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บทนํา 
Code of Ethics ของ C.H. Robinson Worldwide, Inc. ("Code") 
กําหนดใหพ้นักงานทกุคนปฏบิัตติามมาตรฐานระดับสงูของการดําเนนิธรุกจิและกฎหมาย  

Code of Ethics ของเราสะทอ้นถงึวฒันธรรมของบรษัิทของเราและความมุง่มั่นของเราในการทําสิง่ทีถู่กตอ้ง 
นอกจากนี ้Code of Ethics ยังเป็นสิง่จําเป็นในการบรหิารจัดการธรุกจิของเราอย่างม ีประสทิธภิาพอกีดว้ย 
พนักงานและกรรมการ เจา้หนา้ทีแ่ละคณะกรรมการทัง้หมดของ C.H. Robinson 
จําเป็นตอ้งทราบและปฏบิตัติาม Code of Ethics นี ้ตลอดจนขอ้บงัคับและกฎหมายทีบ่งัคับใชท้ัง้หมด 
หากสถานการณ์ไดเ้กดิขึน้ซึง่อาจมคีวามขดัแยง้กนัระหวา่ง Code of Ethics 
นีแ้ละกฎหมายของประเทศทีท่า่นอยูห่รอืทีท่า่นดําเนนิธรุกจิ ทา่นควรปรกึษากับแผนกกฎหมาย 
เรามคีวามมุง่มั่นทีจ่ะดําเนนิธรุกจิอย่างมจีรยิธรรมและภายในขอบเขตของกฎหมายของประเทศทีเ่รากําลงัดําเ
นนิธรุกจิ 

ไมม่สี ิง่ใดทีอ่ยูใ่น Code of Ethics นีห้รอืการสือ่สารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั Code of Ethics 
นีท้ีส่รา้งหรอืบอกเป็นนัยถงึสญัญาการจา้งงานหรอืเงือ่นไขของการจา้งงาน C.H. Robinson 
ทําการตรวจสอบนโยบายของตนอย่างตอ่เนื่องและดงันัน้ Code of Ethics 
นีจ้งึอยูภ่ายใตก้ารเปลีย่นแปลงแกไ้ข  

ตลอด Code of Ethics นี้ คําวา่ "C.H. Robinson" และ"บรษัิทฯ" เป็นคําทีใ่ชแ้ทนกกนัไดท้ีห่มายถงึ  
C.H. Robinson Worldwide, Inc. หรอืบรษัิท แผนกหรอืหน่วยธรุกจิ บรษัิทสาขาหรอืธรุกจิที ่C.H. Robinson 
Worldwide, Inc. เป็นเจา้ของเป็นสว่นใหญใ่ด ๆ Code of Ethics นีใ้ชก้ับพนักงานของ 
C.H. Robinson และกรรมการทกุคนในบรษัิท แผนก บรษัิทสาขาหรอืหน่วยการตลาดใด ๆ 
ทีร่วมถงึผูร้่วมคา้ซึง่ C.H. Robinson รักษาการควบคมุการจัดการ 
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นโยบาย  
การปกป้องสนิทรัพยด์า้นสารสนเทศ ขอ้มลูสว่นบคุคลและทรัพยส์นิของบรษัิท 
การตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สนิทรัพยด์า้นสารสนเทศทัง้หมดและขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของบคุคลทีส่ามไดรั้บการ
ปกป้องนัน้เป็นนโยบายของ C.H. Robinson สนิทรัพยด์า้นสารสนเทศคอื (ก) 
ขอ้มลูทางธรุกจิทีเ่ป็นความลบัและ/หรอืขอ้มลูลับ เชน่ ขอ้มลูทางการเงนิทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ เชน่ 
การประเมนิการดําเนนิการทางดา้นการเงนิ ความรูท้างธรุกจิและขอ้มูลทางธรุกจิทีม่คีวามออ่นไหว เชน่ 
กลยุทธท์างธรุกจิ การเปิดตัวผลติภัณฑ ์และนโยบายการกําหนดราคา 
แผนการซือ้กจิการหรอืแผนการจําหน่ายหรอืแผนการสาํหรับสนิทรัพยข์องบรษัิท ขอ้มลูเกีย่วกับลกูคา้ 
การสือ่สารระหวา่งทนายความและลกูคา้ของบรษัิท หรอืการสือ่สารทางธรุกจิทีเ่ป็นความลับภายใน (ข) 
และสตูร อปุกรณ์ เครือ่งมอื ระบบอืน่ ๆ หรอืการรวบรวมขอ้มลู ทัง้ทีอ่ยูใ่นรูปแบบวาจา สิง่ทีต่พีมิพ ์
ทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรหรอืในรูปแบบทีบ่นัทกึทางอเิล็กทรอนกิสห์รอืทีไ่ดรั้บการสง่ผ่านใด ๆ 
และทรัพยส์นิทางปัญญา ซึง่รวมทัง้ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครือ่งหมายการคา้ทัง้หมด และ (ค) 
ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับทางการคา้ทีเ่ป็นเจา้ของโดย บรษัิท ซึง่รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกับการพัฒนาระบบ 
กระบวนการทางธรุกจิ ผลติภัณฑ ์ความรู ้และเทคโนโลย ีพนักงาน 
ผูรั้บผดิชอบในการดแูลทรัพยส์นิมคีา่หรอืสจ๊วตทกุคนจะตอ้งปกป้องสนิทรัพยด์า้นสารสนเทศทัง้หมดจากใชใ้
นทางทีผ่ดิ การถกูโจรกรรม การโกง การสญูหายและการใช ้
การเปิดเผยหรอืการทิง้โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเนือ่งจากบคุคลเหลา่นีเ้ป็นผูใ้ชข้อ้มลู 
ตอ่ไปนีเ้ป็นตัวอยา่งบางสว่นของสนิทรัพยด์า้นสารสนเทศ 

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับ 
+ แผนธรุกจิ การเงนิ การตลาดและการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 
+ กลยุทธก์ารตัง้ราคา 
+ บรกิารการออกแบบและซอฟตแ์วรแ์ละขัน้ตอนทีเ่ป็นความรูแ้ละทักษะ 
+ แผนการทางธรุกจิและผลติภัณฑร์่วมกบัผูจํ้าหน่ายภายนอก 
+ รายชือ่ลกูคา้และ/หรอืผูใ้หบ้รกิาร 
+ ฐานขอ้มลูภายใน 
+ 
ขอ้มลูทีไ่ดรั้บจากแฟ้มของบคุลากรซึง่เป็นความลับของบรษัิทเพือ่ใชต้ามวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตังิ
านตามหนา้ที ่
+ ขอ้มูลทีส่ามารถระบตุัวบคุคลได ้

ขอ้มลูลับ 
+ ขอ้มูลทีจั่ดเตรยีมกอ่นทีจ่ะยืน่สง่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
+ ขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัการซือ้กจิการหรอืการจําหน่ายของบรษัิทหรอืหน่วยธรุกจิ 
+ ขอ้มูลท่เีกีย่วกบัการฟ้องรอ้งในปัจจุบนัหรอืกําลงัดําเนนิอยู่ 
+ ขอ้มูลดา้นสขุภาพสว่นบคุคล 
+ เทคโนโลยแีละความลับทางการคา้ 

 

ในฐานะพนักงานของ C.H. Robinson 
ทา่นจะมกีารเขา้ถงึสนิทรัพยด์า้นสารสนเทศและขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของบคุคลทีส่ามบางอย่าง 
การทีท่า่นทราบวา่ทา่นจะตอ้งไมใ่ชห้รอืเปิดเผยสนิทรัพยด์า้นสารสนเทศและขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของบคุคล
ทีส่ามนัน้เป็นสิง่สําคญั ยกเวน้เมือ่ทา่นไดรั้บอนุญาตเป็นการเฉพาะในการดําเนนิการดงักลา่ว  

ทา่นไมส่ามารถใชส้นิทรัพยด์า้นสารสนเทศหรอืขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของบคุคลทีส่ามเพือ่ประโยชน์สว่นตัว 
สิง่นีร้วมถงึการแบง่ปันขอ้มูลดังกลา่วกับบคุคลภายนอก C.H. Robinson เพือ่การใชง้านสว่นตวัของตน 
ตลอดจนการแบง่ปันขอ้มลูดงักลา่วกบัเพือ่นพนักงานทีม่หีนา้ทีท่ีไ่มจํ่าเป็นตอ้งมขีอ้มูลนัน้ 
ขอ้จํากดันี้บงัคับใชแ้มแ้ตใ่นกรณีทีท่า่นพัฒนาหรอืชว่ยเหลอืในการพัฒนาสนิทรัพยด์า้นสารสนเทศนีเ้อง  

ในขอบเขตทีเ่ป็นไปได ้
ใหทํ้าการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สนิทรัพยด์า้นสารสนเทศทัง้หมดไดรั้บการทําเครือ่งหมายวา่ 
"ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัและเป็นกรรมสทิธิข์อง C.H. Robinson" หรอื "ขอ้มลูลบัของ C.H. Robinson" 
และไมป่ลอ่ยสนิทรัพยด์า้นสารสนเทศใด ๆ อยูใ่นทีท่ีบ่คุคลทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตมกีารเขา้ถงึได ้
หากคณุนําสนิทรัพยด์า้นสารสนเทศใด ๆ ไวก้บัตวัทา่นดว้ยเมือ่ทา่นเดนิทาง 
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ขอใหท้า่นเก็บสนิทรัพยด์า้นสารสนเทศนัน้ไวก้บัทา่นในภาชนะบรรจทุีปิ่ดและล็อคไว ้
เมือ่ทา่นสนทนากบับคุคลอืน่เกีย่วกับธรุกจิของ C.H. Robinson ขอใหท้า่นระมัดระวงัเกีย่วกับสิง่ทีท่า่นพูด 
หา้ม:  

+ พูดคยุกับใครก็ตามภายนอกบรษัิทเกีย่วกับผลติภัณฑ ์ราคา กําไร 
ยอดธรุกจิหรอืความตอ้งการดา้นเงนิทนุใด ๆ ทีบ่รษัิทฯ ไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน  

+ พูดคยุเกีย่วกับขอ้มลูผลประกอบการดา้นผลติภัณฑท์ีเ่ป็นความลับ 
กลยุทธท์างการตลาดหรอืการบรกิาร แผนธรุกจิหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ 
ทีเ่ป็นความลับหรอืลับมากเวน้แตใ่นกรณีทีไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทฯ หรอื  

+ พูดคยุเกีย่วกับสนิทรัพยด์า้นสารสนเทศแมแ้ตก่บัผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตภายในบรษัิทฯ 
หากทา่นอยูใ่นทีท่ีม่บีคุคลทัว่ไป ตวัอยา่งเชน่ 
ทีแ่ผนกตอ้นรับแสดงทางการคา้หรอืในเมือ่อยูบ่นเครือ่งบนิ  

หากทา่นสงสยัวา่ขอ้มลูนัน้เป็นขอ้มลูลับหรอืลับมาก 
ทา่นไมค่วรเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วกบัใครก็ตามรวมทัง้สมาชกิในครอบครัวหรอืเพือ่น  

หา้มพนักงานเปิดเผยขอ้มลูใด ๆ 
ทีเ่ป็นความลับซึง่เป็นของบคุคลทีส่ามโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกัษรโดยชดัแจง้จากบคุคลทีส่าม
ดงักลา่วมากอ่น 
ยกเวน้ในกรณีทีใ่หข้อ้มลูทีเ่ป็นความลับและ/หรอืขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิแ์กบ่คุคลทีส่ามเพือ่วัตถปุระสงคท์างธรุ
กจิอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
พนักงานคนใดทีค่รอบครองขอ้มลูทีเ่ป็นความลับและเป็นกรรมสทิธิข์องบคุคลทีส่ามควรสง่ขอ้มลูดงักลา่วไปยั
งแผนกกฎหมายทนัท ี 

หากทา่นมหีรอืทราบขอ้มลูทีเ่ป็นความลับและ/หรอืเป็นกรรมสทิธิข์องบคุคลทีส่าม 
ทา่นมคีวามรับผดิชอบทางกฎหมายและทางจรยิธรรมทีจ่ะไม่ใชข้อ้มลูทีเ่ป็นความลับและ/หรอืเป็นกรรมสทิธิด์ั
งกลา่วเพือ่วัตถปุระสงคใ์ด ๆ นอกเหนอืจากทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูตอ่บรษัิท 
และไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลับและ/หรอืเป็นกรรมสทิธิด์งักลา่วเพิม่เตมิแกพ่นักงานคนใดทีไ่มม่คีวา
มจําเป็นตอ้งขอ้มูลดงักลา่วหรอืบคุคลอืน่ ๆ  

การใชห้รอืการปลอ่ยขอ้มูลทางธรุกจิผ่านการพูด การสมัภาษณ์ 
การกลา่วปราศรัยกับฝงูชนหรอืวธิกีารสือ่สารอืน่ ๆ 
จําเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากแผนกกฎหมายและรองประธาน 
ประธานบรษัิทและหรอืพนักงานระดบัหัวหนา้งานกอ่น 

หากทา่นมธีรุกจิทีจํ่าเป็นตอ้งเปิดเผยสนิทรัพยด์า้นสารสนเทศบางอยา่งกบับคุคลทีส่าม 
(ทีร่วมถงึลกูคา้ทีม่อียูห่รอืลกูคา้ในอนาคต ผูข้นสง่หรอืผูใ้หบ้รกิาร) 
ทา่นจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วนัน้ไดรั้บการปกป้องโดยการใชข้อ้ตกลงวา่ดว้ยการ
ไมเ่ปิดเผยขอ้มูล (“NDA )" ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการไมเ่ปิดเผยขอ้มลู (NDA) ใหก้ารปกป้อง ความรับผดิ 
ขอ้จํากดัและการจํากัดการใชง้านของสนิทรัพยด์า้นสารสนเทศของบรษัิทฯ 
โดยบคุคลทีส่ามเมือ่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ตอ่บคุคลทีส่าม 
หา้มเปิดเผยสนิทรัพยด์า้นสารสนเทศแกบ่คุคลทีส่ามโดยไมใ่ชข้อ้ตกลงวา่ดว้ยการไมเ่ปิดเผยขอ้มลู (NDA) 
อยา่งไรก็ตามแมว้า่จะมขีอ้ตกลงวา่ดว้ยการไมเ่ปิดเผยขอ้มลู (NDA) แลว้ 
ก็ใชว่า่จะสามารถเปิดสนิทรัพยด์า้นสารสนเทศทกุอยา่งได ้
โปรดตดิตอ่แผนกกฎหมายเพือ่ขอความชว่ยเหลอืในตดัสนิวา่สนิทรัพยด์า้นสารสนเทศทีจํ่าเพาะใดทีส่ามารถเ
ปิดเผยใหแ้กบ่คุคลทีส่ามไดแ้ละจัดทําขอ้ตกลงวา่ดว้ยการไม่เปิดเผยขอ้มลู (NDA) ทีเ่หมาะสม 

แมว้า่ทา่นเกษียณหรอืออกจากบรษัิทฯ ดว้ยเหตผุลอืน่ใดก็ตาม 
ทา่นยังมสีญัญาผกูมัดโดยความรับผดิเดยีวกนันีเ้พือ่ปกป้องสนิทรัพยด์า้นสารสนเทศของ C.H. Robinson 
และขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของบคุคลทีส่าม หลงัจากทีท่า่นออกแลว้ C.H. Robinson 
ยังคงเป็นเจา้ของสนิทรัพยด์า้นสารสนเทศใด ๆ 
ทีท่า่นไดพั้ฒนาขึน้หรอืชว่ยเหลอืในการพัฒนาในขณะทีท่า่นเป็นพนักงานของ C.H. Robinson ตอ่ไป 
หากทา่นมหีรอืจะทราบขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัหรอืเป็นกรรมสทิธิจ์ากอดตีนายจา้ง 
ทา่นอาจจะถกูผูกมัดทางกฎหมายหรอืทางจรยิธรรมโดยความรับผดิชอบในการไมเ่ปิดเผยตอ่อดตีนายจา้งของ
ทา่น C.H. Robinson คาดหวงัและกําหนดใหท้า่นจะตอ้งใหค้ณุปฏบิตัติามความรับผดิชอบนี้ 
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ทา่นควรหลกีเลีย่งการใหข้อ้มูลทีเ่ป็นความลบัหรอืเป็นกรรมสทิธิท์ีเ่ป็นของอดตีนายจา้งของทา่นแกเ่พือ่นพนัก
งานของทา่นหรอืหลกีเลีย่งการใชข้อ้มลูดงักลา่วในธรุกจิของ C.H. Robinson  
 
ขอ้มลูสว่นบคุคล 
ขอ้มลูสว่นบคุคล หมายถงึ ขอ้มลูใด ๆ 
ทีเ่กีย่วกับนติบิคุคลหรอืบคุคลธรรมดายทีส่ามารถระบตุวัตนหรอืไดรั้บการระบตุัวตนได ้
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงชือ่ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยูอ่เีมล และขอ้มลูทีส่ามารถระบตุวับคุคลไดอ้ืน่ ๆ 
ไมค่วรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลแกบ่คุคลทีส่าม 
ยกเวน้ในกรณีทีข่อ้มลูดงักลา่วจําเป็นทีจ่ะตอ้งใชส้าํหรับการทํางานเป็นประจําทกุวนั 
หรอืไดรั้บอนุญาตโดยเฉพาะตามการปกป้องและ/หรอืความเป็นสว่นตวัของนโยบายตา่ง ๆ ของ C.H. 
Robinson หากทา่นตระหนักวา่มกีารเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลใด ๆ 
ทีไ่ม่ไดรั้บอนุญาตตามการปกป้องและ/หรอืความเป็นสว่นตัวของนโยบายตา่ง ๆ ของ C.H. Robinson หรอื 
Code of Ethics นี ้โปรดรายงานเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วแกแ่ผนกกฎหมายผา่นทางอเีมล 
privacy@chrobinson.com และ/หรอืผ่านทางอเีมลทีไ่มเ่ปิดเผยชือ่ที ่ลงิกร์ายงานเหตกุารณ์ของ Worknet 
ทีน่ี ่โปรดอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิ ทีน่ี ่
 
ทรัพยส์นิของบรษัิท  
การใชท้รัพยส์นิของบรษัิทฯ ทัง้หมดอยา่งเหมาะสมเป็นนโยบายของ C.H. Robinson 
ซึง่หมายถงึทรัพยส์นิทัง้หมดที ่C.H. Robinson เป็นเจา้ของซึง่รวมถงึเงนิทนุของบรษัิทฯ ทรัพยส์นิสว่นตัว 
อสงัหารมิทรัพย ์ทรัพยส์นิทางปัญญา ซอฟตแ์วรค์วามลบัทางการคา้ 
ฐานขอ้มูลเทคโนโลยแีละขอ้มูลทีเ่ป็นทรัพยส์นิ พนักงานของ 
C.H. Robinson ทกุคนผูรั้บผดิชอบในการใชท้รัพยส์นิของบรษัิทฯ อยา่งเหมาะสม 
และตอ้งปกป้องกนัทรัพยส์นินี้จากการสญูหาย ความเสยีหาย การใชใ้นทางทีผ่ดิหรอืการโจรกรรม 
หา้มพนักงานใชท้รัพยส์นิของบรษัิทสาํหรับการใชง้านอืน่ใดทีไ่มใ่ชธ่รุกจิของบรษัิทโดยไม่ไดรั้บอนุมัตจิากบริ
ษัทฯ 

ทา่นรับมคีวามผดิชอบสว่นตวัตอ่เงนิทนุของบรษัิทฯ ทัง้หมดทีท่า่นควบคมุการใช ้
ทา่นจะตอ้งดําเนนิการตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมทัง้หมดเพือ่ทําใหแ้น่ใจวา่ C.H. Robinson 
ไดรั้บสิง่ตอบแทนทีด่สีาํหรับเงนิทนุของบรษัิททีใ่ชไ้ปและตอ้งเก็บรักษาบนัทกึทีถ่กูตอ้งแมน่ยําของการใชจ้า่ย
เหลา่นี ้ทา่นจะตอ้งไมใ่ชเ้งนิทนุของบรษัิทฯ สําหรับการใชส้ว่นตวัใด ๆ 

C.H. Robinson ไดรั้บใบอนุญาตสําหรับซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรจ์ากผูจํ้าหน่ายภายนอก 
หา้มทําซํ้าซอฟตแ์วรน์ีแ้ละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใด ๆ ยกเวน้ในกรณีทีไ่ดรั้บอนุญาตจากผูพั้ฒนาซอฟตแ์วร ์
นอกจากนียั้งหา้มทําซํ้าซอฟตแ์วรแ์ละเอกสารที ่C.H. Robinson 
ไดพั้ฒนาขึน้หรอืปรับปรุงเพือ่การใชง้านทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต  

ทา่นอาจใชง้านซอฟตแ์วรท์ีบ่รษัิทฯ 
เป็นเจา้ของหรอืซอฟตแ์วรท์ีไ่ดรั้บอนุญาตเฉพาะในกรณีทีก่ารใชง้านนัน้เกีย่วขอ้งกับงาน 
ทา่นไมส่ามารถใชซ้อฟตแ์วรด์ังกลา่วสําหรับการใชง้านสว่นตัวใด ๆ 
แมว้า่ทา่นไดม้สีว่นชว่ยพัฒนาหรอืปรับปรุงซอฟตแ์วรด์งักลา่วก็ตาม  

ทา่นไมส่ามารถใช ้(หรอือนุญาตใหผู้อ้ ืน่ใช)้ อปุกรณ์ที ่C.H. Robinson 
เป็นเจา้ของหรอือปุกรณ์ทีเ่ชา่มาสาํหรับการใชง้านสว่นตัวใด ๆ 
หรอืการใชง้านอืน่ใดทีไ่มใ่ชส่ําหรับธรุกจิของบรษัิทฯ โดยไมไ่ดรั้บอนุมัตจิากบรษัิทฯ  
 
นโยบายดา้นผลประโยชน์ทับซอ้น 
พนักงานจะตอ้งไมม่สีว่นร่วมในกจิกรรมตา่ง ๆ 
ทีผ่ลประโยชนส์ว่นตัวของพนักงานขดัแยง้หรอืมลีกัษณะขดัแยง้กบัผลประโยชนข์อง C.H. Robinson 
การตดัสนิใจวา่เรือ่งตา่ง ๆ 
เป็นผลประโยชน์ทบัซอ้นหรอืไมข่ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมาย ผลประโยชนส์ว่นตวั 
หมายถงึ ผลประโยชนใ์ด ๆ 
ไมว่า่จะดา้นการเงนิหรอืทีจ่ะหรอืดเูหมอืนวา่จะมอีทิธพิลตอ่ดลุยพนิจิหรอืการตดัสนิใจเห็นชอบของอกีฝ่ายหนึ่
งเป็นลกูคา้ของ C.H. Robinson  
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หา้มพนักงานหรอืสมาชกิของครอบครัวของพนักงานรอ้งขอหรอืยอมรับคา่ตอบแทน การจา่ยเงนิลว่งหนา้ 
หรอืเงนิกู ้(ยกเวน้จากสถาบนัการเงนิทีม่ชี ือ่เสยีงบนพืน้ฐานทีม่เีดยีวกนักบัลกูคา้รายอืน่ ๆ) หรอืของกํานัล 
การเลีย้งรับรองหรอืความเอือ้เฟ้ืออืน่ ๆ ซึง่มากกวา่มลูคา่เล็กนอ้ยประมาณ $50 หรอืนอ้ยมาก 
หรอืทีโ่ดยปกตพินักงานจะไม่ไดอ้ยูใ่นตําแหน่งเพือ่ตอบแทนกนัตามขัน้ตอนบญัชคีา่ใชจ้่ายของบรษัิทมาตรฐา
นจากลกูคา้หรอืซพัพลายเออรท์ีแ่ทจ้รงิหรอืในอนาคต 
สิง่นีไ้มร่วมถงึรายการการเลีย้งรับรองทางธรุกจิตามปกต ิเชน่ 
อาหารและเครือ่งดืม่หรอืการชว่ยเหลอืหรอืบรจิาคใหอ้งคก์รการกศุลแบบไมห่วังผลกําไรทีไ่ดรั้บการยอมรับ 
สมาชกิในครอบครัวซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะคูส่มรส บดิามารดา บตุรและคูส่มรสของบตุร 
พีช่ายหรอืนอ้งชายหรอืพีส่าวหรอืนอ้งสาวตามกฎหมาย พีส่าวหรอืนอ้งสาวของบดิามารดา 
พีช่ายหรอืนอ้งชายของบดิามารดา หลานสาว หลานชาย ปู่  ย่า ตา ยาย หลานและสมาชกิคนอืน่ ๆ 
ในครอบครัวของทา่น นอกจากนัน้ยังรวมถงึความสมัพันธแ์บบชูส้าวและความสมัพันธข์องครอบครัว "ในอดตี" 
หรอื "ครึง่หนึง่" 

