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ถงึเพือ่นรว่มงานและพนัธมติร

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกจิและหลักจริยธรรมของเราอธิบายถึงรายละเอียดของ 
หลักการทั่วไปในการด�าเนินการซึง่ทุกคนที่ Imersys ควรเคารพในทุกแห่งและทุกวัน 
ของเราทกุคน

จรรยาบรรณของเราเรียกรอ้งใหพ้วกเราแต่ละคนท�ามากกว่าการประพฤติปฏิบัติตน 
ตามรายการที ่ก�าหนดหรอืเพยีงเคารพตอ่กฎหมายและกฎขอ้บงัคบัของประเทศทีรั่บการลงทนุ แต่
จรรยาบรรณนีส้รา้งพลงัใหพ้นักงานทกุคนด�าเนนิการในเชงิบวก และวางแผนกลยทุธต์ามมาตรฐาน
ของประมวลจรยิธรรมระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการท�าธรุกจิทีเ่ขม้งวดทีส่ดุ ค�ามัน่นีเ้ป็นสว่นส�าคญัใน
ความพยายามของเราทีจ่ะรับประกนัสขุภาวะและความปลอดภัย การพัฒนาความสามารถพเิศษ
ความหลากหลายและการมสีว่นรว่ม และเคารพสทิธมินุษยชนของพนักงานภายในกลุม่บรษัิทและ
ภายนอกกลุม่บรษัิท

จรรยาบรรณนี้เป็นการแสดงถงึหนา้ที่ร่วมกันของเราในการดูแลเอาใจใส่โลกเราดว้ยวธิี
เคารพกฎหมายสิง่แวดลอ้มและปฏบิัตเิพือ่อนุรักษ์และเพิม่ประสทิธภิาพการดูแลสิง่แวดลอ้ม
ทั่วโลกใหด้ยี ิง่ขึน้อกีดว้ย ซึง่เป็นการวางรากฐานเพือ่สรา้งอนาคตร่วมกันกับผูถ้อืผลประโยชน์
ร่วมและพันธมิตรในระบบห่วงโซ่ มูลค่า ผ่านการประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและ
วธิีปฏบิัตใินการด�าเนินงานอย่างเป็นธรรม จริยธรรมนี้เนน้ใหเ้ห็นถงึคุณค่าที่เราใหต้่อการ 
มสีว่นรว่มกบัชมุชน และแสดงใหเ้ห็นวา่การสง่เสรมิผลติภัณฑแ์ละเทคโนโลยทีีย่ั่งยนืเป็นหัวใจ
ส�าคญัของธรุกจิ

ดว้ยการด�าเนินธุรกจิของเราบนพื้นฐานที่มั่นคงเช่นนี้ เราจงึสรา้งความเชือ่มั่นแก่ลูกคา้
และผูถ้ือประโยชน์ร่วมทุกคน กับแสดงใหเ้ห็นว่าเราเป็นพันธมติรธุรกจิและพลเมืองธุรกจิ 
ที่พึ่งพาไดแ้ละมีความยั่งยืน จรรยาบรรณนี้ใหค้วามส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการแสดง 
ความเป็นผูน้�าอย่างกระตือรือรน้ของพวกเรา แต่ละคน เพราะจรยิธรรมนั้นตอ้งน�ามาปฏบิัติ
ทุกวันไม่ใช่เก็บอยู่บนหิง้ ความเป็นผูน้�าดังกล่าวเป็นสิง่จ�าเป็นในการท�าใหจ้รรยาบรรณนี ้
เป็นเอกสารที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและ มีผูป้ฏบิัตติาม โดยเราแต่ละคนมีบทบาทในการน�า 
ค�าพดูของเราไปปฏบิตัจิรงิ

เราจะถูกมองว่าเป็นผูน้� าในทุกดา้นในอุตสาหกรรมของเราและในอุตสาหกรรมอื่นได ้
ดว้ยความเป็นผูน้� าทางธุรกจิตามหลักจริยธรรมเท่านั้น เราจะบรรลุผลนี้ก็เมื่อเรามีความ 
มุง่มั่น วัฒนธรรม คา่นยิม การมสีว่นร่วม และการประพฤตปิฏบิัตริ่วมกัน และเมือ่เราตระหนักวา่
จรยิธรรม ความปลอดภัย ความยั่งยนื นวัตกรรม และความสามารถในการท�าก�าไรนัน้ด�าเนนิไป
รว่มกนัได ้

โปรดอ่านจรรยาบรรณนี้อย่างละเอียดถี่ถว้นและถือเป็นส่วนหนึ่งในวิธีการท�างาน 
ของคณุ เราตอ้งรว่มกนัท�าใหแ้น่ใจวา่จรรยาบรรณนีเ้ป็นสิง่กระตุน้ใหเ้ราประสบความส�าเร็จยั่งยนื 
รว่มกนัอยา่ง แทจ้รงิใหเ้ราประสบความส�าเร็จทีย่ัง่ยนืรว่มกนัอยา่งแทจ้รงิ

ดว้ยความนับถอื

สารจากซอีโีอ

ALESSANDRO DAZZA
17 กมุภาพันธ ์2020
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จรรยาบรรณนีม้าพรอ้มกบัหลกัการพืน้ฐานทีอ่ธบิายถงึพนัธสญัญารว่มกนัของเรา 
ในการประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมอือาชพีโดยยดึหลกัคณุธรรมในทกุ ๆ วนั ซึง่เป็นการ
ก�าหนดมาตรฐานในการด�าเนนิการทีค่วรจงูใจเราทกุคนในฐานะพนกังานของกลุม่

บรษิทัรวมถงึพนัธมติรและซพัพลายเออรข์องเรา

จรรยาบรรณนีม้อบแนวทางการปฏบิตัทิ ีช่ดัเจนเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่เราทกุคนปฏบิตัติาม
กฎหมายและกฎขอ้บงัคบัภายในประเทศและระหวา่งประเทศทีม่ผีลบงัคบัใชท้ ัง้หมด  
ในฐานะที ่Imerys เป็นบรษิทัขา้มชาต ิการสนบัสนนุหลกัการและวธิปีฏบิตัทิ ีด่ที ีส่ดุ

ในการด�าเนนิธรุกจิตามหลกัจรยิธรรมจงึเป็นเรือ่งจ�าเป็น โดยมเีครือ่งมอืทีเ่ป็น 
รปูธรรมและมปีระสทิธผิลเชน่จรรยาบรรณนีซ้ ึง่จดัการโดยองคก์รทีทุ่ม่เท

การท�าความเขา้ใจและการใช ้
จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ 

และหลกัจรยิธรรมนี้
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ขอบเขต

จรรยาบรรณนี้เป็นเอกสารทีม่พีืน้ฐานมาจาก
การเคารพต่อกฎหมาย หลักจรยิธรรม และ
ผูถ้อืผลประโยชน์ร่วมของเราทัง้ภายในและ
ภายนอก

•  การรับประกันสขุภาวะและความปลอดภัย
ของพนักงานทัง้หมดและของทุกคนทีเ่รา
ท�างานดว้ย

•  การแสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิตัติามกฎหมาย
และกฎขอ้บงัคบัทีม่ผีลบงัคบัใชท้ัง้หมด

•  การรับรองวา่วธิปีฏบิตัขิองเราสะทอ้นให ้
เห็นถงึมาตรฐานสงูสดุของหลกัคณุธรรม 
ความรับผดิชอบ และการเคารพตอ่
พันธมติรของเรา

•  การเคารพตอ่สทิธมินุษยชน
•  การสนับสนุนใหพ้นักงานพัฒนาความ

สามารถพเิศษ ความเชีย่วชาญ และทกัษะ
ความช�านาญของตนอยา่งเต็มที่

•  การส่งเสริมความหลากหลายและการ
ยอมรับความแตกตา่ง

•  การสนับสนุนใหเ้กดิการพัฒนาในประเทศ
ทีเ่ราด�าเนนิการอยู่

•  การมุง่มัน่ท�าตามมาตรฐานระหวา่งประเทศ
สงูสดุในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม และการ
ด�าเนนิการพัฒนาทีย่ัง่ยนื 

บคุคลทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบงัคบัใช้

Imerys คาดหวังใหพ้นักงานของ Imerys 
ทุกคน รวมถงึพนักงานของบรษัิทสาขา ผู ้
ด�ารงต�าแหน่งที่ไดรั้บความเชื่อถือและมี
ความรับผดิชอบตอ่ Imerys ทกุคน รวมถงึ
ผูท้ีท่�าธรุกจิกบัเรา เคารพจรรยาบรรณนีแ้ละ
หลกัการในการด�าเนนิการตามหลกัจรยิธรรม
ทีเ่ป็นพืน้ฐานของจรรยาบรรณนี้
บรรดาผูจั้ดการของ Imerys มคีวามรับผดิ
ชอบที่เฉพาะเจาะจงเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการ
ใชจ้รรยาบรรณนี้ เพราะจรรยาบรรณนี้จะ
ครอบคลมุทกุหน่วยงานในแผนธรุกจิและการ
ตดัสนิใจของตน

นอกจากพนักงานของ Imerys แลว้ จรรยา
บรรณนี้ยังครอบคลมุกจิการร่วมคา้ทีอ่ยูภ่าย
ใตก้ารควบคมุของ Imerys ซัพพลายเออร ์
เอเย่นต ์และพันธมติรทางธุรกจิระยะยาวที่
เทยีบเทา่รายอืน่ ๆ ของ Imerys อกีดว้ย

จรรยาบรรณนีเ้ป็นผลมาจากกระบวนการ
ปรกึษาหารอืกนัอยา่งกวา้งขวางและมกีาร
ตรวจทานอยา่งสม�า่เสมอ

เอกสารทีเ่ป็นปจัจบุนัอยูเ่สมอ

จรรยาบรรณนี้เป็นผลมาจากการปรึกษา
หารือกันภายในอย่างกวา้งขวางและมีการ
ตรวจทานโดย คณะกรรมการก�ากบัดูแล
การปฏิบตัติามกฎข้อบงัคบัและหลกั
จรยิธรรมของกลุม่บรษิทั ไดรั้บการอนุมัติ
จากประธานกลุม่บรษัิทและประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร จรรยาบรรณนี้ไดรั้บการตรวจทาน
อยา่งสม�า่เสมอและอาจมกีารแกไ้ขเป็นระยะ 
ๆ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีารปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

วตัถปุระสงคข์อเราคอื เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จรรยา
บรรณของเรา สะทอ้นใหเ้ห็นถงึแนวทางการ
ปฏบิัตทิีเ่ป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์มาก
ที่สุด ในการด�าเนินการตามหลักจรยิธรรม
ส�าหรับทัง้บรษัิท และส�าหรับการท�างานประจ�า
วนัของเราแตล่ะคน ไมว่า่เราจะประจ�าอยูท่ีใ่ด
กต็าม

