้ธิกีารทไีมเ่หมาะสมเพอืใหไ้ดข้อ้มลูทเีป็นความลับหรอืความลับทางการคา้ของคูแ่ขง่ 
 ตังใจใชข้อ้มลูทเีป็นความลับหรอืความลับทางการคา้ของคูแ่ขง่โดยไมไ่ดร้ับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจา

กคูแ่ขง่รายดังกลา่ว 
 ดหูมนิคูแ่ขง่หรอืผลติภัณฑข์องคูแ่ขง่โดยใชข้อ้ความอันเป็นเท็จหรอืขา่วลอืทไีมไ่ดรั้บการยนืยันความถกูตอ้ง 
 ใชก้ลยทุธเ์พยีงเพอืขจัดคูแ่ขง่ในตลาดท ีVertiv เป็นผูนํ้า เชน่ การขายตํากวา่ตน้ทนุ 

การมปีฏสิมัพันธก์บัคูแ่ขง่จํานวนมากเป็นประโยชนใ์นการแขง่ขนัและเป็นการกระทําทถีกูตอ้งตามกฎหมายทังสนิ 
ซงึรวมถงึกจิกรรมของสมาคมการคา้สว่นใหญ ่ตลอดจนการเปรยีบเทยีบเกณฑม์าตรฐานแบบมโีครงสรา้งอยา่ง 
เหมาะสม การกําหนดมาตรฐาน การควบรวมกจิการ การรว่มทนุ และความรว่มมอือนืๆ อยา่งไรก็ตาม เนอืงจาก 
ความถกูตอ้งตามกฎหมายของกจิกรรมเหลา่นขีนึอยูก่ับสถานการณ์และโครงสรา้งในการดําเนนิงาน คณุควร 
ปรกึษาฝ่ายกฎหมายของ Vertiv กอ่นทจีะพบปะหรอืเขา้รว่มการสนทนาทเีกยีวขอ้งกบัคูแ่ขง่ ฝ่ายกฎหมายของ 
Vertiv จะประเมนิกจิกรรมทเีสนอและทํางานรว่มกบัคณุเพอืดําเนนิการป้องกนัเพอืปกป้องขอ้มลูทเีป็นกรรมสทิธขิอง 
Vertiv และรับรองการปฏบัิตติามกฎหมายทบัีงคับใช ้

พนักงานทมีกีารตดิตอ่โดยตรงกบัซพัพลายเออรห์รอืลกูคา้ ตลอดจนพนักงานทเีขา้รว่มในสมาคมการคา้ การ 
เปรยีบเทยีบเกณฑม์าตรฐานประสทิธภิาพ หรอืองคก์รมาตรฐาน จําเป็นตอ้งตระหนักถงึกฎหมายและขอ้บังคับ 
วา่ดว้ยการตอ่ตา้นการผกูขาดและการคา้อนืๆ เป็นพเิศษ กฎหมายและขอ้บังคับดังกลา่วมคีวามซบัซอ้น และ 
คณุควรถามคําถามหรอืขอ้กงัวลใดๆ กบัฝ่ายกฎหมายของ Vertiv เราแตล่ะคนตอ้งปฏบัิตติอ่กันและกบัลกูคา้ 
ซพัพลายเออร ์คูแ่ขง่ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอนืๆ ของเราอยา่งเป็นธรรม และจะตอ้งไมแ่สวงหาผลประโยชน ์
จากผูอ้นือยา่งไมเ่ป็นธรรมผา่นการยักยา้ย ปกปิด ใชข้อ้มลูทมีสีทิธใินทางทผีดิ การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิทเีป็น 
สาระสําคัญ หรอืแนวทางปฏบัิตใินการดําเนนิธรุกจิอนืๆ ทไีมเ่ป็นธรรม 

การไมป่ฏบัิตติามกฎหมายทบัีงคับใชแ้ละนโยบายของบรษัิทอาจสง่ผลใหไ้ดร้ับโทษทางอาญา รวมถงึโทษจําคกุ 
และ/หรอืโทษปรับ ตลอดจนการสญูเสยีการจา้งงาน หากคณุพบสถานการณ์ใดๆ ทคีณุเชอืวา่อาจเป็นแนว 
ปฏบัิตทิางการคา้ทผีดิจรรยาบรรณหรอืผดิกฎหมาย โปรดตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายของ Vertiv  
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เพอืนของฉนัทํางานใหก้บัคูแ่ขง่รายหนงึของเรา ระหวา่งการสนทนาแบบเป็นกนัเอง ฉนัสอบถามเพอืน 
เกยีวกบัผลติภณัฑท์กีาํลงัจะเปิดตวัของบรษิทัหรอืมมุมองเกยีวกบัตลาดของเขาไดห้รอืไม ่

เป็นเรอืงปกตทิจีะมกีารสนทนากบัเพอืนหรอืครอบครัวเกยีวกบังานของเรา และเรอืงสําคญัทเีรากําลังทําอยู ่อยา่งไรก็ตาม 
สงิทตีอ้งจําไวเ้สมอก็คอื คณุตอ้งไมร่ับหรอืแชรข์อ้มลูใดๆ เกยีวกบัผลติภณัฑห์รอืกลยทุธใ์หม่ๆ  ทยีังไมไ่ดเ้ปิดเผยสูส่าธารณะ 

ฉนัพบขอ้มลูเกยีวกบัคูแ่ขง่รายหนงึของเราในบทความทมีอียูใ่นเว็บไซตส์าธารณะ ฉนัสามารถใชข้อ้มลูน ี
เพอืประโยชนข์อง Vertiv ไดห้รอืไม ่

ได ้การเก็บรวบรวมขอ้มลูทเีปิดเผยตอ่สาธารณะเป็นสงิทสีามารถทําได ้
 
คูแ่ขง่รายหนงึของเรามเีว็บไซตท์มีกีารป้องกนัไวสํ้าหรบัลกูคา้โดยเฉพาะ ทใีหข้อ้มลูผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
ฉนัสามารถเขา้ถงึเว็บไซตเ์พอืเก็บขอ้มลูของคูแ่ขง่ไดห้รอืไม ่

ไมไ่ด ้การไดข้อ้มลูผลติภัณฑห์รอืบรกิารมาโดยการแอบอา้งหรอืบดิเบอืนเจตนาของคณุถอืเป็นการละเมดิหลักจรรยาบรรณ 
นแีละอาจผดิกฎหมาย ในทํานองเดยีวกนั ไมอ่นุญาตใหใ้ชข้อ้มลูทฝ่ีายหนงึไดร้ับมาจากบคุคลทสีามอยา่งผดิกฎหมาย  
 
พนกังานใหมข่อง Vertiv เคยทาํงานใหก้บับรษิทัคูแ่ขง่มากอ่น ฉนัสามารถถามเขาเกยีวกบักลยทุธท์าง 
การตลาดของบรษิทัคูแ่ขง่สําหรบัผลติภณัฑท์กีําลงัจะเกดิขนึไดห้รอืไม ่

ไมไ่ด ้ขอ้มลูดังกลา่วมแีนวโนม้ทจีะเป็นขอ้มลูลับของบรษัิทคูแ่ขง่ เวน้แตว่า่กลยทุธท์างการตลาดของบรษัิทคูแ่ขง่ 
จะเป็นขอ้มลูสาธารณะทอียูบ่นเว็บไซตข์องคูแ่ขง่หรอืทอีนืๆ การไดร้ับขอ้มลูทเีป็นความลับของคูแ่ขง่ แมจ้ะมาจาก 
บคุคลทปัีจจบัุนเป็นพนักงานของ Vertiv ก็ตาม ถอืวา่ผดิจรรยาบรรณและอาจผดิกฎหมาย 
 
ฉนักําลงัเขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ทบีรษิทัคูแ่ขง่ของ Vertiv จะเขา้รว่มดว้ย ในชว่งแบง่กลุม่ยอ่ย การสนทนา 
เปลยีนไปเป็นเรอืงการกําหนดราคาและวธิกีารรกัษาเสถยีรภาพของราคาในตลาด ฉนัควรทาํอยา่งไร 

การสนทนาดังกลา่วอาจเป็นหลักฐานของการสมรูร้ว่มคดิระหวา่งคูแ่ขง่ดว้ยกนั คณุควรแจง้วา่การสนทนาดังกลา่วเป็น 
เรอืงไมเ่หมาะสมในหมูคู่แ่ขง่ดว้ยกนัและควรออกจากหอ้งสนทนาในทันท ีนอกจากน ีคณุควรตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายของ Vertiv 
และรายงานเหตกุารณ์ทเีกดิขนึ 

ฉนัสามารถโทรหาเพอืนททีาํงานใหก้บับรษิทัคูแ่ขง่ของ Vertiv และสอบถามเกยีวกบัราคาทเีรยีกเก็บสําหรบั 
ผลติภณัฑใ์หมข่องบรษิทัดงักลา่วไดห้รอืไม ่

ไมไ่ด ้เพอืใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาด คณุตอ้งหลกีเลยีงการสนทนาใดๆ ทอีาจตคีวามไดว้า่เป็นเรอืง 
การกําหนดราคาในกลุม่คูแ่ขง่ ซงึอาจเป็นการละเมดิกฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาดของรัฐบาลกลางหรอืระหวา่งประเทศ 
อยา่งรา้ยแรง หากคณุมคํีาถามใดๆ โปรดตดิตอ่ฝ่ายกฎหมาย 

 

หากลกูคา้ใหข้อ้มลูเกยีวกบับรษิทัคูแ่ขง่แกค่ณุ Vertiv สามารถใชข้อ้มลูนนัไดห้รอืไม ่
 