บรษัิทฯ 
เขา้ใจวา่ในสถานการณ์พเิศษอาจจําเป็นตอ้งใหพ้นักงานเขา้ร่วมในงานทีซ่พัพลายเออรเ์ป็นเจา้ภาพเพือ่วตัถปุ
ระสงคใ์นการใหค้วามรูห้รอืใหข้อ้มลู นโยบายนี้ไม่ไดห้า้มการเขา้ร่วมในกจิกรรมดงักลา่ว  

พนักงานจะตอ้งไม่:  

+ ไดรั้บการวา่จา้งนอกบรษัิทฯ หรอืทําหนา้ทีเ่ป็นเจา้หนา้ที ่
กรรมการหรอืทีป่รกึษาหรอืมดีอกเบีย้ทางเศรษฐกจิทีส่ามารถหรอือาจจะถูกคดิวา่จะมอีทิธพิลตอ่ดุ
ลยพนิจิหรอืการดําเนนิการในธุรกจิใด ๆ ทีแ่ขง่ขนัดว้ย 
ใหบ้รกิารหรอืพยายามใหบ้รกิารใหก้บับรษัิทฯ (การลงทนุแสดงใหเ้ห็นนอ้ยกวา่ 2% 
ของประเภทหลกัทรัพยท์ีโ่ดดเดน่ขององคก์รทีถ่อืครองโดยสาธารณชนนัน้ไมเ่ป็นผลประโยชนท์บั
ซอ้น)  

+ 
กระทําการในลกัษณะทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ความเป็นกลางในการดําเนนิการตามความรับผดิชอบตอ่
บรษัิทของตน  

+ เขา้ร่วมในการจา้งงานภายนอกทีจ่ะเกดิการขดัแยง้กับชัว่โมงธรุกจิของบรษัิทฯ หรอื 
ผลการปฏบิตังิานของการมอบหมายงานของบรษัิทฯ พนักงานจะตอ้งไมใ่ชเ้วลา วสัด ุ
ขอ้มลูหรอืสนิทรัพยอ์ืน่ ๆ ของบรษัิทฯ 
ทีเ่กีย่วกับการจา้งงานภายนอกหรอืผลประโยชน์ทางธรุกจิสว่นตวัอืน่ ๆ ซึง่นโยบายนีห้า้ม 

หา้มพนักงานรับประโยชนโ์ดยตรงหรอืโดยออ้มหรอืแสวงหาผลประโยชน์จากตําแหน่งของตนในฐานะเป็นพนั
กงานจากการขาย การซือ้หรอืกจิกรรมอืน่ ๆ ของบรษัิทฯ  

หา้มพนักงานตดิตอ่กับบคุคลหรอืองคก์รทีดํ่าเนนิธรุกจิหรอืกําลงัพยายามทําธรุกจิร่วมกับบรษัิทฯหรอืผูท้ีจ่ะให ้
คําแนะนําเกีย่วกับการตดิตอ่ดงักลา่วอาจมปีระโยชน์สว่นตวัโดยตรงหรอืโดยออ้มอืน่ใดในการทําธรุกรรมทางธุ
รกจิใด ๆ กับบรษัิท  

พนักงานจะไม่ทําธรุกจิในนามของบรษัิทฯ ทีม่เีพือ่นสนทิสว่นตวัหรอืญาต ิ
อยา่งไรก็ตามการทราบวา่มกีารทําธรุกรรมดงักลา่วเกดิขึน้ในบางครัง้ พนักงานจะตอ้งรายงานตอ่ผูบ้งัคับบัญชา  

พนักงานของบรษัิทฯ 
ไดรั้บการสง่เสรมิใหม้สีว่นร่วมในการใหบ้รกิารสาธารณะและกจิกรรมเพือ่การกศุลตราบใดทีไ่มไ่ดส้รา้งความขั
ดแยง้ทีแ่ทจ้รงิหรอืทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่หนา้ทีข่องพนักงานทีม่ตีอ่บรษัิทฯ 
กอ่นทีจ่ะยอมรับการนัดหมายในการใหบ้รกิารสาธารณะในการเป็นกรรมการของสถาบนัเพือ่การกศุลหรอืการ
ทํางานใหก้บัสาํนักงานทางการเมอืง พนักงานจะตอ้งไดรั้บการอนุมัตผิูบ้งัคับบัญชาและแผนกกฎหมาย C.H. 
Robinson สนับสนุนการมสีว่นร่วมของพนักงานของตนในฐานะเป็นกรรมการของบรษัิทตา่ง ๆ ในแบบมกํีาไร 
โดยมเีงือ่นไขวา่การมสีว่นร่วมดงักลา่วจะตอ้งไม่ทําใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้นหรอืเกีย่วขอ้งกบัขอ้กงัวลของ
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
บรกิารสาํหรับคณะกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับผลกําไรจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมายและซอีโี
อ 
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การจา้งงานเพือ่นและญาต ิ
C.H. Robinson 
ยนิดตีอ้นรับเพือ่นและสมาชกิในครอบครัวเพือ่จะไดรั้บการพจิารณาสําหรับการจา้งงานตามนโยบายการจา้งงา
นตามปกต ิ
อยา่งไรก็ตามเพือ่ป้องกนัสถานการณ์ของความลําเอยีงหรอืผลประโยชนท์ับซอ้นทีแ่ทจ้รงิหรอืตามการรับรู ้
สมาชกิในครอบครัวและพนักงานทีม่คีวามสมัพันธแ์บบคูรั่กไม่สามารถทํางานโดยมคีวามสมัพันธใ์นหน่วยธรุกจิ
เดยีวกนัที:่  

+ สรา้งความสมัพันธโ์ดยตรงหรอืโดยออ้มกบัผูบ้งัคบับญัชา/ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
+ มแีนวโนม้ทีจ่ะสรา้งผลกระทบเชงิลบตอ่บคุคลหรอืทมีงาน 
+ ควบคมุหรอืมอีทิธพิลตอ่เงือ่นไขและขอ้ตกลงของการจา้งงาน  

สิง่นีบ้งัคับใชก้บัพนักงานตามปกตทิกุคน  

หากสมาชกิในครอบครัวอาจทํางานร่วมกนัเนือ่งจากการโอนหรอืการเลือ่นตําแหน่ง บรษัิทฯ 
จะพยายามโอนพนักงานไปยังอกีตําแหน่งทีม่ซี ึง่พนักงานนัน้มคีณุสมบัตเิหมาะสม  

พนักงานทีเ่ป็นสมาชกิครอบครัวใกลช้ดิหรอืมคีวามสมัพันธเ์ชงิชูส้าวอาจ 
ดําเนนิการจา้งงานตอ่ไปในตําแหน่งปัจจุบนัของพวกเขาตราบใดทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับเงือ่นไขขา้งตน้ 
หากเงือ่นไขขอ้หนึง่เกดิขึน้ บรษัิทฯ 
จะพยายามโอนพนักงานคนหนึง่ไปยังตําแหน่งทีม่ซี ึง่พนักงานผูนั้น้มคีณุสมบตัเิหมาะสม 
หากการโอนไมเ่หมาะสม พนักงานทีจ่ะไดรั้บอนุญาตในการตัดสนิใจวา่พนักงานคนใดทีจ่ะลาออก 
หากพนักงานทีไ่ม่สามารถทําการตดัสนิใจได ้C.H. Robinson ตดัสนิใจวา่จะยังคงจา้งใคร 
 
การกูย้มื 
C.H. Robinson เขา้ใจวา่บางครัง้พนักงานมคีวามจําเป็นตอ้งการเงนิทนุฉุกเฉนิ เมือ่ส ิง่นีเ้กดิขึน้ 
โปรดตดิตอ่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลเพือ่พูดคยุถงึความจําเป็นของทา่น 
รวมทัง้สอบถามถงึแหลง่เงนิทนุทีด่ทีีส่ดุสําหรับทา่น ตวัอย่างเชน่ 
หากทา่นเป็นสว่นหนึง่ของแผนการเงนิเพือ่การเกษียณของเรา 
ทา่นอาจยมืเงนิมาจากแผนดงักลา่วหรอืมคีณุสมบัตเิหมาะสมสาํหรับการจัดสรรเงนิสําหรับความยากลําบาก 
C.H. Robinson 
หา้มมใิหม้กีารกูย้มืหรอืมกีารชําระเงนิลว่งหนา้โดยตรงจากบรษัิทแกพ่นักงานหรอืครอบครัวของพนักงาน  
 
นโยบายการจัดการบันทกึขอ้มลูและการเก็บรักษา 
นโยบายการจัดการบนัทกึขอ้มูลและการเก็บรักษา ("นโยบาย") 
ไดรั้บการพัฒนาขึน้เพือ่ใหช้ดุแนวทางการปฏบิตัทิีค่รอบคลมุแกพ่นักงานของ C.H. Robinson เพือ่การบรหิาร 
การจัดการและการความคมุขอ้มลูและเอกสารของบรษัิทฯ 
แนวทางปฏบิตันิีเ้หลา่นี้ไดจั้ดตัง้ขึน้เพือ่ทําใหม้ั่นใจในการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัและกฎหมายของรัฐทีบ่งั
คบัใชท้ัง้หมด และเพือ่ปรับความตอ้งการในการเขา้ถงึขอ้มลูและเอกสารทางธรุกจิทีส่าํคญัของบรษัิทฯ 
สาํหรับชว่งเวลาทีเ่หมาะสม 
นโยบายนี้ยังมวีตัถุประสงคท์ีทํ่าใหม้ั่นใจวา่การเก็บรักษาเอกสารของบรษัิทนัน้มลีักษณะทีม่ ี
ประสทิธภิาพและคุม้ทนุ 

การจดัการและการเก็บรกัษาบนัทกึขอ้มลู  
แผนกกฎหมายของ C.H. Robinson มอํีานาจในการสรา้ง 
รักษาและปฏบิตัติารางเวลาการเก็บรักษาบนัทกึขอ้มลูอยา่งครอบคลมุ 
ทีร่วมถงึการปรับปรุงและการแกไ้ขสิง่เหลา่นัน้ นอกจากนีแ้ผนกกฎหมายยังมอํีานาจในการอนุมัตกิารปฏบิัต ิ
ขัน้ตอนและแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นแนวทางเดยีวกนัสาํหรับการจัดการ การบํารุงรักษาและการทําลายเอกสาร 
การปฏบิตัติามตารางเวลาการเก็บรักษาบนัทกึขอ้มูลมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทําใหม้ั่นใจวา่เป็นไปตามวตัถปุระสงคต์่
อไปนี:้  

+บนัทกึขอ้มลูทัง้หมดทีจํ่าเป็นสําหรับเหตผุลทางธรุกจิจะถกูจัดเก็บไวเ้ป็นระยะเวลาทีจ่ะทําใหม้ัน่ใจตามสมควรวา่มสี ิง่เหลา่นี้
เมือ่มจํีาเป็น  
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+ บนัทกึขอ้มลูทัง้หมดทีจํ่าเป็นตอ้งไดร้ับการพฒันาและจัดเก็บเพือ่บนัทกึหรอืการสนับสนุนการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั 
กฎหมายของรัฐบาลกลาง กฎหมายของรัฐและของทอ้งถิน่ทีบ่งัคบัใชจ้ะไดร้ับการพฒันาขึน้  
และถกูเก็บไวเ้ป็นระยะเวลาทีก่ําหนด  

+ บนัทกึขอ้มลูทัง้หมดทีไ่มจํ่าเป็นสําหรับวตัถปุระสงคท์างกฎหมายหรอืธรุกจิจะถกูทําลายเพือ่ลด 
ตน้ทนุทีส่งูของพืน้ที ่อปุกรณ์และบคุลากรทีจํ่าเป็นสําหรับการจัดเก็บ 
จัดระบบและจัดการกบัหมายเลขของสืง่บนัทกึจํานวนมากเมือ่ไมจํ่าเป็นตอ้งเก็บรักษาอกีตอ่ไป  

+ จะมกีารปกป้องความเป็นสว่นตวัและการรักษาความปลอดภยัของบนัทกึขอ้มลู  
+ จะมกีารทําลายบนัทกึขอ้มลูตามขัน้ตอนมาตรฐานเพือ่หลกีเลีย่งการอนุมานวา่บนัทกึขอ้มลูใด ๆ 
ถกูทําลายจากการคาดการณ์ของปัญหาเฉพาะ และ  

+ขัน้ตอนการทําลายทัง้หมดจะถกูระงบัชัว่คราวเมือ่บนัทกึขอ้มลูหรอืกลุม่ของบนัทกึขอ้มลูถกูระงับการทําลายตามกฎหมายซึง่
ไดอ้ธบิายไวด้า้นลา่งนี ้

เวอรช์ัน่ปัจจบุนัของ ตารางเวลาการเก็บรักษาบนัทกึขอ้มลู ของ C.H. Robinson จะมอียูท่ีพ่อรท์ลั WorkNet 
ของแผนกกฎหมาย 

ตารางเวลาการเก็บรักษาบนัทกึขอ้มูลควบคมุการเก็บรักษา 
การจัดเก็บและการทําลายบนัทกึขอ้มูลทัง้หมดของบรษัิทฯ ในฐานะเป็นกฎทั่วไป 
บนัทกึขอ้มูลเป็นการรวบรวมขอ้มลูใด ๆ โดยไมคํ่านงึถงึลกัษณะทางกายภาพที ่สรา้งขึน้หรอืทีไ่ดรั้บโดย C.H. 
Robinson 
และทีค่วรไดรั้บการสงวนรักษาเนือ่งจากคณุคา่ทางธรุกจิหรอืคณุคา่ทางพยานหลักฐานของบนัทกึขอ้มูลเหลา่
นี ้บนัทกึขอ้มูลสว่นใหญท่ีค่รอบคลมุโดยตารางเวลาการเก็บรักษาบนัทกึขอ้มูลเป็นเอกสารทีเ่ป็นกระดาษ 
(หรอืภาพอเิล็กทรอนกิสข์องเอกสารทีเ่ป็นกระดาษ) ซึง่สรา้งขึน้หรอืไดรั้บโดย C.H. Robinson อย่างไรก็ตาม 
บนัทกึขอ้มูลยังอาจจะอยูใ่นรูปแบบของเทปคอมพวิเตอรแ์ละแผน่ดสิก ์ไมโครฟิลม์ 
วดีโีอและสือ่อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ๆ ตารางเวลาการเก็บรักษาบนัทกึขอ้มลูใชก้บับนัทกึขอ้มลูทัง้หมดที ่C.H. 
Robinson เก็บรักษาโดยไมคํ่านงึถงึรูปแบบทีเ่ก็บรักษา 

การระงบัการทําลายบนัทกึขอ้มลูตามกฎหมาย 
ในบางครัง้ C.H. Robinson อาจจะตอ้งม ี"การระงับการทําลายตามกฎหมาย" 
ในประเภทหรอืกลุม่ของบนัทกึขอ้มลูอนัเป็นผลของการกระทําทางกฎหมายทีแ่ทจ้รงิหรอืขม่ขู ่
การกระทําของบคุคลหรอืการกระทําทางปกครอง "การระงับการทําลายตามกฎหมาย" 
ระงับขัน้ตอนการทําลายทัง้หมดเพือ่สงวนรักษาบนัทกึขอ้มลูทีเ่หมาะสมภายใตส้ถานการณ์พเิศษ 
แผนกกฎหมายของ C.H. Robinson มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการกําหนดวา่เมือ่ใดจําเป็นตอ้งม ี
"การระงับการทําลายตามกฎหมาย" และขอบเขตของบนัทกึขอ้มลูทีใ่ชห้ลกัการนี ้ทา่นจะไดรั้บแจง้เตอืนวา่ม ี
"การระงับการทําลายตามกฎหมาย" ของบนัทกึขอ้มลูขอ้มลูทีท่า่นเป็นผูรั้บผดิชอบ 
จากนัน้ทา่นจะจําเป็นตอ้งระบตํุาแหน่ง ดชันแีละป้องกนับนัทกึขอ้มลูทีไ่ดรั้บผลกระทบจาก 
"การระงับการทําลายตามกฎหมาย" บนัทกึขอ้มลูใด ๆ ทีไ่ดรั้บผลกระทบจาก 
"การระงับการทําลายตามกฎหมาย" จะตอ้งไมถู่กทําลาย ภายใตส้ถานการณ์ใด ๆ 
หากทา่นไมแ่น่ใจวา่บนัทกึขอ้มูลใดไดรั้บผลกระทบจาก "การระงับการทําลายตามกฎหมาย" อยา่งจําเพาะ 
ทา่นจะตอ้งป้องกนัและสงวนรักษาบนัทกึขอ้มูลนัน้จนกวา่ทา่นไดม้คํีารอ้งและไดรั้บการชีแ้จงจากแผนกกฎหม
ายแลว้ 

"การระงับการทําลายตามกฎหมาย" 
ยังคงมผีลจนกวา่จะมกีารยกเลกิอย่างเป็นทางการและเป็นลายลกัษณ์อักษรจากแผนกกฎหมายของ C.H. 
Robinson หลงัจากทีท่า่นไดรั้บหนังสอืแจง้เป็นลายลกัษณ์อักษรวา่ "การระงับการทําลายตามกฎหมาย" 
ไดถ้กูยกเลกิแลว้ 
ทา่นอาจจะคนืบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดรั้บผลกระทบทัง้หมดไปยังขัน้ตอนการจัดการและตารางเวลาในการเก็บรักษา
ตามปกตขิองบนัทกึขอ้มลูเหลา่นัน้ 

การรบัเอกสารทางกฎหมายโดยพนกังานของ C.H. Robinson 
พนักงานทีไ่ดรั้บเอกสารทางกฎหมายทีบ่า้น ในระหวา่งเวลางานหรอืในจดหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
กจิกรรมของ C.H. Robinson จะตอ้งตดิตอ่บคุคลดา้นลา่งทนัท ี 
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หมายเรยีกและคํารอ้งทกุข ์ หมายเรยีกพยานทัว่ไป 

Sara Ann Buesgens 
(952) 906-7056 

Sara Ann Buesgens 
(952) 906-7056 
 

ปัญหาดา้นความปลอดภัย หมายเรยีกพยานของหน่วยงานทีกํ่ากับดแูลดา้นกฎร
ะเบยีบกฏหมาย 

Ben Campbell 
(952) 937-7829 
 

Ben Campbell 
+1 (952) 937-7829 

หมายศาลวา่ดว้ยการอายัดทรัพยส์นิ 
/การบงัคับยดึทรัพย ์IRS 

เอกสารการยนืยันสทิธปิระโยชน/์การรอ้งทกุขต์อ่ 
EEOC 

การแกไ้ขของผูส้ง่  
 952-937-7780  
 
แผนกเงนิเดอืน 
(952) 683-6949 

Angie Freeman  
+1 (952) 937-7847 
 
Chris Feickert 
+1 (952) 683-6733 

เลขานุการของรัฐ (บรษัิท) ปัญหาอืน่ ๆ 

Jane Rief 
(952) 906-7011 

Ben Campbell 
+1 (952) 937-7829 

 
นโยบายดา้นขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิสแ์ละการสือ่สาร 
C.H. Robinson ไดจั้ดใหม้รีะบบอเิล็กทรอนกิสแ์ละบรกิาร ทีร่วมถงึอนิเทอรเ์น็ต อเีมล วอยซเ์มล ์
การสง่ขอ้ความแบบทนัท ี
การเขา้ถงึโทรศพัทม์อืถอืและระบบการสง่ขอ้ความทีจั่ดเก็บและระบบอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ๆ 
และรูปแบบการสือ่สารอืน่ ๆ ("ระบบอเิล็กทรอนกิส"์) ในฐานะเป็นเครือ่งมอืในการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
การเขา้ถงึงานระบบอเิล็กทรอนกิสข์องบรษัิทฯ 
ทีเ่ป็นสทิธพิเิศษทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากผูบ้รหิารและไดรั้บตามความรับผดิชอบของงาน 
การใชเ้ครือ่งมอืเหลา่นีจํ้าเป็นตอ้งมกีารใชอ้ย่างรับผดิชอบและมจีรยิธรรม 
ดว้ยการใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสท์ีบ่รษัิทฯ จัดให ้ทา่นกําลงัเห็นดว้ยวา่ทา่นยอมรับวา่เงือ่นไขของนโยบายนี ้
พนักงานทกุคนจะตอ้งมคีวามระมัดระวงัเพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การเขา้ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตและการใชร้ะบบอเิ
ล็กทรอนกิสอ์ืน่ ๆ ของบรษัิทฯ ทีไ่มเ่ป็นผลเสยีตอ่ผลประโยชนข์อง C.H. Robinson  

เฉพาะพนักงานและบคุคลอืน่ ๆ ทีไ่ดรั้บอนุญาตอย่างชดัแจง้จากบรษัิทฯ เทา่นัน้ 
ทีส่ามารถใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสข์องบรษัิทฯ ได ้

ไมม่สี ิง่ใดในทีน่ีม้เีจตนาทีจ่ะขัดขวางสทิธติามกฎหมายทีบ่งัคับใชใ้ด ๆ และทัง้หมดของพนักงาน นอกจากนี ้
บรษัิทจะไมต่คีวามและบงัคับใชน้โยบายนีใ้นลกัษณะทีเ่ป็นการหา้มพนักงานมใิหส้ือ่สารถงึกันและกนัเกีย่วกับ
ขอ้กําหนดและเงือ่นไขในการจา้งงานของพนักงาน  