Imerys คาดหวังใหเ้ราทุกคนท�าความคุน้
เคยและปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดตา่ง ๆ ในจรรยา
บรรณนี้ โดยมกีารจัดโปรแกรมการตระหนัก
รูแ้ละการฝึกอบรมใหท้กุคนเพือ่ใหเ้กดิความ
เขา้ใจและมีการปฏิบัตติามจรรยาบรรณนี ้
คุณควรสอบถามผูจั้ดการหรือตัวแทนฝ่าย
ทรัพยากรบคุคลในพืน้ที ่ฝ่ายกฎหมาย หรอื
ฝ่ายตรวจสอบภายในของคณุ หากไมแ่น่ใจ
เกีย่วกบัเนือ้หาใด ๆ ในจรรยาบรรณนี้

การฝึกอบรมจัดขึน้เพือ่ชว่ยใหผู้จั้ดการและ
พนักงานเขา้ใจและฝึกปฏบิตัติามจรรยา
บรรณและมาตรฐานการด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็น
พืน้ฐานของจรรยาบรรณนี ้

คูม่อืในการฝึกปฏบิตัติามพนัธ
สญัญาของเรา

เอกสารนี้ไม่ไดม้ีไวเ้พื่อใหอ้่านอ่านเพียง
ครั ้งเดียวแลว้ลืม แต่เป็นเอกสารที่เป็น
ปัจจุบันซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถฝึกปฏบิัตติาม
มาตรฐานสงูสดุของการด�าเนนิธรุกจิและหลกั
จรยิธรรม เราจะรับประกนัความเป็นผูน้�าตาม
หลักจรยิธรรมของบรษัิทเราทัง้หมดไดด้ว้ย
การเคารพหลกัการและแนวทางในการปฏบิตั ิ
แตล่ะขอ้ในเอกสารนีเ้ป็นประจ�าทกุวนัเทา่นัน้ 

เอกสารนี้สามารถช่วยใหคุ้ณท�าสิ่งที่ถูก
ตอ้ง ซึง่บางครัง้ตอ้งใชค้วามกลา้หาญใน
สถานการณท์ีซ่บัซอ้นและละเอยีดออ่น 
องคป์ระกอบทัง้หมดมีอยู่ในเอกสารนี้เพื่อ
ชีแ้นะใหคุ้ณเคารพต่อฎหมาย กฎขอ้บังคับ 
และหลกัจรยิธรรมทีเ่รายดึถอืทัว่โลก

เราขอใหพั้นธมติรทางธุรกจิของเรา ปฏบิัติ
ตามหลกัการในเอกสารนีเ้ชน่กนั ซึง่จะท�าให ้
เราทกุคนมมีาตรฐานร่วมกันทัง้ในเรือ่งหลัก
คณุธรรมและความโปรง่ใส รวมถงึการเคารพ
กฎหมายและกฎขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด
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ในการใชห้ลกัการของจรรยาบรรณนี ้เราแสดงใหเ้ห็นวา่ 
เราเคารพโลกทีเ่ราด�าเนนิการอยู ่เรามุง่ม ัน่ตอ่ 

บทบาทของเราในสงัคมและในการปฏบิตัติามภาระหนา้ทีต่อ่ประเทศ 
และชุมชนทีเ่ราด�าเนนิธรุกจิอยู ่ดว้ยการกระท�านี ้

ท�าใหเ้รามสีว่นท�าใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืโดยตรง

การเคารพโลกทีเ่ราด�าเนนิการอยู ่
และความสมัพนัธท์ ีเ่รามกีบัผูอ้ ืน่

เราพึง่พาอาศัยความสัมพันธท์ีเ่ราม ี เราเคารพประเทศ
และชุมชนที่เราด�าเนินการอยู่ และเราตอ้งการใหฝ่้าย
ตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ดรั้บประโยชนจ์ากการมตีวัตนของเรา เรา
สามารถคาดหวังวา่จะไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นพันธมติรที่
เชือ่ถอืไดแ้ละเป็นผูเ้ลน่ทีด่ใีนชมุชนทั่วโลกได ้ดว้ยการ
แสดงใหเ้ห็นถงึการเคารพกฎหมายและการประพฤตปิฏบิตั ิ
ตามหลกัจรยิธรรมเทา่นัน้

เราเอาใจใสผ่ลลพัธท์ีเ่กดิจากการตดัสนิใจของเราซึง่มผีล
ตอ่ผูท้ีอ่ยูร่อบตัวเรา ไมว่า่จะเป็นเรือ่งเล็กหรอืเรือ่งใหญ ่
ซึง่รวมถงึผลกระทบต่อสทิธมินุษยชน สุขภาวะ ความ
ปลอดภยั และสิง่แวดลอ้มดว้ย นีเ่ป็นเรือ่งของการเคารพ
ตนเอง การเคารพโลกของเรา และการเคารพผูอ้ืน่

ใชจ้รรยาบรรณนีแ้ละท�าใหห้ลกัจรยิธรรม
เป็นสว่นหนึง่ในการท�างานประจ�าวนัของคณุ

ขอ้ตกลงระดบัสากลทีเ่ป็นบรรทดัฐาน 
คอืทีม่าของมาตรฐานทางสงัคม 
และสิง่แวดลอ้มของเรา

เราเชือ่วา่การประพฤตปิฏบิตัทิางสงัคมและสิง่แวดลอ้มที่
มมีาตรฐานสงูในธรุกจิของเราทัง้หมดเป็นสิง่จ�าเป็นเพือ่
ใหเ้ราบรรลเุป้าหมายทัง้ทางการเงนิและเป้าหมายทีไ่มใ่ช่
ทางการเงนิของกลุม่บรษัิท

ดงันัน้ จรรยาบรรณของเราจงึมพีืน้ฐานมาจากวธิปีฏบิตัทิีด่ ี
ทีส่ดุซึง่เป็นทีย่อมรับในระดบันานาชาต ิซึง่รวมถงึแนวทาง
การปฏบิตัแิละหลกัการจากขอ้ตกลงระหวา่งประเทศทีเ่ป็น
บรรทดัฐานหลายรายการ รวมถงึขอ้ตกลงดงัตอ่ไปนี:้
•  ขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิ(UN GC)
•  เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืแหง่สหประชาชาต ิ

(UN SDG)
•  หลกัการชีแ้นะวา่ดว้ยธรุกจิและสทิธมินุษยชนแหง่

สหประชาชาติ
•  แนวทางการปฏบิตัขิององคก์ารเพือ่ความรว่มมอืและ 

การพัฒนาทางเศรษฐกจิ (OECD) ส�าหรับบรษัิท 
ขา้มชาติ

•  แนวทางการตรวจสอบสถานะของกจิการของ OECD
เพือ่การมสีว่นรว่มของผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มส�าคญั 
ในภาคธรุกจิการสกดัทรัพยากรธรรมชาติ

•  อนุสญัญามาตรฐานแรงงานหลกัขององคก์ารแรงงาน
ระหวา่งประเทศ (ILO)

•  ค�าปฏญิาณวา่ดว้ยบรรยากาศทางธรุกจิของฝร่ังเศส
•  พันธสญัญาทางธรุกจิของ act4nature

เพือ่ความหลากหลายทางชวีภาพ

พนัธสญัญาของเรา

https://www.unglobalcompact.org/
https://www.medef.com/uploads/media/node/0014/03/11744-les-entreprises-francaises-s-engagent-pour-le-climat-juillet-2019-en-v7.pdf
http://www.act4nature.com/who-are-we/?lang=en
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252462-en.pdf?expires=1525445428&id=id&accname=guest&checksum=D9E717ED923C88162705875F6685F213
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_095895.pdf
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ขอ้ตกลงและมาตรฐานระหวา่งประเทศเหลา่นีร้วมถงึหลกั
การความรับผดิชอบทางสงัคมเชงิบรรษัทในฐานะทีเ่ป็นวธิี
การเพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาทีย่ัง่ยนื

เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นผูน้�าของ Imerys ในฐานะ
พลเมอืงบรรษัททีม่คีวามรับผดิชอบ เรามเีป้าหมายใน
การปฏบิัตติามและมสีว่นรว่มอยา่งเต็มทีใ่นขอ้ตกลงโลก
แหง่สหประชาชาตแิละเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนืแหง่
สหประชาชาติ
จรรยาบรรณนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึพันธสญัญาของเราทีม่ตีอ่
วตัถปุระสงคน์ีใ้นดา้นหลกัสามดา้น ดงันี:้
•  การเพิม่ขดีความสามารถใหบ้คุลากรของเรา ดว้ย

การพัฒนาความสามารถพเิศษและอาชพีในเชงิรกุ รวม
ถงึการรับประกนัความปลอดภยั สขุภาวะ และการเคารพ
สทิธมินุษยชนของเรา;

•  การดูแลเอาใจใส่โลกของเรา ดว้ยการกระท�าที่
ตระหนักถงึการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และมสีว่น
รว่มในการดแูลสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื;

•  การสรา้งอนาคตรว่มกนักบัผูถ้อืผลประโยชนร์ว่ม
ของเราท ัง้หมด ดว้ยการด�าเนนิธรุกจิอยา่งไรข้อ้ครหา 
การมสีว่นรว่มกบัผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มอยา่งสรา้งสรรค ์
และการจัดการผลติภณัฑอ์ยา่งยัง่ยนืและมนีวตักรรม

วธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุและมาตรฐานทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั 
จรรยาบรรณนีใ้หป้ระโยชนแ์กผู่ถ้อืผลประโยชนร์ว่ม
ทัง้หมด และเป็นพันธสญัญาตอ่ความเป็นผูน้�าในการรับ
ผดิชอบตอ่สงัคมเชงิบรรษัท

จรรยาบรรณนี้ไดรั้บการออกแบบขึน้เพื่อพิจารณาถึง
ประโยชนข์องผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มซึง่รวมถงึฝ่ายตา่ง ๆ ดงั
ตอ่ไปนี:้
•  ส�าหรบัพนกังานของเรา: การรับประกันวธิปีฏบิัตทิี่

ปลอดภัยส�าหรับสภาพแวดลอ้มในการท�างานทีม่สีุข
ภาวะทีด่ ี เป็นธรรม ยอมรับความแตกต่าง และแสดง
ความเคารพ ทีซ่ ึง่เคารพสทิธมินุษยชนและกฎหมาย
แรงงานอยา่งเต็มที;่ การสนับสนุนการพัฒนาอาชพี การ
บรรลคุวามเป็นเลศิดา้นสิง่แวดลอ้มเพือ่รับรองการเป็นที่
ยอมรับและความยัง่ยนืของธรุกจิ;

