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สารบัญ

สารจากประธานเจา้หนา้ท ีบ่ร หิาร (CEO)

เรียนผู้ร่วมงานของ Avient ทุกท่าน

ในฐานะบริษัทระดับโลกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เรากำาลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายและการตัดสินใจที่ยุ่งยากซับซ้อน เราตระหนักว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

มิได้มีเพียงแค่พนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์ของเราเท่านั้น แต่ประเทศและ ชุมชนที่เราเข้าไปดำาเนินธุรกิจ ในทุกภูมิภาคของโลกล้วนได้รับผลกระทบจาก

การดำาเนินงานของเรา จากผลิตภัณฑ์ และบุคลากรของเราด้วย 

ที่ Avient เรามุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรที่ยั่งยืนระดับโลกด้วยการดำาเนินธุรกิจในแนวทางที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน โดยไม่ลดขีดความสามารถของคนรุ่น

ต่อไปที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขาเองในอนาคต ความมุ่งมั่นนี้จะอยู่ที่วิธีที่เราให้คำาจำากัดความของความยั่งยืน: บุคลากร ผลิตภัณฑ์ โลกและผลการ

ปฏิบัติงาน ในฐานะบริษัทสมาชิกโครงการ Responsible Care® ของสภาเคมีแห่งอเมริกา (American Chemistry Council) และสมาชิกผู้ก่อตั้งภาคีเครือข่ายยุติ

การใช้พลาสติก (Alliance to End Plastic Waste) เรามุ่งมั่นทำาตามคำามั่นในการไม่ผิดคำาสัญญา (No Surprises PledgeSM) และคำาสัญญาในการสร้างความยั่งยืน

 (Sustainability Promise) ของเรา พวกเรายึดมั่นในหลักการดังกล่าวด้วยการยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมส่วนบุคคลว่าด้วยความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ และการให้

เกียรติ

หลักจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของเราจะเป็นเครื่องชี้นำาการประพฤติปฏิบัติตนของเรา และกำาหนดมาตรฐานด้านจริยธรรมและการดำาเนินการต่างๆ

 สำาหรับแนวทางดำาเนินธุรกิจของเราไว้อย่างชัดเจน ไม่เพียงแต่ควรอ่านและทำาความเข้าใจเนื้อหาของหลักจรรยาบรรณนี้ แต่ควรจะนำามาใช้อ้างอิงเสมอเมื่อคุณ

เผชิญปัญหาในการทำางานของคุณ หากพบว่าเป็นเรื่องใหม่ ไม่ชัดเจน หรือมีความซับซ้อน เรามุ่งมั่นที่จะยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมที่มีความสอดคล้องกัน

ทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็ให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมและแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจของประเทศต่างๆ และชุมชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปติดต่อสัมพันธ์ด้วย 

เป็นเรื่องจำาเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราแต่ละคนจะต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้โดยเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามอาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและผลการ

ปฏิบัติงานของบุคคลและองค์กร หากเรานำาหลักจริยธรรมต่างๆ ที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณของเรามาปรับใช้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย เราจะสามารถปฏิบัติงาน

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อความสำาเร็จของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในมาตรฐานการดำาเนินธุรกิจที่สำาคัญนี้

ขอแสดงความนับถือ

Robert M. Patterson 

ประธานกรรมการ ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

"เราตระหนักว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรามิได้มีเพียง

แค่พนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์ของเราเท่านั้น

 แต่ประเทศและชุมชนที่เราเข้าไปดำาเนินธุรกิจ ในทุก

ภูมิภาคของโลกล้วนได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงาน

ของเรา จากผลิตภัณฑ์ และบุคลากรของเราด้วย" 

—Robert M. Patterson—ประธานและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร
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วสิยัทศันแ์ละกลยทุธข์องเรา

วสิยัทศัน์
ที่ Avient เราพัฒนาโซลูชันด้านวัสดุที่มีความเฉพาะทางและยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงความท้าทายของลูกค้าให้กลายเป็นโอกาส ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

 เพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

กลยทุธ ์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ  

ทำาให้เราโดดเด่นด้วยการนำาเสนอสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา

ความเป็นสากล  

ทำาให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาคของโลก

ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน  

ทำาให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ใช้ความเป็นเลิศ  

ในการทำาธุรกิจดำาเนินกิจการ เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า

คา่นยิมหลกัและคา่นยิมสว่นบคุคล

คา่นยิมหลกั
ความร่วมมือ นวัตกรรม ความเป็นเลิศ ค่านิยมหลักเหล่านี้ เริ่มที่การตัดสินใจและการกระทำาของเราแต่ละคน มุ่งไปที่การใส่ใจต่อลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยการ

สร้างคุณค่าที่แท้จริงผ่านความร่วมมือ นวัตกรรม และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เราจะยึดถือค่านิยมเหล่านี้พร้อมทั้งความซื่อสัตย์อย่างยิ่งในทุกๆ งานที่เราทำา

คา่นยิมสว่นบคุคล
ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ และการให้เกียรติ ค่านิยมส่วนบุคคลเหล่านี้ จะเริ่มต้นที่ตัวเราแต่ละคน เมื่อเราพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องใดๆ แล้ว ย่อมส่งผลกระ

ทบต่อภาพลักษณ์ของ Avient ในสายตาของผู้อื่นในธุรกิจรวมทั้งผู้คนในชุมชมที่เราทำางานอยู่ด้วย

Specialization

Globalization

Operational
Excellence

Commercial 
Excellence

Associates
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หลกัจรรยาบรรณของเรา
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แนวทางการประพฤตปิฏบิตัตินตามหลกัจร ยิธรรม
หลักจรรยาบรรณของ Avient (“หลักจรรยาบรรณ”) เป็นแนวทางการ

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำาให้แน่ใจว่า

ค่านิยมของเราได้รับการรักษาไว้ รวมทั้งการรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของ

 Avient

ค่านิยมของ Avient กำาหนดวิธีการดำาเนินธุรกิจของเรา เราได้สร้างบริษัท

ที่มีแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือการเป็นบริษัทที่เข้าถึงประเทศต่างๆ

 ในระดับสากลและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สิ่งสำาคัญคือ การพิจารณาว่าเราจะ

ดำาเนินการเพื่อให้ประสบความสำาเร็จและเติบโตต่อไปอย่างไรนั้นเป็น และ

แนวทางการดำาเนินธุรกิจของเราจะแสดงค่านิยมของเรา ค่านิยมเหล่านี้

มีพื้นฐานจากมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูง และอาศัยความซื่อตรงและ

ความซื่อสัตย์ในการติดต่อค้าขายทางธุรกิจ

บ่อยครั้งเราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ในที่ทำางานเมื่อ “สิ่งถูกต้องที่ควรทำา

” ไม่มีความชัดเจนเท่าใดนัก เพราะมักมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันระหว่าง

บริษัท ผู้ร่วมงาน ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ รวมทั้งชุมชนที่เราทำางานอยู่ 

คู่มือนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้และเลือก

แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดได้อย่างไร

เรายังต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบในแต่ละประเทศที่เราดำาเนิน

กิจการอยู่ด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ นั้นเป็นหน้าที่

ของผู้ร่วมงานของ Avient และของบริษัทเอง ในหลักจรรยาบรรณนี้ “ผู้ร่วม

งานของ Avient” หมายรวมถึง พนักงาน กรรมการ ตัวแทน ที่ปรึกษา และ

ผู้รับจ้างของ Avient ทั่วทั้งบริษัทย่อยของ Avient ทุกแห่ง

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับสากลที่มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

 กฎหมายของสหรัฐฯ รวมทั้งกฎและระเบียบของประเทศอื่นๆ ที่เราดำาเนิน

ธุรกิจอยู่จะนำามาบังคับใช้ต่อกิจกรรมของเรา คุณอาจพบว่าธรรมเนียมปฏิบัติ

 รวมทั้งแนวทางดำาเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติตนในสังคมท้องถิ่นของประเทศ

นั้นๆ อาจไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เราระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณของเรา

 หากคุณไม่แน่ใจว่ากฎหมายหรือนโยบายใดมีผลบังคับใช้ หรือหากคุณคิดว่า

กฎหมายต่างๆ ที่นำามาบังคับใช้ หรือกฎหรือธรรมเนียมท้องถิ่นและนโยบาย

ของเรานั้นมีความขัดแย้งกัน คุณควรขอความช่วยเหลือจากฝ่ายงานด้าน

จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โปรดตระหนักว่าเรามีมาตรฐาน

ทางจริยธรรมเดียวกันที่เรายึดถือปฏิบัติในทุกสถานที่ที่บริษัทเราตั้งอยู่หรือ

ดำาเนินธุรกิจด้วย

คา่นยิมสว่นบคุคล
ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ และการให้เกียรติ

ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ และการให้เกียรตินั้นเริ่มต้นที่ตัวเราแต่ละคน

 เมื่อเราพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องใดๆ แล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพ

ลักษณ์ของ Avient ในสายตาของผู้อื่นในธุรกิจรวมทั้งผู้คนในชุมชมที่เรา

ทำางานอยู่ด้วย

เพื่อกระทำาการอย่างมีความซื่อตรงส่วนบุคคล เราแต่ละคนต้องแสดง

ตัวอย่างให้เห็นว่าตัวเราเองได้ปฏิบัติตนตามค่านิยมต่างๆ เหล่านี้ เราแต่ละ

คนมีหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ระบุไว้ในหลักจรรยา

บรรณ เราควรถามคำาถาม ขอคำาแนะนำา และแจ้งข้อกังวลใดๆ ที่มีเกี่ยวกับ

สถานการณ์ที่ไม่แน่ใจเหล่านั้น การทำาความเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรม

ของเรารวมทั้งการปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนั้นๆ

 เมื่อเราต้องตัดสินใจเลือกหนทางที่ดีที่สุดเพื่อดำาเนินการในเรื่องต่างๆ เป็น

สิ่งที่สำาคัญ

ค่านิยมเหล่านี้ก่อให้เกิดคำามั่นที่พวกเราทุกคนในฐานะผู้ร่วมงานของ 

Avient มีให้แก่กัน รวมทั้งต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อชุมชนของเรา

ถามตวัคณุเอง…

หากคุณมีคำาถามหรือข้อกังวลใดเก่ียวกับการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมท่ี

ตัวคุณเองหรือบุคคลอ่ืนควรกระทำา แต่ไม่สามารถหาคำาตอบในหลัก

จรรยาบรรณหรือในนโยบายของเราได้ ลองคิดว่าคุณมีข้อเท็จจริง

ใดๆ ท่ีช่วยในการตัดสินใจหรือไม่ รวมท้ังคิดว่าใครอาจได้รับผลกระ

ทบจากการกระทำาดังกล่าว รวมท้ังถามคำาถามต่อไปน้ีกับตัวคุณเอง

• การกระทำาน้ันถูกกฎหมายหรือไม่

• การกระทำาน้ันสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณหรือค่านิยมของ

 Avient หรือไม่

• การกระทำาน้ันเป็นการให้เกียรติต่อผู้ร่วมงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า 

ซัพพลายเออร์ และชุมชนของเราหรือไม่

• คุณจะรู้สึกดีหรือไม่หากมีการรายงานข่าวเก่ียวกับการกระทำา

ของคุณ 

• คุณจะรู้สึกภูมิใจท่ีจะบอกเล่าเร่ืองน้ีให้ครอบครัวของคุณหรือ

บุคคลท่ีคุณช่ืนชมหรือไม่
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หนา้ท ีร่บัผดิชอบของคณุ
• รับทราบและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและกฎหมาย รวมทั้งระเบียบและ

นโยบายทั้งหมดที่นำามาบังคับใช้กับงานของคุณที่ Avient

• มีความซื่อสัตย์และแสดงความเป็นมืออาชีพในงานทุกอย่างที่คุณทำาในนาม

ของบริษัท

• ขอความช่วยเหลือเมื่อมีคำาถามหรือข้อกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมหรือ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือเมื่อคุณไม่แน่ใจว่าควรดำาเนินการอย่างไรใน

สถานการณ์นั้น

• รายงานการละเมิดกฎ ระเบียบ หรือหลักจรรยาบรรณใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดย

ทันที คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานของบริษัทที่คุณสามารถ

ติดต่อเพื่อถามคำาถามหรือรายงานข้อกังวลใจได้ในตอนท้ายของหลักจรรยา

บรรณนี้

• เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรมที่กำาหนด

ให้เสร็จสมบูรณ์

หนา้ท ีร่บัผดิชอบเพ ิม่เตมิของหวัหนา้งานและผ ูจ้ดัการ
ของ Avient

• ปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบที่ดีและกำาหนดแนวทางเพื่อการปฏิบัติตนที่เหมาะ

สมที่ Avient

• ดำาเนินการให้แน่ใจว่าทีมของคุณตระหนักในความสำาคัญและตระหนักถึงข้อ

กำาหนดของหลักจรรยาบรรณ รวมทั้งนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

กฎหมายและหลักจริยธรรม

• ช่วยเหลือผู้ร่วมงานของคุณให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดของหลักจรรยา

บรรณ โดยแนะแนวทางเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณและค่านิยมของ Avient

• ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำางานที่เอื้อต่อการสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและ

จริงใจเกี่ยวกับความคาดหวังของบริษัท

คำาถามและคำาตอบ

ถาม: ฉันเห็นการกระทำาบางอย่างในบริษัทท่ีดูเหมือนเป็นการละเมิดหลัก
จรรยาบรรณ ฉันรู้สึกว่าฉันควรรายงานเร่ืองน้ีแต่ก็กังวลว่าผู้จัดการของฉัน
จะโต้ตอบอย่างไรหากฉันดำาเนินการดังกล่าว และอาจทำาให้การทำางานของ
ฉันยากข้ึนไปอีก ฉันควรทำาอย่างไร?