ทรพัยส์นิของบรษิทั - ไมม่กีารคาดหวงัในความเป็นสว่นตวั (ตามทีไ่ดร้บัอนญุาตโดยกฎหมายทอ้งถิน่)  
ระบบอเิล็กทรอนกิสท์ัง้หมดทีบ่รษัิทฯ จัดให ้วัสดหุรอืขอ้มลูทัง้หมดทีส่รา้งหรอืจัดเก็บไวใ้นระบบดงักลา่ว 
ทีอ่ยูอ่เีมลทีกํ่าหนดใหก้ับพนักงานและการตดิตอ่สือ่สารทัง้หมดผา่นหรอืการใชร้ะบบเหลา่นี้เป็นทรัพยส์นิของ
และเป็นของบรษัิทฯ บรษัิทฯ และบคุคลอืน่ ๆ ทีบ่รษัิทอาจอนุญาต 
(ทีร่วมถงึหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย) มสีทิธใินการเขา้ถงึ ตรวจสอบ 
ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูหรอืไฟลใ์ด ๆ ทีส่รา้งหรอืจัดเก็บในระบบอเิล็กทรอนกิส ์
ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านระบบเหลา่นี ้(ทีร่วมถงึ ไซตอ์นิเทอรเ์น็ตทีเ่ขา้ถงึ) และขอ้ความทัง้หมดทีส่รา้งขึน้ สง่ 
เก็บหรอืเรยีกคนืทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายทอ้งถิน่ ทา่นไมค่วรคาดหวงัวา่ขอ้มลูหรอืการสือ่สารใด ๆ 
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นีเ้ป็นสว่นตัวหรอืเป็นความลบั บรษัิทอาจเขา้ถงึ กูค้นืและลบอนิเตอรเ์น็ต อเีมล วอยสเ์มล 
ขอ้ความโตต้อบแบบทนัทแีละการใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารอืน่ ๆ ตามปกต ิทีร่วมถงึ 
การแนบไฟลแ์ละไซตอ์นิเทอรเ์น็ตทีเ่ยีย่มชมหรอืพยายามทีจ่ะเยีย่มชมตามทีไ่ดรั้บอนุญาตโดยกฎหมายทอ้งถิ่
น ทา่นไมค่วรคาดหวงัวา่มสี ิง่ใดทีถ่กูจัดเก็บ สรา้งขึน้ ไดรั้บหรอืสง่ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสข์องบรษัิทฯ 
เป็นสว่นตัวหรอืเป็นความลบั การใชร้หัสผ่านจะไมไ่ดล้ดสทิธิข์องบรษัิทฯ 
ในการเขา้ถงึเนือ้หาในระบบอเิล็กทรอนกิสข์องบรษัิทฯ 
หรอืสรา้งสทิธคิวามเป็นสว่นตวัของพนักงานในขอ้ความและไฟลท์ีอ่ยูใ่นระบบอเิล็กทรอนกิสด์งักลา่ว 
พนักงานของ C.H. Robinson 
ทกุคนรับผดิชอบในการใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสอ์ยา่งเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายนี้และนโยบายอืน่ ๆ 
ทัง้หมด เมือ่มรีูปแบบเพิม่เตมิของการสือ่สารแบบอเิล็กทรอนกิสแ์ละการสือ่สารอืน่ ๆ บรษัิทฯ 
จะยังคงตรวจตดิตามรูปแบบเหลา่นีด้ว้ยตามทีไ่ดรั้บอนุญาตโดยกฎหมายทอ้งถิน่ 

การใชอ้นิเทอรเ์น็ตและระบบอเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่ ๆ ทีส่ามารถยอมรบัได ้ 
C.H. Robinson จัดอเีมล อนิเทอรเ์นต ขอ้ความโตต้อบแบบทนัทแีละ 
ระบบอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ๆ เพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิใหแ้กพ่นักงานของตน 
พนักงานทีเ่ขา้ถงึบรกิารเหลา่นี้เป็นตวัแทนของ  
C.H. Robinson และจะตอ้งใชเ้ครือ่งมอืเหลา่นีใ้นลักษณะทีม่จีรยิธรรมและชอบดว้ยกฎหมายเทา่นัน้ 
การใชง้านและการสือ่สารควรเพือ่เหตผุลทางธรุกจิ อนัประกอบไปดว้ย: 

+ เพือ่การตดิตอ่สือ่สารกบัพนักงาน 
ผูข้ายหรอืลกูคา้เกีย่วกบัเรือ่งภายในหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายของพนักงาน  

+เพือ่การรับขอ้มลูทีเ่กีย่วกับหรอืไดรั้บการออกแบบเพือ่อํานวยความสะดวกแกก่ารปฏบิตัหินา้ทีท่ีไ่ดรั้
บมอบหมายตามปกต ิและ  

+ เพือ่อํานวยความสะดวกแกก่ารทํางานหรอืโครงการใด 
ๆในลกัษณะทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากผูบ้งัคับบัญชาของพนักงาน  

การรับสง่ขอ้มูลทางอนิเทอรเ์น็ตทัง้หมดตอ้งเดนิทางผา่นเกตเวยข์องบรษัิททีไ่ดรั้บอนุมัตเิพือ่ใหม้ั่นใจความสา
มารถในการรักษาความปลอดภัยสงูสดุ การป้องกนัไวรัส การตรวจสอบและการจัดการระบบ  
 
เครอืขา่ยสงัคมและการเขยีนบล็อก 
การสรา้งเครอืขา่ยทางสงัคมออนไลน ์
การทําบล็อกหรอืการเผยแพร่ตอ่สาธารณะหรอืกจิกรรมการหารอืแบบออนไลนใ์นรูปแบบอืน่ใดอยูภ่ายใตน้โยบ
ายและขัน้ตอนของบรษัิทฯ ทัง้หมด ทา่นคอืผูท้ีรั่บผดิชอบเป็นการสว่นตัวตอ่สิง่ทีท่า่นเขยีน  

+ เขยีนโดยใชม้มุมองของตนและใชท้ีอ่ยูอ่เีมลสว่นบคุคลของทา่น 
เมือ่ทํากจิกรรมในสือ่สงัคมออนไลน์ทีเ่กีย่วกับบรษัิท 
เวน้เสยีแตว่า่ทา่นไดรั้บอนุญาตกอ่นท่จีะพูดในนามของบรษัิท 
ทา่นไมค่วรแสดงหรอืแนะนําในกจิกรรมสือ่สงัคมออนไลน์วา่ทา่นไดรั้บอนุญาตใหพู้ดในนามของบริ
ษัทฯ หรอืแสดงวา่บรษัิทฯ ไดท้บทวนและอนุมัตเินือ้หาของทา่นแลว้ 
หากเนือ้หาหรอืบรบิทของโพสตข์องทา่นไมช่ดัเจนพอ ทา่นควรระบเุป็นการเฉพาะดงันี้: " 
มมุมองทีแ่สดงบนเว็บไซต/์เวบบล็อกนีเ้ป็นของขา้พเจา้แตเ่พยีงผูเ้ดยีวและไมจํ่าเป็นตอ้งสะทอ้นใ
หเ้ห็นมมุมองของนายจา้งของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บอนุญาตใหส้รา้งแถลงการณ์ในนามของ 
C.H. Robinson"  

+ โปรดจําไวว้า่เมือ่ทา่นระบตุวัจนของทา่นเองวา่เป็นการเป็นสว่นหนึง่ของ C.H. Robinson 
ทา่นจะอยูใ่นลกัษณะบางอยา่งของการเป็นตวัแทนทางธรุกจิ ใสช่ือ่และบทบาทของทา่นกับ C.H. 
Robinson เมือ่อภปิรายในเรือ่งหรอืหัวขอ้ทีเ่กีย่วกับ C.H. Robinson ในอตุสาหกรรมนี ้

+ หา้มเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัหรอืเป็นกรรมสทิธิใ์ด ๆ ใหก้บับรษัิทหรอืบคุคลทีส่ามใด ๆ 
ทีไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มูลตอ่เรา 
ศกึษานโยบายการรักษาความลบัของบรษัิทเพือ่เป็นแนวทางเกีย่วกบัสิง่ทีป่ระกอบเป็นขอ้มลูทีเ่ป็น
ความลับ หา้มใชเ้ครือ่งหมายการคา้ โลโกข้องบรษัิทหรอืทําซํ้าเอกสารของบรษัิทในไซตข์องทา่น 

+ เคารพบรษัิทฯ พนักงานของเรา ลกูคา้ของเรา คูค่า้และบรษัิทในเครอืของเราตลอดจนบคุคลอืน่ ๆ 
(ทีร่วมถงึคูแ่ขง่ของเรา) หา้มโพสตข์อ้มลูใด ๆ ทีล่ามก เป็นการหมิน่ประมาท หยาบคาย ใสร่า้ย 
คกุคาม ขม่ขู ่ดถูกู มเีจตนารา้ยหรอืทําใหรู้ส้กึอายแกบ่คุคลอืน่หรอืบคุคลอืน่ใดหรอืนติบิคุคล 
ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จํากดัเฉพาะ ความเห็นเกีย่วกบั C.H. Robinson และพนักงาน 
ซพัพลายเออรแ์ละคูแ่ขง่ของ C.H. Robinson นอกจากนี ้
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ทา่นไมค่วรสรา้งขอ้ความเท็จโดยเจตนาหรอืโดยประมาทเลนิเลอ่เกีย่วกับผลติภัณฑห์รอืบรกิารขอ
งบรษัิทฯ หรอืผลติภัณฑห์รอืบรกิารของลกูคา้ ผูข้ายหรอืคูแ่ขง่ นอกจากนี ้
ทา่นไมค่วรโพสตเ์นือ้หา ภาพหรอืวดิโีอของทา่นเองทีร่ะบวุา่ทา่นเป็นพนักงานของบรษัิทฯ 
และแสดงใหเ้ห็นวา่ทา่นมสีว่นร่วมในการดําเนนิการทีผ่ดิกฎหมาย เชน่ 
ดําเนนิการดว้ยความรุนแรงหรอืใชย้าอยา่งผดิกฎหมาย หรอืกระทําการละเมดินโยบายของบรษัิทฯ 

+ ทา้ยทีส่ดุ ขอใหท้า่นตระหนักวา่บรษัิทฯ 
อาจขอใหท้า่นจํากดัขอบเขตความเห็นบนเว็บไซตห์รอืเว็บบล็อกของทา่นตอ่หัวขอ้ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกั
บบรษัิท (หรอื ในบางกรณีทีพ่บไดย้าก 
วา่ทา่นระงับการใชง้านเว็บไซตห์รอืเว็บบล็อกของทา่นทัง้หมดชัว่คราว) 
หากเชือ่วา่เรือ่งนีม้คีวามจําเป็นหรอืเหมาะสมในการทําใหแ้น่ใจในการปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคับหรอืก
ฎหมายอืน่ ๆ ดา้นความปลอดภัย  

การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตและระบบอเิล็กทรอนกิสท์ ีไ่มส่ามารถยอมรบัได ้ 
พนักงานไมส่ามารถการเขา้ถงึขอ้มลู ทีร่วมถงึไฟลค์อมพวิเตอรห์รอือเีมลของพนักงานคนอืน่ ๆ 
ทีต่นไมไ่ดรั้บอนุญาตในการเขา้ถงึจากบรษัิทฯ ในทํานองเดยีวกนัความพยายามปลอมเป็นบคุคลอืน่ 
เปลีย่นแปลงขอ้ความ 
หรอืความพยายามในสง่การสือ่สารหรอืสรา้งเอกสารทีจ่ะใหทํ้าใหด้เูหมอืนวา่เอกสารนัน้สรา้งขึน้หรอืสง่มาโดย
บคุคลนัน้ ๆ เป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถทําได ้ 

ระบบอเิล็กทรอนกิสข์องบรษัิทไมส่ามารถใชเ้พือ่การสรา้ง ด ูพมิพ ์สง่หรอืดาวนโ์หลดเนื้อหาทีเ่สือ่มเสยี 
หมิน่ประมาท เกีย่วขอ้งทางเพศ มคีวามชดัเจนทางเพศ การเหยยีดชนชาตหิรอืน่ารังเกยีจในทํานองเดยีวกนั 
ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จํากดัเฉพาะ การใสร่า้ยป้ายส ีรูปภาพ การต์นู 
คําหยาบหรอืสิง่ใดก็ตามทีอ่าจตคีวามไปในทางการขม่ขูห่รอืการแบง่แยกเชือ้ชาต ิสผีวิ ศาสนา เพศ 
(รวมถงึการตัง้ครรภ)์ รสนยิมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ สถานภาพการสมรส อาย ุชาตกํิาเนดิ ความพกิาร 
สถานะหรอืการเป็นทหาร หรอืประเภทอืน่ ๆ ทีไ่ดรั้บการคุม้ครองโดยกฎหมาย  

ไมส่ามารถใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสข์องบรษัิทฯ เพือ่ประโยชน์สว่นตน ความกา้วหนา้ของมมุมองของบคุคล 
การชกัชวนของธรุกจิทีไ่มใ่ชบ่รษัิท การสง่ไฟลห์รอืโปรแกรมทําลาย (เชน่ 
ไวรัสมัลแวรห์รอืรหัสสามารถทําสาํเนาตวัเองได)้ หรอืการใชง้านผดิกฎหมายหรอืขัดตอ่จรยิธรรมใด ๆ 
การใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาตและผดิกฎหมายรวมถงึ: การพนันการ ฝ่าฝืนกฏหมายลขิสทิธิ ์
เครือ่งหมายการคา้หรอืการคุม้ครองวัสดอุืน่ ๆ 
การทําสาํเนาซอฟตแ์วรใ์นลักษณะทีไ่มส่อดคลอ้งกับขอ้ตกลงอนุญาตใชง้านของผูจํ้าหน่าย 
การใหข้อ้มลูบรษัิทหรอืลกูคา้ทีเ่ป็นความลับภายนอกบรษัิทฯ การสง่ขอ้มลูบรษัิทฯ 
หรอือเีมลใหต้วัของทา่นเองทีท่ีอ่ยูอ่เีมลสว่นตัวหรอืไปยังบคุคลทีส่ามเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ใดนอกเหนือจากทีไ่
ดรั้บอนุญาตสาํหรับเป้าหมายทางธรุกจิทีถ่กูตอ้งตามกฏหมายเพิม่เตมิของบรษัิท 
หรอืการใชอ้นิเทอรเ์น็ตทีม่พีืน้ฐานเป็นบรกิารอเีมล เชน่ Yahoo Hotmail หรอื AOL 
ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสข์องบรษัิทฯ 

การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตใชท้รัพยากรของเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องบรษัิทฯ 
รวมทัง้การเดนิสายเคเบลิและการประมวลผลของเซริฟ์เวอร ์
พนักงานทกุคนควรจะลดการใชก้ารปรับปรุงทางอนิเทอรเ์น็ตแบบเรยีลไทม ์สือ่ทางเสยีงและวดิโีอสตรมีมิง่ 
(เชน่ วทิยุอนิเตอรเ์น็ตหรอืทวีทีีใ่ช ้"Realplayer" หรอื "Windows Media Player") ไฟล ์MP 3 
การดาวนโ์หลดไฟลข์นาดใหญ่ อเีมลจํานวนมาก ขอ้ความลกูโซแ่ละอเีมลทีม่กีารแนบกราฟิก 
การใชง้านดงักลา่วสามารถทําใหเ้กดิการสญูเสยีประสทิธภิาพของเครอืขา่ยสําหรับพนักงานทัง้หมดและเป็นอุ
ปสรรคตอ่ระบบ ดงันัน้จงึควรใชง้านดงักลา่วใหน้อ้ยทีส่ดุและใชใ้นสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิเทา่นัน้  

การใชแ้ฟ้มกระทําการ ยูทลิติหีรอืโปรแกรมจะถกูจํากดัตอ่โปรแกรมทีม่อียูใ่น"รายการซอฟตแ์วรท์ีไ่ดรั้บอนุมัต"ิ 
ซึง่พัฒนาขึน้โดยแผนกไอท ี
หากซอฟทแ์วรเ์พิม่เตมิทีไ่มม่อียูใ่นรายการขอ้มลูซอฟทแ์วรท์ีไ่ดรั้บอนุมัตเิป็นสิง่ทีจํ่าเป็น จะตอ้งมกีารประเมนิ 
อนุมัตแิละอนุญาตซอฟตแ์วรด์ังกลา่วจากแผนกไอทกีอ่นทีจ่ะดาวนโ์หลดและ/หรอืตดิตัง้ 

คดิกอ่นทีท่า่นจะลงมอืเขยีน 
อเีมลและขอ้ความแบบทนัทเีป็นรูปแบบถาวรของการสือ่สาร ควรสงัเกตวา่ 
แมว้า่จะลบไฟลห์รอืขอ้ความไปแลว้ การสรา้งขอ้ความดงักลา่วอกีครัง้ก็ยังคงเป็นไปได ้
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โปรดคดิอยา่งรอบคอบกอ่นทีท่า่นจะสง่อเีมลหรอืขอ้ความแบบทนัท ีตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทา่นไม่ไดเ้ขา้ใจผดิ 
พูดในสิง่ทีท่า่นหมายถงึสิง่นัน้และถามตัวทา่นเองวา่อเีมลเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในการตดิตอ่สือ่สารในสิง่ทีท่า่นตอ้งก
ารพูดหรอืไม ่ 

คดิกอ่นทีท่า่นจะเปิด  
พนักงานไมค่วรเปิดเอกสารแนบอเีมลอเิล็กทรอนกิสเ์วน้แตจ่ะคาดวา่อเีมลนัน้มาจากผูส้ง่ทีรู่จั้กและไวใ้จได ้
สิง่ทีแ่นบทีไ่ม่คาดคดิควรจะไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้ง่ผ่านวธิกีารสือ่สารอนัดบัรองกอ่นจะเปิดสิง่ทีแ่นบนัน้ 

ผูใ้ชท้ ีม่กีารเขา้ถงึจากระยะไกล  
การเขา้ถงึของพนักงานจากระยะไกลไปยังทรัพยากรในเครอืขา่ยขององคก์รภายในควรไดรั้บการอนุมัตจิากผูบ้
รหิารและบนพืน้ฐานของความรับผดิชอบตอ่งาน 
ผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนุญาตอาจสามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยของบรษัิททีผ่า่นกระบวนการตรวจสอบความถกูตอ้งระยะไกล
ของบรษัิทฯ ทีร่วมถงึการใหร้หัสประจําตัวผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านเครอืขา่ยเทา่นัน้ 
หา้มมใิหม้กีลไกการเขา้ถงึระยะไกลเพิม่เตมิใด ๆ 
บทบญัญัตทิีท่ัง้หมดของนโยบายขอ้มูลทางอเิล็กทรอนกิสแ์ละการสือ่สารนีใ้ชก้บัการใชก้ารเขา้ถงึระยะไกลอย่
างสมบรูณ์ 

อปุกรณเ์คลือ่นที ่
อปุกรณ์ทีทํ่าใหส้ามารถปฏบิตักิารแบบเคลือ่นที ่ทีร่วมถงึแตไ่มจํ่ากัดเฉพาะ: แลปทอป แบล็คเบอรร์ี ่
ผูช้ว่ยงานสว่นบคุคลแบบดจิติอล โทรศพัทม์อืถอือจัฉรยิะและอปุกรณ์เก็บขอ้มูลแบบ USB 
(แฟลชไดรฟ์/ทมัไดรฟ์/U 3 ไดรฟ์ เป็นตน้) 
ควรไดรั้บการอนุมัตจิากผูบ้รหิารและจัดใหต้ามความรับผดิชอบงาน 
หา้มเชือ่มตอ่อปุกรณ์สาํหรับการใชง้านสว่นตวักบัเครอืขา่ยหรอืระบบทีเ่ป็นสว่นประกอบของเครอืขา่ย ขอ้มลูใด 
ๆ ทีจั่ดเก็บอยูบ่นอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บอนุมัตคิวรไดรั้บการพจิารณาวา่เป็นขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของบรษัิทฯ 
ควรรายงานเรือ่งอปุกรณ์ทีส่ญูหายหรอืถกูขโมยแก ่IT Service Desk ในทนัททีี ่1-952-937-6752 

รหสัผา่น 
บรษัิทฯ 
ใหก้ารรักษาความปลอดภัยดว้ยรหัสผ่านแกพ่นักงานเพือ่ป้องกนัการเขา้ถงึระบบและขอ้มลูของบรษัิทฯ 
พนักงานแตล่ะคนรับผดิชอบในการปกป้องการรักษาความลบัของรหัสผา่น 
ไมค่วรแบง่ปันรหัสผ่านหรอืจัดเก็บไวใ้นรูปแบบทีส่ามารถอา่นไดใ้นคอมพวิเตอรห์รอืเขยีนและทิง้ไวใ้นสถานที่
ซึง่ผูท้ ีไ่ม่ไดรั้บอนุญาตอาจพบได ้พนักงานไมบ่อกรหัสผ่านกับพนักงานคนอืน่ ๆ (รวมทัง้ผูบ้ังคบับัญชา) 
หรอืบคุคลภายนอก C.H. Robinson มทีางเลอืกทีไ่ดรั้บการอนุมัตผิา่น myQ และ Outlook 
ในกรณีทีม่เีหตผุลทางธรุกจิใหพ้นักงานของ C.H. Robinson ตอ้งเขา้ถงึขอ้มูลในอเีมลของพนักงาน C.H. 
Robinson IT Service Desk สามารถชว่ยเหลอืทา่นไดใ้นเรือ่งเหลา่นี ้

การฝ่าฝืน  
แนวทางปฏบิตัเิหลา่นีม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหต้วัอยา่งทัว่ไปของใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสข์อง C.H. Robinson 
ทีย่อมรับไดแ้ละทีไ่มส่ามารถยอมรับไดแ้กพ่นักงาน 
การฝ่าฝืนตอ่นโยบายนีอ้าจสง่ผลใหม้กีารดําเนนิการทางวนัิยจนถงึและรวมถงึการเลกิจา้ง 
นอกจากนีท้า่นจะตอ้งรับผดิชอบตอ่การฝ่าฝืนนโยบายนีโ้ดยผูอ้ืน่ เชน่ เพือ่นหรอืสมาชกิในครอบครัว 
หากทา่นอนุญาตใหม้กีารใชง้านระบบอเิล็กทรอนกิสข์องบรษัิทฯ แกบ่คุคลเหลา่นัน้  

นโยบายดา้นขอ้มลูทางอเิล็กทรอนกิสแ์ละการสือ่สาร 
C.H. Robinson จะจัดเตรยีมขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบายการรักษาความปลอดภัยของขอ้มลูของ C.H. 
Robinson เมือ่มกีารรอ้งขอ ทัง้นีส้ามารถขอขอ้มูลเพิม่เตมิไดโ้ดยการตดิตอ่ privacy@chrobinson.com 
พรอ้มหัวขอ้เรือ่งวา่ "การขอนโยบายการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล"  

นโยบายการไมแ่บง่แยกและการตอ่ตา้นการคกุคาม 
นโยบายของ C.H. Robinson จะใหโ้อกาสอยา่งเทา่เทยีมกนัในการจา้งงาน การฝึกอบรม การชดเชย 
การเลือ่นตําแหน่งและขอ้กําหนดและเงือ่นไขอืน่ ๆ 
ทัง้หมดของการจา้งงานสาํหรับแตล่ะคนโดยไมต่อ้งคํานงึถงึเชือ้ชาต ิสผีวิ ศาสนา เพศ (รวมถงึการตัง้ครรภ)์ 
รสนยิมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ สถานภาพการสมรส อาย ุชาตกํิาเนดิ ความพกิาร 
สถานะหรอืการเป็นทหาร หรอืประเภทอืน่ ๆ ทีไ่ดรั้บการคุม้ครองโดยกฎหมาย 
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เราจัดใหม้ทีีพั่กทีเ่หมาะสมแกผู่ส้มัครและพนักงานทีท่พุพลภาพเพือ่ทําใหพ้วกเขาไดรั้บการพจิารณาใหไ้ดรั้บ
ตําแหน่งและทํางานในตําแหน่งทีม่ทีีพ่วกเขามคีณุสมบตัเิหมาะสม  

การทีพ่นักงานคนใดก็ตามในการทําใหเ้กดิหรอืปลอ่ยใหม้กีารเลอืกปฏบิตัริูปแบบใดก็ตามเกดิขึน้ถอืเป็นการฝ่า
ฝืนตอ่นโยบายนี ้ 

นโยบายการตอ่ตา้นการคกุคาม 
การคกุคามเป็นรูปแบบของการเลอืกปฏบิตัแิละมขีอ้หา้มอยา่งเด็ดขาด 
การคกุคามยังสามารถเกดิขึน้ตามประเภททีไ่ดรั้บการปกป้องใด ๆ เชน่ เชือ้ชาต ิชาตกํิาเนดิศาสนา อาย ุเพศ 
(รวมถงึการตัง้ครรภ)์ รสนยิมทางเพศ เป็นตน้ การคกุคามทางเพศสามารถแสดงปัญหาเฉพาะ 
ทีร่วมถงึความเป็นไปไดข้องการแทะโลมทางเพศทีไ่มพ่งึปรารถนา 
การกระทําเชน่นีเ้ป็นการฝ่าฝืนตอ่นโยบายของ C.H. Robinson สําหรับบคุคลใดในการเสนอ 
คกุคามหรอืบอกเป็นนัยไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มวา่การยืน่เรือ่งหรอืการปฏเิสธของการแทะโลมทางเพศของ
พนักงานไมว่า่จะเป็นไปในทางใด ๆ ทัง้ในเชงิบวกหรอืเชงิลบจะสง่ผลตอ่สภาพการทํางานของพวกเขา  