แลว้แตก่รณี หากลกูคา้ไมไ่ดข้อ้มลูมาอยา่งผดิกฎหมาย ไมม่กีารแชรใ์หก้บักบัคณุอยา่งผดิกฎหมาย และการใชง้าน 
ดังกลา่วจะไมส่ง่ผลใหเ้กดิการละเมดิกฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาด ขอ้มลูนันก็สามารถแชรแ์ละนําไปใชไ้ด ้อยา่งไรก็ตาม 
โปรดทราบวา่กฎหมายในเรอืงนมีคีวามซบัซอ้น ดว้ยเหตนุ ีโปรดตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายหากมคํีาถามวา่ขอ้มลูใดบา้ง 
ทเีหมาะสมจะแชรไ์ด ้

? 
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การดาํเนนิธุรกจิระหวา่งประเทศ 
พนักงานของ Vertiv ทัวโลก ไมว่า่จะอยูท่ไีหนก็ตาม จะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิา ตลอดจน 
กฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บังคับทอ้งถนิ กฎหมายดังกลา่วรวมถงึการควบคมุการแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ 
ภาษีศลุกากร และภาษีมลูคา่เพมิ เป็นตน้ หากคณุมคํีาถามใดๆ เกยีวกบักฎหมายทบัีงคับใชห้รอืขอ้ขดัแยง้ท ี
อาจเกดิขนึระหวา่งกฎหมายทอ้งถนิและกฎหมายของสหรัฐอเมรกิา โปรดตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายของ Vertiv 
กอ่นดําเนนิการใดๆ 

การปฏบิตัติามกฎระเบยีบทางการคา้ - การบรหิารจดัการการคา้ระหวา่งประเทศ สายงานดา้นการบรหิาร 
จัดการการคา้ระหวา่งประเทศ (ITM) ของ Vertiv คอืทมีทไีดร้ับมอบหมายซงึมหีนา้ทกีาํกบัดแูลการปฏบัิต ิ
ตามกฎระเบยีบของกจิกรรมการนําเขา้/สง่ออก และมอํีานาจขนัสดุทา้ยในเรอืงดังกลา่วน ีหน่วยธรุกจิของ Vertiv 
แตล่ะหน่วยมเีจา้หนา้ทฝ่ีายปฏบัิตติามกฎระเบยีบทางการคา้ และแตล่ะภมูภิาคมผีูป้ระสานงานการปฏบัิตติาม 
กฎระเบยีบทางการคา้ทไีดร้บัการฝึกอบรมในกฎหมายดา้นน ีตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุทราบกฎเกณฑท์มีผีล 
กบัผลติภัณฑแ์ละเทคโนโลยทีคีณุใชใ้นการทํางาน และปฏบัิตติามกฎเกณฑเ์หลา่นันอยา่งเครง่ครัดในทกุกรณี 
หากคณุมคํีาถามใดๆ โปรดตดิตอ่ทมี ITM: 
 

 NATrade@vertiv.com อเมรกิาเหนอื 
 CALATrade@vertiv.com อเมรกิากลางและอเมรกิาใต ้
 EMEATrade@vertiv.com ยโุรป ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา 
 APTrade@vertiv.com เอเชยีแปซฟิิก 

การควําบาตร กฎหมายและขอ้บังคับวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการควําบาตรของสหรัฐอเมรกิาหา้มหน่วยงานของ Vertiv 
ไมว่า่จะตังอยูใ่นสหรัฐอเมรกิาหรอืนอกสหรัฐอเมรกิา จากการปฏบัิตติามคําขอเพอืสนับสนุน ใหผ้ล หรอืปฏบัิต ิ
ตามการควําบาตรของประเทศใดๆ ทขีดัตอ่กฎหมายหรอืนโยบายของสหรัฐอเมรกิา รวมทังการควําบาตรสนันบิาต 
อาหรับแหง่อสิราเอล Vertiv ตอ้งปฏเิสธคําขอใดๆ และในบางกรณีจําเป็นตอ้งรายงานการไดร้ับคําขอนันไปยัง 
หน่วยงานของรัฐทเีกยีวขอ้งดว้ย บคุลากรของ Vertiv ทตีระหนักถงึคําขอทเีกยีวขอ้งกบัการควําบาตรจากลกูคา้หรอื 
บคุคลทสีามอนืๆ ควรแจง้ ITM ในทันทแีละไมต่อบคําขอโดยไมไ่ดข้อคําแนะนําจาก ITM กอ่น 

การควบคมุการสง่ออก เป็นนโยบายของเราทธีรุกจิทังหมดของ Vertiv รวมถงึธรุกจิทจีัดตังขนึและดําเนนิการนอก 
สหรัฐอเมรกิา จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บังคับวา่ดว้ยการควบคมุการสง่ออกและการควําบาตรของ 
สหรัฐอเมรกิา นอกจากน ียังเป็นนโยบายของเราทจีะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้บังคับวา่ดว้ยการควบคมุการ 
สง่ออกและการควําบาตรของประเทศอนืๆ ตามทบัีงคับใชก้บั Vertiv และเมอืไมข่ดัแยง้กับกฎหมายและขอ้บังคับ 
ของสหรัฐอเมรกิา 
การควบคมุการสง่ออกถอืเป็นองคป์ระกอบหลักสําหรับกจิกรรมทางธรุกจิของ Vertiv ทังหมด รวมถงึแตไ่มจํ่ากดั 
เพยีงการพัฒนาธรุกจิ การขาย การป้อนคําสงัซอื การจัดซอื การวจิัยและการพัฒนา การผลติ โลจสิตกิส ์ทรัพยากร 
บคุคล และการรักษาความปลอดภัยเครอืขา่ย เพอืใหม้ันใจถงึการปฏบัิตติามกฎหมายทบัีงคับใชแ้ละนโยบายของ 
Vertiv คณุตอ้งพจิารณาวา่รายการตา่งๆ เชน่ ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์ขอ้มลูทางเทคนคิ รปูเขยีน หรอืแผนผัง 
ทคีณุอาจสง่หรอืรับ ซงึรวมถงึทางอเีมล ผดิขอ้กําหนดการควบคมุการสง่ออกหรอืไม ่หากคณุไมเ่ขา้ใจวา่การ 
ควบคมุการสง่ออกมผีลกบัหนา้ทขีองคณุอยา่งไร โปรดสอบถามหัวหนา้งานหรอืฝ่ายกฎหมายของคณุ 
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การตรวจคนเขา้เมอืง Vertiv ตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายคนเขา้เมอืงอยา่งเครง่ครัด โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ พนักงานไม ่
สามารถเดนิทางและทํางานดว้ยวซีา่หรอืใบอนุญาตทํางานทไีมถ่กูตอ้งได ้นอกจากน ีการกรอกเอกสารดว้ยขอ้มลู 
เท็จถอืเป็นความผดิทางอาญา ซงึอาจสง่ผลใหถ้กูฟ้องรอ้งทางอาญาและถกูปฏเิสธวซีา่และใบอนุญาตทํางานใน 
อนาคต กฎหมายคนเขา้เมอืงมคีวามซบัซอ้น เพอืปกป้องตัวคณุเองและ Vertiv โปรดขอความชว่ยเหลอืจาก 
ฝ่ายกฎหมายของ Vertiv หรอืผูเ้ชยีวชาญดา้นคนเขา้เมอืงเกยีวกบัวธิกีารปฏบัิตติามกฎหมายคนเขา้เมอืงทบัีงคับ 
ใชอ้ยา่งครบถว้น 

  

ตวัอยา่งคาํขอควาํบาตรมอีะไรบา้ง 
ตัวอยา่งภาษาการควําบาตรทไีมอ่นุญาตซงึอาจอยูใ่นสญัญา คําสงั หรอืเอกสารอนืๆ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดั 
เพยีงสงิตอ่ไปน:ี  

 “ในกรณีของซพัพลายเออรต์า่งประเทศ คําสงันจีะตอ้งมาจากซพัพลายเออรท์ไีมม่ชีอือยูใ่นรายชอืควําบาตรของ 
อสิราเอลทเีผยแพรโ่ดยสนันบิาตอาหรับกลาง” 

 “ไมย่อมรับสนิคา้ทมีาจากอสิราเอล” 
 คําแถลงทลีงนามโดยบรษัิทจดัสง่ทรีะบชุอื ธงชาต ิและสญัชาตขิองเรอืบรรทกุ และยนืยันวา่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ 

สูท่า่เรอือาหรับ 
 “คณุมหีรอืเคยมบีรษัิทสาขาหรอืบรษัิทหลัก โรงงาน หรอืโรงงานประกอบในอสิราเอล หรอืเคยขายสนิคา้ใหก้บั 

อสิราเอลหรอืไม”่ 
 “ผูร้ับเหมาจะตอ้งยดึถอืและปฏบัิตติามกฎและคําแนะนําทอีอกเป็นครังคราวโดยสํานักงานควําบาตรของอสิราเอลใน

อริักตลอดระยะเวลาตอ่เนอืงของสญัญา” 
 “ขอ้กําหนดวา่ดว้ยการบรรทกุจะตอ้งระบวุา่เรอืทสีง่สนิคา้ไมไ่ดอ้ยูใ่น “บัญชดํีา” และไมม่กีารเรยีกททีา่เรอืของ 

อสิราเอล” 
 “เราขอรับรองวา่ผูร้ับผลประโยชน ์ผูผ้ลติ ผูส้ง่ออก และผูโ้อนเครดตินจีะไมถ่กูขนึบัญชดํีาและไมม่สีว่นเก ี

ยวขอ้งใดๆ กบัอสิราเอล และขอ้กําหนดและเงอืนไขของเครดตินไีมข่ดัตอ่กฎหมายการควําบาตรของอสิราเอลและ 
การตัดสนิใจทอีอกโดยสํานักงานควําบาตรของอสิราเอล” 