ตอบ: หากคุณรายงานการกระทำาผิดหรือแจ้งข้อกังวลด้วยความสุจริตใจ Avient 
จะดำาเนินการตามข้ันตอนต่างๆ รวมถึงการดำาเนินการทางวินัยเพ่ือป้องกันมิให้
มีการกระทำาโต้ตอบใดๆ ต่อคุณ แจ้งข้อกังวลของคุณอย่างเปิดเผยและซ่ือสัตย์
จริงใจกับผู้จัดการของคุณ หากคุณรู้สึกไม่สบายใจท่ีต้องคุยกับผู้จัดการของคุณ
หรือไม่พอใจกับท่าทีโต้ตอบของเขา ให้แจ้งเร่ืองดังกล่าวกับฝ่ายงานอ่ืนท่ีระบุไว้
ในหลักจรรยาบรรณ

คุณไม่ควรเกรงกลัวต่อผลท่ีจะเกิดข้ึนใดๆ หากคุณรายงานปัญหาด้วยความ
สุจริตใจ เราไม่ยอมรับต่อการกระทำาโต้ตอบ
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คลายขอ้ขอ้งใจและรายงานสถานการณก์ารไมป่ฏบิตั ิ
ตามกฎระเบยีบ
หลักจรรยาบรรณของเราแนะแนวทางให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ

 ท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการทำางานของคุณและช่วยให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้อง

 อย่างไรก็ตาม หลักจรรยาบรรณน้ีไม่สามารถตอบคำาถามได้ทุกข้อหรือกล่าวถึง

สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังหมดได้ นโยบายหรือข้อปฏิบัติอ่ืนๆ ของ Avient 

อาจมีข้อมูลเฉพาะด้านท่ีคุณต้องการเพ่ิมเติม

เราขอแนะนำาให้คุณหาคำาตอบหากมีคำาถาม เก่ียวกับหลักจรรยาบรรณหรือ

ความคาดหวังของเรา ก่อนดำาเนินการใดๆ ในกรณีท่ีคุณมีความกังวลใจหรือ

สงสัยว่าอาจมีการละเมิดหลักจรรยาบรรณ หากคุณไม่แน่ใจว่าควรทำาอย่างไร

 ให้ขอความช่วยเหลือ 

การตอบคำาถามและข้อกังวลของคุณน้ันมีความสำาคัญ คำาถามทุกข้อจะได้

รับคำาตอบ รวมท้ังมีการดำาเนินการกับข้อกังวลท่ีมีท้ังหมด โดยปกติแล้ว บุคคล

ท่ีสามารถตอบคำาถามและจัดการกับข้อกังวลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุดคือหัวหน้างานและตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการของ Avient ทุกคนมีหน้าท่ีในการรับฟังคำาถามและข้อกังวลใจของ

ผู้ร่วมงานเก่ียวกับประเด็นท่ีกล่าวถึงในหลักจรรยาบรรณ และมีหน้าท่ีใน

การจัดการข้อสงสัยและข้อกังวลแต่ละข้อเหล่าน้ันด้วย Avient ถือว่าผู้จัดการ

ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการกระทำาและภาวะความเป็นผู้นำาดังกล่าวน้ี

 พนักงานควรทราบว่า Avient จะไม่ยอมให้เกิดการกระทำาโต้ตอบใดๆ ต่อการ

รายงานการละเมิดหลักจรรยาบรรณท่ีสงสัยโดยสุจริตใจ

หากคุณตระหนักหรือสงสัยว่ามีการละเมิดหลักจรรยาบรรณ ให้รายงานเร่ืองดัง

กล่าวต่อหัวหน้างานของคุณ ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

จริยธรรมองค์กร (Corporate Ethics Officer) ได้ท่ี ethics.officer@Avient.

com หากต้องการรายงานเก่ียวกับเร่ืองการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในหรือ

เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบบัญชีท่ีน่าสงสัย คุณสามารถติดต่อแผนก

ตรวจสอบภายใน หรือแจ้งข้อกังวลของคุณไปยังคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี

ของบริษัทโดยติดต่อผ่านประธานฝ่ายกฎหมาย (General Counsel) ได้ด้วย

เราจะดำาเนินการสืบสวนสอบสวนสถานการณ์ท้ังหมด รวมท้ังพฤติกรรมท่ีอาจ

ละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณของ Avient ด้วยความเหมาะสม พวกเราแต่ละ

คนมีหน้าท่ีในการให้ความร่วมมือ รวมท้ังมีความซ่ือตรงและเท่ียงตรงต่อ

การสืบสวนสอบสวน ไม่ว่าจะดำาเนินการเป็นการภายในโดย Avient หรือโดย

บุคคลภายนอก

สายดว่นจรยิธรรม
เราคาดหวังให้หัวหน้างานของคุณ ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือเจ้า

หน้าท่ีฝ่ายจริยธรรมองค์กรสามารถดำาเนินการกับคำาถามและข้อกังวลส่วนใหญ่

รวมท้ังการละเมิดกฎท่ีอาจมีใดๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ในบาง

สถานการณ์ คุณอาจต้องการแจ้งข้อกังวลโดยไม่เปิดเผยช่ือ ในกรณีดังกล่าว 

คุณควรรายงานการละเมิดกฎหรือข้อกังวลใดๆ ผ่านทางสายด่วนจริยธรรม

สายด่วนจริยธรรมมีให้บริการท่ัวโลกโดยสามารถรายงานได้ท้ังในรูปแบบผ่าน

เว็บหรือทางโทรศัพท์ และมีให้บริการในหลายภาษา ตลอด 24 ช่ัวโมงต่อวัน

 ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด สายด่วนน้ีดำาเนินการโดยบริษัทภายนอกท่ีให้บริการ

ระดับมืออาชีพ ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการเหล่าน้ีให้แก่บริษัทอ่ืนอีกหลายแห่ง เม่ือคุณ

รายงานเร่ืองโดยใช้สายด่วน คุณจะไม่ขอให้ระบุตัวตนของคุณ ดังน้ันคุณจะ

สามารถรายงานแบบไม่บอกช่ือได้ตราบเท่าท่ีกฎหมายท้องถ่ินอนุญาต หากคุณ

ไม่สามารถรายงานเร่ืองผ่านทางสายด่วนจริยธรรมได้ กรุณาตระหนักว่าคุณยัง

สามารถติดต่อตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจริยธรรมองค์กร

เม่ือมีคำาถามหรือข้อกังวลใดๆ ได้เสมอ 

คุณสามารถเข้าถึงสายด่วนได้ท่ี The Loop ซ่ึงเป็นอินทราเน็ตของเราใน

ส่วนบุคลากรและแผนก จริยธรรมและนโยบายขององค์กร (People & 

Departments, Ethics & Corporate Policies)

การไมก่ระทำาการโตต้อบ
Avient จะไม่ยอมให้เกิดผลเสียต่อบุคคลใดๆ ท่ีขอคำาแนะนำา แจ้งข้อกังวล

 รายงานการกระทำาผิด หรือให้ข้อมูลโดยสุจริตใจ เพ่ือการสืบสวนสอบสวนท่ี

เก่ียวข้องกับการละเมิดหลักจริยธรรมท่ีน่าสงสัย หากเกิดผลกระทบ ผลเสีย

ใดๆ จะมีการสืบสวนสอบสวนอย่างเหมาะสม หากคุณสงสัยว่าเกิดผลเสียกับ

คุณหลังจากท่ีแจ้งปัญหาเร่ืองจริยธรรมหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ

เม่ือคุณให้ข้อมูลในข้ันตอนการสืบสวนสอบสวนท่ีเก่ียวข้องกับการละเมิด

หลักจริยธรรมของ Avient ท่ีน่าสงสัย ให้ติดต่อหัวหน้างานของคุณ ผู้จัดการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจริยธรรมองค์กร หรือรายงานผ่านสายด่วน

จริยธรรมของเราโดยทันที

การบงัคบัใชห้ลกัจรยิธรรม
หลักจริยธรรมของเรานำามาบังคับใช้กับการกระทำาของผู้ร่วมงานของ Avient 

ทุกคน รวมถึงระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ระหว่างพนักงานกับลูกค้า และกับ

ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียของ Avient ในความสัมพันธ์ท้ังหลายเหล่าน้ีรวมท้ังใน

การดำาเนินการใดๆ ก็ตาม ผู้ร่วมงานของ Avient จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน

สูงสุดในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมท่ีสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณ

น้ี คุณยังต้องปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติของ Avient รวมท้ังกฎเก่ียว

กับการทำางานและกฎในการปฏิบัติตนท่ีกำาหนดไว้สำาหรับแต่ละพ้ืนท่ี หาก

นโยบายหรือแนวทางปฏิบัติระดับพ้ืนท่ีสำาหรับหน่วยธุรกิจหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความ

เข้มงวดมากกว่านโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติตนในหลักจริยธรรมน้ี คุณ

ต้องดำาเนินการตามนโยบายท่ีเข้มงวดกว่าน้ันเสมอ ผู้ร่วมงานของ Avient ทุก

คนถูกคาดหวังให้รายงานการปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมน้ีโดย

ทันที โดยรายงานต่อฝ่ายงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบดังท่ี

ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทคือผู้ท่ีมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว

ในการละเว้นไม่บังคับใช้หลักจรรยาบรรณน้ีต่อผู้บริหารระดับสูงหรือกรรมการ

บริษัท สำาหรับเจ้าหน้าท่ีและพนักงานรายอ่ืน จะอนุญาตให้มีการละเว้นได้โดย

อำานาจของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจริยธรรมองค์กร ซ่ึงต้องขอคำาปรึกษาจากสมาชิกท่ี

ดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการจริยธรรมเท่าน้ัน

ผู้ร่วมงานของ Avient ทุกคนจะต้องรับทราบว่าตนจะต้องอ่านและทำาความ

เข้าใจหลักจริยธรรมน้ี และต้องปฏิบัติตามด้วยเช่นกัน

การละเมดิหลกัจรรยาบรรณ
เราจะดำาเนินการอย่างเด็ดขาดหากมีการละเมิดหลักจรรยาบรรณของบริษัท

 ผู้ร่วมงานที่ละเมิดกฎหมายหรือหลักจรรยาบรรณจะต้องถูกดำาเนินการ

แก้ไข และ/หรือ ดำาเนินการทางวินัย และสูงสุดถึงขั้นการเลิกจ้างงาน การ

ละเมิดกฎบางประเภทอาจส่งผลให้ผู้กระทำาผิด (และบริษัท) ต้องถูกดำาเนิน

คดีทางแพ่งหรือทางอาญาด้วย

mailto:Ethics.Officer%40Avient.com?subject=
mailto:Ethics.Officer%40Avient.com?subject=
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การใหเ้กยีรตทิกุคน

พวกเราทุกคนต่างมีหน้าที่ร่วมกันในการสร้างและคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมการทำางานที่ให้ความรู้สึกสบายใจ ไม่มีการข่มขู่ และเป็นสถานที่ทำางานที่เอื้อต่อการ

ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสถานที่ทำางานที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและด้วยความเคารพและให้เกียรติ การเคารพและให้เกียรติ

เกี่ยวข้องกับทั้งการสื่อสารและพฤติกรรม เราจึงต้องทำาความเข้าใจทั้งสองอย่าง

เราต้องสื่อสารในลักษณะที่เปิดเผยและซื่อสัตย์ คำาวิพากษ์วิจารณ์ของเราต้องชัดเจนและเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ เรายังต้องยอมรับคำาวิจารณ์ของผู้อื่นด้วย

ในลักษณะเดียวกัน เมื่อเราสามารถพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาและทำางานร่วมกันเป็นทีมได้ เราจะสามารถช่วยให้ผู้ร่วมงานแต่ละคนทำางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความมั่นใจมากขึ้น และเราจะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานแบบไม่แบ่งแยกและให้ความร่วมมือกัน

พฤติกรรมของเราต้องสะท้อนค่านิยมส่วนบุคคลของเรา เราจำาเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงค่านิยมเหล่านี้เมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เราทำางานด้วย รวมทั้งลูกค้า

และซัพพลายเออร์ของเรา และภายในชุมชนที่เราอาศัยอยู่
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ความหลากหลายและการไมแ่บง่แยก 
ที่ Avient รูปแบบการทำางานที่เปิดเผยและความไว้วางใจที่เรามีทำาให้เรา

สามารถเผชิญกับความท้าทายทั้งหมดได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพราะ

สิ่งเหล่านี้หยั่งลึกอยู่ในตัวเราและเป็นพื้นฐานของความเคารพให้เกียรติ

ต่อผู้อื่น เราเชื่อว่าความหลากหลายของความคิดและภูมิหลังทำาให้เราเกิด

ความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยให้เราเดินทางไปสู่ความสำาเร็จได้ในโลกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้

เพื่อเป็นการสนับสนุนความเชื่อดังกล่าว เราเน้นย้ำาความเท่าเทียมกันของ

โอกาสที่มอบให้แก่บุคคลแต่ละคนที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ โดยให้

สอดคล้องกับกฎหมาย การตัดสินใจจ้างงาน เลื่อนตำาแหน่ง การพัฒนา การ

จ่ายค่าตอบแทน และการมอบความก้าวหน้าในการงานขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ

 ความสามารถ ประสบการณ์ และประสิทธิภาพในการทำางานของบุคคลคน

นั้นเท่านั้น เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นจะกำาหนดให้เราต้องดำาเนินการใดๆ 

เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานสำาหรับกลุ่มคนใดโดยเฉพาะ 

การเลอืกปฏบิตัแิละการคกุคาม 
ที่ Avient เราไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามในรูปแบบใดๆ ทั้ง

สิ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในสำานักงานของเราหรือที่สถานที่ปฏิบัติงานนอก

สำานักงาน โดยมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือ

ชาติพันธุ์ หรือลักษณะอื่นใดที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย คำาวิพากษ์

วิจารณ์ที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างเหล่านี้มักเป็นการทำาให้เสียเกียรติ

และทำาให้เกิดความขุ่นเคือง และจะไม่ได้รับการยอมรับโดยเด็ดขาด

ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมงานของ Avient พวกเรามีสิทธิที่จะได้ทำางานในสถาน

ที่ที่ปราศจากการคุกคาม เราจะไม่ยอมรับพฤติกรรมใดๆ ทั้งทางวาจาหรือ

ทางกายที่ทำาให้ผู้อื่นเสียเกียรติ หรือแทรกแซงประสิทธิภาพการทำางานของ

บุคคลอื่นอย่างไม่สมเหตุสมผล หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำางานที่

มีการข่มขู่ เป็นปฏิปักษ์ หรือทำาให้เกิดความขุ่นเคือง เพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวทางพื้นฐานของเราในเรื่องการเคารพให้เกียรติบุคคลทุกคน เราจะไม่

ยอมรับการล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งนี้หมายรวมถึง การ

แสดงพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศโดยไม่เต็มใจ การร้องขอให้เอื้ออำานวย

ประโยชน์ทางเพศ หรือการแสดงพฤติกรรมทางวาจาหรือทางกายที่ส่อ

ลักษณะทางเพศ

ข้อกล่าวหาเรื่องการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามจะถูกสืบสวนสอบสวนใน

ทันที และผู้กระทำาความผิดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมนี้จะได้รับการลงโทษ

ทางวินัย บุคคลใดที่ร้องเรียนหรือรายงานเรื่องการเลือกปฏิบัติหรือการ

คุกคามในสถานที่ทำางานด้วยความสุจริตใจจะได้รับการปกป้อง

ความสมัพนัธ ์ในสถานท ีท่ ำางาน
Avient อนุญาตให้สมาชิกของครอบครัวเดียวกันทำางานที่ Avient ได้ แต่

สมาชิกครอบครัวรายหนึ่งจะไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นหัวหน้างานทั้งทางตรง

หรือทางอ้อมของสมาชิกครอบครัวอีกรายหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่าง

ใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงเขยหรือสะใภ้ เนื่องจากอาจเป็นการเปิดโอกาสและทำาให้ดู

เหมือนว่าเป็นการเล่นพวกพ้องหรือเกิดความลำาเอียงได้

ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือแบบคู่รักในสถานที่ทำางานอาจทำาให้ดูเหมือนว่า

เป็นการลำาเอียงได้เช่นกันเมื่อบุคคลทั้งสองอยู่ในสายงานการเป็นหัวหน้า

และลูกน้อง ดังนั้น เราจึงห้ามมิให้หัวหน้างานออกเดทหรือมีความสัมพันธ์

เชิงชู้สาวกับพนักงานที่รายงานตรงต่อตนผ่านสายงานการจัดการของ

หัวหน้างานรายนั้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม แม้ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็น

ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยความยินดีและสมัครใจก็ตาม บุคคลทั้งสองฝ่าย

ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวต้องแจ้งให้หัวหน้างานของตนและผู้

จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบโดยทันที เพื่อให้สามารถหารือเกี่ยวกับทาง

เลือกหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไปได้ 

เนื่องจากความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือแบบคู่รักนอกสายงานการเป็นหัวหน้า

งานและลูกน้องก็อาจทำาให้เกิดความแตกแยกและทำาลายขวัญและความ

ไว้วางใจในองค์กรได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์นั้นๆ เราจึงคาด

หวังให้ผู้ร่วมงานใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ใช้

วิจารณญาณที่ดี รวมทั้งกระทำาการด้วยดุลยพินิจ และตระหนักถึงผลกระทบ

ใดๆ ที่ความสัมพันธ์ฉันชู้สาวของตนอาจมีต่อเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ

นโยบายของเรา รวมทั้งกฎหมายในสถานที่ตั้งของบริษัท

ของเราอีกหลายแห่งห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติหรือการ

คุกคามที่มีพื้นฐานมาจากลักษณะที่ได้รับความคุ้มครอง

ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศของท่าน 

ลักษณะดังกล่าวอาจหมายรวมถึง:

• เชื้อชาติ

• ศาสนา 

• เพศ

• ชาติกำาเนิดหรือบรรพบุรุษ

• อายุ 

• รสนิยมทางเพศ 

• สถานะทางการทหารหรือทหารผ่านศึก 

• สถานภาพการสมรส ครอบครัว หรือสถานะทางสังคม 

• ภาวะทุพพลภาพ 

• การตั้งครรภ์หรือการเป็นมารดา

• สัญชาติ
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การใชส้ารเสพตดิ
พวกเราทุกคนมีความรับผิดชอบในการดำาเนินการตามข้ันตอนเพ่ือให้แน่ใจ

ว่าพวกเราทำางานในสภาพแวดล้อมท่ีไม่มีผลกระทบใดๆ จากแอลกอฮอล์ รวม

ท้ังสารเสพติดท่ีผิดกฎหมายและยาควบคุมพิเศษอ่ืนๆ Avient ห้ามมิให้มีการ

ครอบครอง ผลิต กระจาย จ่ายแจก จำาหน่าย หรือใช้ยาควบคุมพิเศษ สารเสพ

ติดท่ีผิดกฎหมาย หรืออุปกรณ์เสพยา ณ สถานท่ีของบริษัท (รวมถึงลานจอด

รถ) อย่างเคร่งครัด หรือขณะปฏิบัติหน้าท่ีทางธุรกิจให้กับบริษัท 

คุณต้องเข้ามาทำางานในสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ี

ของคุณได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีขณะท่ี

คุณมีอาการมึนเมาจากฤทธ์ิของแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด รวมถึงการใช้ยาท่ี

ได้รับตามใบส่ังแพทย์อย่างไม่เหมาะสม อาจทำาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและ

ความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงความปลอดภัยของชุมชน และอาจทำาให้

มีความเส่ียงทำาให้สินทรัพย์ของบริษัทมีความเสียหาย Avient ห้ามมิให้ผู้ร่วม

งานปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนขณะมีอาการมึนเมาจากฤทธ์ิของแอลกอฮอล์ 

สารเสพติดท่ีผิดกฎหมายหรือยาท่ีควบคุมพิเศษอ่ืนๆ 

เราขอสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานเสาะหาหนทางบำาบัดฟ้ืนฟูอาการท่ีเกิดจาก

ปัญหาการใช้สารหรือยาในทางท่ีผิดด้วยความสมัครใจเอง สำาหรับผู้ร่วมงานท่ี

เลือกเสาะหาหนทางบำาบัดฟ้ืนฟูอาการด้วยความสมัครใจเอง Avient พร้อม

ช่วยเหลือในการจัดหาบริการด้านการประเมินอาการ การให้คำาปรึกษา และการ

ส่งต่อผู้ป่วย 

การรกัษาความปลอดภยัทางกายภาพ และ ความ
รนุแรงในท ีท่ ำางาน
ที่ Avient เราให้ความสำาคัญอย่างมากต่อการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย

ของบุคลากร โรงงาน และเครื่องจักรอุปกรณ์ พวกเราแต่ละคนต้องปฏิบัติ

ตามขั้นตอนกระบวนการด้านความปลอดภัยทั้งหมด ทั้งการระมัดระวังและ

รายงานสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่คุกคามความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

ทั้งหมด ยึดมั่นที่จะทำางานในลักษณะที่ไม่เสี่ยงและปลอดภัย และเตรียม

พร้อมตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Avient ไม่ยอมรับการกระทำารุนแรง ทั้งในลักษณะที่เป็นการข่มขู่หรือที่เกิด

ขึ้นจริงในที่ทำางานโดยเด็ดขาด ความรุนแรงในสถานที่ทำางานรวมถึงพฤติ

กรรมใดๆ ก็ตามที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อการบาดเจ็บหรือความทุกข์

ใจ รวมถึงพฤติกรรมข่มขู่หรือคุกคาม และการใช้คำาพูดที่ไม่เหมาะสม ห้าม

มิให้มีอาวุธที่รวมถึงอาวุธปืนในสถานที่ปฏิบัติการของ Avient (รวมถึงลาน

จอดรถ) หรือขณะปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจให้กับบริษัท เว้นแต่กฎหมายจะ

อนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ

เราคาดหวังให้คุณรายงานสถานการณ์ที่เป็นการคุกคามหรือมีแนวโน้ม

ว่าจะเกิดความรุนแรงใดๆ รวมถึงความกังวลต่อความปลอดภัยของตัวคุณ

เองต่อผู้อำานวยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายรักษาความปลอดภัยใน

ทันที ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการในการ

รายงานของท้องถิ่นหรือติดต่อกับหน่วยงานผู้มีอำานาจ การรายงานเกี่ยว

กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงหรือที่เป็นการข่มขู่ในที่ทำางานทั้งหมดจะได้

รับการจัดการอย่างจริงจัง

คำาถามและคำาตอบ

ถาม: มีคนขอให้ฉันช่วยเปิดประตูค้างไว้เพื่อให้เขาเข้ามา

ภายในอาคารหนึ่งของเราได้ ฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและเขาก็

ไม่ได้ติดบัตรพนักงาน Avient ด้วย สิ่งนี้เป็นปัญหาใช่ไหม

ตอบ: ใช่ คนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสถานที่ปฏิบัติการของ

เราควรได้รับการซักถามก่อน เพราะพวกเขาอาจเป็นภัยต่อบุคคล

หรือทรัพย์สิน ให้คุณขอดูบัตรพนักงาน Avient หรือบัตรผู้ติดต่อ

ของเขาอย่างสุภาพ หากเขาไม่มีบัตรดังกล่าว ให้ดำาเนินการตาม

กระบวนการด้านความปลอดภัยของหน่วยงานในทันที
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ความซ ือ่สตัย ์ในท ีท่ ำางาน

ชื่อเสียงของเราด้านความซื่อตรงเป็นค่านิยมที่สำาคัญที่เรามีต่อลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ของเรา รวมทั้งต่อพวกเราเอง และต่อ 

Avient เราต้องรับผิดชอบทั้งต่อกันและกัน และต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา และต้องรับผิดชอบต่อการกระทำาของเราเองและผลของการกระทำานั้น 
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ขอ้มลู รายละเอยีด และบนัทกึท ีถ่กูตอ้ง
บันทึกที่สมบูรณ์ ถูกต้องและเชื่อถือได้มีความสำาคัญต่อการตัดสินใจที่ดีและ

การดำาเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ Avient ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติตาม

ข้อกำาหนดด้านการทำารายงาน และมาตรฐานอื่นๆ ที่กฎหมายกำาหนดอย่าง

เท่าเทียมกัน นักลงทุน เจ้าหนี้ ผู้ทำาการตัดสินใจ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่มีส่วน

ได้ส่วนเสียอื่นๆ ของเราต้องใช้ข้อมูลและบันทึกของ Avient ดังนั้นพวกเขา

จึงมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลได้อย่างตรงเวลา ถูกต้องและสมบูรณ์

เราแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและรักษาข้อมูลที่ถูกต้อง

และบันทึกที่สมบูรณ์ คุณต้องดำาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ารายงานหรือบันทึก

ที่คุณจัดเตรียมใดๆ นั้นมีความถูกต้องและสมบูรณ์และไม่ได้มีข้อมูลที่เป็น

เท็จ ทำาให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นการปลอมแปลงข้อมูล ในลักษณะ

เช่นเดียวกัน ห้ามมิให้มีการละเว้นการเปิดเผยหรือละเว้นการบันทึกกองทุน

หรือสินทรัพย์หรือหนี้สิน และห้ามมิให้กรอกข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่เหมาะ

สมในบันทึกทางบัญชีของ Avient เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

พวกเรายังต้องทำาความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการจัดการบันทึกและ

ระยะเวลาจัดเก็บเอกสาร และต้องกำาหนดไว้ว่าเอกสารบันทึกและข้อมูลอยู่

ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษ

ความซ ือ่ตรงดา้นการบญัช ี
ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของ Avient รายอื่น ต้องอาศัยความซื่อตรง

ของรายงานทางการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ การรายงาน

ทางการเงินที่เชื่อถือได้และมีความสมบูรณ์อย่างตรงต่อเวลา ถือเป็นข้อ

กำาหนดประการหนึ่งที่ Avient ต้องยึดถือเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและ

ระเบียบต่างๆ

บุคลากรทางการบัญชีของ Avient มีหน้าที่ในการรักษาบันทึกทางการ

บัญชีของ Avient และจัดเตรียมรายงานทางการเงินของเราให้ถูกต้องและ

สมบูรณ์ บุคลากรเหล่านั้นยังมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลที่จำาเป็นใดๆ

 ทั้งหมดตามหลักการทางการบัญชีที่ยอมรับได้โดยทั่วไปที่มีผลบังคับใช้ใน

สหรัฐอเมริกาและประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ขั้นตอนการรายงานทางการเงินของบริษัทมีการรวมขั้นตอนการควบคุมทาง

บัญชีภายในเอาไว้ด้วย ซึ่งเป็นวิธีที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถสร้างรายงาน

ทางการเงินรวมทั้งข้อมูลทางการเงินอื่นๆที่เชื่อถือได้ คุณต้องไม่พยายาม

หลีกเลี่ยงขั้นตอนและกระบวนการการควบคุมภายในโดยเด็ดขาด และจะ

ต้องร่วมมือกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอกของ Avient อย่างเปิด

เผยและซื่อสัตย์อยู่เสมอ

พวกเราแต่ละคนโดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรฝ่ายการเงินถูกคาดหวังให้

รายงานเมื่อพบว่ารายละเอียดด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีใดๆ ที่

ดูเหมือนว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงการจัดเตรียมรายงานทางการเงินที่เชื่อถือ

ได้หรือหลีกเลี่ยงระบบการควบคุมภายใน และให้รายงานข้อกังวลอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการบัญชีหรือรายละเอียดการตรวจสอบบัญชีที่น่าสงสัย

คำาถามและคำาตอบ

ถาม: ฉันต้องเดินทางเพ่ือไปทำาธุรกิจ ฉันต้องทำาอย่างไรเพ่ือให้

แน่ใจว่าฉันจะได้รับเงินคืนสำาหรับค่าใช้จ่ายท่ีต้องสำารองจ่ายไป

ก่อนเม่ือเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีทางธุรกิจให้บริษัท

ตอบ: คุณมีหน้าท่ีในการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เหลือน้อย

ท่ีสุดและขอรับบริการการเดินทางจากซัพพลายเออร์ท่ีบริษัทกำาหนด

 คุณยังมีหน้าท่ีในการกรอกรายงานค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องและในเวลาท่ี

เหมาะสม ขณะเดินทางไปทำาปฏิบัติหน้าท่ีทางธุรกิจให้บริษัท คุณได้

รับการคาดหวังให้ดำาเนินการดังน้ี

1. ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยเร่ืองการเดินทางและความบันเทิง

ของ Avient

2. รักษาไว้ซ่ึงการแสดงออกและการปฏิบัติตนท่ีส่งเสริมช่ือเสียง

และค่านิยมหลักของ Avient

3. ปฏิบัติตามกฎหมายท้ังหมด และ

4. รายงานและจัดทำาเอกสารบันทึกค่าใช้จ่ายตามปกติและท่ี

เหมาะสมท้ังหมดท่ีสำารองจ่ายไปก่อนจากการเดินทางเพ่ือ

ธุรกิจ

โปรดทราบว่าหากคุณย่ืนเอกสารค่าใช้จ่ายท่ีไม่เหมาะสม และ/หรือ

 ท่ีจัดทำาเอกสารไว้อย่างไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง จะมีการดำาเนินการ

ทางวินัยข้ันตามความเหมาะสม และสูงสุดถึงข้ันการเลิกจ้างงาน 
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คณุทราบหรอืไม่

ตวัอยา่งบนัทกึทางธรุกจิมดีงัน ี :้
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

• ผลการทดสอบ

• รายงานทางห้องปฏิบัติการ

• ข้อมูลการวิจัย

• รายงานทางการเงิน

• รายงานค่าใช้จ่าย

• ใบแจ้งหนี้

• บันทึกเวลา

• บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล

• แผนทางธุรกิจ

• จดหมาย จดหมายข่าว บันทึก และอีเมลที่ส่งถึงผู้ร่วมงาน

• ข้อมูลที่โพสต์บน The Loop

ขอ้มลูท ีม่กีรรมส ทิธ ิ แ์ละ เป น็ความลบัหมายรวมถงึขอ้มลู
ตอ่ไปน ี :้

• แผนธุรกิจและกลยุทธ์ที่ระบุทิศทางการดำาเนินงาน

• การวิจัยและข้อมูลทางเทคนิค 

• สูตรการผลิตและเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต

• การดูแลผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Product 

Stewardship)

• ความลับทางการค้า เทคโนโลยี และความรู้เชิงปฏิบัติการ “Know How” 

• ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการแข่งขันของเรา

• ข้อมูลและการวางแผนการประมาณการทางการเงินที่ไม่ได้เผยแพร่

• ข้อมูลเรื่องราคาของผลิตภัณฑ์

• ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอสัญญาและธุรกรรม

• ลูกค้า ผู้จำาหน่าย การตั้งราคา และข้อมูลเชิงพาณิชย์อื่นๆ

• ซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาสำาหรับธุรกิจของเรา

• ข้อมูลอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อคู่แข่งของเรา
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คำาถามและคำาตอบ

ถาม: ผู้จัดการของฉันไปพักร้อน และขณะท่ีเธอไม่อยู่ มีคนขอ

ให้ฉันลงนามในสัญญาในนามของบริษัท ฉันรู้ว่าสัญญาน้ีมีความ

สำาคัญและทุกคนต้องการให้สัญญาน้ีเสร็จส้ินโดยเร็ว ฉันจะลง

นามได้หรือไม่

ตอบ: แล้วแต่กรณี Avient มีระบบการมอบหมายอำานาจ (Delegation 

of Authority Matrix หรือ Matrix) ท่ีระบุว่าบุคคลใดมีอำานาจในการ

อนุมัติและดำาเนินการจัดการทางธุรกิจได้ นอกจากน้ัน เว้นแต่กรณี

ท่ีมีการมอบหมายอำานาจไว้อย่างเหมาะสมแล้ว เจ้าหน้าท่ีผู้บริหาร

ของบริษัทเท่าน้ันท่ีสามารถลงนามในสัญญาได้ คุณควรอ่านทบทวน

เอกสาร Matrix และเอกสารการมอบหมายอำานาจใดๆ เพ่ือตรวจสอบ

ข้อมูลเก่ียวกับข้อกำาหนดในการอนุมัติ และดูว่าคุณมีอำานาจลงนาม

ในสัญญาประเภทและขนาดดังกล่าวน้ีในนามของบริษัทหรือไม่ หาก

ไม่มี คุณจำาเป็นต้องระบุผู้ท่ีเป็นสมาชิกของฝ่ายจัดการท่ีได้รับอนุมัติท่ี

สามารถทำาการอนุมัติและลงนามในสัญญาท่ีเป็นไปตามกฎเหล่าน้ีได้

 ระลึกไว้เสมอว่าน่ีคือข้อกำาหนดข้ันต้นเท่าน้ัน ธุรกิจเฉพาะและสถาน

ประกอบการแต่ละแห่งของเราอาจมีการบังคับใช้มาตรฐานท่ีสูงกว่าน้ี

การส ือ่สารของบร ษิทั
Avient จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลการดำาเนินงานต่อสาธารณะ

อย่างสม่ำาเสมอ เรามุ่งมั่นที่จะแจ้งข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ตรงต่อเวลา และ

เหมาะสมให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทราบ ในการดำาเนินการดังกล่าว

 Avient ได้แต่งตั้งบุคคลให้เป็นตัวแทนเพื่อพูดคุยกับสื่อ นักวิเคราะห์

ทางการเงิน และนักลงทุน ในนามของบริษัท หากคุณไม่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นการเฉพาะให้พูดในนามของ Avient คุณต้องส่งต่อคำาถามภายนอกจาก

ชุมชนการลงทุนหรือสื่อต่างๆ ไปยังฝ่ายลงทุนสัมพันธ์หรือฝ่ายสื่อสารองค์กร

 ขณะที่คุณสื่อสาร คุณต้องบอกให้ชัดเจนด้วยว่าคุณไม่ได้พูดในนามของ

บริษัท ทั้งนี้รวมถึงการสื่อสารทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์

การพทิกัษแ์ละการใชส้ นิทรพัย ์
พวกเราทุกคนมีหน้าที่ปกป้องสินทรัพย์และทรัพยากรของ Avient ที่มีไว้

ให้ใช้ในการทำางานของเรา ไม่ให้สูญเสียเนื่องด้วยความประมาทหรือการลัก

ขโมย เมื่อถูกลักขโมยหรือ เกิดความเสียหายจากความประมาท รวมทั้งการ

ใช้งานสินทรัพย์และทรัพยากรของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตควรต้องมีการ

รายงานโดยทันที

สินทรัพย์และทรัพยากรของบริษัทควรนำามาใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทาง

ธุรกิจที่ถูกต้องเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้งานสินทรัพย์ของบริษัทโดยไม่ได้รับ

อนุญาตหรือในทางที่ไม่เหมาะสม

ขอ้มลูท ีม่กีรรมส ทิธ ิ แ์ละขอ้มลูลบั แนวคดิ และ
ทรพัยส์ นิทางปญัญา 
ความได้เปรียบในการแข่งขันของเราอาจลดลงอย่างง่ายดายหากบุคคล

อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ของ Avient รวมทั้งความคิดที่เป็น

นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา และนำาข้อมูลนั้นไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์

เพ่ือแข่งขันหรือเพ่ือให้อยู่ในสถานะท่ีได้เปรียบกับลูกค้าของเรา สินทรัพย์ท่ีจับ

ต้องไม่ได้เหล่าน้ีต้องได้รับการจัดการและปกป้องอย่างเหมาะสม หน้าท่ีงานท่ี

สำาคัญอย่างหน่ึงของคุณคือการทำาความเข้าใจเร่ืองการรักษาความลับของข้อมูล

และลักษณะของข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ ท่ีมีความละเอียดอ่อนมากซ่ึงพบได้อยู่

เสมอในงานของ Avient คุณเองมีส่วนและความรับผิดชอบในการทำาให้แน่ใจ

ว่าข้อมูลท่ีมีค่าของบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยให้ผู้อ่ืนรับทราบ เว้นแต่คุณมีอำานาจ

กระทำาการดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ท่ีร้องขอข้อมูลดังกล่าวได้รับอนุญาต

ให้เป็นผู้ได้รับข้อมูลน้ันก่อนท่ีคุณจะมอบข้อมูลให้แก่พวกเขา

บางครั้ง Avient มีข้อมูลลับอยู่ในครอบครอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ลูกค้า ผู้จำาหน่าย

 และผู้ร่วมงานทางธุรกิจอื่นๆ มอบให้เราด้วยความไว้ใจ ซึ่งรวมถึงข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน กิจกรรมและธุรกิจ เช่นเดียวกับข้อมูลที่มี

กรรมสิทธิ์ของพวกเขา Avient จะเติบโตและประสบความสำาเร็จได้นั้น

 ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์และข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนนี้ต้องได้รับการรักษาไว้

เป็นความลับและได้รับการปกป้องโดยผู้ร่วมงานทุกคน

ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์และข้อมูลลับของ Avient รวมทั้งของลูกค้าและผู้

จำาหน่ายของเรา ต้องได้รับการรักษาไว้เป็นความลับอย่างถึงที่สุดเท่าที่จะเป็น

ไปได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่ร้องขอข้อมูลดังกล่าว ทั้งที่เป็นบุคคล

ภายนอก หรือผู้ร่วมงานของ Avient ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ได้รับข้อมูลนี้ก่อน

ที่คุณจะมอบข้อมูลนี้ให้แก่พวกเขา และหากมีข้อตกลงตรวจสอบให้แน่ใจว่า

ได้มีการลงนามในเอกสาร และได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดในข้อตกลงนั้นๆ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์

 ความลับทางการค้า และความรู้เชิงเชิงปฏิบัติการ (Know-How) จะต้องได้

รับการวางแผนและจัดการด้วยความเอาใจใส่ในระดับเดียวกันกับสินทรัพย์ที่

มีค่าอื่นๆ แนวคิดและความคิดใหม่ๆ จะได้รับการบ่งชี้เพื่อการประเมินและ

ปกป้องคุ้มครองตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวและ

ระยะสั้นของบริษัท หากเห็นว่าเหมาะสม ให้คุณนำาเสนอความคิดของคุณ

ต่อฝ่ายกฎหมายของ Avient เพื่อขอรับการคุ้มครองผ่านสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์