นอกจากนีผู้บ้งัคบับญัชายังตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมอ่นุญาตใหม้กีจิกรรมในทีทํ่างานหรอื
ทีก่ารจัดงานทีบ่รษัิทเป็นผูส้นับสนุนทีส่รา้งสภาพแวดลอ้มในการทํางานทีม่กีารคกุคาม มกีารขม่ขู ่
เป็นปรปักษ์หรอืน่ารังเกยีจทางเพศหรอืประเภททีไ่ดรั้บการปกป้องอืน่ใด  

การคกุคามทางเพศหมายถงึ:  
การแทะโลมทางเพศทีน่่ารังเกยีจ 
การขอใหม้กีารใหร้างวลัทางเพศและตดิตอ่ทางวาจาหรอืทางกายของลักษณะทางเพศถอืเป็นการคกุคามทาง
เพศเมือ่:  

+ การเสนอการกระทํานัน้ทําโดยชดัแจง้หรอืโดยนัยในรูปขอ้ตกลงหรอืเงือ่นไขของ 
การจา้งงานของบคุคล  

+การเสนอหรอืการปฏเิสธการกระทําดงักลา่วโดยบคุคลถกูใชเ้ป็นพืน้ฐานสาํหรับการตัดสนิใจในการ
จา้งงานทีส่ง่ผลกระทบตอ่บคุคลดงักลา่ว หรอื  

+การกระทําดังกลา่วมวีตัถปุระสงคห์รอืมผีลของการรบกวนทีไ่มส่มควรตอ่การทํางานของบคุคลหรอื
การสรา้งสภาพแวดลอ้มในการทํางานทีม่กีารขม่ขู ่เป็นศัตรูหรอืน่ารังเกยีจ  

หา้มพนักงานไมว่า่จะอยูใ่นตําแหน่งผูบ้รหิารหรอืตําแหน่งอืน่ ๆ 
เกีย่วขอ้งกับการสมัผัสหรอืการแตะร่างกายทีน่่ารังเกยีจใด ๆ ของพนักงานคนอืน่ 
หา้มไมใ่หม้กีารสมัผัสหรอืการแตะทางเพศโดยเด็ดขาด  

นอกจากนีคํ้าพูดและการกระทํายังสามารถเป็นการคกุคามคลา้ยกับความชืน่ชอบทางเพศหรอืการสมัผัสทางกา
ยทีน่่ารังเกยีจ ตัวอยา่งเชน่ พนักงานจะตอ้งไม่:  

+ ใหค้วามเห็นหรอืแสดงทา่ทางทีก่อ่กวนหรอืคกุคามในเรือ่งเพศหรอืประเภททีไ่ดรั้บการปกป้องอืน่ 
ๆ  

+ พูดเป็นนัยทางเพศหรอืเสยีดสทีางเพศทีน่่ารังเกยีจ  
+ ทําการเสนอหรอืเชือ้เชญิทีน่่ารังเกยีจเพือ่สรา้งความสมัพันธท์างสงัคม  
+ การใชถ้อ้ยคําทียํ่า่ยศีกัดิศ์รทีางเพศหรอืรสนยิมทางเพศเพือ่อธบิายถงึพนักงาน  
+ใชคํ้าหรอืการกระทําทีก่า้วรา้วหรอืทําใหเ้สยีเกยีรตทิีม่กีารแสดงถงึความหมายโดยนัยทางเพศหรอื
ทีไ่มเ่หมาะสมอืน่ ๆ  

+ ใหค้วามคดิเห็นหรอืขอ้สงัเกตทางวาจาอืน่ ๆ 
หรอืเขา้ร่วมในกจิกรรมทีร่บกวนการทํางานของบคุคลโดยไมส่มควรหรอืทีส่รา้งสภาพแวดลอ้มในก
ารทํางานทีม่กีารขม่ขู ่เป็นศตัรูหรอืน่ารังเกยีจในทางเพศหรอืประเภททีไ่ดรั้บการปกป้องอืน่ ๆ หรอื  

+สรา้งขอ้สงัเกตทีไ่มเ่หมาะสมเกีย่วกบัลักษณะทางกายภาพของพนักงานหรอืการแนะนําทางกายวภิ
าคเกีย่วกับพฤตกิรรมสว่นตวัหรอืทางเพศของพนักงานหรอืการคกุคามลกัษณะทางเพศ 

หา้มมใิหม้กีารกระทําประเภทใดก็ตามทีร่บกวนการทํางานของพนักงานโดยไม่สมควรหรอืทีส่รา้งสภาพแวดลอ้
มในการทํางานทีเ่ป็นศตัรูหรอืมกีารขม่ขูใ่นเรือ่งเพศหรอืประเภททีไ่ดรั้บการปกป้องอืน่ใด   

การแสดงผลหรอืการเผยแพร่ขอ้มลู (เชน่ การต์นู บทความ ภาพ ฯลฯ) ซึง่มลีกัษณะทางเพศ 
เชือ้ชาตหิรอืลักษณะทีไ่ดรั้บการปกป้องอืน่ ๆ ทีไ่มจํ่าเป็นสาํหรับการทํางานอาจเป็นการคกุคามได ้ 
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นอกจากนี ้C.H. Robinson จะไมท่นการคกุคามของหรอืโดยบคุคลทีไ่มใ่ชพ่นักงาน เชน่ 
ลกูคา้ตวัแทนจําหน่าย ผูทํ้าสญัญาหรอืผูม้าเยอืนหรอืบคุคลอืน่ ๆ 

การดําเนนิการทางวนิยัสําหรบัการฝ่าฝืน 
C.H. Robinson 
จะไม่ทนตอ่การเลอืกปฏบิตัหิรอืการคกุคามในเรือ่งเพศหรอืประเภททีไ่ดรั้บการปกป้องอืน่ใดภายในสภาพแวด
ลอ้มในการทํางานหรอืในงานกจิกรรมทีบ่รษัิทฯ เป็นผูส้นับสนุน หาก 
C.H. Robinson สรุปวา่การคกุคามหรอืการเลอืกปฏบิตัดิงักลา่วไดเ้กดิขึน้ 
จะมกีารดําเนนิการทางวนัิยทีเ่หมาะสม 
จนถงึและรวมถงึการเลกิจา้งของผูท้ีม่สีว่นร่วมในการเลอืกปฏบิตัหิรอืการคกุคามและผูไ้มเ่อาผดิหรอือนุญาตใ
หม้กีารคกุคามหรอืการเลอืกปฏบิตัดิงักลา่ว  

ความรบัผดิชอบในการรายงาน 
C.H. Robinson กําหนดใหพ้นักงานแตล่ะคนชว่ยใหบ้รษัิทปราศจากจากการเลอืกปฏบิตัหิรอืการคกุคาม 
พนักงานคนใดก็ตามทีท่ราบถงึการฝ่าฝืนตอ่นโยบายเหลา่นี้ทีเ่ป็นไปไดจ้ะตอ้งรายงานสถานการณ์ดงักลา่ว 
เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบสถานการณ์นัน้และมกีารจัดการอยา่งเหมาะสม 
หากทา่นมกีารฝ่าฝืนทีจ่ะรายงานหรอืหากทา่นรูส้กึวา่ทา่นถกูคกุคามหรอืเลอืกปฏบิัตใินรูปแบบใดก็ตาม 
ทา่นควรตดิตอ่ผูบ้งัคับบัญชาของทา่น ผูจั้ดการแผนกหรอืสาขา ฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรอืแผนกกฎหมายที ่
+1 (952) 937-7829 เพือ่รายงานการละเมดิอยา่งไมเ่ปิดเผยชือ่ ทา่นอาจทําการตดิตอ่บคุคลใด ๆ 
เหลา่นีห้รอืทัง้หมดและเรือ่งดงักลา่วจะไดรั้บการตรวจสอบและจัดการในทนัทแีละอยา่งเหมาะสม 
การรายงานการรอ้งเรยีนการคกุคามหรอืการเลอืกปฏบิตัติอ่บคุคลหรอืแผนกอืน่ ๆ นัน้ไมเ่พยีงพอ  

ความรบัผดิชอบเกีย่วกบัการจดัการ 
ผูจั้ดการและผูบ้งัคบับญัชามคีวามรับผดิชอบพเิศษเมือ่มาถงึการเลอืกปฏบิตั ิ
ทีร่วมถงึรูปแบบของการคกุคามใด ๆ  

ไมเ่พยีงจะตอ้งเฉพาะผูจั้ดการและผูบ้งัคับบัญชาทีจ่ะตอ้งปฏบิตัตินในลักษณะทีส่อดคลอ้งกับนโยบายเหลา่นีเ้
ทา่นัน้ 
พวกเขายังตอ้งรับผดิชอบในการสรา้งและการรักษาบรรยากาศในทีทํ่างานใหป้ราศจากการเลอืกปฏบิัตหิรอืกา
รคกุคาม ซึง่ผูส้มัครและพนักงานทกุคนมคีวามพอใจในโอกาสการจา้งงานทีเ่ทา่เทยีมกนั 
ผูจั้ดการและผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งตืน่ตัวตอ่เหตกุารณ์ของการเลอืกปฏบิัตหิรอืการคกุคามและดําเนนิการแกไ้ข
ทนัทตีามนโยบายของ C.H. Robinson 
ความสาํเร็จในงานของพวกเขาสว่นหนึง่ขึน้อยูก่ับการนํานโยบายเหลา่นี้ไปใชอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ 

ผูจั้ดการและผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บการสง่เสรมิในการปรกึษา กบัแผนกทรัพยากรบคุคลหรอื  
แผนกกฎหมายของ C.H. Robinson เมือ่มคํีาถามใด ๆ 
หรอืเพือ่ขอความชว่ยเหลอืในการตรวจสอบหรอืจัดการการฝ่าฝืนนโยบายนี้ทีเ่ป็นไปได ้ 

หา้มตอบโตก้ารรายงานการฝ่าฝืนทีน่า่สงสยั  
หา้มการตอบโตไ้ม่วา่ประเภทก็ตามและจะไมก่ารทนตอ่การตอบโตส้ําหรับการรายงานเหตกุารณ์การเลอืกปฏบิั
ตหิรอืการคกุคามทีน่่าสงสยั 

ในกรณีทีท่า่นมคํีาถามเพิม่เตมิใด ๆ ทา่นควรตดิตอ่ผูบ้งัคับบัญชาของทา่น แผนกทรัพยากรบคุคล 
หรอืแผนกกฎหมาย  
 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 
การปฏบิตัติามรัฐธรรมนูญของทอ้งถิน่ 
ของรัฐและรัฐบาลกลางของประเทศทีเ่รากําลงัดําเนนิธรุกจิและกฎหมายทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมดเป็นนโยบายของ 
C.H. Robinson พนักงานของบรษัิทควรตดิตอ่แผนกกฎหมายสาํหรับคําถามใด ๆ 
เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎกฎหมายหรอืนโยบายนี ้ 

นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติขององคก์รและท่ัวโลก 
พนักงานทกุคนของ C.H. Robinson และบรษัิทสาขาของบรษัิทฯ ปฏบิตัติาม 
กฎหมายตอ่ตา้นคอรรั์ปชนัในตา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา (“FCPA ”) 
และบทกฎหมายการตอ่ตา้นการทจุรติทั่วโลกทีค่ลา้ยกนั ตลอดจนการควบคมุบัญชภีายในของ C.H. 
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Robinson นัน้เป็นนโยบายของ C.H. Robinson กฎหมาย FCPA 
หา้มมใิหบ้รษัิทของสหรัฐอเมรกิาทําการชําระเงนิทีไ่มเ่หมาะสมไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มแกเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐ
บาลตา่งประเทศ นักการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงเพือ่ขอรับหรอืคงไวซ้ ึง่ธรุกจิหรอืไดรั้บประโยชนท์ีไ่มเ่ป็นธรรม 
นอกจากนีก้ฎหมาย FCPA ยังไดกํ้าหนดใหบ้รษัิทตา่ง ๆ 
ตอ้งเก็บรักษาบนัทกึขอ้มลูของการทําธรุกรรมทีถู่กตอ้งและการถา่ยโอนทรัพยส์นิไมว่า่ในประเทศหรอืระหวา่ง
ประเทศ 

ในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของโปรแกรมการตอ่ตา้นการทจุรติทั่วโลกนีท้ี ่C.H. Robinson 
บคุลากรตอ่ไปนีจํ้าเป็นตอ้งผ่านการฝึกอบรมเรือ่งกฏหมาย FCPA ผา่นคอมพวิเตอรท์ีร่วมถงึการทดสอบดว้ย: 

+ พนักงานของ C.H. Robinson ทกุคนทีอ่ยูน่อกของสหรัฐอเมรกิา 
+ ภายในสหรัฐอเมรกิา: 

o พนักงานของ C.H. Robinson ทกุคนในสาํนักงานขนสง่การสง่ตอ่และโครงการทั่วโลก 
o พนักงานทีจั่ดหาทัง้หมด: 
o พนักงานของ C.H. Robinson ในสาํนักงานบางแหง่ตามแนวชายแดนของสหรัฐอเมรกิา - 
แคนาดาและสหรัฐอเมรกิา - เม็กซโิก: 

o ผูบ้รหิารระดับสงูทัง้หมด 
o ผูจั้ดการฝ่ายการเงนิทัง้หมด  
o คนตา่งดา้วทัง้หมด และ  
o พนักงานตรวจสอบภายในทัง้หมด  

พนักงานจะตอ้งรับรองซ้ําและรับการฝึกอบรมนีซ้ํ้าทกุ ๆ สาม (3) ปี 
ยกเวน้พนักงานทีอ่ยูใ่นประเทศทีกํ่าหนดบางประเทศ (15 CFR 740 เอกสารเพิม่เตมิหมายเลข 1 - กลุม่ E) 
ซึง่จําเป็นตอ้งมกีารฝึกอบรมทกุปี การฝึกอบรมนีค้รอบคลมุถงึกฎหมาย FCPA 
และบทกฎหมายการตอ่ตา้นการทจุรติทั่วโลก เชน่ กฏหมายการตอ่ตา้นการตดิสนิบนปี 2010 
ของสหราชอาณาจักร 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กฏหมาย FCPA หา้ม 

"การทําการเสนอ สญัญาวา่จะจา่ย การชําระเงนิหรอืการอนุญาตการชําระ  
เงนิ ของขวญั 
สญัญาวา่จะใหห้รอืการอนุญาตของของขวญัของสิง่ใดก็ตามทีม่คีา่แกเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัในตา่งปร
ะเทศ พรรคการเมอืงหรอืเจา้หนา้ทีข่องพรรค 
ผูล้งสมคัรรบัเลอืกต ัง้ในทางการเมอืงหรอืบุคคลทีส่ามใด ๆ 
ทีท่ราบวา่ส ิง่มคีา่จะไปทีบุ่คคลดงักลา่วเพือ่จะมอีทิธพิลตอ่การกระทําหรอืการตดัสนิใจในความสา
มารถของเจา้หนา้ที ่หรอืชกันําใหม้กีารฝ่าฝืนหนา้ทีต่ามกฎหมาย 
เพือ่การรกัษาผลประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสม 
หรอืเพือ่ชกันําใหผู้บุ้คคลดงักลา่วมอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจหรอืการกระทําของรฐับาลตา่งประเท
ศเพือ่ไดร้บัหรอืไมค่งไวซ้ึง่ธุรกจิ" 

บทบญัญัตติอ่ตา้นการใหส้นิบนของกฎหมาย FCPA บงัคบัใชก้ับการชาํระเงนิทจุรติทีใ่หก้บั (1) 
เจา้หนา้ทีต่า่งประเทศใด ๆ (2) พรรคการเมอืงตา่งประเทศใด ๆ หรอืเจา้หนา้ทีข่องพรรคการเมอืงดงักลา่ว 
หรอื (3) ผูส้มัครรับเลอืกตัง้ใด ๆ สําหรับสํานักการเมอืงตา่งประเทศ คํานยิามของ "เจา้หนา้ทีต่า่งประเทศ" 
รวมถงึพนักงานหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐบาลตา่งประเทศหรอืกระทรวงหรอืหน่วยงานใด ๆ 
หรอืหน่วยงานย่อยของหน่วยงานนัน้หรอืขององคก์ารระหวา่งประเทศสาธารณะหรอืบคุคลหนึง่บคุคลใดทีก่ระ
ทําการในความสามารถของเจา้หนา้ทีห่รอืในนามของรัฐบาลหรอืกระทรวง 
หน่วยงานหรอืหน่วยงานย่อยดังกลา่วหรอืเพือ่หรอืในนามขององคก์ารระหวา่งประเทศสาธารณะดงักลา่ว 
เจา้หนา้ทีข่องรัฐบาลตา่งประเทศรวมถงึพนักงานโดยตรงของรัฐบาลแหง่ชาต ิรัฐ 
จังหวดัหรอืรัฐบาลทอ้งถิน่และรวมถงึพนักงานรัฐวสิาหกจิดว้ย  

กฏหมาย FCPA ทีม่ขีอ้ยกเวน้แคบ ๆ และอนุญาตใหอํ้านวยความสะดวกหรอืการเร่งทําการชําระเงนิใน 
"เการดําเนนิการของรัฐบาลตามปกต"ิ (ดดูา้นลา่งนี)้ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการกระทําทีไ่มเ่ลอืกปฏบิตั ิC.H. 
Robinson ไม่สนับสนุนและแนะนําเกีย่วกับการจา่ยเงนิดงักลา่วและเฉพาะในสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ไดย้าก 
การอํานวยความสะดวกในการชาํระเงนิจะสามารถอนุญาตได ้(เชน่ 
เร่งรัดการดําเนนิการทีข่อรับใบอนุญาตการนําเขา้หากจําเป็นในประเทศทีนํ่าเขา้) C.H. Robinson 
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อนุญาตใหม้ชีาํระเงนิเพือ่การอํานวยความสะดวกในจํานวน 50 ดอลลารห์รอืนอ้ยกวา่ตอ่เหตกุารณ์เทา่นัน้ 
สถานการณ์ใด ๆ ทีต่อ้งมกีารชําระเงนิจํานวนทีส่งูกวา่นีต้อ้งไดรั้บการอนุมัตจิากแผนกกฎหมายกอ่น นอกจากนี้ 
C.H. Robinson ยังกําหนดใหบ้คุคลใด ๆ 
ทีจ่ะทําใหก้ารชําระเงนิดงักลา่วจะตอ้งทําการบนัทกึอยา่งเหมาะสมและบนัทกึเชน่นัน้ ("FCP") ในระบบ  

" การดําเนนิการของรัฐบาลตามปกต ิ" คอื 
การกระทําหนึง่ซึง่จะมกีารดําเนนิการโดยเจา้หนา้ทีจ่ากตา่งประเทศทีต่ามปกตแิละโดยทัว่ไปแตไ่มร่วมถงึการ
ตดัสนิใจใด ๆ โดยเจา้หนา้ทีจ่ากตา่งประเทศทีใ่หม้ธีรุกจิใหมห่รอืเพือ่ดําเนนิธรุกจิกับ C.H. Robinson ตอ่ไป 
ตามคูม่อืกฎหมายตอ่ตา้นคอรรั์ปชนัในตา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา (2012) 
ของกระทรวงยตุธิรรมของสหรัฐอเมรกิา การดําเนนิการของรัฐบาลตามปกต ิประกอบดว้ย: 

+ การดําเนนิการเกีย่วกับเอกสารราชการ เชน่ ใบสัง่งานและวซีา่  
+ จัดใหบ้รกิารป้องกนัโดยตํารวจ การรับจดหมายและการนพสง่ 
หรอืกําหนดตารางเวลาการตรวจทีเ่กีย่วขอ้งกับการทํางานตามสญัญาตหรอืการสง่ผ่านสนิคา้  

+ จัดใหบ้รกิารโทรศพัท ์ไฟฟ้าและน้ําประปา 
การโหลดและการขนถา่ยสนิคา้หรอืการป้องกนัสนิคา้เน่าเสยีง่ายจากการเสือ่มสภาพ หรอื  

+ การกระทําทีม่ลีักษณะคลา้ยกนั 

กฏหมาย FCPA หา้มมใิหม้กีารเสนอทีท่จุรติ การสญัญาวา่จะจา่ยหรอืการอนุญาตใหม้กีารชําระเงนิ 
การเสนอหรอืสิง่มคีา่ใด ๆ ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่า่งประเทศ 
บทกฎหมายพจิารณาวา่ผลประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสมสามารถใชไ้ดห้ลายรูปแบบ เชน่ ของกํานัล 
อาหารหรอืคา่เดนิทาง อนัดบัแรกกฏหมาย FCPA 
อนุญาตใหม้ขีองขวัญขนาดเล็กหรอืของทีร่ะลกึทีจ่ะแสดงความรูส้กึขอบคณุหรอืความเคารพในธรุกจิ 
นอกจากนี ้สิง่ทีม่มีลูคา่เพยีงเล็กนอ้ย เชน่ อาหารทีเ่หมาะสม 
คา่ใชจ้่ายในการเลีย้งรับรองหรอืรายการสง่เสรมิการขายนัน้สามารถอนุญาตไดโ้ดยทัว่ไปภายใตก้ฏหมาย 
FCPA ตวัอยา่งเชน่ สามารถอนุญาตให ้C.H. Robinson การจ่ายคา่เดนิทาง 
คา่อาหารและทีพั่กทีเ่หมาะสมและสจุรติใจสาํหรับเจา้หนา้ทีต่า่งประเทศ 
โดยมเีงือ่นไขวา่การชําระเงนินัน้สาํหรับคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับการสง่เสรมิการขาย 
การสาธติหรอืการอธบิายผลติภัณฑแ์ละบรกิารของ C.H. Robinson 
หรอืการดําเนนิการหรอืการทําสญัญากับรัฐบาลหรอืหน่วยงานของตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตาม 
การเสนอหรอืการใหม้ขีองขวัญหรอืชาํระเงนิสําหรับคา่อาหารหรอืคา่เดนิทางจะตอ้งถกูตอ้งตามกฎหมายภายใ
ตร้ะเบยีบขอ้บังคบัและกฎหมายทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรของประเทศเจา้ภาพ 
และจะตอ้งมกีารเสนอใหห้รอืไดรั้บตามสถานการณ์ซึง่การปฏบิตันิีไ้ดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางและ 
มกีารปฏบิัตกินัตามปกต ิการใหข้องขวญั การชําระเงนิสําหรับอาหาร 
การเดนิทางหรอืการเลีย้งรับรองโดยมคีวามมุง่หมายทีท่จุรติเป็นการตอบแทนสําหรับการกระทําของเจา้หนา้ที่
หรอืไดรั้บหรอืไมค่งไวซ้ึง่ธรุกจิจะไม่สามารถทําไดแ้มว้า่จะถกูตอ้งภายใตเ้งือ่นไขทีไ่ดแ้สดงไวท้างดา้นบนในว
รรคนี ้ กฏหมาย FCPA ไมม่เีกณฑท์างการเงนิวา่สิง่ใดทีเ่ป็นของกํานัล 
การชาํระเงนิหรอืคา่ใชจ้า่ยทีส่มเหตสุมผล ไดรั้บการยอมรับหรอืทีเ่หมาะสม ดงันัน้ตามนโยบายของ C.H. 
Robinson 
นีห้า้มมใิหร้ายจา่ยหรอืทําการชําระเงนิโดยพนักงานแกเ่จา้หนา้ทีต่า่งประเทศสาํหรับของขวัญหรอืสําหรับการเ
ดนิทาง อาหารและทีพั่กทีเ่กนิ 50 ดอลลารต์อ่เหตกุารณ์ตอ่คน การชาํระเงนิใด ๆ ทีเ่กนิ 50 
ดอลลารจ์ะจําเป็นตอ้งตรวจสอบและการอนุมัตโิดยแผนกกฎหมาย 
หา้มไมใ่หม้กีารใหเ้งนิแกเ่จา้หนา้ทีต่า่งประเทศมากกวา่ 500 ดอลลารใ์นการเดนิทาง 
ทีพั่กหรอืของขวญัตลอดระยะของปีงบประมาณเดยีวกนั   