ฉนัจําเป็นตอ้งสง่ขอ้มลูทางเทคนคิทรีฐับาลสหรฐัอเมรกิาควบคมุอยูใ่หก้บัพนกังานของ Vertiv ทไีมใ่ชพ่ 
ลเมอืงสหรฐัฯ แตป่จัจบุนัอยูใ่นสหรฐัอเมรกิา ฉนัสง่เอกสารใหพ้นกังานคนดงักลา่วทางอเีมลไดห้รอืไม ่
 
ไมไ่ด ้คณุตอ้งยนืยันกอ่นวา่พนักงานของ Vertiv ไดร้ับอนุญาตใหร้ับขอ้มลูทางเทคนคินันได ้คณุควรตดิต ่
อเจา้หนา้ทฝ่ีายปฏบัิตติามกฎระเบยีบทางการคา้หรอืฝ่ายกฎหมายของ Vertiv เพอืขอความชว่ยเหลอื 

 

? 
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การทาํสญัญารฐับาล 
Vertiv เป็นผูใ้หบ้รกิารผลติภัณฑแ์ละบรกิารทมีคีวามรบัผดิชอบแกส่หรัฐอเมรกิาและรัฐบาลอนืๆ ดังนัน พนักงานหรอื 
สมาชกิคณะกรรมการจะตอ้งไมม่สีว่นรว่มในการดําเนนิการทลีะเมดิกฎหมายหรอืขอ้บังคับ หรอืไมส่อดคลอ้งกบั 
มาตรฐานดา้นความซอืสตัยท์จํีาเป็นตอ่การบรรลวุัตถปุระสงคนั์น ขอ้กําหนดทังหมดในหลักจรรยาบรรณน ี
เกยีวขอ้งกบัการดําเนนิธรุกจิของ Vertiv ทกีระทําเป็นประจํา ตลอดจนการปกป้อง Vertiv และทรัพยส์นิของ Vertiv 
มผีลบังคับใชอ้ยา่งเทา่เทยีมกนัในบรบิทของการตดิตอ่กบัหน่วยงานของรัฐ 

กฎหมายและขอ้บังคับทเีกยีวขอ้งและขอ้กําหนดในสญัญารัฐบาลอาจระบขุอ้กําหนดวา่ดว้ยการปฏบัิตติามโครงการบ
รหิารและเศรษฐกจิสงัคม การบันทกึขอ้มลู การเก็บรักษาบันทกึขอ้มลู และใบรับรองการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ 
คําแถลง การสอืสาร และการรับรองทังหมดตอ่ตัวแทนรัฐบาลตอ้งไดร้ับการอนุมัตจิากฝ่ายกฎหมาย Vertiv กอ่น 
เพอืยนืยันวา่สงิเหลา่นันเป็นปัจจบัุน ถกูตอ้ง และสมบรูณ์ 

แนวทางพนืฐานทัวไปสําหรับการตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทขีองรัฐ ไดแ้ก:่ 

 การรับรองทังหมด รวมทังสงิทเีกยีวกบัการกําหนดราคา จะตอ้งเป็นความจรงิและครบถว้น 
 ไมอ่นุญาตใหต้ดิสนิบนหรอืใหเ้งนิใตโ้ตะ๊แกห่รอืจากลกูคา้ทเีป็นเจา้หนา้ทขีองรัฐจรงิหรอือาจจะเป็น 
 Vertiv ตอ้งวา่จา้งตัวแทน ทปีรกึษา และบคุคลภายนอกทมีชีอืเสยีงอนืๆ เนอืงจากเกยีวขอ้งกบัการตดิตอ่ 

กบัทางราชการ 
 เราตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูการจัดซอืทสํีาคัญอยา่งไมเ่หมาะสมซงึจะทําให ้Vertiv มคีวามไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

อยา่งไมเ่ป็นธรรม 

ขอ้กําหนดในการปฏบิตัติามสญัญา 
 

สญัญารัฐบาลจะตอ้งทําและดําเนนิการดว้ยความสจุรติ รวมถงึการสอบถามอยา่งละเอยีดถถีว้นกอ่นใหใ้บรับรองท ี
จําเป็น ผลติภัณฑแ์ละบรกิารของ Vertiv ตอ้งเป็นไปตามหรอืเกนิกวา่ขอ้กําหนดตามสญัญา คณุไมส่ามารถสง่ 
มอบสงิทแีตกตา่งไปจากทรีะบไุวห้รอืไมต่รงตามขอ้กําหนดในการทดสอบของทางราชการ เวน้แตจ่ะไดร้ับอนุมัต ิ
จากกบัทางราชการลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษร 
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การกําหนดราคาตามสญัญารฐับาล 
 

สญัญากบัหน่วยงานของรัฐจะกําหนดราคาตามราคาตลาดพาณชิยข์อง Vertiv เวน้แตก่ารกําหนดราคาจะมกีารตก 
ลงกนัโดย CEO ของ Vertiv และหน่วยงานของรัฐในสญัญาอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษร หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิท ี
เกยีวขอ้งกบัผลการบรกิารหรอืการจัดหาผลติภัณฑ ์Vertiv จะเรยีกเก็บเงนิกบัทางราชการเฉพาะคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว 
ทอีนุญาตและจัดสรรใหต้ามสญัญาภายใตก้ฎหมายและขอ้บังคับเทา่นัน การสะสมและการจัดสรรตน้ทนุดังกลา่ว 
จําเป็นตอ้งมคีวามถกูตอ้งและสมําเสมอ พนักงานแตล่ะคนมหีนา้ทรีับผดิชอบในการเรยีกเก็บเงนิตามเวลาและ 
คา่ใชจ้า่ยอนืๆ อยา่งดทีสีดุ การเรยีกเก็บเงนิทไีมถ่กูตอ้งเป็นเรอืงรา้ยแรงทหีา้มโดยเด็ดขาด และสง่ผลใหเ้กดิการ 
สอบสวนและการดําเนนิการทางวนัิยทเีป็นไปไดต้ามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายในทอ้งถนิ รวมถงึการเลกิจา้งได ้
 
การเจรจาสญัญา 
 

ในการเจรจาสญัญา สญัญาชว่ง และการปรับแกส้ญัญาสว่นใหญข่องรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาและรัฐบาลตา่งประเทศ 
Vertiv จะสง่ขอ้เสนอราคาและใบเสนอราคาตามราคาตลาดพาณชิยข์อง Vertiv หากกฎหมาย ขอ้บังคับ หรอื 
สญัญานันๆ กําหนดไว ้ทาง Vertiv จะเปิดเผยขอ้มลูราคาทังหมดทผีูซ้อืหรอืผูข้ายเชอืวา่อาจสง่ผลกระทบอยา่ง 
มนัียสําคัญตอ่ราคารวมของสญัญาหรอืสญัญาชว่งของรัฐบาล พนักงาน Vertiv และสมาชกิคณะกรรมการแตล่ะ 
คนมหีนา้ทรีับผดิชอบในการตดิตอ่ธรุกจิกบัภาครัฐอยา่งเป็นธรรมและปฏบัิตติามขอ้กําหนดการเปิดเผยขอ้มลูเมอืเสน
อและเจรจาสญัญาและสญัญาจา้งชว่งกับรัฐบาล โปรดทราบวา่กฎเกณฑท์คีวบคมุการดําเนนิธรุกจิของเรา 
กบัรัฐบาลจะมคีวามเขม้งวดและซบัซอ้นกวา่การดําเนนิธรุกจิกบัลกูคา้พาณชิยท์ัวไป ดว้ยเหตนุ ีโปรดอยา่ลมืขอ 
ความชว่ยเหลอืทเีหมาะสม 

เอกสารลบั 
 

ตามกฎหมายและขอ้บังคับทบัีงคับใช ้มกีารกําหนดขอ้จํากดัทเีขม้งวดไวใ้นการยอมรับ การป้องกนั และการควบคมุ 
เอกสารลับของทางราชการ (ความลับหรอืความลับสดุยอด) ตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายและนโยบายการจัดการ 
สนิทรัพยข์อง Vertiv อยา่งเครง่ครัด ตามทกีําหนดไวใ้นสญัญารัฐบาลของเราและกฎหมายทบัีงคับใช ้ขอ้มลูสามารถ 
เปิดเผยกบัเฉพาะผูท้มีผีลประโยชนท์างธรุกจิในการรับรูเ้หมอืนกนั และผูท้ไีดร้ับอนุญาตในการกํากบัดแูลทเีกยีวขอ้ง 
และการอนุมัตอินืๆ คณุมหีนา้ทใีนการรายงานการละเมดิดา้นความปลอดภัยในทันทตีอ่ผูจ้ัดการของคณุหรอืผูบ้รหิาร 
ในระดับทเีหมาะสมภายใตส้ถานการณ์นันๆ 
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เพอืนของฉนักําลงัจะเกษยีณอายรุาชการ ฉนัสามารถหารอืเกยีวกบัโอกาสการจา้งงานท ีVertiv 
ไดห้รอืไม ่
 
เพอืหลกีเลยีงความเสยีงทางกฎหมาย โปรดตดิตอ่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลของ Vertiv หรอืฝ่ายกฎหมายกอ่นพดูคยุเ 
กยีวกบัการจา้งงานกบัพนักงานของรัฐ การเขา้รว่มในการสนทนาเหลา่นกีบับคุคลดังกลา่วอาจอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ ์
และขนัตอนทเีฉพาะ เนอืงจากมกีฎเกณฑท์อีาจจํากดังานทอีดตีพนักงานของรัฐอาจทําในนามของ Vertiv ได ้
โปรดใชก้ฎเกณฑเ์หลา่นกีบัอดตีพนักงานของรัฐทคีณุรูจ้ัก 
 