 หรือความลับทางการค้า

ความเป น็สว่นตวั ขอ้มลูสว่นบคุคล และการ
ค ุม้ครองขอ้มลู
ความเป็นส่วนตัวของบุคคลเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับเราทุกคน ไม่มีใครอยาก

ให้พื้นที่ส่วนตัวถูกบุกรุกล่วงล้ำาโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นการที่เราให้ความ

เคารพต่อความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลและละเว้นการบุกรุกล่วงล้ำาไปยังพื้นที่

ส่วนตัวที่ไม่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญ 

พวกเราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้จำาหน่ายของเรา และบุคคลอื่นที่เราดำาเนินธุรกิจ

ด้วย คุณถูกคาดหวังให้ทำาความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และ

ขั้นตอนกระบวนการที่นำามาบังคับใช้เมื่อคุณทำางานกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง

รวมถึงวิธีการที่คุณเก็บรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ แบ่งปัน และเก็บไว้ หรือลบ

หรือกำาจัดข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณทราบว่ามีการละเมิดเรื่องความปลอดภัย

ของระบบซึ่งอาจทำาให้บุคคลใดสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ได้

รับอนุญาต ให้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือเจ้า

หน้าที่ฝ่ายจริยธรรมองค์กรโดยทันที
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คณุทราบหรอืไม่

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใดๆ ที่สามารถนำามาใช้เพื่อระบุตัวตน

ของบุคคลหนึ่งได้นั้นได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้:

• หมายเลขประจำาตัวที่ออกโดยรัฐบาล เช่น หมายเลขประกัน

สังคมหรือหมายเลขประกันภัยแห่งชาติ

• ข้อมูลเรื่องค่าตอบแทน

• ประวัติทางการแพทย์

• บันทึกด้านประสิทธิภาพในการทำางาน

• ที่อยู่ส่วนบุคคลหรือหมายเลขโทรศัพท์

การใชง้านอนิเทอรเ์นต็หรอือเีมล
Avient อนุญาตให้ผู้ร่วมงานของเราสามารถเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลาย

รูปแบบสำาหรับการใช้งานทางธุรกิจ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และบริการทั้งหมดที่

บริษัทจัดหามาให้เป็นทรัพย์สินของบริษัท และวัตถุประสงค์ของสื่อและ

บริการดังกล่าวมีไว้เพื่ออำานวยความสะดวกและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท

แม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือเพื่อการใช้งานทางธุรกิจ

 บริษัทอนุญาตให้มีการใช้งานระบบเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวแบบจำากัดหรือ

เป็นครั้งคราวได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมงานถูกคาดหวังให้แสดงออกถึงความรับ

ผิดชอบและไม่ใช้สิทธิพิเศษนี้ไปในทางที่ผิด

ระบบการส่งข้อความและทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราไม่สามารถนำามา

ใช้งานเพ่ือการโอนถ่าย รับ หรือจัดเก็บโดยเจตนาและทราบดีว่าข้อมูลส่ือสาร

ดังกล่าวน้ันเป็นการแบ่งแยก เลือกปฏิบัติ หรือคุกคาม เส่ือมเสียต่อบุคคลหรือ

กลุ่มใด อนาจาร ส่อไปทางเร่ืองเพศหรือลามก หม่ินประมาทหรือเป็นการข่มขู่ 

ผิดกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายหรือประโยชน์ทางธุรกิจของ Avient

Avient สามารถและมีการดำาเนินการเป็นปกติ ในการตรวจตราควบคุมสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ต้นทุน การจัดสรรทรัพยากร

 การจัดการด้านเทคนิค และการตรวจจับผู้ร่วมงานที่ละเมิดนโยบายของ

บริษัทหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 

คำาถามและคำาตอบ

ถาม: ฉันใช้แล็ปท็อปในการเดินทางเพื่อธุรกิจ ฉันควรต้อง

ระมัดระวังเรื่องใดบ้าง

ตอบ: เก็บแล็ปท็อปของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ห้ามเช็คอิน

แล็ปท็อปกับสายการบินหรือทิ้งไว้ในที่ที่ไม่ปลอดภัย ระมัดระวัง

ขณะทำางานกับเอกสารที่มีข้อมูลละเอียดอ่อน หลีกเลี่ยงการ

ทำางานในสถานที่สาธารณะที่มีผู้มองเห็นหน้าจอของคุณได้ เมื่อ

เดินทางไปยังอีกประเทศหนึ่ง ให้ตรวจสอบกับทีมความปลอดภัย

ด้านไอที หรือฝ่ายกฎหมายของ Avient เพื่อตรวจสอบว่าคุณต้อง

ระมัดระวังเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่

ส ือ่สงัคมออนไลนแ์ละการสรา้งเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์
Avient ตระหนักว่าสื่อ/เครือข่ายสังคม อาจมีประโยชน์ในทางธุรกิจ เมื่อคุณ

ใช้งานสื่อ/เครือข่ายสังคม คุณต้องใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมและลดโอกาส

ของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือการผิดกฎหมายที่ คุณถูกคาดหวังให้

ทำาความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทเมื่อทำากิจกรรมในสื่อ/เครือ

ข่ายสังคม ไม่ว่าเพื่อการใช้งานทางธุรกิจหรือส่วนบุคคล รวมทั้งการใช้งานที่

เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือการสื่อสารในเรื่องของ Avient หรือที่เกี่ยวข้องกับการ

จ้างงานของคุณหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่คุณที่มีต่อบริษัท

ความปลอดภยัดา้นคอมพ วิเตอร ์ การใหส้ ทิธ ิ ์ ใช ้
งานซอฟตแ์วร ์ และลขิส ทิธ ิ ์
เหมือนกับข้อมูลในรูปแบบอื่นที่มีความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจของ

 Avient คุณต้องรักษาข้อมูลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรือที่บันทึกไว้ในสื่อ

บันทึกหลายประเภทอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการคัดลอกอย่าง

ไม่ตั้งใจหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการดัดแปลง เปิดเผย หรือทำาลาย

ข้อมูลนั้น คุณมีหน้าที่ในการปกป้องและจัดการซอฟต์แวร์และสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญา

ในทางเดียวกัน ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้งานในคอมพิวเตอร์ของเราต้อง

สอดคล้องกับข้อผูกมัดตามสัญญาของ Avient รวมทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ และ

ข้อกำาหนดเรื่องการให้สิทธิใช้งานซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม คุณต้องไม่คัดลอก

หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลง

เรื่องการให้สิทธิใช้งานของเรา คุณยังถูกห้ามมิให้มอบซอฟต์แวร์ของเราแก่

บุคคลอื่นใดเพื่อการใช้งานนอกบริษัทของเราด้วย

เอกสารหรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่บุคคลภายนอกรายอื่นเป็นเจ้าของ เช่น

 นิตยสาร หนังสือและโบรชัวร์สามารถนำามาคัดลอกเพื่อใช้งานได้หากเจ้าของ

ลิขสิทธิ์อนุญาตเท่านั้น 

ขอ้มลูภายในและขอ้มลูการคา้
ที่ Avient คุณอาจได้รับทราบข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ Avient หรือบริษัท

ใดๆ ที่เราทำาธุรกิจด้วย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ การที่

บุคคลใดก็ตาม (กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ร่วมงาน) ใช้ประโยชน์จากข้อมูล

สาระสำาคัญที่ยังไม่มีการเปิดเผย ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Avient หรือ

บริษัทใดๆ ที่เราทำาธุรกิจด้วย ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและขัดต่อนโยบายของ

เรา ข้อมูลที่ถือเป็นสาระสำาคัญคือข้อมูลที่สามารถส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ของนักลงทุนในการซื้อ ขาย หรือถือครองส่วนแบ่งในหุ้นของบริษัท ปฏิบัติ

ตามกฎง่ายๆ สองข้อต่อไปนี้:

1. ห้ามใช้งานข้อมูลสำาคัญที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อผลประโยชน์

ส่วนตัว และ

2. ห้ามส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นที่ไม่มีความจำาเป็นต้องทราบ

ข้อมูลตามอำานาจหน้าที่ในการทำางานที่ Avient

กฎตายตัวที่ยึดถือได้คือ หากสิ่งใดสามารถชักจูงโน้มน้าวให้คุณต้องการซื้อ

ขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ข้อมูลนั้นอาจเป็นข้อมูลสำาคัญ หากคุณไม่แน่ใจ

ว่าคุณมีข้อมูลสำาคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่ในครอบครองหรือไม่ คุณ

ควรติดต่อฝ่ายกฎหมายเพื่อขอความกระจ่างก่อนการใช้งานข้อมูลนี้หรือส่ง

ต่อไปยังบุคคลอื่น
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คณุทราบหรอืไม่

“ข้อมูลสาระสำาคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ” คือข้อมูลใด ๆ  
ที่บุคคลปกติทั่วไปถือว่ามีความสำาคัญต่อการตัดสินใจด้านการ
ลงทุนที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ตัวอย่างได้แก่:

• ข้อมูลรายได้หรือประมาณการ รวมทั้งข้อมูลทางการเงิน

อื่นๆ ก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณะ

• การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของระดับการบริหารกิจการ

• การสนทนาหารือเกี่ยวกับการทำาธุรกรรมครั้งใหญ่ ซึ่งรวม

ถึงการเข้าครอบครองกิจการ การร่วมทุน หรือการจำาหน่าย

กิจการ

• ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางการเงิน แนวโน้มความเป็นไปได้

หรือแผนการ โปรแกรมการตลาดหรือการขาย และข้อมูล

ด้านการวิจัยและพัฒนา

• การเปลี่ยนแปลงของฝ่ายผู้บริหารระดับอาวุโสที่ยังไม่ได้

ประกาศให้สาธารณชนทราบ

• การทำาหรือการยกเลิกสัญญากับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์

• ผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่ในระหว่างดำาเนินการ หรือผลิตภัณฑ์

ใหม่ รวมทั้งบริการและขั้นตอนต่างๆ

การเกิดขึ้นและความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาคดีด้าน
ระเบียบที่สำาคัญ การสอบสวนและดำาเนินคดีของภาครัฐและที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท

การสนบัสนนุ/กจิกรรมทางการเมอืงและการ
สนบัสนนุการกศุล
Avient ขอสนับสนุนให้คุณคอยติดตามข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่สำาคัญ

อยู่เสมอเพื่อการออกเสียงและมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง

 อย่างไรก็ตาม เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอนุญาตและได้รับการอนุมัติจากฝ่าย

สื่อสารองค์กรก่อน จึงจะใช้ทุนหรือทรัพยากรของบริษัทในการชักชวนหรือ

สนับสนุนผู้สมัครเข้าชิงตำาแหน่งหรือพรรคการเมืองทั้งทางตรงหรือทาง

อ้อม นอกจากนี้ ห้ามมิให้ผู้ร่วมงานของ Avient รายใดก็ตาม ชักชวนให้

มีการบริจาคเพื่อการเมืองหรือการบริจาคเพื่อร่วมการรณรงค์หาเสียง ใน

ลักษณะที่ผู้ร่วมงานรายนั้นรู้สึกว่าตนถูกบีบบังคับ ถูกสั่ง หรือถูกคาดหวังให้

มีส่วนร่วมในเรี่องดังกล่าว 

บริษัทอาจเลือกที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางการกุศลให้แก่องค์กรที่ไม่หวัง

ผลกำาไรบางแห่ง โดยต้องได้รับอนุมัติจากฝ่ายสื่อสารองค์กรก่อน นอกจากนี้

 ห้ามมิให้สนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไรที่เป็นที่ทราบว่ามีการเลือก

ปฏิบัติโดยพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ

 อายุ สีผิว ศาสนา ถิ่นที่ถือสัญชาติ ความพิการ ข้อมูลทางพันธุกรรม สถานะ

การเป็นทหารผ่านศึกที่ได้รับการคุ้มครอง หรือประเภทบุคคลที่ได้รับการ

คุ้มครองตามกฎหมาย 

บางครั้ง การที่ Avient เลือกรับนโยบายสาธารณะถือเป็นการสร้างผล

ประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา ในกรณีดังกล่าว อาจมีการใช้ทุนและ

ทรัพยากรของ Avient ได้ หากกฎหมายอนุญาตและมีการอนุมัติที่จำาเป็น

แล้วเท่านั้น

การสอบสวนและการสอบถามจากภาครฐั
ในบางครั้ง บริษัทอาจได้รับการสอบถามจากหน่วยงานหรือองค์กรรัฐบาล ซึ่ง

อาจรวมถึงคำาขอข้อมูล การแจ้งให้ทราบเรื่องการสอบสวน หรือการส่งมอบ

หมายเรียก เมื่อเกิดกรณีดังกล่าว เราต้องให้ความสำาคัญและจำาเป็นต้องร่วม

มืออย่างเต็มที่และตอบสนองโดยปฏิบัติตามวิธีการอย่างเป็นระบบ 

หากคุณได้รับคำาขอหรือการสอบถามจากภาครัฐ โดยที่คำาขอนั้นอยู่นอก

เหนือจากงานปกติของคุณ คุณควรติดต่อฝ่ายกฎหมายโดยเร็วที่สุด ในทุกๆ

 สถานการณ์ เราต้องดำาเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เรามอบให้ไปเมื่อมีการ

