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สาส์นจากประธาน

ถึง	พนักงานกู๊ดเยียร์ทุกท่าน

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี	ค.ศ.	1898	เป็นต้นมา	กู๊ดเยียร์ได้สั่งสมชื่อเสียงที่ดี	ในฐานะบริษัทที่

มีมาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรม	ความมุ่งมั่นของเราดำาเนินมาจนถึงทุกวันนี้และสะท้อนอยู่ใน 

แผนการพัฒนาตามกลยุทธ์	และคำามั่นโดยรวมในการปกป้องชื่อเสียงอันดีของเรา

แผนการพัฒนาตามกลยุทธ์กำาหนดองค์ประกอบหลัก	ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญของกู๊ดเยียร์	รวมทั้งยัง

อธิบายถึงพฤติกรรมที่เราคาดหวัง	ทั้งของตนเองและของเพื่อนพนักงานด้วยกัน	การสรุปเรื่องความ

คาดหวังที่เรามีต่อพฤติกรรมด้านจรรยาบรรณมีอยู่ใน	“วิธีการปฏิบัติงานของเรา:	ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”

คู่มือจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตที่

พนักงานของกู๊ดเยียร์พึงปฏิบัติ

ในฐานะพนักงานของกู๊ดเยียร์	ท่านจะต้องอ่านคู่มือจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจฉบับนี้อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจ

ในหลักการ	อ่านและทำาความเข้าใจนโยบายที่อ้างอิงอยู่ในคู่มือดังกล่าวที่ใช้กับธุรกิจของท่าน	แล้วปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้	ท่านต้อง

รายงานพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ	หรือการฝ่าฝืนนโยบายเหล่านี้ที่ท่านทราบหรือสงสัย	นอกจากนี้	หากท่านคือผู้

จัดการ	เราคาดหวังให้ท่านแน่ใจว่าพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของท่านได้อ่าน	เข้าใจ	และทำาตามนโยบายเหล่านี้	ผู้จัดการจะ

ต้องพร้อมสำาหรับพนักงานที่ต้องการพูดคุยหรือรายงานข้อกังวล	แล้วส่งต่อปัญหาที่ได้รับรายงานตามความจำาเป็น	เป้าหมายอันแน่ว

แน่ด้านการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมของเราจะสร้างสภาพแวดล้อมการทำางานที่ยั่งยืน	ซึ่งประกอบด้วยการให้ความเคารพต่อกัน	และ

ความโปร่งใส	รวมทั้งยังเน้นย้ำาถึงแบรนด์และชื่อเสียงที่เรามีไปทั่วโลกอีกด้วย

เราคาดหวังให้ท่านปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และให้ความเคารพต่อกัน	รวมถึงปกป้องบุคลากร	ผลิตภัณฑ์	และกระบวนการที่

มีคุณภาพสูง	ซึ่งเป็นมรดกของเรามากว่า	120	ปี

Richard J. Kramer

ประธานกรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และซีอีโอ
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วิธีใช้คู่มือฉบับนี้
คู่มือจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจนี้	(“คู่มือ”)	จะช่วยให้ท่านเข้าใจถึงความ

มุ่งมั่นของกู๊ดเยียร์ที่ยึดถือตามมาตรฐานจรรยาบรรณและกฎหมายสูงสุดในการ

ดำาเนินธุรกิจ	รวมทั้งมีความตระหนักและสามารถทำาในสิ่งที่	“ถูกต้อง”	ได้	คู่มือนี้

ไม่ครอบคลุมถึงกฎหมาย	หรือมาตรฐานจรรยาบรรณทั้งหมด	ในทุกสถานการณ์

ที่ท่านอาจเผชิญ	แต่จะสรุปข้อกำาหนดของกฎหมายและจริยธรรมต่าง	ๆ	ที่เรา

ทุกคนต้องปฏิบัติตามเอาไว้

คู่มือนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทกู๊ดเยียร์ทั่วโลก	ดังนั้น	

คำาว่า	“กู๊ดเยียร์”	หรือ	“บริษัท”	หมายถึง	บริษัทในกลุ่มบริษัททั้งหมด	และ	

“พนักงาน”	หมายถึง	กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานประจำา	และพนักงานว่า

จ้างรายชั่วโมงทั้งหมด	เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น	นอกจากนี้	กฎที่อธิบายอยู่

ในคู่มือฉบับนี้ยังใช้ได้กับผู้อื่นที่ปฏิบัติงานในนามของเรา	หรือภายใต้การกำากับ

ดูแลของเรา	เช่น	ผู้รับเหมา	นายหน้า	หรือตัวแทนอีกด้วย

ข้อควรจำา

คู่มือจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจนี้	รวมถึงนโยบายที่

อธิบายไว้ในคู่มือ	ไม่ถือว่าเป็นสัญญาว่าจ้างแต่อย่างใด	กู๊ด

เยียร์ไม่ได้ให้สิทธิ์เรียกร้องตามสัญญาใด	ๆ	ในการจัดทำาคู่มือ

หรือนโยบายนี้

ข้อมูลทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้มีความสำาคัญอย่างยิ่ง	โดยไม่คำานึงว่างานใน

ปัจจุบันของท่านจะได้รับผลกระทบจากหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งโดยเฉพาะ	

กู๊ดเยียร์ต้องการให้ท่านอ่านและทำาความเข้าใจคู่มือฉบับนี้	ขอความช่วยเหลือ

เมื่อไม่เข้าใจ	ขอคำาแนะนำาเกี่ยวกับเรื่องและสถานการณ์เฉพาะ	และรายงานให้

เราทราบหากท่านพบเห็นหรือรับทราบถึงการกระทำาความผิดใด	ๆ	

หากต้องการข้อมูลหรือคำาปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ

ท่านสามารถติดต่อไปยัง:

•		ผู้จัดการของท่าน;

•		ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของท่าน;

•			รองประธานฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ	ที่หมายเลข	

1-330-796-6635	(GTN	446-6635);	ผู้อำานวยการฝ่ายกำากับดูแลการ

ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ	ที่หมายเลข	1-330-796-7288	 

(GTN	446-7288);	หรือผู้อำานวยการระดับภูมิภาคฝ่ายกำากับดูแลการ

ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ	(โปรดดู	เว็บไซต์ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติ

งานและจรรยาบรรณ:	go.goodyear.com/ethics/	สำาหรับข้อมูลติดต่อ)

•			รองประธานฝ่ายตรวจสอบภายใน	ที่หมายเลข	1-330-796-3143	 

(GTN	446-3143);

•   สายด่วนจริยธรรมกู๊ดเยียร์	(สามารถดูหมายเลขโทรศัพท์	และแบบฟอร์ม

สำาหรับกรอกบนเว็บไซต์	www.goodyear.ethicspoint.com);	หรือ

•			นักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่าน	หรือ

สำานักงานที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป

ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์

สำานักงานที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป	บริษัท

กู๊ดเยียร์

1-330-796-2408

GTN	446-2408

ผู้ช่วยที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป,	 

ทวีปอเมริกา

1-330-796-9435

GTN	446-9435

ผู้ช่วยที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป,	

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

86-21-6132-6085

GTN	601-6085

ผู้ช่วยที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป,	ภูมิภาค

ยุโรป	ตะวันออกกลางและแอฟริกา

32-2-761-1807

GTN	669-1807
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แหล่งข ้อมูลอื ่น	ๆ

ตลอดคู่มือฉบับนี้	ท่านจะได้พบกับข้อมูลอ้างอิงด้านนโยบายของกู๊ดเยีย

ร์หรือข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	หากท่านอ่านคู่มือออนไลน์	ข้อมูล

อ้างอิงนโยบายจะแสดงเป็นไฮเปอร์ลิงก์	ซึ่งจะเชื่อมโยงท่านไปยังนโยบายที่

เกี่ยวข้องทันที	หากท่านอ่านเอกสารคู่มือ	กรุณาตรวจสอบรายชื่อนโยบาย

การกำากับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ	ในหน้า	นโยบายกู๊ดเยียร์

ออนไลน์	(GO)	ที่	go.goodyear.com/reference/policies/ 

โปรดดูคู่มือเมื่อใดที่ท่านมีคำาถามและ/หรือเมื่อการมอบหมายงานหรือ

สถานการณ์การทำางานของท่านเปลี่ยนแปลง	หากต้องการทราบข้อมูลหรือ

เนื้อหาเพิ่มเติม	หรือจัดการฝึกอบรมพิเศษ	โปรดติดต่อนักกฎหมายที่รับผิด

ชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่าน	หรือฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยา

บรรณ

หน้าที่ของท่าน	–	พนักงานและผู้จัดการ	

หน้าที ่ความรับผิดชอบของพนักงาน

ในฐานะพนักงาน	ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้:

•			ศึกษาและปฏิบัติตามนโยบาย	กฎหมาย	และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับงาน

ของท่านและกับกู๊ดเยียร์	ไม่ว่าจะกำาหนดไว้ในคู่มือฉบับน้ีหรือในท่ีอ่ืน	ๆ;

•			ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน	ถูกต้อง	ถูกกาลเวลา	และชัดเจนในรายงานและ

เอกสารที่กู๊ดเยียร์จัดเก็บ	หรือส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่มีอำานาจและผู้ควบคุม

ของรัฐ	รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงคณะกรรมการกำากับดูแลตลาดหลักทรัพย์	

รวมถึงในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของกู๊ดเยียร์;

•			รายงานให้ทราบทันที	ไม่ว่าท่านจะทราบหรือสงสัยว่ามีการกระทำาความ

ผิดเกิดขึ้น	หรือหากถูกขอร้อง	หรือถูกสั่งให้ทำาสิ่งที่ท่านเชื่อว่าเป็นการ

กระทำาความผิด;	และ

•			ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่	และอย่างซื่อตรง	ในการติดตามหรือสอบสวน

การกระทำาความผิดที่อาจเกิดขึ้น

การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานทางจรรยาบรรณของบริษัทเป็นสิ่งสำาคัญ

ต่อความสำาเร็จทางธุรกิจและเพื่อปกป้องชื่อเสียงอันดีของเรา



การตัดสินใจทางจรรยาบรรณ	—	ถามตนเอง:
สถานการณ์ต่าง	ๆ	ไม่ได้มีความชัดเจนเสมอไป	ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องมีการตัดสินใจที่ดี	หากมีข้อสงสัย	ขอให้ลองถามตนเองเกี่ยวกับการกระทำาที่กำาลังพิจารณา	ดังนี้

หากท่านไม่แน่ใจว่าการกระทำาของท่านถูกต้องแล้วหรือไม่	ให้ขอคำาปรึกษาจากแหล่งข้อมูลที่แสดงอยู่

การตัดสินใจก้าวต่อ

ไปดูจะไม่เหมาะสม

ถูกกฎหมายหรือไม่

การกระทำานี้

สอดคล้องกับ

นโยบายและค่า

นิยมของบริษัท

หรือไม่

การกระทำาน้ีปกป้องช่ือเสียงของกู๊ด

เยียร์ในฐานะบริษัทท่ีดำาเนินธุรกิจ

อย่างมีจรรยาบรรณหรือไม่

•			การกระทำาน้ีเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง

หรือไม่

•			ฉันพร้อมเห็นการกระทำาของฉัน

ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่

การกระทำานี้เป็นไป

เพื่อประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทและผู้ถือ

หุ้นของเราหรือไม่

หากไม่แน่ใจ	ให้ติดต่อนัก
กฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่ดูแล
เกี่ยวกับธุรกิจหรือหน่วยของ
ท่าน	หรือฝ่ายกำากับดูแลการ
ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ
เพื่อขอคำาแนะนำา

หากไม่แน่ใจ	ให้ตรวจสอบ
นโยบายต่าง	ๆ	ของกู๊ดเยียร์
ใน	GO;	พูดคุยกับผู้จัดการ	
ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
นักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่
ดูแลเกี่ยวกับธุรกิจหรือหน่วย
ของท่าน	หรือฝ่ายกำากับดูแล
การปฏิบัติงานและจรรยา
บรรณเพื่อขอคำาแนะนำา

หากไม่แน่ใจ	ให้พูดคุยกับผู้จัดการของ
ท่าน	นักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่ดูแลเกี่ยว
กับธุรกิจหรือหน่วยของท่าน	หรือฝ่ายกำากับ
ดูแลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณเพื่อ
รับคำาแนะนำา

หากไม่แน่ใจ	ให้พูดคุย
กับผู้จัดการของท่าน	นัก
กฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่
ดูแลเกี่ยวกับธุรกิจหรือ
หน่วยของท่าน	หรือฝ่าย
กำากับดูแลการปฏิบัติงาน
และจรรยาบรรณเพื่อขอ
คำาแนะนำา

หากท่านตอบว่า	“ไม่ใช่”	กับคำาถามใด	ๆ	ต่อไปนี้	การกระทำาดังกล่าวอาจนำามาซึ่ง
ผลกระทบที่ร้ายแรงได้	โปรดอย่าทำาเช่นนั้น

ใช่ใช่ใช่

ใช่

7
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ความรับผิดชอบเพิ ่มเต ิมของผู ้จ ัดการ

หากท่านดำารงตำาแหน่งผู้จัดการ	ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

•			ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง	 

แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณ

ระดับสูงผ่านคำาพูดและการกระทำา

•			สื่อสารและจัดให้มีการสนทนาเกี่ยวกับนโยบาย	 

กฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่

ท่านดูแลหรือควบคุมเข้าใจถึงพันธะและดำาเนินตามจิตวิญญาณและ

หนังสือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณ	รวมถึงกฎหมายและ

กฎระเบียบ	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานได้เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณที่จำาเป็นทั้งหมด

•			ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพนักงาน	 

พนักงานทุกคนจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	ตรวจสอบให้แน่ใจ

ว่าฝ่าย	หน่วยธุรกิจ	หรือภูมิภาคของท่านทั้งหมดได้ปฏิบัติตามนโยบาย

และหลักปฏิบัติทางธุรกิจของเราโดยตลอด		

•			ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา	 

เปิดกว้างและพร้อมช่วยเหลือพนักงานที่ต้องการพูดคุยเกี่ยวกับข้อกังวล	

รายงาน	หรือถามคำาถาม	สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการตั้งคำาถามและพูด

คุยเกี่ยวกับกฎหมายและการปฎิบัติงานในทุกระดับ

•			ช่วยเหลือพนักงานที่ประสบปัญหา	 

ปฏิบัติต่อปัญหาของพนักงานอย่างจริงจัง	และหาทางแก้ปัญหาอย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

•			ปกป้องความลับ	 

อย่าแบ่งปันปัญหาและข้อกังวลของพนักงานกับผู้อื่นที่ไม่	”มีความจำาเป็น

ที่จะต้องทราบ”	อย่างไรก็ตาม	อย่ารับประกันการรักษาความลับโดย

เบ็ดเสร็จกับพนักงานคนใด	ๆ	เนื่องจากบริษัทอาจมีความจำาเป็นในการ

สอบสวนข้อกังวล	จะมีการใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อปกป้องตัวตน

ของพนักงาน

•			รายงานเรื่องที่ท่านให้ความสำาคัญ	 

หากพนักงานรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดจรรยา

บรรณให้ท่านทราบ	ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งข้อกังวลดังกล่าว

ต่อไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบและสอบสวน	ท่านอาจไม่

จำาเป็นต้องทำาการสอบสวนด้วยตนเอง	และท่านอาจจะไม่ต้องประสาน

งานผู้รายงานให้	“ติดต่อสายด่วนจริยธรรม”	โดยตรง	ดู	หัวข้อ	แจ้งให้

ทราบ!	ด้านล่างนี้สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม	(น.	10).

•			ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการตอบโต้	 

สื่อสารนโยบาย	“ไม่มีการตอบโต้”	ที่เคร่งครัดของบริษัทอย่างชัดเจน	เพื่อ

ปกป้องพนักงานที่รายงานการกระทำาความผิดโดยสุจริตใจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•  การเป็นผู้นำาที่ซื่อสัตย์สุจริต	…	คำาแนะนำาสำาหรับผู้จัดการ
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รายการ	“สิ่งที่ท่านไม่ควรทำาด้วยตนเอง”

รายการต่อไปนี้คือตัวอย่างของการกล่าวอ้างหรือเรื่องที่จะต้องส่งต่อเพื่อสอบสวน	รายการนี้ไม่ใช่รายการที่ละเอียด	หากท่านสงสัยว่าควร

ส่งเรื่องต่อหรือไม่	ให้ติดต่อนักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่ดูแลเกี่ยวกับธุรกิจหรือหน่วยของท่าน

เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์:

•		การไม่เป็นไปตามข้อกำาหนดด้านคุณภาพสินค้าใด	ๆ

เรื่องการเงิน:

•		การให้เงินใต้โต๊ะใด	ๆ	กับลูกค้าหรือรับเงินใต้โต๊ะใด	ๆ	จากคู่ค้า/ตัวแทนจำาหน่ายสินค้าหรือบริการของกู๊ดเยียร์

•		การให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่น	ๆ	ที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

•		ผลประโยชน์ที่เสนอหรือมอบให้กับลูกค้าเพื่อส่งเสริมหรือตอบแทนการซื้อผลิตภัณฑ์

•		การโจรกรรมหรือการฉ้อโกง	ไม่ว่าจะเป็นการกระทำาโดยกู๊ดเยียร์หรือพนักงานของกู๊ดเยียร์	ผู้รับเหมา	หรือบุคคลภายนอก

•		การจัดทำาหนังสือ/บัญชีค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม

•		การบิดเบือนบันทึกทางบัญชีโดยเจตนา

•		การสร้างหรือรายงานที่ไม่ถูกต้อง	หรือการบิดเบือนบันทึกทางธุรกิจและการเงินของบริษัท	หรือการส่งข้อกำาหนด

•		การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกำาหนดราคาหรือกรรมสิทธิ์อื่น	ๆ	กับบริษัทคู่แข่ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน:

•		ข้อปฏิบัติหรือเงื่อนไขในการทำางานที่ไม่ปลอดภัย

•		การเลือกปฏิบัติหรือการล่วงเกินทางเพศ

•		ความรุนแรงในสถานที่ทำางาน

•		การรับหรือให้ของขวัญหรือความบันเทิงที่ไม่เหมาะสม

•		การใช้สิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิด

•		ผลประโยชน์ทับซ้อน

•		การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล	การใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตน	(PII)	ในทางที่ผิด	หรือเรื่องอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์
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แจ้งให้ทราบ!