ฉนัสามารถเสนอของกาํนลั การตอ้นรบั หรอืการเลยีงรบัรองประเภทใดก็ไดใ้หก้บัพนกังานของรฐัไดห้รอืไม ่
 
หา้มเสนอของกํานัล การตอ้นรับ หรอืการเลยีงรับรองใดๆ แกพ่นักงานของรัฐ โดยไมไ่ดข้อการยนืยนักบัฝ่ายกฎหมายของ 
Vertiv กอ่นวา่ กจิกรรมดังกลา่วชอบดว้ยกฎหมาย อยูภ่ายในขอบเขตทเีกยีวขอ้ง และไดร้ับอนุญาตและเปิดเผย 
อยา่งเหมาะสมแลว้ 
 
หาก Vertiv ขายใหก้บัหนว่ยงานของรฐั จําเป็นท ีVertiv จะตอ้งขายผา่นผูจ้ดัจําหนา่ยหรอืตวัแทนท ี
ขายใหก้บัรฐับาลหรอืไม ่ใครเป็นผูร้บัผดิชอบในกรณีน ี
 
ผูร้ับเหมาหลักทํางานรว่มกบัรฐับาลโดยตรง ผูร้ับเหมามหีนา้ทจีดัการผูร้ับเหมาชว่งและมหีนา้ทยีนืยันวา่งานเสร็จสมบรูณ์ 
ตามทกํีาหนดไวใ้นสญัญา การจัดซอืของรัฐบาลอยูภ่ายใตก้ฎหมายและขอ้บังคับ [Federal Acquisition Regulation (FAR) 
ในสหรัฐอเมรกิา] และหน่วยงานเสรมิทเีกยีวขอ้ง ซงึพยายามทําใหก้ารตัดสนิใจจัดซอืจัดจา้งนันเป็นไปอยา่งยตุธิรรม 
โปรง่ใส และคุม้คา่สาํหรับผูเ้สยีภาษี ผูร้ับเหมาหลักของรัฐบาลกลางอาจจําเป็นตอ้งลดขอ้กําหนดในสญัญารัฐบาล 
หลายอยา่งตามผูร้ับเหมาชว่งแตล่ะราย และผูร้ับเหมาหลักมหีนา้ทรีับผดิชอบตอ่การปฏบัิตงิานของผูร้บัเหมาชว่ง 
ในบางประเทศ รวมถงึสหรัฐอเมรกิา ในการเป็นผูร้ับเหมาหลกั คณุตอ้งจดทะเบยีนธรุกจิกบัรัฐบาลนันกอ่น 
เนอืงจากผูร้ับเหมาหลักมักอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑแ์ละขอ้กําหนดเฉพาะ คณุจงึควรตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายของ Vertiv 
กอ่นทจีะทําหนา้ทเีป็นผูร้ับเหมาหลักในสญัญารัฐบาล 

 
หากลกูคา้ภาครฐัขอใหค้ณุจา้งผูร้บัเหมาชว่งทคีณุพจิารณาแลว้วา่ไมม่ทีกัษะทเีหมาะสมสําหรบัโครงการ 
และผูร้บัเหมาชว่งรายนนัเกยีวขอ้งกบัผูร้บัเหมาของรฐับาล คณุควรทําอยา่งไร  
 
เนอืงจากผูร้ับเหมาชว่งขาดทกัษะและอาจมผีลประโยชนท์บัซอ้นเกดิขนึได ้คณุควรปรกึษาปัญหาเหลา่นกีบัผูจ้ัดการของ 
คณุหรอืฝ่ายกฎหมาย เนอืงจาก Vertiv อาจตอ้งรับผดิชอบตอ่การกระทําของบคุคลทสีามททํีาหนา้ทเีป็นตวัแทนของบรษัิท 
 
ฉนัสามารถปรบัราคาใหต้า่งจากราคาเชงิพาณิชยห์ากสญัญารฐับาลมปีญัหาไดห้รอืไม ่
 
ตามกฎโดยทัวไป เราจะเรยีกเก็บตามราคาเชงิพาณชิยก์บัทงัลกูคา้ภาครฐัและลกูคา้ทไีมใ่ชภ่าครัฐ และขอ้เสนอของเราสําห 
รับการประมลูของรัฐบาลจะขนึอยูก่บัรปูแบบการกําหนดราคาเชงิพาณชิยข์องเรา (และสว่นใหญเ่ป็นแบบแผนการประมลู 
ทมีกีารแขง่ขนักนั) เราเสนอสว่นลดโดยพจิารณาจากลักษณะการแขง่ขนัของการประมลูกบัลกูคา้ภาครฐัและไมใ่ชภ่าครัฐ 
โดยอัตราสว่นลดอาจแตกตา่งกนัไปตามปรมิาณการซอืขาย โครงการ/ตําแหน่งทตีัง ฯลฯ การเบยีงเบนไปจากแนวทางน ี
ตอ้งไดร้ับอนุมตัจิาก CEO กอ่น 

? 
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สมาชกิในชมุชนของเราและโลก 
การปฏบิตัติามกฎหมายทบีงัคบัใช ้
Vertiv เคารพและปฏบัิตติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บังคับทบัีงคับใชก้บักจิกรรมตา่งๆ ของบรษัิททัวโลก 
ในฐานะตัวแทนของ Vertiv คณุตอ้งปฏบัิตติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บังคับทบัีงคับใชท้ังหมด ไมว่า่เราจะดํา 
เนนิธรุกจิอยูท่ใีดก็ตาม อยา่ใหแ้รงกดดันจากผูจ้ัดการหรอืความตอ้งการของคณุอันเนอืงมาจากเงอืนไขท 
างธรุกจิทําใหค้ณุไมป่ฏบัิตติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บังคับทบัีงคับใชท้ังหมด 
 
ในฐานะบรษัิทในสหรัฐอเมรกิา Vertiv อยูภ่ายใตแ้ละตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายของสหรัฐอเมรกิา Vertiv ยังอยูภ่ายใต ้
กฎหมายของประเทศอนืๆ ทเีราดําเนนิธรุกจิอกีดว้ย ในขณะทคีณุดําเนนิธรุกจิในนามของ Vertiv สงิสําคัญก็คอื 
คณุตอ้งตระหนักและเขา้ใจกฎหมายทอ้งถนิทบัีงคับใชก้บักจิกรรมของคณุ รวมถงึผลกระทบทคีณุอาจไดร้ับจาก 
กฎหมายในเขตอํานาจศาลอนืๆ โปรดขอความชว่ยเหลอืจากผูจ้ัดการของคณุหรอืฝ่ายกฎหมายของ Vertiv 
หากคณุมคํีาถามใดๆ เกยีวกบักฎหมายทบัีงคับใชห้รอืพบขอ้ขดัแยง้ระหวา่งกฎหมายดังกลา่ว 
 

การเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะและการรายงานทางการเงนิ 

Vertiv มหีนา้ทรีับผดิชอบในการสอืสารอยา่งมปีระสทิธภิาพและตรงไปตรงมากบันักลงทนุ หน่วยงานของรัฐ 
และสถาบันอนืๆ เพอืใหม้คีวามเขา้ใจทถีกูตอ้งเกยีวกบัสถานะทางการเงนิและผลการดําเนนิงานของบรษัิท Vertiv 
มุง่มันทจีะจัดทํารายงานและการเปิดเผยขอ้มลูทสีมบรูณ์ ตรงเวลา และถกูตอ้ง พนักงานทกุคนทมีหีนา้ท ี
รับผดิชอบในการจัดทํารายงานหรอืการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการรา่ง ทบทวน ลงนาม หรอืรับรองขอ้มลู 
จะตอ้งยนืยันอยา่งถถีว้นวา่รายงานและการเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วมคีวามสมบรูณ์ ยตุธิรรม ถกูตอ้ง ตรงเวลา 
และเขา้ใจได ้

 
ขณะดาํเนนิธรุกจิในนามของ Vertiv คณุพบวา่กฎหมายทอ้งถนิหรอืขอ้กําหนดทางกฎหมายข ั
ดแยง้กบักฎหมายของสหรฐัอเมรกิาหรอืนโยบายองคก์รของ Vertiv คณุควรทาํอยา่งไร 
 
คณุควรขอความชว่ยเหลอืจากผูจ้ัดการของคณุหรอืฝ่ายกฎหมายของ Vertiv 
 
คณุพบวา่ซพัพลายเออรข์อง Vertiv ไดบ้ดิเบอืนเกยีวกบัเปอรเ์ซ็นตข์องเนอืหาในทอ้งถนิเพอืใหเ้ป็นไป 
ตามขอ้กําหนดของรฐับาล คณุควรทาํอยา่งไร 
 
คณุควรแจง้เรอืงนตีอ่ผูจ้ดัการฝ่ายจัดซอืของ Vertiv ทรีับผดิชอบ หากปัญหานยีังไมไ่ดร้ับการแกไ้ขหรอืมกีารกร 
ะทําผดิซําอกี คณุควรรายงานขอ้กงัวลของคณุโดยตดิตอ่ตามแหลง่ขอ้มลูใดๆ ทรีะบไุวใ้นหัวขอ้ 
“วธิกีารขอรับความชว่ยเหลอืหรอืรายงานขอ้กงัวล” ในหนา้ท ี5 
 
ในบทบาทของคณุในฐานะผูจ้ดัการฝ่ายจดัจําหนา่ย คณุสงัเกตเห็นวา่สนิคา้ของ Vertiv จะถกูสง่ไ 
ปยงัประเทศทถีกูควาํบาตรซงึเป็นการละเมดิกฎหมายการควบคมุการสง่ออกของสหรฐัอเมรกิา 
คณุควรทาํอยา่งไร 
 
คณุควรหยดุการจัดสง่และตรวจสอบหาขอ้ผดิพลาด หากคณุพบการกระทําผดิหรอือาจมกีารละเมดิกฎหมายหร ื
อหลักจรรยาบรรณน ีคณุควรรายงานขอ้กงัวลของคณุโดยตดิตอ่ตามแหลง่ขอ้มลูใดๆ ทรีะบไุวใ้นหัวขอ้ “วธิกีารขอรับ 
ความชว่ยเหลอืหรอืรายงานขอ้กงัวล” ในหนา้ท ี5 
 

? 



