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เนื้้�อหา

เนื้้้อหา

หลักัจริยิธริริมทางธรุิกจิริะดับัโลักข้องเริา ("หลักัจริยิธริริม")  
เป็น้สิ�งสำาคัญัใน้การิกำาหน้ดัแลัะอธบิายคัวามคัาดัหวงัใน้ 
พื่ฤต้กิริริมข้องเริาแลัะวธิด่ัำาเน้นิ้ธรุิกจิข้องเริา ดัว้ยการิริวมต้วักนั้ 
เป็น้ OneBerry บริษัิทข้องเริาไดัรั้ิบการิยอมรัิบใน้ฐาน้ะผิูน้้ำา 
ริะดับัโลักใน้อตุ้สาหกริริมสาข้าน้่� ดังันั้�น้เริาทกุคัน้ต้อ้งจริงิจังกบั 
บทบาททั �งสว่น้ต้วัแลัะสว่น้ริวม ไมใ่ชเ่พื่ย่งเพื่่�อรัิกษาต้ำาแหน่้ง 
ผิูน้้ำาน้่� แต้เ่พื่่�อเสริมิคัวามแข็้งแกริง่ข้องต้ำาแหน่้งน้่�ต้อ่ไป  
เพื่่�อการิน้่� เริาจะไมย่อมลัดัทอน้คัา่น้ยิม แบริน้ดั ์หริอ่ช่�อเสย่ง 
ข้องเริาเพื่่�อใหไ้ดัม้าซัึ�งธรุิกจิเป็น้อนั้ข้าดั

คัา่น้ยิมแหง่คัวามเป็น้หุน้้สว่น้ คัวามเป็น้เลัศิ การิเต้บิโต้ แลัะ 
คัวามปลัอดัภยั เป็น้ริากฐาน้ข้องเริา คัา่น้ยิมเหลัา่น้่�ริวมเริาให ้
เป็น้หน้ึ�งเดัย่ว กอ่ใหเ้กดิัน้วตั้กริริม แลัะเป็น้กญุแจสำาคัญั 
ใน้การิดัแูลัคัวามสมัพัื่น้ธท์างธรุิกจิริะยะยาว คัณุจะสงัเกต้เห็น้ 
คัา่น้ยิมอ่�น้ๆ ใน้หลักัจริยิธริริมน้่� เชน่้ คัวามโปริง่ใส  
คัวามซั่�อสตั้ย ์คัวามจริงิ แลัะคัวามสจุริติ้  
สิ�งเหลัา่น้่�เป็น้มากกวา่แคัค่ัำาพื่ดูั แต้เ่ป็น้วธิก่าริดัำาเน้นิ้ธรุิกจิ

เริาทกุคัน้มห่น้า้ท่�ทำาคัวามคัุน้้เคัยกบัหลักัจริยิธริริมน้่� เริาคัวริ 
รัิบผิดิัชอบใน้การิทำาคัวามเข้า้ใจหลักัการิท่�เป็น้พื่่�น้ฐาน้ข้อง 
หลักัจริยิธริริมน้่�แลัะปฏิบิตั้ติ้ามคัวามคัาดัหวงัใน้พื่ฤต้กิริริมท่�ไดัรั้ิบ 
การิสง่เสริมิ หลักัจริยิธริริมสามาริถูน้ำาไปปฏิบิตั้จิริงิไดัเ้พื่ริาะ 
มแ่น้วทาง ต้วัอยา่ง แลัะการิฝึ่กฝ่น้การิช่�ปริะเด็ัน้ หลักัจริยิธริริม 
ไมไ่ดัเ้ป็น้สิ�งท่�ลัะเอย่ดัถู่�ถูว้น้จน้ยากต้อ่การิปฏิบิตั้ ิแต้เ่ป็น้สิ�ง 
ท่�แน้ะแน้วทางใน้สถูาน้การิณต์้า่งๆ ท่�อาจมแ่น้วทางปฏิบิตั้ ิ
ไมช่ดััเจน้

ริูไ้วว้า่ เม่�อใดัท่�คัณุไมแ่น่้ใจวา่จะทำาอยา่งไริ คัณุสามาริถูถูาม 
ผิูจั้ดัการิข้องคัณุหริอ่ผิูน้้ำาริะดับัอาวโุสทา่น้ใดักไ็ดัเ้สมอ  
น้อกจากน้่� คัณุยงัสามาริถูต้ดิัต้อ่ต้วัแทน้ฝ่่ายทรัิพื่ยากริบคุัคัลัปริะจำา 
ทอ้งถูิ�น้ข้องคัณุ สมาชกิใน้คัณะกริริมการิจริยิธริริม ฝ่่ายจริยิธริริม 
แลัะการิปฏิบิตั้ติ้ามกฎ แลัะฝ่่ายกฎหมายไดัด้ัว้ย  
แลัะทา้ยท่�สดุั คัณุสามาริถูต้ดิัต้อ่สายดัว่น้ชว่ยเหลัอ่ดัา้น้ 
จริยิธริริมข้องเริาไดัท้กุวนั้ต้ลัอดั 24 ชั�วโมง ซัึ�งบริหิาริจัดัการิ 
โดัยผิูใ้หบ้ริกิาริภายน้อก คัณุมท่างเลัอ่กท่�จะแจง้เริ่�องโดัยไม ่
ออกน้าม หากกฎหมายทอ้งถูิ�น้อนุ้ญาต้ แต้จ่งมั�น้ใจไดัว้า่เริาม ่
น้โยบายต้อ่ต้า้น้การิต้อบโต้ท้่�ไมย่อมรัิบการิต้อบโต้ท้กุริปูแบบ 
ท่�มต่้อ่การิพื่ดูัออกมา เม่�อคัณุมเ่หต้ผุิลัท่�จะเช่�อวา่มก่าริทจุริติ้
ปริะพื่ฤต้มิชิอบเกดิัข้ึ�น้ 

ข้อข้อบคัณุสำาหรัิบการิทำาสิ�งท่�ถูกูต้อ้งใน้ทกุๆ วนั้ แลัะสำาหรัิบ 
การิปกป้องแบริน้ดัช์ั �น้น้ำาข้องต้ลัาดัแลัะช่�อเสย่งข้องเริา

Thomas E. Salmon
Chairman & CEO
Berry Global Group, Inc.

สารจาก CEO ของเรา

  หลักัจริยิธริริมทางธรุิกจิข้อง Berry Global
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โค่รงการจรยิธรรมและการปฏิบิัตัิติิามกฎระดับััโลกของเรา
โคัริงการิจริยิธริริมแลัะการิปฏิบิตั้ติ้ามกฎริะดับัโลัก สนั้บสนุ้น้พัื่น้ธกจิข้องเริาโดัยการิกา้วไปข้า้งหน้า้เสมอ
เพื่่�อปกป้องผิูค้ัน้ สนิ้ทรัิพื่ย ์หุน้้สว่น้ธรุิกจิ แบริน้ดั ์แลัะช่�อเสย่งข้องเริา ดัว้ยการิสง่เสริมิวฒัน้ธริริมท่�ม่
จริยิธริริม จัดัหาเคัริ่�องมอ่ใน้การิทำาสิ�งท่�ถูกูต้อ้ง สริา้งสภาพื่แวดัลัอ้มใน้การิทำางาน้ท่�เป็น้บวกแลัะปลัอดัภยั 
แลัะรัิบริองการิปฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายแลัะข้อ้บงัคับัใน้ทอ้งถูิ�น้ทั �งหมดั

ค่า่นื้ยิมและพัฤติกิรรมของเรา
คัา่น้ยิมแหง่คัวามเป็น้หุน้้สว่น้ คัวามเป็น้เลัศิ การิเต้บิโต้ แลัะคัวามปลัอดัภยัต้อ่ไปน้่� ชว่ยช่�น้ำาพื่ฤต้กิริริมข้องเริา 
ใหย้งัคังเป็น้น้ำ�าหน้ึ�งใจเดัย่วกนั้ มส่มาธมิุง่มั�น้ คัลัอ่งแคัลัว่วอ่งไว แลัะมค่ัวามรัิบผิดิัชอบ

ค่วามเป็นื้ห้น้ื้สว่นื้
เริาเห็น้ถูงึคัวามสำาคัญัข้องคัวามเป็น้หุน้้สว่น้ท่�แข็้งแกริง่แลัะยั�งยน่้ใน้ทกุดัา้น้ข้องธรุิกจิ 
ข้องเริา เริาถูอ่วา่พื่นั้กงาน้ ลักูคัา้ ซัพัื่พื่ลัายเออริ ์แลัะชมุชน้ข้องเริาเป็น้หุน้้สว่น้ข้องเริา

ค่วามเป็นื้เลศิ
เริามุง่มั�น้ใน้คัวามเป็น้เลัศิข้องทกุสิ�งท่�เริาทำา โดัยการิปรัิบปริงุปริะสทิธภิาพื่ข้องกริะบวน้การิข้อง 
เริาใหเ้หมาะสม ยกริะดับัแน้วคัดิัริเิริิ�มดัา้น้คัวามยั�งยน่้ข้องเริา แลัะจัดัหาผิลัติ้ภณัฑ์แ์ลัะบริกิาริ 
คัณุภาพื่สงูสดุัใหก้บัลักูคัา้ข้องเริา เริาเช่�อใน้การิฝึ่กอบริมแลัะการิพัื่ฒน้าอยา่งต้อ่เน้่�องข้อง 
พื่นั้กงาน้ข้องเริา เพื่่�อท่�เริาจะไดัส้ามาริถูสง่มอบคัวามเป็น้เลัศิใหก้บัลักูคัา้ข้องเริาไดั ้

การเติบิัโติ
การิเต้บิโต้เชงิกลัยทุธเ์ป็น้กฎสำาหรัิบธรุิกจิข้องเริา การิเต้บิโต้มห่ลัายริปูแบบ ไดัแ้ก ่ 
การิเต้บิโต้ทางการิเงนิ้ การิเต้บิโต้ข้องลักูคัา้ การิเต้บิโต้แลัะการิพัื่ฒน้าข้องพื่นั้กงาน้  
การิเต้บิโต้แลัะน้วตั้กริริมข้องผิลัติ้ภณัฑ์ ์แลัะการิเต้บิโต้ริะดับัโลักข้อง Berry

ค่วามปลอดัภัยั
น้่�คัอ่คัา่น้ยิมอนั้ดับัหน้ึ�งข้องเริา เริามุง่มั�น้ใน้คัวามปลัอดัภยัข้องทกุสิ�งท่�เริาทำาอยา่งไมย่อ่ทอ้ 
เริารัิกษามาต้ริฐาน้ริะดับัสงูเพื่่�อรัิบริองวา่สถูาน้ท่�ทำางาน้ข้องเริามค่ัวามปลัอดัภยัแลัะ 
มจ่ติ้สำาน้กึต้อ่สิ�งแวดัลัอ้ม

พันัื้ธกจิ ค่า่นื้ยิม พัฤติกิรรม และโค่รงการของเรา

พันัื้ธกจิของเรา 

กา้วไปข้า้งหน้า้เสมอเพื่่�อปกป้องสิ�งท่�สำาคัญั
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ทำาไมเราจงึติอ้งมหีลกัจรยิธรรม
หลักัจริยิธริริมข้องเริาเป็น้ริากฐาน้ข้องวฒัน้ธริริมท่�มจ่ริยิธริริมข้องเริา แลัะกำาหน้ดัคัวามคัาดัหวงัท่�ชดััเจน้สำาหรัิบ 
เริาเองแลัะหุน้้สว่น้ธรุิกจิข้องเริาทั�วโลัก อยา่งไริก็ต้าม หลักัจริยิธริริมจะไมก่ลัา่วถูงึทกุสถูาน้การิณท์่�เริาอาจ 
ปริะสบหริอ่กฎหมายทกุมาต้ริาท่�เริาต้อ้งปฏิบิตั้ติ้าม แต้ท่ำาหน้า้ท่�เป็น้แน้วทางท่�จะชว่ยใหเ้ริาต้ดััสนิ้ใจ 
อยา่งถูกูต้อ้ง แลัะใน้สถูาน้การิณท์่�แน้วทางปฏิบิตั้ยิงัคังไมช่ดััเจน้ หลักัจริยิธริริมจะจัดัหาทรัิพื่ยากริเพื่ิ�มเต้มิเพื่่�อให ้
คัวามกริะจา่ง 