สอบถามมานั้นมีความถูกต้องและเที่ยงตรง
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ความซ ือ่ตรงในธรุกจิของเรา

Avient มีความจำาเป็นอย่างมากที่ต้องรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงสุดในการเจรจาทางธุรกิจทั้งหมด รวมถึงความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้าและผู้จำาหน่าย

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมช่วยให้เกิดความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน ที่ Avient เราประสงค์ที่จะ

สร้างความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความสัมพันธ์เหล่านั้นย่อมมีประโยชน์ต่อ Avient ในระยะยาว รวมทั้งลูกค้าและผู้จำาหน่ายที่เราต้องดำาเนินธุรกิจ

ด้วย ความซื่อตรงส่วนบุคคลของเราเป็นพื้นฐานของชื่อเสียงของ Avient และความซื่อตรงนั่นเองที่ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
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การเจรจาธรุกจิอยา่งยตุธิรรม
เราจำาหน่ายผลิตภัณฑ์และให้การบริการของเราโดยอาศัยคุณภาพของตัว

ผลิตภัณฑ์และบริการ การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทั้งหมดควรมีพื้นฐาน

มาจากราคา ข้อกำาหนดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่มอบให้

 เราไม่มีส่วนในกิจกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ ไร้จริยธรรม หรือผิดกฎหมายเพื่อให้ได้

มาซึ่งธุรกิจ ลูกค้าของเราต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เราไม่เคยใช้ข้อความที่

เป็นเท็จหรือทำาให้เกิดความเข้าใจผิดเพื่อทำาการตลาดผลิตภัณฑ์ของเรา

เราเลือกซัพพลายเออร์จากเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นกลาง เช่น คุณภาพ

 บริการ และราคา รวมทั้งประโยชน์ด้านธุรกิจที่มีต่อ Avient และต่อลูกค้า

ของเรา เราต้องไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่การงานของเราที่ Avient ในการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากซัพพลายเออร์ในปัจจุบัน หรือผู้ที่จะเป็น

ซัพพลายเออร์ในอนาคตโดยเด็ดขาด เราปฏิบัติกับซัพพลายเออร์ของเรา

ด้วยความยุติธรรมและเป็นมืออาชีพ

การตดิส นิบนและคา่น ้ ำารอ้นน ้ ำาชา
ไม่ว่าภายใต้สภาวการณ์ใดๆ การเสนอ มอบให้ รับ หรือชักชวนให้รับ

สินบน ค่าน้ำาร้อนน้ำาชา หรือสิ่งจูงใจไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ถือเป็นสิ่งที่

ยอมรับไม่ได้ หลักการนี้นำามาใช้กับธุรกิจที่ดำาเนินอยู่ในทุกสถานที่ทั่วโลก

 รวมถึงประเทศที่ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าวเป็น “แนวทางการดำาเนินธุรกิจ

” หลักการนี้บังคับใช้ทั้งกับธุรกิจ และกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการ หาก

คุณไม่แน่ใจว่าคุณกำาลังติดต่อกับ “เจ้าหน้าที่รัฐ” อยู่หรือไม่ ให้ติดต่อฝ่าย

กฎหมายเพื่อขอคำาแนะนำา การติดสินบนและการให้ค่าน้ำาร้อนน้ำาชาอาจ

นำาไปสู่การดำาเนินคดีทางอาญาภายใต้กฎหมายบางประเภท เช่น กฎหมาย

ว่าด้วยการกระทำาอันเป็นการทุจริตในต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา และ

กฎหมายต่อต้านการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งนำามาบังคับใช้กับ

ธุรกิจของเราทุกแห่งทั่วโลก

Avient ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ

ดำาเนินงานตามปกติของภาครัฐ เช่น การเร่งการจัดส่งสินค้าผ่านพิธีการทาง

ศุลกากรหรือการขอติดตั้งโทรศัพท์ เว้นเสียแต่ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรม

องค์กรหรือฝ่ายกฎหมายของ Avient นอกจากนี้ การชำาระเงินดังกล่าวต้อง

ได้รับการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ในระเบียนบันทึกบัญชีว่าเป็นค่า

ใช้จ่ายทางธุรกิจ

Avient ไม่เพียงแค่มีเจตนาที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เรื่องการติด

สินบนและค่าน้ำาร้อนน้ำาชาเท่านั้น แต่ยังมีเจตนาสร้างมาตรฐานที่เคร่งครัด

กว่าข้อกำาหนดทางกฎหมายด้วย ดังนั้น จึงไม่อนุญาตให้มีการติดสินบนและ

ให้ค่าน้ำาร้อนน้ำาชา แม้แต่ในประเทศที่การกระทำาดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่ถูก

กฎหมาย

คณุทราบหรอืไม่

“สินบน” คือข้อเสนอหรือการรับ
ข้อเสนอหรือสิ่งของใด ๆ ที่มีมูลค่า (ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กเพียงใด) 
เพื่อให้เกิดอิทธิพลอันไม่เหมาะสมต่อการตัดสินใจทางธุรกิจหรือ
สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ซึ่งไม่จำากัดเพียงแค่การชำาระเงิน
เป็นเงินสดเท่านั้น สินบนยังอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

• ของขวัญ โดยเฉพาะของขวัญที่มีราคาแพง

• ความบันเทิง การเลี้ยงรับรอง และการเดินทางที่ไม่มี

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน หรือเกินความจำาเป็นอัน

สมเหตุสมผลทางธุรกิจ

• การให้บริการส่วนบุคคล ความช่วยเหลือพิเศษ หรือเงินกู้

ยืม

• การมอบเงินช่วยเหลือเพื่อการกุศลหรือทางการเมือง

• การชำาระเงินหรือสิทธิประโยชน์ต่อหรือการให้บริการ

สำาหรับสมาชิกครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

• การให้เงินหรือสิทธิประโยชน์หรือการให้บริการต่อ “ผู้ที่

อำานวยความสะดวก” รวมถึงค่าน้ำาร้อนน้ำาชา

โปรดจำาไว้ว่าการเสนอหรือร้องขอสินบนเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายใน
ประเทศส่วนใหญ่ แม้ว่ากระบวนการชำาระเงินอาจยังไม่เกิดข้ึนก็ตาม 
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ตวัแทนและท ีป่ร กึษา
เราต้องดำาเนินการให้แน่ใจว่าตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้แทนอื่นๆ ที่กระทำา

การในนามของ Avient ไม่ได้เสนอหรือรับสินบนหรือค่าน้ำาร้อนน้ำาชา หรือมี

ส่วนร่วมในการกระทำาอันผิดกฎหมายหรือขัดต่อหลักจริยธรรมอื่นใด เราไม่

อนุญาตให้มีการทำาธุรกรรมทางธุรกิจใดๆ โดยตัวแทนหรือที่ปรึกษาในเรื่อง

ที่ห้ามไว้ในหลักจริยธรรม การจัดการทางธุรกิจทั้งหมดที่ทำากับตัวแทนหรือที่

ปรึกษาต้องได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารตามมาตรฐาน

ด้านจริยธรรมและข้อกำาหนดด้านกฎหมายและการบัญชี และต้องได้รับการ

อนุมัติตามนโยบายการมอบหมายอำานาจของเรา ห้ามมิให้มีการชำาระเงินใน

นามของบริษัทโดยมีเจตนาให้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามของการชำาระเงินนั้น

เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในเอกสารที่เป็น

หลักฐานสนับสนุนการจ่ายเงิน

เราคาดหวังให้ตัวแทนและที่ปรึกษาที่ดำาเนินธุรกิจในนามของ Avient 

ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ พวกเขาต้องไม่เสนอ มอบให้ รับ หรือชักชวน

ให้มีการติดสินบนหรือให้ค่าน้ำาร้อนน้ำาชาไม่ว่าในรูปแบบใด หรือมีส่วนร่วม

ในการกระทำาอันผิดกฎหมายหรือขัดต่อหลักจริยธรรมอื่นใด

ผู้ร่วมงานของ Avient รวมทั้งตัวแทนที่จ้างงานและที่ปรึกษา จะต้องใช้

ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ตนเองและบริษัทมั่นใจได้ว่า ตัวแทน

และที่ปรึกษานั้นไม่ได้มอบหรือรับเงินสินบนหรือค่าน้ำาร้อนน้ำาชา

ความซื่อตรงทางธุรกิจเป็นมาตรฐานสำาคัญสำาหรับการคัดเลือกและการ

รักษาไว้ซึ่งผู้ที่ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนของ Avient

การแขง่ขนั
Avient พยายามที่จะได้มาซึ่งธุรกิจบนพื้นฐานของคุณภาพผลิตภัณฑ์ การ

บริการ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่า เราดำาเนินธุรกิจของเราโดยสอดคล้อง

กับกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อสนับสนุนการแข่งขันที่เข้มข้นแต่ยุติธรรม

คุณถูกคาดหวังให้รับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายด้านการแข่งขันที่นำา

มาบังคับใช้กับงานของคุณที่บริษัท เราจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการ

ปฏิบัติที่เป็นการต่อต้านการแข่งขัน หรือที่ขัดกับกฎหมายด้านการแข่งขัน 

รวมถึงกฎที่นำามาบังคับใช้ในเรื่องต่อไปนี้

• การกำาหนดราคา การจำากัดการผลิต การสมรู้ร่วมคิดเพื่อแบ่งลูกค้า

หรือตลาด การคว่ำาบาตรซัพพลายเออร์หรือลูกค้า

• การควบคุมการกำาหนดราคาขายต่อสำาหรับผู้จัดจำาหน่ายหรือตัวแทน

จำาหน่าย

• การนำาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

Avient นำาเสนอการเปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้พ้ืนฐาน

ของความโปร่งใสและข้อเท็จจริง เราไม่ใส่ร้ายคู่แข่งท้ังเร่ืองผลิตภัณฑ์ และราคา

คุณต้องไม่ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งต่างๆ

 ซึ่งหมายความอย่างชัดเจนว่า ห้ามมิให้มีการลักขโมยหรือการนำาเอาข้อมูล

ดังกล่าวมาโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย นอกจากนั้นคุณจะต้องไม่โกหกหรือแนะนำา

ตนเองอย่างเป็นเท็จต่อคู่แข่ง เช่น บอกว่าคุณเป็นที่ปรึกษาหรือลูกค้า คุณ

ต้องไม่ชักชวนให้ลูกจ้างปัจจุบันหรือลูกจ้างในอดีตของคู่แข่งบอกข้อมูลที่

เป็นความลับแก่คุณ ไม่ว่าพวกเขาจะเต็มใจบอกข้อมูลลับนั้นหรือไม่ก็ตาม

ในขณะเดียวกัน เรายังต้องการเป็นบริษัทที่พร้อมแข่งขันอย่างถึงที่สุดและ

ต้องการเป็นที่หนึ่งในวงการอุตสาหกรรม นั่นหมายความว่าเราจำาเป็นต้อง

พัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการผลิตและการบริการของเรา

อยู่เสมอเพื่อแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งของเรา ในการดำาเนินการดัง

กล่าว เราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเทคนิค ต้นทุน ผลิตภัณฑ์ สถานการณ์

ทางตลาด และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตลาดและเกี่ยวกับคู่แข่งของเราอย่างถูก

กฎหมายและไม่ขัดต่อหลักจริยธรรม โดยใช้ข้อมูลที่หาได้ในที่สาธารณะ 

และผ่านทางลูกค้า การวิเคราะห์ การสอบถามและการสังเกตการณ์

ของขวญัและการเล ีย้งรบัรอง
เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะเสนอหรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (เช่น มื้อ

อาหาร ความบันเทิง หรือการเดินทาง) หรือไม่ คุณควรใช้ดุลยพินิจที่ดีรวม

ทั้งต้องคำานึงถึงความพอเหมาะพอควร 

การให้ของขวัญทางธุรกิจและการเลี้ยงรับรอง มีจุดประสงค์เพื่อสร้าง

ไมตรีจิตต่อ Avient และไม่มีสิ่งอื่นใดมากไปกว่านั้น การพยายามมีอิทธิพล

ต่อผู้อื่นโดยการใช้ของขวัญหรือความบันเทิงที่มอบให้เป็นการส่วนบุคคล

เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ยอมรับไม่ได้ และในบางกรณี ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

ด้วย ดังนั้น ห้ามมิให้ใครก็ตามที่ทำางานในนามของ Avient ให้ของขวัญหรือ

ให้การเลี้ยงรับรองที่อาจทำาให้เกิดการตีความได้ว่า เป็นความพยายามที่จะ

สร้างอิทธิพลอันไม่เหมาะสมต่อความสัมพันธ์ที่เขาหรือเธอมีกับ Avient ให้

ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อต้องรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองจากซัพพลาย

เออร์และเมื่อต้องมอบสิ่งของที่มีค่าใด ๆ ให้แก่บุคคลที่อาจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

หรือข้าราชการ

การรับของขวัญที่สามารถตีความได้ว่าอาจทำาให้เกิดอิทธิพลอันไม่เหมาะ

สมต่อการตัดสินใจของคุณเองเป็นสิ่งที่ห้ามกระทำาเช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว

 คุณควรปฏิเสธของขวัญใดๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ

จำานวนเงินที่มีมูลค่ามากเกินควรตามธรรมเนียมท้องถิ่น เราจำาเป็นต้องใช้

วิจารณญาณที่ดีในเรื่องนี้

ของขวัญนั้นจะอนุญาตให้มอบได้หากมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการขาย 

เหมาะสมตามโอกาส ได้รับอนุญาตตามนโยบายของทุกฝ่าย และถูกกฎหมาย

รวมทั้งสอดคล้องกับธรรมเนียมท้องถิ่น แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามมิให้มอบ

หรือรับเงินสดหรือสิ่งที่ใช้แทนเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ)

หากคุณไม่สามารถปฏิเสธของขวัญโดยไม่ให้กระทบถึงความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจได้ คุณอาจรับของขวัญนั้นไว้ และส่งไปยังประธานฝ่ายกฎหมายของ 

Avient ให้เป็นผู้ดำาเนินการขั้นต่อไปโดยทันที

โดยทั่วไปแล้ว จะอนุญาตให้มีการให้หรือรับมื้ออาหาร ความบันเทิง หรือการ

เดินทางได้หากตรงกับข้อกำาหนดดังต่อไปนี้:

• โอกาสนั้นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยเฉพาะ

• ผู้ร่วมงานของ Avient ติดตามลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ไปด้วย และ

• มื้ออาหาร ความบันเทิง หรือการเดินทางนั้นเหมาะสมกับโอกาส

เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะรับหรือมอบมื้ออาหาร ความบันเทิง หรือการเดินทาง

หรือไม่ ให้คำานึงถึงความถี่และมูลค่าของสินค้าหรือบริการนั้น นอกจากนั้น

 ห้ามมิให้เสนอหรือรับสินค้าหรือบริการดังกล่าวหากเป็นกรณีที่ผิดกฎหมาย

 หรือหากคุณรับทราบดีกว่าการกระทำาดังกล่าวกำาลังละเมิดหลักการของ

นายจ้างของอีกฝ่าย
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ขณะมอบความบันเทิงให้แก่ลูกค้าหรือในระหว่างงานสังคม อาจมีการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานการณ์ดังกล่าว Avient อนุญาตให้

มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างพอสมควร โดยต้องคำานึงถึงความ

ปลอดภัยของสาธารณะและผู้เข้าร่วมงาน คุณควรดำาเนินการให้แน่ใจว่ามี

การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างพอสมควรเท่านั้น และบุคคลที่

มึนเมาจะต้องไม่ขับขี่ยวดยานพาหนะ

การรายงานของขวัญ

เพ่ือให้มีความโปร่งใสเก่ียวกับของขวัญ ควรระบุของขวัญท่ีมอบให้แก่บุคคลท่ี 

3 ว่าเป็น “gifts to 3rd parties” (ของขวัญท่ีมอบให้แก่บุคคลท่ี 3) ใน Concur 

คำาถามและคำาตอบ

ถาม: ลูกค้าของเรารายหนึ่งมีความซื่อสัตย์กับเรามากแม้ขณะ

ที่เราต้องทำางานเพื่อแก้ไขปัญหามากมาย ขณะนี้ปัญหาได้

คลี่คลายลงแล้ว ฉันสามารถส่งกระเช้าของขวัญที่มีผลไม้ ช็อค

โกแลตและบัตรของขวัญมูลค่า 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปให้ลูกค้า

เพื่อเป็นการขอบคุณได้หรือไม่

ตอบ: กระเช้าของขวัญที่มีผลไม้หรือช็อคโกแลตที่มอบให้กับ

องค์กรโดยรวม (มิใช่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง) อาจอนุญาตให้มอบได้ แต่

ห้ามมอบเงินสด (รวมถึงบัตรของขวัญ) โดยเด็ดขาด คุณควรอ่าน

ทบทวนนโยบายของ Avient ว่าด้วยเรื่องของขวัญ และปรึกษาเรื่อง

ความคิดในการมอบของขวัญกับผู้จัดการของคุณหรือเจ้าหน้าที่

ฝ่ายจริยธรรมองค์กรก่อนที่คุณจะมอบสิ่งของใดๆ 

ผลประโยชนท์บัซอ้น
ผู้ร่วมงานของ Avient ทุกคนไม่ควรมีผลประโยชน์ใดๆ นอกท่ีทำางาน ขณะ

เดียวกัน เราทุกคนล้วนมีภาระผูกพันในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของ Avient อยู่เสมอ คุณจะต้องไม่อนุญาตให้ผลประโยชน์ส่วนตนของคุณมา

ขัดขวางหรือดูเหมือนว่ามาขัดขวางผลประโยชน์ของบริษัทหรือลูกค้าของเรา

 เหตุการณ์ท่ีดูเหมือนว่าทำาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกันอาจสร้างความเสีย

หายต่อช่ือเสียงของเราได้มากเท่าๆ กับการขัดผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจริงๆ 

การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหลายอย่างที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งได้แก่การ

ที่คุณ:

• มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แข่งขันกับ หรือดูเหมือนว่าแข่งขันกับผล

ประโยชน์ของบริษัทของเรา

• รับผลประโยชน์ส่วนตนหรือทางการเงินใดๆ หรือมีผลประโยชน์

ทางการเงิน จากการทำางาน หรือให้บริการกับบริษัทที่ทำาหรือกำาลัง

แสวงหาหนทางเพื่อทำาธุรกิจกับเราหรือคู่แข่ง

• ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตนหรือของครอบครัวหรือมิตรภาพมี

อิทธิพลต่ออำานาจการตัดสินใจด้านธุรกิจของคุณ ยกตัวอย่างเช่น

 กรณีที่ธุรกิจอื่นๆ ที่คุณหรือสมาชิกครอบครัวของคุณเป็นเจ้าของ

หรือดำาเนินการอยู่ต้องการแสวงหาหนทางในการทำาธุรกิจกับ Avient

• ทำางานข้างนอกบริษัท (รวมถึงการร่วมเป็นคณะกรรมการ) ที่ส่ง

ผลในทางลบต่อประสิทธิภาพการทำางานของคุณ หรือขัดขวางการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคุณที่มีต่อ Avient

• ใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล หรือทรัพยากรของบริษัทเพื่อผลประโยชน์ส่วน

ตนหรือเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น

• ว่าจ้าง ควบคุมดูแลงาน หรือมีสายการบังคับบัญชาทั้งโดยตรงหรือ

โดยอ้อมต่อสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งเขยหรือสะใภ้ หรือบุคคลใด

ที่คุณมีความสัมพันธ์แบบคู่รักด้วย

ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล

ผลประโยชน์ทับซ้อนบางครั้งอาจไม่ชัดเจนหรือสังเกตได้ง่ายเสมอไป และ

อาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจได้ นอกจากนั้นในหลายๆ ครั้ง ผลประโยชน์ทับซ้อน

สามารถคลี่คลายได้หากปรึกษาหารือกันอย่างเปิดเผยและจริงใจ ดังนั้นคุณ

ต้องเปิดเผยกรณีผลประโยชน์ขัดกันที่เกิดขึ้นจริงหรือที่มีโอกาสเกิดขึ้น

 โดยทันที การรายงานการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษร

ไปยังประธานฝ่ายกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมองค์กรเพื่อดำาเนิน

การแก้ไข ตามปกติแล้ว จะมีการตรวจสอบสถานการณ์เหล่านี้อย่างละเอียด

เท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อดูว่าผลประโยชน์ของ Avient กำาลังหรืออาจจะได้รับ

ผลกระทบหรือไม่

ธุรกิจของ Avient ดำารงอยู่ได้เนื่องด้วยความเชื่อถือและความมั่นใจที่ลูกค้า

และสาธารณชนมีในตัวเรา ทบทวนบทบาทและกิจกรรมที่คุณทำาอยู่อย่าง

สม่ำาเสมอ และพยายามคิดว่าหากคุณคือผู้สังเกตการณ์ที่ไม่มีอคติ คุณจะ

มีเหตุผลอันควรให้เชื่อได้หรือไม่ว่าอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น เรา

มีหน้าที่ทั้งต่อตัวเราเองและ Avient ในการดำาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการ

กระทำาของเราจะไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม 

โปรดจำาไว้ว่าการมีผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นอาจไม่เป็นการละเมิดหลักจรรยา

บรรณเสมอไป แต่จะถือเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณดังกล่าวหากหลีก

เลี่ยงไม่ยอมเปิดเผย

การเจรจาธรุกจิเพ ือ่ตนเอง
โอกาสทางธุรกิจต่างๆ ที่คุณค้นพบได้ขณะทำางานผ่านการใช้ข้อมูล

 ทรัพย์สิน หรือบุคคลากรในบริษัทถือเป็นของบริษัทมิใช่ของคุณเป็นการ

ส่วนตัว หน้าที่ส่วนหนึ่งในงานของคุณ คือการที่คุณต้องไขว่คว้าโอกาสทาง

ธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หากคุณไขว่คว้าหาโอกาสทางธุรกิจเหล่า

นี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองหรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่นใด คุณ

กำาลังมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทโดยตรง จึงห้ามมิ

ให้ทำาการเจรจาทางธุรกิจเพื่อตนเองดังกล่าว

การคา้ระหวา่งประเทศ
เราต้องปฏิบัติตามกฎควบคุมและข้อจำากัดในเรื่องของการนำาเข้าและส่ง

ออกผลิตภัณฑ์ การบริการ และข้อมูลด้านเทคนิคต่างๆ รวมถึงกฎหมายของ

สหรัฐฯ ที่นำามาบังคับใช้กับสถานที่ตั้งทางธุรกิจและการทำาธุรกรรมของเรา

ทั้งหมดทั่วโลก ข้อบังคับพิเศษต่างๆ ที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่อาจนำาไป

ใช้ในทางทหารหรือมีประโยชน์ในการใช้งานทั้งทางทหาร และทางอื่น และ

ข้อห้ามหรือ มีนโยบายห้ามส่งสินค้าเพื่อต่อต้านการค้ากับบางประเทศหรือ

หน่วยงานบางแห่งอีกด้วย หากคุณทำาธุรกิจในประเทศอื่นๆ หรือกับบุคคล

จากประเทศอื่นๆ หรือหากคุณต้องเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ให้ปรึกษา

ฝ่ายกฎหมายของ Avient เพื่อขอคำาชี้แนะ
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ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร
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ความย ั ง่ยนื
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน Avient มิได้จำากัดอยู่เพียงผู้ร่วมงาน ลูกค้า และ

ซัพพลายเออร์เท่านั้น ประเทศและชุมชนที่เราเข้าไปดำาเนินธุรกิจรวมถึง

โลกโดยรวมล้วนได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงานของเรา ผลิตภัณฑ์

 และบุคลากรของเราด้วย ความครอบคลุมและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

ดำาเนินงานของเรา ผนวกกับมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงของเราทำาให้

เราต้องดำาเนินการตามแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสูงสุดไม่ว่าเวลาจะผ่าน

ไปนานเพียงใด

เรามุ่งมั่นพยายามยึดถือมาตรฐานทางจริยธรรมที่มีความสอดคล้องกันทั่ว

โลกเพียงมาตรฐานเดียว ในขณะเดียวกันก็ให้ความเคารพต่อวัฒนธรรม

และแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจของทุก ๆ ประเทศและทุกชุมชนที่เราเข้าไป

ติดต่อด้วย 

ที่ Avient เรามุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรที่ยั่งยืนระดับโลกด้วยการดำาเนิน

ธุรกิจในแนวทางที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน โดยไม่ลดขีดความ

สามารถของคนรุ่นต่อไปที่จะดำาเนินการเช่นเดียวกันนี้ ความมุ่งมั่นนี้จะ

อยู่ที่วิธีที่เราให้คำาจำากัดความของความยั่งยืน: บุคลากร ผลิตภัณฑ์ โลกและ

ผลการปฏิบัติงาน สรุปรายละเอียดของการมีส่วนร่วมแต่ละแบบจะมีอยู่ใน

รายงานความยั่งยืนของเราที่ Avient.com/sustainability ในฐานะบริษัท

สมาชิกโครงการ Responsible Care® ของสภาเคมีแห่งอเมริกา (American 

Chemistry Council) และสมาชิกผู้ก่อตั้งภาคีเครือข่ายยุติการใช้พลาสติก

 (Alliance to End Plastic Waste) เรามุ่งมั่นทำาตามคำามั่นในการไม่ผิดคำา

สัญญา (No Surprises PledgeSM) และคำาสัญญาในการสร้างความยั่งยืน

 (Sustainability Promise) และพวกเรายึดถือหลักการดังกล่าวด้วยการ

ปฏิบัติตามค่านิยมด้านความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ และการให้เกียรติ

Avient และบุคลากรของเราจะให้ความสำาคัญเร่ืองความปลอดภัยเป็นอันดับ

แรก และสนับสนุนให้เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนของชุมชนท่ีเราเข้าไป

ดำาเนินธุรกิจ บริษัทของเราส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน รวม

ท้ังงานการกุศลต่างๆ ตามความสมัครใจเพ่ือสนับสนุนชุมชนของพวกเขา

Avient พยายามปรับปรุงแนวทางดำาเนินธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ

ทำางานร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน

ของเรา เพื่อช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุด

การดำาเนินการตามแนวทางแก้ปัญหาแบบยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ถูกต้อง

ที่สุดที่เราทำาเพื่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราสามารถทำา

เพื่อผู้ร่วมงานของเรา ลูกค้าของเรา เพื่อนบ้านของเรา ผู้ถือหุ้นของเรา และ

ธุรกิจของเราด้วย

ความปลอดภยั สขุภาพ และส ิง่แวดลอ้ม
Avient ดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยไม่ทำาให้ลูกค้าของบริษัท รวมทั้งสิ่ง

แวดล้อมหรือสาธารณะต้องตกอยู่ในอันตราย ด้วยการทำาให้สภาพแวดล้อม

การทำางานมีปลอดภัยและดีต่อสุขภาพแก่ผู้ร่วมงานและผู้รับจ้างของเรา

Avient คำานึงถึงสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ รวม

ทั้งการป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำาคัญอย่างยิ่ง

ต่อความสำาเร็จของธุรกิจของเรา การที่ความคาดหวังของเราและมาตรฐาน

ที่เราบังคับใช้มีความเข้มงวดมากกว่าข้อกำาหนดทางกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่

ไม่น่าแปลกใจเลย ดังนั้น นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเราที่

นำามาบังคับใช้กับผู้ร่วมงานของ Avient ทั้งหมดจึงมีขึ้นเพื่อพิทักษ์คุ้มครอง

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรแต่ละคนในขณะปฏิบัติงาน เรา

ให้ความสำาคัญสูงสุดกับการลดความเสี่ยง การบาดเจ็บและให้ความสำาคัญ

ด้านการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

การทำาให้แน่ใจว่าทุกคนมีความปลอดภัยนั้นเกิดขึ้นได้เมื่อมีความ

ระมัดระวังและใส่ใจในรายละเอียดอยู่เสมอ การสร้างความตระหนักเรื่อง

ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นและพัฒนาให้มีมากกว่าเดิมได้เมื่อคุณยอมรับว่า

ความปลอดภัยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณ มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธี

การทำางานอย่างเพียงพอ มีการฝึกอบรม และมีการสื่อสารและรับรู้เรื่องความ

เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสถานการณ์ในการทำางาน 

นอกจากนี้ การจัดการขั้นตอนการทำางานของเราให้ปลอดภัยนั้นยังเป็นสิ่ง

สำาคัญยิ่งต่อการรักษาไว้ซึ่งความซื่อตรงในการดำาเนินงานของเรา จะมีการ

จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี กระบวนการขั้นตอน และการฝึกอบรม

ที่มีความจำาเป็นทั้งหมดเพื่อช่วยให้คุณดำาเนินงานตามกระบวนการและ

ทำางานแต่ละงานได้อย่างปลอดภัย

การป้องกันการบาดเจ็บนอกเวลาทำางานก็มีความสำาคัญเท่าเทียมกัน เรา

สนับสนุนให้คุณและสมาชิกครอบครัวของคุณใช้หลักการด้านความ

ปลอดภัยเดียวกันนี้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่บ้าน เมื่อเดินทาง และใน

กิจกรรมทุกอย่าง

การทำางานและใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยคือวิถีชีวิตของเรา เราต้องการให้คุณ

และครอบครัวของคุณมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย

คำาถามและคำาตอบ

ถาม: ผู้บังคับบัญชาของฉันขอให้ฉันปฏิบัติตามกระบวนการ

กำาจัดสิ่งปฏิกูลระบบใหม่ แต่ฉันไม่แน่ใจเลยว่าวิธีการนี้มีความ

ปลอดภัยหรือถูกกฎหมายหรือไม่ ฉันควรทำาอย่างไร?

ตอบ: ห้ามคาดเดาเมื่อต้องจัดการกับกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม

โดยเด็ดขาด สอบถามผู้บังคับบัญชาของคุณให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจ

คำาสั่งนั้น แต่หากยังมีข้อกังวล ให้คุณติดต่อฝ่ายบริหารจัดการท้อง

ถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุในหลักจรรยาบรรณนี้

http://Avient.com/sustainability
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ความปลอดภยัของผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร
สิ่งที่สำาคัญคือ Avient ต้องสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่

ปลอดภัย เป็นที่มั่นใจของลูกค้า รวมทั้งรับผิดชอบต่อสาธารณะ และรักษาไว้

ซึ่งความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้ ผลิตภัณฑ์ของเราออกแบบ ผลิต

ขึ้น และให้บริการตามมาตรฐานภายในของเรา และสอดคล้องกับกฎระเบียบ

ภายนอก รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

เป็นไปตามภาระผูกพันตามข้อตกลงที่ทำาไว้

การเคารพส ทิธมินษุยชน
Avient ให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของบุคคลและยึดถือว่าสิทธิมนุษยชน

พื้นฐานคือค่านิยมหลักของธุรกิจของเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เรา

ห้ามมิให้มีการใช้แรงงานเด็กในงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ Avient ไม่ว่าใน

รูปแบบใดก็ตาม เราให้คำานิยามแรงงานเด็กว่าเป็นการทำางานของบุคคลใด

ก็ตามที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี แต่หากกฎหมายท้องถิ่นมีความเข้มงวดมากกว่า

นโยบายของเรา เราจะปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่มีความเข้มงวดกว่านั้น

 ยิ่งไปกว่านั้น Avient ห้ามมิให้มีการใช้งานแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์

 ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ในธุรกิจของ Avient และเราคาดหวังให้ซัพพลาย

เออร์ ตัวแทน และผู้จัดจำาหน่ายของเราห้ามการใช้แรงงานในลักษณะดัง

กล่าวเช่นกัน นอกจากนี้ เรายังเลือกที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับหน่วย

งานที่ ดำาเนินธุรกิจ และมีกระบวนการ ที่ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐาน และเป็นผู้ที่ทำาการค้าที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงหรือ

ทางอ้อม ไม่ว่าจะดำาเนินธุรกิจอยู่ที่ใดก็ตาม

พนัธสญัญารว่มกนั
การดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงนั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นของพวกเรา

ทุกคนที่ทำางานร่วมกันเป็นทีมที่ Avient การที่พวกเราทุกคนทำางานด้วย

มาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดนั้นเป็นสิ่งที่สำาคัญ พวกเราแต่ละคนสามารถ

ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของเราให้สำาเร็จได้ด้วยการทำาตามหลักปฏิบัติ

ที่วางไว้ในหลักจริยธรรมนี้ โดยดำาเนินการดังนี้:

• เป็นแบบอย่างให้พฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมของ Avient และ

• แสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความกังวล

ใจหรือเรื่องใดๆ ที่คุณมีข้อสงสัย

หลักจรรยาบรรณนี้พัฒนาขึ้นภายในขอบข่ายค่านิยมของ Avient โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางให้แก่ผู้ร่วมงานของ Avient แต่มิได้มีไว้เพื่อ

จัดการกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจหรือปัญหาด้านจริยธรรมที่อาจเกิด

ขึ้นทั้งหมด ไม่มีเอกสารใดที่สามารถกล่าวถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

ทั้งหมด หากคุณไม่แน่ใจว่าจะดำาเนินการอย่างไร ให้ถามคำาถาม และถาม

ต่อไปจนกว่าจะแน่ใจว่าคุณกำาลังทำาสิ่งที่ถูกต้อง สอบถามผู้บังคับบัญชาของ

คุณหรือบุคลากรที่มีประสบการณ์อื่นๆ เพื่อขอคำาแนะนำา แต่ที่สำาคัญที่สุด

คือ คุณต้องถาม!
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ทรพัยากรและขอ้มลูตดิตอ่
นโยบายของเรา
คุณสามารถหาข้อมูลนโยบายเฉพาะและข้อมูลติดต่อได้จาก The Loop ซึ่งเป็นไซต์อินทราเน็ตของเราในส่วน: บุคลากรและแผนก จริยธรรมและนโยบายของ

องค์กร (People & Departments, Ethics & Corporate Policies) หรือจากหัวหน้างานหรือผู้จัดการของคุณ

ขอ้มลูตดิตอ่ภายใน—ดา้นจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องหลักจรรยาบรรณหรือความคาดหวังขององศ์กร ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ต่อไปนี้โดยตรง:

• ผู้บังคับบัญชาของคุณหรือผู้จัดการของ Avient คนใดก็ได้

• ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

• เจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมองค์กร 

• เจ้าหน้าที่คนใดก็ได้ของฝ่ายกฎหมาย

• ฝ่ายงานที่มีความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม (เช่น ฝ่ายการเงินขององค์กร ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายจัดหา)

สายดว่นจรยิธรรม
โทรหรือใช้งานสายด่วนจริยธรรมหากต้องการ:

• คุณต้องการคำาแนะนำาหรือมีคำาถาม

• คุณประสงค์ที่จะแจ้งประเด็นปัญหาหรือข้อกังวล

• คุณแจ้งประเด็นปัญหาหรือข้อกังวลแล้วแต่ยังไม่เป็นที่พอใจ

• คุณไม่แน่ใจว่าจะหาข้อมูลได้จากที่ใด

• คุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะติดต่อหน่วยงานที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณ

สายด่วนจริยธรรมมีให้บริการทั่วโลกใน 20 ภาษา ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ประเทศในยุโรปบางประเทศจำากัดหัวข้อที่คุณสามารถรายงานได้ รวมทั้งอาจจะ

ไม่สามารถรายงานโดยไม่ระบุตัวตน บริษัทภายนอกเป็นผู้รับรายงานทางโทรศัพท์และเว็บทั้งหมดผ่านสายด่วนจริยธรรมและรายงานข้อมูลนั้นไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่าย

จริยธรรมองค์กร การรายงานทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเท่าที่จะสามารถกระทำาได้

สายดว่นจรยิธรรม: 
https://www.Avient.com/company/policies-and-governance/ethics-hotline

หมายเลขโทรศพัทส์ายดว่นจรยิธรรม: 
1-877-228-5410

https://www.Avient.com/company/policies-and-governance/ethics-hotline
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Global Headquarters Avon Lake, 

United States

33587 Walker Road Avon Lake, OH, 
United States 44012

หมายเลขโทรฟรี: 1-866-765-9663
โทรศัพท์: 1-440-930-1000

โทรสาร +440 930 3064

เอเชียแปซิฟิก
Regional Headquarters Shanghai, 

China

2F, Block C 200 Jinsu Road
Pudong, 201206 Shanghai, China

โทรศัพท์: +86 (0) 21 6028 4888
โทรสาร +86 (0) 21 6028 4999

อเมริกาใต้ 
Regional Headquarters  

Sao Paulo, Brazil

Av. Francisco Nakasato, 1700
13295-000 Itupeva Sao Paulo, Brazil

โทรศัพท์: +55 11 4593 9200

ยุโรป
Regional Headquarters Pommerloch, 

Luxembourg

19 Route de Bastogne Pommerloch, 
Luxembourg, L-9638

โทรศัพท์: +352 269 050 35
โทรสาร +352 269 050 45

www.avient.com

http://www.avient.com

	สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
	วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของเรา
	ค่านิยมหลักและค่านิยมส่วนบุคคล

	หลักจรรยาบรรณของเรา
	แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม
	ค่านิยมส่วนบุคคล
	คลายข้อข้องใจและรายงานสถานการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
	สายด่วนจริยธรรม
	การไม่กระทำการโต้ตอบ
	การบังคับใช้หลักจริยธรรม
	การละเมิดหลักจรรยาบรรณ


	การให้เกียรติทุกคน
	ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก 
	การเลือกปฏิบัติและการคุกคาม 
	ความสัมพันธ์ในสถานที่ทำงาน
	การใช้สารเสพติด
	การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ และ ความรุนแรงในที่ทํางาน


	ความซื่อสัตย์ในที่ทำงาน
	ข้อมูล รายละเอียด และบันทึกที่ถูกต้อง
	ความซื่อตรงด้านการบัญชี

	การสอบสวนและการสอบถามจากภาครัฐ
	การสนับสนุน/กิจกรรมทางการเมืองและการสนับสนุนการกุศล
	ข้อมูลภายในและข้อมูลการค้า
	ความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ การให้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ และลิขสิทธิ์
	สื่อสังคมออนไลน์และการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์
	การใช้งานอินเทอร์เน็ตหรืออีเมล
	ความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูล
	ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์และข้อมูลลับ แนวคิด และทรัพย์สินทางปัญญา 
	การพิทักษ์และการใช้สินทรัพย์
	การสื่อสารของบริษัท

	ความซื่อตรงในธุรกิจของเรา
	การเจรจาธุรกิจอย่างยุติธรรม
	การติดสินบนและค่าน้ำร้อนน้ำชา
	ตัวแทนและที่ปรึกษา
	การแข่งขัน
	ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
	ผลประโยชน์ทับซ้อน
	การเจรจาธุรกิจเพื่อตนเอง
	การค้าระหว่างประเทศ


	ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
	ความยั่งยืน
	ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
	ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการบริการ
	การเคารพสิทธิมนุษยชน
	พันธสัญญาร่วมกัน

	ทรัพยากรและข้อมูลติดต่อ