หลักจรรยาบรรณของ VERTIV | 30 
 

นอกเหนอืจากทกีลา่วมาแลว้ CEO ของ Vertiv และบรษัิทในเครอืแตล่ะแหง่ (หรอืบคุคลททํีาหนา้ทคีลา้ยกนั) 
และแตล่ะบคุคลซงึโดยทัวไปแลว้จะเกยีวขอ้งกบัการรายงานทางการเงนิของบรษัิทหรอืการกํากบัดแูลของบรษัิทนัน 
จะตอ้งทําความคุน้เคยกบัขอ้กําหนดวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูทบัีงคับใชก้บับรษัิทตลอดจนธรุกจิและการดําเนนิงานท
างการเงนิของบรษัิท ในฐานะบรษัิทมหาชน การยนืแจง้ของ Vertiv ตอ่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพยม์คีวามสําคัญอยา่งยงิยวดทจีะตอ้งถกูตอ้งและตรงเวลา 

หากคณุมขีอ้มลูใดๆ เกยีวกบั (ก) ขอ้บกพรอ่งทสํีาคัญเกยีวกบัการออกแบบหรอืการปฏบัิตงิานของระบบการควบคมุ 
ภายในและ/หรอืการเปิดเผยขอ้มลูทอีาจสง่ผลเสยีตอ่ความสามารถของบรษัิทในการบันทกึ ประมวลผล สรปุ และ 
รายงานขอ้มลูทางการเงนิ หรอื (ข) การฉอ้โกงใดๆ ทเีกยีวขอ้งกบัผูบ้รหิารหรอืพนักงานอนืๆ ทมีบีทบาทสําคัญใน 
การรายงานทางการเงนิ การเปิดเผยขอ้มลู หรอืการควบคมุภายในของบรษัิท คณุตอ้งแจง้ขอ้กังวลดังกลา่วไป 
ยังผูจ้ัดการของคณุหรอืจดุตดิตอ่ใดๆ ทรีะบไุวใ้นหัวขอ้ “วธิกีารขอรับความชว่ยเหลอืหรอืรายงานขอ้กงัวล”  
ในหนา้ท ี5 

 

การตอ่ตา้นการทจุรติ 
การทจุรติบันทอนความไวว้างใจของสาธารณชน ขดัขวางการคา้ทเีป็นธรรม และคกุคามการพฒันาเศรษฐกจิและ 
สงัคมทัวโลก หลายประเทศไดอ้อกกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติทหีา้มไมใ่หบ้รษัิทและบคุคลตดิสนิบน จา่ยเงนิใตโ้ตะ๊ 
หรอืกระทําการทจุรติอนืๆ เพอืใหไ้ดม้าซงึธรุกจิหรอืความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งไมเ่หมาะสม Vertiv มุง่มันท ี
จะดําเนนิธรุกจิตามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติทบัีงคับใชท้ังหมด 

 
ตวัอยา่งบนัทกึทางธุรกจิของ Vertiv มอีะไรบา้ง 
 
ตัวอยา่งบันทกึทางธรุกจิจะรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงสงิตอ่ไปน ีซงึอาจอยูใ่นรปูแบบกระดาษหรอือเิล็กทรอนกิสก็์ได:้ 

 บันทกึทางการเงนิ  
 ใบลงเวลาทํางาน 
 รายงานคา่ใชจ้า่ย 
 ขอ้มลูผลติภัณฑแ์ละเอกสารขอ้มลู 
 รายงานการทดสอบผลติภัณฑ ์
 รายงานดา้นสงิแวดลอ้ม สขุอนามัย และความปลอดภยั 

 
ผลทตีามมาของการจดัทําบนัทกึทางธุรกจิทเีป็นเท็จมอีะไรบา้ง 
 
การจัดทําบันทกึทางธรุกจิทเีป็นเท็จอาจนําไปสูบ่ทลงโทษทางวนัิย รวมถงึการเลกิจา้ง นอกจากน ีพฤตกิรรมดังกลา่วสามารถ 
ทําลายชอืเสยีงทางธรุกจิของ Vertiv และสง่ผลใหบ้รษัิทและพนักงานทรีับผดิชอบตอ้งรับผดิทางแพง่หรอืทางอาญา 
 
ฉนัควรทาํอยา่งไรหากพบวา่พนกังานรายงานผลประกอบการทางธรุกจิไมถ่กูตอ้งหรอืจดัทาํบนัทกึทางธรุกจิทเีป็น
เท็จ 
 
คณุควรรายงานขอ้กงัวลของคณุไปยังจดุตดิตอ่ทรีะบไุวใ้นหัวขอ้ “วธิกีารขอรับความชว่ยเหลอืหรอืรายงานขอ้กงัวล” ใน 
หนา้ท ี5 โดยทนัท ีหากคณุไมส่ะดวกทจีะแจง้ปัญหากบัผูจ้ัดการของคณุ คณุสามารถรายงานขอ้กงัวลของคณุโดยไม ่
เปิดเผยตวัตนไปยังสายดว่น Vertiv ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและฝ่ายกฎหมายของ Vertiv สามารถตรวจสอบเรอืงนไีดโ้ดย 
ไมต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นรว่มของคณุ ทังนขีนึอยูก่บัสถานการณ์นันๆ 

? 
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การตดิสนิบน การจา่ยเงนิใตโ้ตะ๊ และการจา่ยเงนิทจุรติอนืๆ เป็นสงิตอ้งหา้มในทัวโลก หา้มพนักงานของ Vertiv 
และสมาชกิคณะกรรมการเสนอ ให ้ชกัชวน หรอืรับสนิบน เงนิใตโ้ต๊ะ หรอืการจา่ยเงนิทจุรติอนืๆ ทังทางตรงและ 
ทางออ้ม ใหก้ับหรอืจากบคุคลหรอืองคก์รใดๆ รวมถงึหน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ทขีองรัฐ บรษัิทเอกชน หรอืพนักงาน 
ของบรษัิทเอกชนไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ ตามขอบเขตทคีณุทราบถงึการกระทําดังกลา่ว คณุควรรายงานการกระทํา 
นันตอ่ผูจ้ัดการของคณุหรอืฝ่ายกฎหมายโดยทันท ีขอ้หา้มในการจา่ยเงนิทจุรตินมีผีลบังคับใชท้ัวโลก โดยไมม่ ี
ขอ้ยกเวน้ ไมว่า่จะเป็นเพราะขนบธรรมเนยีมประเพณีทรีับรูไ้ด ้แนวปฏบัิตใินทอ้งถนิ หรอืเงอืนไขการแขง่ขัน 
นอกจากน ีขอ้หา้มนมีผีลบังคับใชอ้ยา่งเทา่เทยีมกนักบับคุคลหรอืบรษัิทใดๆ ทดํีาเนนิการในนามของ Vertiv เชน่ 
ตัวแทนขาย ผูจ้ัดจําหน่าย ตัวแทน ผูใ้หบ้รกิาร ผูร้ับเหมา ซพัพลายเออร ์และหุน้สว่นรว่มทนุ 
 
การไมป่ฏบัิตติามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติทบัีงคับใชอ้าจสง่ผลใหไ้ดร้ับบทลงโทษทางอาญา ทางแพง่ และตาม 
ระเบยีบขอ้บังคับสําหรับทัง Vertiv และบคุคลทเีกยีวขอ้ง นอกจากนี พนักงาน Vertiv สมาชกิคณะกรรมการ  
ผูร้ับเหมา และบคุคลภายนอกทพีบวา่มกีารละเมดิกฎหมายดังกลา่วจะไดร้ับบทลงโทษทางวนัิยสงูสดุจนถงึการเลกิ 
จา้งหรอืเลกิสญัญา 
 
สนิบน 
 

สนิบน คอืเงนิหรอืสงิใดก็ตามทมีมีลูคา่ทเีสนอหรอืใหเ้พอืจดุประสงคท์จีะมอีทิธพิลตอ่การตัดสนิใจหรอืพฤตกิรรม 
ของบคุคลใดบคุคลหนงึอยา่งไมเ่หมาะสม หรอืเพอืกอ่ใหเ้กดิผลลัพธห์รอืการกระทําทตีอ้งการ สนิบนและการ 
จา่ยเงนิทไีมเ่หมาะสมมหีลายรปูแบบ ดังน ี
 

 เงนิสด ของกํานัล การเลยีงรับรอง มอือาหาร หรอืการเดนิทาง 
 การฝึกอบรม โอกาสทางธรุกจิ หรอืการจา้งงาน 
 สว่นลดหรอืเครดติสว่นบคุคล 
 การชว่ยเหลอืหรอืสนับสนุนสมาชกิในครอบครัวของเจา้หนา้ทขีองรัฐ 
 เงนิสนับสนุนทางการเมอืงและการกศุล 
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สําหรับขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัสงิทอีาจเป็นสนิบน โปรดด ู“นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติ” ของ Vertiv เมอืใหข้องกํานัล 
มอือาหาร การเลยีงรับรอง และสงิของมคีา่อนืๆ คณุตอ้งป้อนวัตถปุระสงคท์างธรุกจิ และชอืเต็ม ตําแหน่งงาน และ 
นายจา้งของผูร้ับในระบบอนุมัตลิว่งหนา้และการเบกิจา่ยเงนิของ Vertiv หากคณุไดร้ับของกํานัล โปรดแจง้ 
และเปิดเผยตอ่ผูจ้ัดการของคณุ สําหรับคําแนะนําเพมิเตมิ โปรดด ู“นโยบายของกํานัล การตอ้นรับ และการเดนิทาง” 
ของ Vertiv 
 