เลอ้กวธิที ี�มจีรยิธรรม
เริาต้อ้งปฏิบิตั้ติ้น้ดัว้ยคัวามสจุริติ้ ซัึ�งหมายถูงึ การิทำาสิ�งท่�ถูกูต้อ้งแมว้า่จะไมม่ใ่คัริคัอยเฝ้่ามองก็ต้าม ใน้ข้ณะท่� 
คัวามคัาดัหวงัใหท้ำาสิ�งท่�ถูกูต้อ้งเป็น้เริ่�องท่�ชดััเจน้ แต้ก่าริริะบแุน้วทางปฏิบิตั้ทิ่�ถูกูต้อ้งกไ็มใ่ชเ่ริ่�องท่�งา่ยเสมอไป 
เริาทำาอยา่งดัท่่�สดุัใน้การิใหค้ัวามริูแ้ลัะส่�อ สาริเก่�ยวกบัปริะเด็ัน้ดัา้น้จริยิธริริม แต้เ่ริาก็ต้ริะหนั้กถูงึคัวามทา้ทาย 
ใน้การิทำางาน้ใน้องคัก์ริริะดับัโลักท่�ซับัซัอ้น้เชน่้กนั้ ใน้สถูาน้การิณท์่�ยากลัำาบากเหลัา่นั้�น้ เริาข้อแน้ะน้ำาใหค้ัณุ 
ต้ั �งคัำาถูามต้อ่ไปน้่�กบัต้น้เอง:

เป็นื้เร้�องที�ถูกูติอ้งติามกฎหมายหรอ้ไม่

เป็นื้ไปติามหลกัจรยิธรรมและนื้โยบัายของ Berry หรอ้ไม่

สอดัค่ลอ้งกบััค่า่นื้ยิมและพัฤติกิรรมของ Berry หรอ้ไม่

การติดััสนิื้ใจของฉันัื้จะยงัค่งรกัษาช้�อเสยีงในื้ทางที�ดัขีอง Berry หรอ้ไม่

หากการกระทำาของฉันัื้ถูกูเปิดัเผยติอ่สาธารณชนื้ ฉันัื้จะภัมูใิจหรอ้ไม่

หากค่ณ้ติอบัค่ำาถูามท ั�งหา้ขอ้นื้ี�วา่ "ใช"่ แสดังวา่ค่ณ้สามารถูทำาเร ้�องนื้ ั�นื้ๆ ไดั ้หากคัณุต้อบคัำาถูาม 
ข้อ้ใดัข้อ้หน้ึ�งวา่ "ไม"่ หริอ่ "ไมแ่น่้ใจ" คัณุคัวริข้อคัำาแน้ะน้ำาจากผิูจั้ดัการิข้องคัณุ หริอ่บคุัคัลัใดักไ็ดัใ้น้ฝ่่าย 
ทรัิพื่ยากริบคุัคัลั ฝ่่ายจริยิธริริมแลัะการิปฏิบิตั้ติ้ามกฎ หริอ่ฝ่่ายกฎหมาย

เข็มทศิของเรา

11

22

33

44

55 ค่วามรบััผดิัชอบัของผูน้ื้ำา Berry

ผิูน้้ำาข้องเริามค่ัวามรัิบผิดิัชอบเพื่ิ�มเต้มิใน้การิ
• ต้ั �งคัวามคัาดัหวงัดัา้น้จริยิธริริมท่�แข็้งแกริง่ไวส้งูสดุั
• สริา้งสภาพื่แวดัลัอ้มท่�เปิดัปริะต้รัูิบแลัะรัิบฟังเริ่�องต้า่งๆ  

ดัว้ยคัวามเคัาริพื่ พื่ริอ้มทั �งจริงิจังกบัข้อ้กงัวลัทั �งหมดั
• ยกยอ่งผิูท้่�ทำาสิ�งท่�ถูกูต้อ้ง
• ยกเริ่�องข้อ้กงัวลัเพื่่�อดัำาเน้นิ้การิต้อ่ไป
• ป้องกนั้การิต้อบโต้ท้่�อาจมต่้อ่ผิูแ้จง้เริ่�อง

ค่วามรบััผดิัชอบัของสมาชกิในื้ทมี Berry

เริาทกุคัน้รัิบผิดิัชอบต้อ่
• การิปฏิบิตั้ติ้น้ดัว้ยคัวามสจุริติ้แลัะสอดัคัลัอ้งกบัคัา่น้ยิมแลัะพื่ฤต้กิริริมข้องเริา
• การิทำาคัวามเข้า้ใจแลัะการิปฏิบิตั้ติ้ามคัวามคัาดัหวงัใน้หลักัจริยิธริริมข้องเริา
• การิข้อคัำาแน้ะน้ำาเม่�อไมแ่น่้ใจเก่�ยวกบัการิปฏิบิตั้ทิ่�ถูกูต้อ้ง
• การิพื่ดูัออกมาเม่�อมบ่างสิ�งผิดิัปกต้ิ
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ฉันัื้สงสยัวา่เพั้�อนื้รว่มทมีละเมดิันื้โยบัายบัรษิทั แติฉ่ันัื้ก็ไมไ่ดัรู้เ้ห็นื้
โดัยติรง ฉันัื้ไมต่ิอ้งการกลา่วหาใค่รวา่ทำาในื้สิ�งที�เขาไมไ่ดัท้ำา  
ฉันัื้ค่วรพัดูัอะไรหรอ้ไม่

การพัดูัออกมาและการขอค่ำาแนื้ะนื้ำา
เริาต้อ้งรัิบผิดิัชอบท่�จะพัดูัออกมาเม่�อมบ่างสิ�งผิดิัปกต้ ิหริอ่ต้ั �งคัำาถูามเม่�อแน้วทางปฏิบิตั้อิยา่งม่
จริยิธริริมไมช่ดััเจน้ การิข้อคัำาแน้ะน้ำาหริอ่การิแจง้ข้อ้กงัวลัเก่�ยวกบัการิลัะเมดิัหลักัจริยิธริริมมห่ลัายวธิ่

1. ผิูจั้ดัการิสายต้ริงข้องคัณุสามาริถูชว่ยจัดัการิกบัปัญหาสว่น้ใหญไ่ดั ้เม่�อมข่้อ้สงสยั ข้อใหพ้ื่ดูัคัยุ
กบัผิูจั้ดัการิสายต้ริงหริอ่ผิูจั้ดัการิข้องผิูจั้ดัการิข้องคัณุเก่�ยวกบัข้อ้กงัวลัท่�มไ่ดัอ้ยา่งสบายใจ

2. หากคัณุริูส้กึไมส่บายใจท่�จะพื่ดูัคัยุกบัผิูจั้ดัการิข้องคัณุหริอ่ไมเ่ช่�อวา่ข้อ้กงัวลัข้องคัณุจะไดัรั้ิบ 
การิแกไ้ข้ คัณุสามาริถูแจง้ข้อ้กงัวลักบัฝ่่ายทรัิพื่ยากริบคุัคัลั ฝ่่ายจริยิธริริมแลัะการิปฏิบิตั้ติ้ามกฎ 
หริอ่ฝ่่ายกฎหมายไดัเ้สมอ

3. เริายงัมค่ัณะกริริมการิจริยิธริริมท่�มต่้วัแทน้จากแต้ล่ัะแผิน้ก สายงาน้หลักัๆ ท่�สำาคัญั แลัะภมูภิาคั
ต้า่งๆ ข้องเริาทั�วโลักดัว้ย คัณุสามาริถูต้ดิัต้อ่สมาชกิข้องคัณะกริริมการิไดัอ้ยา่งสบายใจ แลัะ 
หากจำาเป็น้ พื่วกเข้าจะยกเริ่�องข้อ้กงัวลัข้องคัณุเพื่่�อดัำาเน้นิ้การิต้อ่ไป

4. คัณุสามาริถูยกปริะเด็ัน้หริอ่ข้อคัำาแน้ะน้ำาไดัเ้สมอท่�สายดัว่น้ชว่ยเหลัอ่ดัา้น้จริยิธริริมข้องเริาทกุวนั้
ต้ลัอดั 24 ชั�วโมง โดัยโทริไปท่�หมายเลัข้โทริฟริห่ริอ่สง่ข้อ้ริอ้งเริย่น้ไปทางเว็บไซัต้ ์หมายเลัข้
โทริศพัื่ทส์ำาหรัิบแต้ล่ัะปริะเทศสามาริถูดัไูดัใ้น้เว็บไซัต้ข์้องสายดัว่น้ชว่ยเหลัอ่ดัา้น้จริยิธริริม 
ซัึ�งบริหิาริจัดัการิโดัยผิูใ้หบ้ริกิาริภายน้อก คัณุมท่างเลัอ่กท่�จะแจง้เริ่�องโดัยไมอ่อกน้าม (หาก
กฎหมายทอ้งถูิ�น้อนุ้ญาต้) แต้เ่ริาข้อสนั้บสนุ้น้ใหค้ัณุแจง้ช่�อข้องคัณุ เพื่ริาะการิสบ่สวน้ 
อยา่งลัะเอย่ดัจะทำาไดัย้ากมากหากไมม่ช่่�อข้องผิูร้ิายงาน้เริ่�อง

ไมม่กีารติอบัโติ้
เริายกยอ่งสมาชกิใน้ทม่ทั�วโลัก ผิูท้่�ทำาสิ�งท่�ถูกูต้อ้งแลัะพัดูัออกมาเม่�อพื่วกเข้ามเ่หต้ผุิลัท่�จะเช่�อวา่ม ่
การิทจุริติ้ปริะพื่ฤต้มิชิอบเกดิัข้ึ�น้ แลัะผิูท้่�ใหค้ัวามริว่มมอ่กบัการิสบ่สวน้ท่�ถูกูข้อใหพ้ื่ดูัคัยุเก่�ยวกบัข้อ้กงัวลั 
วธิห่น้ึ�งท่� Berry ใชเ้พื่่�อพื่ยายามรัิกษาสภาพื่แวดัลัอ้มท่�เปิดัรัิบ ซัึ�งทกุคัน้จะพัดูัออกมาแลัะข้อคัำาแน้ะน้ำาไดั ้
ก็คัอ่ ดัว้ยพัื่น้ธสญัญาข้องเริาวา่จะไมก่ริะทำาการิต้อบโต้ ้การิต้อบโต้เ้ป็น้การิกริะทำาท่�ทำาใหเ้กดิัผิลักริะทบ 
เชงิลับต้อ่สภาพื่แวดัลัอ้มใน้การิทำางาน้ข้องสมาชกิใน้ทม่ ใน้ฐาน้ะผิลัสบ่เน้่�องจากการิพื่ดูัออกมาหริอ่การิให ้
คัวามริว่มมอ่ใน้การิสบ่สวน้

Berry สั�งหา้มการิต้อบโต้ท้กุริปูแบบท่�กริะทำาต้อ่ผิูท้่�พื่ดูัออกมาดัว้ยคัวามสจุริติ้ใจ โดัยจะต้อ้งไมเ่กดิั 
การิต้อบโต้ใ้น้ Berry เน้่�องจากเป็น้ภยัต้อ่ผิูร้ิายงาน้เริ่�องแลัะวฒัน้ธริริมข้องเริาใน้เริ่�องคัวามสจุริติ้ สริา้ง 
สภาพื่แวดัลัอ้มท่�เป็น้พื่ษิ แลัะบั�น้ทอน้คัวามเช่�อมั�น้ใน้กริะบวน้การิสบ่สวน้ น้่�คัอ่เหต้ผุิลัข้องคัวามสำาคัญัข้อง 
การิท่�ผิูน้้ำาต้อ้งรัิบผิดิัชอบต้อ่การิสริา้งสภาพื่แวดัลัอ้มท่�เปิดัรัิบแลัะเช่�อเชญิใหท้กุคัน้กลัา้กลัา่วถูงึข้อ้กงัวลั 
หากคัณุริูส้กึวา่คัณุถูกูต้อบโต้ ้ใหต้้ดิัต้อ่ฝ่่ายจริยิธริริมแลัะการิปฏิบิตั้ติ้ามกฎหริอ่ต้วัแทน้ฝ่่ายทรัิพื่ยากริบคุัคัลั 
ปริะจำาทอ้งถูิ�น้ข้องคัณุทนั้ท่