•  ส�าหรบัชุมชนของเรา: การรักษาความสัมพันธอ์ันดี
กับชมุชนใกลเ้คยีง ซึง่ขึน้อยู่กับการสือ่สารทีโ่ปร่งใส
และการสรา้งคา่นยิมภายในบรบิททางเศรษฐกจิสงัคม
ทอ้งถิน่;

•  ส�าหรบัลูกคา้และผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มของเรา:  
การส่งเสรมิความสัมพันธท์ีม่คีุณภาพกับลูกคา้; การ
พัฒนาผลติภัณฑแ์ละเทคโนโลยชีัน้น�าทีป่ลอดภัยตอ่
สิง่แวดลอ้ม และรับรองการใชป้รมิาณส�ารองแรอ่ยา่งมี
ประสทิธภิาพ; การปรับใชก้ารไหลของขอ้มูลขา่วสาร
ทีช่ดัเจนและสม�า่เสมอกบัผูถ้อืผลประโยชนร์ว่ม; และ

•  ส�าหรบัพนัธมติรทางเศรษฐกจิของเรา: การรับรอง
วา่เอเยน่ต ์ตวัแทน ทีป่รกึษา ซพัพลายเออร ์พันธมติร
ทางธรุกจิ หรอืบคุคลภายนอกอืน่ ๆ ทีท่�างานรว่มกบัเรา 
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณนีแ้ละใชม้าตรฐานและพันธสญัญา
ในการมหีลกัคณุธรรม ความเป็นธรรม และการประพฤติ
ปฏบิัตติามหลักจรยิธรรมทีค่ลา้ยคลงึกันในการปฏบิัติ
งานของตนและในระบบซพัพลายเชนทีเ่กีย่วขอ้งของตน

รายละเอยีดและความคาดหวังทีเ่ฉพาะเจาะจงซึง่มตี่อ
ซพัพลายเออรข์องเราทัง้หมดมอีธบิายไวใ้น มาตรฐาน
ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก�ากบัดูแลส�าหรบั
ซพัพลายเออรข์อง Imerys ซึง่สามารถเขา้ไปดไูดบ้น
เว็บไซตข์อง Imerys: www.imerys.com 

การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบั

การปฏบิตัติามกฎหมายเป็นพืน้ฐานของการประพฤตปิฏบิตั ิ
ตามหลกัจรยิธรรมของเรา Imerys เองจะปฏบิตัติามกฎขอ้
บังคับไดก้็ตอ่เมือ่แตล่ะบคุคลและธุรกจิในฐานะนติบิคุคล
ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัไดอ้ยา่งไมม่ขีอ้บกพรอ่งเทา่นัน้

แนวทางการปฏบิัตทิี่ระบุในจรรยาบรรณนี้มีความส�าคัญ
เป็นการเฉพาะเนื่องจากการปฏบิัตงิานทั่วโลกของเราตอ้ง
เป็นไปตามกฎหมายและกฎขอ้บังคับของหลายประเทศ 
และองคก์รเหนอืชาตซิ ึง่รวมถงึสหภาพยโุรป

เนือ่งจาก Imerys เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์
ฝร่ังเศส เราจงึปฏบิัตติามกฎหมายฝร่ังเศสทีม่ผีลบังคับใช ้
ทัง้หมด และกฎหมายภายในประเทศทีม่ผีลบงัคบัใชท้ัง้หมด
ของประเทศทีเ่ราด�าเนนิธรุกจิอยู ่ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 
ยิง่ไปกวา่นัน้ ขนบธรรมเนยีมและกฎหมายทัว่โลกแตกตา่ง
กันอยา่งมากและแตล่ะแหง่อาจขัดแยง้กัน ถงึแมว้า่เราจะ
ปฏบิัตงิานอยู่ในประเทศทีก่ฎหมายทอ้งถิน่และวธิปีฏบิัติ
ทั่วไปไม่เขม้งวดเท่ากับทีก่�าหนดไวใ้นจรรยาบรรณนี้และ
นโยบายบรษัิทของเรา เรายังคาดหวังใหท้กุฝ่ายทีอ่ยูภ่าย
ใตก้ารบงัคบัใชข้องจรรยาบรรณนีป้ฏบิตัติามมาตรฐานสงูสดุ

กฎหมายของบางประเทศอาจบังคับใชข้อ้ก�าหนดหรอืขอ้
หา้มทีน่อกเหนือไปจากทีม่อียู่ในจรรยาบรรณนี้ ในกรณี 
ดังกล่าว เราปฏบิัตติามขอ้ก�าหนดทอ้งถิน่ดังกล่าวอย่าง
ครบถว้น ตอ้งมกีารเสนอขอ้ยกเวน้ทอ้งถิน่ใด ๆ ของจรรยา
บรรณนี้และไดรั้บการอนุมัตจิากทีป่รกึษาทั่วไปของกลุ่ม
บรษัิทกอ่นน�ามาใช ้

การก�าหนดมาตรฐานสงูสดุ ท�าใหเ้ราทราบวา่เราจะปฏบิัติ
ตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัทีเ่ขม้งวดทีส่ดุทัว่โลก

ความเป็นผูน้�าทีย่ัง่ยนืของ Imerys ตอ้งมลีกัษณะ 
ทีเ่ป็นแบบอยา่งในการด�าเนนิธรุกจิตามหลกัจรยิธรรม

http://www.imerys.com
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การเพิม่ขดีความสามารถใหบ้คุลากรของเราโดยเร ิม่จากการรบัรองวา่ 
สขุภาวะและความปลอดภยัเป็นคา่นยิมหลกัในกลุม่บรษิทัของเรา ซึง่เป็นเหตผุล

ทีจ่รรยาบรรณนีส้นบัสนนุการเพิม่ขดีความสามารถของแตล่ะบคุคล 
ความเป็นผูน้�าทีก่ระตอืรอืรน้ การฝึกอบรม และความส�านกึรบัผดิชอบ 

เพือ่เป็นสถานทีป่ฏบิตังิานทีป่ราศจากการบาดเจ็บซึง่เป็นวตัถปุระสงคร์ว่มกนั

สขุภาวะและความปลอดภยัมคีวามส�าคญั 
เป็นอนัดบัหนึง่ในสถานทีป่ฏบิตังิาน

การเคารพซึง่กันและกัน หมายถงึการเคารพสุขภาวะและ
ความปลอดภัยของเราแต่ละคน การประพฤตปิฏบิัตขิอง 
ทุกคนมีส่วนท�าใหเ้กดิสถานที่ปฏบิัตงิานที่ปราศจากการ 
บาดเจ็บ ซึง่เป็นเหตผุลทีเ่ราตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบแบบแผน
ดา้นความปลอดภัยอย่างครบถว้น รวมถงึกฎหมายและกฎ
ขอ้บังคับดา้นสขุภาวะและความปลอดภัยในการปฏบิัตงิาน
ทั่วทัง้กลุ่มบรษัิท เรามุ่งมั่นเพือ่ปรับปรุงระบบสขุภาวะและ
ความปลอดภยัของเราอยา่งตอ่เนือ่ง และท�างานรว่มกนัโดย
ความรว่มมอืของพนักงาน ผูรั้บจา้ง ผูม้าตดิตอ่ และชมุชนที่
เราด�าเนนิการอยู ่ในขณะเดยีวกนั เรายงัมุง่มัน่เพือ่รับรองวา่มี
การประเมนิความเสีย่งในอตุสาหกรรมทัง้หมดและมโีปรแกรม
การป้องกนัทีแ่ข็งแกรง่อกีดว้ย

ความเป็นผูน้�า การฝึกอบรม และการม ี
สว่นรว่ม คอืหวัใจส�าคญั

การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัเชงิรกุเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรับ
เรา โดยเป็นทัง้ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลและความ
รับผดิชอบร่วมกันทีต่อ้งมคีวามเป็นผูน้�าและการฝึกอบรมที่
ชดัเจน รวมถงึการมสีว่นรว่มของทกุคนในสถานทีป่ฏบิตังิาน 
เราทกุคนตอ้งเคารพกฎและขัน้ตอนปฏบิัต ิรายงานสภาพที่
ไมป่ลอดภัยอยา่งกระตอืรอืรน้เพือ่รับรองวา่มกีารด�าเนนิการ
แกไ้ขทีเ่หมาะสม พนักงานต�าแหน่งผูบ้รหิารอาวโุสมคีวาม 
รับผดิชอบเป็นการเฉพาะในการเป็นผูน้�าโดยการเป็นแบบ
อยา่ง และรับรองวา่ไมม่กีารประนีประนอมเกีย่วกับหลักการ
ดา้นสขุภาวะและความปลอดภยั

ความเป็นอยูท่ ีด่ขีองพนกังานคอืพืน้ฐานความ
เป็นอยูท่ ีด่ขีองธรุกจิ

เรามุ่งมั่นเพื่อปกป้องสุขภาพกายและความเป็นอยู่ที่ดีใน 
สถานทีป่ฏบิตังิาน ไมใ่ชเ่พยีงเพราะวา่เป็นการท�าในสิง่ทีถ่กู
ตอ้งในการเคารพพนักงานทกุคน แตเ่ป็นเพราะเราตระหนัก
ดีว่าก�าลังคนที่มีสุขภาวะที่ดียังมีส่วนท�าใหธุ้รกจิประสบ 
ความส�าเร็จอกีดว้ย เรามุง่มัน่เพือ่ลดกรณีการเจ็บป่วยจากการ
ท�างานในแตล่ะปีดว้ยการระบ ุการประเมนิ และการควบคมุ 
ทีด่ขี ึน้เกีย่วกบัโอกาสการเกดิความเสีย่งในสถานทีป่ฏบิตังิาน

Imerys ก�าหนดใหก้ารเคารพมาตรฐานสงูสดุดา้นสขุภาวะ
และความปลอดภยัเป็นพันธสญัญารว่มกนัของเราทัว่โลก
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การปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรมไมใ่ชเ่พยีงการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎบงัคบัทีเ่ป็น
ทางการทีค่วบคมุธรุกจิของเราเทา่น ัน้ แตย่งัเป็นการปฏบิตัติามมาตรฐานสงูสดุ 

ดา้นคณุภาพ หลกัคณุธรรมสว่นบคุคล รวมถงึการตดิตอ่ธรุกจิกบับคุคลภายนอกอยา่ง
เป็นธรรม ซึง่ชว่ยใหเ้ราสามารถตดัสนิใจทางธรุกจิโดยมขีอ้มลูพรอ้มและเป็นกลาง รวม