การจา่ยเงนิเพอือํานวยความสะดวกกบัสนิบน 
 

การจา่ยเงนิเพอือํานวยความสะดวก คอืการจา่ยเงนิสดจํานวนเล็กนอ้ยหรอืการใหข้องกํานัลเล็กนอ้ยแกเ่จา้หนา้ทรีัฐ 
ระดับลา่ง เพอืวัตถปุระสงคใ์นการเรง่หรอืไดม้าซงึการดําเนนิการตามปกตขิองรัฐ การจา่ยเงนิเพอือํานวยความ 
สะดวกแตกตา่งจากการใหส้นิบนโดยการจา่ยเงนิเพอือํานวยความสะดวกจะมกีารเสนอหรอืเรยีกรอ้งเพอืแลกเปลยีนกั
บบรกิารทบีคุคลหรอืบรษัิทมสีทิธไิดร้ับอยูแ่ลว้ ในทางตรงกนัขา้ม สนิบนจะเป็นเงนิทใีหเ้พอืไดม้าซงึความไดเ้ปรยีบ 
หรอืบรกิารอยา่งไมเ่หมาะสมและผดิกฎหมายซงึบคุคลนันไมม่สีทิธไิดร้ับอยูแ่ลว้ แมว้า่จะแตกตา่งกนั แตเ่มอื 
พจิารณาถงึความคลา้ยคลงึกนัระหวา่งทังสองแลว้ หลายประเทศไดป้รับใชน้โยบายทหีา้มการจา่ยเงนิทังสองประเภท 
น ีเนอืงจากกฎหมายในสว่นนมีคีวามซบัซอ้นเป็นพเิศษ โปรดปรกึษาฝ่ายกฎหมายเพอืขอคําแนะนําเกยีวกับการ 
จา่ยเงนิเพอือํานวยความสะดวกทกุประเภท 

เงนิใตโ้ตะ๊ 
 
เงนิใตโ้ตะ๊ถอืเป็นสนิบนประเภทหนงึ เป็นเงนิหรอืสงิ 
ใดก็ตามทมีมีลูคา่ทเีสนอหรอืมอบใหเ้พอืไดม้าหรอื 
ตอบแทนการปฏบัิตทิเีออืประโยชนอ์ยา่งไม ่
เหมาะสมทเีกยีวขอ้งกบัการทําธรุกรรม ตวัอยา่งของ 
เงนิใตโ้ตะ๊อยา่งเชน่ กรณีทซีพัพลายเออรช์นิสว่น 
รายหนงึประมลูราคาในสญัญาเพอืขายชนิสว่นใหก้บั 
Vertiv ตกลงทจีะจา่ยเงนิสว่นหนงึใหก้บัผูจ้ัดการ 
ฝ่ายจัดซอืของ Vertiv เพอืแลกกบัการทผีูจ้ัดการ 
ฝ่ายจัดซอืของ Vertiv จะทําสญัญาซอืกับซพัพลาย 
เออรช์นิสว่นรายนัน 

การกระทําของผูจ้ดัจําหนา่ยหรอืผูค้า้ปลกี 
อาจถอืเป็นการใหส้นิบนหรอืเงนิใตโ้ตะ๊ 
 
การใหข้องกํานัลหรอืสงิของมคีา่อนืๆ เพอืมอีทิธพิล 
ตอ่การตัดสนิใจทางธรุกจิโดยทจุรติถอืเป็นการตดิ 
สนิบน และเป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย การทํางาน 
ผา่นบคุคลทสีาม เชน่ ผูจ้ัดจําหน่ายหรอืผูค้า้ปลกี 
ไมไ่ดทํ้าใหก้ารตดิสนิบนมคีวามผดิทางอาญา 
นอ้ยลงหรอืเป็นสงิทยีอมรับไดม้ากขนึแตอ่ยา่งใด 
Vertiv อาจละเมดิกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติใน 
สถานการณ์ท ีVertiv ทราบหรอืควรทราบเรอืงการ 
ตดิสนิบนของบคุคลภายนอก เชน่ ผูจ้ัดจําหน่ายหรอืผูค้า้ปลกี 
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พนกังานของบรษิทัทรีฐับาลเป็นเจา้ของทงัหมดหรอืบางสว่นถอืเป็นพนกังานของรฐัใชห่รอืไม ่ 
  
ใช ่คําวา่ “เจา้หนา้ทขีองรฐั” มคํีาจํากดัความทกีวา้ง ซงึรวมถงึพนักงานของบรษัิททรีฐับาลเป็นเจา้ของหรอืควบคมุ 
ดว้ย เป็นเรอืงทสีําคญัอยา่งยงิโดยเฉพาะในประเทศทรีัฐบาลยังคงเป็นเจา้ของหรอืควบคมุบรษัิทในบางอตุสาหกรรมอยู ่เชน่ 
รัฐบาลจนีทถีอืกรรมสทิธบิรษัิทโทรคมนาคมบางแหง่ เป็นตน้ 
 
คณุตอ้งการวา่จา้งผูจ้ดัจําหนา่ยในพนืททีทีราบวา่การทจุรติเป็นเรอืงททีาํกนัแพรห่ลาย คณุควรทําอยา่งไร  
 
คณุควรตดิตอ่ฝ่ายกฎหมาย Vertiv กอ่น ฝ่ายกฎหมายของ Vertiv จะดําเนนิการสอบทานธรุกจิของผูจ้ัดจําหน่ายกอ่นท ี
จะมกีารวา่จา้งใหดํ้าเนนิการในนามของ Vertiv ผูจ้ัดจําหน่ายและบคุคลภายนอกทังหมดตอ้งมทีักษะ ความสามารถ 
และทรัพยากรทจํีาเป็นในการปฏบัิตงิานตามภาระผกูพันและดําเนนิการดว้ยความซอืสตัยส์จุรติและสอดคลอ้งกบัหลักจรรยาบ
รรณน ี
 

คณุไดย้นิขา่วลอืวา่ผูจ้ดัจาํหนา่ยรายหนงึของ Vertiv อาจมสีว่นรว่มในการดําเนนิธุรกจิโดยทจุรติ คณุควรทํา 
อยา่งไร 
 
คณุควรรายงานขอ้กงัวลของคณุไปยังฝ่ายกฎหมายของ Vertiv โดยทันท ีใหค้วามสนใจกบัขอ้กลา่วหาหรอืขา่วลอื 
เกยีวกบัพฤตกิรรมการทจุรติ Vertiv อาจตอ้งรบัผดิตอ่การดําเนนิการของผูจ้ดัจําหน่ายและบคุคลภายนอกอนืๆ แมว้า่ Vertiv 
จะไมไ่ดอ้นุญาตพฤตกิรรมททีจุรติหรอืมสีว่นรว่มกบัการดําเนนิการนันโดยตรงก็ตาม 
 
ซพัพลายเออรเ์สนอเงนิสดใหค้ณุหากคณุเรง่กระบวนการอนุมตัซิพัพลายเออร ์คณุควรทําอยา่งไร 
 
คณุควรปฏเิสธขอ้เสนออยา่งสภุาพและรายงานเหตกุารณ์ทพียายามใหเ้งนิใตโ้ตะ๊นตีอ่ผูจ้ัดการของคณุ 
 
บรษิทัทสีนใจจะจดัจาํหนา่ยผลติภณัฑข์อง Vertiv เขา้มาหาตวัแทนขายของ Vertiv และเสนอ “การจา่ยโบนสั” 
จํานวนมากใหก้บัตวัแทนขาย หากบรษิทัไดร้บัสทิธกิารจดัจําหนา่ยเพอืจาํหนา่ยผลติภณัฑข์อง Vertiv 
ในภมูภิาคการขายเฉพาะ การกระทาํนยีอมรบัไดห้รอืไม ่
 
ไม!่ ตัวแทนขายควรปฏเิสธการจา่ยเงนิใดๆ และรายงานเหตกุารณ์ดังกลา่วตอ่ฝ่ายกฎหมายของ Vertiv ในทันท ีVertiv 
จะไมท่นตอ่การเรยีกรอ้งหรอืการรับเงนิใตโ้ตะ๊ทไีมเ่หมาะสมเพอืแลกกบัการไดทํ้าสญัญา 
 
คณุไดย้นิการสนทนาระหวา่งพนกังานคนอนืของ Vertiv และผูท้อีาจจะเป็นซพัพลายเออรใ์หก้บั Vertiv 
ในระหวา่งกการโทรคยุ คณุทราบวา่พนกังานกาํลงัจะทําสญัญาใหญก่บัซพัพลายเออร ์แมว้า่ขอ้เสนอของ 
ซพัพลายเออรจ์ะไมใ่ชม่ลูคา่รวมทดีทีสีดุก็ตาม คณุยงัทราบอกีวา่พนกังานรายนนัจะไดร้บัเงนิจํานวนมาก 
ทเีกยีวเนอืงกบัสญัญานนัดว้ย คณุควรทาํอยา่งไร 
 