เร ้�องนื้่ารู ้

เริาอาจจะไมท่ริาบแน่้ชดััวา่ใคัริบางคัน้ลัะเมดิัน้โยบายข้อง Berry หริอ่ไม ่หากคัณุมเ่หต้ผุิลัท่�จะเช่�อวา่ 
มก่าริลัะเมดิัเกดิัข้ึ�น้ เริาข้อใหค้ัณุพัดูัออกมา คัณุสามาริถูพื่ดูัคัยุกบัผิูจั้ดัการิข้องคัณุ ฝ่่ายทรัิพื่ยากริบคุัคัลั 
ฝ่่ายจริยิธริริมแลัะการิปฏิบิตั้ติ้ามกฎ ฝ่่ายกฎหมาย หริอ่ใชส้ายดัว่น้ชว่ยเหลัอ่ดัา้น้จริยิธริริมไดัเ้สมอ  
พื่วกเข้าจะรัิกษาคัวามลับัอยา่งดัท่่�สดุัเทา่ท่�จะเป็น้ไปไดั ้แลัะปริะเมนิ้สถูาน้การิณเ์พื่่�อริะบวุา่ต้อ้ง 
ดัำาเน้นิ้การิต้อ่ไปหริอ่ไม่

สายดัว่นื้ชว่ยเหลอ้ดัา้นื้จรยิธรรม
เริาทกุคัน้รัิบผิดิัชอบต้อ่การิพัดูัออกมาเม่�อมบ่างสิ�งผิดิัปกต้ ิพื่ดูัคัยุกบัผิูจั้ดัการิข้องคัณุ หริอ่ ฝ่่ายทรัิพื่ยากริ
บคุัคัลั หริอ่ต้ดิัต้อ่สายดัว่น้ชว่ยเหลัอ่ดัา้น้จริยิธริริม  เพื่่�อถูามคัำาถูามหริอ่ริายงาน้ข้อ้กงัวลัเก่�ยวกบัการิทจุริติ้
ปริะพื่ฤต้มิชิอบ การิลัะเมดิักฎหมายหริอ่ข้อ้บงัคับั หริอ่พื่ฤต้กิริริมท่�ผิดิัจริยิธริริม เชน่้:

• ข้อ้กงัวลัดัา้น้คัวามปลัอดัภยัหริอ่สิ�งแวดัลัอ้ม 

• การิใชส้าริเสพื่ต้ดิั
• การิคักุคัามหริอ่การิเลัอ่กปฏิบิตั้ ิ  

• การิลักัข้โมยหริอ่การิฉ้อ้โกง
• การิคักุคัามหริอ่การิใชค้ัวามรินุ้แริง 

berryglobal.ethicspoint.com
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การปฏิบิัตัิติิามกฎหมายดัา้นื้สิ�งแวดัลอ้ม
Berry เข้า้ใจวา่กริะบวน้การิผิลัติ้มผ่ิลักริะทบต้อ่สิ�งแวดัลัอ้ม เริามุง่มั�น้ท่�จะปฏิบิตั้ติ้ามกฎหมาย
แลัะข้อ้บงัคับัดัา้น้สิ�งแวดัลัอ้มทั �งหมดั แลัะรัิบผิดิัชอบดัว้ยการิทำาทกุอยา่งท่�เริาสามาริถูทำาไดัเ้พื่่�อ
ปกป้องสิ�งแวดัลัอ้ม ซัึ�งริวมถูงึ:

• การิริว่มมอ่กบัซัพัื่พื่ลัายเออริเ์พื่่�อรัิกษาคัณุภาพื่สงูสดุัข้องผิลัติ้ภณัฑ์ ์ใน้ข้ณะท่�ลัดัการิใชว้สัดัุ
ไปดัว้ย

• ลัดัการิปลัอ่ยกา๊ซัเริอ่น้กริะจกโดัยปรัิบปริงุปริะสทิธภิาพื่ใน้การิใชพ้ื่ลังังาน้

• ลัดัการิสริา้งข้ยะข้องเริา

• รัิบปริะกนั้วา่จะกำาจัดัข้ยะอยา่งถูกูต้อ้งดัว้ยวธิท่่�ปลัอดัภยัแลัะมค่ัวามรัิบผิดิัชอบ

• ไมใ่หส้มาชกิใน้ทม่แลัะผิูม้ส่ว่น้เก่�ยวข้อ้งอ่�น้ๆ รัิบสมัผัิสกบัสาริอนั้ต้ริายหริอ่สาริพื่ษิ 

ดัว้ยการิปฏิบิตั้ติ้ามเป้าหมายการิลัดักา๊ซัเริอ่น้กริะจกต้ามหลักัวทิยาศาสต้ริ ์(Science-Based 
Targets - SBTs) เริาทกุคัน้รัิบผิดิัชอบต้อ่การิปรัิบใชว้ธิค่ัดิัดัา้น้การิพัื่ฒน้าอยา่งต้อ่เน้่�อง เพื่่�อ
ลัดัผิลักริะทบดัา้น้สิ�งแวดัลัอ้มท่�มต่้อ่โลักข้องเริา ไมว่า่จะเป็น้การิลัดัการิปลัอ่ยกา๊ซัเริอ่น้กริะจก 
การิลัดัการิสริา้งข้ยะ หริอ่การิเข้า้ริว่มใน้โคัริงการิริเิริิ�มใน้อตุ้สาหกริริม เชน่้ Operation Clean 
Sweep© เริาจะทำาใน้สว่น้ข้องเริาเสมอ แลัะจะทำามากกวา่นั้�น้เพื่่�อปกป้องโลักข้องเริา

ค่ณ้ภัาพัและค่วามปลอดัภัยัของผลติิภัณัฑ์์
Berry รัิกษามาต้ริฐาน้สงูสดุัเทา่ท่�จะเป็น้ไปไดัข้้องการิดัแูลัผิลัติ้ภณัฑ์ ์เริามุง่เน้น้้ใน้การิจัดัหา
ผิลัติ้ภณัฑ์ ์บริกิาริ แลัะโซัลัชูนั้ท่�ปลัอดัภยัแลัะคัณุภาพื่สงู ท่�ต้ริงต้ามคัวามคัาดัหวงัข้องลักูคัา้ข้องเริา 
ริะบบการิจัดัการิคัณุภาพื่ข้องเริาท่�เป็น้ไปต้ามมาต้ริฐาน้ ISO รัิบริองวฒัน้ธริริมดัา้น้คัณุภาพื่ท่�
แข็้งแกริง่ เริาซั่�อต้ริงใน้การิต้ริวจสอบคัณุภาพื่แลัะซั่�อสตั้ยใ์น้การิจัดัการิกบัปัญหาท่�เริาพื่บต้ลัอดัทั �ง
กริะบวน้การิ เริารัิบผิดิัชอบท่�จะไมส่ง่ต้อ่ปัญหาข้องเริาไปใหผ้ิูอ้ ่�น้ แต้เ่ริาจะพัดูัออกมาแลัะจัดัการิ
กบัปัญหานั้�น้โดัยเร็ิวท่�สดุัเทา่ท่�จะทำาไดั ้ซัึ�งหมายคัวามวา่ เริาพื่ยายามท่�จะส่�อสาริข้อ้มลูัท่�กฎหมาย
บงัคับัอยา่งถูกูต้อ้งเก่�ยวกบัผิลัติ้ภณัฑ์ข์้องเริาใหก้บัลักูคัา้ข้องเริา น้อกจากน้่� Berry ยงัริว่มงาน้
อยา่งใกลัช้ดิักบัหว่งโซัอ่ปุทาน้ข้องบริษัิทอก่ดัว้ย เพื่่�อเข้า้ริว่มใน้การิจัดัหาอยา่งรัิบผิดิัชอบท่�มุง่เน้น้้
น้วตั้กริริมแลัะคัวามยั�งยน่้โดัยไมล่ัดัทอน้คัณุภาพื่

การพัฒันื้าอยา่งติอ่เนื้้�อง
การิพัื่ฒน้าอยา่งต้อ่เน้่�องเป็น้หวัใจข้องทกุสิ�งท่�เริาทำา โดัยเป็น้สิ�งท่�แสดังถูงึการิเต้บิโต้ ไมว่า่จะเป็น้ 
การิเต้บิโต้สว่น้บคุัคัลัหริอ่ดัา้น้อาชพ่ื่ก็ต้าม เริาพื่ยายามท่�จะพัื่ฒน้าปริะสทิธผิิลัข้องริะบบข้องเริา 
ดัว้ยการิใชเ้ทคัโน้โลัย ่การิทำางาน้เป็น้ทม่ แลัะสมาชกิใน้ทม่ท่�มท่กัษะ ทกุคัน้ไดัรั้ิบการิสง่เสริมิให ้
คัดิัหาวธิใ่น้การิปรัิบปริงุสถูาน้ท่ำางาน้ข้องเริา ฝึ่กฝ่น้ทกัษะใน้ปัจจบุนั้ข้องเริาใหเ้ช่�ยวชาญแลัะพัื่ฒน้า 
ทกัษะใหม่ๆ  หากเกดิัปัญหาเดัมิข้ึ�น้ซัำ�าๆ สิ�งสำาคัญัคัอ่ต้อ้งมส่มาธแิต้ย่งัคังคัลัอ่งแคัลัว่วอ่งไว เจาะลักึ 
ปัญหา แลัะคัน้้หาสาเหต้ตุ้น้้ต้อข้องปัญหาใหไ้ดั ้ผิูน้้ำาต้อ้งรัิบผิดิัชอบใน้การิยกยอ่งสมาชกิใน้ทม่ท่� 
น้ำาเสน้อแน้วคัดิัเก่�ยวกบัการิพัื่ฒน้าอยา่งต้อ่เน้่�อง

สภัาพัแวดัลอ้มในื้การทำางานื้ของเรา

สข้ภัาพัและค่วามปลอดัภัยั
คัวามปลัอดัภยัไมไ่ดัเ้ป็น้เพื่ย่งแคัส่ ิ�งท่�เริาใหค้ัวามสำาคัญัสงูสดุัเทา่นั้�น้ แต้ย่งัเป็น้คัา่น้ยิมหลักัข้องเริา
ดัว้ย ใน้ข้ณะท่�เริาต้ดิัต้ามแลัะเฝ้่าสงัเกต้ต้วัช่�วดััหลัายอยา่ง ไปจน้ถูงึการิเกบ็ริวบริวมคัะแน้น้ข้อ้มลูัดัา้น้
คัวามปลัอดัภยันั้บพัื่น้ใน้แต้ล่ัะเดัอ่น้ เริาเช่�อวา่คัวามปลัอดัภยัไมเ่ก่�ยวกบัต้วัเลัข้ แต้เ่ก่�ยวข้อ้งอยา่งยิ�งกบั
การิรัิกษาต้วัเริาเองแลัะสมาชกิใน้ทม่ข้องเริาใหป้ลัอดัภยั ใน้ดัา้น้สขุ้ภาพื่แลัะคัวามปลัอดัภยั เริาจะไม่
ยอมรัิบสิ�งอ่�น้ใดัน้อกจากคัวามเป็น้เลัศิเทา่นั้�น้ เริาสามาริถูบริริลัคุัวามเป็น้เลัศิไดัโ้ดัยการิริวมแลัะ 
การิสง่เสริมิใหส้มาชกิใน้ทม่ทกุคัน้มเ่สย่งใน้โคัริงการิคัวามปลัอดัภยัข้องเริา

Berry มค่ัวามคัาดัหวงัท่�สงูใน้สมาชกิใน้ทม่ทกุคัน้ข้องเริา ริวมถูงึใน้ปริะเด็ัน้ต้อ่ไปน้่�:

• ต้ริะหนั้กถูงึแลัะชว่ยจำากดััคัวามเส่�ยงใน้สภาพื่แวดัลัอ้มการิทำางาน้ข้องต้น้

• มอ่ำาน้าจใน้การิหยดุัดัำาเน้นิ้งาน้เม่�อรัิบริูถู้งึคัวามเส่�ยงท่�ไมจ่ำาเป็น้

• ริายงาน้อบุตั้กิาริณ ์เหต้กุาริณเ์กอ่บเกดิัอบุตั้เิหต้ ุแลัะโอกาสทั �งหมดัสำาหรัิบการิลัดัคัวามเส่�ยง 

ท่� Berry เริาเช่�อวา่ไมม่ง่าน้ สนิ้คัา้ท่�ต้อ้งจัดัสง่ หริอ่การิผิลัติ้ท่�ต้อ้งดัำาเน้นิ้การิใดัๆ ท่�คัุม้คัา่พื่อท่�จะเอา
คัวามปลัอดัภยัข้องสมาชกิใน้ทม่ไปเส่�ยง