การรายงานข้อกังวล
หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาการกำากับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยา

บรรณ	ท่านจะต้องรายงานต่อแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

•		ผู้จัดการของท่าน;

•		ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของท่าน;

•			รองประธานฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ	ผู้อำานวยการ

ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ	หรือผู้อำานวยการระดับ

ภูมิภาคฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ;	

•		รองประธานฝ่ายตรวจสอบภายใน;

•   สายด่วนจริยธรรมกู๊ดเยียร์	(สามารถดูหมายเลขโทรศัพท์และแบบฟอร์ม

สำาหรับกรอกบนเว็บไซต์ได้ที่	www.goodyear.ethicspoint.com);

•			นักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่าน	หรือ

สำานักงานที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป

สิ่งที่กู๊ดเยียร์จะทำาเมื่อได้รับรายงานข้อกังวล

ผ่านสายด่วนจริยธรรม	
การรายงานข้อกังวลแต่ละครั้งจะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายกำากับดูแลการ

ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของกู๊ดเยียร์	เพื่อกำาหนดวิธีตรวจสอบที่ดีที่สุดที่

บริษัทควรปฏิบัติ

สายด่วนจริยธรรมของกู๊ดเยียร์ดำาเนินงานโดยผู้ให้บริการภายนอก	ซึ่งยอมรับ

การรายงานทางโทรศัพท์หรือออนไลน์	และจะส่งต่อข้อกังวลที่ได้รับรายงาน

ไปยังฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของกู๊ดเยียร์	สายด่วน

จริยธรรมเปิดให้บริการตลอด	24	ชั่วโมงทุกวัน	

ท่านสามารถร้องขอบริการแปลภาษาได้เมื่อโทรติดต่อไปยังสายด่วนจริยธรรม	

นอกจากนี้	ยังสามารถส่งการรายงานไปยังสายด่วนจริยธรรมออนไลน์ได้ในทุก

ภาษาอีกด้วย

ท่านสามารถรายงานการกระทำาผิดที่อาจเกิดขึ้นผ่านสายด่วนจริยธรรมได้โดย

ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน	หากท่านเลือกวิธีนี้	ท่านจะต้องให้ข้อมูลการกระทำาความ

ผิดที่อาจเกิดขึ้นอย่างเพียงพอเพื่อให้กู๊ดเยียร์สามารถดำาเนินการตรวจสอบได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	

การรายงานข้อกังวลโดยไม่เปิดเผยตัวตน	อาจไม่สามารถกระทำาได้ในบางพื้นที่

ในสหภาพยุโรป	อันเป็นผลมาจากกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลภายในประเทศ	หาก

กฎหมายภายในประเทศมีข้อห้ามเรื่องการรายงานข้อกังวลโดยไม่เปิดเผยตัว

ตน	ท่านอาจจะรายงานข้อกังวลไปยังสายด่วนจริยธรรมหรือส่วนอื่น	ๆ	ได้ตาม

ที่ระบุใน	หน้า	5
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การดำาเนินการเมื่อมีการละเมิดกฎหมายหรือ

นโยบาย
จากการตรวจสอบต่อไปนี้ของเรื่องดังกล่าว	พนักงานที่:

•			ละเมิด	หรือร้องขอให้ผู้อื่นละเมิดนโยบายหรือข้อกำาหนดทางกฎหมายของ

บริษัท;

•			ไม่รายงานการกระทำาความผิดที่ทราบหรือที่สงสัยในทันที;

•			ปกปิดหรือทำาลายหลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการสอบสวนหรือการกระ

ทำาความผิด;	และ/หรือ

•			ยับยั้ง	ปฏิเสธการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการกระทำาความผิดที่

อาจเกิดขึ้น

จะถูกลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม	ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างและการริบผล

ประโยชน์	และการฟ้องร้องทางแพ่งและทางอาญา	

บริษัทจะต้องดำาเนินการทางวินัยและบทลงโทษอย่างสอดคล้องและเหมาะสม

โดยแบ่งตามสัดส่วนและเป็นไปตามกฎหมาย

การห้ามไม่ให้มีการตอบโต้
กู๊ดเยียร์ห้ามไม่ให้มีการตอบโต้ในรูปแบบใดก็ตามต่อบุคคลที่:

•			รายงานการละเมิดนโยบายหรือกฎหมายที่ทราบหรือสงสัยโดยสุจริตใจ	

(แม้ว่าข้อกังวลดังกล่าวจะยังไม่มีการพิสูจน์ก็ตาม)	หรือ

•		เข้าร่วมและให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างสุจริตใจและสมบูรณ์	

การตอบโต้ถือเป็นการกระทำาผิดร้ายแรง	และจะถูกลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง	

ซึ่งสูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้างและการริบคืนผลประโยชน์ด้วย

หากท่านเชื่อว่าท่านถูกตอบโต้	อันเนื่องมาจากการรายงาน	หรือเชื่อว่ามีผู้อื่นถูก

ตอบโต้	กรุณารายงานให้บริษัททราบทันที	โปรดรายงานเรื่องดังกล่าวทันทีโดย

ติดต่อแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ใน	หน้า.	5

อย่างไรก็ตาม	การรายงานการกระทำาความผิดจะไม่สามารถปกป้องผู้ที่ถูก

ลงโทษทางวินัยจากการกระทำาผิดระเบียบหรือกระทำาความผิดได้	เช่น	หาก

พนักงานคนใดคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงบริษัทรายงานกิจกรรมที่

ผิดกฎหมาย	เขาหรือเธอจะไม่ได้รับการยกเว้นจากโทษทางวินัยสำาหรับการกระ

ทำาของตนเอง
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เคารพซึ่งกันและกัน
กู๊ดเยียร์สนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำางานที่เน้นการใช้ศักยภาพของพนักงาน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	และสนับสนุนสปิริตการทำางานเป็นทีม	อันประกอบ

ด้วยพนักงานที่มีความหลากหลาย	ด้วยเหตุนี้กู๊ดเยียร์จึงไม่ยอมรับการกระทำา

ที่เกี่ยวกับการล่วงเกินและการเลือกปฏิบัติซึ่งพิจารณาจากเชื้อชาติ	สีผิว	เผ่า

พันธุ์	ศาสนา	ถิ่นกำาเนิด	เพศ	(รวมถึงการตั้งครรภ์)	รสนิยมทางเพศ	เอกลักษณ์

ทางเพศ	อายุ	ความทุพพลภาพ	สถานะทหารผ่านศึก	ลักษณะทางพันธุกรรม	

สถานะพลเมือง	หรือลักษณะอื่นที่กฎหมายคุ้มครอง	นอกจากนี้	กู๊ดเยียร์ยังไม่

ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบในที่ทำางานด้วย

ข้อควรจำา

ที่กู๊ดเยียร์	เราเคารพในความสามารถ	ประสบการณ์	

วัฒนธรรม	และความแตกต่างเฉพาะบุคคลของพนักงาน

แต่ละคน	การรวมทีมพนักงานที่มีความหลากหลาย	จะช่วย

สนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำางาน	สร้างความได้เปรียบ

ทางธุรกิจ	และเป็นองค์ประกอบที่จำาเป็นต่อความสำาเร็จของ

เรา

กู๊ดเยียร์สรรหา	ว่าจ้าง	ฝึกอบรม	จ่ายค่าตอบแทน	เลื่อนตำาแหน่งและกำาหนด

เงื่อนไขการจ้างงาน	โดยไม่คำานึงถึงเชื้อชาติ	สีผิว	เผ่าพันธุ์	ศาสนา	ถิ่นกำาเนิด	

เพศ	(รวมถึงการตั้งครรภ์)	รสนิยมทางเพศ	เอกลักษณ์ทางเพศ		อายุ	ความ

ทุพพลภาพ	สถานะทหารผ่านศึก	ลักษณะทางพันธุกรรม	สถานะพลเมือง	หรือ

คุณลักษณะอื่น	ๆ	ของแต่ละบุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง	กู๊ดเยียร์ใช้หลักเกณฑ์

ความสามารถ	คุณสมบัติ	และหลักเกณฑ์อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับงาน	เป็นพื้นฐาน

ของการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงานทั้งหมดต่อพนักงานและผู้สมัคร	

กู๊ดเยียร์เป็นนายจ้างที่มีโอกาสเท่าเทียม	และให้โอกาสในการจ้างงานที่เท่า

เทียมแก่พนักงานและผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำาหนด	โดยไม่คำานึงถึง

เชื้อชาติ	สีผิว	เผ่าพันธุ์	ศาสนา	เพศ	รสนิยมทางเพศ	อัตลักษณ์ทางเพศ	ถิ่น

กำาเนิดอายุ	ความทุพพลภาพ	สถานะทหารผ่านศึก	ลักษณะทางพันธุกรรม	

สถานะพลเมือง	หรือคุณลักษณะอื่น	ๆ	ของแต่ละบุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง

การล่วงเกิน	หมายถึง	การกระทำาที่ไม่เป็นที่ยอมรับ	และไม่พึงประสงค์	มุ่งให้เกิด

หรือสร้างผลกระทบต่อบรรยากาศการทำางานอันเป็นการกลั่นแกล้ง	ข่มขู่	หรือ

น่ารังเกียจ

ความประพฤติ	พฤติกรรม	หรือเอกสารที่ไม่เหมาะสม	ได้แก่	การเรียกชื่อที่น่า

รังเกียจ	การใส่ร้ายป้ายสี	การเสียดสี	คำาหยาบคาย	การวาดเขียนในที่สาธารณะ	

เรื่องตลก	โปสเตอร์	ปฏิทิน	อีเมล	รูปภาพหรือสิ่งอื่น	ๆ	ที่บริษัทพิจารณาเห็นว่า

เป็นความไม่เหมาะสม	

นโยบายนี้ห้ามการกระทำาที่ถือว่าเป็นการลวนลามอันไม่พึงประสงค์	การร้องขอ

มีเพศสัมพันธ์	และการลวนลามด้วยสายตา	คำาพูด	หรือทางกาย	ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จำากัดเพียง:

•		การเสนอผลประโยชน์การจ้างงานเพ่ือแลกเปล่ียนกับการขอมีเพศสัมพันธ์;

•		การตอบโต้หรือการข่มขู่	หลังถูกปฏิเสธการลวนลาม;

•			การลวนลามด้วยสายตา	เช่น	การชายตามองด้วยความเสน่หา	แสดง

ท่าทางที่สื่อถึงความอยากมีเพศสัมพันธ์	หรือการดู	ส่งต่อ	หรือแสดงวัตถุ	

ภาพ	การ์ตูน	หรือโปสเตอร์ที่สื่อถึงความอยากมีเพศสัมพันธ์	(รวมถึงใน

ทรัพย์สินต่าง	ๆ	ของบริษัท	เช่น	อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์);

•			การลวนลามด้วยคำาพูด	เช่น	การวิจารณ์	ตั้งฉายาทางเพศที่ทำาให้เสียหาย	

การใช้ถ้อยคำาหยาบคาย	การใส่ร้ายป้ายสีหรือเรื่องตลก	การวิจารณ์เกี่ยว

กับร่างกายของบุคคลผ่านภาพและคำาพูด	การวิจารณ์ทางเพศ	หรือการซัก

ถามเกี่ยวกับชีวิตทางเพศหรือกิจกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของผู้อื่น	การใช้

จดหมาย	อีเมล	การวาดเขียนในที่สาธารณะ	โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์	

เว็บไซต์	หรือการบันทึกภาพลามกอนาจาร;	และ

•			การลวนลามทางกาย	เช่น	การหน่วงเหนี่ยวหรือการดึงรั้ง	การแตะเนื้อต้อง

ตัว	การลูบคลำา	หรือการกระทำาอนาจาร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•  นโยบายการไม่ยอมรับความรุนแรง

•  นโยบายความสัมพันธ์ใกล้ชิดในที่ทำางานทั่วโลก

•  แนวปฏิบัติการใช้สื่อออนไลน์/อินเทอร์เน็ต

•  นโยบายการใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ยอมรับได้
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คำาถามและคำาตอบ

คำาถาม:	 การมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับพนักงานกู๊ดเยียร์คนอื่น

สามารถทำาได้หรือไม่

คำาตอบ:		กู๊ดเยียร์ไม่มีการห้ามมิให้พนักงานมีความสัมพันธ์ฉันท์

ชู้สาวหรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดซึ่งกันและกัน	อย่างไรก็ตาม	ความ

สัมพันธ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและปัญหาอื่น	ๆ	

ด้วยเหตุนี้	พนักงานจะต้องรายงานผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ

ฝ่ายกฎหมายของตนโดยทันทีที่มีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวหรือความ

สัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับ

หน้าที่หรือผลประโยชน์ของกู๊ดเยียร์	ผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการไม่ควร

มีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวหรือใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงาน

ระดับต่ำากว่าเป็นอย่างยิ่ง	ห้ามมิให้ผู้จัดการและพนักงานที่ขึ้นตรงต่อผู้

จัดการมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวระหว่าง	หรือดำารงตำาแหน่งที่มีอำานาจ

เลื่อนตำาแหน่งหรือตัดสินใจเกี่ยวกับเงินเดือน	เวลาที่ดีที่สุดในการ

แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือก่อนที่ความสัมพันธ์จะเริ่มขึ้น	การปฏิบัติ

ของท่านจะต้องเป็นไปตามแนวทางในคู่มือฉบับนี้และนโยบายความ

สัมพันธ์ใกล้ชิดในที่ทำางานทั่วโลก
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ปกป้องทีมของเรา

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำางาน
ความปลอดภัยคือคุณค่าในทุก	ๆ	สถานที่และสำาหรับพนักงานของกู๊ดเยียร์ทุก

คน	ซึ่งหมายความว่าเราทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเอง

และผู้อื่นรอบตัวเรา	เรามีเป้าหมายที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาสำาหรับความ

ปลอดภัยที่กู๊ดเยียร์	และยังสะท้อนให้เห็นถึงความริเริ่มด้านความปลอดภัยทั่ว

โลกของเรา	ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวคือ:	จะต้องไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ	เป้าหมาย

ของเราคือการที่พนักงานและผู้รับเหมาของกู๊ดเยียร์กลับบ้านไปโดยไม่ได้รับ

บาดเจ็บในทุก	ๆ	วัน

กู๊ดเยียร์มุ่งมั่นในการดำาเนินงานในโรงงานตามข้อกำาหนดด้านความปลอดภัย	

สุขอนามัย	และสิ่งแวดล้อมในประเทศ	จังหวัด	รัฐ	และท้องถิ่น	ฝ่ายบริหารมี

หน้าที่่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งอำานวยความสะดวกของกู๊ดเยียร์จะช่วยยกระดับ

คุณภาพชีวิตในที่ทำางานและในชุมชนที่กู๊ดเยียร์ดำาเนินการ	พนักงานของกู๊ดเยีย

ร์มีหน้าที่ในการสร้างวัฒนธรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บของตนเอง	

เพื่อนร่วมงาน	และคนอื่น	ๆ	พนักงานไม่ควรสละความปลอดภัยหรือสุขภาพ

ของผู้ใดรวมถึงตนเอง	เพื่อผลการผลิตหรือผลลัพธ์อย่างอื่น	พนักงานทุกคนจะ

ต้องหยุดทำางาน	แล้วรายงานตรงต่อผู้จัดการของตนเอง	หากทราบหรือมีเหตุอัน

ควรเชื่อได้ว่าเงื่อนไขการทำางานมีความเสี่ยงและนำามาซึ่งเป็นอันตรายต่อความ

ปลอดภัย	หรือสุขอนามัยของพนักงานหรือผู้อื่น

การใช้สารเสพติด
กู๊ดเยียร์มุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลสูง

โดยปราศจากการใช้แอลกอฮอล์	ยาเสพติด	และการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์หรือ

ยาที่ถูกกฎหมายบางชนิดอย่างผิดวัตถุประสงค์	

ห้ามไม่ให้พนักงานใช้อย่างผิดวัตถประสงค์	ขาย	ผลิต	ซื้อ	โอน	ถือครอง	หรือ

ได้รับอิทธิพลจากสารต่าง	ๆ	ข้างต้น	ในระหว่างเวลาปฏิบัติงานของบริษัท	และ

ภายในที่ทำางานของบริษัทโดยเด็ดขาด

ในสหรัฐอเมริกา	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•  นโยบายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และยาเสพติด

โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในประเทศหรือนักกฎหมายของกู๊ด

เยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจของท่าน	หากต้องการทราบข้อมูลหรือนโยบายเพิ่มเติม

เกี่ยวกับสถานที่ทำางานของท่าน
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สิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน	
ในการดำาเนินธุรกิจทั่วโลกของบริษัท	กู๊ดเยียร์มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อ

กำาหนดด้านกฎหมายที่มีผลบังคับใช้	และปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน	

หากข้อกำาหนดด้านกฎหมายและธุรกิจกำาหนดให้กู๊ดเยียร์ต้องขอ	บันทึก	จัด

เก็บ	ประมวลผล	และใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตน	(PII)	ข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับการ

จัดการอย่างเหมาะสมและปลอดภัย	

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการตระหนักและคำานึงถึงความละเอียดอ่อนและ

ความลับของข้อมูลที่ระบุตัวตน	(PII)	PII	คือข้อมูลใด	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับการระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้	PII	รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงชื่อ	ที่

อยู่	หมายเลขโทรศัพท์	ที่อยู่อีเมล	ตัวระบุข้อมูลออนไลน์		(เช่น	คุกกี้,	หมายเลข

ประจำาอุปกรณ์,	ที่อยู่	IP,	หรือแท็ก	RFID)	ข้อมูลตำาแหน่งที่ตั้ง	ข้อมูลทาง

พันธุกรรม	ประวัติทางการเงิน	หมายเลขรหัสประจำาตัว	(เช่น	หมายเลขประกัน

สังคมหรือหมายเลขประจำาตัวราชการ)	และข้อมูลบัตรเครดิต

คำาถามและคำาตอบ

คำาถาม:		เรากำาลังทำาสัญญากับผู้ให้บริการด้านผลประโยชน์ของ

พนักงานใหม่	และเราจะต้องถ่ายโอนข้อมูล	PII	ของพนักงานให้กับผู้

ให้บริการ	เพื่อให้บริการแก่กู๊ดเยียร์	เราจะจัดการการถ่ายโอน	PII	ของ

พนักงานให้บุคคลภายนอกได้อย่างไร

ก)			บอกข้อกำาหนดในการปกป้องข้อมูลของเรา	และให้ลิงก์ไปยัง

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ข)			ทำางานร่วมกับนักกฎหมายที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของ

ท่านเพื่อประเมินความสามารถของผู้ให้บริการในการปกป้อง

ข้อมูล	PII	และเพื่อเพิ่มข้อสัญญาที่ถูกต้องในข้อตกลง	และเพื่อ

ให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของกู๊ดเยียร์

และกฎหมายที่บังคับใช้

ค)			ไม่อนุญาตให้ถ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก	ไม่ว่าในกรณีใด	ๆ

คำาตอบ:		คำาตอบที่ถูกต้องคือ	(ข)	สัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของ

พนักงานควรรวมถึงการใช้คำาที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อกำาหนดในการ

ปกป้องข้อมูลของเรา	ปรึกษากับนักกฎหมายที่ดูแลรับผิดชอบธุรกิจ

หรือหน่วยของท่านเพื่อขอรับบทบัญญัติทางกฎหมายที่ถูกต้องและ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้	ในทาง

ปฏิบัติทั่วไป	ท่านต้องจำากัดการถ่ายโอนข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่จำาเป็น

สำาหรับการให้บริการเท่านั้น	นอกจากนี้	กู๊ดเยียร์ควรดำาเนินการตรวจ

สอบอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกสามารถปกป้อง	PII	

ได้อย่างเหมาะสม
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นโยบายสิทธิส่วนบุคคลทั่วโลก,	นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน	และ	

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลออนไลน์	ของกู๊ดเยียร์อธิบายวิธีการที่กู๊ดเยียร์ปกป้อง	

PII	ที่บริษัทเก็บรวบรวม	ใช้	และรักษาไว้ในระหว่างการดำาเนินธุรกิจ	ตามที่ได้

อธิบายไว้ในนโยบายดังกล่าว	กู๊ดเยียร์จะพยายามรวบรวมและเก็บรักษาเฉพาะ

ข้อมูล	PII	ที่จำาเป็นสำาหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและกฎหมายเท่านั้น	และ

จะพยายามใช้	PII	นี้เฉพาะในลักษณะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเก็บ

รวบรวม	PII	หรือได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นในภายหลัง

เขตอำานาจศาลหลายแห่ง	รวมถึงสหภาพยุโรป	(“EU”)	มีกฎหมายและข้อ

กำาหนดเฉพาะที่ควบคุมว่ากู๊ดเยียร์สามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมูล	PII	

ได้อย่างไร	พนักงานต้องทำาความคุ้นเคยและปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด	มีข้อผูกมัดเพิ่มเติมในการ