แมจ้ะไมม่กีารชําระเงนิหรอืของขวญัแกเ่จา้หนา้ทีต่า่งประเทศก็ตาม แตก่ารชาํระเงนิใหบ้คุคลทีส่าม เชน่ 
ผูแ้ทนหรอืตัวแทนอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย FCPA 
หากพนักงานรับรูอ้ยา่งแน่นอนวา่บคุคลทีส่ามจะเกีย่วขอ้งกบัการกระทําทีไ่มเ่หมาะสมในการมอีธิพิลตอ่ทีเ่จา้ห
นา้ทีต่า่งประเทศดว้ยการสง่การชาํระเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น ตามกฏหมาย FCPA บคุคล "ทราบ" 
เกีย่วกบัการกระทําหรอืสถานการณ์บางอยา่งหากบคุคล (1) 
ตระหนักวา่ตนจะมสีว่นร่วมในการดําเนนิดงักลา่วทีม่สีถานการณ์ดงักลา่วมอียูแ่ลว้ 
หรอืทีผ่ลดงักลา่วเกดิขึน้ปน่นอน หรอื (2) 
มคีวามเชือ่บรษัิทวา่สถานการณ์ดงักลา่วมอียูแ่ลว้หรอืผลดงักลา่วเกดิขึน้แน่นอน ดงันัน้พนักงานของ C.H. 
Robinson จงึควรระมัดระวงัและมองหา "ความผดิปกต"ิ บางอยา่งทีอ่าจมเีมือ่ตดิตอ่หรอืใชบ้คุคลทีส่าม เชน่: 
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+ ประเทศทีกํ่าลงัพูดถงึเป็นทราบในเรือ่งการตดิสนิบน  
+ ชือ่เสยีงของตัวแทนหรอืผูแ้ทนในทอ้งถิน่  
+ คา่นายหนา้จํานวนมากหรอืนอ้ยผดิปกต ิ 
+ ความสมัพันธข์องตัวแทนกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ  
+ ขอ้ตกลงการใหคํ้าปรกึษาของบคุคลทีส่ามซึง่รวมถงึบรกิารทีอ่ธบิายไวอ้ยา่งคลมุเครอืเทา่นัน้  
+ คําขอเชค็เงนิทีต่อ้งชาํระเป็น "เงนิสด"  
+ โบนัสพเิศษ  
+ รายงานสือ่ 
+ สว่นลดพเิศษ หรอื 
+ การดําเนนิการทีน่่าสงสยัอืน่ ๆ 

กฏหมาย FCPA กําหนดให ้C.H. Robinson รักษาระบบการควบคมุบญัชภีายใน 
เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สนิทรัพยไ์ดรั้บการคุม้ครอง 
การธรุกรรมเป็นไปตามการอนุญาตของผูบ้รหิารและบนัทกึขอ้มลูทางบัญชถีกูตอ้งและความสมบรูณ์ 
ระเบยีบขอ้บงัคบัของกฎหมาย FCPA 
หา้มไมใ่หบ้คุคลบดิเบอืนบนัทกึขอ้มูลทางบญัชแีละการทํางบการเงนิทีทํ่าใหเ้ขา้ใจผดิตอ่งผูส้อบบญัชหีรอืคณ
ะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
มาตรฐานการบัญชเีหลา่นี้และขอ้กําหนดในการเก็บรักษาบนัทกึขอ้มลูบงัคับใชก้ับพนักงานของ C.H. 
Robinson ทกุคนและบรษัิทสาขาทัง้หมด 

พนักงานของ C.H. Robinson ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชขีองกฎหมาย FCPA อยา่งเคร่งครัด 
และการควบคมุบญัชภีายในของ C.H. Robinson 
ทีร่วมถงึขอ้กําหนดทีกํ่าหนดไวใ้นนโยบายสมดุและบนัทกึขอ้มูลทีถ่กูตอ้งแมน่ยําของ C.H. Robinson  

ในการสง่เสรมิของมาตรฐานเหลา่นี ้
หลกัการตอ่ไปนีแ้สดงใหเ้ห็นถงึขอ้กําหนดทีจ่ะควบคมุการดําเนนิการของทา่น  

(ก) บนัทกึขอ้มลูทางการเงนิและการบญัชทีัง้หมดของ C.H. Robinson 
จะตอ้งไดรั้บการเก็บรักษาเพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นการดําเนนิการและธรุกรรมของ C.H. Robinson 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยเปิดเผยและอย่างสมบรูณ์  

(ข) หา้มกรอกขอ้มูลเท็จ เทยีมหรอืทําใหเ้ขา้ใจผดิในสมดุและบนัทกึขอ้มูล  
(ค) หา้มไมใ่หม้หีรอืเก็บรักษาเงนิทนุหรอืสนิทรัพยท์ีไ่มเ่ปิดเผยหรอืมไิดบ้นัทกึไว ้ 
(ง)ไมม่กีารชําระเงนิโดยความมุง่หมายหรอืการเขา้ใจวา่สว่นหนึง่สว่นใดของการชาํระเงนินัน้จะ 
ถกูใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ใดนอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นเอกสารทีส่นับสนุนการชําระเงนิ  

(จ) พนักงานทีรั่บรองความถกูตอ้งของบนัทกึขอ้มลู ซึง่รวมถงึ 
ใบเสร็จรับเงนิหรอืบัตรของขวัญจะตอ้งมคีวามรูท้ีเ่หมาะสมวา่ขอ้มลูถกูตอ้งและเหมาะสม  

(ฉ) ธรุกรรมจะตอ้งถกูดําเนนิการตาม 
การอนุญาตทัว่ไปหรอืการอนุญาตเฉพาะของผูบ้รหิาร  

(ช) จะตอ้งบนัทกึธรุกรรมตามจําเป็นในการอนุญาตใหก้ารเตรยีมการของงบการเงนิ  
ทีเ่ป็นไปตามหลกัการบญัชทีีย่อมรับทั่วไปและขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลั
กทรัพยป์ระเทศสหรัฐอเมรกิาและเพือ่คงความรับผดิชอบสาํหรับสนิทรัพย ์ 

(ซ) จะตอ้งอนุญาตใหม้กีารเขา้ถงึธรุกรรมเฉพาะตาม 
การอนุญาตทัว่ไปหรอืการอนุญาตเฉพาะของผูบ้รหิาร 

(ฌ) 
ความรับผดิชอบทีบ่นัทกึสาํหรับสนิทรัพยจ์ะตอ้งไดรั้บการเปรยีบเทยีบกับสนิทรัพยท์ีม่อียูใ่นชว่งเวลาทีเ่หม
าะสมและมกีารดําเนนิการทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัความแตกตา่งใด ๆ 

หลกัการและขอ้กําหนดขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งเทา่นัน้ 
หากทา่นมคํีาถามหรอืขอ้กงัวลเกีย่วกบัมาตรฐานการบัญชแีละขอ้กําหนดในการรักษาบนัทกึขอ้มลูทา่นควรตดิ
ตอ่ผูค้วบคมุหรอืผูอํ้านวยการ ผูต้รวจสอบภายใน 
 
นโยบายสมดุและบันทกึขอ้มลูทีถ่กูตอ้งแมน่ยํา 
การทําและเก็บบนัทกึขอ้มลูทางการเงนิทีส่มบรูณ์ถกูตอ้งและละเอยีดสําหรับชว่งเวลาทีม่จํีาเป็นตอ้งมสี ิง่เหลา่
นีเ้พือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิและตามทีก่ฎหมายกําหนด  
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บนัทกึขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทั  
บนัทกึขอ้มูลทางการเงนิของบรษัิททีถ่กูตอ้งแมน่ยําและน่าเชือ่ถอืไดจ้ะตอ้งไดรั้บการดแูลรักษาตลอดเวลา 
เงนิทนุและ 
สนิทรัพยอ์ืน่ ๆ ทัง้หมดและการทําธรุกรรมทัง้หมดสําหรับ C.H. Robinson 
จะตอ้งสะทอ้นในรายละเอยีดทัง้หมดและไดรั้บการบนัทกึทนัทใีนสมดุของ C.H. Robinson ทีเ่หมาะสม 
จะตอ้งใชห้ลกัการบญัชทีีไ่ดรั้บการยอมรับ 
สาํหรับการบนัทกึทัง้หมด  

บนัทกึขอ้มูลทางการเงนิของ C.H. Robinson 
จะตอ้งสะทอ้นถงึบนัทกึขอ้มลูการทําธรุกรรมทัง้หมดทีถ่กูตอ้งแมน่ยําและสามารตรวจสอบได ้
ขอ้มลูทีท่า่นบนัทกึและสง่ไปยังบคุคลอืน่ไมว่า่จะเป็นบคุคลภายในหรอืภายนอก  
C.H. Robinson จะตอ้งถกูตอ้ง เหมาะสมกับเวลาและสมบรูณ์ 
ทา่นจะตอ้งไมใ่ชร้ายงานหรอืบันทกึขอ้มลูเพือ่ทําใหผู้ท้ีไ่ดรั้บรายงานหรอืบนัทกึขอ้มลูนัน้เขา้ใจคลาดเคลือ่นห
รอืเพือ่ปิดบงัสิง่ทีไ่มเ่หมาะสม  

บญัชคีา่ใชจ้่ายเป็นบนัทกึขอ้มูลทางการเงนิสาํคัญเป็นพเิศษ 
พนักงานจะมสีทิธิรั์บการเบกิคนืสาํหรับคา่ใชจ้่ายทางธรุกจิทีเ่หมาะสมเฉพาะในกรณีทีค่า่ใชจ้า่ยนัน้เกดิขึน้จรงิ 
ๆ ตวัอย่างเชน่ ในการสง่บัญชคีา่ใชจ้่ายสําหรับอาหารทีไ่ม่ไดรั้บประทาน ไมลท์ีไ่ม่ไดข้ับรถ 
ตัว๋เครือ่งบนิทีไ่มไ่ดใ้ชง้านเป็นการรายงานทีท่จุรติ  

เพือ่วตัถปุระสงคข์องนโยบายนี้ 
บนัทกึขอ้มูลทางการเงนิรวมถงึขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกรรมทางการเงนิซึง่จะดําเนนิการในนามของ 
C.H. Robinson ทีร่วมถงึการบันทกึทีเ่หมาะสมของการทําธรุกรรมทัง้หมด 
บนัทกึขอ้มูลทีไ่ดรั้บและเก็บอยู่ในแฟ้มของ C.H. Robinson 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทําธรุกรรมทางการเงนิและขอ้มลูทัง้หมดทีบ่นัทกึไวใ้นบนัทกึขอ้มลูทางการบญัชแีละงบการ
เงนิของ C.H. Robinson 

ตวัอยา่งบางสว่น ไดแ้ก:่  
+ รายงานเวลา  
+ บนัทกึขอ้มลูบญัชคีา่ใชจ้า่ยของพนักงาน  
+ ใบแจง้ราคาที ่C.H. Robinson ไดรั้บ  
+ ใบแจง้ราคาทีอ่อกโดย C.H. Robinson 
+ การบนัทกึในบญัชแียกประเภททัว่ไป  
+ รายการบนัทกึบญัช ี 
+ สญัญา 
+ อเีมลทีเ่กีย่วกับการทําธรุกรรม  

ทําธรุกรรมรวมถงึการชาํระเงนิทัง้หมด การถา่ยโอนทรัพยส์นิและการสิน้สดุบรกิาร 

บนัทกึขอ้มูลและขอ้มูลทัง้หมดจะตอ้งเป็นความจรงิและมรีายละเอยีดทีเ่หมาะสมทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึสาระสาํคั
ญของการทําธรุกรรม ไมม่มีาตรฐานในเรือ่งสาระสําคญั 
ธรุกรรมทัง้หมดตอ้งไดรั้บการบันทกึอย่างถกูตอ้งโดยไมคํ่านงึถงึจํานวนเงนิ ตวัอย่างของการฝ่าฝืน รวมถงึ: 

+ บนัทกึขอ้มลูทีไ่มส่ามารถบนัทกึการทําธรุกรรมทีไ่มเ่หมาะสม  
+ บนัทกึขอ้มลูทีป่ลอมขึน้เพือ่ปิดบงัการทําธรุกรรมทีไ่มเ่หมาะสมทีบ่นัทกึไวอ้ย่างถกูตอ้ง  
+ บนัทกึขอ้มลูทีร่ะบมุมุมองของการทําธรุกรรมเชงิปรมิาณอยา่งถกูตอ้ง 
แตไ่ม่สามารถบนัทกึมมุมองเชงิคณุภาพทีจ่ะเผยใหเ้ห็นการผดิกฎหมายหรอืความไมเ่หมาะสมของ
สิง่เหลา่นัน้ 

นโยบายการจัดการบนัทกึขอ้มูลและการเก็บรักษาไดรั้บการพัฒนาขึน้เพือ่ใหช้ดุแนวทางการปฏบิตัทิีค่รอบคลุ
มแกพ่นักงานของ C.H. Robinson เพือ่การบรหิาร การจัดการและการความคมุขอ้มลูและเอกสารของบรษัิทฯ 
ทีร่วมถงึบนัทกึขอ้มลูทางการเงนิ  

ระเบยีบขอ้บงัคบัและกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ 
กฎหมายของสหรัฐอเมรกิาทีร่วมถงึกฏหมายการปฏบิตัทิีท่จุรติในตา่งประเทศของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
(“FCPA ") กําหนดให ้
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บนัทกึขอ้มูลทางการเงนิของ C.H. Robinson แสดงใหเ้ห็นการทําธรุกรรมทัง้หมดอย่างถกูตอ้ง 
ทีร่วมถงึการชาํระเงนิใด ๆ  
การโอนทรัพยส์นิหรอืการจัดหาการบรกิาร 
ธรุกรรมเหลา่นีจ้ะตอ้งไดรั้บการบนัทกึอยา่งถกูตอ้งโดยไม่คํานงึวา่การทําธรุกรรมนัน้ถกูตอ้งตามกฏหมาย ณ 
สถานทีซ่ ึง่การทําธรุกรรมเกดิขึน้  

กฏหมาย FCPA สรา้งขอ้กําหนดตอ่ไปนีเ้กีย่วกบัการตดิตอ่สือ่สารและการเก็บรักษาบนัทกึขอ้มลู 
พนักงานทกุคนรับผดิชอบในการปฏบิตัติามขอ้กําหนดตอ่ไปนี้:  

+ งบการเงนิ บนัทกึขอ้มลูทางบญัชแีละเอกสารประกอบการทําธรุกรรมทัง้หมดของ C.H. Robinson 
ตอ้งแสดงใหเ้ห็นธรุกรรมทัง้หมดอย่างถกูตอ้ง  

+ การชาํระเงนิทัง้หมดของกองทนุและใบเสร็จทัง้หมดจะตอ้งไดรั้บบนัทกึอยา่งเหมาะสม 
ถกูตอ้งและในทนัท ี 

+ธรุกรรมทัง้หมดตอ้งไดรั้บบนัทกึในรายละเอยีดทีเ่หมาะสมเพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึสาระสาํคัญของกา
รทําธรุกรรมอยา่งถกูตอ้งและเป็นธรรม  

+ หา้มจัดตัง้กองทนุทีไ่มเ่ปิดเผยหรอืทีไ่ม่ไดบ้นัทกึไวเ้พือ่วตัถปุระสงคใ์ด ๆ  
+ หา้มทํางบหรอืการกรอกขอ้มลูอนัเป็นเท็จหรอืเทยีมเพือ่วตัถปุระสงคใ์ด ๆ ในขอ้มลูบนัทกึของ 

C.H. Robinson หรอืในการตดิตอ่กนัทางจดหมาย 
บนัทกึขอ้ความหรอืการสือ่สารภายในหรอืภายนอก 
ในทกุประเภท ทีร่วมถงึการสือ่สารตามสายหรอืโทรศพัท ์ 

+ จะไมม่กีารจัดสรรคา่ใชจ้า่ยในการทําสญัญาแกพ่นักงานโดยเจตนา 
เมือ่คา่ใชจ้่ายเหลา่นัน้ขัดตอ่บทบญัญัตติามสญัญาหรอืการปฏบิตัทิางบญัชไีดรั้บการยอมรับ 

กฏหมาย FCPA ยังกําหนดให ้C.H. Robinson 
ในการสรา้งสรรคแ์ละรักษาไวซ้ึง่ระบบการควบคมุบญัชภีายในทีเ่พยีงพอทีจ่ะจัดใหม้กีารรับประกนัทีเ่หมาะสม
ที:่ 

+ มกีารทําธรุกรรมและมกีารอนุญาตใหม้กีารเขา้ถงึสนิทรัพยเ์ฉพาะตามการอนุญาตของผูบ้รหิาร และ  
+ การทําธรุกรรมไดรั้บการบนัทกึในลักษณะทีเ่ป็นการอนุญาตใหม้กีารเตรยีมงบการเงนิทีเ่ป็นไปตาม 

GAAP 

ไมม่บีนัทกึขอ้มลูทางธุรกจิ "สว่นตวั"  
เกีย่วกบัธรุกรรมทีทํ่าในนามของ C.H. Robinson ไมม่สี ิง่ทีเ่ป็น  
บนัทกึขอ้มูลทางธรุกจิ "สว่นตัว" โปรดทราบวา่ ทา่นเก็บรักษาสาํหรับการใชแ้บบเฉพาะรายทีบ่า้นของทา่น 
อยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบและการเปิดเผยเพยีงเป็นแฟ้มทีไ่ดรั้บการดแูลรักษาในทรัพยส์นิของบรษัิท 
บนัทกึขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบั C.H. Robinson ทีร่วมถงึ สิง่ใด ๆ 
ทีท่า่นไมเ่อย่ถงึของทรัพยส์นิของบรษัิทอยูภ่ายใตข้อ้กําหนดของนโยบายนี ้ 

การลงโทษ  
การรายงานทีท่จุรติทัง้ภายในและภายนอกของบรษัิทนัน้ไมใ่ชเ่พยีงการหา้มอยา่งเด็ดขาดเทา่นัน้ 
แตก่ารทําเชน่นี้สามารถนําไปสูค่วามรับผดิทางทางแพ่งหรอืทางอาญาสาํหรับทา่นและ C.H. Robinson 
สิง่นีร้วมถงึการรายงานขอ้มลูหรอืการจัดการในรูปแบบทีม่วีตัถุประสงคท์ีจ่ะชกัจงูหรอืพูดใหเ้ขา้ใจผดิแกผู่ท้ีไ่ด ้
รับ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส ิง่ทีร่า้ยแรงคอืการรายงานขอ้มูลทางการเงนิเป็นเท็จหรอืทําใหเ้ขา้ใจผดิภายนอก 
นโยบายนี้บงัคับใชไ้ดก้ับพนักงานของ C.H. Robinson 
ทัง้หมดโดยไมคํ่านงึถงึวา่พนักงานเหลา่นัน้จะเป็นพลเมอืงของสหรัฐอเมรกิาหรอืไม ่
และไมคํ่านงึวา่การทําธรุกรรมทีม่ปัีญหานัน้เกดิขึน้ภายในหรอืภายนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา  

การอนมุตั ิ
จะไมม่กีารบนัทกึการทําธรุกรรมใดในบญัชขีองบรษัิท 
ยกเวน้ในขอบเขตของนโยบายและขัน้ตอนทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรหรอืไดรั้บการอนุมัตอิย่างเป็นทางการและ
จําเพาะจากผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 

การตรวจสอบ 
การปฏบิตัติามนโยบายของบรษัิทแหง่นีจ้ะไดรั้บการทดสอบและประเมนิผลโดยฝ่ายตรวจสอบ 
ภายในของบรษัิทเกีย่วกับกระบวนการตรวจสอบภายในอยา่งตอ่เนือ่ง 
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การปฏบิัตติามการควํา่บาตรและการหา้มนําเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้ของสหรัฐอเมรกิา 
(การทําธรุกรรมในประเทศทีถ่กูควํา่บาตรและมกีารหา้มนําเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้) 
และการหา้มในการทําธรุกจิกับบคุคล/องคก์รทีถ่กูจํากัดหรอืถกูปฏเิสธ 
ก. นโยบายการควํา่บาตรและการหา้มนําเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้  

C.H. Robinson 
หา้มทําธรุกจิกบัประเทศใดทีรั่ฐบาลของประเทศสหรัฐอเมรกิาพจิารณาใหม้กีารควํา่บาตรและการหา้มนําเขา้หรื
อสง่ออกสนิคา้ (เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมรกิา) และไม่อนุญาตใหทํ้าธรุกรรมใด ๆ 
กบัองคก์รทีถ่กูปฏเิสธหรอืถูกจํากดั ทัง้สองกรมธนารักษ์ของสหรัฐอเมรกิา 
สาํนักงานการควบคมุสนิทรัพยต์า่งประเทศ ("OFAC") และกระทรวงพาณชิยข์องสหรัฐอเมรกิา 
สาํนักงานของอตุสาหกรรมและหลกัทรพย ์("BIS") 
หา้มการทําธรุกจิในบางประเทศและหา้มไมใ่หม้กีารสง่ออกหรอืการสง่ออกซ้ําสนิคา้บางประเภทดว้ย 
ปัจจุบนัประเทศที ่OFAC ยังคงมกีารควํา่บาตรทางเศรษฐกจิทีค่รอบคลมุและ BIS ตดิป้ายวา่ 
"การสนับสนุนการกอ่การรา้ย" (15 CFR 740 เอกสารประกอบหมายเลข 1) ไดแ้ก ่ควิบา อหิร่าน ซเีรยี 
ซดูานและเกาหลเีหนอื 
แมว้า่นโยบายการตา่งประเทศของประเทศสหรัฐอเมรกิาจะสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลาแตป่ระเทศเหล่
านีใ้นปัจจุบนักอ่ใหเ้กดิความเสีย่งมากทีส่ดุตอ่ C.H. Robinson ในฐานะเป็นบรษัิทของสหรัฐอเมรกิา 
คํานยิามของ "คนของประเทศสหรัฐอเมรกิา" รวมถงึ: พลเมอืงของสหรัฐอเมรกิา 
คนตา่งดา้วมถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรัฐอเมรกิา หน่วยงานทีจั่ดระบบภายใตก้ฎหมายของสหรัฐอเมรกิา 
สาขาในตา่งของบรษัิทของประเทศของสหรัฐอเมรกิาทีไ่ม่ไดจั้ดระบบแยกตา่งหากภายใตก้ฎหมายทอ้งถิน่ 
และบคุคลใด ๆ โดยไม่คํานงึถงึสญัชาตทิางกายภาพ ภายในสหรัฐอเมรกิา 

นโยบายทีม่อียูข่อง C.H. Robinson (นโยบายการควํา่บาตรและการหา้มนําเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้ของ C.H. 
Robinson) อนุญาตเฉพาะบางรายการเทา่นัน้ (ยา ผลติภัณฑย์า อาหาร การชว่ยเหลอืทางดา้นมนุษยธรรม 
ฯลฯ) ทีจ่ะถกูสง่ออกไปยังประเทศบางประเทศขา้งตน้หากเป็นไปตามเงือ่นไขหนึง่ในสามขอ้ ดงันี:้ (1) 
การสง่สนิคา้ทีม่มีาพรอ้มกบัใบอนุญาตทีอ่อกโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมรกิา (2) 
การสง่สนิคา้ไดรั้บอนุญาตตามการอนุญาตทีอ่อกใหโ้ดยรัฐบาลของสหรัฐอเมรกิา (3) 
การสง่ไดรั้บการตรวจสอบเป็นครัง้แรกหรอืไดรั้บอนุมัตโิดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีไ่ดรั้บกา
รแตง่ตัง้และเป็นไปตามการยกเวน้หรอืขอ้ยกเวน้ทีกํ่าหนดไวต้ามกฎหมาย การไมม่ขีอ้ใดขอ้หนึง่จากสามขอ้นี ้
C.H. Robinson 
ไมอ่นุญาตใหส้ํานักงานของสหรัฐอเมรกิาหรอืสาํนักงาน/สาขาในตา่งประเทศในการจัดสง่ผลติภัณฑใ์ด ๆ 
ไปยังประเทศหรอืเขา้ร่วมในการทําธรุกจิใด ๆ ก็ตามทีน่ั่น  