เร ้�องนื้า่รู ้

เริาต้อ้งรัิบผิดิัชอบต้อ่คัวามโปริง่ใส ซัึ�งหมายคัวามวา่ เริามห่น้า้ท่�ต้อ้งพัดูัออกมาเก่�ยวกบั 
ปัญหาดัา้น้คัณุภาพื่ สิ�งน้่�จะรัิบริองวา่ลักูคัา้ข้องเริาจะไดัรั้ิบผิลัติ้ภณัฑ์ค์ัณุภาพื่สงูสดุั 
ต้อ่ไปแลัะใหโ้อกาสเริาใน้การิปรัิบปริงุกริะบวน้การิ แลัะหลัก่เลั่�ยงไมใ่หเ้กดิัสถูาน้การิณ ์
เชน่้น้่�อก่ใน้อน้าคัต้

เรากำาลงัทำางานื้ชา้กวา่เวลาที�กำาหนื้ดัไวแ้ละฉันัื้กำาลงัติรวจสอบัค่ณ้ภัาพัของ
สนิื้ค่า้จำานื้วนื้มาก แติน่ื้า่เสยีดัายที�สนิื้ค่า้เหลา่นื้ี�ไมเ่ป็นื้ไปติามมาติรฐานื้ดัา้นื้
ค่ณ้ภัาพัของเรา อยา่งไรก็ติาม หากทำาการติรวจสอบัไมส่ำาเร็จ เราก็เสี�ยงที�จะ
ไมบ่ัรรลเ้ป้าหมายทางการเงนิื้ของเรา ฉันัื้ค่วรทำาเป็นื้ไมรู่ไ้มเ่ห็นื้ดัหีรอ้ไม่
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การดัำาเนื้นิื้ธร้กจิระดับััโลก
เริาเต้บิโต้อยา่งริวดัเร็ิวใน้ชว่งปริะวตั้ศิาสต้ริแ์หง่การิเข้า้ซั่�อกจิการิ การิต้อ้น้รัิบบริษัิทแลัะสมาชกิใน้ 
ทม่ใหม่ๆ  เข้า้มาใน้คัริอบคัรัิว Berry เป็น้เริ่�องท่�น่้าต้่�น้เต้น้้ การิเต้บิโต้ข้องเริาไดัใ้หโ้อกาสกบัเริา 
ใน้การิเข้า้ริว่มใน้ต้ลัาดัใหม่ๆ  ทั�วโลัก ใน้ข้ณะท่�ทกุภมูภิาคัมว่ธิก่าริดัำาเน้นิ้ธรุิกจิเป็น้ข้องต้น้เอง แต้ ่
สิ�งสำาคัญัคัอ่ เริาปฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายแลัะข้อ้บงัคับัใน้ทอ้งถูิ�น้ท่�เก่�ยวข้อ้งทั �งหมดัแลัะไมล่ัดัทอน้คัา่น้ยิม 
ข้องเริาใน้ริะหวา่งการิเจริจาธรุิกจิ พื่วกเริาทกุคัน้ต้อ้งรัิบผิดิัชอบต้อ่คัวามคัาดัหวงัน้่� 

ฝ่่ายการปฏิบิัตัิติิามกฎหมายการค่า้

ทกุคัน้ท่� Berry ถูกูคัาดัหวงัใหป้ฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายแลัะข้อ้บงัคับัท่�เก่�ยวข้อ้งท่�ใชก้ำากบัดัแูลั 
การิคัา้ริะหวา่งปริะเทศแลัะธรุิกริริมริะหวา่งปริะเทศอ่�น้ๆ ไดัแ้ก:่

• การิน้ำาเข้า้
• การิสง่ออก
• การิสง่ออกซัำ�า
• การิเปิดัเผิยข้อ้มลูัทางเทคัน้คิัต้อ่บคุัคัลัต้า่งชาต้ิ
• การิเข้า้ริว่มใน้การิคัวำ�าบาต้ริ
• การิจา้งงาน้บคุัคัลัต้า่งชาต้ิ
• การิชำาริะเงนิ้แกเ่จา้หน้า้ท่�รัิฐ

• การิข้ายสนิ้คัา้ใหแ้กห่น่้วยงาน้รัิฐ

การิปฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายอยา่งเดัย่วอาจไมเ่พื่ย่งพื่อ น้โยบายแลัะข้ั �น้ต้อน้การิปฏิบิตั้ติ้ามกฎหมาย
การิคัา้ริะหวา่งปริะเทศข้องเริาอาจมข่้อ้กำาหน้ดัเพื่ิ�มเต้มิท่�คัริอบคัลัมุมากไปกวา่กฎหมายแลัะ
ข้อ้บงัคับัท่�เก่�ยวข้อ้ง น้โยบายเหลัา่น้่�มไ่วเ้พื่่�อริะบแุลัะจัดัการิกบัคัวามเส่�ยงใน้การิปฏิบิตั้ติ้าม
กฎหมายการิคัา้ทั�วทั �งองคัก์ริ สมาชกิใน้ทม่ Berry คัน้ใดัท่�ลัะเมดิัน้โยบายเหลัา่น้่�จะไดัรั้ิบ 
การิลังโทษทางวนัิ้ย ซัึ�งอาจสงูถูงึหริอ่ริวมถูงึการิยตุ้กิาริจา้งงาน้

กลัุม่การิปฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายการิคัา้ริะหวา่งปริะเทศมห่น้า้ท่�รัิบผิดิัชอบใน้การิส่�อสาริน้โยบาย
เหลัา่น้่�กบับคุัคัลัท่�เก่�ยวข้อ้งภายใน้ Berry แลัะฝึ่กอบริมพื่วกเข้าเก่�ยวกบัคัวามรัิบผิดิัชอบเฉ้พื่าะท่�
เก่�ยวข้อ้งกบัน้โยบายเหลัา่น้่� 

หากคัณุมค่ัำาถูามเก่�ยวกบัการิปฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายการิคัา้ ต้อ้งข้อคัำาแน้ะน้ำาจากกลัุม่การิปฏิบิตั้ ิ
ต้ามกฎหมายการิคัา้ริะหวา่งปริะเทศ

สมาชกิในื้ทมีของเรา

เร้�องนื้า่รู ้
ฉันัื้เห็นื้วา่การใชภ้ัาษาในื้สญัญามลีกัษณะที�ขดััติอ่การค่วำ�าบัาติร ฉันัื้ค่ดิัวา่ 
จะขอใหม้กีารอธบิัายเพัิ�มเติมิ แติฉ่ันัื้ก็ไมอ่ยากจะสง่ติอ่สญัญานื้ี�ไปให้
บัค้่ค่ลที�ไมเ่กี�ยวขอ้ง ฉันัื้ค่วรทำาอยา่งไร

คัณุคัวริต้ดิัต้อ่กลัุม่การิปฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายการิคัา้ริะหวา่งปริะเทศทนั้ท ่พื่วกเข้าจะจัดัการิกบั
ข้อ้กงัวลัข้องคัณุแลัะชว่ยริะบแุน้วทางปฏิบิตั้ทิ่�ดัท่่�สดุั
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ค่วามเค่ารพัในื้ที�ทำางานื้

เริามุง่มั�น้ท่�จะสริา้งสภาพื่แวดัลัอ้มใน้การิทำางาน้ท่�ปลัอดัภยั ซัึ�งหมายคัวามวา่ เริาต้อ้งปฏิบิตั้ติ้อ่ 
กนั้แลัะกนั้ดัว้ยการิใหเ้กย่ริต้แิลัะคัวามเคัาริพื่ การิเลัอ่กปฏิบิตั้หิริอ่การิคักุคัามอนั้เน้่�องมาจากคัณุลักัษณะ 
ต้อ่ไปน้่�เป็น้เริ่�องต้อ้งหา้มโดัยเด็ัดัข้าดั:

• เช่�อชาต้ิ
• สผ่ิวิ
• เพื่ศ

• อตั้ลักัษณท์างเพื่ศ

หากคัณุมเ่หต้ผุิลัท่�จะเช่�อวา่มก่าริกริะทำาดังักลัา่วเกดิัข้ึ�น้ คัณุมห่น้า้ท่�ต้อ้งพัดูัออกมา เริาม ่
กริะบวน้การิท่�ไดัรั้ิบการิปรัิบปริงุปริะสทิธภิาพื่ใน้การิสบ่สวน้ข้อ้ริอ้งเริย่น้เก่�ยวกบัการิคักุคัามทั �งหมดั  
โดัยมค่ัวามลัะเอย่ดัถู่�ถูว้น้แลัะคัวามเริง่ดัว่น้ท่�จำาเป็น้ 

• ริสน้ยิมทางเพื่ศ
• การิต้ั �งคัริริภ์
• ศาสน้า
• หลักัคัวามเช่�อ

• ชาต้กิำาเน้ดิั
• สถูาน้ะทหาริผิา่น้ศกึ
• คัวามทพุื่พื่ลัภาพื่
• อายุ

ค่วามหลากหลาย ค่วามเสมอภัาค่ และการยอมรบััค่วามแติกติา่ง

เริาใหค้ัณุคัา่กบัคัวามจริงิท่�วา่ ทกุคัน้มอ่ตั้ลักัษณเ์ป็น้ข้องต้น้เอง แต้เ่ข้า้มาริวมต้วักนั้เพื่่�อกลัายเป็น้ 
ชมุชน้หน้ึ�งเดัย่ว น้่�คัอ่สิ�งท่�ทำาใหเ้ริามเ่อกลักัษณแ์ลัะริวมเริาเข้า้เป็น้หน้ึ�งเดัย่วกนั้ เม่�อริว่มมอ่กนั้  
เริาสริา้งแลัะหลัอ่หลัอมวฒัน้ธริริมข้องเริาใน้แต้ล่ัะวนั้เพื่่�อรัิบริองวา่ทกุคัน้จะริูส้กึไดัรั้ิบการิต้อ้น้รัิบแลัะเช่�อม
ต้อ่กนั้ ดัว้ยเคัริอ่ข้า่ยคัวามหลัากหลัายแลัะการิยอมรัิบคัวามแต้กต้า่งข้องเริา pluglN สมาชกิ 
ใน้ทม่ข้องเริาไดัรั้ิบทรัิพื่ยากริท่�จำาเป็น้ต้อ่การิมป่ริะสบการิณก์าริทำางาน้ท่�เป็น้บวก เริากลัายเป็น้ OneBerry 
ดัว้ยวตั้ถูปุริะสงคัเ์ชงิกลัยทุธข์้อง plugIN ใน้การิจัดัจา้งแลัะการิพัื่ฒน้า ปริะสบการิณท์่� 
เป็น้บวกข้องสมาชกิใน้ทม่ การิมส่ว่น้ริว่มข้องลักูคัา้แลัะซัพัื่พื่ลัายเออริ ์การิเป็น้พัื่น้ธมติ้ริกบัชมุชน้ แลัะ 
การิเต้บิโต้ข้องธรุิกจิ

พัื่น้ธกจิดัา้น้คัวามหลัากหลัายแลัะการิยอมรัิบคัวามแต้กต้า่งมว่ตั้ถูปุริะสงคัเ์พื่่�อรัิบริองวา่สมาชกิใน้ทม่ 
แต้ล่ัะคัน้ริูส้กึมค่ัณุคัา่ ไดัรั้ิบการิยอมรัิบ แลัะเป็น้สว่น้สำาคัญัข้องคัวามสำาเร็ิจข้ององคัก์ริข้องเริา  
เพื่่�อการิน้่� เริาจำาเป็น้ต้อ้งใชป้ริะโยชน้จ์ากทกัษะ คัณุลักัษณะ แลัะคัวามสามาริถูข้องแต้ล่ัะคัน้อยา่งเต็้มท่� 
เหน้อ่สิ�งอ่�น้ใดั น้่�จะสง่ผิลัใหเ้กดิัวฒัน้ธริริมสำาหรัิบผิูค้ัน้ทกุภมูหิลังั วฒัน้ธริริม แลัะปริะสบการิณ์