ปกป้องข้อมูลบางประเภท	เช่น	มีกฎหมายของสหรัฐฯ	เกี่ยวกับการคุ้มครอง

ข้อมูลทางการแพทย์หรือสุขภาพบางประเภท	ซึ่งรวมถึงข้อกำาหนดของ	HIPAA	

กฎหมายของสหภาพยุโรปใช้การคุ้มครองพิเศษกับ	“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียด

อ่อน”	ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยถึงเชื้อชาติหรือถิ่นกำาเนิดรสนิยมทางเพศ	ความ

คิดเห็นทางการเมือง	ความเชื่อทางศาสนา	การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน	และ

ข้อมูลด้านสุขภาพ	(รวมถึงข้อมูลทางพันธุกรรมหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์)	หากมี

ข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนที่จำาเป็นสำาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการจัดการ	

PII	โปรดติดต่อนักกฎหมายของกู๊ดเยียร์เพื่อรับความช่วยเหลือ	หรือรองประธาน

ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ	ที่หมายเลข	1-330-796-6635	

(GTN	446-6635);	ผู้อำานวยการฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ	

ที่หมายเลข	1-330-796-7288	(GTN	446-7288);	หรือผู้อำานวยการระดับ

ภูมิภาคฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•  นโยบายสิทธิส่วนบุคคลทั่วโลก

•  นโยบายสิทธิส่วนบุคคลออนไลน์

•  นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน

•  ประกาศสิทธิส่วนบุคคล	HIPAA	(สหรัฐอเมริกา)

•  นโยบายการใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ยอมรับได้
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ปกป้องธุรกิจและทรัพย์สินของเรา

ธุรกิจของรัฐและการปฏิบัติตามระเบียบข้อ

บังคับ
มีกฎพิเศษที่ใช้เมื่อกู๊ดเยียร์ทำาธุรกิจกับรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	ที่กู๊ด

เยียร์	เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้สำาหรับการทำาธุรกรรมใน

ตลาดสาธารณะ	และปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหมดที่กำาหนดโดยธุรกิจประเภทนี้

คำาถามและคำาตอบ

คำาถาม:	 ผมทำางานร่วมกับที่ปรึกษาในการรักษาความปลอดภัย

ของสัญญายางรถบรรทุกของรัฐบาลในคาซัคสถาน	ที่ปรึกษาเรียกค่า

นายหน้าที่สูงกว่าจำานวนเงินที่เราจ่ายตามปกติ	และขอให้เราจ่ายเป็น

เงินสด	เราควรดำาเนินการดังกล่าวหรือไม่

คำาตอบ:		อันดับแรก	ที่ปรึกษาควรได้รับการตรวจสอบเนื่องจาก

กระบวนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบเพื่อป้องกันและ

ปราบปรามการให้สินบนของกู๊ดเยียร์	ตามแนวทางการปฏิบัติตาม

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการให้สินบนสากล	อันดับสอง	ค่านาย

หน้าที่สูงและการจ่ายเป็นเงินสดเป็น	“สัญญาณเตือน”	ของพฤติกรรมที่

อาจเป็นการทุจริต	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	หากท่านดำาเนินธุรกิจในประเทศ

ที่การให้สินบนและการคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติ	สัญญาณเตือนจะต้อง

ได้รับการตรวจสอบและจัดการให้เรียบร้อยโดยนักกฎหมายของกู๊ดเยีย

ร์ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่านก่อนที่จะดำาเนินการต่อ	โดยให้

ติดต่อนักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่าน

เพื่อขอความช่วยเหลือ

การป้องกันและปราบปรามการให้สินบน
ในส่วนนี้อธิบายถึงภาพรวมของข้อกำาหนดที่สำาคัญใน	นโยบายป้องกันและ

ปราบปรามการให้สินบน 

กฎหมายป้องกันการคอร์รัปชันในต่างประเทศ	(“FCPA”)	บัญญัติให้การติด

สินบนเป็น	อาชญากรรม	ภายใต้กฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา:

•			การเสนอให้	ให้	สัญญาว่าจะให้	หรือให้อำานาจการให้เงินหรือสิ่งของมีค่า

ใด	ๆ	ต่อผู้ใดก็ตามที่ทราบถึงจำานวนเงินทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ

เงินหรือสิ่งของมีค่านั้นจะถูกเสนอให้	ให้	หรือสัญญาว่าจะให้	แก่เจ้าหน้าที่

ที่ไม่ใช่ลูกจ้างของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา	เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ	

หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใด	ๆ	ที่ไม่เหมาะสมทั้งทางตรงและทางอ้อม	

•			สำาหรับบริษัทเช่นกู๊ดเยียร์ที่จะไม่สามารถมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

ในการรายงานด้านการเงิน

•			เพื่อปลอมแปลงหนังสือและบันทึกของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของ

บริษัทอย่างเปิดเผย

ข้อควรจำา

กู๊ดเยียร์มีนโยบายป้องกันและปราบปรามการให้สินบน	ซึ่ง

ห้ามมิให้พนักงานของกู๊ดเยียร์เสนอให้	หรือให้	หรือสัญญา

ว่าจะให้	หรือให้อำานาจ	หรือยินยอมจะรับ	หรือยอมรับการให้

เงินหรือสิ่งมีค่าใด	ๆ	ที่ไม่เหมาะสม	แก่หรือจากบุคคลใดใน

สถานที่ใด	ๆ	ในโลก	เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ	หรือ

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใด	ๆ	ที่ไม่เหมาะสมทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม	เราจะเสียโอกาสทางธุรกิจใด	ๆ	หากโอกาสทาง

ธุรกิจนั้นจะสามารถได้มาก็แต่โดยการให้เงินที่ไม่เหมาะสม

หรือผิดกฎหมาย	การติดสินบน	การให้ของขวัญ	เงินคืนเพื่อ

เป็นส่วนลด	เงินใต้โต๊ะ	หรือสิ่งจูงใจในทำานองเดียวกัน
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เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้	คำาว่า	“เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ลูกจ้างของรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา”	หมายถึง:	(ก.)	เจ้าหน้าที่	พนักงาน	หรือตัวแทนของรัฐบาลที่

ไม่ใช่ของประเทศสหรัฐอเมริกา	(รวมถึงสมาชิกหน่วยกองกำาลังทุกเหล่าทัพ

และกองกำาลังตำารวจ)	โรงพยาบาลของรัฐหรือองค์กรสากลใด	ๆ	ของรัฐ	(เช่น	

องค์การสหประชาชาติ	ธนาคารโลก	คณะกรรมาธิการยุโรป	เป็นต้น);	(ข.)	

เจ้าหน้าที่พรรคการเมืองใด	ๆ	ที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา	หรือผู้สมัครตำาแหน่ง

ทางการเมืองที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา;	(ค.)	ลูกจ้างหรือพนักงานใด	ๆ	ของ

รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา	หากท่านมีคำาถามเกี่ยวกับ	“รัฐวิสาหกิจ”	

ให้ดูที่อภิธานศัพท์เรื่องการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการ

ให้สินบน	ประเทศและเขตอำานาจศาลที่เพิ่มขึ้น	เช่น	บราซิล	จีน	ฝรั่งเศส	เคน

ย่า	และอินเดียกำาลังอนุมัติและบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบในนโยบาย

ป้องกันและปราบปรามการให้สินบนและการทุจริต

กฎหมายต่อต้านการให้สินบนของสหราชอาณาจักร	(UK)	กำาหนดข้อห้าม

เดียวกันในการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ	นอกจากข้อห้ามข้างต้นนี้	กฎหมาย

ต่อต้านการให้สินบนของสหราชอาณาจักรยังห้ามไม่ให้เสนอ	ให้	และรับสินบน

ทางการค้า	(สินบนแก่หรือจากบุคคลและนิติบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ)	อีกด้วย	

เราคาดหวังให้พนักงานของกู๊ดเยียร์ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการให้สินบนและการทุจริตที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด	รวมถึงแต่ไม่

จำากัดเพียงกฎหมาย	FCPA	กฎหมายป้องกันและปราบปรามการให้สินบนของ

สหราชอาณาจักร	และกฎหมายที่มีลักษณะคล้ายกันที่ประกาศใช้ในประเทศ

อื่น	ๆ	ด้วย

การให้เงินหรือสิ่งของมีค่าที่ไม่เหมาะสมอาจรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง:	

•		เงินสดหรือสิ่งที่มีค่าเท่ากับเงินสด	(เช่น	บัตรกำานัลหรือใบกำานัล)

•		ของขวัญหรือวัตถุจับต้องได้อื่น	ๆ

•		ค่านายหน้า

•		เงินคืนเพื่อเป็นส่วนลดหรือส่วนลดพิเศษ

•		เงินสินบน

•		ค่าธรรมเนียมการให้คำาปรึกษาหรือค่าบริการอื่น	ๆ

•		ส่วนลดพิเศษ

•		ความบันเทิงบางอย่าง

•		ค่าใช้จ่ายการเดินทาง

•		ค่าอำานวยความสะดวก

•		การจ้างงานหรือการฝึกงาน

•		การบริจาคเพื่อการกุศล

ซึ่งทราบ	(หรือสงสัย)	ว่าส่วนใด	ๆ	ของการให้เงินหรือทรัพย์สินจะนำาไปให้แก่เจ้า

หน้าที่ที่ไม่ใช่ลูกจ้างของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา	หรือผู้ใดก็ตามเพื่อที่จะได้มาหรือ

รักษาไว้	และ/หรือปกป้องผลประโยชน์อันไม่เหมาะสมของกู๊ดเยียร์:

คำาถามและคำาตอบ	

คำาถาม:	ท่านอยู่ที่สำานักงานศุลกากรและถูกขอให้จ่ายค่าธรรมเนียม

ที่จำาเป็นเพื่อขนส่งสินค้า	แต่สำานักงานศุลกากรคิดเงินท่านเพิ่ม	10%	

โดยจะต้องจ่ายเป็นเงินสด	และจะไม่ให้ใบเสร็จ	ท่านควรทำาอย่างไร	

	 ก)			จ่ายเงินแล้วไม่บอกใครเรื่องจำานวนเงินเพิ่มเติม

	 ข)			ใช้เงินสำารองทั่วไปของบริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว	แต่ใช้

เงินสดย่อยจ่ายเงินส่วนเพิ่มเติม	10%

	 ค)			เสนอจ่ายเงินเพิ่มเติมในจำานวนที่สูงขึ้นเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่

มอบใบเสร็จ	

	 ง)			ไม่ต้องจ่าย	ออกจากสำานักงานศุลกากรแล้วติดต่อนักกฎหมายที่

รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่าน

คำาตอบ:	คำาตอบที่ถูกต้องคือข้อ	(ง)	ท่านควรออกจากสำานักงานแล้ว

ติดต่อนักกฎหมายที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่านทันที	เจ้าหน้าที่

ศุลกากรอาจคาดหวังการจ่ายค่าอำานวยความสะดวก	ซึ่งเป็นข้อห้าม

ภายใต้นโยบายของกู๊ดเยียร์

นักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่านจะช่วย

ท่านกำาหนดว่าการจ่ายเงินดังกล่าวได้รับอนุญาตหรือไม่	และควร

ดำาเนินการอย่างไรต่อหากไม่ได้รับอนุญาต
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บุคคลภายนอก

นโยบายนี้ห้ามมิให้บุคคลภายนอก	เช่นตัวแทน	ผู้จัดจำาหน่าย	และที่ปรึกษา	(ดู

อภิธานศัพท์เทคนิคสำาหรับการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปราม

การให้สินบน)	เสนอหรือให้เงิน	สัญญาว่าจะให้เงิน	หรือมอบอำานาจการจ่าย

เงินให้	รับหรือยอมรับการจ่ายเงินใด	ๆ	ที่ไม่เหมาะสมหรือสิ่งที่มีมูลค่าใด	ๆ	

แก่บุคคลใดในสถานที่ใด	ๆ	ในโลกเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ	หรือเพื่อ

แสวงหาผลประโยชน์ใด	ๆ	ที่ไม่เหมาะสมให้แก่กู๊ดเยียร์	

พนักงานของกู๊ดเยียร์ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกปฏิบัติตาม

นโยบายป้องกันและปราบปรามการให้สินบน	กฎหมาย	FCPA	และกฎหมายใน

ท้องถิ่นเมื่อปฏิบัติงานในนามของกู๊ดเยียร์	เมื่อเลือกหรือรักษาบุคคลภายนอก	

พนักงานจะต้องปฏิบัติตาม	แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบ

ปรามการให้สินบนสากลของกู๊ดเยียร์	(“แนวทางการปฎิบัติ”)	บุคคลภายนอก

บางรายที่ได้รับการระบุว่าเป็นบุคคลภายนอกอำาพรางจำาเป็นต้องดำาเนิน

กระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์การป้องกันและปราบปรามการให้สินบนขอ

งกู๊ดเยียร์ก่อนที่จะทำาธุรกิจกับกู๊ดเยียร์	มีการอธิบายกระบวนการนี้เพิ่มเติม

ทั้งหมดในคู่มือปฏิบัติ

ค ่าอ ำานวยความสะดวก

“ค่าอำานวยความสะดวก”	มักได้รับการจำากัดความว่าเป็นการจ่ายเงินให้เจ้า

หน้าที่ระดับล่างของรัฐ	เพื่อรักษาผลการปฏิบัติงาน	ประจำาที่ไม่อยู่ในดุลยพินิจ 

บางอย่างของรัฐบาล	ซึ่งบริษัทมีสิทธิ์ตามกฎหมายท้องถิ่นอยู่แล้ว	(เช่นการ

ประมวลผลเอกสารของรัฐบาล	เช่น	วีซ่าการขนถ่ายสินค้า	การคุ้มครองโดย

ตำารวจ	และการรับ/ส่งไปรษณีย์)	กฎหมายป้องกันและปราบปรามการให้สินบน

ของสหราชอาณาจักรและกฎหมายในประเทศอื่น	ๆ	หลายประเทศ	ห้ามไม่ให้มี

การจ่ายค่าอำานวยความสะดวก	

ข้อควรจำา

ค่าอำานวยความสะดวกเป็นข้อห้ามภายใต้นโยบายป้องกัน

และปราบปรามการให้สินบนของกู๊ดเยียร์

การบิดเบือนหรือข ่มขู ่

การจ่ายเงินเนื่องจากมีภัยถึงชีวิตหรือการข่มขู่โดยใช้ความรุนแรงหรือทำาร้าย

ร่างกายพนักงาน	จะถือว่าไม่ละเมิดกฏของ	FCPA	และพระราชบัญญัติการ

ติดสินบนแห่งราชอาณาจักร	ดังนั้น	นโยบายของกู๊ดเยียร์จึงไม่ห้ามการจ่ายเงิน

เนื่องจากมีภัยถึงชีวิตหรือการข่มขู่โดยใช้ความรุนแรงหรือทำาร้ายร่างกาย	หาก

การจ่ายเงินนั้นกระทำาเพื่อป้องกันร่างกาย เสรีภาพ	หรือความปลอดภัย	ของ

พนักงานหรือตัวแทนปฏิบัติ	ในกรณีเหล่านี้	การชำาระเงินต้องไม่เกินกว่า	100	

ดอลลาร์สหรัฐ	การเปิดเผยข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ	The	Goodyear	Tire	

&	Rubber	Company	จะต้องกระทำาภายใน	48	ชั่วโมง	และการชำาระเงินจะต้อง

ได้รับการบันทึกในหนังสือและบันทึกของกู๊ดเยียร์อย่างถูกต้อง
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การบริจาคเพื ่อสนับสนุนทางการเมือง

FCPA	ห้ามมิให้มีการให้เงินหรือสิ่งมีค่าใด	ๆ	แก่พรรคการเมืองที่ไม่ใช่ของ

สหรัฐอเมริกาหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง	หรือแก่ผู้ลงสมัครตำาแหน่งทางการ

เมืองที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา	เพื่อให้ได้มาหรือเพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ	หรือเพื่อ

แสวงหาผลประโยชน์ใด	ๆ	ที่ไม่เหมาะสม	นอกจากนี้	ยังมีกฎหมายอื่น	ๆ	ที่

จำากัดการบริจาคแก่ผู้สมัคร	พรรคการเมือง	หรือคณะกรรมการพรรคการเมือง	

ในสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา	และรัฐหรือท้องถิ่นอื่น	ๆ	อีกด้วย	“การให้ความ

ช่วยเหลือ”	อาจรวมถึงการให้ใช้เวลาทำางานของพนักงานหรืออนุญาตให้ใช้

เครื่องอำานวยความสะดวกหรือทรัพยากรของบริษัท	ข้อจำากัดนี้ใช้กับพนักงาน

บางคนของกู๊ดเยียร์ด้วยเช่นกัน	

นโยบายของกู๊ดเยียร์กำาหนดให้ต้องมีการอนุมัติเป็นรายกรณีจากหัวหน้าฝ่าย

กฎหมายก่อนที่จะมีการนำาเงินทุนของบริษัทเพื่อให้ความช่วยเหลือใด	ๆ	แก่

พรรคการเมืองที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา	หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง	หรือ

คณะกรรมการทางการเมืองใด	ๆ	หรือแก่ผู้ลงสมัครตำาแหน่งใด	ๆ	ในสหพันธรัฐ	

จังหวัด	ท้องถิ่น	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐบาลของทั้งสหรัฐอเมริกาและที่ไม่ใช่

ของสหรัฐอเมริกา	การนำาเงินทุนของบริษัทเพื่อสนับสนุนการลงคะแนนเสียง

ในประเทศสหรัฐอเมริกา	รวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงประเด็นท้องถิ่นหรือรั	เช่น	

พันธบัตรของโรงเรียนหรือการประเมินท่อน้ำาทิ้ง	และการประเมินคุณภาพน้ำา	จะ

ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าของที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปก่อนเข้าร่วมดังกล่าว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•  นโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองของแต่ละบุคคล

การบริจาคเพื ่อการกุศล

พนักงานและบุคคลภายนอกต้องตรวจสอบว่า	เงินบริจาคในนามของบริษัท

ถูกบริจาคให้กับองค์กรการกุศลอย่างแท้จริง	และนำาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใน

การบริจาค	และไม่นำาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์	การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งหมดจะ

ต้องได้รับการบันทึกไว้ในรหัสสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป	“การบริจาคเพื่อการ

กุศล”	ให้ถูกต้อง	ตามที่อธิบายไว้ใน	แผนภูมิบัญชีสากล	และ	นโยบายการบัญชี

สากล

คำาถามและคำาตอบ

คำาถาม:	 ผมเป็นผู้จัดการโครงการที่รับผิดชอบโครงการขยายโรงงาน

ขนาดใหญ่	เราประสบปัญหาความล่าช้าและเสร็จหลังกำาหนด	หัวหน้า

กระทรวงพลังงานเรียกร้องให้เราบริจาคเงินจำานวนมากให้กับมูลนิธิ

ของโรงพยาบาล	ซึ่งภรรยาของเขาเป็นหัวหน้าแพทย์	เพื่อขอรับใบ

อนุญาตที่จำาเป็นสำาหรับการผลิตไฟฟ้าในเวลาที่เหมาะสม	มูลนิธิของ

โรงพยาบาลเป็นมูลนิธิที่ดี	และผู้จัดการโรงงานก็ไม่ได้คัดค้านการ

บริจาคดังกล่าว	เราควรทำาอย่างไร	

คำาตอบ:		แม้ว่าโรงพยาบาลจะเป็นองค์กรการกุศลที่ถูกต้องหรือไม่

ก็ตาม	สำาหรับกู๊ดเยียร์	นี่คือคำาขอให้มีการบริจาคเพื่อแลกกับการได้รับ

ประโยชน์ทางธุรกิจ	และเป็นสิ่งต้องห้ามตามนโยบายป้องกันและปราบ

ปรามการให้สินบนของ	FCPA	และกู๊ดเยียร์	ติดต่อที่ปรึกษากฎหมาย

หรือนักกฎหมายที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่านหากต้องการ