ข. กระบวนการคดักรองของบรษิทั  

C.H. Robinson 
ยังคงมกีระบวนการการคดักรองแยกจากนโยบายการควํา่บาตรและการหา้มนําเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้ของตนสาํ
หรับการจัดสง่ทัง้หมด (การสง่ออก การนําเขา้จากตา่งประเทศไปการตา่งประเทศ ฯลฯ) 
ในระบบการสง่ตอ่ทัว่โลก มบีคุคลจํานวนทัง้หมดสบิสาม (13) คน/องคก์รในทกุธรุกรรม (เชน่ 
ชือ่ผูจั้ดสง่และผูต้ดิตอ่) ที ่C.H. Robinson คดักรองรายชือ่บคุคลตอ้งหา้มของสหรัฐอเมรกิาทีห่ลากหลาย 
(เชน่ รายชือ่ประเทศที ่OFAC กําหนดไวเ้ป็นพเิศษ) และรายการตา่งประเทศบางอย่าง (เชน่ 
ขอ้กงัวลเรือ่งผูเ้พิม่จํานวนชาวญีปุ่่ น) C.H. Robinson 
รวมกระบวนการคดักรองทัว่โลกใหเ้ป็นศนูยก์ลางในพนักงานบรษัิทบางคนทีเ่ป็นทีท่ราบอยา่งเป็นทางการมาก
ขึน้วา่เป็นทมีคดักรองของบรษัิท 
ทมีคดักรองของบรษัิททีทํ่าการคดักรองทัง้หมดสาํหรับการจัดสง่และบนัทกึขอ้มูลทัง้หมดในระบบการสง่ตอ่ระ
ดบัโลกเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการตรวจสอบในอนาคต 
หากมกีารบนัทกึในเชงิบวกตอ่รายการทีก่ารทําธรุกรรมสิน้สดุลงและผูใ้ชบ้รกิารของสาขา 
ผูจั้ดการสาขาและลกูคา้จะไดรั้บการตดิตอ่และรับแจง้จากทมีคดักรองของบรษัิท C.H. Robinson  

หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัธรุกจิของ C.H. Robinson 
กบัประเทศทีถ่กูควํา่บาตรประเทศหรอืการหา้มนําเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้หรอืเกีย่วกับกระบวนการคดักรองของบ
รษัิทของเรา โปรดตดิตอ่แผนกกฎหมาย ทัง้นโยบายการควํา่บาตรและการหา้มนําเขา้หรอืสง่ออกสนิคา้ 
สามารถพบไดบ้นWorkNet หรอืทา่นอาจตดิตอ่กับแผนกกฎหมายสําหรับสําเนา 
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นโยบายในการตดิตอ่กับรัฐบาล  
การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคับและกฏหมายทัง้หมดอยา่งสมบรูณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเขา้ทําสญัญากบัรัฐบาลแ
ละทีกํ่าหนดสญัญาและการตดิตอ่กับพนักงานและเจา้หนา้ทีข่องรัฐเป็นนโยบายของ C.H. Robinson  

ธรุกจิทีเ่ขา้ร่วมในการทําสญัญากับรัฐบาลจําเป็นตอ้งรายงานขอ้มลูบางอยา่งทีเ่กีย่วกับการเจรจาตอ่รองทางสั
ญญาและจําเพาะตอ่ตน้ทนุและการตัง้ราคา 
ขอ้มลูนีจ้ะตอ้งเป็นขอ้มูลปัจจบุันทีถ่กูตอ้งและสามารถตรวจสอบได ้
ขอ้มลูจะตอ้งสมบรูณ์จนถงึและรวมถงึวนัทีข่องการทําสญัญา ในระหวา่งการเจรจาตอ่รองสญัญากับรัฐบาล 
ทา่นจะมกีารเตรยีมตวัในการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมาถงึความสาํคัญของขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสําคญัทัง้หมด 
แถลงการณ์ การตดิตอ่ทางจดหมายและการตดิตอ่สือ่สารอืน่ ๆ ทัง้หมดควรถกูตอ้งและเป็นความจรงิ  

พนักงานของรัฐทีร่วมถงึเจา้หนา้ทีจั่ดซือ้จัดจา้ง 
ไมว่า่ทีร่ะดับของรัฐหรอืรัฐบาลกลางหรอืทีร่ะดบัรัฐบาลทอ้งถิน่อยูภ่ายใตก้ฎหมายและระเบยีบพเิศษทีค่วบคมุ
การรับของขวัญและเงนิคา่ตอบแทนพเิศษจากองคก์รทีทํ่าธรุกจิ C.H. Robinson หา้มมใิหพ้นักงานของตนให ้
เสนอวา่จะใหห้รอืรับสิง่ของมคีา่ใหก้บัหรอืจากพนักงานของรัฐหรอืครอบครัวของพนักงานเหลา่นัน้ 
หา้มจา่ยหรอืเสนอเพือ่ชาํระคา่อาหาร การเดนิทางหรอืทีพั่กสําหรับพนักงานของรัฐ 
พนักงานของรัฐควรตระหนักถงึกฎระเบยีบขอ้บงัคบั 
ทีค่วบคมุการกจิกรรมของตนและควรปฏเิสธการเสนอของกํานัลหรอืเงนิคา่ตอบแทนพเิศษใด ๆ 
หากพนักงานของรัฐทีจ่ะยอมรับหรอืดเูหมอืนวา่เต็มใจทีจ่ะยอมรับขอ้เสนอดงักลา่ว 
ไมไ่ดห้มายความวา่การเสนอดังกลา่วถกูตอ้งตามกฎหมายหรอืเหมาะสม กฎหมายกําหนดให ้C.H. Robinson 
รายงานใหก้ับรัฐบาลเมือ่มเีหตอุนัควรใหเ้ชือ่วา่มกีารฝ่าฝืนในลกัษณะนีเ้กดิขึน้ 

กฎหมายของสหรัฐอเมรกิากําหนดลกัษณะทีป่รากฏของความขดัแยง้ในการจา้งงาน 
ในฐานะเป็นพนักงานหรอืผูทํ้าสญัญาของพนักงานของรัฐกอ่นหนา้นีท้ีอ่อกไปทํางานสาํหรับคูส่ญัญาของรัฐบา
ล กอ่นทีท่า่นจะจา้งหรอืสญัญาสาํหรับบรกิารของพนักงานของรัฐกอ่นหนา้นี ้
ทีท่า่นควรลบขอ้มลูการจา้งงานกบัแผนกกฎหมาย  

การพูดคยุกับพนักงานของรัฐเกีย่วกบัการจา้งงานในอนาคตกับ C.H. Robinson 
สามารถทําใหม้บีรกิารลักษณะของการอทิธพิลทีไ่มเ่หมาะสม 
ทา่นไมค่วรพูดคยุเรือ่งความเป็นไปไดข้องการจา้งงานในอนาคตกับพนักงานของรัฐทีม่สีว่นร่วมในการเจรจาต่
อรอง ดําเนนิการและ/หรอืการบรหิารงานของการทําสญัญาของรัฐที ่C.H. Robinson 
เกีย่วขอ้งกับหรอืของพนักงานของรัฐใด ๆ ทีม่สีว่นร่วมในการควบคมุอตุสาหกรรมใด ๆซึง่ C.H. Robinson 
ดําเนนิธรุกจิอยู ่ 

การปฏบิตัติามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมในการบนัทกึคา่ใชจ้า่ยและการชาํระเงนิรัฐบาลเป็นสิง่ทีม่คีวามสําคญัยิง่ 
และการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดนัน้ถูกจัดสรรใหก้บับัญชทีีถ่กูตอ้งก็เป็นสิง่ทีส่ําคญั 
การชาํระเงนิทีบ่ัญชอีืน่นัน้เป็นสิง่ทีไ่มเ่หมาะสม หากความจําเป็นในการโอน 
การชาํระเงนิ การโอนควรไดรั้บการบนัทกึและทําเป็นเอกสารอยา่งรอบคอบ การชาํระคา่ใชจ้า่ยทีไ่มถ่กูตอ้ง 
เป็นความผดิตอ่รัฐบาลกลาง  

กฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐหา้มมใิหบ้คุคลพยายามทําสญัญากับรัฐบาลจากเรยีกรอ้งหรอืการขอขอ้มู
ลที"่เป็นกรรมสทิธิห์รอืการเลอืกแหลง่" 
(ขอ้มลูเกีย่วกับประมลูโดยคูแ่ขง่หรอืขอ้มลูเกีย่วกบักระบวนการจัดซือ้จัดจา้งทีจ่ะเป็นปัจจัยทีส่ง่ผลกระทบตอ่
ความเป็นธรรมของกระบวนการ) เกีย่วกับทีส่ญัญาของรัฐบาลจากพนักงานของรัฐ 
ซึง่หมายความวา่ทา่นไม่ไดรั้บอนุญาตใหพ้ยายามทีจ่ะขอขอ้มลูจากเจา้หนา้ที ่
ตลอดจนการรับขอ้มลูแมใ้นกรณีทีพ่นักงานของรัฐเต็มใจทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูนัน้  

คําขอของรัฐบาลทัง้หมดสาํหรับคําสมัภาษณ์หรอืเอกสารเพือ่สง่ไปทีแ่ผนกกฎหมายเพือ่อํานวยความสะดวกใ
นการตอบกลับในทนัทแีละอยา่งทัว่ถงึทีใ่หก้บัรัฐบาลเป็นนโยบายของ C.H. Robinson ในฐานะพนักงาน 
ทา่นมสีทิธิใ์นการมทีีป่รกึษาเพือ่แนะนําและใหค้วามชว่ยเหลอืทา่นในการตอบคํารอ้งขอของรัฐบาลสําหรับขอ้
มลูหรอืเอกสาร ดงันัน้ เมือ่ใดก็ตามทีท่า่นตดิตอ่กับบางคนทีอ่า้งวา่เป็นผูต้รวจสอบของรัฐบาล 
ทา่นควรตดิตอ่กบัแผนกกฎหมายกอ่นการตอบคําถามใด ๆ หรอืทําเอกสารใด ๆ 
พนักงานทีกํ่าลงัเขา้ร่วมในการสมัภาษณ์ของรัฐบาลมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการใหคํ้าตอบทีเ่ป็นความจรงิ 
สมบรูณ์ ถกูตอ้ง แมน่ยําและชดัเจน  
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การปฏบิตัติามกฎหมายของรัฐบาลกลาง ของรัฐ 
ทอ้งถิน่และตา่งประเทศเกีย่วกับการสนับสนุนทางการเมอืงเป็นนโยบายของ C.H. Robinson 
เมือ่การสนับสนุนทางการเมอืงของบรษัิทนัน้ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
การสนับสนุนจะตอ้งมาจากเงนิทนุจัดสรรเพือ่วตัถุประสงคนั์น้และมกีารอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อกัษรจากประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิารของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ  
C.H. Robinson  

พนักงานทกุคนจะตอ้งหลกีเลีย่งภาพลกัษณ์ของการทําให ้C.H. Robinson 
เกีย่วขอ้งในกจิกรรมทางการเมอืงของพนักงานเหลา่นัน้ 
หากการสนับสนุนหรอืมกีจิกรรมทีว่างแผนควรอยูล่ักษณะทีจ่ะถกูมองวา่เป็นเงนิทนุหรอืบรกิารของบรษัิททีเ่กีย่
วขอ้ง ทา่นควรปรกึษาแผนกกฎหมาย เมือ่ทา่นพูดในประเด็นสาธารณะ 
ขอใหท้า่นแน่ใจวา่ทา่นกระทําการดงักลา่วในฐานะบคุคล 
ทา่นไมค่วรใหล้ักษณะทีท่า่นกําลงัพูดหรอืกระทําการสาํหรับ C.H. Robinson  
 
นโยบายการตอ่ตา้นการฟอกเงนิ 
การฟอกเงนิในรูปแบบใดก็ตามเป็นขอ้หา้มอยา่งเคร่งครัดโดย C.H. Robinson 
หา้มไมใ่หพ้นักงานคนใดก็ตามเขา้ร่วมหรอือนุญาตใหม้กีารเริม่การทําธรุกรรมใด ๆที ่ 
C.H. Robinson ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับเงนิทนุทีใ่ด ๆ 
ทีพ่นักงานทราบหรอืสงสยัวา่ไดม้าโดยผดิกฎหมายไมว่า่ในสถานการณ์ใดก็ตาม 
หากพนักงานสงสยัวา่การทําธรุกรรมหรอืการโอนทีเ่สนอนัน้มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัเงนิงนุทีไ่ดม้าอยา่งผดิกฎหมาย 
พนักงานควรปฏเิสธในการดําเนนิธรุกรรมหรอืการโอนและรายงานสถานการณ์ไปยังผูบ้งัคับบญัชาของตนหรอื
แผนกกฎหมาย  
 
นโยบายการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 
การขายสนิคา้และบรกิารของเราในจดุทีเ่ป็นขอ้ด ี
ทีไ่มใ่ชโ่ดยการกลา่วใหร้า้ยของคูแ่ขง่ของเราในเรือ่งผลติภัณฑห์รอืบรกิารของพวกเขาเป็นนโยบายของ C.H. 
Robinson ขอ้สงัเกตทีเ่ป็นเท็จ ทําใหเ้ขา้ใจผดิหรอืดถูกูเกีย่วกบับคุคลหรอืองคก์ร 
ผลติภัณฑห์รอืบรกิารของพวกเขานัน้ขดัตอ่นโยบายของบรษัิทฯ 
การไมเ่ขา้ไปยุง่เกีย่วในความสมัพันธท์างธรุกจิของคูแ่ขง่ของเรานัน้เป็นนโยบายของ C.H. Robinson  

พนักงานไมค่วรใหค้วามเห็นทีเ่ป็นเท็จ ทําใหเ้ขา้ใจผดิหรอืดถูกูเกีย่วกับคูแ่ขง่ใด ๆ  
หรอื ผลติภัณฑห์รอืบรกิารของพวกเขา 
เหมอืนอยา่งทีเ่ราตอ้งการหลกีเลีย่งคูแ่ขง่ในการใหค้วามเห็นทีไ่มเ่ป็นธรรมเกีย่วกับ  
C.H. Robinson ดงันัน้เราจงึตอ้งการทีจ่ะหลกีเลีย่งการใหค้วามเห็นทีไ่มเ่ป็นธรรมเกีย่วกับคูแ่ขง่เหลา่นัน้  

เมือ่ลกูคา้ (หรอืลกูคา้ในอนาคต) บอก C.H. Robinson วา่พวกเขามสีญัญาบรกิารกับผูแ้ขง่ขัน 
ดงันัน้พนักงานของ C.H. Robinson จะตอ้งทําอะไรทีร่บกวนหรอื  
ทําใหเ้กดิการละเมดิตอ่ของสญัญานัน้  

ตอ่ไปนีเ้ป็นกฎเกณฑใ์นการกระทําตอ่ลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้งในการเจรจาสญัญา  
กบัคูแ่ขง่  

+ จนกระทัง่ถงึชว่งเวลาทีล่กูคา้หรอืลกูคา้ในอนาคตไดบ้รรลขุอ้ตกลงร่วมกนักับคูแ่ขง่ C.H. 
Robinson มสีทิธทิีจ่ะแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมและในเชงิรุกสําหรับธรุกจิของลกูคา้รายนัน้  

+ พนักงานของ C.H. Robinson ไมม่ขีอ้ผูกพันวา่จะตอ้งยอมรับงบของคูแ่ขง่ขนัเป็น  
สถานะของการเจรจาตอ่รองกับลกูคา้หรอืลกูคา้ในอนาคตและเราไมต่อ้งยอมรับงบของคูแ่ขง่ขนัเพื่
อการดํารงอยูข่องสญัญา  

+ พนักงานของ C.H. Robinson 
มสีทิธทิีจ่ะตดิตอ่สือ่สารกบัลกูคา้หรอืลกูคา้ในอนาคตไดโ้ดยตรงซึง่เป็นสถานะของการเจรจาหรอืสั
ญญาระหวา่งคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่และคูแ่ขง่  

 
นโยบายการจัดซือ้ 
C.H. Robinson จัดซือ้และการเชา่สนิคา้และบรกิารหลายพันลา้นดอลลาร ์
ความสมบรูณ์ของธรุกจิของเราสว่นหนึง่ขึน้อยูก่ับการจัดซือ้ทีเ่หมาะสม 
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การปฏบิตัใินการจัดซือ้อยา่งมคีวามรับผดิชอบมผีลในเชงิบวกตอ่ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ ผูค้วบคมุและพนักงาน  
การตดัสนิใจซือ้ตามขอ้ด ีโดยไมคํ่านงึถงึซพัพลายเออรข์องผลติภัณฑห์รอืบรกิารเป็นนโยบายของ C.H. 
Robinson  

C.H. Robinson มคีวามภมูใิจในตวัเองทีม่นีโยบายเปิดรับเกีย่วกับซพัพลายเออรใ์นอนาคต 
เราจะใหก้ารพจิารณาซพัพลายเออรแ์ละซพัพลายเออรใ์นอนาคตทกุรายอย่างเป็นธรรมและเป็นกลาง  

จะไมม่ธีรุกจิกบัซพัพลายเออรห์รอืบคุคลทีส่ามทีอ่ืน่ ๆ ไดรั้บผลกระทบจากผลประโยชน์ทับซอ้นสว่นตัว 
โดยเลน่พรรคเลน่พวกหรอืความลําเอยีงทกุประเภท การปฏบิัตขิองการแลกเปลีย่นผลประโยชน ์
การซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทางธรุกจิอกีประการหนึง่ใน เงือ่นไขทีเ่ป็นการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร  
C.H. Robinson นัน้เป็นขอ้หา้มโดยเด็ดขาด 
หากซพัลายเออรแ์นะนํารูปแบบของการแลกเปลีย่นผลประโยชนแ์บบใดก็ตาม 
ทา่นควรทําใหช้ดัเจนตอ่ซพัพลายเออรใ์นทนัทวีา่ C.H. Robinson 
ไมต่กลงและจะไมต่กลงในเงือ่นไขดงักลา่ว  

การเขา้ร่วมในการควํา่บาตรกลุม่ซึง่เป็นขอ้ตกลงระหวา่ง C.H. Robinson และผูซ้ ือ้อืน่ ๆ 
ทีผู่ซ้ ือ้เหลา่นัน้จะไมซ่ือ้สนิคา้จากซพัพลายเออรบ์างรายหรอืหลายรายนัน้เป็นขอ้หา้ม 
หากทา่นไดรั้บการตดิตอ่ไดโ้ดยใครก็ตามทีเ่สนอการปฏเิสธกลุม่ทีจ่ะทําธรุกจิกับซพัพลายเออรบ์างราย 
ทา่นควรจะปฏเิสธขอ้เสนอนัน้ในทนัทแีละรายงานเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ตอ่แผนกกฎหมาย 
ขอ้ตกลงทีจํ่ากดัและขอ้ตกลงในการตดิตอ่แตเ่พยีงผูเ้ดยีวนัน้ขดัตอ่นโยบายของ C.H. Robinson 
เราไมส่นับสนันขอ้กําหนดของสญัญากับซพัพลายเออรท์ีจํ่ากัดอสิระของ C.H. Robinson 
ในเลอืกผลติภัณฑห์รอืบรกิารหรอืในการเลอืกทีจ่ะทําธรุกจิกบัซพัพลายเออรร์ายอืน่  

บทบญัญัตสิญัญาทัง้หมด 
(ทีร่วมถงึการจัดเตรยีมทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการแตเ่พยีงผูเ้ดยีวหรอืขอ้ตกลงทีจํ่ากดัอืน่ ๆ 
กบัซพัพลายเออรแ์ละลกูคา้) ควรไดรั้บการตรวจสอบโดยแผนกกฎหมายกอ่นความตกลงจะมาถงึ  
 
นโยบายดา้นการตลาดและการโฆษณา 
การใชก้ารโฆษณาทีเ่ป็นเท็จหรอืทําใหเ้ขา้ใจผดิหรอืการชงิโชคโดยมชิอบดว้ยกฎหมายหรอืการสง่เสรมิการข
ายเกีย่วกับการขายหรอืการตลาดของผลติภัณฑห์รอืบรกิารนัน้ขดัตอ่นโยบายของ C.H. Robinson 
การโฆษณาผลติภัณฑข์อง C.H. Robinson ในเชงิรุกโดยใชเ้ทคนคิ เชน่ 
การเปรยีบเทยีบราคาหรอืการพัฒนาการชงิโชคหรอืการสง่เสรมิทีช่อบดว้ยกฎหมายเป็นทีเ่หมาะสม 
แตอ่ย่างไรก็ตามเทคนคิเหลา่นี้ควรถกูนํามาใชใ้นกรณีทีช่อบดว้ยกฎหมายและไมเ่ป็นเท็จ 
หลอกลวงหรอืทําใหเ้ขา้ใจผดิเทา่นัน้  

การโฆษณาผลติภัณฑแ์ละการบรกิารและการตลาดของสนิคา้และบรกิารดงักลา่วผา่นทางการใชก้ารชงิโชคแ
ละ/หรอืการสง่เสรมิการขายอยู่ภายใตก้ฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัจํานวนมาก 
หากทา่นมสีว่นร่วมในการโฆษณา การชงิโชคและ/หรอืการสง่เสรมิการขายทัง้หมด 
ทา่นไดรั้บการสง่เสรมิใหข้อคําปรกึษาดา้นกฎหมายจากแผนกกฎหมายหากทา่นมขีอ้กงัวลใด ๆ 
เกีย่วกบักฎหมายของการโฆษณาใด ๆ ของผลติภัณฑห์รอืบรกิารของ C.H. Robinson  

การหลกีเลีย่งการโฆษณาราคาทีเ่ป็นเท็จหรอืหลอกลวงเป็นนโยบายของ C.H. Robinson 
โดยทั่วไปการเปรยีบเทยีบราคาหรอืมลูคา่ของผลติภัณฑท์ี ่C.H. Robinson 
เสนอกบัผลติภัณฑท์ีคู่แ่ขง่ของเราเสนอนัน้สามารถกระทําไดห้ากของแทแ้ละเป็นความจรงิ  
 
นโยบายโฆษกทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ 
การเปิดเผยขอ้มูลชดัเจน ถูกตอ้ง สมบรูณ์ ในเวลาทีเ่หมาะสมและครบถว้นและสอดคลอ้งกนั (ขอ้มลูใด ๆ 
ทีนั่กลงทนุทีเ่หมาะสมทีจ่ะพจิารณาวา่สําคญัในการตดัสนิใจวา่จะซือ้ ถอืหรอืขายหุน้) เกีย่วกับบรษัิทฯ 
เป็นนโยบายของ C.H. Robinson นอกจากนีน้โยบายของ C.H. Robinson 
ทีเ่ปิดเผยขอ้มูลทีไ่มเ่ผยแพร่ของกอ่นหนา้นี้ไดทํ้าใหม้เีทา่ ๆ กนัสําหรับสว่นตา่ง ๆ ของตลาดทัง้หมด 
เป็นความจรงิสาํหรับทกุสถานการณ์ทีม่กีารถา่ยทอดขอ้มูลโดยไมม่ปัีญหาวา่ไมเ่ป็นทางการอยา่งไร  

เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายเหลา่ครบถว้นยิง่ขึน้ C.H. Robinson 
มกีารเปิดเผยแบบรวมศนูยโ์ดยการแตง่ตัง้โฆษกทีเ่ป็นบคุลากรของ C.H. Robinson 
เทา่นัน้ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหส้ามารถใหข้อ้มลูกวา้ง ๆ เกีย่วกบั C.H. Robinson ภายนอกของบรษัิทฯ 
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โฆษกทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิและกรรมการของฝ่ายนักลงทนุสมัพันธแ์ละกจิการสาธารณะ 
ผูต้ดิตอ่สือ่และชมุชนการลงทนุทัง้หมด (เชน่ ขา่วประชาสมัพันธ ์คําตอบสาํหรับคําถามของนักขา่ว ฯลฯ) 
จะตอ้งผ่านโฆษกเหลา่นี ้ 

การมุง่การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับบรษัิททีผ่า่นโฆษกทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้และไดรั้บอนุญาตเป็นการเฉพาะเป็นนโยบา
ยของ C.H. Robinson 
พนักงานหรอืเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บคําขอสาํหรับคําสมัภาษณ์สือ่จะตอ้งตดิตอ่โฆษทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ 
โฆษกตดัสนิวา่พนักงานหรอืเจา้หนา้ทีอ่าจใหส้มัภาษณ์ 
จะจัดการอยา่งเหมาะสมและจะแนะนําใหพ้นักงานหรอืเจา้หนา้ทีถ่งึของขอบเขตของการสมัภาษณ์ 
โฆษกทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ยังอาจเลอืกทีจ่ะอยูใ่นระหวา่งการใหส้มัภาษณ์ได ้ 

นอกจากนีโ้ฆษกทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้และแผนกกฎหมายจะตอ้งตรวจสอบและอนุมัตวิสัดใุนการสือ่สารของบรษัิ
ททัง้หมดกอ่นทีจ่ะมกีารเผยแพร่ภายนอก ซึง่รวมถงึวัสด ุเชน่ แผน่พับการขาย 
การนําเสนอในการขายทีร่วมขอ้มลูใหมท่ียั่งไม่ไดรั้บอนุมัตมิากอ่น เว็บไซต ์การโฆษณาและจดหมายขา่ว 
การตรวจสอบนีเ้พือ่ทําใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะเป็นความลบันัน้จะไมถ่กูเปิดเผยโดยไม่ไดต้ั ้
งใจ 
วา่ขอ้มูลทัง้หมดเป็นขอ้มูลทีถู่กตอ้งและเพือ่ทําใหก้ารสือ่สารภายนอกของเรามคีวามสอดคลอ้งกนัมากทีส่ดุ  

มนีโยบายจํานวนมากทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูทีพ่นักงานของ C.H. Robinson 
ทกุคนควรทําความเขา้ใจ นโยบายเหลา่นี ้รวมถงึ:  

+ C.H. Robinson ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีม่กีรรมสทิธิเ์วน้แตจ่ะถูกกําหนดตามกฎหมายใหดํ้าเนนิการเชน่นัน้  
+ C.H. Robinson 
ไมก่ลา่วถงึเรือ่งผลการดําเนนิการทางการเงนิในอนาคตทีเ่ป็นไปไดย้กเวน้คําทีท่ัว่ไปเป็นอย่างมาก  

+ C.H. Robinson ไมก่ลา่วถงึเรือ่งกจิกรรมอตัรากําลงัอยูใ่นการพจิารณา การจ่ายภาษีศลุกากร ฯลฯ 
จนกวา่บคุคลอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสมทัง้หมดไดรั้บแจง้  

+ C.H. Robinson 
ไมเ่ปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับพนักงานนอกเหนอืจากขอ้มลูประวตัสิาํหรับพนักงานทีม่คีวามสําคัญบางค
น  

เฉพาะพนักงานทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้จะไดรั้บอนุญาตใหทํ้าการโพสตไ์ปยังเว็บไซตภ์ายนอกทีบ่รษัิทสนับสนุ
น เครอืขา่ยทางสงัคมออนไลน์ 
เว็บบล็อกหรอืรูปแบบอืน่ใดของการเผยแพร่ทางออนไลนห์รอืกจิกรรมการพูดคยุทีบ่รษัิทฯ 
ไมไ่ดส้นับสนุนเป็นการแลกเปลีย่นการสือ่สารเฉพาะบคุคลและไมใ่ชก่ารสือ่สารของบรษัิท  

เฉพาะโฆษกทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เทา่นัน้ทีไ่ดรั้บอนุญาตในการเผยแพร่ขอ้มลูกวา้ง ๆ เกีย่วกบั C.H. Robinson 
ภายนอกของบรษัิทฯ หากทา่นมสีว่นร่วมในกจิกรรมเครอืขา่ยทางสงัคม 
การทําบล็อกหรอืการเผยแพร่สูส่าธารณะหรอืหารอืแบบออนไลนใ์นรูปแบบอืน่ใด โปรดดทูีห่ัวขอ้ 
เครอืขา่ยทางสงัคมและการทําบล็อก ในนโยบายขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสแ์ละการสือ่สาร  
 
การปฏบิัตติามขอ้กําหนดวา่ดว้ยการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน  
หากทา่นมคีวามรูข้อ้มูลภายใน และ/หรอืหากทา่นขายหลกัทรพัยข์อง C.H. Robinson 
หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัอืน่ในการซือ้ขายหุน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ทา่นอยูภ่ายใตก้ฏหมายหลกัทรพัยข์องสหรฐัอเมรกิาตลอดจนกฏหมายหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายการ
ซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในอืน่ใดทีอ่าจบงัคบัใชก้บัทา่นในทอ้งถิน่ 

กฎหมายนีห้า้มมใิหก้รรมการ เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของ C.H. Robinson Worldwide, Inc. ("บรษัิทฯ") 
ทีท่ราบถงึขอ้มูลทีไ่ม่ไดเ้ผยแพร่ตอ่สาธาระทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทฯ 
ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มผา่นทางสมาชกิในครอบครัวหรอืบคุคลอืน่หรอืหน่วยงานตา่ง ๆ (ก) 
การซือ้หรอืขายหลกัทรัพยข์องบรษัิทฯ (มากกวา่ตามทีแ่ผนการคา้ทีเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดก.ล.ต.มกีฎขอ้ที ่
10b5-1 ดงัทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่งนี)้ หรอืการทําธรุกรรมเกีย่วกับการดําเนนิการอืน่ ๆ 
เพือ่รับประโยชนส์ว่นตวัของขอ้มลูนัน้ หรอื (b) สง่ขอ้มลูใหผู้อ้ ืน่ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ทีบ่รษัิท รวมทัง้ครอบครัว เพือ่น ๆ 
หรอืบรษัิทในเครอื  
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นอกจากนี ้
กฎหมายนีห้า้มมใิหพ้นักงานทกุคนทราบขอ้มลูทีไ่ม่ไดเ้ผยแพร่สูส่าธารณะเกีย่วกบับรษัิททีบ่รษัิททําธรุกจิ 
ซึง่รวมถงึลกูคา้หรอืซพัพลายเออรข์องบรษัิทฯ 
จากการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทนัน้จนกวา่ขอ้มูลจะเปิดเผยสูส่าธารณะหรอืไมเ่ป็นสาระสาํคัญอกีตอ่ไป 

ซึง่เป็นนโยบายของบรษัิทฯ 
ในการปฏบิัตติามกฎหมายในการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในอย่างเคร่งครัด 
ดงันัน้หากทา่นไดรั้บขอ้มลูทีไ่มเ่ผยแพร่สูส่าธารณะเกีย่วกบับรษัิทหรอืบรษัิทอืน่ ๆ ที ่C.H. Robinson 
ทําธรุกจิหรอืกําลงัทําธรุกจิ 
ทา่นไมส่ามารถซือ้หรอืขายหลักทรัพยข์องบรษัิทดงักลา่วหรอืมสีว่นร่วมในการดําเนนิการอืน่ใดในการรับประโ
ยชนข์องขอ้มลูนัน้หรอืสง่ตอ่ไปยังผูอ้ ืน่  

นอกจากนี ้นโยบายของบรษิทัฯ 
คอืการหา้มผูท้ ีท่ราบขอ้มูลการเงนิภายในบางอยา่งซือ้ขายในระหวา่งชว่งเวลาปิดทําการและตอ้งมกี
ารขออนุญาตการคา้ท ัง้หมดโดยเจา้หนา้ทีผู่บ้รหิาร 
แมว้า่ผูท้ ีท่ราบขอ้มูลทางการเงนิภายในของบรษิทัฯ 
ท ัง้หมดอาจจะเลอืกซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
เฉพาะในระหวา่งทีห่นา้ตา่งการซือ้ขายหลกัทรพัยร์ายไตรมาสซึง่จะเปิดใหบ้รกิารในการซือ้ขายวนัที่
สามหลงัจากการเปิดเผยของผลการรายไดป้ระจําไตรมาสตอ่สาธารณะและจะยงัคงเปิดใหบ้รกิารจน
ถงึวนัสุดทา้ยของเดอืนทีส่องของไตรมาส นอกจากนี ้
ผูท้ ีท่ราบขอ้มูลทางการเงนิภายในท ัง้หมดอยูภ่ายใตข้อ้กําหนดรองรบัระบบการตรวจปลอ่ยลว่งหนา้
ภายในนโยบายนี ้ผูท้ ีท่ราบขอ้มูลทางการเงนิภายในรวมถงึกรรมการ 
เจา้หนา้ทีผู่บ้รหิารและพนกังานคนอืน่ ๆ 
ท ัง้หมดทีม่กีารเขา้ถงึขอ้มูลการรายงานทางการเงนิทีม่กีารระบุเป็นรายไตรมาส  

หากผูท้ีท่ราบขอ้มลูทางการเงนิภายในไดเ้ตรยีมการโปรแกรมการซือ้ขายไวก้อ่นแลว้ ("โปรแกรม 10b5-1") ที ่
(ก) เป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎขอ้ที ่10b5-1 ทีป่ระกาศใชต้ามกฎหมายตลาดหลักทรัพยข์อง 1934 (ข) 
ไดก้อ่ตัง้ขึน้ในชว่งทีผู่ท้ ีท่ราบขอ้มลูทางการเงนิภายในไม่ไดค้รอบครองขอ้มลูทีไ่มไ่ดเ้ผยแพร่สูส่าธารณะ และ 
(ค)ไดรั้บอนุมัตลิว่งหนา้โดยทีป่รกึษาทัว่ไปของบรษัิทฯ 
จากนัน้บคุคลดงักลา่วอาจซือ้หรอืขายหลักทรัพยใ์นขณะทีอ่ยู่ในการครอบครองขอ้มลูทีไ่มไ่ดเ้ผยแพร่สูส่าธาร
ณะหรอืในระหวา่งชว่งเวลาอืน่ ๆ ทีบ่รษัิทฯตอ้งมหีรอืแนะนําใหร้ะงับการซือ้ขาย 
ตราบใดทีก่ารขายหรอืการซือ้นัน้เป็นไปตามโปรแกรม 10b5-1 

ขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสาํคัญ ขอ้มูลทีเ่ป็นสาระสาํคัญเป็นขอ้มลูใด ๆ 
ทีนั่กลงทนุทีเ่หมาะสมจะพจิารณาวา่เป็นสิง่สาํคัญในการตดัสนิใจซือ้หรอืขายหลักทรัพยด์งักลา่ว ขอ้มลูใด 
ๆทีอ่าจถกูคาดวา่จะมผีลกระทบตอ่ราคาหุน้ของบรษัิทไม่วา่จะเป็นดา้นบวกหรอืดา้นลบควรจะไดรั้บการพจิารณ
าใหเ้ป็นสาระสาํคญั ตัวอยา่งทั่วไปของขอ้มลูทีอ่าจไดรั้บการพจิารณาใหเ้ป็นสาระสาํคัญประกอบดว้ย:  

+ ขอ้มูลเกีย่วกับการทําธรุกรรมทีจ่ะสง่ผลอยา่งมนัียสําคญัตอ่สภาพทางการเงนิของบรษัิทหนึง่  
+ การคาดคะเนรายไดห้รอืขาดทนุในอนาคต  
+ ขา่วของการขายสนิทรัพยท์ีส่าํคัญของหรอืจัดการบรษัิทสาขา  
+ การเปลีย่นแปลงในนโยบายเงนิปันผลของบรษัิทหนึง่ 
หรอืการประกาศแตกหุน้หรอืการเสนอของหลกัทรัพยเ์พิม่ทนุ  

+ การเปลีย่นแปลงบางอย่างในการจัดการ  
+ ผลติภัณฑห์รอืคน้พบใหมท่ีส่าํคัญ  
+ ปัญหาการลม้ละลายหรอืปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงนิทีกํ่าลงัจะเกดิขึน้  
+ การเพิม่หรอืการสญูเสยีของลกูคา้หรอืซพัพลายเออรท์ีส่ําคัญ 

เมือ่ขอ้มลูถูก "เปิดเผยสูส่าธารณะ" หากทา่นมขีอ้มูลทีไ่ม่ไดเ้ปิดเผยสูส่าธารณะ 
ทา่นจะไม่สามารถซือ้ขายจนกวา่ขอ้มูลนัน้ไดรั้บการเปิดเผยอยา่งกวา้งขวางในการตลาด (เชน่ 
โดยขา่วแจกหรอืการยืน่ขอ้มลูตอ่ ก.ล.ต.) และประชาชนทีล่งทนุทีม่เีวลาในการรับทราบขอ้มลูอย่างเต็มทีแ่ลว้ 
ตามกฎทัว่ไปทีข่อ้มูลไม่ควรไดรั้บการพจิารณามกีารรับรูโ้ดยทั่วกนัในตลาดทีจ่นกวา่หลงัสองวนัการทําธรุกจิห
ลงัจากทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลู ตัวอย่างเชน่ หากบรษัิทฯ ทีจ่ะทําใหม้กีารประกาศในวนัจันทร ์
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ทา่นไมส่ามารถซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทจนกวา่จะถงึวนัพฤหัสบด ีหากการประกาศมขีึน้ในวนัศกุร ์
โดยทั่วไปแลว้วนัพุธทีจ่ะเป็นวันแรกของการซือ้ขายทีม่สีทิธ ิ 

การทําธรุกรรมโดยสมาชกิในครอบครัวหรอืหน่วยงานอืน่ ๆ 
นโยบายการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในยังบงัคบัใชไ้ดก้บัสมาชกิในครอบครัวของทา่นทีอ่ยูก่ับทา่น 
คนอืน่ทีอ่ยูใ่นบา้นของทา่นและสมาชกิในครอบครัวใด ๆ ทีไ่ม่อยูใ่นบา้นของทา่น 
แตท่า่นสัง่ใหทํ้าธรุกรรมในหลักทรัพยข์องบรษัิทหรอือยูภ่ายใตอ้ทิธพิลหรอืการควบคมุของทา่น (เชน่ 
บดิามารดาหรอืบตุรทีป่รกึษากับทา่นกอ่นทีจ่ะซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ) นอกจากนี้ 
นโยบายการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในบงัคบัใชก้ับองคก์ร (เชน่ ทรัสตข์องครอบครัว 
มลูนธิหิรอืองคก์รทีค่ลา้ยกนั) ซึง่มธีรุกรรมในหลกัทรัพยข์องบรษัิทฯ 
ไดรั้บคําแนะนําจากทา่นหรอือยูภ่ายใตอ้ทิธพิลหรอืการควบคมุของทา่น 
คณุจะรับผดิชอบตอ่การทําธรุกรรมของบคุคลหรอืองคก์รอืน่ ๆ 
เหลา่นีแ้ละดงันัน้จงึควรทําใหบ้คุคลเหลา่นี้ทราบถงึความจําเป็นทีต่อ้งใหท้า่นดกูอ่นทีจ่ะการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบรษัิทฯ 

การฝ่าฝืนนโยบาย 

การไมส่ามารถปฏบิตัติามนโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัอาจทําใหพ้
นกังานหรอืผูอํ้านวยการถกูลงโทษจากบรษิทัฯ 
ทีร่วมถงึการเลกิจา้งหรอืการถอดถอนจากคณะกรรมการสําหรบัการปฏบิตัติามขอ้กําหนดหรอืไมก็่ต
ามทีก่ารทําใหเ้กดิการฝ่าฝืนกฎหมาย   

ชว่งเวลาปลอดประโยชนท์ีจ่ะเพาะตอ่เหตุการณ์ 

บางครัง้เหตกุารณ์อาจจะเกดิขึน้ทีเ่ป็นสาระสาํคัญตอ่บรษัิทและเป็นทีท่ราบโดยมเีจา้หนา้ทีห่รอืกรรมการไมม่า
กนักทีท่ราบ ดงันัน้ตราบทีเ่หตกุารณ์ดงักลา่วยังคงเป็นสาระสําคญัและไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ มาตรา 16 
แหลง่ขา่วภายในและบคุคลอืน่ ๆ 
ทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้โดยประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมายอาจจะไมส่ามารถซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ได ้
บคุคลใด ๆ 
ทีท่ราบวา่การดํารงอยูข่องชว่งเวลาปลอดประโยชนท์ีจํ่าเพาะตอ่เหตกุารณ์ไมค่วรเปิดเผยการดํารงอยูข่องการ
ปลอดประโยชนใ์หก้ับบคุคลอืน่ใด 
ความลม้เหลวของประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมายในการแตง่ตัง้บคุคลภายใตก้ารปลอดประโยชนท์ีจํ่าเพาะตอ่เ
หตกุารณ์จะไม่ไดช้ว่ยบคุคลดงักลา่วพน้จากความรับผดิในการไมซ่ือ้ขายในขณะทีท่ราบทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธาร
ณะอนัเป็นสาระสาํคญั 

จะโทรตดิตอ่หาใครเพือ่ขอความชว่ยเหลอื 
หากคณุมคํีาถามเกีย่วกับนโยบายการคา้โดยใชข้อ้มูลภายในของเราหรอืการบงัคับใชก้ับการทําธรุกรรมเสนอใ
ด ๆ โปรดตดิตอ่ Ben Port Campbell ทางโทรศพัทท์ี ่(952) 937 - 7829 หรอืทางอเีมลที ่
ben.campbell@chrobinson.com หรอื Troy A. Renner ไดท้างโทรศพัทท์ีห่มายเลข (952) 937 - 6721 
หรอืทางอเีมลที ่troy.renner@chrobinson.com อย่างไรก็ตาม 
ทา้ยทีส่ดุตามความรับผดิชอบสาํหรับการปฏบิตัติามนโยบายการซือ้ขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในของเร
าและการหลกีเลีย่งการทําธรุกรรมโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายจงึเป็นความรับผดิชอบของพนักงาน 
เจา้หนา้ทีห่รอืผูอํ้านวยการแตล่ะคน เพือ่ดสูาํเนาของนโยบายนีท้ัง้หมด ตดิตอ่แผนกกฎหมาย 

นโยบายการตอ่ตา้นการควํา่บาตร 
การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคับและกฎหมายของสหรัฐอเมรกิาทัง้หมดทีค่วบคมุความพยายามทีจ่ะควํา่บาตรป
ระเทศทีเ่ป็นมติรตอ่สหรัฐอเมรกิาเป็นนโยบายของ C.H. Robinson พนักงานของ C.H. Robinson 
ไมส่ามารถทําขอ้ตกลงใด ๆ การดําเนนิการใด ๆ หรอืใหข้อ้มูลใด ๆ 
ทีอ่าจจะเป็นการชว่ยเหลอืการควํา่บาตรทีฝ่่าฝืนตอ่ระเบยีบขอ้บงัคับและกฎหมายเหลา่นี้ 

นโยบายนี้บงัคับใชก้ับพนักงานของ C.H. Robinson ทกุคนไม่วา่ในบรษัิท แผนก 
บรษัิทสาขาทีม่กีารควบคมุอย่างแทจ้รงิ หน่วยการตลาดหรอืหน่วยธรุกจิของสหรัฐอเมรกิาหรอืตา่งประเทศใด 
ๆ ทีร่วมถงึบรษัิทร่วมทนุที ่ 
C.H. Robinson ยังคงมกีารควบคมุการจัดการ กฎหมายทีอ่า้งถงึในนโยบายนีร้วมถงึที ่ 
กฏหมายการปฏริูปภาษีปี 1976 กฏหมายการบรหิารการสง่ออกปี 1979 
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ตามทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิและระเบยีบขอ้บงัคบัของกระทรวงพาณชิยแ์ละกรมสรรพากรทีนํ่ากฏหมายเหลา่นีม้าป
ฏบิตั ิ( 
"กฎหมายการตอ่ตา้นการควํา่บาตร") 

ในขณะทีก่ฎหมายการตอ่ตา้นการควํา่บาตรหา้ม C.H. Robinson ไมใ่หก้ารกระทําการใด ๆ 
ทีเ่ป็นไปตามหรอืสนับสนุนการควํา่บาตรทีรั่ฐบาลของประเทศสหรัฐอเมรกิาไม่ไดส้นับสนุน 
การควํา่บาตรรัฐบาลสาํคญัทีเ่ป็นเป้าหมายของการกฎหมายตอ่ตา้นการควํา่บาตรคอืการควํา่บาตรของอสิราเอ
ลทีถ่กูบงัคับใชโ้ดยสมาชกิของสนันบิาตอาหรับ 
การควํา่บาตรเบือ้งตน้หา้มการนําเขา้ของสนิคา้และบรกิารของอสิราเอลไปยังประเทศทีค่วํา่บาตรและหา้มการ
สง่ออกสนิคา้และบรกิารและสนิคา้จากประเทศเหลา่นัน้ไปยังอสิราเอล 
อยา่งไรก็ตามการควํา่บาตรสหรัฐอาหรับยังขดัขวางการตดิตอ่บรษัิทและบคุคลทีอ่ยูใ่นประเทศทีส่ามซึง่อยูใ่น 
"บญัชดํีา" โดยประเทศทีค่วํา่บาตรสําหรับการทําธรุกจิในอสิราเอลหรอืกบัอสิราเอล 
การปฏบิตัติามหรอืสนับสนุนดา้นใด ๆ ในการควํา่บาตรของอสิราเอลเป็นขอ้หา้มตามนโยบายนี ้

การกระทําการตอ้งหา้มตามกฎหมายการตอ่ตา้นการควํา่บาตร 
กฎหมายตอ่ตา้นการควํา่บาตรหา้ม C.H. Robinson ทีร่วมถงึแผนก 
บรษัิทสาขาทีไ่ดรั้บการควบคมุตามจรงิและผูค้า้ร่วมทีไ่ดรั้บการควบคมุไมว่า่ทีใ่ดในโลกไมใ่หก้ระทําในสิง่ตอ่ไ
ปนี:้ 

(ก)การปฏเิสธหรอืตกลงทีจ่ะทําธรุกจิกบัอสิราเอลหรอืในอสิราเอลหรอืกบัหน่วยงานหรอืบคุคลในอสิราเอล
ตามขอ้ตกลงกับประเทศทีค่วํา่บาตรหรอืในปฏบิตัติามขอ้กําหนดหรอืการรอ้งขอจากประเทศทีค่วํา่บาตร 

(ข) การเลอืกปฏบิตัติอ่บคุคลใด ๆ อยูบ่นพืน้ฐานของเชือ้ชาต ิศาสนา 
เพศหรอืชาตกํิาเนดิหรอืตอ่บรษัิทหรอืองคก์รบนพืน้ฐานของเชือ้ชาต ิศาสนา 
เพศหรอืชาตกํิาเนดิของพนักงาน เจา้หนา้ที ่ผูอํ้านวยการหรอืเจา้ของในบรษัิท 

(ค) การจัดหาขอ้มูลเกีย่วกับเชือ้ชาต ิศาสนา เพศหรอืชาตกํิาเนดิของบคุคลเกีย่วกบัเชือ้ชาต ิศาสนา 
เพศหรอืชาตกํิาเนดิของพนักงาน เจา้หนา้ที ่ผูอํ้านวยการหรอืเจา้ของของบรษัิทหรอืองคก์รใด ๆ 