เร ้�องนื้า่รู ้
ฉันัื้เพัิ�งเขา้ประช้มที�เราพัดูัถูงึเกี�ยวกบััผลติิภัณัฑ์ท์ี�ผูห้ญงิใชเ้ป็นื้หลกั 
ฉันัื้เป็นื้เพัยีงผูห้ญงิค่นื้เดัยีวในื้ที�ประช้มและถูกูขอใหพ้ัดูัถูงึมม้มอง
ของฉันัื้ เพัราะเขาใหค้่วามเห็นื้วา่ฉันัื้ม ี"ค่วามรูโ้ดัยติรง" ฉันัื้ไมเ่ช้�อวา่
ค่นื้ที�ใหค้่วามเห็นื้เชน่ื้นื้ ั�นื้จะมเีจตินื้ารา้ยใดัๆ แติน่ื้ ั�นื้เป็นื้สิ�งที�ทำาใหฉ้ันัื้
ไมส่บัายใจมาก ฉันัื้ค่วรทำาอยา่งไร

ไมว่า่เจต้น้าจะเป็น้อยา่งไริก็ต้าม คัณุมโ่อกาสท่�จะพัดูัออกมาแลัะบอกเลัา่ข้อ้กงัวลัข้องคัณุ 
คัณุสามาริถูพื่ดูัคัยุกบัผิูจั้ดัการิข้องคัณุหริอ่ฝ่่ายทรัิพื่ยากริบคุัคัลัเก่�ยวกบัสถูาน้การิณด์ังักลัา่ว
ไดัเ้สมอ พื่วกเข้าจะชว่ยเหลัอ่คัณุแลัะจัดัการิกบัปริะเด็ัน้ข้องผิูใ้หค้ัวามเห็น้นั้�น้
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โดัยปกต้ ิผิลัปริะโยชน้ท์บัซัอ้น้สามาริถูแกไ้ข้ไดัอ้ยา่งงา่ยดัาย สิ�งสำาคัญัก็คัอ่ ต้อ้งรัิบผิดิัชอบแลัะ
ริายงาน้เริ่�องผิลัปริะโยชน้ท์บัซัอ้น้ท่�เกดิัข้ึ�น้จริงิ ริูส้กึวา่เกดิัข้ึ�น้ หริอ่อาจเกดิัข้ึ�น้ ใหผ้ิูจั้ดัการิข้องคัณุหริอ่
ฝ่่ายจริยิธริริมแลัะการิปฏิบิตั้ติ้ามกฎทริาบทนั้ท ่พื่วกเข้าจะทำางาน้ริว่มกนั้เพื่่�อจัดัการิกบัข้อ้กงัวลัโดัยเร็ิว
ท่�สดุัเทา่ท่�จะทำาไดั ้

ผลประโยชนื้ท์บััซ้อ้นื้

เริาต้อ้งทำาการิต้ดััสนิ้ใจท่�ใหผ้ิลัปริะโยชน้ต์้อ่ Berry มากท่�สดุั ผิลัปริะโยชน้ท์บัซัอ้น้เกดิัข้ึ�น้เม่�อ 
ผิลัปริะโยชน้ส์ว่น้ต้วัข้องเริาทา้ทายคัวามสามาริถูใน้การิต้ดััสนิ้ใจอยา่งดัท่่�สดุัข้องเริาใน้น้ามข้องบริษัิท 
เพื่ริาะเริาใหค้ัณุคัา่กบัคัวามสจุริติ้ คัวามซั่�อสตั้ย ์แลัะคัวามโปริง่ใส ต้อ้งริายงาน้เริ่�องผิลัปริะโยชน้ ์
ทบัซัอ้น้ท่�เกดิัข้ึ�น้อยา่งเหมาะสมเพื่่�อหลัก่เลั่�ยงคัวามริูส้กึถูงึคัวามลัำาเอย่ง

ติวัอยา่งของผลประโยชนื้ท์บััซ้อ้นื้ ไดัแ้ก:่

• คัวามสมัพัื่น้ธส์ว่น้ต้วั – การิเป็น้หน้ึ�งใน้คัณะกริริมการิคัดััสริริ ใน้ข้ณะท่�ซัพัื่พื่ลัายเออริท์่�มศ่กัยภาพื่
ริายหน้ึ�งเป็น้เพื่่�อน้หริอ่ญาต้สิน้ทิ

• ผิลัปริะโยชน้ท์างการิเงนิ้ – การิมผ่ิลัปริะโยชน้ท์างการิเงนิ้มากกวา่ปกต้กิบัซัพัื่พื่ลัายเออริ ์ลักูคัา้ 
หริอ่บริษัิทคัูแ่ข้ง่ข้อง Berry

• โอกาสทางธรุิกจิ – การิไดัรั้ิบผิลัปริะโยชน้ส์ว่น้ต้วัจากการิเจริจาธรุิกจิท่�คัณุคัน้้พื่บเน้่�องจากหริอ่
เก่�ยวกบังาน้ข้องคัณุท่� Berry

• การิใชส้นิ้ทรัิพื่ยข์้อง Berry เพื่่�อหาปริะโยชน้ส์ว่น้ต้วั – การิเริิ�มทำาธรุิกจิโดัยใชส้นิ้ทรัิพื่ยข์้อง 
Berry เชน่้ เวลัาแลัะวสัดัอุปุกริณต์้า่งๆ

• ข้องข้วญั การิเดันิ้ทาง แลัะคัวามบนั้เทงิ – การิใหแ้ลัะการิรัิบข้องข้วญัทางธรุิกจิท่�อาจมอ่ทิธพิื่ลั
ต้อ่การิต้ดััสนิ้ใจทางธรุิกจิหริอ่ปริากฏิลักัษณะเป็น้เชน่้นั้�น้

ส้�อสารอยา่งรบััผดิัชอบั

เร ้�องนื้า่รู ้

คัณุสามาริถูแน้ะน้ำาเพื่่�อน้หริอ่สมาชกิใน้คัริอบคัรัิวท่�เป็น้ซัพัื่พื่ลัายเออริไ์ดัเ้สมอ  
เริาต้อ้งการิหุน้้สว่น้ธรุิกจิท่�แข็้งแกริง่ท่�สดุัใน้หว่งโซัค่ัณุคัา่ข้องเริา อยา่งไริก็ต้าม  
คัณุไมส่ามาริถูเป็น้สว่น้หน้ึ�งข้องกริะบวน้การิคัดััสริริไดั ้เพื่ริาะมติ้ริภาพื่ข้องคัณุอาจ 
ทำาใหค้ัณุไมส่ามาริถูต้ดััสนิ้ใจอยา่งไมล่ัำาเอย่งไดั ้หริอ่อยา่งน้อ้ย คัวามสมัพัื่น้ธข์้องคัณุ 
อาจทำาใหผ้ิูอ้ ่�น้ริูส้กึถูงึคัวามไมย่ตุ้ธิริริม

ฉันัื้มเีพั้�อนื้ค่นื้หนื้ึ�งที�จะเป็นื้ซ้พััพัลายเออรท์ ี�ยอดัเยี�ยมใหก้บัั 
Berry ฉันัื้ไมค่่วรแนื้ะนื้ำาบัรษิทัของเขาเพั้�อหลกีเลี�ยง 
การสรา้งผลประโยชนื้ท์บััซ้อ้นื้ใชห่รอ้ไม่

Berry ใชโ้ซัเชย่ลัมเ่ดัย่เป็น้แพื่ลัต้ฟอริม์ใน้การิแบง่ปัน้น้วตั้กริริม คัวามเป็น้หุน้้สว่น้ แลัะคัวามสำาเร็ิจดัา้น้
คัวามยั�งยน่้ลัา่สดุั เริาภาคัภมูใิจเป็น้พื่เิศษท่�เห็น้วา่สมาชกิใน้ทม่ข้องเริาทั�วโลักแบง่ปัน้ข้า่วสาริข้องเริา
กบัเพื่่�อน้ คัริอบคัรัิว แลัะเพื่่�อน้ริว่มงาน้ข้องพื่วกเข้า ซัึ�งสริา้งข้ึ�น้จากแบริน้ดัแ์ลัะช่�อเสย่งท่�แข็้งแกริง่ข้อง
เริา สิ�งสำาคัญัคัอ่ต้อ้งจำาไวว้า่ สมาชกิใน้ทม่ท่�ไดัรั้ิบเลัอ่กเทา่นั้�น้จงึจะมส่ทิธิ�พื่ดูัใน้น้ามข้องบริษัิท ไมว่า่
จะกบันั้กลังทนุ้ การิต้อบคัำาถูามกบัส่�อ หริอ่กบัชมุชน้ใน้ทอ้งถูิ�น้ ทม่น้่�จะรัิบริองวา่เริาพื่ดูัใน้ฐาน้ะเสย่งข้อง 
OneBerry 

เราติอ้งรบััผดิัชอบัติอ่สิ�งที�เราโพัสติล์งในื้โซ้เชยีลมเีดัยีดัว้ยวธิตีิอ่ไปนื้ี�:

• เริาไมค่ัวริแบง่ปัน้ข้อ้มลูัสำาคัญัท่�ไมเ่ป็น้สาธาริณะเป็น้อนั้ข้าดั ไมว่า่จะเป็น้ข้อ้มลูัเก่�ยวกบับริษัิท 
ซัพัื่พื่ลัายเออริ ์หริอ่ลักูคัา้ข้องเริาก็ต้าม

• คัวามเห็น้ต้า่งๆ คัวริริะบวุา่เป็น้คัวามเห็น้ข้องคัณุเอง ไมใ่ชค่ัวามเห็น้ข้องบริษัิท

• การิใชภ้าษาท่�คักุคัามแลัะเลัอ่กปฏิบิตั้จิะไมไ่ดัรั้ิบการิยอมรัิบเป็น้อนั้ข้าดั

Berry Global

      ชอบั                             แสดังค่วามเห็นื้                      แบัง่ปนัื้     
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ค่วามรบััผดิัชอบัของซ้พััพัลายเออร์
วธิด่ัำาเน้นิ้ธรุิกจิมเ่พื่ย่งวธิเ่ดัย่ว ซัึ�งก็คัอ่ วธิท่่�ถูกูต้อ้ง คัวามคัาดัหวงัน้่�กำาหน้ดัไวอ้ยา่งชดััเจน้สำาหรัิบ 
สมาชกิใน้ทม่ Berry ทกุคัน้ เชน่้เดัย่วกนั้ เริากำาหน้ดัใหซ้ัพัื่พื่ลัายเออริข์้องเริาใชม้าต้ริฐาน้ดัา้น้ 
จริยิธริริมเดัย่วกนั้น้่�ดัว้ย เริาคัาดัหวงัใหซ้ัพัื่พื่ลัายเออริข์้องเริา

• ปฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายแลัะข้อ้บงัคับัใน้ทอ้งถูิ�น้ทั �งหมดั แลัะหากหลักัจริยิธริริมเคัริง่คัรัิดักวา่ 
กฎหมายแลัะข้อ้บงัคับั กข็้อใหป้ฏิบิตั้ติ้ามหลักัการิใน้การิดัำาเน้นิ้ธรุิกจิข้องเริา

• เคัาริพื่สทิธมินุ้ษยชน้แลัะมาต้ริฐาน้การิใชแ้ริงงาน้อยา่งยตุ้ธิริริมริะดับัโลักท่�ริะบไุวใ้น้น้โยบาย 
สทิธมินุ้ษยชน้ริะดับัโลักข้องเริา

• แข้ง่ข้นั้ใน้ต้ลัาดัอยา่งยตุ้ธิริริม โปริง่ใส แลัะซั่�อสตั้ย์
• ปฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายแลัะข้อ้บงัคับัดัา้น้สิ�งแวดัลัอ้มทั �งหมดั
• จัดัหาสภาพื่แวดัลัอ้มใน้การิทำางาน้ท่�ปลัอดัภยัแลัะดัต่้อ่สขุ้ภาพื่ใหแ้กพ่ื่นั้กงาน้ข้องต้น้
• เปิดัเผิยผิลัปริะโยชน้ท์บัซัอ้น้ท่�อาจเกดิัข้ึ�น้ท่�เก่�ยวข้อ้งกบัธรุิกจิข้องต้น้ให ้Berry ทริาบ
• แสดังใหเ้ห็น้ถูงึพัื่น้ธสญัญาใน้เริ่�องคัวามหลัากหลัายข้องซัพัื่พื่ลัายเออริ์
• ต้อบสน้องต้อ่คัำาข้ออยา่งทนั้ทว่งท ่ริวมถูงึแต้ไ่มจ่ำากดััเพื่ย่ง การิต้ริวจสอบบญัช ่การิรัิบริองหลักัจริยิธริริม