ข้อมูลและคำาแนะนำาเพิ่มเติม

หากเจ้าหน้าที่รัฐแนะนำาหรือระบุองค์กรการกุศลอย่างเจาะจง	จะต้องมีการ

ขออนุมัติล่วงหน้าและเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปเสีย

ก่อน	เอกสารการอนุมัติฉบับนี้จะต้องถูกเก็บเป็นส่วนหนึ่งของรายการบันทึก

สำาหรับการบริจาคการกุศลนั้น	นอกจากนี้	องค์กรการกุศลที่เราบริจาคจะต้อง

มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด	ที่ระบุไว้ในนโยบายป้องกันและปราบปราม

การให้สินบนในหัวข้อ	“การบริจาคเพื่อการกุศล”

หากต้องการทราบเกี่ยวกับนโยบายหรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในประเทศหรือ

หน่วยธุรกิจที่คุณทำางาน	โปรดติดต่อนักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจ

ของท่าน
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การซื ้อก ิจการ	ก ิจการร ่วมทุน	หุ ้นส ่วน	และการทำา

ธ ุรกรรมหรือการลงทุนอื ่น	ๆ	ที ่แตกต่างกัน

การซื้อกิจการ	กิจการร่วมทุน	หุ้นส่วน	และธุรกรรมหรือการลงทุนอื่น	ๆ	ที่แตก

ต่างกันต้องมีกระบวนการโดยเฉพาะเพื่อตรวจสอบฐานะทางการเงินและตรวจ

สอบประวัติที่เหมาะสมกับธุรกรรมดังกล่าว	กระบวนการเช่นนี้	ซึ่งแสดงอยู่

ใน	กระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์การป้องกันและปราบปรามการให้สินบน

สำาหรับการซื้อกิจการหรือการร่วมทุน	ของกู๊ดเยียร์	จะต้องได้รับจากที่ปรึกษา

กฎหมายทั่วไปหรือรองที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป	การตรวจสอบฐานะทางการเงิน

และการตรวจสอบประวัติเพื่อการทำาธุรกรรมดังกล่าวต้องใช้ความอุตสาหะและ

ต้องทุ่มเทเวลาอย่างมาก	ด้วยเหตุนี้	จึงต้องให้ฝ่ายกฎหมายเข้ามามีส่วนร่วมแต่

เนิ่น	ๆ

ของขวัญ	การเดินทาง	การเล ี ้ยงอาหารและความ

บันเทิง	แก่เจ ้าหน้าที ่ท ี ่ ไม ่ใช ่ล ูกจ ้างของร ัฐบาล

สหรัฐอเมร ิกา

ของขวัญ

ภายใต้นโยบายป้องกันและปราบปรามการให้สินบนของกู๊ดเยียร์	การมอบของ

ขวัญใด	ๆ	แก่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ลูกจ้างของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะต้องเป็นไป

ตามเกณฑ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายป้องกันและปราบปรามการให้สินบนใน

หัวข้อ	“ของขวัญ	การเดินทาง	การเลี้ยงอาหาร	และความบันเทิงแก่เจ้าหน้าที่

ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา”	ของขวัญดังกล่าวทั้งหมดจะต้องได้รับ

บันทึกลงในหนังสือและบันทึกของบริษัทโดยใช้รหัสสมุดบัญชีแยกประเภท

ทั่วไป	“ของขวัญ”

ของขวัญหรือการบริจาคยางรถยนต์

อาจมีบางกรณีที่มีการให้ของขวัญเป็นยางรถยนต์แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐ

ในต่างประเทศ	ซึ่งอยู่ในรายการส่งเสริมการขายหรือเหมาะสมตามวัตถุประสงค์

อื่น	ๆ	นอกจากนี้	การบริจาคยางรถยนต์	(หรือให้ส่วนลดพิเศษในการซื้อยาง

รถยนต์)	แก่กระทรวงของรัฐบาลที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาเพื่อนำาไปติดตั้งบน

ยานพาหนะของส่วนราชการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิตหรือทดสอบอาจเป็น

เรื่องที่เหมาะสม	ของขวัญหรือการบริจาคยางรถยนต์ดังกล่าวเหล่านี้จะต้องได้

รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของกู๊ดเยียร์และจากผู้ช่วยหัวหน้าที่ปรึกษากฎหมาย	

ห้ามมิให้มีการให้ยางรถยนต์	(และส่วนลดพิเศษในการซื้อยางรถยนต์)	แก่เจ้า

หน้าที่ที่ไม่ใช่ลูกจ้างของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้กับยานพาหนะส่วนตัวของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานระหว่างประเทศ/ในต่างประเทศนั้น	หรือให้กับ

ยานพาหนะของสมาชิกในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานระหว่าง

ประเทศ/ในต่างประเทศดังกล่าว
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การเดินทางและเยี่ยมเยียนโดยคณะผู้แทน

อาจมีบางกรณีที่การจัดเตรียมการเดินทางให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ลูกจ้างของ

รัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเรื่องเหมาะสมหรือจำาเป็นในทางกฎหมาย	ซึ่ง

เป็นการดำาเนินการโดยสุจริตใจ	โดยไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการทุจริตหรือคาดหวัง

การเอื้อประโยชน์ใด	ๆ	และมีเหตุผลทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยตรง	

(เช่น	การตรวจสอบโรงงานผลิตกู๊ดเยียร์เพื่อขอการอนุมัติการส่งออกยางจาก

โรงงานดังกล่าว)	การเดินทางดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากประธาน

ระดับภูมิภาคหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกสำาหรับธุรกิจหรือหน่วยธุรกิจ	และที่

ปรึกษากฎหมายทั่วไป	หรือผู้ช่วยกฎหมายทั่วไป	โดยใช้แบบฟอร์ม	รายการการ

เดินทางสำาหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ลูกจ้างของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา	ซึ่งต้องมีการส่ง

ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบโซลูชันสัญญาทั่วโลก	(“GCS”)	นอกจาก

นี้	การเดินทางที่จัดให้ต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในนโยบายป้องกันและ

ปราบปรามการให้สินบนในหัวข้อ	“ของขวัญ	การเดินทาง	การเลี้ยงอาหารและ

ความบันเทิง	แก่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ลูกจ้างของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา”

อาหารและการเลี้ยงรับรอง

อาจมีโอกาสที่เหมาะสมในการเลี้ยงอาหารหรือให้ความบันเทิงแก่เจ้าหน้าที่ที่

ไม่ใช่ลูกจ้างของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา	หากอาหารและ/หรือความบันเทิงดังกล่าว

เป็นการให้โดยสุจริตใจโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทุจริตหรือคาดหวังการเอื้อ

ประโยชน์ใด	ๆ	และตรงตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายป้องกันและ

ปราบปรามการให้สินบน	ในหัวข้อ	“ของขวัญ	การเดินทาง	การเลี้ยงอาหารและ

ความบันเทิง	แก่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ลูกจ้างของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา”

ของขวัญ	การเดินทาง	การเล ี ้ยงอาหาร	และความ

บันเทิงแก่เจ ้าหน้าที ่ร ัฐในสหรัฐอเมร ิกา

การให้ของขวัญแก่ลูกจ้างของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ลูกจ้างรัฐบาลกลางและมลรัฐ	และท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้กฎหมาย

และข้อบังคับพิเศษซึ่งจำากัดการรับของขวัญ	การจัดเลี้ยงอาหาร	และความ

บันเทิงหรือผลประโยชน์อื่น	ๆ	พนักงานต้องตระหนักและยอมรับในกฎหมาย

และข้อบังคับของรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐเนื่องด้วยการรับของขวัญและ

ของกำานัล	มื้ออาหาร	การเดินทาง	การพักแรม	หรือการเลี้ยงรับรองใด	ๆสำาหรับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าและเป็นลาย

ลักษณ์อักษรโดยฝ่ายกฎหมาย	

กฎเรื่องของขวัญและการเดินทางของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร

กู๊ดเยียร์มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัด	ซึ่งหมายรวมถึงกฎว่าด้วยการบริหารงานของวุฒิสภาสหรัฐ

และกฎแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ	ที่เกี่ยวข้องกับการห้ามและการจำากัดใน

เรื่องของขวัญและการเดินทางของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐและสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรสหรัฐ	ตลอดจนคณะทำางานของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ	และสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ	ในฐานะที่กู๊ดเยียร์เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งว่าจ้างผู้มีหน้าที่โน้ม

น้าวสนับสนุนให้รัฐบาลกลางออกกฎหมายฉบับหนึ่ง	ๆ	(Federal	lobbyist)	กู๊ด

เยียร์ถูกห้ามมิให้มีการให้ของขวัญใด	ๆ	ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดแก่สมาชิกรัฐสภา

สหรัฐหรือลูกจ้างของรัฐสภาสหรัฐ	เว้นแต่ของขวัญนั้นเข้าข้อยกเว้นข้อหนึ่งข้อ

ใดของการห้ามการให้ของขวัญ	ตามกฎข้างต้น	“ของขวัญ”	หมายถึงของกำานัล	

การให้ความช่วยเหลือ	ส่วนลด	การเลี้ยงรับรอง	การเอื้อเฟื้อเกื้อกูล	การให้ยืม	

การงดใช้สิทธิเรียกร้องใด	ๆ	หรือสิ่งของอื่นที่มีมูลค่าที่เป็นตัวเงิน	และรวมถึงของ

ขวัญที่เป็นบริการ	การอบรม	การขนส่ง	ที่พัก	และอาหาร	ไม่ว่าจะเป็นการให้สิ่ง

ที่ไม่ใช่ตัวเงิน	โดยการซื้อตั๋ว	การจ่ายเงินล่วงหน้า	หรือการจ่ายเงินคืน	

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•  นโยบายป้องกันและปราบปรามการให้สินบน

•   แนวทางการปฏิบัติเพื่อดำาเนินการตามนโยบายป้องกันและปราบปราม

การให้สินบนระหว่างประเทศ

•  รายชื่อบุคคลภายนอกในนโยบายป้องกันและปราบปรามการให้สินบน

•  กฎเรื่องของขวัญและการเดินทางของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร

•  	กระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์การป้องกันและปราบปรามการให้สินบน

ของกู๊ดเยียร์

•  	รายการการเดินทางสำาหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ลูกจ้างของรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา
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การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กู๊ดเยียร์มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน	การต่อต้านการทุจริต	และการจัดหาเงินทุนของ

ผู้ก่อการร้ายที่บังคับใช้ทั่วโลก	นอกจากนี้	บริษัทได้ดำาเนินการตามขั้นตอน

ที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดว่าด้วยการรายงาน	เพื่อสนับสนุ

นการปฎิบัติดังกล่าว	กู๊ดเยียร์จะดำาเนินธุรกิจเฉพาะกับลูกค้าที่มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกต้อง	โดยใช้เงินที่ได้จากแหล่งที่ถูกต้อง

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจส่งผลให้บริษัทต้องได้รับการลงโทษทั้งทางแพ่ง

และอาญา	และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท

การฟอกเงิน	หมายถึง	การแปลงเงินหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น	ๆ	เช่น	

ธนาณัติ	แคชเชียร์เช็ค	หรือเช็คเดินทาง	ที่ได้รับจากกิจกรรมที่ฉ้อฉลหรือผิด

กฎหมายโดยพนักงาน	บุคคลภายนอก	อาชญากร	ผู้ก่อการร้ายหรือบุคคลอื่น	

ให้เป็นเงินหรือการลงทุนที่ถูกกฎหมาย	และป้องกันการติดตามย้อนกลับไปยัง

แหล่งที่มาของเงิน

ให้ตื่นตัวและเฝ้าระวังกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินต่อไปนี้:	

•		ธนาณัติ	เช็คเดินทางหลายใบ	หรือเงินสดจำานวนมาก;

•			ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกอื่น	ๆ	ที่ลังเลในการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน	หรือ

ให้ข้อมูลผิดพลาด	หรือเป็นที่น่าสงสัย	หรือจัดตั้งในเขตอำานาจศาลนอก

ชายฝั่ง	เช่น	เกาะบริติชเวอร์จิน	(BVI)	วานูอาตู	เกิร์นซีย์	หรือเซเชลส์	และ/

หรือพยายามหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดการรายงานหรือการ

บันทึกข้อมูล;

•			เงื่อนไขการจ่ายเงินที่เอื้อประโยชน์	หรือการโอนเงินที่ผิดปกติ	ไปยัง	หรือ

จากต่างประเทศที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรม	(โปรดดู	การจ่ายเงินเกื้อ

หนุน	น.	27);	หรือ

•			การจัดโครงสร้างธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ

บริษัท	เช่น	การทำาธุรกรรมหลายธุรกรรมให้มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าที่ต้อง

รายงาน	หรือการจ่ายเงินเกื้อหนุน	(โปรดดู	การจ่ายเงินเกื้อหนุน	น.	27);

หากต้องการคำาแนะนำาเพิ่มเติมในหัวข้อนี้	กรุณาดูที่นโยบายและขั้นตอนที่มีผล

บังคับใช้ในท้องถิ่น	หรือติดต่อนักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือ

หน่วยของท่าน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:	

•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

•   เว็บไซต์กฎหมายควบคุมการส่งออกและธุรกรรมในต่างประเทศของ

สหรัฐอเมริกา
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ข้อห้ามการจ่ายเงินเกื้อหนุน
กู๊ดเยียร์กำาหนดว่าการจ่ายเงินต้องจ่ายให้กับนิติบุคคลที่ได้รับ	และในเขต

อำานาจศาลที่ได้รับเท่านั้น	เช่น	ห้ามจ่ายเงินให้กับบุคคล	(แม้แต่เจ้าของกิจการ)	

ที่แตกต่างไปจากองค์กรที่กู๊ดเยียร์ทำาธุรกิจร่วมกัน	หรือจ่ายเงินเข้าบัญชี

ธนาคารในประเทศอื่นที่นอกเหนือจากประเทศที่ทำาธุรกิจร่วมกัน	หรือประเทศที่

นิติบุคคลจัดตั้งขึ้น	หรือประเทศ

......ที่มีสินค้าหรือบริการขององค์กร	นโยบายของกู๊ดเยียร์ยังห้ามไม่ให้มีการ	

“เอื้อประโยชน์”	ใด	ๆ	เช่น	การจัดทำาใบกำากับสินค้าที่เปลี่ยนแปลง	หรือการจ่าย

เงินสดที่ไม่แสดงรายการในบันทึกของกู๊ดเยียร์

บางองค์กรอาจร้องขอให้กู๊ดเยียร์จ่ายเงินให้กับบริษัทในเครือ	หรือบุคคลที่

สามในประเทศอื่น	เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย	เช่น	

การค้าขายแทนบริษัทหรือการมอบสิทธิ์ตามกฎหมาย	การพิจารณาคำาขอ

ดังกล่าวหรือคำาขอพิเศษอื่น	ๆ	ที่ผิดปกติในการรักษาพิเศษ	หรือข้อยกเว้นต่อ

นักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่านก่อนตกลงที่จะ

จัดเตรียมการชำาระเงินดังกล่าว	เอกสารการพิจารณานี้ต้องเก็บรักษาตามข้อ

กำาหนดด้านการเก็บบันทึกข้อมูลทางธุรกิจของกู๊ดเยียร์

ข้อควรจำา

การจ่ายเงินเกื้อหนุนอาจหมายถึงการฉ้อโกง	การให้สินบน	

การฟอกเงินหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยอื่น	ๆ	มีสัญญาณการ

ฉ้อโกงหลายอย่างที่อาจเตือนท่านว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง	

สัญญาณเหล่านั้นเรียกว่า	“สัญญาณเตือน”	ตัวอย่างทั่วไป

ของสัญญาณเตือนรวมถึง:

•			วัฒนธรรมของบริษัทหรือประวัติการฉ้อฉล	การปฏิบัติที่

ไม่ถูกต้อง	หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย

•   การเก็บค่าธรรมเนียม	ค่านายหน้า	ส่วนลด	หรือการ

เรียกเก็บ/เสนอการเรียกเก็บภาษีจากเงินโบนัสที่มากผิด

ปกติ

•   ข้อตกลงในการให้คำาปรึกษาซึ่งรวมถึงบริการที่อธิบาย

ไว้อย่างคลุมเครือเท่านั้น

•   บุคคลภายนอกจากธุรกิจที่แตกต่างจากที่เข้าร่วม

•   บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหรือแนะนำาโดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐ

•   บุคคลภายนอกที่เป็นเพียงบริษัทที่ไม่มีกิจการอยู่ใน

ตลาดซึ่งจดทะเบียนในเขตอำานาจศาลนอกชายฝั่ง

•   บุคคลภายนอกที่ปฏิเสธที่จะให้การรับรองเป็นลาย

ลักษณ์อักษรในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดใน	FCPA	

กฎหมายที่บังคับใช้อื่น	ๆ	หรือนโยบายของกู๊ดเยียร์

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณเตือน	

โปรดติดต่อนักกฎหมายที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่าน	

หรือฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ



ปกป้องธุรกิจและทรัพย์สินของเรา

28

ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างกู๊ดเยียร์กับ

พนักงาน
กู๊ดเยียร์คาดหวังให้พนักงานทุกคนดำาเนินการและตัดสินใจอย่างที่วิญญูชน

พึงกระทำา	และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท	พนักงานต้องไม่มีส่วนได้เสีย

เชิงธุรกิจที่ไม่เหมาะสม	ทั้งด้วยเหตุผลส่วนตัว	หรือจากภายนอก	ซึ่งส่งผลให้

ดูเหมือนว่า	หรือทำาให้	พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุด

ของกู๊ดเยียร์เท่านั้นได้	พนักงานต้องไม่เข้าร่วมในสถานการณ์ที่ตนเองมีผล

ประโยชน์ร่วม	ทั้งโดยทางตรงหรือโดยอ้อม	หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมธุรกิจ

จากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกู๊ดเยียร์	เช่นเดียวกัน	พนักงานต้องไม่

แข่งขันกับธุรกิจใด	ๆ	ของกู๊ดเยียร์	และไม่ใช้โอกาสทางธุรกิจซึ่งเป็นของบริษัท

เพื่อประโยชน์ส่วนตน	และไม่ใช้ทรัพย์สิน	ข้อมูลของบริษัท	หรือตำาแหน่งของตน

ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

 

ต่อไปนี้	คือ	ตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อน:	

•			เป็นเจ้าของหรือถือครองผลประโยชน์ที่เป็นสาระสำาคัญโดยตรงหรือโดย

อ้อม	ผ่านครอบครัวหรือนายหน้าในบริษัทซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่ง	ลูกค้า	คู่ค้า	

ผู้รับเหมา	หรือผู้รับเหมาช่วงของกู๊ดเยียร์	หรือทำาธุรกิจร่วมกับบริษัท	ดำารง

ตำาแหน่งผู้อำานวยการ	พนักงาน	ที่ปรึกษา	หรือตัวแทนจำาหน่ายในบริษัท	

หรือยอมรับการจ่ายเงิน	บริการ	การให้กู้ยืม	หรือสิ่งอื่นที่มีมูลค่าสูงกว่า

ปกติจากธุรกิจดังกล่าว	ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม;

•			กระจายธุรกิจของกู๊ดเยียร์ออกไป	โดยใช้ตำาแหน่งของท่านในกู๊ดเยียร์เพื่อ

ปกป้องหรือปกปิดความสามารถในการแข่งขันกับผู้อื่น	หรือได้รับค่านาย

หน้า	ของขวัญ	เงินใต้โต๊ะ	สินบน	การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม	หรือได้รับ