ถงึหลกีเลีย่งการฝ่าฝืนกฎหมายและนโยบายบรษิทัโดยไมต่ ัง้ใจไดอ้กีดว้ย 

หลกัคณุธรรมและมาตรฐานสงูสดุในการ
ประกอบวชิาชพีของแตล่ะบคุคล

ความรบัผดิชอบและความเป็นผูน้�าของ
พนกังานเป็นรากฐานของระบบทีเ่ป็นไปตาม
หลกัจรยิธรรมของเรา

การทีเ่ราแต่ละคนที ่ Imerys ตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายของ
แตล่ะประเทศทีเ่ราด�าเนนิการอยูเ่สมอเป็นเรือ่งทีป่ราศจาก
ขอ้สงสยั และการประพฤตปิฏบิตัทิางวชิาชพีของแตล่ะบคุคล
ของเราควรแสดงถงึความเคารพซึง่กนัและกนัและการเคารพ
ผูถ้อืผลประโยชน์ร่วมอืน่ ๆ ของเราทัง้หมด รวมถงึลูกคา้ 
ซพัพลายเออร ์เอเยน่ต ์ผูถ้อืหุน้ และชมุชนทีเ่ราท�างานอยู ่
ความเคารพทีเ่ราแสดงต่อผูถ้อืผลประโยชน์ร่วมของเราจะ
เป็นเพยีงการรักษาและเพิม่ความเชือ่ถอืและความเชือ่มั่นที่
ผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มมตีอ่เราเทา่นัน้ สิง่ทีน่อกเหนอืไปจาก
นัน้ เราทกุคนสามารถเป็นผูน้�าตามหลักจรยิธรรมได ้เราทกุ
คนควรทราบ พัฒนา และแสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นผูน้�าใน
การด�าเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ ประจ�าวัน เราควรน�าดว้ยการเป็น
แบบอยา่งโดยมกีารตระหนักรูท้ีช่ดัเจนถงึหลกัจรยิธรรม การ
ยอมรับความเห็นของผูอ้ืน่ ความเปิดเผย และความจรงิใจ 
ไม่มทีีใ่ดยอมรับการประพฤตปิฏบิัตทิีไ่ม่เหมาะสมหรอืการ
เลอืกปฏบิตัไิมว่า่ในรปูแบบใด ๆ

การหลกีเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้น

เราทุกคนต่างตอ้งระมัดระวังเพื่อหลกีเลีย่งแมแ้ต่ลักษณะ
ทีป่รากฎวา่เป็นผลประโยชน์ทับซอ้น ซึง่รวมถงึการท�างาน
อืน่ใด หากมขีอ้สงสัยใดๆ คณุควรปรกึษาผูจั้ดการของคณุ 
เกีย่วกบัขอ้สงสยัดงักลา่ว

เรายงัตอ้งระแวดระวงัสถานการณท์ีผ่ลประโยชนข์อง Imerys 
และผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มของ Imerys อาจมผีลกระทบตอ่
ประโยชนส์ว่นตวัของเรา ไมว่า่จะเป็นเชงิบวกหรอืเชงิลบ

ไม่ใช่เฉพาะพนักงานเท่านั้นที่ขอ้ก�าหนดนี้มีผลบังคับใช ้ 
ทุกคนที่เชื่อมโยงกับ Imerys ไม่ว่าในทางใด รวมถึง 
ผูอ้�านวยการและเจา้หนา้ที ่และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นหุน้
สว่นและเป็นกจิการร่วมคา้กับกลุม่บรษัิทควรมคีวามระแวด
ระวงัและมคีวามโปรง่ใสในการเปิดเผยสถานการณใ์หมใ่ด ๆ 
ทีอ่าจท�าใหเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้น

พนักงานแตล่ะคนมบีทบาทหนา้ทีป่ระจ�าวนัทีต่อ้งปฏบิตั ิ
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การท�าธรุกรรมหุน้ของ Imerys

นอกจากนี ้เราทกุคนในฐานะพนักงานและผูอ้ืน่ทกุคนทีม่คีวาม
เชือ่มโยงกบั Imerys มคีวามรับผดิชอบทางกฎหมายและตาม
หลกัจรยิธรรมเพือ่หลกีเลีย่งการไดป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูส�าคญั
หรอืขอ้มลูวงใน(1) ทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ(2) 

เราทกุคนรวมถงึสมาชกิครอบครัวของเราตอ้งไมซ่ือ้หรอืขาย
หุน้ของ Imerys หรอืตราสารสทิธทิีจ่ะซือ้ขายหุน้ของ Imerys 
ในตลาดหลกัทรัพย ์หากเราทราบขอ้มลูวงใน

การสง่ตอ่ขอ้มลูส�าคญัหรอืขอ้มลูวงใหผู้อ้ ืน่เป็นการกระท�าทีผ่ดิ
กฎหมาย ไมว่า่ผูนั้น้จะแสดงททีา่วา่จะซือ้หรอืขายหุน้หรอืไม ่
และถงึแมว้า่ผูนั้น้จะไมไ่ดป้ระโยชนจ์ากการทราบขอ้มลูวงใน
ของการด�าเนนิธรุกจิของ Imerys กต็าม

การใชท้รพัยส์นิของ Imerys 

เราทกุคนมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการใชท้รัพยส์นิและทรัพยากร
ของกลุ่มบรษัิทอย่างเหมาะสม และปกป้องทรัพย์สนิและ
ทรัพยากรดงักลา่วโดยการเคารพนโยบายของกลุม่บรษัิท

ซึง่แน่นอนวา่ทรัพยส์นิของ Imerys มไีวเ้พือ่ใชใ้นการท�างาน
อยา่งมอือาชพี ซึง่รวมถงึขอ้มลู เทคโนโลย ีและทรัพยากรทีใ่ช ้
ในการตดิตอ่สือ่สาร เชน่ โทรศพัท ์อเีมล ขอ้ความเสยีง และ
การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต การใชข้อ้มลู เทคโนโลย ีและทรัพยส์นิ
ทีใ่ชใ้นการตดิต่อสือ่สารเป็นการส่วนตัวอย่างสมเหตุสมผล
อาจสามารถท�าไดโ้ดยสอดคลอ้งตามนโยบายเฉพาะของแตล่ะ
องคก์รในกลุม่บรษัิทและในแงข่องความเป็นสว่นตวั

Imerys ตระหนักถึงความรับผิดชอบของบริษัทในการ 
ตรวจสอบขอ้มลูทีอ่ยูใ่นอปุกรณส์ือ่สารของบรษัิท และเราทกุ
คนตอ้งใหค้วามร่วมมอืเมือ่จ�าเป็น เพือ่อ�านวยความสะดวก
ในการเขา้ถงึขอ้มูลดังกล่าวบนอปุกรณ์ของกลุ่มบรษัิททีเ่รา
ใช ้ Imerys จะด�าเนนิขัน้ตอนอันสมควรต่าง ๆ ทัง้หมดเพือ่ 
หลีกเลี่ยงการตรวจสอบการติดต่อสื่อสารที่เป็นส่วนตัว  
ไมเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ ในการปกป้องทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการตดิตอ่
สือ่สารดงักลา่ว

ในฐานะกลุม่บรษัิท เราใชเ้ครือ่งมอืและวธิกีารมาตรฐานในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางธรุกจิจ�านวนมาก เพือ่ปกป้อง
พนักงาน ธุรกจิ และทรัพยส์นิของเรา เครือ่งมอืเหล่านี้รวม
ถงึการคัดกรองเว็บไซตท์างอนิเทอรเ์น็ต การป้องกันไวรัส 
การสง่ขอ้ความ และบรกิารการท�างานร่วมกันผ่านระบบทีใ่ช ้
รายการบนัทกึ การตรวจสอบ และความสามารถในการรายงาน  
ซึง่อาจมกีารน�ามาใชเ้พือ่ระบภุยัคกุคาม บล็อกการรับสง่ขอ้มลู
ทางเครือข่ายที่น่าสงสัย แกปั้ญหา หรือจัดการแบนด์วทิ 
เครอืขา่ย และอาจมคีวามจ�าเป็นเพือ่ปฏบิัตติามกฎขอ้บังคับ
ทอ้งถิน่

ทุกคนที่ใชท้รัพย์สนิของ Imerys มีหนา้ที่ในการปกป้อง
ทรัพยส์นิไม่ใหเ้กดิการเสือ่มสภาพ การเปลีย่นแปลง การ
ทจุรติ การสญูหาย หรอืการลกัขโมย และตอ้งไมเ่ลีย่งโซลชูนั
การรักษาความปลอดภยับนอปุกรณท์ีก่ลุม่บรษัิทจัดเตรยีมให ้

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัและทรพัยส์นิทางปญัญา

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับเป็นทรัพยส์นิทีม่มีลูคา่สงู เป็นทรัพยส์นิ
ของกลุม่บรษัิททีร่วมถงึทรัพยส์นิทางปัญญา เชน่ สทิธบิัตร 
เครื่องหมายการคา้ ความลับทางการคา้ และทักษะความ
ช�านาญ อกีทัง้ยังรวมถงึขอ้มลูเชงิกลยทุธ ์ขอ้มลูทางการเงนิ 
ขอ้มูลเทคนิคภายใน หรอืขอ้มูลทีม่คีวามละเอยีดอ่อนทาง 
การคา้ รวมถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลและทรัพยากร
บคุคล

ขอ้มูลที่เป็นความลับยังรวมถึงขอ้มูลเกี่ยวกับการจัดการ 
เครือ่งมอืหรอืระบบตา่ง ๆ และขอ้มลูทีบ่คุคลภายนอกก�าหนด
ความรับผดิชอบใหเ้ราเกบ็รักษาเป็นความลบั

เราทุกคนมีหนา้ที่รับผิดชอบในการปกป้องขอ้มูลที่เป็น
กรรมสทิธิแ์ละรับรองวา่มกีารใชง้านขอ้มลูดงักลา่วอยา่งเหมาะ
สมและแบง่ปันขอ้มลูใหเ้ฉพาะผูอ้ืน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ เพือ่
ป้องกันการเปิดเผยขอ้มูลโดยบังเอญิ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
หรอืโดยไมม่กีารป้องกนั เราตอ้งระมัดระวงัเพือ่หลกีเลีย่งการ
เปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เชน่ 
ลกูคา้และผูเ้กีย่วขอ้งทางธรุกจิอืน่ ๆ รวมถงึในการสนทนาและ
กจิกรรมตา่ง ๆ ภายนอกสถานทีป่ฏบิตังิานของเรา