ข้องซัพัื่พื่ลัายเออริ ์แลัะการิริายงาน้แริท่่�มข่้อ้ข้ดััแยง้

หากคัณุเป็น้ซัพัื่พื่ลัายเออริแ์ลัะไมแ่น่้ใจวา่คัวริต้ดััสนิ้ใจอยา่งไริ ใหท้บทวน้หลักัจริยิธริริมข้องซัพัื่พื่ลัายเออริ์
จาก Berry หริอ่ต้ดิัต้อ่สอบถูามบคุัลัากริข้อง Berry ไดัเ้สมอ คัณุสามาริถูใชส้ายดัว่น้ชว่ยเหลัอ่ดัา้น้จริยิธริริมข้อง 
Berry ไดัด้ัว้ย เพื่่�อข้อคัำาแน้ะน้ำาหริอ่ริายงาน้ข้อ้กงัวลัเก่�ยวกบัการิทจุริติ้ปริะพื่ฤต้มิชิอบ

ห้น้ื้สว่นื้ธร้กจิของเรา

การแขง่ขนัื้อยา่งยต้ิธิรรม
Berry เช่�อวา่การิแข้ง่ข้นั้ชว่ยข้บัเคัลั่�อน้น้วตั้กริริมแลัะใหผ้ิลัปริะโยชน้แ์กล่ักูคัา้ เริาดัำาเน้นิ้ธรุิกจิ
อยา่งยตุ้ธิริริมแลัะซั่�อสตั้ย ์แลัะปฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายดัา้น้การิแข้ง่ข้นั้ทั �งหมดั ซัึ�งหมายคัวามวา่  
เริาจะไมม่ก่าริสน้ทน้าหริอ่เข้า้ริว่มต้กลังกบับริษัิทคัูแ่ข้ง่ข้องเริาเก่�ยวกบั

• ริาคัา
• การิจัดัสริริต้ลัาดัแลัะเข้ต้พื่่�น้ท่�การิข้าย

• การิสมยอมใน้การิเสน้อริาคัา (การิฮั้ั �วปริะมลูั)

เริาคัวริหลัก่เลั่�ยงการิใชภ้าษาท่�รินุ้แริงกบัผิลัติ้ภณัฑ์แ์ลัะบริกิาริข้องบริษัิทคัูแ่ข้ง่ข้องเริา

การิริวบริวมองคัค์ัวามริูท้่�สามาริถูแข้ง่ข้นั้ไดัเ้ป็น้เริ่�องท่�ยอมรัิบไดั ้แต้ต่้อ้งทำาอยา่งมจ่ริยิธริริม
เทา่นั้�น้ ทางท่�ดัท่่�สดุัคัวริใชแ้หลัง่ข้อ้มลูัสาธาริณะ (เชน่้ หนั้งสอ่มอบฉั้น้ทะ การิริายงาน้ 
ผิลัปริะกอบการิแกนั่้กลังทนุ้ แลัะเว็บไซัต้ข์้องบริษัิท) การิหาข้อ้มลูัท่�ไมเ่ป็น้สาธาริณะจากบริษัิท 
คัูแ่ข้ง่ถูอ่วา่เป็น้การิทจุริติ้ ข้าดัคัวามโปริง่ใส แลัะเป็น้เริ่�องต้อ้งหา้ม

หากบริษัิทคัูแ่ข้ง่ท่�งาน้แสดังสนิ้คัา้เริิ�มพื่ดูัคัยุเก่�ยวกบัข้อ้มลูัท่�มค่ัวามออ่น้ไหว

1. หยดุัการิสน้ทน้า
2. บอกกลัา่วใหช้ดััเจน้วา่คัณุไมส่น้ใจเข้า้ริว่มการิสน้ทน้าน้่�
3. ออกจากวงสน้ทน้า
4. ต้ดิัต้อ่ผิูจั้ดัการิข้องคัณุ ฝ่่ายจริยิธริริมแลัะการิปฏิบิตั้ติ้ามกฎ หริอ่ฝ่่ายกฎหมายทนั้ท่

เร ้�องนื้า่รู ้
ฉันัื้พัยายามที�จะเขา้ใจลกัษณะการแขง่ขนัื้ใหม้ากขึ�นื้ ฉันัื้มโีอกาสไดัเ้ห็นื้
เอกสารที�มขีอ้มลูที�มคี่วามออ่นื้ไหวจากแหลง่ที�เช้�อถูอ้ไดั ้ซ้ึ�งยงัไมเ่ปิดัเผย
ติอ่สาธารณชนื้ ฉันัื้ค่วรทำาอยา่งไร

เริาจะไมย่อมรัิบเอกสาริท่�มข่้อ้มลูัท่�มค่ัวามออ่น้ไหวใน้การิแข้ง่ข้นั้เป็น้อนั้ข้าดั เริาต้อ้งการิข้อ้มลูัท่�เป็น้
สาธาริณะเทา่นั้�น้แลัะใชข้้อ้มลูันั้�น้เพื่่�อเป็น้พื่่�น้ฐาน้ใน้การิต้ดััสนิ้ใจข้องเริา หากคัณุไดัรั้ิบข้อ้มลูัท่�ม ่
คัวามออ่น้ไหวใน้การิแข้ง่ข้นั้ ต้อ้งต้ดิัต้อ่ฝ่่ายกฎหมายทนั้ท่
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การป้องกนัื้การติดิัสนิื้บันื้และการทจ้รติิ
เริาเป็น้ผิูช้น้ะใน้ต้ลัาดัไดัเ้น้่�องจากคัณุคัวามดัข่้องผิลัติ้ภณัฑ์ข์้องเริา แลัะคัวามเป็น้หุน้้สว่น้ต้ั �งอยู ่
บน้พื่่�น้ฐาน้ข้องคัวามเช่�อใจ ไมม่ก่าริเจริจาธรุิกจิใดัท่�ใหผ้ิลัต้อบแทน้สงูจน้เริายอมลัดัทอน้คัวามสจุริติ้ 
ข้องเริา กฎหมายต้อ่ต้า้น้การิทจุริติ้บางมาต้ริาแยกริะหวา่งการิต้ดิัสนิ้บน้เจา้หน้า้ท่�รัิฐแลัะเจา้หน้า้ท่� 
เอกชน้ แต้เ่ริาไมแ่ยก การิต้ดิัสนิ้บน้แลัะการิทจุริติ้ทกุริปูแบบเป็น้เริ่�องต้อ้งหา้มโดัยเด็ัดัข้าดั การิต้ดิัสนิ้บน้ 
ไดัแ้ก ่การิเสน้อ การิสญัญา หริอ่การิใหส้ ิ�งท่�มม่ลูัคัา่ ทั �งโดัยต้ริงหริอ่ผิา่น้ทางบคุัคัลัท่�สาม  
เพื่่�อใหส้ง่ผิลัอยา่งไมเ่หมาะสมต้อ่ผิูม้อ่ำาน้าจต้ดััสนิ้ใจ โดัยมว่ตั้ถูปุริะสงคัเ์พื่่�อใหไ้ดัม้าซัึ�งธรุิกจิ รัิกษาธรุิกจิ 
หริอ่ใหม้ค่ัวามไดัเ้ปริย่บทางธรุิกจิ

การิต้ดิัสนิ้บน้แมเ้พื่ย่งน้อ้ยน้ดิั ท่�มกัเริย่กวา่ "คัา่อำาน้วยคัวามสะดัวก" เป็น้เริ่�องท่�ยอมรัิบไมไ่ดั ้ 
คัา่อำาน้วยคัวามสะดัวกหริอ่เงนิ้ใต้โ้ต้ะ๊เป็น้เงนิ้สนิ้บน้เล็ักน้อ้ยท่�ชำาริะใหแ้กเ่จา้หน้า้ท่�รัิฐ เพื่่�อใหม้ั�น้ใจไดัว้า่ 
จะไดัรั้ิบการิบริกิาริหริอ่เพื่่�อเริง่การิดัำาเน้นิ้งาน้ข้องการิบริกิาริจากทางภาคัรัิฐ ต้วัอยา่งข้องคัา่ 
อำาน้วยคัวามสะดัวก ไดัแ้ก:่

• การิจัดัทำาใบอนุ้ญาต้ วซ่ัา่ แลัะงาน้เอกสาริทั�วไป
• การิรัิบปริะกนั้วา่จะไดัรั้ิบใบอนุ้ญาต้
• การิใหบ้ริกิาริสาธาริณูปโภคั
• การิไดัรั้ิบการิปลัอ่ยสนิ้คัา้ออกจากทา่ (พื่ธิก่าริศลุักากริ)

• การิสง่จดัหมาย

บัค้่ค่ลที�สาม
บคุัคัลัท่�สามเป็น้สว่น้ท่�สำาคัญัสว่น้หน้ึ�งข้องธรุิกจิข้องเริา พื่วกเข้ามค่ัวามสำาคัญัอยา่งยิ�งต้อ่การิต้อบสน้อง 
คัวามต้อ้งการิข้องลักูคัา้แลัะต้อ่สูก้บัการิทจุริติ้แลัะพื่ฤต้กิริริมท่�ผิดิัจริยิธริริม บคุัคัลัท่�สามมกัจะเป็น้ต้วัแทน้ 
บริษัิทข้องเริา แต้พ่ื่วกเข้าไมส่ามาริถูเป็น้เคัริ่�องมอ่ใน้การิปกปิดัการิชำาริะเงนิ้ท่�ผิดิักฎหมายไดั ้เริาไม ่
สามาริถูทำาการิชำาริะเงนิ้อยา่งไมถู่กูต้อ้งแกเ่จา้หน้า้ท่�รัิฐไดั ้แลัะเริากไ็มส่ามาริถูใชใ้หบ้คุัคัลัท่�สามทำา 
การิชำาริะเงนิ้ดังักลัา่วใน้น้ามข้องเริาไดัด้ัว้ยเชน่้กนั้ เพื่ริาะน้่�เป็น้สิ�งท่�ผิดิักฎหมายแลัะจะสง่ผิลักริะทบเชงิลับ
ต้อ่ แบริน้ดัแ์ลัะช่�อเสย่งข้องเริา เริาจะต้อ้งรัิบผิดิัชอบต้อ่การิกริะทำาข้องบคุัคัลัท่�สามท่�เป็น้ต้วัแทน้ข้องเริา

เริาต้อ้งมุง่เน้น้้ไปท่�การิริะบกุาริกริะทำาท่�เป็น้อนั้ต้ริายข้องบคุัคัลัท่�สามเสมอ การิกริะทำาท่�เป็น้อนั้ต้ริาย 
ไมจ่ำาเป็น้ต้อ้งทำาใหเ้ริาเลักิทำาธรุิกจิกบับคุัคัลัท่�สามเสมอไป แต้ก่าริกริะทำาดังักลัา่วเป็น้คัวามเส่�ยงท่�เริาต้อ้ง 
บนั้ทกึแลัะบริริเทา การิกริะทำาท่�เป็น้อนั้ต้ริายข้องบคุัคัลัท่�สาม ไดัแ้ก:่

• การิใหบ้ริกิาริใน้ปริะเทศท่�การิต้ดิัสนิ้บน้เป็น้เริ่�องปกต้ใิน้การิทำาธรุิกจิหริอ่ปริะเทศท่�มป่ริะวตั้กิาริทจุริติ้
• การิต้ดิัต้อ่ใกลัช้ดิักบัเจา้หน้า้ท่�รัิฐ
• ไมเ่ต็้มใจท่�จะแบง่ปัน้ข้อ้มลูั (เชน่้ โคัริงสริา้งองคัก์ริ)

• ริอ้งข้อใหท้ำาการิชำาริะเงนิ้ไปยงับญัชธ่น้าคัาริใน้ต้า่งปริะเทศ
• ไมเ่ต็้มใจลังน้ามใน้สญัญาท่�กลัา่วถูงึการิต้อ่ต้า้น้การิต้ดิัสนิ้บน้แลัะการิต้อ่ต้า้น้การิทจุริติ้
• ข้อ้ต้กลังการิใหค้ัำาปริกึษามก่าริใชภ้าษาท่�กำากวม
• ข้าดัปริะสบการิณใ์น้บริกิาริหริอ่อตุ้สาหกริริมท่�พื่วกเข้าเก่�ยวข้อ้ง
• บริษัิทเปลัา่ (shell company) ท่�กอ่ต้ั �งใน้เข้ต้อำาน้าจศาลัน้อกปริะเทศ
• การิลัดัริาคัามากอยา่งไมส่มเหต้สุมผิลั
• คัา่คัอมมชิชั�น้ท่�มากเกนิ้ไป
• เคัยถูกูกลัา่วหาวา่ทจุริติ้หริอ่ทำาผิดิักฎหมาย
• ไมม่ก่าริจัดัทำาเอกสาริข้องงาน้ท่�ทำา
• ไมส่ามาริถูจัดัหาเอกสาริท่�แสดังริายลัะเอย่ดัข้องการิเดันิ้ทางแลัะคัา่ใชจ้า่ยไดั ้