กำาไรจากธุรกรรมของบริษัท;

•			ส่งต่อหรือขายข้อมูลภายใน	หรือใช้ข้อมูลภายใน	เพื่อแสวงหาความได้

เปรียบจากโอกาสทางธุรกิจ	หรือธุรกรรมที่เสนอต่อกู๊ดเยียร์	หรือที่กู๊ดเยียร์

สร้างขึ้น	เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง	หรือ

•			การทำาหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารของบริษัทคู่แข่ง	คู่ค้า	ผู้รับเหมา	

ตัวแทน	ลูกค้า	หรือนิติบุคคลใด	ๆ	ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือแข่งขัน

กับกู๊ดเยียร์	(การทำาหน้าที่ในคณะกรรมการขององค์กรอื่น	ซึ่งรวมถึง

องค์กรการกุศลหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร	อาจมีประโยชน์ทับซ้อน	

และควรพูดคุยกับผู้จัดการของท่าน)
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คำาถามและคำาตอบ

คำาถาม:	 พี่เขยของฉันเป็นนักปรับภูมิทัศน์	และต้องการเข้าร่วม

ประมูลสัญญาปรับภูมิทัศน์ในโรงงานที่ฉันทำางานอยู่	ฉันควรทำาอย่างไร

คำาตอบ:		อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับตำาแหน่ง

ของท่านในโรงงาน	(เช่น	หากท่านเป็นผู้จัดการโรงงานหรือผู้อำานวยการ

ฝ่ายการเงิน	ทำางานในฝ่ายจัดซื้อ	หรือมีอำานาจกำากับดูแลการปรับภูมิ

ทัศน์ในโรงงาน)

ทันทีที่ท่านทราบว่าอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น	ท่านจะต้อง

ติดต่อนักกฎหมายที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่าน	นักกฎหมาย

จะแนะนำาได้ว่าสถานการณ์นั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นหรือไม่	

และจะบันทึกสถานการณ์ดังกล่าวไว้	นอกจากนี้	ท่านควร:

•			เปิดเผยข้อมูลนี้ต่อผู้จัดการของท่านเพื่อให้เขาหรือเธอทราบถึง

สถานการณ์

•			ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อทราบสถานการณ์ก่อน

การประมูลธุรกิจสิ้นสุดลง

•			ในกรณีที่พี่เขยของท่านได้รับการว่าจ้าง	ให้ท่านทำาการตรวจสอบ

ให้มั่นใจว่าท่านไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการคัดเลือกนัก

ปรับภูมิทัศน์	และไม่มีอิทธิพลใด	ๆ	ต่อการตัดสินใจในการต่อ

สัญญาจ้างเดิมหรือว่าจ้างนักปรับภูมิทัศน์รายใหม่ในอนาคต	

สิ่งสำาคัญคือ	การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและอาจ

เกิดขึ้นได้

ทันทีที่ท่านพบว่าอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับกู๊ดเยียร์	(ก่อนที่ผลประโยชน์ทับ

ซ้อนจะเกิดขึ้น)	ท่านจะต้องรายงานข้อเท็จจริงในสถานการณ์นั้นไปยังที่ปรึกษา

กฎหมายทั่วไป	หรือนักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของ

ท่าน	กู๊ดเยียร์ตระหนักว่าแต่ละสถานการณ์อาจแตกต่างกันไป	และบริษัทจะ

พิจารณาแต่ละกรณีอย่างที่วิญญูชนพึงกระทำา	การกระทำาความผิดใด	ๆ	จะส่ง

ผลให้ถูกลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุด	จนถึงขั้นเลิกจ้าง	และริบคืนผลประโยชน์		

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•  นโยบายผลประโยชน์ทับซ้อน

•  นโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

•  นโยบายความสัมพันธ์ใกล้ชิดในที่ทำางานทั่วโลก

•  นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
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คำาถามและคำาตอบ

คำาถาม:	 ฉันเป็นพนักงานขายเชิงพาณิชย์และฉันมีกองทุนเกษียณ

อายุที่จัดการโดยบุคคลภายนอก	กองทุนดังกล่าวมีหุ้นในหลายบริษัท	

รวมถึงบัญชีที่สำาคัญของฉัน	ซึ่งเป็น	OEM	ที่มีการซื้อขายอย่างเปิดเผย	

การกระทำาดังกล่าวเป็นข้อห้ามในนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

คำาตอบ:		การกระทำานี้จะไม่สร้างความขัดแย้งภายใต้นโยบายผล

ประโยชน์ทับซ้อนของกู๊ดเยียร์	หากท่านตระหนักถึงข้อมูลภายในที่จะ

ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ	OEM	ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายหุ้น

และควรอ่านนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของกู๊ด

เยียร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม	

นอกจากนี้	ในฐานะพนักงานขายในบัญชีหลักของท่าน	ท่านยังไม่

สามารถซื้อขายหุ้นของลูกค้าของกู๊ดเยียร์ได้อย่างเต็มที่	

พนักงานที่จัดซื้อจะไม่สามารถซื้อหุ้นของคู่ค้าที่ตนทำาธุรกิจได้เช่นกัน

การให้และรับของขวัญ/ความบันเทิง
ของขวัญและความบันเทิงทางธุรกิจที่เหมาะสมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปใน

การสร้างค่าความนิยม	และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจให้แน่นแฟ้นยิ่ง

ขึ้น	การจัดเตรียมหรือยอมรับการเลี้ยงอาหาร	ของที่ระลึก	และการเข้าชมกีฬา

หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ของบริษัทอาจนับว่ามีความเหมาะ

สมได้ในบางกรณี	ท่านควรตรวจสอบ	นโยบายการให้และรับของขวัญ	และใช้

การตัดสินใจที่ถูกต้องในการพิจารณาว่าของขวัญ	อาหาร	หรือความบันเทิงนั้น

เหมาะสมหรือไม่	และพูดคุยกับผู้จัดการหรือนักกฎหมายที่รับผิดชอบธุรกิจหรือ

หน่วยของท่านหากมีข้อสงสัยว่าของขวัญ	กิจกรรม	หรือค่าใช้จ่ายเหมาะสมหรือ

ไม่

ข้อควรจำา

ของขวัญและความบันเทิง	(ที่ได้รับ	เสนอ	หรือรับมอบ)	จะ

ต้องมีการรายงานใน	แบบฟอร์มการเปิดเผยของขวัญ/ความ

บันเทิง	เมื่อจำาเป็น
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คำาถามและคำาตอบ

คำาถาม:		คู่ค้าจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน	ค่าโรงแรม	หรือค่าลงทะเบียน

งานประชุมให้ฉันได้หรือไม่	หากพวกเขาจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นให้กับผู้เข้า

ประชุมทุกคน	ฉันควรทำาอย่างไร	หากฉันเป็นวิทยากรบรรยายในการ

ประชุม	และคู่ค้าเสนอจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ฉันเป็นค่าตอบแทน

คำาตอบ:		การที่คู่ค้าจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน	ค่าโรงแรม	หรือค่าลง

ทะเบียนเข้าร่วมการประชุมให้ท่าน	เป็นการกระทำาที่ไม่เหมาะสม	แม้ว่า

พวกเขาจะจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น	ๆ	ด้วยก็ตาม	

คู่ค้าอาจจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมให้ท่านได้	หากท่าน

ยอมรับเป็นวิทยากรบรรยายหรือผู้บรรยายในการประชุม	อย่างไรก็ดี	

กู๊ดเยียร์ควรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่าน	เช่น	ค่าเครื่อง

บิน	ค่าเช่ารถ	หรือค่าโรงแรม	ข้อยกเว้นอาจได้รับอนุญาตหากการ

ประชุมที่ท่านนำาเสนอได้รับการสนับสนุนหรือเป็นเจ้าภาพโดยสมาคม

อิสระ	(ไม่ใช่ลูกค้าหรือผู้จัดจำาหน่าย)	เช่น	สมาคมเนติบัณฑิตยสภา

แห่งสหรัฐอเมริกา	สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา	หรือสถาบันการ

ศึกษาหรือสถาบันวิจัย	สมาคมหรือสถาบันดังกล่าวอาจสนับสนุนค่า

โรงแรมได้	โปรดตรวจสอบกับนักกฎหมายที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วย

ของท่านก่อนตกลงที่จะเข้าร่วมการประชุมตามที่ข้อกำาหนดอื่น	ๆ	อาจ

ใช้

ของขวัญ	

พนักงานอาจให้หรือรับของขวัญ	กับ/จากคู่ค้า	ลูกค้า	หรือบุคคลอื่นที่กู๊ดเยียร์ทำา

ธุรกิจด้วย	หากของขวัญดังกล่าวตรงตาม	เงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้:	

•		ของขวัญมีมูลค่าต่ำากว่า	100	ดอลลาร์สหรัฐ	

 			ของขวัญขนาดใหญ่กว่าที่มีมูลค่าไม่เกิน	250	ดอลลาร์สหรัฐอาจได้รับ

การอนุมัติจากผู้จัดการระดับหนึ่งและสองของท่าน	

 			ของขวัญที่มีมูลค่าเกิน	250	ดอลลาร์สหรัฐต้องขออนุมัติจากประธาน

หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือก	และผู้ช่วยที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปใน

ภูมิภาค

•			ของขวัญต้องไม่ใช่เงินสด	และไม่ใช่สิ่งเทียบเท่าเงินสด	เช่น	บัตรของ

ขวัญ	ใบของขวัญ	หรือการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์	เช่น	

PayPal,	Zelle	หรือ	WeChat	Pay	(ห้ามรับของขวัญที่เป็นเงินสดหรือของ

เทียบเท่าเงินสดโดยเด็ดขาด)

•			ของขวัญดังกล่าวมอบให้ตามธรรมเนียมปฏิบัติ	ของขวัญต้องไม่มีมูลค่า

สูงหรือมีความไม่เหมาะสม	ทั้งสำาหรับผู้รับหรือผู้อื่นที่ทราบเรื่อง

•		ของขวัญต้องไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันระหว่างผู้ให้และผู้รับ	

•			ของขวัญต้องไม่ชักจูงการดำาเนินการพิเศษหรือเอื้อประโยชน์ใด	ๆ	ระหว่าง

ผู้ให้และผู้รับ	

•			ของขวัญต้องเป็นไปตามข้อจำากัดเฉพาะเพิ่มเติม	ซึ่งกำาหนดโดยคณะกรรม

การกู๊ดเยียร์ในท้องถิ่น

•			ของขวัญที่ให้ต้องแสดงอยู่ในรายงานค่าใช้จ่ายและค่าชดเชยที่เหมาะสม

โดยกู๊ดเยียร์	และ

•		ของขวัญต้องไม่ละเมิดนโยบายภายในของผู้ให้หรือผู้รับ

ข้อควรจำา

โปรดดูส่วนดังกล่าวใน	การให้ของขวัญ	การเดินทาง	อาหาร	

และการเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ลูกจ้างของรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา	ใน	หน้า	23	และ	การให้ของขวัญ	การเดิน

ทาง	อาหาร	และการเลี้ยงรับรองสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา	ใน	หน้า	25
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ข้อควรจำา

การให้ของขวัญและความบันเทิงสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง

สอดคล้องตามข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องในนโยบายป้องกันและ

ปราบปรามการให้สินบนของกู๊ดเยียร์

ตัวอย่างของขวัญทั่วไปที่ยอมรับได้:

•			ของขวัญในรายการส่งเสริมการขาย	โฆษณา	หรือของขวัญทั่วไป	เช่น	

ปากกา	หรือแก้วกาแฟ	หรือเสื้อผ้าที่มีชื่อหรือโลโก้ของบริษัทพิมพ์ติดอยู่;

•		ตระกร้าผลไม้หรืออาหารอื่น	ๆ;	และ

•		ดอกไม้และพันธุ์ไม้

พนักงานต้องไม่ร้องขอของขวัญจากลูกค้าหรือคู่ค้า	และต้องปฏิเสธหรือส่งคืน

ของขวัญที่ไม่ตรงตามนโยบายใด	ๆ	ของบริษัท	หากการปฏิเสธหรือส่งคืนอาจ

ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ให้ส่งของขวัญนั้นไปยังผู้ช่วยที่ปรึกษา

กฎหมายทั่วไปในภูมิภาคหรือหน่วยธุรกิจทันที	เพื่อดำาเนินการต่อและกำาจัดทิ้ง

ความบันเทิง

พนักงานอาจจัดหาหรือยอมรับการเลี้ยงอาหารและความบันเทิงแก่/จากคู่ค้า	

ลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่เราทำาธุรกิจด้วย	หากความบันเทิงนั้นตรงตาม	เงื่อนไข

ทั้งหมดต่อไปนี้:

•			ความบันเทิงดังกล่าวมอบให้ตามธรรมเนียมปฏิบัติ	ของขวัญต้องไม่มี

มูลค่าสูงหรือมีความไม่เหมาะสม	ทั้งสำาหรับผู้รับหรือผู้อื่นที่ทราบเรื่อง;	

•		ความบันเทิงต้องไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันระหว่างผู้ให้และผู้รั;บ	

•			ความบันเทิงต้องไม่ชักจูงการดำาเนินการพิเศษหรือเอื้อประโยชน์ใด	ๆ	

ระหว่างผู้ให้และผู้รับ;	

•			กิจกรรมที่ลูกค้า	หรือคู่ค้าที่จัดหรือได้รับการเลี้ยงอาหารหรือความบันเทิง

ได้เข้าร่วมด้วย;

•		กิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานที่ที่เหมาะสมกับการอภิปรายทางธุรกิจ;	

•			ความบันเทิงต้องเป็นไปตามข้อจำากัดเฉพาะเพิ่มเติม	ซึ่งกำาหนดโดยคณะ

กรรมการกู๊ดเยียร์ในท้องถิ่น;

•			ความบันเทิงที่จัดหาต้องแสดงอยู่ในรายงานค่าใช้จ่ายและค่าชดเชยที่

เหมาะสมโดยกู๊ดเยียร์;	และ

•		ความบันเทิงต้องไม่ละเมิดนโยบายภายในของผู้ให้หรือผู้รับ

ข้อควรจำา

หากท่านอยู่ในตำาแหน่งที่เป็นผู้จัดหาหรือยอมรับความ

บันเทิง	พึงตระหนักในหลักการต่อไปนี้:

•		ท่านและผู้ให้	(หรือผู้รับ)	จะต้องเข้าร่วมด้วย

•		มูลค่าของความบันเทิงดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล	

•			ความบันเทิงต้องจัดขึ้นในสถานที่ที่เหมาะสมกับการ

ดำาเนินธุรกิจ

•			ความบันเทิงต้องไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ไม่มุ่งเน้นเรื่องทาง

เพศ	หรือขัดต่อความมุ่งมั่นของเราด้านการเคารพต่อกัน
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คำาถามและคำาตอบ

คำาถาม:	 คู่ค้าเชิญฉันและผู้นำาอุตสาหกรรมอื่น	ๆ	ออกรอบเล่นกอล์ฟ	

ฉันสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่

คำาตอบ:		พึงตระหนักว่า	การยอมรับความบันเทิงที่เหมาะสมจาก

คู่ค้า	เป็นสิ่งที่สามารถทำาได้เพียงบางครั้งคราวเท่านั้น	และคู่ค้าควร

จะเข้าร่วมด้วย	คู่ค้าไม่สามารถจ่ายค่าเดินทางหรือค่าที่พักที่เกี่ยวกับ

กิจกรรมดังกล่าวได้	คำานึงถึงข้อจำากัดของนโยบายของขวัญสำาหรับของ

ขวัญใด	ๆ	ที่อาจมีให้ในระหว่างการทำากิจกรรมสันทนาการนอกบริษัท	

หากอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญากับคู่ค้าในปัจจุบัน	ท่านควรปรึกษา

กับผู้จัดการของท่านว่าการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านเหมาะสมหรือไม่	

หากบริษัทคู่แข่งจะเข้าร่วม	หรือท่านมีข้อสงสัย	โปรดติดต่อสำานักงาน

กำากับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณหรือนักกฎหมายของกู๊ดเยีย

ร์ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่านก่อนจะตอบรับคำาเชิญใด	ๆ

ตัวอย่างความบันเทิงที่ยอมรับได้:

•		เครื่องดื่มและของว่างก่อน	ระหว่าง	หรือหลังการประชุมทางธุรกิจ;

•			การเลี้ยงอาหารก่อน	ระหว่าง	หรือหลังการประชุมทางธุรกิจหรือในการ

ดำาเนินธุรกิจ;	และ

•			การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจเป็นครั้งคราว	เช่น	กิจกรรมกีฬาหรือ

วัฒนธรรม

นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมถึงโปรแกรมการเดินทางหรือรางวัลที่จัดขึ้นให้เป็นสิ่ง

จูงใจ	และมอบให้แก่ผู้จำาหน่าย/ตัวแทนจำาหน่าย	การกระทำาเหล่านี้ควรผ่านการ

พิจารณาโดยนักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่านก่อน

จะเสนอการเดินทางหรือโปรแกรมดังกล่าว	

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•  นโยบายการให้และรับของขวัญ

•  แบบฟอร์มการติดตามการให้และรับของขวัญและความบันเทิง

•  นโยบายป้องกันและปราบปรามการให้สินบน

•   แนวทางการปฏิบัติเพื่อดำาเนินการตามนโยบายป้องกันและปราบปราม

การให้สินบนระหว่างประเทศ

•  นโยบายผลประโยชน์ทับซ้อน
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การรับรองคู่ค้า	ลูกค้า	หรืออื่น	ๆ
โดยทั่วไป	กู๊ดเยียร์ไม่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราใช้	รวมถึงบุคคล

และบริษัทที่ผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นด้วย	

การอนุมัติของฝ่ายกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	ฝ่ายสื่อสารส่วนกลาง	

และรองประธานและหัวหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจะต้อง	(i)	อนุมัติการใช้ชื่อ	

เครื่องหมายการค้า	หรือโลโก้ของบริษัทในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์อื่น

ของบริษัท	(ii)	เสนอหรือให้คำารับรองใด	ๆ	ในการสนับสนุนกิจกรรม	ผลิตภัณฑ์	

หรือบริการ	หรือ	(iii)	ทำาสัญญาใด	ๆ	ที่ต้องมีการรับรองหรือยืนยันโดยกู๊ดเยียร์	

ในทำานองเดียวกัน	ท่านไม่สามารถใช้ตำาแหน่งงานหรือความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับ

กู๊ดเยียร์ได้	หากท่านรับรองกิจกรรม	ผลิตภัณฑ์	หรือบริการของคู่ค้าหรือลูกค้า

เป็นการส่วนตัว	เว้นแต่ว่าท่านจะได้รับอนุมัติจากฝ่ายกฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญา	ฝ่ายสื่อสารส่วนกลาง	และรองประธานและหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ	

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•  การรับรองคู่ค้า	ลูกค้า	และนโยบายอื่นๆ

•  แนวปฏิบัติการใช้สื่อออนไลน์/อินเทอร์เน็ต
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การใช้ทรัพยากรของบริษัท
กู๊ดเยียร์จัดหาสินทรัพย์และเครื่องใช้ต่าง	ๆ	(เช่น	แล็ปท็อป	อุปกรณ์พกพา	วัสดุ

สำานักงาน	โทรศัพท์	เครื่องถ่ายเอกสาร	บัตรเครดิต	รถยนต์)	เพื่อใช้ในการ

ดำาเนินธุรกิจของบริษัท	ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้สินทรัพย์และทรัพยากร