คณุควรรายงานสงิทคีณุไดท้ราบไปยังฝ่ายกฎหมายของ Vertiv เนอืงจากดเูหมอืนวา่พนักงานคนดังกลา่วกําลังรับเงนิใตโ้ตะ๊ 
ซงึอาจสง่ผลรา้ยแรงตอ่ทกุคนทเีกยีวขอ้ง รวมถงึซพัพลายเออรแ์ละ Vertiv ดว้ย การละเมดิมาตรฐานดา้นความซอืสตัย ์
ทางธรุกจิอาจทําใหเ้กดิความเสยีหายในระยะยาวตอ่ชอืเสยีงและความน่าเชอืถอืของ Vertiv ซงึมมีลูคา่มากกวา่ผลประโยชน ์
ใดๆ ก็ตามทจีะไดร้ับจากการทําสญัญานัน 
 
คณุอยูใ่นประเทศทกีารจา่ยเงนิเพอือํานวยความสะดวกเป็นเรอืงทยีอมรบัไดสํ้าหรบัการดําเนนิการตามปกตขิองรฐั 
ผูจ้ดัการของคณุใหเ้งนิจํานวนเล็กนอ้ยแกค่ณุเพอืเรง่ขนัตอนใหไ้ดใ้บรบัรองโดยเร็ว อนุญาตใหท้าํไดห้รอืไม ่
 
คณุควรหารอืเกยีวกบัการจา่ยเงนิเพอือํานวยความสะดวกกบัฝ่ายกฎหมายลว่งหนา้กอ่น เพอืใหแ้น่ใจวา่กฎหมายของประเทศ 
ทเีกยีวขอ้งอนุญาตใหจ้า่ยเงนิเพอือํานวยความสะดวกได ้และควรมกีารจดัทําเอกสารและสง่ใหก้บัฝ่ายกฎหมายดว้ย 

? 
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หา้มเงนิสนบัสนนุทางการเมอืง 

Vertiv มนีโยบายทจีะไมใ่หเ้งนิสนับสนุนทางการเมอืงกบักองทนุองคก์ร ทังในประเทศหรอืตา่งประเทศ กฎหมาย 
รัฐบาลกลางสหรัฐฯ หา้มไมใ่หผู้ร้ับเหมาของรัฐบาลกลางใหเ้งนิสนับสนุนทเีกยีวกบัการเลอืกตังของรัฐบาลกลาง ไม ่
วา่จะทางตรงหรอืทางออ้ม ดังทกีลา่วไว ้นโยบายนไีมไ่ดจํ้ากดัพนักงานหรอืสมาชกิคณะกรรมการจากการใหเ้งนิ 
สนับสนุนทางการเมอืงเป็นการสว่นตัว ภายใตก้ฎหมายทบัีงคับใช ้หรอืจากการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางการเมอืงตาม 
ความสนใจและในเวลาสว่นตัวแตอ่ยา่งใด 

บรษัิทจะทบทวนกจิกรรมทางธรุกจิเป็นประจําเพอืพจิารณาวา่บรษัิทอยูภ่ายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยธรรมเนยีมปฏบัิต ิ
(pay-to-play) ของรัฐและทอ้งถนิหรอืไม ่และยนืยันการปฏบัิตติามกฎหมายทบัีงคับใชใ้ดๆ และทังหมด รวมถงึ 
แจง้ลว่งหนา้เกยีวกบัเงนิสนับสนุนทางการเมอืงทคีรอบคลมุแกพ่นักงาน  

การวงิเตน้ 

ในบางครัง Vertiv อาจเกยีวขอ้งกบัผูก้ําหนดนโยบายในระดับรัฐบาลกลาง ระดับรัฐ และระดับทอ้งถนิ ทเีป็นผูก้ําหนด 
กฎหมายและขอ้บังคับทคีวบคมุธรุกจิของเราเพอืสง่เสรมินโยบายและกฎหมายทเีพมิความปลอดภัย ความมนัคง 
ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน และโครงสรา้งพนืฐาน ความสามารถในการใหข้อ้เท็จจรงิและมมุมองทแีตกตา่งแก ่
รัฐบาลเป็นสงิจําเป็นสําหรับเจา้หนา้ทขีองรัฐในการตัดสนิใจทดีซีงึเป็นประโยชนต์อ่สงัคมทังหมด Vertiv ยังอาจเขา้ 
รว่มกลุม่อตุสาหกรรมเพอืกา้วไปสูเ่ป้าหมายเหลา่น ีการวงิเตน้ไดร้ับการควบคมุอยา่งเขม้งวดทังในประเทศและ 
ตา่งประเทศ และการวงิเตน้ของ Vertiv ทังหมดจะดําเนนิการตามกฎหมายทบัีงคับใชท้กุประการ กอ่นทจีะ 
ตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทขีองรัฐในนามของ Vertiv คณุควรตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายของ Vertiv เพอืขอคําแนะนํากอ่น 

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร 

ความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รเป็นคา่นยิมหลักของ Vertiv และเป็นสว่นสําคัญในการดําเนนิธรุกจิทัวโลก เรา 
เคารพในศักดศิรแีละสทิธมินุษยชนของแตล่ะบคุคล และตอ้งการใหซ้พัพลายเออรแ์ละคูค่า้ทางธรุกจิของเรากระทํา 
เชน่เดยีวกนั หากตอ้งการขอ้มลูโดยละเอยีดเกยีวกบัความมุง่มันของ Vertiv ทเีคารพในสทิธมินุษยชนในการ 
ดําเนนิงานทกุอยา่งของบรษัิททัวโลก โปรดด ู“Statement on Efforts to Combat Slavery and Human 
Trafficking in Supply Chains” ของ Vertiv (โพสตท์ ีwww.vertiv.com) และ “นโยบายสทิธมินุษยชน” ของ 
Vertiv 
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แรงงานเด็ก 
 
Vertiv หา้มการใชแ้รงงานเด็กอยา่งเครง่ครัดและตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายในทอ้งถนิทังหมดเกยีวกบัขอ้จํากัดดา้นอาย ุ
และชวัโมงทํางาน เราคาดหวังและตอ้งการใหซ้พัพลายเออรข์องเรากระทําเชน่เดยีวกนั 

แรงงานบงัคบั 
 
Vertiv หา้มการใชแ้รงงานทผีกูมัดหรอืบังคับ แรงงานทาส หรอืภาระจํายอมใดๆ ทังสําหรับบรษัิทเองและซพัพลาย 
เออรอ์ยา่งเครง่ครัด และมุง่มันทจีะปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้บังคับวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการคา้ทาสและการคา้มนุษยท์ ี
บังคับใชท้ังหมด 

การปกป้องสงิแวดลอ้ม 
 
Vertiv มุง่มันทจีะดแูลรักษาสงิแวดลอ้มและเคารพชมุชนทเีราดําเนนิธรุกจิอยู ่ซงึกําหนดใหเ้ราตอ้งปฏบัิตติอ่ 
สงิแวดลอ้มของเราดว้ยความเคารพ ตามหรอืไปเกนิกวา่ขอ้กําหนดทกีําหนดไวโ้ดยกฎหมายและขอ้บังคับดา้น 
สงิแวดลอ้มทบัีงคับใช ้Vertiv พยายามไมใ่หเ้กดิผลกระทบเชงิลบตอ่ทรัพยากรดนิ อากาศ และนํา ตลอดจนตอ่ 
ชมุชนทเีราดําเนนิธรุกจิอยู ่ในระดับสงูสดุททํีาได ้

การปฏบิตัติามกฎระเบยีบของบคุคลทสีาม 
 
“หลักจรรยาบรรณสําหรับซพัพลายเออร”์ ของ Vertiv (โพสตท์ ีwww.vertiv.com) กําหนดใหซ้พัพลายเออรต์อ้ง 
ปฏบัิตติามหลักการดา้นสทิธมินุษยชนทอีธบิายไวข้า้งตน้ นอกจากน ีVertiv ยังเลอืกซพัพลายเออรท์จีะสง่เสรมิ 
ความปลอดภัยและปกป้องสงิแวดลอ้มโดยทํางานรว่มกบัเราเพอืพัฒนาผลติภัณฑแ์ละโซลชูนัทยีังยนืสําหรับลกูคา้ข
องเรา 
 

การละเวน้และการแกไ้ขหลักจรรยาบรรณของเรา 
 
การละเวน้ใดๆ จากขอ้กําหนดในหลักจรรยาบรรณนสํีาหรับเจา้หนา้ทบีรหิารหรอืสมาชกิคณะกรรมการหรอืการแกไ้ข 
ใดๆ (ตามทกีําหนดไวด้า้นลา่ง) หลักจรรยาบรรณนจีะตอ้งไดร้ับการอนุมัตจิากคณะกรรมการบรหิาร (หรอื 
คณะกรรมการทไีดร้ับมอบหมาย) และจะถกูเปิดเผยตอ่สาธารณะบนเว็บไซตข์อง Vertiv หากกฎหมายหรอืขอ้บังคับ 
ทบัีงคับใชก้าํหนดไว ้“การแกไ้ข” หมายถงึการแกไ้ขใดๆ ตอ่หลักจรรยาบรรณนนีอกเหนอืจากการแกไ้ขทางเทคนคิ 
เล็กนอ้ย การบรหิารจัดการ หรอืการแกไ้ขอนืทไีมใ่ชส่าระสําคัญในทนี ี

ทกุคนควรตระหนักวา่ Vertiv ไมม่เีจตนาทจีะอนุญาตหรอืใหก้ารละเวน้จากการปฏบัิตติามขอ้กําหนดในหลัก 
จรรยาบรรณน ีบรษัิทคาดหวังใหม้กีารปฏบัิตติามหลักจรรยาบรรณนอียา่งครบถว้นสมบรูณ์ 

สงิทจีะไดรั้บเมอืคณุถามคําถามหรอืรายงานขอ้กงัวล 
 
Vertiv รับผดิชอบอยา่งจรงิจังภายใตห้ลักจรรยาบรรณน ีรวมถงึการสอบสวนการละเมดิหลักจรรยาบรรณทมีกีาร 
รายงานโดยสจุรติ Vertiv จะปฏบัิตติอ่การรายงานดังกลา่วอยา่งเป็นความลับในขอบเขตเหมาะสม สอดคลอ้งตาม 
กฎหมายทบัีงคับใช ้และจะดําเนนิการสอบสวนอยา่งละเอยีดถถีว้น 
 