หากคัณุพื่บเห็น้การิกริะทำาท่�เป็น้อนั้ต้ริายเหลัา่น้่� ต้อ้งพัดูัออกมาแลัะต้ดิัต้อ่ฝ่่ายจริยิธริริมแลัะการิปฏิบิตั้ ิ
ต้ามกฎหริอ่ฝ่่ายกฎหมาย

เร ้�องนื้า่รู ้
ฉันัื้ทอ้แทก้บััการขอใบัอนื้ญ้าติกอ่สรา้งอาค่ารที�ยาวนื้านื้เหลอ้เกนิื้ ไมม่ ี
ใค่รโทรกลบััฉันัื้เลย ฉันัื้ไปที�สำานื้กังานื้ในื้ทอ้งถูิ�นื้ แลว้พัวกเขาก็อธบิัาย
วา่เร ้�องนื้ี�จะ "จบัลงไดัอ้ยา่งงา่ยดัาย" ถูา้ฉันัื้จา่ยค่า่ธรรมเนื้ยีมเล็กนื้อ้ย 
จำานื้วนื้เงนิื้นื้ี�ไมม่ากเกนิื้กวา่ที�กำาหนื้ดัไว ้ฉันัื้ค่วรจะจา่ยหรอ้ไม่

น้่�ถูอ่เป็น้การิต้ดิัสนิ้บน้ เริาไมส่ามาริถูเสน้อสิ�งท่�มม่ลูัคัา่ ไมว่า่จะเทา่ใดัก็ต้าม เพื่่�อแลักเปลั่�ยน้ 
กบัการิรัิบปริะกนั้วา่จะไดัรั้ิบใบอนุ้ญาต้ แจง้ใหพ้ื่วกเข้าทริาบวา่ คัณุไมเ่ต็้มใจท่�จะจา่ยเงนิ้  
แลัะต้ดิัต้อ่ฝ่่ายจริยิธริริมแลัะการิปฏิบิตั้ติ้ามกฎหริอ่ฝ่่ายกฎหมายทนั้ท่
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ของขวญัและค่วามบันัื้เทงิ
Berry ต้ริะหนั้กดัว่า่คัวามเช่�อใจไมไ่ดัส้ริา้งใน้เวลัาชั�วข้า้มคัน่้ เริาเข้า้ใจวา่คัวามเป็น้หุน้้สว่น้ 
แข็้งแกริง่ข้ึ�น้ไดัด้ัว้ยกจิกริริมต้า่งๆ แลัะการิรัิบปริะทาน้อาหาริม่�อคัำ�าดัว้ยกนั้ ข้องข้วญัท่�มม่ลูัคัา่ 
ท่�กำาหน้ดัไว ้(น้อ้ยกวา่ 75 เหริย่ญสหรัิฐต้อ่ป่) เป็น้สิ�งท่�ยอมรัิบไดัโ้ดัยทั�วไป แต้ส่ ิ�งท่�ยอมรัิบไมไ่ดั ้
เลัยแมว้า่จะมม่ลูัคัา่เทา่ใดัก็ต้ามคัอ่ การิใหห้ริอ่การิรัิบข้องข้วญัท่�มอ่ทิธพิื่ลัหริอ่ดัเูหมอ่น้วา่จะ 
มอ่ทิธพิื่ลัต้อ่การิต้ดััสนิ้ใจทางธรุิกจิ ข้องข้วญัท่�ยอมรัิบไมไ่ดัเ้ลัย ไดัแ้ก:่

• เงนิ้สดัหริอ่สิ�งท่�เทย่บเทา่กบัเงนิ้สดั (เชน่้ บตั้ริข้องข้วญั คัปูอง หริอ่บตั้ริกำานั้ลั)

• ข้องข้วญัท่�สามาริถูข้ายแลักเป็น้เงนิ้สดัไดั ้(เชน่้ เคัริ่�องปริะดับัเพื่ชริพื่ลัอย)

• ข้องข้วญัริาคัาแพื่ง (แมจ้ะเป็น้สนิ้คัา้สง่เสริมิการิข้าย)

• คัำาสญัญาวา่จะจา้งงาน้

• การิใหห้ริอ่การิรัิบข้องข้วญัท่�ข้ดััต้อ่น้โยบายภายใน้ข้องซัพัื่พื่ลัายเออริห์ริอ่ลักูคัา้

ข้องข้วญัแลัะคัวามบนั้เทงิท่�มบ่อ่ยๆ หริอ่มร่ิาคัาแพื่งสามาริถูกอ่ใหเ้กดิัผิลัปริะโยชน้ท์บัซัอ้น้หริอ่ 
สถูาน้การิณท์่�ดัเูหมอ่น้วา่จะเป็น้ผิลัปริะโยชน้ท์บัซัอ้น้ไดั ้เริาต้อ้งรัิบผิดิัชอบต้อ่การิหลัก่เลั่�ยง 
สถูาน้การิณท์่�ดัเูหมอ่น้วา่จะเป็น้ผิลัปริะโยชน้ท์บัซัอ้น้แลัะแสดังคัวามกลัา้หาญท่�จะปฏิเิสธวา่  
"ไม"่ เม่�อมบ่างสิ�งผิดิัปกต้ ิน้่�อาจจะเป็น้เริ่�องยากเม่�อคัณุไมอ่ยากทำาใหผ้ิูอ้ ่�น้เสย่คัวามริูส้กึ  
โดัยเฉ้พื่าะอยา่งยิ�งกบัผิูท้่�มว่ถิูป่ฏิบิตั้ทิางวฒัน้ธริริมท่�แต้กต้า่งกนั้ หากคัณุมค่ัำาถูาม คัณุสามาริถูถูาม 
ผิูจั้ดัการิข้องคัณุ ฝ่่ายจริยิธริริมแลัะการิปฏิบิตั้ติ้ามกฎ หริอ่ฝ่่ายกฎหมายไดัเ้สมอ

ติอ่ติา้นื้การฟอกเงนิื้
Berry สั�งหา้มการิฟอกเงนิ้เพื่ริาะเป็น้สิ�งท่�ผิดิักฎหมาย การิฟอกเงนิ้เก่�ยวข้อ้งกบับคุัคัลัหริอ่ 
หน่้วยงาน้ท่�กริะทำาการิเพื่่�อทำาใหร้ิายไดัจ้ากการิกอ่อาชญากริริม เชน่้ กจิกริริมข้องผิูก้อ่การิริา้ย การิคัา้ 
ยาเสพื่ต้ดิั แลัะการิคัา้มนุ้ษย ์กลัายเป็น้ริายไดัท้่�เกดิัจากการิดัำาเน้นิ้ธรุิกจิอยา่งถูกูต้อ้งต้ามกฎหมาย  
กจิกริริมน้่�อาจต้ริวจพื่บไดัย้าก แต้ส่ ิ�งท่�สำาคัญัมากสำาหรัิบเริาก็คัอ่ การิท่�เริาต้อ้งมค่ัวามต้ริะหนั้กริูท้่� 
สงูข้ึ�น้เก่�ยวกบัการิกริะทำาท่�เป็น้อนั้ต้ริายต้อ่ไปน้่�:

• ลักูคัา้ใหข้้อ้มลูัไมเ่พื่ย่งพื่อ (เชน่้ ผิูรั้ิบผิลัปริะโยชน้ท์่�แทจ้ริงิ หริอ่ริายลัะเอย่ดัเก่�ยวกบัลักัษณะ 
ข้องธรุิกจิ)

• ลักูคัา้ข้อซั่�อสนิ้คัา้ปริมิาณมากโดัยอธบิายไมไ่ดั ้
• ลักูคัา้ไมเ่ต็้มใจท่�จะลังบนั้ทกึอยา่งถูกูต้อ้ง

• การิข้อใหช้ำาริะเงนิ้ไปท่�/จากบญัชธ่น้าคัาริหลัายบญัชท่่�ไมม่ส่ว่น้เก่�ยวข้อ้งกบัธรุิกริริม

หากคัณุสงสยัวา่มก่จิกริริมการิฟอกเงนิ้ ใหต้้ดิัต้อ่ฝ่่ายกฎหมายทนั้ท่

ค่วามสมัพันัื้ธก์บััรฐับัาล
Berry รัิบผิดิัชอบอยา่งจริงิจังกบัการิมส่ว่น้ริว่มใน้การิเจริจาธรุิกจิอยา่งยตุ้ธิริริมแลัะซั่�อสตั้ย ์ 
ทั �งโดัยต้ริงแลัะโดัยออ้ม กบัรัิฐบาลัทั�วโลัก เริาเข้า้ใจคัวามเส่�ยงท่�สงูข้ึ�น้ใน้การิทำางาน้ริว่มกบั 
เจา้หน้า้ท่�รัิฐแลัะผิูรั้ิกษากฎหมาย เริาจะไมต่้ดิัสนิ้บน้หริอ่เสน้อ "สิ�งท่�มม่ลูัคัา่" เพื่่�อใหม้อ่ทิธพิื่ลัต้อ่ 
เจา้หน้า้ท่�รัิฐ "สิ�งท่�มม่ลูัคัา่" ใน้ท่�น้่� หมายถูงึ ผิลัปริะโยชน้ท์กุริปูแบบ ริวมถูงึแต้ไ่มจ่ำากดััเพื่ย่ง  
เงนิ้สดัหริอ่สิ�งท่�เทย่บเทา่กบัเงนิ้สดั ข้องข้วญั บริกิาริ ข้อ้เสน้อการิจา้งงาน้ เงนิ้กู ้คัา่เดันิ้ทาง  
คัวามบนั้เทงิ การิมส่ว่น้ริว่มทางการิเมอ่ง การิบริจิาคัเพื่่�อการิกศุลั การิลัดัริาคัามากเกนิ้ไป  
การิจา่ยเบ่�ยเลั่�ยงริายวนั้ การิใหเ้งนิ้สนั้บสนุ้น้ เงนิ้สมน้าคัณุ หริอ่สิ�งอ่�น้ใน้ลักัษณะท่�คัลัา้ยกนั้

เจา้หนื้า้ที�รฐัค่อ้ใค่ร

• เจา้หน้า้ท่�หริอ่พื่นั้กงาน้ข้องรัิฐบาลั หริอ่บคุัคัลัท่�กริะทำาการิใน้น้ามข้องเจา้หน้า้ท่�รัิฐ  
(เชน่้ สมาชกิรัิฐสภา เจา้หน้า้ท่�ต้ริวจศลุักากริ เจา้หน้า้ท่�ข้องกองทพัื่ แลัะเจา้หน้า้ท่�ต้ำาริวจ)

• ผิูส้มคััริทางการิเมอ่ง เจา้หน้า้ท่�พื่ริริคัการิเมอ่ง หริอ่ต้วัแทน้ท่�กริะทำาการิใน้น้ามข้องผิูส้มคััริหริอ่
พื่ริริคัการิเมอ่ง

• พื่นั้กงาน้ข้องหน่้วยงาน้ข้องรัิฐหริอ่หน่้วยงาน้ท่�มก่าริคัวบคัมุ (เชน่้ หน่้วยงาน้ใหบ้ริกิาริ
สาธาริณูปโภคัข้องภาคัรัิฐ ไดัแ้ก ่การิปริะปา พื่ลังังาน้กา๊ซั แลัะการิไฟฟ้า) แลัะโริงพื่ยาบาลั 
มหาวทิยาลัยั แลัะส่�อท่�เป็น้ข้องรัิฐ

• พื่นั้กงาน้หริอ่ต้วัแทน้ข้ององคัก์ริริะหวา่งปริะเทศภาคัรัิฐ (เชน่้ กาชาดัสากลั ธน้าคัาริโลัก หริอ่
สหปริะชาชาต้)ิ