ที่ท่านได้รับเพื่อใช้ในการทำางานอย่างระมัดระวัง	มีประสิทธิภาพ	และเหมาะสม	

รวมทั้งปกป้องสินทรัพย์และทรัพยากรดังกล่าวไม่ให้ถูกใช้ในทางที่ผิด	เสียหาย	

ถูกขโมยหรือสูญหาย	

ท่านสามารถใช้ทรัพย์สินและเครื่องใช้ของกู๊ดเยียร์เป็นการส่วนตัวภายใน

ขอบเขตที่จำากัด	ดังนี้:	

•		เพียงบางครั้ง;

•		ไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนปกติและค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ;	และ

•		ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้	คู่มือ	และนโยบายของบริษัททั้งหมด	

ท่านต้องไม่ใช้ทรัพยากรของกู๊ดเยียร์เพื่อการดำาเนินธุรกิจภายนอก	

กู๊ดเยียร์บังคับใช้นโยบายความปลอดภัยในการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยี

สารสนเทศ	(“IT”)	ของพนักงานอย่างเคร่งครัด	การไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนด

ของนโยบายอาจทำาให้ระบบของบริษัทด้อยประสิทธิภาพลง	ซึ่งอาจรบกวนการ

ดำาเนินงานของเรา	กู๊ดเยียร์ห้ามไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์เคลื่อนที่	และ

ระบบอีเมลของบริษัทในการรับ	สร้าง	หรือส่งเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะ

สม	(เช่น	ข้อความที่สื่อถึงความลามกอนาจาร	การเลือกปฏิบัติ	การล่วงเกินหรือ

ข่มขู่)	หากมีคำาถามเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะ

สม	ติดต่อไปยังนักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่าน	

ฝ่ายกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใน	Akron	ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศในฝ่าย

ของท่าน	หรือฝ่ายการจัดการความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกู๊ด

เยียร์ทั่วโลกใน	Akron	(ส่งอีเมลถึง	“itsupport_email@goodyear.com”)

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•  นโยบายการใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ยอมรับได้

•  แนวปฏิบัติการใช้สื่อออนไลน์/อินเทอร์เน็ต

•  นโยบายผลประโยชน์ทับซ้อน

คำาถามและคำาตอบ

คำาถาม:	 ฉันมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการแข่งขันกีฬาภายนอก	

และต้องการใช้คอมพิวเตอร์ที่ทำางานอัพเดทเว็บไซต์การแข่งขัน	และ

ยังต้องการสร้างและพิมพ์สำาเนาตารางกำาหนดการแข่งขันด้วย	ฉัน

สามารถดำาเนินการดังข้างต้นได้หรือไม่

คำาตอบ:		กู๊ดเยียร์เข้าใจว่าพนักงานจำาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางธุรกิจ	

(เช่น	เครื่องถ่ายเอกสาร	โทรศัพท์	คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่	

อีเมล	อินเทอร์เน็ต	เป็นต้น)	เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเป็นครั้งคราว	

นโยบายการใช้ทรัพย์สินของกู๊ดเยียร์ระบุไว้ว่า:

•			สามารถใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ในขอบเขตที่จำากัด	

ซึ่งหมายถึงการใช้โทรศัพท์	เครื่องถ่ายเอกสาร	คอมพิวเตอร์	และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นครั้งคราว;	และ

•			ไม่ว่าจะใช้งานอย่างไร	พนักงานจะสามารถใช้ทรัพย์สินได้ใน

กิจกรรมที่ถูกกฎหมายและจรรยาบรรณ	รวมทั้งสอดคล้องกับ

นโยบายของบริษัทเท่านั้น

ห้ามใช้ทรัพยากรเพื่อดำาเนินธุรกิจภายนอก	เพื่อแข่งขันกับธุรกิจของกู๊ด

เยียร์	หรือเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนคู่มือหรือ

นโยบายใด	ๆ
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หลักปฏิบัติทางธุรกิจทั่วโลกเพิ่มเติม	

กฎหมายการแข่งขันและการต่อต้านการผูกขาด

บทนำา

กู๊ดเยียร์มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบการต่อต้านการผูกขาดและ

การแข่งขันทั่วโลก	“กฎหมายต่อต้านการผูกขาด”	และ/หรือ	“กฎหมายการ

แข่งขัน”	หมายถึง	กฎหมายแพ่งและอาญาที่กำากับดูแลจรรยาบรรณในการ

ดำาเนินธุรกิจ	กฎหมายดังกล่าวส่งเสริมการแข่งขันในตลาดอย่างเสรีและเปิด

กว้าง	และเป็นส่วนสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจทั่วโลกในปัจจุบัน	การตัดสินใจ

ทางธุรกิจประจำาวันที่เกี่ยวกับราคา	ข้อกำาหนด	และเงื่อนไขการขาย	การติดต่อ

คู่ค้าหรือลูกค้า	การขายและซื้อทรัพย์สินหรือธุรกิจและประเด็นอื่น	ๆ	มักเป็น

ประเด็นสำาคัญที่ละเอียดอ่อนอย่างมาก	ภายใต้กฎหมายต่อต้านการผูกขาด

หรือการแข่งขัน	

กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทั่วโลก	มีบทลงโทษการละเมิดที่รุนแรง	รวมถึง

การปรับเงินในมูลค่าที่สูงทั้งต่อตัวบุคคลและบริษัท	และบทลงโทษทางอาญา

อื่น	ๆ	รวมถึงการจำาคุกเฉพาะตัวบุคคล	การละเมิดกฎหมายดังกล่าวอาจทำาให้

บุคคลสูญเสียอาชีพ	และส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อกู๊ดเยียร์	ดังนั้น	ท่านจึง

จำาเป็นต้องรู้จักกับกฎหมายดังกล่าว	โดยเฉพาะในส่วนที่มีผลบังคับใช้กับความ

รับผิดชอบและการทำางานของท่าน

คำาถามและคำาตอบ

คำาถาม:		ในงานเลี้ยงอาหารค่ำาระหว่างการประชุมของสมาคมการ

ค้า	ตัวแทนฝ่ายขายจากบริษัทคู่แข่งของเราสองสามรายเริ่มสนทนา

เกี่ยวกับเขตการขายและลูกค้าประเภทต่าง	ๆ	ของพวกเขา	หนึ่งในนั้น

แนะนำาว่า	บริษัทแต่ละแห่งสามารถให้บริการลูกค้าประเภทต่าง	ๆ	ใน

เขตการขายที่มีอยู่ได้	ฉันควรทำาอย่างไรในสถานการณ์นี้

คำาตอบ:		การสนทนานี้ถือเป็นข้อห้าม	เนื่องจากผู้เข้าร่วมกำาลัง

อภิปรายถึงวิธีการแบ่งประเภทลูกค้าในกลุ่มบริษัทที่เป็นคู่แข่งกัน	ซึ่ง

ถือเป็นการละเมิดกฎหมายการแข่งขัน	ในสถานการณ์นี้	ท่านต้องกล่าว

อย่างชัดเจนว่า	ท่านจะไม่เข้าร่วมในการดำาเนินการดังกล่าว	ท่านต้อง

ขอตัวจากทุกคนที่โต๊ะแล้วกลับไป	โดยให้รายงานสถานการณ์ที่เกิด

ขึ้นไปยังที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปของกู๊ดเยียร์	ผู้ช่วยที่ปรึกษากฎหมาย

ทั่วไป	หรือนักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของ

ท่านในทันที	หากสิ่งนี้หรือสิ่งที่คล้ายกันเกิดขึ้นในที่ประชุม	โปรดขอ

ให้การประชุมบันทึกการถอนตัวออกจากการประชุมของท่าน
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ข้อห้ามและบทลงโทษ

ในส่วนนี้ของคู่มือจะมี	“รายการตรวจสอบ”	ของกฎหมายการแข่งขันที่สำาคัญ	

หากท่านเชื่อว่าท่านกำาลังเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายเหล่านี้	ให้ขอ

ความช่วยเหลือจากนักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจของท่านทันที	

สหรัฐอเมริกาและเขตอำานาจศาลอื่น	ๆ	ห้ามไม่ให้ทำาข้อตกลง	สัญญา	รวมกลุ่ม	

และวางแผนลับ	ซึ่งเป็นการจำากัดทางการค้า	ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็น

ทางการ	ข้อจำากัดทั่วไปเช่นนี้จะทำาหน้าที่กำากับดูแลการดำาเนินการและความ

สัมพันธ์ระหว่างบริษัทคู่แข่งด้วย	เนื่องจากธุรกิจของเรามีจำานวนมาก	มีความ

ซับซ้อน	และมีการรวมกันอย่างหลากหลาย	ดังนั้น	พนักงานจึงจำาเป็นต้องทราบ

ว่าใครคือบริษัทคู่แข่งของเรา	บริษัทคู่แข่งของกู๊ดเยียร์ไม่ใช่เฉพาะผู้ผลิตยาง

หรือสารเคมีรายอื่นเท่านั้น	บริษัทคู่แข่งส่วนใหญ่อาจระบุได้อย่างชัดเจน	แต่จำา

ไว้ว่าลูกค้า	ตัวแทนจำาหน่าย	หรือคู่ค้าของธุรกิจหนึ่ง	อาจเป็นบริษัทคู่แข่งของ

ธุรกิจอื่น	ๆ	ด้วย	เช่น	ลูกค้าของธุรกิจผลิตยางของเราอาจเป็นคู่แข่งของธุรกิจ

จัดจำาหน่ายหรือค้าปลีกของเรา	ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ในระหว่างการติดต่อกับลูกค้า	คู่ค้า	และบริษัทคู่แข่งอย่างเคร่งครัด	ข้อห้าม

เดียวกันนี้ใช้เป็นพื้นฐานของกฎหมายการแข่งขันในประเทศและเขตอำานาจศาล

อื่น	ๆ	เกือบทั้งหมด	เช่น	สหภาพยุโรป	ออสเตรเลีย	จีน	ญี่ปุ่น	อินเดียและบราซิล

การกระทำาต่อไปนี้เป็นการกระทำาผิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกา	และประเทศ

อื่น	ๆ	และเขตอำานาจศาลอื่น	ๆ	และกำาหนดไว้เป็นข้อห้ามโดยกู๊ดเยียร์:

•			ข้อตกลง	สัญญาหรือการวางแผนลับกับบริษัทคู่แข่ง	ไม่ว่าแบบเป็น

ทางการหรือไม่เป็นทางการในการกำาหนดราคา	ฮั้วราคาประมูล	หรือเข้า

ร่วมการสื่อสารด้านราคาหรือมุ่งให้เกิดผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อราคา	

เช่น	การส่งสัญญาณราคาและการกำาหนดราคาตายตัว	

 ข้อห้ามนี้มีผลใช้กับการกำาหนดราคาและข้อกำาหนดและเงื่อนไขการ

ขายทุกรูปแบบ	เช่น	ปัจจัยราคาและสูตร	ระยะเวลาการให้เครดิต	

ส่วนลด	เงินคืน	การโฆษณา	การรับประกัน	ส่วนต่างกำาไรหรือต้นทุน	

 การแลกเปลี่ยน	ได้รับ	หรือจัดหาใบรายการราคาหรือข้อมูลอื่น	ๆ	เกี่ยว

กับราคา	ข้อกำาหนด	และเงื่อนไขการขายกับบริษัทคู่แข่ง	ถือเป็นการ

กระทำาที่ขัดกับนโยบายของกู๊ดเยียร์	ตามที่ระบุไว้ในคู่มือหรือใน

นโยบายอื่น	ๆ	ของกู๊ดเยียร์;

•			ข้อตกลง	สัญญาหรือการวางแผนลับในการแบ่งหรือจัดสรรลูกค้า	คู่ค้า	

เขตการขาย	หรือผลิตภัณฑ์กับบริษัทคู่แข่ง	รวมถึงตัวแทนจำาหน่ายและผู้

ซื้อแฟรนไซส์ในตลาด	ซึ่งกู๊ดเยียร์ดำาเนินงานร้านค้าปลีก;	

•			การตกลงหรือการวางแผนลับในการกำาหนด	หรือจำากัดการผลิตหรือ

ผลผลิต;		และ

•			การตกลงหรือการวางแผนลับกับผู้อื่นเพื่อคว่ำาบาตร	หรือปฏิเสธการ

จำาหน่ายให้กับลูกค้าเพื่อคว่ำาบาตรหรือปฏิเสธการซื้อจากคู่ค้า	หรือ	“ร่วม

มือ”	กับคู่แข่งรายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรมกับคู่แข่งรายอื่น

ข ้อจ ำาก ัดในการสนทนากับบริษ ัทคู ่แข ่ง

อาจมีบางครั้งที่ท่านต้องติดต่อกับบริษัทคู่แข่ง	และการติดต่อนั้นอาจกลายเป็น

ข้อกังวลภายใต้กฎหมายการแข่งขัน	ด้วยเหตุนี้	ท่านจึงควรจำากัดการติดต่อกับ

บริษัทคู่แข่งให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้	และไม่พูดถึงข้อมูลที่มีความสำาคัญต่อ

การแข่งขันใด	ๆ	กับบริษัทคู่แข่ง
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ผลกระทบที ่อาจตามมาจากการเข ้าร ่วมกิจกรรม

ของสมาคมการค้า

การดำาเนินการบังคับใช้การต่อต้านการผูกขาดหลายรูปแบบได้เริ่มขึ้นโดยการ

ดำาเนินการของผู้เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมสมาคมการค้า	โดยเกิดขึ้นทั้งใน

ระหว่างการประชุมอย่างเป็นทางการหรือระหว่างกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้อง

กับการประชุมดังกล่าว	เนื่องจากมีความละเอียดอ่อนสูง	การเข้าร่วมกิจกรรม

ของสมาคมการค้าต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบอยู่เสมอ	

 

หากท่านจะเข้าร่วมการประชุมของสมาคมการค้าใด	ๆ:

1)			กู๊ดเยียร์จะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมดังกล่าว	หรือท่านต้องได้รับการ

อนุมัติเฉพาะจากนักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วย

ของท่าน;	และ

2)			หากบริษัทคู่แข่งของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	นักกฎหมายของกู๊ด

เยียร์จะต้องอยู่ในที่ประชุมกับท่าน	หรือให้นักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ตรวจ

สอบวาระการประชุมที่เสนอ	และท่านต้องผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติ

ตามกฎหมายการแข่งขัน

หากท่านเข้าร่วมการประชุมของสมาคมการค้าหรือการประชุมอื่น	ๆ	และท่าน

ได้รับฟังหัวข้อการอภิปรายที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการแข่งขัน	ท่านต้อง

ถอนตัวออกจากห้องประชุมทันที	ท่านควรขอให้ที่ประชุมบันทึกการถอนตัวออก

จากการประชุมของท่าน	และรายงานเหตุที่เกิดขึ้นไปยังนักกฎหมายของกู๊ดเยีย

ร์ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่านทันที

ความสัมพันธ์ก ับลูกค้าและคู ่ค ้าภายใต้กฎหมาย

การแข่งข ัน

กฎหมายและกฎระเบียบการแข่งขันจะกำากับดูแลการดำาเนินธุรกิจประจำาวันกับ

ลูกค้าและคู่ค้า	นอกจากข้อห้ามการดำาเนินธุรกิจแบบผูกขาดของสหรัฐอเมริกา

แล้ว	ยังมีกฎหมายสหรัฐอเมริกาอื่น	ๆ	ที่ห้ามการเลือกปฏิบัติด้านราคาระหว่าง

ลูกค้า	ซึ่งการเลือกปฏิบัติดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันได้

ข้อควรจำา

กฎหมายและนโยบายการบังคับใช้อาจแตกต่างกันไปใน

แต่ละประเทศ	และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้	สิ่งที่ยอมรับได้

ในปัจจุบันอาจเป็นปัญหาในอนาคต	ตัวอย่างเช่น	หน่วยงาน

กำากับดูแลของประเทศหนึ่งเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

และได้ดำาเนินการกวาดล้างการปฏิบัติที่เป็นแรงจูงใจระหว่าง

ผู้ผลิตยางรถยนต์และตัวแทนจำาหน่ายในอุตสาหกรรม	ซึ่ง

มีมาอย่างยาวนาน	หลังจากการตรวจสอบดังกล่าว	กู๊ดเยีย

ร์ได้จ่ายเงินจำานวน	2	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	และมีค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนเป็นจำานวนมาก	ประเด็นสำาคัญ:	

โปรดทราบกฎหมายและกฎระเบียบอยู่เสมอ	และตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่าหลักสูตรได้รับการตรวจสอบทั่วไปทางกฎหมาย



41



ปกป้องธุรกิจและทรัพย์สินของเรา

42

การดำาเนินการต่อไปนี้	อาจนำาไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันที่ร้ายแรง	

โดยจำาเป็นต้องได้รับการทบทวนและขอคำาแนะนำาจากนักกฎหมายของกู๊ดเยียร์

ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่าน	รวมถึง:	

•			ราคาขายต่อในระดับต่ำาสุดหรือสูงสุด	คือ	การบังคับหรือการพยายาม

บังคับให้ลูกค้าโฆษณา	(ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือออนไลน์)	หรือจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของเราในราคาที่ต่ำากว่าหรือสูงกว่าราคาที่กำาหนด;	

•			พยายามจำากัดลูกค้าหรือตัวแทนจำาหน่ายในเขตการขายหรือตลาด	หรือ

ช่วยลูกค้ารายหนึ่งป้องกันไม่ให้ลูกค้าอีกรายหนึ่งเข้ามาในเขตการขายของ

ลูกค้ารายนั้น;

•			การเลือกปฏิบัติด้านราคา	(โดยตรงหรือโดยอ้อม)	การโฆษณาหรือบริการ

อื่น	ๆ	ระหว่างลูกค้า;

•		การขอให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งเพื่อรับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง;

•		การขอสิทธิจากลูกค้า	ตัวแทนจำาหน่ายหรือคู่ค้า;		

•			การขอให้คู่ค้าซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากกู๊ดเยียร์	เพื่อทำาสัญญาจัดหา;		

หรือ

•			การเสนอส่วนลดสินค้า	ของขวัญจูงใจ	หรือคะแนนสะสมเพื่อรับรางวัล

หรือรายการอื่น	ๆ	เพื่อช่วยขายหรือวางจำาหน่ายผลิตภัณฑ์กับผู้จัด

จำาหน่ายหรือร้านค้าปลีก

เนื่องจากความสัมพันธ์ข้างต้นนี้มีความละเอียดอ่อนอย่างมากภายใต้กฎหมาย

การแข่งขัน	จึงจำาเป็นต้องมีการพิจารณาทบทวนนโยบาย	หลักสูตร	และแนว

ปฏิบัติของกู๊ดเยียร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า	คู่ค้า	และช่องทางตัวแทน

จำาหน่ายของเรา	รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว	โดยนักกฎหมายขอ

งกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบต่อธุรกิจของท่าน	ก่อนบังคับใช้กฎหมายข้างต้น

การตรวจสอบการควบรวม	ซื ้อก ิจการ	และกิจการ

ร ่วมทุน

กฎหมายการแข่งขันจะกำากับดูแลการรวมธุรกิจ	เช่น	การควบรวม	การซื้อ

กิจการ	การกระจาย	หรือการขายสินทรัพย์หรือธุรกิจ	รวมทั้งการจัดตั้งกิจการ

ร่วมทุนหรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เช่นกัน	ก่อนการอภิปรายหรือเจรจาธุรกรรมข้าง

ต้น	ท่านควรปรึกษากับนักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วย

ของท่านเพื่อขอความเห็นว่าสามารถดำาเนินธุรกรรมที่เสนอนั้นได้หรือไม่	ภายใต้

กฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้	ไม่ว่าจะจำาเป็นต้องยื่นเสนอและต้อง

ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือข้อควรระวังอื่น	ๆ	ในระหว่างการเจรจา	การตรวจสอบ

ข้อมูลเชิงลึก	และการดำาเนินการด้านสัญญาหรือไม่ก็ตาม	

การระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อ ักษรอย่าง

ชัดเจน	และตรงตามข้อเท็จจร ิง

ในการตรวจสอบและดำาเนินคดีเกี่ยวกับการแข่งขัน	กู๊ดเยียร์อาจจำาเป็นต้อง

จัดทำาเอกสารและข้อมูลของบริษัท	รวมถึงอีเมลและเอกสารที่จัดเก็บทาง

อิเล็กทรอนิกส์	ทั้งจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา	เพื่อยื่นเสนอต่อผู้ที่

เกี่ยวข้องหรือภาครัฐ	กู๊ดเยียร์และพนักงานอาจได้รับผลกระทบจากเอกสาร

ภายใน	เช่น	บันทึก	อีเมล	ข้อความ	บทสนทนาหรือการสื่อสารผ่านอุปกรณ์พก

พาอื่น	ๆ	ที่มีวลีมุ่งกล่าวเกินจริง	เน้นย้ำา	ทำาให้เป็นเรื่องตลก	หรือกระตุ้นการตอบ

กลับจากผู้อ่าน	(“ครอบงำา	ทำาลาย	สร้างความเสียหาย	หรือกำาจัดการแข่งขัน”)	

ด้วยเหตุนี้	ท่านต้องสื่อสารอย่างชัดเจนและรอบคอบ	โดยรวมถึงในอีเมลด้วย	

เพื่อไม่ให้สิ่งที่ท่านเขียนและการกระทำาที่เป็นผลตามมา	ถูกนำาไปตีความใน

ทางที่ผิดและนอกเหนือจากบริบทที่เกี่ยวข้อง	อ่านอีเมลหรือการสื่อสารอื่น	ๆ	ที่

ท่านส่งเป็นประจำาซ้ำาอีกครั้งอย่างรอบคอบเสมอก่อนส่ง	เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่

ท่านเขียนนั้นชัดเจน	และตรงประเด็น	ดู	การสื่อสารที่ผ่านการไตร่ตรองอย่าง

รอบคอบ	ใน	น.	48	สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ดูนโยบายต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม:

•   คู่มือการรวบรวมและใช้ข้อมูลการตลาดและพฤติกรรมด้านราคาของกลุ่ม	EU

•  คำาแนะนำาเกี่ยวกับการทำางานกับ	TireHub
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การส่งออกและการนำาเข้า	
ลักษณะการดำาเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์ทั่วโลกส่งผลให้บริษัทมีกฎหมายและกฎ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานข้ามพรมแดน	ซึ่งรวมถึง:	

•			กฎหมายและกฎระเบียบด้านภาษีและศุลกากรเกี่ยวกับการประเมินราคา

สินค้า	การนำาเข้า	การออกของ	และอากร;

•		กฎหมายควบคุมสกุลเงิน;

•			กฎหมายควบคุมการส่งออกและธุรกรรมในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

ที่กำากับดูแลการส่งออกและการส่งออกต่อของสินค้าหรือเทคโนโลยีจาก

สหรัฐอเมริกา	รวมทั้งที่กำาหนดข้อห้ามหรือข้อจำากัดอื่น	ๆ	ในการซื้อขายกับ

ประเทศ	นิติบุคคล	และบุคคลบางกลุ่มด้วย;

•			กฎหมายป้องกันการคอร์รัปชันในต่างประเทศ	(“FCPA”)	กฎหมายป้องกัน

และปราบปรามการให้สินบนของสหราชอาณาจักร	หรือกฎหมายต่อต้าน

การให้สินบนหรือต่อต้านการทุจริตของประเทศอื่น	ๆ	(โปรดดูหัวข้อ	การ

ป้องกันและปราบปรามการให้สินบน	ในหน้า	18);

•			กฎข้อห้ามการเข้าร่วม	ให้ความร่วมมือ	หรือสนับสนุนการคว่ำาบาตรสากล

ที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าร่วม;	

•			กฎระเบียบที่ห้ามการฟอกเงินและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน

ข้อกำาหนดสำาหรับธุรกรรมบางประเภท;	และ

•		กฎหมายของประเทศอื่น	ๆ	ที่มีความซับซ้อนและขัดแย้ง

ข้อควรจำา

กฎหมายควบคุมการส่งออกและการคว่ำาบาตรของ

สหรัฐอเมริกาอาจมีผลบังคับใช้ในทุกสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับแต่ไม่จำากัดเพียง:

•			การว่าจ้างหรือมอบหมายงานแก่พนักงาน	ซึ่งรวมถึงที่

โรงงานบางแห่งของกู๊ดเยียร์;

•			ผู้เยี่ยมชมของกู๊ดเยียร์หรือบุคคลภายนอกที่มาเยี่ยมชม

ที่ทำางานของกู๊ดเยียร์;

•			การจัดซื้อวัตถุดิบหรือบริการธนาคาร	บริการการขนส่ง	

หรือการรับเหมา;	

•			การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้กับงานทางการทหาร;	

•			การถ่ายโอนข้อมูลไปยังหน่วยธุรกิจอื่น	ๆ	ของกู๊ดเยีย

ร์;	และ

•			การจ่ายเงินรูปแบบต่าง	ๆ	(รวมถึงการคืนเงินหรือ

เครดิต)	ให้หรือรับเงินจากลูกค้าหรือคู่ค้า

โปรดระลึกว่าประเทศหรือภูมิภาคอื่น	ๆ	อาจมีกฎหมาย

ควบคุมการส่งออกหรือการคว่ำาบาตรเช่นกัน
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เนื่องจากกู๊ดเยียร์มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำาเนินการของนายหน้า	และตัวแทน

ที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท	การจัดการใช้นายหน้าและที่ปรึกษาการขายใน

ธุรกรรมการส่งออกทั้งหมด	จะต้องทำาสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร	และอนุมัติ

โดยนักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่าน	และตัวแทน

ดังกล่าวและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่าง

ละเอียด	ภายใต้นโยบายป้องกันและปราบปรามการให้สินบนของกู๊ดเยีย

ร์	พนักงาน	นายหน้าและตัวแทนทั้งหมดของกู๊ดเยียร์	ยอมรับที่จะปฏิบัติตาม

กฎหมายภาษีและกฎหมายการนำาเข้าและส่งออก	ที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดอย่าง

เคร่งครัด	การนำาเข้าทั้งหมดต้องแสดงมูลค่าที่ถูกต้องในใบกำากับสินค้าและ

เอกสารสำาแดงการนำาเข้าทั้งหมดโดยเอกสารทั้งหมดที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐ	รวม

ถึงหน่วยงานภาษี	จะต้องมีความถูกต้องและครบถ้วน	โปรดติดต่อนักกฎหมาย

ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่านเพื่อฟังคำาปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการนำา

เข้าและส่งออกที่บังคับใช้กับธุรกิจของท่าน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•   เว็บไซต์กฎหมายควบคุมการส่งออกและธุรกรรมในต่างประเทศของ

สหรัฐอเมริกา

•  ข้อตกลงการเข้าเยี่ยมชมโรงงานกู๊ดเยียร์

•  นโยบายป้องกันและปราบปรามการให้สินบน

•   แนวทางการปฏิบัติเพื่อดำาเนินการตามนโยบายป้องกันและปราบปราม

การให้สินบนระหว่างประเทศ

คำาถามและคำาตอบ

คำาถาม:	 แจนกำาลังเผชิญกับการตัดลดงบประมาณในช่วงสิ้นปี	เพื่อ

ตัดค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	แจนขอให้คู่ค้าเลื่อนส่งใบเรียกเก็บเงินค่าชิ้น

ส่วนอุปกรณ์มายังกู๊ดเยียร์ออกไปอีกสองสามวัน	เพื่อบันทึกข้อมูลการ

ซื้อดังกล่าวไว้ในปีถัดไปแทน	คู่ค้าจะได้รับการจ่ายเงิน	และฝ่ายของ

แจนจะทำาได้ตามงบประมาณ	การกระทำาเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่

คำาตอบ:		ไม่	การรับรู้ค่าใช้จ่ายต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่

ท่านได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง	ห้ามเลื่อนหรือบันทึกข้อมูล

ธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง	ไม่ครบถ้วน	หรือจงใจให้เกิดการเข้าใจผิด

บันทึกทางการเงิน	การเปิดเผยข้อมูลต่อ

สาธารณะ	การบัญชี	การควบคุมและการตรวจ

สอบภายใน
กู๊ดเยียร์เชื่อถือข้อมูลที่ถูกต้องและบันทึกที่เชื่อถือได้ในการตัดสินใจดำาเนินธุรกิจ

อย่างรับผิดชอบ	บันทึกข้างต้นเป็นรากฐานของการจัดการธุรกิจของกู๊ดเยียร์	

เพื่อการวัดผลและดำาเนินการตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พนักงาน	คู่

ค้าและบุคคลอื่น	ๆ	ในกู๊ดเยียร์	และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำาหนดการรายงานภาษี

และการเงิน	รวมถึงการแถลงรายงานทางการเงินต่อสาธารณะของกู๊ดเยียร์	

พนักงานทุกคนจะต้อง:

•			เก็บรักษาสมุดบัญชี	บันทึก	และบัญชีทั้งหมดตามข้อกำาหนดของกฎ

ระเบียบและกฎหมาย	และหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป;

•			ปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายด้านบัญชีของกู๊ดเยียร์และระบบ

ควบคุมภายในของกู๊ดเยียร์;

•		บันทึกและรายงานข้อมูลทันที	ถูกต้อง	ครบถ้วน	และซื่อสัตย์;

•			ให้ข้อมูลครบถ้วน	เป็นธรรม	ถูกต้อง	ทันเวลาและชัดเจนในรายงาน

และเอกสารที่กู๊ดเยียร์จัดเก็บ	หรือยื่นต่อคณะกรรมการกำากับดูแล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา	(“SEC”)	คณะกรรมการกำากับดูแล

ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อื่น	ๆ	หรือหน่วยงานอื่น	ๆ	ของรัฐ	

รวมทั้งในการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดต่อสาธารณะของกู๊ดเยียร์;

•			ตรวจสอบว่ารายการการเงินทั้งหมดและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	

สะท้อนให้เห็นถึงธุรกรรมและกิจกรรมที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นจริง;

•			ห้ามกำาหนดเงินทุน	สินทรัพย์	และหนี้สินที่ไม่เปิดเผย	หรือไม่ถูกบันทึกไว้

เพื่อวัตถุประสงค์อื่นในนามของบริษัท;

•		ลงนามในเอกสารที่เชื่อว่าถูกต้องและเป็นความจริงเท่านั้น	
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พนักงานที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับบัญชีหรือการตรวจสอบที่มีข้อสงสัย	หรือการ

ฉ้อโกงที่พบ	หรือมีข้อสงสัย	ต้องรายงานไปยังรองประธานและฝ่ายตรวจสอบ

ทั่วไป	หรือไปยังสายด่วนจริยธรรมกู๊ดเยียร์	และสามารถเลือกรายงานข้อกังวล

โดยไม่เปิดเผยตัวตนได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:	

•		นโยบายการป้องกันการฉ้อโกง

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูล

ส่วนตัว

การปกป้องข้อมูลลับและความลับทางการค้า	
กู๊ดเยียร์มีความลับทางการค้าและข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลอันเป็น

กรรมสิทธิ์อื่น	ๆ	ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในอุตสาหกรรมของเรา	หากข้อมูลดัง

กล่าวถูกเปิดเผยและนำาไปใช้โดยผู้อื่น	อาจมีผลทำาให้บริษัทการขาดทุนหรือ

เสียเปรียบในการแข่งขันได้	ข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์	

เป็นข้อมูลที่ยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ	เช่น	สูตร	กระบวนการธุรกิจและการ

ผลิต	และความลับทางการค้า	และข้อมูลการเงิน	กลยุทธ์บริษัท	และข้อมูล

ความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าของเรา	ท่านอาจเข้าถึงข้อมูลนี้ในระหว่างการ

ทำางาน	โดยท่านมีหน้าที่ต้องปกป้องไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้

รับอนุญาต

ข้อควรจำา

ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรา	โดยห้ามไม่ให้ใช้หรือ

แลกเปลี่ยนกับภายนอกบริษัท	หากไม่มีเอกสารทางกฎหมาย

ที่เหมาะสม

เพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของกู๊ดเยียร์	พนักงานควร:

•			ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางด้าน	IT	สำาหรับการปกป้องข้อมูลอันเป็น

ความลับของบริษัท	(เช่น	การใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก	การเข้ารหัสข้อมูล

ที่มีความละเอียดอ่อน	และใช้วิธีที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความปลอดภัยด้าน

ไซเบอร์	ในหน้าเว็บ	โปรดระวัง);

•			อย่าเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ต่อบุคคลอื่นโดยไม่มี

การทำาสัญญาการเก็บข้อมูลเป็นความลับที่เหมาะสมหรือได้รับการอนุมัติ

จากฝ่ายกฎหมายก่อน;

•			อย่าพูดถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่สาธารณะ	

เช่น	ลิฟท์	เครื่องบิน	หรือร้านอาหาร;

•		โปรดใช้ความระมัดระวังในการถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์;และ

•			ใช้สัญญาการเก็บข้อมูลเป็นความลับตามความเหมาะสมและตามคำา

แนะนำาของนักกฎหมายที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่าน
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ข้อตกลงการเก็บข้อมูลเป็นความลับและทรัพย์สินทางปัญญาของพนักงาน	

(ACIPA)	หรือข้อตกลงอื่น	ๆ	ที่มีลักษณะคล้ายกัน	ที่ท่านอาจลงนามในระหว่าง

เข้าทำางาน	จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระผูกพันของท่านที่มีต่อความ

ลับทางการค้าของกู๊ดเยียร์	โดยฝ่ายกฎหมายสามารถให้คำาแนะนำา	หากท่านมี

คำาถามว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นข้อมูลกรรมสิทธิ์	นอกจาก

นี้	ท่านอาจมีความรับผิดชอบที่คล้ายกันต่อความลับทางการค้าของผู้อื่นที่เรา

ทำาธุรกิจด้วย	การไม่ปกป้องความลับทางการค้า	อาจถือเป็นการละเมิดข้อตกลง

ของ	ACIPA	หรือกฎหมายที่มีลักษณะคล้ายกัน	และกฎหมายในท้องถิ่น

หากท่านมีคำาถาม	ให้ถามผู้จัดการของท่าน	ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา	ฝ่าย

กฎหมาย	หรือนักกฎหมายที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่าน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•  การเปิดเผยนโยบายข้อมูลของบริษัท

•  ข้อตกลงการเก็บข้อมูลเป็นความลับและทรัพย์สินทางปัญญา

•   เว็บไซต์กฎหมายควบคุมการส่งออกและธุรกรรมในต่างประเทศของ

สหรัฐอเมริกา

•   คำาแนะนำาเกี่ยวกับการรวบรวมการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของ

บริษัทคู่แข่ง

การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า	คู่ค้า	และ

ผู้อื่นที่ทำาธุรกิจร่วมกับเรา
กู๊ดเยียร์มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจทั่วโลกโดยปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและปฏิบัติตาม

กฎหมายสิทธิส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด	หากข้อกำาหนดด้านกฎหมาย

และธุรกิจกำาหนดให้กู๊ดเยียร์ต้องขอ	บันทึก	จัดเก็บ	และใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตน	

ข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม		

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•  นโยบายสิทธิส่วนบุคคลทั่วโลก

•  นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน

•  นโยบายสิทธิส่วนบุคคลออนไลน์

•  ประกาศสิทธิส่วนบุคคล	HIPAA	(สหรัฐอเมริกา)

•  ข้อตกลงการเก็บข้อมูลเป็นความลับและทรัพย์สินทางปัญญา
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การใช้ชื่อและโลโก้ของบริษัท	
ท่านสามารถใช้ชื่อหรือโลโก้และเครื่องหมายอื่น	ๆ	ของบริษัทได้ก็ต่อเมื่อดำาเนิน

ธุรกิจให้กับบริษัท	และไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น	เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุมัติจาก

ฝ่ายกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	นโยบายของเราห้ามไม่ให้สร้างและใช้

ดีไซน์โลโก้	แม้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ	โดยไม่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากทั้งนัก

กฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่าน	และฝ่ายกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญาใน	Akron	เสียก่อน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•  การรับรองคู่ค้า	ลูกค้า	และนโยบายอื่นๆ

การสื่อสารที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
พนักงานทุกคนจะต้องสื่อสารกับผู้อื่นในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง

รอบคอบและชัดเจน	บางครั้งการสื่อสารที่อาจมีข้อมูลหรือความคิดเห็นที่ไม่

เหมาะสมก็เป็นเรื่องง่าย	ให้ใช้เวลาเตรียมเอกสารทั้งหมดและการสื่อสารทาง

อิเล็กทรอนิกส์อย่างรอบคอบ	พร้อมกับตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน	

คำาถามและคำาตอบ

คำาถาม:		ฝ่ายของแอนาเก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตน	(PII)	ของ

ลูกค้าไว้เป็นจำานวนมาก	ในฐานะส่วนหนึ่งของการสำารวจความคิดเห็น

ของลูกค้า	แมทธิวซึ่งทำางานอยู่ในฝ่ายการตลาด	ได้ติดต่อแอนาเพื่อ

ขอแฟ้มข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้า	เพื่อที่เขาจะจัดเตรียมอีเมลการ

ตลาดสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	แอนาควรให้แฟ้มข้อมูลดังกล่าวกับแมทธิ

วหรือไม่

คำาตอบ:		ไม่ควร	แม้ว่าดูเหมือนว่า	แมทธิวมีเหตุผลทางธุรกิจที่ถูก

ต้องตามกฎหมายในการใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนนี้	แต่ลูกค้าที่เข้าร่วมการ

สำารวจความคิดเห็น	อาจไม่ได้อนุญาตให้กู๊ดเยียร์ใช้ข้อมูลของพวกเขา

เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด	ด้วยเหตุนี้	แอนาจึงไม่ควรให้ข้อมูลที่

ระบุตัวตนแก่แมทธิวเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว	ภายใต้นโยบายสิทธิ

ส่วนบุคคลของกู๊ดเยียร์และกฎหมายในประเทศอื่น	ๆ	แล้ว	จะสามารถ

ส่งอีเมลเพื่อทำาการตลาดไปยังลูกค้าที่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น
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ปฏิบัติตามคำาแนะนำาต่อไปนี้:

•		แสดงความชัดเจน	กระชับ	และถูกต้อง;

•		แสดงความเป็นมืออาชีพในทุกการสื่อสาร;

•		ยึดถือข้อเท็จจริง	อย่ากล่าวเกินจริง;

•			ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฆษณา	บรรจุภัณฑ์	และการส่งเสริมการขายไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือทำาให้เกิดการเข้าใจผิด	ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต้องเป็นข้อเท็จจริงและมีการยืนยันอย่างเต็มที่;

•		ดำาเนินการในด้านที่ท่านเชี่ยวชาญ;

•			ห้ามสร้างการสื่อสารที่เป็นการข่มขู่	เสียดสี	หรือใส่ร้ายป้ายสีเกี่ยวกับ

บริษัท	พนักงาน	คู่แข่ง	ลูกค้าหรือคู่ค้าของเรา;

•		หลีกเลี่ยงวลีที่อาจตีความได้ว่าไม่เหมาะสมหรือผิดจรรยาบรรณ;