(1) ขอ้มลูส�าคัญหรอืขอ้มลูวงในหมายถงึขอ้มลูใด ๆ ทีอ่าจมกีารคาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่มผีลกระทบตอ่ราคาหุน้ของบรษัิท ตัวอยา่งของขอ้มลูส�าคัญหรอืขอ้มลูวงในรวม
ถงึการทราบเกีย่วกบัแผนการตลาด การออกผลติภณัฑใ์หม ่ขอ้มลูทางการเงนิ การเปลีย่นแปลงเงนิปันผลและก�าไรสะสม หนีส้นิหรอืการฟ้องรอ้ง การควบรวมและการซือ้กจิการ การ
เปลีย่นแปลงผูบ้รหิารอาวโุสหรอืกลยทุธท์างธรุกจิ ทีย่งัไมม่กีารประกาศใหท้ราบ
(2) บรษัิทจะพจิารณาขอ้มลูวา่เป็นขอ้มลูสาธารณะตอ่เมือ่มกีารเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วอยา่งมปีระสทิธผิลในลกัษณะทีรั่บรองวา่มกีารทราบกนัอยา่งกวา้งขวางในการลงทนุสาธารณะเทา่นัน้
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การมสีว่นรว่มทางการเมอืงเป็นการสว่นตวั

เราไมข่ดัขวางการมสีว่นรว่มในกระบวนการทางการเมอืงทีเ่ป็น
เรือ่งสว่นตวั อยา่งไรกต็าม หา้มบคุคลใดอา้งตนวา่เป็นตวัแทน
บรษัิทในกจิกรรมทีเ่ป็นสว่นตวัดงักลา่ว

การใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลนแ์ละเว็บไซต์
ของบคุคลทีส่ามเป็นการสว่นตวั

การมสีว่นร่วมเป็นการสว่นตัวใด ๆ รวมถงึในเครอืขา่ยสังคม
ออนไลน์สว่นตัว ควรหลกีเลีย่งการอา้งวา่พนักงานแตล่ะคน
เป็นตวัแทนของ Imerys ไมว่า่ในรปูแบบใด ๆ

เราทกุคนตอ้งตืน่ตวัตอ่การฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้

ความส�าคญัของการปฏบิตัติอ่การ
ด�าเนนิการทีไ่มเ่หมาะสม

ความส�าคญัอยา่งยิง่ของการรายงานการประพฤติ
ปฏบิตัทิ ีเ่ป็นขอ้กงัวล
จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิทีเ่ครง่ครัดและมปีระสทิธผิลซึง่
ทกุคนเคารพก�าหนดใหม้กีารปฏบิตัทิีแ่สดงใหเ้ห็นวา่เรายดึถอื
ตามมาตรฐานของเรา ดงันัน้ ในขณะทีต่อ้งใชค้วามกลา้หาญ
ในการบอกกลา่วขอ้กงัวลเกีย่วกบัการกระท�าผดิ การรายงาน
การฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้เป็นสิง่จ�าเป็นเพือ่ปกป้องประโยชน์
ของกลุ่มบรษัิทและผูถ้อืผลประโยชน์ร่วมทัง้หมด ประเด็น
ปัญหาทีม่กีารบอกกลา่วจะไดรั้บการสบืสวนและจัดการอยา่ง
ระมดัระวงั ในแงข่องสทิธติา่ง ๆ ของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด

การขยายผลการรายงานตามความจ�าเป็ น
หากคณุได ้รับข ้อมลูหรอืเชือ่ด ้วยเจตนาบรสิทุธิว์า่ก�าลังมกีาร 
ฝ่ าฝืนจรรยาบรรณนีห้รอืมกีารฝ่ าฝืนจรรยาบรรณนีเ้กดิขึน้แล ้ว 
คณุควรรายงานให ้ผูจั้ดการของคณุหรอืตวัแทนฝ่ ายทรัพยากร 
บุคคล ฝ่ ายกฎหมาย หรอืฝ่ ายตรวจสอบภายในทราบทันที 
คุณยังอาจขอค�าแนะน�าจากบุคคลดังกล่าวได ้ด ้วย หากคุณ 
ไมแ่น่ใจเกีย่วกบัวธิกีารจัดการกบัสถานการณ์ทีอ่ยูภ่ายใต ้การ 
บงัคบัใช ้ของจรรยาบรรณนี้

หากไม่มกีารตอบกลับทีน่่าพอใจต่อการรายงานด ้วยเจตนา 
บรสิทุธิเ์ก่ยีวกับการฝ่าฝืนท่น่ีาสงสัย คณุควรบอกกลา่วประเด็น 
ปัญหานัน้ใหบ้คุคลอ่นืรวมถงึผูท้่มีตี�าแหน่งสงูกวา่ทราบโดยไม ่
ต อ้งมีความกังวลใด ๆ
การรายงานการฝ่ าฝืนท่ ีน่าสงสัยสามารถท�าได ้
ผ่าน สายด่วน เพื่อการร ้องเรียน  
ซึ่งมีความปลอดภัยและเปน็ความลับ

ไมม่บีทลงโทษส�าหรบัการรายงานดว้ยเจตนาบรสิทุธิ์
ไมม่กีารลงโทษบคุคลใดในการรายงานความเชือ่ดว้ยเจตนา
บรสิุทธิเ์กีย่วกับความเป็นไปไดใ้นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี ้ 
ถงึแมว้า่จะไมพ่บการฝ่าฝืนใด ๆ หลังจากทีม่กีารสบืสวนแลว้
กต็าม

การสบืสวนและการปฏบิตัเิกีย่วกบัการด�าเนนิการทีไ่ม่
เหมาะสม
Imerys จะสืบสวนการฝ่าฝืนที่ไดรั้บรายงานซึง่เป็นเรื่อง 
รา้ยแรงพอทีจ่ะเป็นการฝ่าฝืนกฎแหง่จรรยาบรรณนี้ เพือ่ระบุ
สาเหตแุละเพือ่ใชก้ารด�าเนนิการแกไ้ขทีเ่หมาะสม หากหลัง
จากการสบืสวนอย่างเป็นธรรมรวมถงึการใหโ้อกาสในการ
ชีแ้จงแลว้ มกีารระบุว่ามกีารฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้ อาจมกีาร
พจิารณาความผดิทางวนัิย รวมถงึการเลกิจา้งตามกฎหมาย
ทอ้งถิน่

โดยตอ้งมกีารตดิตามเงนิทนุหรอืทรัพยส์นิใด ๆ คนืเต็มจ�านวน
ในกรณีมกีารฝ่าฝืนดังกล่าว และหากเหมาะสม กลุ่มบรษัิท
อาจด�าเนนิการทางกฎหมายรวมถงึการด�าเนนิคดอีาญาตามที่
กฎหมายระบดุว้ย

วธิทีีเ่ราปฏบิตัเิป็นการทดสอบประจ�าวนัส�าหรับหลกัจรยิธรรม
ของเราในฐานะปัจเจกบคุคลและในฐานะกลุม่บรษัิท

https://wrs.expolink.co.uk/Imerys
https://wrs.expolink.co.uk/Imerys
http://speak-up.imerys.com/
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บรรษทัภบิาล

โครงสรา้งการก�ากับดูแลของเราเป็นไปตามวธิปีฏบิัตทิี่
ดทีีสุ่ดของจรรยาบรรณระหว่างประเทศว่าดว้ยการเป็น
พลเมอืงบรรษัททีด่ี

คณะกรรมการบริหารของ Imerys ประกอบดว้ยการ
ผสมผสานกันของตัวแทนจากผูถ้อืหุน้หลักและตัวแทน
จากสมาชกิอสิระ ซึง่ท�าใหเ้กดิความสมดุลของความ
คดิที่เป็นนวัตกรรมพรอ้มดว้ยความรูแ้ละประสบการณ ์ 
คณะกรรมการทกุคนตอ้งเปิดเผยผลประโยชนท์ัง้หมดจาก
การถอืสทิธิเ์ป็นเจา้ของใน Imerys

เรามุ่งมั่นทีจ่ะใหข้อ้มูลทัง้หมดทีก่รรมการตอ้งการ เพือ่
ใหก้รรมการท�าตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอยา่งเต็ม
ทีแ่ละมปีระสทิธผิล กรรมการไดจั้ดตัง้คณะกรรมการซึง่
เป็นพืน้ฐานของบรรษัทภบิาล โดยรวมถงึคณะกรรมการ
ก�ากบัดแูลเรือ่งกลยทุธ ์คณะกรรมการก�ากบัดแูลเรือ่งการ
แตง่ตัง้และคา่ตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ

ความโปรง่ใสในการรายงาน

เรามุง่มัน่ในการสรา้งความโปรง่ใสตอ่ผูถ้อืหุน้ของเรา ตอ่
ผูถ้อืผลประโยชน์ร่วมโดยตรงของเรา รวมถงึต่อตลาด
การเงนิและตอ่สาธารณชนทั่วไป เราใหข้อ้มลูทัง้หมดที่
ก�าหนดตามกฎหมายในทีท่ีเ่ราด�าเนนิการอยู่ โดยมกีาร
ตรวจสอบยืนยันเป็นการภายในถงึความเที่ยงตรงของ

ขอ้มูลทัง้หมดทีเ่รารายงาน และมกีารตรวจสอบยนืยัน
โดยหน่วยงานอสิระภายนอก เมือ่จ�าเป็น

เราใหข้อ้มลูทีช่ดัเจน ตามก�าหนดเวลา และส�าคญั ผา่นทาง
รายงานประจ�าปีของเรา เว็บไซตข์องเราเอง และผา่นทางสือ่ 
ซึง่มคีวามสอดคลอ้งตามหลักธรรมาภบิาลและการปกป้อง
ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัเชงิกลยทุธแ์ละดา้นการเงนิ ซึง่รวมถงึ
ขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัวตัถปุระสงค ์การด�าเนนิการ การ
ก�ากบัดแูล ความเสีย่ง ระบบควบคมุ และผลการปฏบิตังิาน
เว็บไซตข์องเรา www.imerys.com ไดรั้บการปรับปรงุ
ใหเ้ป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อใหข้อ้มูลแก่ผูถ้ือผล
ประโยชน์ร่วมของเราทัง้หมดและสาธารณชนทั่วไป ซึง่
รวมถงึขา่วสารส�าคญัของบรษัิท ผลประกอบการดา้นการ
เงนิ และการประกาศซือ้กจิการหรอืการขายบรษัิทสาขา