(ง) การจัดหาขอ้มลูเกีย่วกับความสมัพันธท์างธรุกจิในอดตี 
ปัจจุบนัหรอืทีว่างแผนไวใ้นอนาคตกบัอสิราเอลหรอืในอสิราเอล 
กบัหน่วยงานทีจั่ดตัง้ภายใตก้ฎหมายของอสิราเอล 
กบัประชาชนหรอืผูพั้กอาศัยของอสิราเอลหรอืกบับคุคลหรอืนติบิคุคลใดหรอืเชือ่วา่อยูใ่นบัญชดํีาของ 
C.H. Robinson หรอืของผูอ้ ืน่ใด 

(จ)การจัดหาขอ้มูลเกีย่วกับวา่บคุคลใดเป็นสมาชกิของหรอืมสีว่นร่วมกบัองคก์รการกศุลหรอืพีน่อ้งซึง่การส
นับสนุนอสิราเอล หรอื 

(ช)การนําเลตเตอรอ์อฟเครดติมาใชซ้ึง่มเีงือ่นไขหรอืขอ้ตกลงซึง่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการตอ่ต ้
านการควํา่บาตร 

ขอ้ยกเวน้ตอ่การกระทําทีเ่ป็นขอ้หา้ม 
C.H. Robinson อาจเขา้ร่วมในการดําเนนิการตอ่ไปนีโ้ดยไมม่กีารฝ่าฝืนกฏหมายตอ่ตา้นการควํา่บาตร: 

(ก)ปฏบิตัติามขอ้กําหนดหรอืตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามคําขอจากประเทศทีค่วํา่บาตรทีห่า้มการนําเขา้สนิคา้จาก
อสิราเอลหรอืจัดใหม้ขี ึน้โดยองคก์รหรอืบคุคลทีม่ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นอสิราเอล 

(ข)ปฏบิตัติามคํารอ้งขอจากประเทศทีค่วํา่บาตรวา่สนิคา้ไม่ไดรั้บการจัดสง่ในผูใ้หบ้รกิารขนสง่ของอสิราเอ
ลนอกเหนอืจากตามเสน้ทางของการสง่สนิคา้ทีจํ่าเพาะ 

(ค)ปฏบิตัติามขอ้กําหนดของเอกสารการนําเขา้และการสง่ออกของประเทศทีค่วํา่บาตรเกีย่วกบัชือ่ประเทศ
ของทีม่าของสนิคา้ ชือ่และสญัชาตขิองผูข้นสง่ เสน้ทางของการสง่สนิคา้และชือ่ 
ทีอ่ยูแ่ละสญัชาตขิองซพัพลายเออร ์

(ง) ปฏบิตัติามการเลอืกฝ่ายเดยีวและทีจํ่าเพาะโดยประเทศทีค่วํา่บาตรของผูข้นสง่ ผูรั้บประกนั 
ภัยและซพัพลายเออรข์องสนิคา้หรอืบรกิาร และ 

(จ)ปฏบิตัติามขอ้กําหนดของการสง่ออกของประเทศทีค่วํา่บาตรเกีย่วกบัการขนสง่ในการสง่ออกของการส่
งออกจากประเทศทีค่วํา่บาตรไปยังอสิราเอล 
ความกงัวลทางธรุกจิทีจั่ดระบบในอสิราเอลหรอืประชาชนหรอืผูพั้กอาศยัของอสิราเอล 

ขอ้กําหนดในการรายงาน 
C.H. Robinson บรษัิทในเครอื บรษัิทสาขา ตวัแทนและผูแ้ทนจะตอ้งรายงานการรับคําขอในการใหข้อ้มลูใด 
ๆ ดําเนนิการใด ๆหรอืละเวน้จากการกระทําใด ๆ ทีถ่อืวา่สง่เสรมิหรอืการสนับสนุนการควํา่บาตรของตอ้งหา้ม 
("การขอการควํา่บาตร") ไปยังกระทรวงพาณชิยข์องสหรัฐอเมรกิา 
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เนือ่งจาก C.H. Robinson 
จําเป็นตอ้งรายงานขอ้มูลนีไ้ปยังหน่วยงานทีอ่ยูใ่นแบบฟอรม์ทีกํ่าหนดและภายในเวลาทีร่ะบ ุ
ทา่นตอ้งรายงานการรอ้งขอการควํา่บาตรใด ๆ 
กบัทนายความทีส่นับสนุนองคก์รของทา่นหรอืแผนกกฎหมายทนัท ี
ดงันัน้จงึอาจไมม่กีารดําเนนิการเพิม่เตมิในการตอบสนองการรอ้งขอการควํา่บาตรโดยไมม่กีารอนุญาตเป็นการ
เฉพาะจากทนายความทีรั่บผดิชอบ 

การแสดงการกระทําทีต่อ้งหา้มและการกระทําทีอ่นุญาตตามกฎหมายการตอ่ตา้นการควํา่บาตร 

กฎหมายการตอ่ตา้นการควํา่บาตรมตีวัอยา่งเฉพาะจํานวนมากของการกระทําทีห่า้มและทีอ่นุญาตเกีย่วกบัการ
ควํา่บาตรทีห่า้ม 
ตอ่ไปนีเ้ป็นเพยีงตัวอยา่งเล็กนอ้ยของการกระทําทีห่า้มและทีอ่นุญาตภายใตก้ฏหมายตอ่ตา้นการควํา่บาตร 

(ก) หา้ม: 
ปฏเิสธการใชบ้รษัิทขนสง่หรอืบรษัิทประกนัภัยเกีย่วกบัการจัดสง่สนิคา้ทีข่องสนิคา้เนือ่งจากทา่นทราบวา่บ
รษัิทขนสง่หรอืบรษัิทประกนัภัยอยูใ่นบัญชดํีาอาหรับ 
สาํหรับการทําธรุกจิกับอสิราเอล 

 ไดรั้บอนุญาต: ในการขนสง่สนิคา้ไปยังประเทศทีค่วํา่บาตรบางประเทศ 
ทา่นเลอืกผูข้นสง่จากผูข้นสง่ทีท่า่นทราบการเรยีกทีท่า่เรอืในประเทศควํา่บาตร 

(ข) หา้ม: การเริม่ทีม่าของสนิคา้ในดา้นลบ เชน่ 
ถอ้ยคําวา่"สนิคา้ครอบคลมุดว้ยใบกํากับสนิคา้นี้ไมไ่ดม้ทีีม่าจากอสิราเอล"  

 ไดรั้บอนุญาต: 
ตกลงวา่เงือ่นไขของสญัญากับประเทศทีค่วํา่บาตรทีใ่หบ้รกิารตามสญัญาทีจ่ะไม่ไดรั้บบรกิารโดยประชาชน
หรอืผูท้ีพั่กอาศัยของอสิราเอล 

(ค) หา้ม: เลอืกปฏบิตัติอ่คนของสหรัฐอเมรกิาใด ๆ บนพืน้ฐานของเชือ้ชาต ิศาสนาหรอืชาตกํิาเนดิ 
ตวัอยา่งเชน่ 
ทา่นไมส่ามารถขดัขวางไมใ่หป้ระชาชนของอสิราเอลสมัครงานในประเทศอาหรับแมว้า่ทา่นจะทราบวา่พวก
เขาจะไม่สามารถไดรั้บใบอนุญาตใหทํ้างานได ้

 ไดรั้บอนุญาต: การเปลีย่นคนทีรั่ฐบาลอาหรับปฏเิสธทีจ่ะใหอ้นุญาตใหทํ้างานได ้ 
บนพืน้ฐานของเชือ้ชาต ิลกัษณะทางเชือ้ชาตแิละสญัชาตขิองบคุคลนัน้ 

(ง) หา้ม: การจัดหาขอ้มลูใด ๆเกีย่วกบัวา่ C.H. Robinson หรอืบคุคลอืน่ใด  
มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิใด ๆ กบัหรอืในประเทศทีค่วํา่บาตร ตวัอยา่งเชน่ ทา่นอาจไมไ่ดล้งชือ่  
คําชีแ้จงทีร่ะบวุา่ C.H. Robinson ไมม่กีารตดิตอ่กับอสิราเอลหรอืไมอ่ยูใ่นบญัชดํีาของอาหรับ 

 ไดรั้บอนุญาต: การจัดหาขอ้มูลทางธรุกจิตามปกตอิยูใ่นบรบิททางการคา้ ตวัอยา่งเชน่  
เป็นสว่นหนึง่ของการยืน่ประมูลสาํหรับสญัญาในประเทศทีค่วํา่บาตร ทา่นอาจจัดหาสาํเนาของ 
รายงานประจําปีของ C.H. Robinson 
ซึง่อธบิายถงึธรุกจิและทีต่ัง้ของการดําเนนิงานจากทัว่โลกเพือ่วตัถุประสงคข์องการแสดงใหเ้ห็นสมรรถภา
พทางการเงนิ ความรูค้วามสามารถทางเทคนคิและประสบการณ์แบบมอือาชพีของ C.H. Robinson 

(จ) หา้ม: ทา่นสามารถเลอืกจากรายการของผูข้นสง่ 
ผูรั้บประกนัภัยหรอืซพัพลายเออรข์องสนิคา้จัดหาโดยและเป็นทีย่อมรับในประเทศทีค่วํา่บาตร 

 ไดรั้บอนุญาต: ทา่นตกลงทีจ่ะใชผู้ข้นสง่ 
ผูรั้บประกนัภัยหรอืซพัพลายเออรท์ีม่ชี ือ่เฉพาะของสนิคา้ทีต่ัง้ชือ่ตามประเทศทีค่วํา่บาตร 

(ฉ) หา้ม: การตอบสนองกับแบบสอบถามจากประเทศทีค่วํา่บาตรทีกํ่าลงัมองหาขอ้มลูเกีย่วกบัเชือ้ชาต ิ
ศาสนาหรอืชาตกํิาเนดิของสมาชกิของคณะกรรมการของบรษัิทใด ๆ ของ 
C.H. Robinson 

 ไดรั้บอนุญาต: 
ในการเปิดสาขาหรอืบรษัิทย่อยแหง่ใหมท่ีป่ระเทศทีค่วํา่บาตรจําเป็นตอ้งใชข้อ้มูลในเรือ่งสญัชาตขิองสมา
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ชกิของคณะกรรมการของผูถ้อืหุน้ 
ทา่นสามารถใหข้อ้มูลเกีย่วกับสญัชาตขิองบคุลผูนั้น้แตไ่มใ่ชข่อ้มลูเรือ่งเชือ้ชาต ิศาสนาหรอืชาตกํิาเนดิ 

ในทกุกรณีหา้มมใิหม้กีารดําเนนิการใด ๆ 
ซึง่มวีตัถปุระสงคเ์ลีย่งการหา้มทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมายตอ่ตา้นการควํา่บาตร ตัวอย่างเชน่ 
ทา่นไมส่ามารถขายสนิคา้ไปยังประเทศซาอดุอีาระเบยีผา่นทางบรษัิทเชลลซ์ึง่ลงนามในถอ้ยแถลงวา่จะไมต่ดิ
ตอ่กับอสิราเอล 

ตวัอยา่งขา้งตน้ทีม่จีดุมุง่หมายเพือ่เป็นตวัอยา่งประกอบเทา่นัน้และไมไ่ดห้มายความวา่มคีวามมุง่หมายทีจ่ะสม
บรูณ์ ในกรณีทีท่า่นมคํีาถามเพิม่เตมิใด ๆ โปรดตดิตอ่แผนกกฎหมาย 

การลงโทษ 
การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ตอ่ตา้นการควํา่บาตรมกีารลงโทษทีรุ่นแรง 
การลงโทษเหลา่นี้อาจรวมถงึการปฏเิสธหรอืการระงับสทิธิก์ารสง่ออก 
โทษทางแพ่งและทางอาญาและจนถงึโทษจําคกุสาํหรับบคุคล 
 
การปฏบิตัติาม Code of Ethics นี ้
เพือ่คงไวซ้ึง่โปรแกรมการปฏบิัตติามกฎระเบยีบทีม่ปีระสทิธภิาพ C.H. Robinson 
ไดจั้ดตัง้คณะกรรมการซึง่มคีวามรับผดิชอบเป็นการใหผู้ด้แูลการบรหิารงานและการบงัคับใช ้Code of Ethics 
ของบรษัิทฯ  

คณะกรรมการดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบแระกอบไปดว้ยบคุคลตอ่ไปนี:้  
+ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ  
+ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล 
+ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมาย และ 
+ รองประธานดา้นการดําเนนิงานตัง้แตห่นึง่ทา่นขึน้ไป 

เพือ่ใหแ้น่ใจถงึประสทิธภิาพของ Code of Ethics C.H. Robinson มขีัน้ตอนสาํหรับ:  
+ การตรวจสอบการกระจาย Code of Ethics ไปยังพนักงานใหมแ่ละทีม่อียูเ่ดมิอยา่งรวดเร็ว  
+ การตรวจสอบการอบรมในเรือ่ง Code of Ethics สําหรับพนักงานใหม ่และการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ 
ในหัวขอ้ทีส่าํคญัตามทีไ่ดรั้บประกนัไว ้ 

+การตรวจสอบขัน้ตอนการรับรองโดยซึง่พนักงานยนืยันวา่พวกเขาไดอ้า่นและทําความเขา้ใจเกีย่วกั
บ Code of Ethics แลว้  

+ การตรวจสอบการใชฮ้อตไลนก์ารปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่ป็นอเีมล (“ฮอตไลน์”) 
เพือ่รายงานการฝ่าฝืน  
ทีร่วมถงึการตรวจสอบของจํานวนการฝ่าฝืนทีร่ายงานและขอ้มูลอืน่ ๆทีไ่ดรั้บผา่นทางฮอตไลน ์ 

+ การตรวจสอบกระบวนการการสอบสวนภายในและกระบวนการทางวนัิย 
ทีร่วมถงึการรักษาความลับและความละเอยีดของการสอบสวนและการบนัทกึ และ  

+ การตรวจสอบทีไ่ม่ไดเ้ป็นการตอบโตก้ับพนักงานทีร่ายงานการฝ่าฝืน  

เมือ่การจา้งและทกุปีหลงัจากนัน้ พนักงานทกุคนจะตอ้งทบทวน Code of Ethics นี ้
พนักงานแตล่ะคนจะตอ้งรับรองวา่ตนไดรั้บเอกสาร 
อา่นและทําความเขา้ใจเนื้อหาของตนและตกลงทีจ่ะปฏบิัตติามตวัอักษรและจติวญิญาณของแตล่ะคน 
นอกจากนี ้พนักงานแตล่ะคนจะตอ้งมกีารรับรองทกุปีวา่ตนไม่ไดก้ระทําการฝ่าฝืนใด ๆ 
และจะไม่ทราบถงึการฝ่าฝืนใด ๆ ของผูอ้ืน่ 
ผูจั้ดการรับผดิชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนักงานของตนปฏบิตัติาม Code of Ethics  

บางครัง้ C.H. Robinson 
จะจําเป็นตอ้งมผีูส้บืสวนและผูส้อบบัญชเีกีย่วขอ้งในกระบวนการของการทบทวนและการตรวจสอบประสทิธภิา
พของ Code of Ethics การทีท่า่นใหค้วามร่วมมอือยา่งเต็มทีก่ับการสอบสวนเป็นสิง่จําเป็น  

หลงัจากการสอบสวนในทนัทแีละอยา่งละเอยีดของปัญหาเรือ่งการปฏบิตัติามกฎระเบยีบพนักงานทีถ่กูตัดสนิว่
ามสีว่นร่วมในการฝ่าฝืนจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดําเนนิการทางวนัิยตามนโยบายนี้จนถงึและรวมถงึการเลกิจา้ง 
การใชก้ารดําเนนิการทางวนัิยในลกัษณะทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกนัเป็นนโยบายของ C.H. Robinson 
อยา่งไรก็ตามรูปแบบของการดําเนนิการทางวนัิยทีม่คีวามเหมาะสมจะเป็นกรณี ๆ ไป  
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มคีวามผดิและการฝ่าฝืนบางอยา่งซึง่รา้ยแรงมากทีก่ารไลอ่อกทนัทเีป็นสิง่ทีเ่หมาะสมในทกุกรณี 
สาํหรับคําแนะนําในความผดิและการฝ่าฝืนเฉพาะเหลา่นี ้ใหต้ดิตอ่แผนกทรัพยากรบคุคลหรอืแผนกกฎหมาย  

การตดัสนิวา่การฝ่าฝืนเกดิขึน้หรอืไม่อาจขัน้ตอนทีส่าํคัญทีส่ดุในกระบวนการบงัคับใช ้Code of Ethics 
เมือ่กําหนดการฝ่าฝืนทีอ่าจเกดิขึน้ทีห่ลากหลายและสถานการณ์จํานวนมากทีส่ามารถเกดิขึน้ C.H. Robinson 
ไมส่ามารถใชว้ธิกีารในรูปแบบเดยีวสาํหรับสอบสวนและการตัดสนิการฝ่าฝืนได ้
ในบางกรณีการประชมุในแบบไมเ่ป็นทางการระหวา่งผูบ้งัคับบัญชาและพนักงานอาจจะเพยีงพอในการจัดการ
การฝ่าฝืนเล็กนอ้ย 
ในขณะทีก่ารฝ่าฝืนทีร่า้ยแรงอาจไดรั้บการสบืสวนอยา่งเต็มรูปแบบและอยา่งเป็นทางการโดยทีป่รกึษา  

อยา่งไรก็ตามยังมหีลักการบางอยา่งซึง่จะคงทีใ่นแตล่ะกรณี  

+ ในทกุกรณี พนักงานจะไดรั้บแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้และมโีอกาสทีจ่ะอธบิายการกระทําของตน  
+ในทกุกรณีทีผู่บ้งัคับบัญชาหรอืผูจั้ดการทีอํ่านวยการสอบสวนจะบนัทกึการดําเนนิการทัง้หมดอยา่ง
รอบคอบและทําการตัดสนิใจ  

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่เตมิของผูบ้งัคบับญัชาและผูจ้ดัการ 

ทา่นอาจมบีทบาทเดน่ในการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีซ่ทือ่สตัยแ์ละไวว้างใจได ้
ซึง่พนักงานสะดวกใจทีจ่ะสอบถามคําถามหรอืพูดคยุเกีย่วกับปัญหาดา้นจรยิธรรม 
นอกจากนีท้างยังมหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในการป้องกนัมใิหม้กีารขม่ขูห่รอืการโตต้อบกบับคุคลทีร่ายการ
ละเมดิทีส่งสยัหรอืใหค้วามร่วมมอืในการสบืสวนใด ๆ 

เริม่ดว้ยการยกตัวอยา่งทีด่ใีนการดําเนนิงานและตัดสนิใจทัง้หมด 
แสดงถงึความมุง่มั่นสว่นตัวตอ่หลกัจรยิธรรมและกฎหมายใน Code of Ethics นีโ้ดย 

 +แสดงใหเ้หน้วา่การกระทําดว้ยความซือ่สตัยห์มายถงึอย่างไร 

 +ทําใหม้ั่นใจวา่พนักงานทัง้หมดเขา้ใจและปฏบิัตติามกฎหมายและ Code of Ethics นี้ทัง้หมด 

+นํามาตรการควบคมุมารวมกบักระบวนการทําธรุกจิและการทบทวนการปฏบิตัติามตามความเหมาะสม 

+สนับสนุนพนักงานทีส่อบถามคําถามและหยบิยกขอ้กงัวลโดยบรสิทุธิใ์จ  

+ดําเนนิการในทนัทหีากทา่นตระหนักถงึการละเมดิ Code of Ethics นีแ้ละรายงานเรือ่งนีใ้นทนัท ี

 
การรายงานและการสอบสวนการฝ่าฝืน Code of Ethics  
พนักงานจะตอ้งรายงานการฝ่าฝืนกฏหมายหรอื Code of Ethics ทีเ่ป็นทีท่ราบหรอืน่าสงสยัโดยทนัท ี
พนักงานอาจรายงานเหตกุารณ์ตา่ง ๆ แกผู่บ้งัคบับญัชาของตน แผนกกฎหมาย 
แผนกทรัพยากรบคุคลเพือ่รายงานการละเมดิอยา่งไมเ่ปิดเผยชือ่ 
รายงานของการฝ่าฝืนกฏหมายหรอืนโยบายของบรษัิททีน่่าสงสยัวา่จะไดรั้บการตรวจสอบทนัทโีดยมกีารไตร่ต
รองอย่างรอบคอบและละเอยีด พนักงานทีร่ายงานการฝ่าฝืนกฎหมายหรอืของ Code of Ethics 
โดยสจุรติใจทีด่จีะอยูภ่ายใต ้การตอบโต ้การไมร่ายงานหรอืปลอ่ยใหม้กีารฝ่าฝืนกฎหมายหรอื Code of 
Ethics อาจนําไปสูก่ารดําเนนิการทางวนัิยจนถงึและรวมถงึการเลกิจา้ง 
เวน้แตก่ารรายงานดงักลา่วเป็นขอ้หา้มตามกฎหมายในประเทศทีพ่นักงานผูนั้น้อยู ่
ซึง่ไมใ่ชก่รณีทีใ่นประเทศสหรัฐอเมรกิา 

รายงานใด ๆ 
ทีไ่ดส้ง่มาทีฮ่อตไลนท์ีจ่ะไดรั้บการบนัทกึและผูท้ีร่ายงานอาจขอขอ้มูลเกีย่วกับการจําหน่ายขัน้สดุทา้ยของราย
งานดงักลา่ว  

รายงานสว่นใหญค่วรไดรั้บการแจง้ไปยังผูบ้งัคบับญัชาของทา่นทนัท ี
หากทา่นรูส้กึไมส่ะดวกใจทีจ่ะรายงานปัญหากบัผูบ้งัคบับญัชาของทา่น 
ทา่นควรรายงานการละเมดิอยา่งไมเ่ปิดเผยชือ่ 
หรอืรายงานขอ้กงัวลของทา่นไปยังแผนกกฎหมายหรอืแผนกทรัพยากรบคุคล  
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เราจะดําเนนิการตามขัน้ตอนทีค่วามเหมาะสมทัง้หมดในการนสอบสวนการฝ่าฝืนทีร่ายงานโดยทนัทแีละอยา่ง
ละเอยีด พนักงานทกุคนไดรั้บการคาดหวงัวา่จะใหค้วามร่วมมอือย่างเต็มทีใ่นการสอบสวนภายใน  

เราระมัดระวงัตามสมควรทีจ่ะรักษาความลับของผูท้ีร่ายงานการฝ่าฝืนกฎหมายหรอื Code of Ethics นี ้
การรักษาความลบัแหง่นีร้วมถงึความลับของบคุคลทีทํ่ารายงานตลอดจนบคุคลทีเ่กีย่วกับผูใ้นรายงานทีไ่ดทํ้าขึ้
นมานี ้
อยา่งไรก็ตามอาจมบีางกรณีทีเ่ราไมส่ามารถรับประกนัการรักษาความลบันี้สาํหรับเหตผุลทีอ่ยู่นอกเหนอืการคว
บคมุของเรา 
พนักงานทีเ่กีย่วขอ้งในการสอบสวนหรอืผูซ้ ึง่ไดทํ้ารายงานทีจํ่าเป็นสาํหรับการรักษาความลับของขอ้มลูทีเ่กีย่ว
ขอ้งในการสอบสวน  

โดยเป็นสิง่ตอ้งหา้มอย่างยิง่สาํหรับพนักงานคนใดก็ตามในการลงโทษหรอืทําการตอบโตก้ับพนักงานอกีคนห
นึง่ทีร่ายงานวา่การฝ่าฝืนกฎหมายหรอื Code of Ethics ทีน่่าสงสยั 
ซึง่รวมถงึสิง่ใดก็ตามทีส่ง่ผลกระทบตอ่สถานะหรอืสภาพการทํางาน รวมถงึคา่จา้ง ชัว่โมง 
โบนัสและสถานงีานของพนักงานดงักลา่ว 
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