•			เลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุด	โดยควรสื่อสารข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ด้วยการพูดปากเปล่า;

•			ส่งการสื่อสารไปยังพนักงานหรือบุคคลอื่นที่จำาเป็นต้องได้รับการสื่อสาร

นั้นเท่านั้น;

•		ระมัดระวังอย่าเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับกู๊ดเยียร์หรือผู้อื่น;

•			ห้ามคาดการณ์หรือให้ความเห็นต่อความถูกต้องตามกฎหมายของ

จริยธรรมทางธุรกิจ;	และ

•			ห้ามกล่าว	แนะนำา	หรือสื่อความหมายโดยนัยจากการสื่อสารส่วนตัวของ

ท่าน	ว่ามุมมองหรือข้อคิดเห็นของท่านเป็นมุมมองหรือข้อคิดเห็นของกู๊ด

เยียร์

สื่อออนไลน์/การโพสต์บนอินเทอร์เน็ต
กู๊ดเยียร์ตระหนักว่าอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	

ประสบการณ์	ภาพถ่ายและข้อมูลอื่น	ๆ	อย่างรวดเร็วทันที	ทั้งแบบหนึ่งต่อหนึ่ง	

หนึ่งต่อคนจำานวนเล็กน้อย	หรือหนึ่งต่อคนจำานวนมาก	ผ่านมัลติมีเดียและไซต์

เครือข่ายออนไลน์ที่ได้รับความนิยม	เช่น	Facebook,	LinkedIn,	Yammer,	

Instagram,	WeChat	และ	Skype;	รวมทั้งบล็อกและไมโครบล็อก	เช่น	Twitter	

และ	Weibo;	และวิกิ	เช่น	Wikipedia	เป็นต้น		

สิ่งสำาคัญคือ	พนักงานทั่วโลกต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่ตามมาจากการ

สื่อสารดังกล่าว	และเข้าใจถึงความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับการเข้าร่วมในสื่อ

ออนไลน์ด้วย

•			ใช้วิจารณญาณ	โดยหากท่านไม่ประสงค์จะพูดถึงเรื่องใดกับผู้อื่นแบบต่อ

หน้า	ก็จงอย่าโพสต์เรื่องนั้นบนอินเทอร์เน็ต	แนบไว้ในอีเมล	หรือโพสต์ลง

ในสื่อสังคมออนไลน์;

•			ตระหนักเสมอว่าไม่มีการปิดบังตัวตนบนอินเทอร์เน็ต;	และ

•			จำาไว้ว่าข้อความอิเล็กทรอนิกส์	(รวมถึงอีเมลและข้อความ)	เป็นบันทึกการ

สื่อสารถาวรที่ถ่ายโอนได้

พนักงานของกู๊ดเยียร์ทุกคน	โดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมในสื่อออนไลน์	และสามารถ

ระบุตัวตนบนออนไลน์ได้ว่าเป็นพนักงานของกู๊ดเยียร์	จะต้องอ่านและปฏิบัติ

ตามคำาแนะนำาที่อธิบายไว้ใน	แนวปฏิบัติการใช้สื่อออนไลน์/อินเทอร์เน็ต	ของ

บริษัท	โปรดจำาไว้ว่าท่านต้องปฏิบัติตามแนวทางสื่อสังคมออนไลน์/อินเทอร์เน็ต	

และการเผยแพร่นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทก่อนที่จะโพสต์ข้อมูลใด	ๆ	

หรือตอบข้อซักถามใด	ๆ	เกี่ยวกับธุรกิจของกู๊ดเยียร์

 

หากมีคำาถาม	กรุณาติดต่อไปยังฝ่ายสื่อสารส่วนกลาง	นักกฎหมายที่รับผิดชอบ

ธุรกิจหรือหน่วยของท่าน	ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ	หรือ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของท่าน	

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•  แนวปฏิบัติการใช้สื่อออนไลน์/อินเทอร์เน็ต

•  นโยบายการใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ยอมรับได้

•  นโยบายสิทธิส่วนบุคคลทั่วโลก 

•  การเปิดเผยนโยบายข้อมูลของบริษัท
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การดำาเนินการเมื่อได้รับคำาถามจากบุคคล

ภายนอก	
ในบางครั้ง	กู๊ดเยียร์ได้รับการติดต่อจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องต่าง	ๆ	โดย

ไม่ว่าจะเป็นคำาถามหรือการสำารวจใด	ๆ	หรือไม่ว่าท่านจะได้รับคำาถามหรือการ

สำารวจนั้นมาอย่างไร	การตอบคำาถามที่ได้รับจากบุคคลภายนอกทั้งหมด	จะ

ต้องดำาเนินการโดยฝ่ายสื่อสารส่วนกลางหรือตัวแทนฝ่ายการสื่อสารจากธุรกิจ

หรือหน่วยของท่านเท่านั้น	การสอบถามข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลที่มีผลใน

ทางกฎหมายหรือทางรัฐ	อาจจำาเป็นต้องผ่านการอนุมัติเพิ่มเติมเสียก่อน	โปรด

ติดต่อนักกฎหมายของกู๊ดเยียร์ที่รับผิดชอบธุรกิจของท่าน		

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•  การเปิดเผยนโยบายข้อมูลของบริษัท

•  แนวปฏิบัติการใช้สื่อออนไลน์/อินเทอร์เน็ต

การหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์	“โดยใช้

ข้อมูลภายใน”	
ในส่วนนี้คือสรุปข้อกำาหนดสำาคัญของ	นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้

ข้อมูลภายใน	ดูรายละเอียดข้อจำากัดในนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้

ข้อมูลภายใน	และรายชื่อผู้ที่ถูกห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา

ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ประจำาไตรมาส

ในระหว่างการปฏิบัติงานให้กับกู๊ดเยียร์	ท่านอาจได้รับทราบข้อมูลสำาคัญ

เกี่ยวกับกู๊ดเยียร์	และบริษัทสาขา	หรือธุรกิจของบริษัทอื่น	ๆ	ที่ยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะ	ห้ามไม่ให้ท่านใช้ข้อมูลที่ท่านได้รับ	เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการ

เงินส่วนตัว	หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้อื่น	เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินของ

ผู้อื่น	ตัวอย่างเช่น	หากท่านทราบว่าเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดผลกระทบต่อ

ราคาหุ้นสามัญหรือหลักทรัพย์อื่น	ๆ	ของกู๊ดเยียร์	หรือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น	ๆ	

ของบริษัทอื่น	ๆ	ท่านต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ดังกล่าวหรือเปิดเผย

ข้อมูลนั้นแก่ผู้อื่นจนกว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ	

ตัวอย่างข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเหมาะสม:	

•			การเปิดเผยข้อมูลโดยกู๊ดเยียร์ผ่านการยื่นคำาขอต่อ	SEC	หรือ

ตลาดหลักทรัพย์ที่อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทย่อยหรือบริษัท

ในเครือของกู๊ดเยียร์;

•		ข่าวประชาสัมพันธ์;	และ

•		การประชุมทางโทรศัพท์หรือเว็บคาสต์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ	

การกระจายข่าวลือ	แม้จะเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	และข้อมูลดังกล่าวถูกเผย

แพร่ผ่านสื่อแล้ว	ก็ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่เหมาะสม	การ

ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในถือเป็นการกระทำาผิดกฎหมายทั้งของ

สหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ	และเป็นการฝ่าฝืนโยบายของกู๊ดเยียร์อีกด้วย	

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง	ซึ่งรวม

ถึงค่าปรับทางแพ่งและทางอาญา	และจำาคุกไม่เกิน	20	ปี	การซื้อขายหลักทรัพย์

โดยใช้ข้อมูลภายในสามารถตรวจสอบได้ง่ายโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและคณะ

กรรมการตลาดหลักทรัพย์จะดำาเนินการติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้

ข้อมูลภายในอย่างเข้มงวด

หากท่านได้ทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	ท่านต้อง

ไม่เข้าร่วมในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของกู๊ดเยียร์	(หรือหลักทรัพย์ของ

บริษัทที่ได้รับผลกระทบอื่น	ๆ)	จนกว่าจะสิ้นสุดวันทำาการซื้อขายวันที่สอง	นับ

จากการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะอย่างที่มีผลบังคับใช้
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ธุรกรรมที่ทำากับหลักทรัพย์ของกู๊ดเยียร์	เมื่อพนักงานทราบถึงข้อมูลที่เป็นสาระ

สำาคัญเกี่ยวกับกู๊ดเยียร์ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	ห้ามไม่ให้เขาหรือเธอ	หรือ

ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับเขาหรือเธอ:

•		ซื้อ	ขาย	หรือโอนหลักทรัพย์ของกู๊ดเยียร์;

•		แนะนำาให้ผู้อื่นซื้อ	ขายหรือถือครองหลักทรัพย์ของกู๊ดเยียร์;

•			ให้ผู้อื่นขาย	ซื้อ	หรือโอนหลักทรัพย์ของกู๊ดเยียร์เพื่อตัวเขาหรือเธอ	หรือ

เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวของเขาหรือเธอ	ซึ่งหลักทรัพย์ดัง

กล่าวรวมถึงหลักทรัพย์ที่ถือไว้ในบัญชีเกษียณหรือสถาบันการเงินใด	ๆ;

•			กำาหนด	เปลี่ยนแปลง	หรือยกเลิกการสั่งซื้อที่มีอยู่	หรือจำากัดการซื้อหรือ

ขายหลักทรัพย์ของกู๊ดเยียร์	รวมถึงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	หรือสิทธิ์การซื้อ

หุ้นและคำาสั่งเกี่ยวกับธุรกรรมในกองทุนหุ้นของกู๊ดเยียร์ในแผนสวัสดิการ	

401(k);

•			เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแก่ผู้ใด	รวม

ถึงครอบครัวและเพื่อน	(ที่เรียกว่า	“การแนะข้อมูล”)	ที่นอกเหนือจากผู้ที่อยู่

ในตำาแหน่ง	หรือความสัมพันธ์กับกู๊ดเยียร์ที่จำาเป็นต้องทราบข้อมูล;	หรือ

•		ช่วยให้ผู้อื่นดำาเนินกิจกรรมข้างต้น

ข้อควรจำา

พิจารณาทบทวนสถานการณ์ต่อไปนี้ก่อนการซื้อขาย	เพื่อ

ปกป้องท่าน	ครอบครัวของท่าน	และบริษัท	จากการละเมิด

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน:

•			ห้ามให้ข้อมูลหรือซื้อขายหลักทรัพย์หากท่านมีข้อมูล

สำาคัญเกี่ยวกับกู๊ดเยียร์หรือบริษัทอื่น	ๆ	(ไม่ว่าด้านบวก

หรือด้านลบ)	ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นเมื่อข้อมูล

ถูกประกาศต่อสาธารณะ

•			ห้ามให้ข้อมูลหรือซื้อขายหลักทรัพย์	หากท่านไม่แน่ใจ

ว่าข่าวสารที่สำาคัญของกู๊ดเยียร์นั้นเป็นข้อมูลภายใน

หรือไม่

•			ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์หากท่านทราบข้อมูลรายรับ

ประจำาไตรมาสของกู๊ดเยียร์	หรือการประกาศที่สำาคัญ

อื่น	ๆ	ก่อนการประกาศต่อสาธารณะ	ท่านสามารถซื้อ

ขายหลักทรัพย์ได้หลังจากสิ้นสุดสองวันทำาการนับจาก

วันประกาศข้อมูลต่อสาธารณะ
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ปกป้องธุรกิจและทรัพย์สินของเรา

ความสำาคัญของการให้ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้

ข้อมูลภายในแก่ครอบครัว

พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบต่อธุรกรรมของสมาชิกใน

ครอบครัวของตน	เมื่อสมาชิกในครอบครัวได้ทราบข้อมูล

ที่เป็นความลับ	สมาชิกในครอบครัวจะถือเป็น	“ผู้มีข้อมูล

วงภายในชั่วคราว”	ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายการซื้อ

ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน	เนื่องจากการซื้อขายหลัก

ทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	อยู่ภายใต้การกำากับดูแลและมีบท

ลงโทษต่อผู้ละเมิดขั้นรุนแรง	ขอแนะนำาให้ท่านแจ้งต่อสมาชิก

ในครอบครัวของท่าน	เกี่ยวกับนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์

โดยใช้ข้อมูลภายใน	และแนะนำาให้พวกเขาปรึกษาท่าน	ก่อน

ทำาธุรกรรมใด	ๆ	กับหลักทรัพย์ของกู๊ดเยียร์

ข้อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้	มีผล

บังคับใช้กับธุรกรรมที่ทำากับหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือกู๊ดเยียร์	และบริษัทอื่น	

ๆ	รวมถึงบริษัทของลูกค้าหรือคู่ค้า	หากพนักงานของกู๊ดเยียร์ได้ทราบข้อมูลที่

เป็นสาระสำาคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	

ห้ามไม่ให้พนักงานของกู๊ดเยียร์เข้าร่วมการขายหลักทรัพย์กู๊ดเยียร์แบบระยะ

สั้น	หรือทำาธุรกรรมอื่น	ๆ	ที่อาจทำาให้ราคาหลักทรัพย์ของกู๊ดเยียร์ลดลง	หรือ

ทำาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงใด	ๆ	โดยไม่คำานึงว่าได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระ

สำาคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับบริษัทหรือไม่	ห้ามไม่ให้พนักงาน

ของกู๊ดเยียร์ถือครองหลักทรัพย์ของกู๊ดเยียร์ในบัญชีส่วนต่างกำาไร	หรือใช้หลัก

ทรัพย์ของกู๊ดเยียร์เป็นหลักกู้ยืม

ช ่วงเวลาการซื ้อขายหลักทร ัพย์

ระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ประจำาไตรมาสปกติ	ระยะเวลาห้ามซื้อขาย

หลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาสเกิดหลังจากกู๊ดเยียร์แถลงรายงานผลประกอบการ

ทางการเงินต่อสาธารณะ	ระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ประจำาไตรมาสเริ่ม

ตั้งแต่วันที่	16	ของเดือนสุดท้ายของไตรมาส	และสิ้นสุดหลังวันทำาการวันที่สอง

ของวันซื้อขายนับแต่วันที่การแถลงผลประกอบการทางการเงินต่อสาธารณะ	

ห้ามไม่ให้พนักงานที่ได้รับหรือล่วงรู้ถึงผลประกอบการทางการเงินประจำาปีหรือ

ประจำาไตรมาสของบริษัท	ซื้อขายหลักทรัพย์ของกู๊ดเยียร์	ในระหว่างระยะเวลา

ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ประจำาไตรมาส	ตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่ไม่สามารถ

ซื้อขายหลักทรัพย์ของกู๊ดเยียร์ในระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้ที่นโยบาย

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

ข ้อมูลติดต่อสำาหร ับคำาแนะนำาเพิ ่มเต ิม

สำาหรับข้อมูลหรือคำาแนะนำาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์

โดยใช้ข้อมูลภายใน	หรือต้องการทราบว่าการใด	ๆ	จะถือเป็นการซื้อขายหลัก

ทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	ไม่ว่าท่านได้รับทราบข้อมูลอันเป็นสาระสำาคัญที่มิได้

เปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่	ท่านสามารถติดต่อไปยังผู้ช่วยเลขาและที่ปรึกษา

กฎหมายอาวุโสของกู๊ดเยียร์	ฝ่ายกำากับดูแลการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ	

หรือนักกฎหมายที่รับผิดชอบธุรกิจหรือหน่วยของท่าน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:	

•  นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
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คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ชื่อเสียงของกู๊ดเยียร์ตั้งอยู่บนพื้นฐาน	ในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่

เราผลิต	เราปฏิบัติตามข้อกำาหนดขั้นตอนการดำาเนินการ	ที่ใช้บังคับ	เพื่อคง

คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเสมอ	หากท่านทราบว่าผลิตภัณฑ์	หรือ

กระบวนการใด	ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของกู๊ดเยียร์	ใหท่านแจ้งให้ผู้

จัดการของท่านทราบ	พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน	เพื่อสร้างความ

มั่นใจว่ามาตรฐานคุณภาพของกู๊ดเยียร์เป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนินธุรกิจประจำา

วัน	กู๊ดเยียร์สร้างความเป็นเลิศทางธุรกิจโดย:

•		การรับฟังลูกค้าของเรา;

•		การออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีมูลค่า;

•			การจัดการกระบวน	เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุก

ขั้นตอน;

•		การให้บริการที่เป็นเลิศ;

•			การส่งเสริมและคาดหวังการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของพนักงานทุก

คน	ในกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง;	และ

•		การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบคุณภาพที่เพียงพอ

ข้อควรจำา

หากคุณทราบหรือสงสัยว่าพนักงานคนใดไม่ปฏิบัติงานตาม

ความคาดหวังด้านคุณภาพ	ความปลอดภัย	หรือสิ่งแวดล้อม

ของเรา	โปรดติดต่อผู้จัดการของคุณ	นักกฎหมายของกู๊ด

เยียร์ที่ดูแลเกี่ยวกับธุรกิจหรือหน่วยของคุณ	หรือสายด่วน

จริยธรรม

การปกป้องสิ่งแวดล้อม
นโยบายของกู๊ดเยียร์	คือ	ผลิต	จัดการ	และกำาจัดทิ้งวัสดุอย่างรับผิดชอบต่อสิ่ง

แวดล้อม	โดยทางบริษัทกำาหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ

ระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด	นอกจากนี้	กู๊ดเยียร์ยังคงมุ่งมั่นอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและลดของเสีย	รวมทั้งคาดหวังให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม

ในด้านการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน	ทั้งเรื่องนี้และเรื่องอื่น	ๆ	อีกด้วย	

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•  นโยบายสิ่งแวดล้อม	สุขอนามัยและความปลอดภัย

•  เว็บไซต์ความรับผิดชอบขององค์กรกู๊ดเยียร์

•  จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของคู่ค้า

•  นโยบายการจัดซื้อยางธรรมชาติ

นโยบายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทั่วโลก
นโยบายสิทธิมนุษยชนทั่วโลกของกู๊ดเยียร์มีผลบังคับใช้กับการดำาเนินงานของ

บริษัททั่วโลก	และเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อพฤติกรรมเชิง

จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม	

นโยบายของเราใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจของเราทั่วโลก	ตามที่กล่าวไว้

ในนโยบายสิทธิมนุษยชนทั่วโลก	เราปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้

•			การสร้างที่ทำางานที่ทุกคนยอมรับซึ่งกันและกัน	ปราศจากการล่วงเกิน	และ

การเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย;

•			การจ้างงานโดยสมัครใจ	ห้ามใช้แรงงานบังคับ	หรือการค้าแรงงานมนุษย์

ทุกรูปแบบ;

•		ห้ามใช้ประโยชน์จากเด็ก	รวมถึงแรงงานเด็ก;

•			พนักงานมีสิทธิ์เข้าร่วมในองค์กร	(เช่น	สหภาพแรงงาน)	ที่ตนเองเลือก	

หรือถอนตัวจากองค์กรที่เข้าร่วมได้;

•			การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด	เกี่ยวกับ

ค่าจ้างและชั่วโมงทำางาน;	และ

•		การจัดหาที่ทำางานที่ปลอดภัยและมั่นคง

กู๊ดเยียร์มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจกับลูกค้าและคู่ค้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกับพนักงาน

และคู่ค้าในลักษณะเดียวกันกับเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน:

•  นโยบายสิทธิมนุษยชนทั่วโลก

•  จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของคู่ค้า

•  เว็บไซต์ความรับผิดชอบขององค์กรกู๊ดเยียร์

•  นโยบายการจัดซื้อยางธรรมชาติ
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