ระบบควบคมุภายในเพือ่ 
งบการเงนิทีม่คีวามเทีย่งตรง

งบการเงนิและรายงานบรษัิทของเราใหม้มุมองทีถ่กูตอ้ง
และเป็นธรรมเกีย่วกบักจิการตา่ง ๆ ของเรา เราจัดการกบั
เรือ่งทางการเงนิและเรือ่งทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิอยา่ง
เขม้งวดเหมอืนกนั

ระบบควบคุมภายในของเราไดรั้บการออกแบบมาเพื่อ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎขอ้บังคับทีม่ผีลบังคับใช ้
และดว้ยเหตดุงักลา่ว ขอ้มลูทางการเงนิของเราจงึใหภ้าพ 
ผลประกอบการทีเ่ทีย่งตรง

การสรา้งการเร ิม่ตน้ในอนาคตดว้ยหลกัธรรมาภบิาล  
บรรษทัภบิาล ความส�านกึรบัผดิชอบ และความรบัผดิชอบของ Imerys สะทอ้นให้

เห็นถงึมาตรฐานสงูสดุตามหลกัคณุธรรมและความโปรง่ใส

การควบคมุและการจดัการเพือ่ 
ใหม้หีลกัคณุธรรมและ 

ความโปรง่ใส

http://www.imerys.com
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ระบบควบคมุภายในเพือ่การใชท้รพัยส์นิ
อยา่งมคีวามรบัผดิชอบ

ระบบควบคมุภายในของเรามจีดุมุง่หมายเพือ่รับประกนัวา่
มกีารใชง้านทรัพยส์นิของบรษัิทตามค�าสั่งและนโยบาย
ของผูบ้รหิาร ซึง่สอดคลอ้งกบัการประเมนิและการบรรเทา
ความเสีย่งทีต่อ้งรับผดิชอบ เพือ่เป็นการรับประกนัอยา่ง
สมเหตุสมผลไม่ใหม้ีการแสดงงบการเงินที่ขัดต่อ 
ขอ้เท็จจรงิและไมใ่หเ้กดิการสญูหาย

เราจัดเตรยีมงบการเงนิโดยใชก้ารพจิารณาอยา่งรอบคอบ
ตามหลกัการทางบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรับและเหมาะสม และ
มาตรฐานตามหลกัจรยิธรรมและมาตรฐานวชิาชพี

การเก็บรกัษาบนัทกึทางธรุกจิ

การจัดการทีด่สีรา้งขึน้จากการวเิคราะหแ์ละระบบควบคมุ
ทีเ่ป็นกลาง ซึง่จ�าเป็นตอ้งมกีารไหลของขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอื
ไดท้ั่วทัง้บรษัิท โดยมกีารเอาใจใสใ่นการเคารพขอ้มลูที่
เป็นความลบั
ดงันัน้ ทกุหน่วยของกลุม่บรษัิทตอ้งเก็บบนัทกึทางธรุกจิ
ทีต่รงไปตรงมาและเทีย่งตรง ซึง่เป็นพืน้ฐานการตดัสนิใจ
ทางธรุกจิอยา่งรับผดิชอบและมขีอ้มลูพรอ้ม รวมถงึการ
รายงานดา้นกฎหมาย ทางการเงนิ และตามกฎขอ้บงัคบั

น่ันหมายความว่าห า้มมีการปกปิด  เปลี่ยนแปลง  
ปลอมแปลง หรืออ�าพรางลักษณะที่แทจ้รงิของการท�า
ธรุกรรมใด ๆ และยังไมเ่ป็นทีย่อมรับใหม้กีารกลา่วเกนิจรงิ 
การวจิารณ์ใหเ้กดิความเสยีหาย การคาดเดา หรอืการระบุ
ลกัษณะทีไ่มเ่หมาะสมของบคุคลหรอืบรษัิท ไมว่า่ในรปูแบบ
ใด ๆ ในการรายงานหรอืการตดิตอ่สือ่สาร

เราทกุคนมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการท�าใหม้ั่นใจวา่มกีารเก็บ
รักษาหรอืท�าลายบันทกึตามกฎหมายทอ้งถิน่ รวมถงึเป็น
ไปตามนโยบายของ Imerys ทีค่วบคมุการเกบ็รักษาบนัทกึ

ความโปรง่ใสเป็นเครือ่งหมายของพันธสญัญาตอ่หลกั 
ธรรมาภบิาลทีม่มีาตรฐานสงู
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พนกังานแตล่ะคนควรไดร้บัการพจิารณาวา่มสีว่นท�าให ้
Imerys ประสบความส�าเร็จทางธรุกจิ และมคีวามส�าคญั

เชงิบวกตอ่ชุมชนของ Imerys

การเคารพปจัเจกบคุคล

การเพิม่ขดีความสามารถใหบ้คุลากรของเรา: 
การเคารพ การสนบัสนนุ  
และการใหค้วามส�าคญักบัแตล่ะบคุคล

คา่นยิมเรือ่งสทิธมินษุยชน

การเคารพอนสุญัญาระหวา่งประเทศ
เราเคารพสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศซึง่เป็นทีท่ราบ
ดีตามที่มีการก�าหนดไวใ้น ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธ ิ
มนุษยชน และ อนุสัญญามาตรฐานแรงงานหลักของ
องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เราด�าเนนิธุรกจิ
ของเราในลักษณะทีเ่คารพสทิธมินุษยชนและใหเ้กยีรติ
ทุกคนรวมถงึพนักงาน ผูรั้บจา้ง ซัพพลายเออรข์องเรา 
และชมุชนทีเ่ราด�าเนนิการอยู่

การปฏบิตัเิพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึหลกั 
การดา้นสทิธมินษุยชน
เราตระหนักถงึความรับผดิชอบในการเคารพสทิธมินุษยชน 
หลกีเลีย่งการร่วมกระท�าผดิในการละเมดิสทิธมินุษยชน 
และใหก้ารเยยีวยาชมุชนตามทีร่ะบใุน หลักการชีแ้นะวา่
ดว้ยธรุกจิและสทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาต ิเรามสีว่น
รว่มอยา่งเต็มทีใ่นการด�าเนนิมาตรการทีไ่ดป้ระสทิธผิลใน
การหยดุการเลอืกปฏบิตัแิละก�าจัดการใชแ้รงงานเด็กและ
แรงงานบงัคบั

เรามจีุดมุ่งหมายเพือ่รับรองว่า ดว้ยการปฏบิัตติามหลัก
การของเรา การปรากฏตัวของเราจะเป็นการส่งเสรมิ
ความสัมพันธอ์ันด ีและเป็นการหลกีเลีย่งความขัดแยง้
กบัพลเมอืงในทีท่ีเ่ราด�าเนนิธรุกจิอยู่

การพฒันาความสามารถพเิศษและทกัษะ

การจัดการความสามารถพเิศษและทักษะสามารถชว่ย
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการท�างานและ
สนับสนุนสขุภาวะและการเป็นอยูท่ีด่โีดยรวมของบคุลากร 
และยังเป็นหัวใจส�าคญัในการรักษาก�าลังคนทีม่คีวามคดิ
สรา้งสรรค ์มสีว่นรว่ม และมแีรงจงูใจไวอ้กีดว้ย

เราตระหนักถงึความรับผดิชอบของเราในการสนับสนุน
การพัฒนาทักษะทัง้ดา้นเทคนิคและการบรหิารจัดการ
ของพนักงานของเราทุกระดับ ดังนัน้ เราจงึจัดการฝึก
อบรมและโปรแกรมการพัฒนามากมายใหพ้นักงานของเรา

เรามุ่งมั่นในการใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในการพัฒนา
ทกัษะพืน้ฐาน รวมถงึการอา่น การเขยีน และการค�านวณ 
ในกรณีทีจ่�าเป็น การเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิการของ
เรา และการสรา้งการรูห้นังสอืซึง่เป็นทกัษะในการเพิม่ขดี
ความสามารถของบคุลากร

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
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ความหลากหลายและการ 
ยอมรบัความแตกตา่ง

การสนับสนุนความหลากหลายภายในทีมงานคือ 
พันธสัญญาที่ส�าคัญมากที่สุดขอ้หนึ่งของเรา ความ 
หลากหลายของก�าลังคนของเราคอืความแข็งแกร่งมาก
ทีส่ดุอยา่งหนึง่ของเรา เรามจีดุมุง่หมายเพือ่เปิดรับความ
หลากหลายและสรา้งวฒันธรรมการยอมรับความแตกตา่ง 
ซึง่มกีารใหค้วามส�าคัญกับพนักงานแตล่ะคนจากความรู ้
ทกัษะ ประสบการณ ์และวฒันธรรมของพนักงาน

เราสนับสนุนใหม้วีธิปีฏบิัตใินการจา้งงานอยา่งเป็นธรรม
ทัว่โลก และมอบโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัใหพ้นักงานทกุคน

การเคารพซึง่กนัและกนัและการหา้มไมใ่ห้
มกีารคกุคามหรอืการเลอืกปฏบิตั ิ

เราคาดหวงัใหเ้ราทกุคนปฏบิตัติอ่กนัอยา่งมอือาชพี โดย
อยูบ่นพืน้ฐานของการเคารพซึง่กันและกัน ความเชือ่ถอื 
และความมเีกยีรตใินฐานะปัจเจกบคุคล

เราไม่ยอมใหม้ีการเลือกปฏบิัตติ่อพนักงาน ผูรั้บจา้ง 
หรอืผูส้มัครเขา้ท�างานของเราทุกรูปแบบ ในการรักษา 
พันธสญัญานี ้เราหา้มไมใ่หม้กีารคกุคามทางเพศหรอืใน

รปูแบบใด ๆ หรอืการเลอืกปฏบิตัใินลกัษณะใด ๆ รวมถงึการเลอืก
ปฏบิตัเิกีย่วกบัเพศ อาย ุสญัชาต ิศาสนา รสนยิมทางเพศ สถานะ
การแตง่งาน การเป็นพอ่แมแ่ละสถานะครอบครัว เชือ้ชาต ิความ
ทพุพลภาพ หรอืการรวมตวักนัของสหภาพแรงงาน

การเจรจาทางสงัคม

เรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสรา้งความสัมพันธ์ที่เป็นธรรม 
โปร่งใส และสรา้งสรรค ์กับพนักงานของเราและตัวแทนของ
พนักงาน เราเคารพสทิธขิองพนักงานในการปฏบิัตงิานต่าง ๆ 
ทัง้หมดของเรา ในการจัดตัง้หรอืเขา้ร่วมสหภาพแรงงาน หรอื
ลงนามในขอ้ตกลงรว่มการเจรจาตอ่รอง
เรายงัเคารพเสรภีาพในการแสดงออกของพนักงานแตล่ะคนและ
กลุม่พนักงาน ตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัทีม่ผีลบงัคบัใช ้เรา
เคารพความสามารถของพนักงานในการตัดสนิใจโดยมขีอ้มูล
พรอ้ม ปราศจากการบบีบงัคบั ตามทีก่ฎหมายก�าหนด