เมอื Vertiv ทราบถงึปัญหาเกยีวกบัการปฏบัิตติามกฎระเบยีบทอีาจเกดิขนึ ปัญหาดังกลา่วจะถกูมอบหมายใหก้บั 
บคุคลหรอืหน่วยงานทเีหมาะสมทสีดุในการสอบสวน อาจเป็นฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการเงนิ ฝ่าย 
สงิแวดลอ้ม หรอืฝ่ายอนืๆ ของ Vertiv ทังนขีนึอยูก่บัสถานการณ์นันๆ ในบางกรณี เราอาจใชผู้ส้อบสวนจากภายนอก 
และ/หรอืรายงานตอ่หน่วยงานทเีหมาะสม 
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การสอบสวนจะดําเนนิไปอยา่งราบรนืมากขนึหากผูท้รีายงานปัญหาทอีาจเกดิขนึนันแชรข์อ้มลูอยา่งละเอยีดและมกีาร
สอืสารแบบสองทางกบัผูส้อบสวน เป็นไปไดท้จีะไมเ่ปิดเผยตัวตน แมว้า่จากมมุมองของผูส้อบสวนแลว้ จะเป็นการ 
ดหีากรูว้า่ใครเป็นผูแ้ชรข์อ้กังวลนัน เพราะทําใหก้ารตดิตอ่สอืสารดขีนึ และทําใหก้ารแจง้ขอ้กลา่วหามคีวาม 
น่าเชอืถอืมากขนึ 
 
Vertiv เขา้ใจดวีา่ขอ้กลา่วหาบางอยา่งไมส่ามารถพสิจูนไ์ดห้รอือาจไมเ่ป็นความจรงิ บรษัิทมนีโยบายทจีะไมต่อบ 
โตบ้คุคลใดๆ อันเนอืงมาจากการแชรข์อ้กงัวลหรอืแจง้ขอ้กลา่วหาผา่นโครงการปฏบัิตติามกฎระเบยีบโดยสจุรติวา่ 
มกีารประพฤตมิชิอบเกดิขนึจรงิหรอือาจเกดิขนึ รายงานทกีระทําโดย “สจุรติ” หมายถงึการรายงานททํีาดว้ยความ 
จรงิใจและถกูตอ้งตามความรูค้วามเขา้ใจของคณุ Vertiv จะไมย่อมใหเ้กดิการตอบโตต้อ่การเรยีกรอ้งทกีระทําโดย 
สจุรติ บคุคลทตีอบโตผู้อ้นืทรีายงานขอ้กงัวลนันถอืวา่ละเมดิตอ่หลกัจรรยาบรรณน ีและภายใตก้ฎหมาย นโยบาย 
และกฎเกณฑใ์นทอ้งถนิ อาจไดร้ับบทลงโทษทางวนัิยสงูสดุจนถงึการเลกิจา้ง เรามนีโยบายนไีวเ้พอืใหบ้คุลากรไม ่
ลังเลทจีะแชรข์อ้กงัวลเพราะกลัววา่จะถกูตอบโต ้ในทางกลับกนั Vertiv จะไมย่อมรับการเรยีกรอ้งทไีมม่กีาร 
รับประกนัและไรเ้หตผุลทกีลา่วหาบคุคลอนืเพอืจดุประสงคอ์ันเป็นการกอ่กวนหรอืทําใหเ้สยีชอืเสยีง 

หากเป็นไปได ้เมอืสนิสดุการสอบสวน Vertiv จะใหข้อ้เสนอแนะแกบ่คุคลทรีายงานขอ้กงัวลนันดว้ย ซงึจะไมส่ามารถ 
ทําไดห้ากผูร้ายงานไมไ่ดร้ะบตุัวตน นอกจากน ีรายละเอยีดทเีราแชรเ์กยีวกบัผลการสอบสวนอาจถกูจํากดัเนอืงจาก 
ประเด็นทางกฎหมายหรอืการรักษาความลับได ้อยา่งไรก็ตาม ขอใหบ้คุคลใดๆ ทรีายงานปัญหามันใจไดว้า่ Vertiv 
จะทําการตรวจสอบขอ้กงัวลทน่ีาเชอืถอืทังหมดและดําเนนิการตามความเหมาะสมเพอืแกไ้ขปัญหาทพีบ 

ความรว่มมอืในการสอบสวน 
ความรว่มมอืในการสอบสวนการละเมดิกฎหมายทบัีงคับใชแ้ละกฎเกณฑค์วามประพฤตทิอีาจเกดิขนึ ซงึรวมถงึทรีะบ ุ
ไวใ้นหลักจรรยาบรรณนแีละกฎเกณฑก์ารทํางานในทอ้งถนิและนโยบายของบรษัิท ถอืเป็นขอ้บังคับ การไมใ่หค้วาม 
รว่มมอืในการสอบสวน การกลันแกลง้ หรอืการบบีบังคับผูต้รวจสอบภายในหรอืภายนอกหรอืผูส้อบสวน หรอืการ 
พยายามหลอกลวงผูส้อบสวน ถอืเป็นความผดิทางวนัิยทรีา้ยแรง อาจสง่ผลใหม้กีารเลกิจา้งและการดําเนนิคด ี
ทางแพง่หรอืทางอาญาภายใตก้ฎหมายทอ้งถนิและสญัญาจา้งงานหรอืขอ้ตกลงหรอืภาระหนา้ทใีนการใหคํ้าปรกึษา 

บทสรปุ 
หลักจรรยาบรรณนใีหแ้นวทางโดยทัวไปในการดําเนนิธรุกจิของ Vertiv อยา่งเสมอตน้เสมอปลายและดว้ยความ 
ซอืสตัยส์จุรติ หากคณุมคํีาถามใดๆ เกยีวกบัแนวทางปฏบัิตเิหลา่น ีโปรดตดิตอ่ผูจ้ดัการของคณุหรอืฝ่ายทรัพยากร 
บคุคลหรอืฝ่ายกฎหมายของ Vertiv Vertiv คาดหวังใหพ้นักงานและสมาชกิคณะกรรมการทกุคนปฏบัิตติามมาตรฐาน 
เหลา่น ี 

ไมม่สีว่นใดในหลักจรรยาบรรณนทีมีจีดุประสงคเ์พอืเปลยีนแปลงสทิธติามกฎหมายและภาระผกูพันอนืๆ ของ Vertiv, 
พนักงาน (เชน่ ขอ้ตกลงการจา้งงาน “ตามความประสงค”์) และสมาชกิคณะกรรมการ หลักจรรยาบรรณนไีมไ่ดม้ ี
วัตถปุระสงคเ์พอืเป็นนโยบายทคีรอบคลมุทกุสถานการณ์ทสีมาชกิในทมี Vertiv อาจเผชญิ นอกจากน ีVertiv ยังคง 
รักษานโยบาย ขนัตอน และแนวทางปฏบัิตเิพมิเตมิของบรษัิทจํานวนหนงึไว ้ซงึหลายนโยบายไดอ้า้งองิไวใ้นหลัก 
จรรยาบรรณน ีซงึสรปุขอ้กําหนดทเีจาะจงมากขนึทใีชก้ับบางสถานการณ์ หากคณุพบสถานการณ์ทไีมไ่ดก้ลา่ว 
ไวใ้นหลักจรรยาบรรณน ีและไมแ่น่ใจวา่จะเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณนแีละนโยบายของ Vertiv หรอืไม ่คณุควรขอ 
คําแนะนําจากผูจ้ัดการของคณุ หรอืหากจําเป็น จากฝ่ายทรัพยากรบคุคลหรอืฝ่ายกฎหมาย 
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การรับรอง 
พนักงานและสมาชกิคณะกรรมการควรใหก้ารรับรองวา่ไดท้บทวนและปฏบัิตติามหลักจรรยาบรรณนเีป็นประจําทกุปี 
(นอกเหนอืจากการใหก้ารรบัรองเมอืไดร้ับการจา้งงาน) นอกจากน ีฝ่ายตรวจสอบภายในของ Vertiv ยังดําเนนิการ 
ตรวจสอบกระบวนการสํารวจของบรษัิทอยา่งอสิระเป็นประจําทกุปีอกีดว้ย ผลการตรวจสอบนจีะมกีารนําเสนอตอ่ 
คณะกรรมการตรวจสอบของ Vertiv เป็นประจําทกุปี 

ฉันไดอ้า่นหลักจรรยาบรรณนอียา่งละเอยีดถถีว้นแลว้ ฉันเขา้ใจและไดป้ฏบัิตติาม ตลอดจนจะยดึมันในเจตนารมย ์
และขอ้กําหนดของหลักจรรยาบรรณนตีอ่ไป ยกเวน้สงิทฉัีนอาจระบไุวด้า้นลา่ง 

โปรดกรอกและสง่ใบแสดงการรับรองนมีาทฝ่ีายทรัพยากรบคุคลของ Vertiv เพอืเก็บรวบรวมไวใ้นแฟ้มบคุลากรของ 
คณุ 

 

 

ลายมอืชอื  หมายเลขพนกังาน (หากม)ี 

 

 

 

พมิพช์อืหรอืเขยีนชอืตวับรรจง  วนัท ี

 

หมายเหตใุดๆ (เชน่ ผลประโยชนท์ับซอ้นทอีาจเกดิขนึ ประเด็นดา้นการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ ฯลฯ): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ชอืและทอียูข่องหนว่ยธุรกจิ: 

 

 
 