แตล่ะบคุคลเป็นสมาชกิทีม่คีวามส�าคญั 
ตอ่ชมุชนของ Imerys และมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บ 
การเคารพและการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนั
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อนาคตของโลกเราและผูค้นบนโลกจะเป็นสิง่
ทีก่�าหนดอนาคตของเราในฐานะทีเ่ป็นบรษิทั 

เราตอ้งการใหผู้อ้ ืน่เห็นวา่เราเป็น 
ผูเ้ลน่ทีด่ใีนท ัง้สองกรณี

การเคารพโลก

การดแูลเอาใจใสโ่ลกของเรา: 
การปกป้องสิง่แวดลอ้มและการปฏบิตั ิ
ในฐานะผูด้แูลสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามรบัผดิชอบ

จากการด�าเนนิการทั่วโลก เราเขา้ใจถงึความส�าคัญของ
การเคารพสิง่แวดลอ้ม

เราไม่เพยีงแต่มจีุดมุ่งหมายในการปฏบิัตติามกฎหมาย
และกฎขอ้บังคับดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลบังคับใชเ้ท่านัน้ 
แตเ่ราปฏบิตัเิกนิกวา่ขอ้ก�าหนดขัน้ต�า่เพือ่ปกป้องโลกดว้ย
การดแูลสิง่แวดลอ้มเป็นอยา่งด ี

การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานดา้นสิง่แวดลอ้มอย่าง
ต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินการของเราเพื่อ
การพัฒนาทีย่ั่งยนื ในการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มอย่าง
เคร่งครัด เรามองหาการประเมนิและการลดความเสีย่ง
ดา้นสิง่แวดลอ้มและปรับปรุงมาตรการควบคุมอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อลดผลกระทบเชงิลบต่อสิง่แวดลอ้มจากการ
ด�าเนนิการของเรา

เรามจีดุมุง่หมายในการลดฟตุพริน้ทด์า้นสิง่แวดลอ้มของ
กลุม่บรษัิท และรับรองการด�าเนนิการทีม่คีวามยั่งยนื เรา
ใชเ้ทคโนโลยีขัน้สูงและส่งเสรมิความเป็นเลศิในการ
ด�าเนนิการเพือ่เพิม่การใชว้ตัถดุบิและทรัพยากรธรรมชาติ
อืน่ ๆ อยา่งยั่งยนื เชน่ แร่ธาตแุละน�้า ในการด�าเนนิการ
ดงักลา่ว  

เรามุง่มั่นในการรวมเอาขอ้พจิารณาเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม
ทางธรรมชาตขิองเราไวใ้นกลยทุธแ์ละโมเดลธรุกจิ และ
ในการด�าเนนิการอยา่งเป็นรปูธรรมเพือ่น�าวธิกีารแกปั้ญหา
เรือ่งการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ การฟ้ืนฟ ู
การใชง้านอย่างยั่งยนื และการใชป้ระโยชน์ทีไ่ดอ้ย่าง 
เทา่เทยีม เขา้สูก่ารสนทนากบัผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มของ
เรา เราไดส้รปุเกีย่วกบัพันธสญัญานีไ้วใ้น พันธสญัญาทาง
ธรุกจิของ act4nature เพือ่ความหลากหลายทางชวีภาพ 

ในลักษณะเดียวกัน เรามุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการ
ลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยสอดคลอ้งกับการมสี่วนร่วมของเราใน ค�าปฏญิาณ
ว่าดว้ยบรรยากาศทางธุรกจิของฝร่ังเศส เราเชือ่ในการ
เร่งรัดการเปลีย่นผ่านสู่เศรษฐกจิคาร์บอนต�่าว่าเป็นวธิี
การทีด่ทีีส่ดุส�าหรับการเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งยั่งยนื  
เรามุง่มั่นตอ่การปฏบิัตแิละกลยทุธด์า้นการเปลีย่นแปลง 
ภมูอิากาศทีจ่ะครอบคลมุทกุดา้น อนัไดแ้ก ่องคก์ร อปุกรณ ์
วธิกีาร เทคโนโลย ีการจัดหา การขนสง่ และพลังงาน
ทดแทน เพือ่ใหบ้รรลจุดุมุง่หมายดงักลา่ว นอกจากนี ้เรา
ยงัใชค้วามสามารถดา้นนวตักรรมของเราในการใหบ้รกิาร
ส�าหรับเศรษฐกจิคารบ์อนต�า่ และสนับสนุนลกูคา้ของเรา
ในการเปลีย่นผา่นนี้

การพัฒนาโลกของเราอยา่งยัง่ยนืจ�าเป็น 
ตอ้งมกีารด�าเนนิการเชงิบวก 

http://www.act4nature.com/who-are-we/?lang=en
http://www.act4nature.com/who-are-we/?lang=en
https://www.medef.com/uploads/media/node/0014/03/11744-les-entreprises-francaises-s-engagent-pour-le-climat-juillet-2019-en-v7.pdf
https://www.medef.com/uploads/media/node/0014/03/11744-les-entreprises-francaises-s-engagent-pour-le-climat-juillet-2019-en-v7.pdf
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(3) “การชว่ยเหลอืพรรคการเมอืง นักการเมอืง หรอืสถาบันทางการเมอืง” หมายถงึของกานัล เงนิกูท้ดรองจ่าย หรอืเงนิฝาก หรอืบรกิารใด ๆ ที่มมีูลค่า ที่ใหเ้ป็น
เงนิทนุสา หรับกจิกรรมของพรรคการเมอืง องคก์รทางการเมอืง หรอืผูส้มัครรับเลอืกตัง ้(รวมถงึสมาชกิครอบครัวและผูต้ด ิตามของผูส้มัครดังกลา่ว) กจิกรรมตา่ง ๆ
ดงั กลา่วรวมถงึการเลอืกตัง ้ใด ๆ ที่เป็นการเลอืกตัง ้ระดับชาตสิหพันธรัฐ ประเทศ รัฐ จังหวัด เทศบาล หรอืสา นักงานทอ้งถิ่น หรอืการลงคะแนนเสยีงทางการเมอืง
(เชน่การลงประชามต)ิ หรอืกจิกรรมการระดมทนุอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนพรรคการเมอืง องคก์รทางการเมอืง หรอืผูส้มคัรรับเลอืกตงั ้

ท ัง้ Imerys พนัธมติรภายนอกและผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มของเรา 
สามารถสรา้งอนาคตรว่มกนัดว้ยการมสีว่นรว่มในเชงิบวก  

ซึง่จ�าเป็นตอ้งมคีวามโปรง่ใส หลกัจรยิธรรม และหลกัคณุธรรม 
ตามหลกัการและวธิปีฏบิตัทิ ีเ่ขม้งวดและละเอยีดออ่นมากทีส่ดุ

การเคารพผูอ้ ืน่

การสรา้งเพือ่อนาคต: 
การมสีว่นรว่มกบัผูถ้อืผลประโยชนร์ว่ม 
เพื่อความย ั่งยนืในระยะยาว

การมสี่วนร่วมกับหน่วยงานทีม่อี�านาจหนา้ทีใ่นทอ้งถิน่
ในฐานะผูน้�าดา้นผลติภณัฑเ์ฉพาะทีม่แีรเ่ป็นสว่นประกอบ
ทีม่กีารด�าเนนิการทัว่โลก เราเชือ่วา่การมสีว่นรว่มของเรา
กับหน่วยงานราชการสามารถมีบทบาทเชงิสรา้งสรรค์
ในกระบวนการตดัสนิใจของภาครัฐ การล็อบบีใ้ด ๆ ทีเ่รา
ด�าเนนิการตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นถงึคา่นยิมตามหลกัจรยิธรรม
ของจรรยาบรรณนี้อย่างครบถว้น  การชว่ยเหลอืพรรค
การเมอืง นักการเมอืง หรอืสถาบันทางการเมอืง เป็นสิง่
ตอ้งหา้มทัง้หมด (3)

การมสีว่นรว่มกบัชุมชนทอ้งถิ่น

การท�างานทัว่โลกท�าใหก้ารด�าเนนิการของ Imerys และ
พนักงานกลายเป็นสว่นหนึง่ของชมุชนทอ้งถิน่และผูอ้ืน่
มองวา่บคุคลเหลา่นัน้เป็นตวัแทนของกลุม่บรษัิท Imerys 
ทัง้หมด ดังนั้น การประพฤตปิฏบิัตติามหลักจรยิธรรม
ของเราจะรักษาความเชือ่ถอืและความเชือ่มั่นของชมุชน 
ใกลเ้คยีงและพันธมติรทางธรุกจิในทอ้งถิน่ไว ้

เรามองหาการมสีว่นท�าใหเ้กดิการพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ
สังคมของชุมชนโดยรอบการปฏบิัตงิานของเรา โดย
การแบ่งปันความสามารถพเิศษและทักษะของเรา เพือ่
สนับสนุนการศกึษาและการรูห้นังสอืโดยเฉพาะ

การใชห้ลกัการดา้นสทิธมินษุยชน 
ในชุมชมทีเ่ราด�าเนนิการอยู่
เราเคารพและสนับสนุนความมเีกยีรต ิการเป็นอยูท่ีด่ ีและ
สทิธขิองพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และชมุชนที่
พนักงานอาศัยอยู ่รวมถงึผูอ้ืน่ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการ
ด�าเนนิการของกลุม่บรษัิท

เรามองหาโอกาสในการสนับสนุนความพยายามทีด่ใีน
การสง่เสรมิความเขา้ใจคณุคา่ของสทิธมินุษยชนทีก่วา้ง
ขวางยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีเ่กีย่วกับชมุชนทอ้งถิน่
ทีเ่ราด�าเนนิการอยู่

ตาม หลักการเรือ่งความสมัครใจว่าดว้ยการรักษาความ
ปลอดภัยและสทิธมินุษยชน เรามองหาการท�างานอยา่ง
สรา้งสรรคร์่วมกับรัฐบาลและหน่วยรักษาความปลอดภัย
เพือ่สนับสนุนการเคารพสทิธมินุษยชนของปัจเจกบคุคล
และชมุชนโดยผูรั้กษาความปลอดภยัสถานทีข่องเรา

http://www.voluntaryprinciples.org/
http://www.voluntaryprinciples.org/
http://www.voluntaryprinciples.org/
http://www.voluntaryprinciples.org/
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การดแูลเอาใจใสเ่ป็นพเิศษในการท�า
ธรุกรรมกบัประเทศทีม่คีวามละเอยีดออ่น

เราทุกคนตอ้งปฏบิัตติามกฎขอ้บังคับที่มีผลบังคับใช ้
ทัง้หมดในทกุทีท่ีเ่ราด�าเนนิธรุกจิอยู ่รวมถงึกฎขอ้บังคับ
ทีค่รอบคลมุการกกักนัสนิคา้ การคว�า่บาตรทางเศรษฐกจิ 
การควบคมุการสง่ออก/การน�าเขา้ การซือ้ขาย และกฎขอ้
บงัคบัเรือ่งการตอ่ตา้นการคว�า่บาตร

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทมีงานฝ่ายขายและฝ่ายจัดซือ้ตอ้ง
ด�าเนนิการตรวจสอบอยา่งระมดัระวงักอ่นรับค�าสงัซือ้ของ
ลกูคา้หรอืออกใบสัง่ซือ้ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ Imerys ไมม่กีาร
ท�าธรุกรรมการคา้กบัประเทศตอ้งหา้ม ในพืน้ทีต่อ้งหา้มใน
การท�าธรุกจิ และ/หรอืเอือ้ประโยชนใ์หบ้คุคลหรอืบรษัิทที่
ตดิบญัชรีายชือ่ตอ้งหา้มหรอืบญัชดี�า

การสง่เสรมิการแขง่ขนัอยา่งเต็มที ่
และเป็นธรรม

พันธสญัญาของเราในการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมและตาม
หลักจรยิธรรม หมายความว่าเราไม่ไดม้าซึง่ธุรกจิหรือ
มองหาการรักษาความสัมพันธใ์ด ๆ กับลูกคา้โดยการ 
กระท�าทีผ่ดิกฎหมายหรอืการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม เรา
ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัอยา่งครบถว้นในการ
ตดิต่อธุรกจิทีต่่อตา้นการผูกขาดและเป็นธรรมกับลูกคา้  
ซพัพลายเออร ์และคูแ่ขง่ และเคารพสทิธขิองฝ่ายตา่ง ๆ 
ดงักลา่ว

หา้มบุคคลใดเสนอหรอืรับสัญญาหรอืขอ้ตกลงไม่ว่าใน
ลกัษณะใดกบัคูแ่ขง่ใด ๆ ทีอ่าจเป็นการจ�ากดัการแขง่ขนั
อย่างเต็มทีแ่ละเป็นธรรมส�าหรับการขายผลติภัณฑห์รอื
บรกิารไมว่า่ในรปูแบบใด ๆ ซึง่รวมถงึการก�าหนดหรอืการ
ควบคมุราคา การตกลงผลประโยชนร์ว่มกนัในการประมลู 
การจัดสรรปันสว่นผลติภณัฑ ์ตลาด หรอืเขตพืน้ที ่หรอืการ
จ�ากดัการผลติ การขาย หรอืการผลติสนิคา้ใด ๆ หรอืการ
จัดหาบรกิารใด ๆ

เมื่อใดก็ตามที่เราเกี่ยวขอ้งกับกิจกรรมของสมาคม 
การคา้หรอืในสถานการณอ์ืน่ทีม่กีารสือ่สารระหวา่งคูแ่ขง่ 
ลกูคา้ หรอืซพัพลายเออร ์เราตอ้งตืน่ตวัเป็นพเิศษกบัขอ้
จ�ากดัเรือ่งการตอ่ตา้นการผกูขาดเกีย่วกบัการสือ่สารและ
กจิกรรมรว่มกนัเหลา่นี้

การหลกีเลี่ยงการจา่ยเงนิและของก�านลัทา
งธรุกจิที่ไมเ่หมาะสม

เราหา้มการใหเ้งนิ หรอืของขวญั หรอืการเชญิทีม่มีลูคา่แก่
เจา้หนา้ทีรั่ฐของฝรัง่เศส หรอืประเทศอืน่เพือ่ใหไ้ดห้รอืรัก
ษาธรุกจิไว ้หรอืเพือ่ใหบ้รษัิทมขีอ้ไดเ้ปรยีบทางธรุกจิอืน่ ๆ

นอกจากน้ีเรายังห้ามการให้เงิน หรือของขวัญ หรือการ
เชิญท่ีมีมูลค่าแก่บุคคลใด ๆ ในภาคเอกชน โดยมีจุดมุ่ง
หมายเพื่อโน้มน้าวให้ผู้รับละเมิดหน้าท่ีต่อผู้ว่าจ้างของ
ตน

กฎที่เป็นธรรมและเทา่เทยีมในการแขง่ขนั 
อยา่งเปิดเผย
เรามุ่งมั่นในการแข่งขันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพ 
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ Imerys เทา่น้ัน  เราไมย่อมรับ
การใหส้ ินบนทุกรูปแบบและเคารพกฎหมายการต่อ

ตา้นการใหส้นิบนและการตอ่ตา้นการทจุรติในทกุประเทศ
ที่ Imerys ด�าเนนิการ ซึ่งครอบคลมุการจ่ายเงนิที่ผดิกฎ
หมายทัง้หมดเพือ่โนม้นา้วการพจิารณาตดัสนิเกีย่วกบัผลติ
ภัณฑแ์ละบรกิารของเรา สรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบที่ไมเ่หมาะสม
เกี่ยวกบัธรุกจิ มผีลตอ่จังหวะเวลาการท�าธรุกรรมทางธรุกจิ 
หรอืท�าให ้Imerys เสยีชื่อเสยีงดว้ยการใหส้นิบนหรอืการ
ทจุรติ

ดว้ยเหตุผลเดียวกัน หา้มบุคคลใดที่ Imerys รับเงิน 
ของกานัล หรอื คเชญิ จากพันธมติรทางธรุกจิ หรอืบคุคลอืน่ 
ทีอ่าจเป็นเพยีง ลกัษณะทีป่รากฎวา่เป็นการโนม้นา้วการตดั
สนิใจของตนหรอืมผีล ตอ่หนา้ที่ที่มตีอ่บรษัิท

การจา่ยเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวก
การจา่ยเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวก เป็นการจา่ยเงนิจ�านวน
เล็กนอ้ยเพื่อใหม้ีหรือเร่งการปฏบิัตงิานประจ�าหรือการ
ด�าเนนิการทีจ่�าเป็นซึง่ผูจ้า่ยเงนิอ�านวยความสะดวกมสีทิธิ
ไดรั้บตามกฎหมาย การจา่ยเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวกอาจ
ผดิกฎหมายในบางประเทศและบางสถานที่
เราไมแ่นะน�าเป็นอยา่งยิง่ใหม้กีารจา่ยเงนิเพือ่อ�านวยความ
สะดวก ถงึแมว้า่จะไมม่กีารหา้มในเขตอ�านาจหนา้ทีท่ีม่กีาร
จา่ยเงนิดังกลา่วก็ตาม นี่เป็นตัวอยา่งหนึง่ของพันธสญัญา
ต่อความเป็นผูน้�าในการปกป้องการด�าเนนิธุรกจิตามหลัก
จรยิธรรมในทกุทีท่ีเ่ราด�าเนนิการอยู่

อย่างไรก็ตาม เราตระหนักว่าพนักงานอาจตอ้งเผชญิกับ
สถานการณ์สดุโตง่ ซึง่การปฏเิสธการจา่ยเงนิดงักลา่วอาจ
ท�าใหพ้นักงาน เอเยน่ต ์หรอืพันธมติรทางธรุกจิของ Imerys 
มโีอกาสเสีย่งตอ่สขุภาวะ ความปลอดภัย และความมั่นคง 
เมือ่มกีารจา่ยเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวกภายใตส้ถานการณ์
ดังกลา่ว ตอ้งมกีารลงบันทกึหรอืจดบันทกึทางบัญชอียา่ง 
ถกูตอ้ง

การปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่ดว้ยการมหีลกัจรยิธรรมสงูสดุ 
เป็นพืน้ฐานของผลการปฏบิตังิานในระยะยาวของเรา
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การป้องกนัและตรวจสอบความเสี่ยงตอ่ 
การทจุรติ

พนักงานและผูป้ฏบิัตงิานระดับตน้ของ Imerys ทุกคน
ตอ้งปฏบิัตตินในแบบที่ปราศจากขอ้ตา หนอิยา่งสิ้นเชงิ
และตอ้งปฏบิัตติามมาตรการเพื่อป้องกันและตรวจสอบ
การทุจริตของ Imerys เมื่อปฏิบัติหนา้ที่ของตน
โดยมาตรการเหลา่นี้กา หนดไวใ้นนโยบายตอ่ตา้นสนิบน
ของ Imerys

กลุม่บรษัิท Imerys ซึง่มบีรษัิทแมต่ัง้อยูท่ีป่ระเทศฝรัง่เศส
อยู่ภายใตบ้ทบัญญัตขิองกฎหมาย “Sapin 2” ลงวันที่
9 ธนัวาคม 2016 ของฝรัง่เศส นโยบายตอ่ตา้นสนิบนของ
Imerys เป็นจรรยาบรรณตอ่ตา้นสนิบนของบรษัิทภายใต ้
นยิามมาตรา 17, II, 1°ของกฎหมายฉบบันี

นโยบายตอ่ตา้นสนิบนใหค้า จา กดัความและแสดงตวัอยา่ง
สถานการณ์การทุจริตและโนม้นา้วใหป้ฏิบัติตามที่
พนักงานหรือผูป้ฏิบัติงานระดับตน้ของกลุ่มบริษัทฯ
อาจประสบเมื่อปฏบิัตหินา้ที่ของตน นโยบายนี้อธบิาย
พฤตกิรรมแบบที่ตอ้งหา้มและอา้งองิกับนโยบายและ
ขั้นตอนภายในของกลุ่มบรษัิทฯ: นโยบายการจา้งงาน
นโยบายแจง้เหตุทุจรติ ขั้นตอนเกี่ยวกับของขวัญและ
การรับรองอาคันตกุะ และขั้นตอนเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทีข่ดักนั

นโยบายต่อตา้นสนิบนสามารถพบไดใ้น Blue Book
พนักงานและผูป้ฏบิัตงิานขั้นตน้ทุกคนในทุกหน่วยงาน
ของกลุ่มบริษัทฯจึงสามารถเขา้ถึงได ้ ไดม้ีการแปล
นโยบายนีเ้ป็นภาษาทา งานหลกั ๆ ของกลุม่บรษัิทฯดว้ย

นโยบายตอ่ตา้นสนิบนยงัเป็นสว่นหนึง่ของระเบยีบภายใน 
(Règlements intérieurs) ของหน่วยงานในฝร่ังเศสของ 
Imerys Group อกีดว้ย 
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