• ผิูม้ค่ัวามสมัพัื่น้ธใ์กลัช้ดิักบับคุัคัลัหริอ่หน่้วยงาน้ท่�ริะบไุวด้ัา้น้บน้

เร ้�องนื้า่รู ้
มคี่นื้เสนื้อของขวญัราค่าแพังใหก้บััฉันัื้ แติฉ่ันัื้ไมอ่ยาก
จะปฏิเิสธ เพัราะกลวัวา่จะเป็นื้การไมส่ำานื้กึบัญ้ค่ณ้หรอ้
ทำาใหเ้ขาไมพ่ัอใจ ฉันัื้จะรบััของขวญันื้ี�ไดัห้รอ้ไม่

อาจจะไดั ้ข้ั �น้แริกใหอ้ธบิายน้โยบายข้อง Berry ท่�ริะบวุา่คัณุสามาริถูรัิบข้องข้วญัท่�มม่ลูัคัา่ท่� 
กำาหน้ดัไว ้(น้อ้ยกวา่ 75 เหริย่ญสหรัิฐต้อ่ป่) หากอธบิายแลัว้ไมส่ำาเร็ิจ ใหรั้ิบข้องข้วญันั้�น้ แลัะ 
แจง้เริ่�องต้อ่ผิูจั้ดัการิข้องคัณุ ริวมถูงึฝ่่ายจริยิธริริมแลัะการิปฏิบิตั้ติ้ามกฎโดัยเร็ิวท่�สดุัเทา่ท่�จะทำาไดั ้ 
จากนั้�น้คัณะกริริมการิจริยิธริริมจะทำาการิต้ดััสนิ้ใจเก่�ยวกบัวธิท่่�ดัท่่�สดุัใน้การิจัดัการิกบัข้องข้วญัน้่�
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การลงบัญัช ีการบันัื้ทกึ และการรายงานื้ที�ถูกูติอ้ง
คัวามถูกูต้อ้งสมบรูิณท์างการิเงนิ้ไมค่ัวริถูกูลัดัทอน้เป็น้อนั้ข้าดั สิ�งน้่�เริ ิ�มจากการิแสดังบญัชแ่ลัะ
การิบนั้ทกึอยา่งซั่�อสตั้ยแ์ลัะซั่�อต้ริง เริาต้อ้งบนั้ทกึธรุิกริริมท่�เกดิัข้ึ�น้ภายใน้ชว่งเวลัาทางการิเงนิ้ท่�
เก่�ยวข้อ้ง ริายไดัห้ริอ่ริายจา่ยไมค่ัวริถูกูเลั่�อน้ออกไปหริอ่เลั่�อน้เข้า้มาเพื่่�อใหบ้ริริลัเุป้าหมายทาง 
การิเงนิ้ ไมม่ธ่รุิกริริมใดัท่�จำาเป็น้ต้อ้งลังบนั้ทกึไว ้"น้อกบญัช"่ แลัะหากเกดิัสถูาน้การิณเ์ชน่้น้่� ใหพ้ัดูั 
ออกมาแลัะแจง้ผิูจั้ดัการิข้องคัณุ ฝ่่ายจริยิธริริมแลัะการิปฏิบิตั้ติ้ามกฎ หริอ่ฝ่่ายต้ริวจสอบบญัชภ่ายใน้

เริาทกุคัน้เป็น้ผิูด้ัแูลัการิเงนิ้ข้องบริษัิท เริาต้อ้งซั่�อสตั้ยใ์น้การิลังบนั้ทกึทั �งหมดั ไดัแ้ก ่ใบเวลัาทำางาน้
ข้องเริา ริายการิต้ริวจสอบคัณุภาพื่ ริายงาน้คัา่ใชจ้า่ย แลัะใบแจง้หน้่� เริาต้อ้งการิเอกสาริเหลัา่น้่� 
อยา่งคัริบถูว้น้สมบรูิณแ์ลัะถูกูต้อ้ง ไมว่า่เริ่�องต้อ่ไปจะเริง่ดัว่น้แคัไ่หน้ก็ต้าม 

เริารัิบผิดิัชอบต้อ่การิเกบ็รัิกษาบนั้ทกึทางธรุิกจิต้ามน้โยบายการิเกบ็รัิกษาบนั้ทกึข้องเริาดัว้ย  
เริาทำาสิ�งน้่�โดัย

• การิปฏิบิตั้ติ้ามชว่งเวลัาการิเกบ็รัิกษาท่�สอดัคัลัอ้งกบัเอกสาริแลัะบนั้ทกึนั้�น้ๆ
• การิริะบแุลัะการิเกบ็รัิกษาบนั้ทกึทั �งหมดัอยา่งถูกูต้อ้งไวภ้ายใต้ ้"การิเกบ็ไวเ้พื่่�อเป็น้หลักัฐาน้ต้าม

กฎหมาย"

• การิทำาลัายเอกสาริทั �งหมดัท่�ไมจ่ำาเป็น้ต้อ่การิดัำาเน้นิ้งาน้ทางกฎหมายหริอ่ธรุิกจิ

ขอ้มลูของเรา

เร้�องนื้า่รู ้
เม ้�อไติรมาสนื้ี�ใกลจ้ะสิ�นื้สด้ั ฉันัื้ก็ติระหนื้กัไดัว้า่เราใชเ้งนิื้เกนิื้งบั 
การเดันิื้ทางของเรา ฉันัื้จะสง่รายงานื้ค่า่ใชจ้า่ยของฉันัื้ชา้หนื้อ่ยไดั ้
หรอ้ไม ่เพั้�อใหไ้มเ่กนิื้งบั

ไมไ่ดั ้เริาต้อ้งลังบนั้ทกึแลัะริายงาน้คัา่ใชจ้า่ยข้องเริาอยา่งถูกูต้อ้ง น้่�อาจจะเป็น้เริ่�องท่�
อธบิายไดัย้าก แต้ง่า่ยกวา่การิอธบิายวา่ ทำาไมคัณุจงึไมร่ิายงาน้คัา่ใชจ้า่ยอยา่งถูกูต้อ้ง 
แลัะต้ริงต้อ่เวลัา

การค่้ม้ค่รองขอ้มลูและค่วามเป็นื้สว่นื้ติวั
เริาไดัรั้ิบคัวามไวว้างใจใหค้ัุม้คัริองข้อ้มลูัสว่น้บคุัคัลัโดัยมม่าต้ริฐาน้คัวามเป็น้เลัศิสงูสดุั เริาหลัายคัน้
จัดัการิกบัข้อ้มลูัสว่น้บคุัคัลั ต้ั �งแต้ซ่ัพัื่พื่ลัายเออริ ์สมาชกิใน้ทม่ ไปจน้ถูงึลักูคัา้ เริาเกบ็ริวบริวมเฉ้พื่าะ
ข้อ้มลูัท่�เริาต้อ้งการิเทา่นั้�น้ จัดัเกบ็ข้อ้มลูัเหลัา่นั้�น้อยา่งริะมดััริะวงั แบง่ปัน้ข้อ้มลูัเม่�อกฎหมายอนุ้ญาต้
เม่�อมค่ัวามจำาเป็น้ต้อ้งทริาบข้อ้มลูัเทา่นั้�น้ แลัะกำาจัดับนั้ทกึข้อ้มลูัเหลัา่นั้�น้เม่�อไมจ่ำาเป็น้ต้อ้งใชเ้พื่่�อ
วตั้ถูปุริะสงคัท์างธรุิกจิหริอ่ทางกฎหมายแลัว้ กฎหมายแลัะข้อ้บงัคับัดัา้น้คัวามเป็น้สว่น้ต้วัข้องข้อ้มลูั
แต้กต้า่งกนั้ไปต้ามภมูภิาคัต้า่งๆ ทั�วโลัก ดังันั้�น้ต้อ้งข้อคัำาแน้ะน้ำาจากฝ่่ายกฎหมายหริอ่จากทางริะบบ
การิจัดัการิข้อ้มลูั (IMS) หากคัณุมค่ัำาถูาม

ข้อ้มลูัสว่น้บคุัคัลั คัอ่ ข้อ้มลูัใดัก็ต้ามท่�สามาริถูใชเ้พื่่�อริะบตุ้วับคุัคัลัไดั ้ต้วัอยา่ง ไดัแ้ก:่

• ช่�อ
• ข้อ้มลูัต้ดิัต้อ่
• ท่�อยูอ่เ่มลั
• ช่�อโซัเชย่ลัมเ่ดัย่

• ท่�อยู ่IP
• ข้อ้มลูัสขุ้ภาพื่
• ข้อ้มลูับตั้ริปริะจำาต้วัปริะชาชน้
• ข้อ้มลูัทางการิเงนิ้
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ขอ้มลูลบััและกรรมสทิธิ�
Berry ต้ริะหนั้กดัว่า่ต้อ้งจัดัการิกบัข้อ้มลูัลับัดัว้ยคัวามริะมดััริะวงัสงูสดุั เริาต้อ้งรัิบผิดิัชอบต้อ่การิรัิบริอง
วา่เริาริะบบุนั้ทกึท่�สำาคัญัทั �งหมดัวา่ เป็น้คัวามลับั หากบคุัคัลัท่�สามต้อ้งการิเข้า้ถูงึข้อ้มลูัท่�เป็น้คัวามลับั 
กอ่น้อ่�น้ พื่วกเข้าต้อ้งลังน้ามใน้ข้อ้ต้กลังวา่จะไมเ่ปิดัเผิยข้อ้มลูัลับั 

เริาต้อ้งรัิบผิดิัชอบต้อ่การิไมพ่ื่ดูัถูงึข้อ้มลูัลับัใน้ท่�สาธาริณะ ซัึ�งริวมถูงึกบัเพื่่�อน้ริว่มงาน้ข้องเริาใน้ 
Berry ดัว้ย อยา่ทกึทกัเอาเองวา่ เพื่ย่งเพื่ริาะเข้าทำางาน้ริว่มกบัคัณุ เข้าจงึสามาริถูเข้า้ถูงึหริอ่จำาเป็น้
ต้อ้งเข้า้ถูงึข้อ้มลูัลับั น้่�คัอ่เหต้ผุิลัวา่ทำาไมเริาจงึต้อ้งมส่มาธกิบัสิ�งท่�เริาพื่ดูัใน้พื่่�น้ท่�สาธาริณะข้อง 
Berry ไดัแ้ก ่ริา้น้กาแฟ หอ้งปริะชมุ ท่�จอดัริถู แลัะโถูงอาคัาริ การิริะวงัจน้เกนิ้เหต้อุาจจะดัก่วา่  
หากคัณุต้อ้งการิข้อคัำาแน้ะน้ำาเก่�ยวกบัการิแบง่ปัน้ข้อ้มลูัลับัหริอ่เช่�อวา่บางคัน้ไดัม้าซัึ�งข้อ้มลูัลับั 
อยา่งผิดิัๆ คัณุต้อ้งต้ดิัต้อ่ผิูจั้ดัการิข้องคัณุหริอ่ฝ่่ายกฎหมาย

ติวัอยา่งของขอ้มลูลบัั ไดัแ้ก:่

• กำาหน้ดัเวลัาการิผิลัติ้
• กลัยทุธท์างการิต้ลัาดั
• ข้อ้มลูัทางการิเงนิ้ภายใน้องคัก์ริ 

• ข้้อมูลัการิกำาหน้ดัริาคัา
• แผิน้การิวิจัยแลัะการิพื่ัฒน้า
• ข้้อมูลัข้องหุ้น้ส่วน้ธุริกิจข้องเริา
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เริาต้อ้งคัุม้คัริองข้อ้มลูัลับัเพื่่�อท่�จะรัิกษาคัวามเป็น้ผิูน้้ำาต้ลัาดั เน้่�องจากข้อ้มลูัลับัไมม่ใ่น้ท่�สาธาริณะ 
ข้อ้มลูัลับัจงึมค่ัณุคัา่มากสำาหรัิบเริา ข้อ้มลูัลับัชว่ยใหเ้ริาโดัดัเดัน่้ใน้การิแข้ง่ข้นั้แลัะทำาใหเ้ริาไดัเ้ปริย่บ
ใน้การิแข้ง่ข้นั้ น้่�คัอ่เหต้ผุิลัท่�สำาคัญักวา่ท่�เริาต้อ้งรัิบริองวา่ ข้อ้มลูัลับัดังักลัา่วไดัรั้ิบการิปกป้อง 
อยา่งใกลัช้ดิัแลัะมก่าริแบง่ปัน้กบัผิูท้่�จำาเป็น้ต้อ้งริูเ้ทา่นั้�น้

ซัึ�งริวมถูงึการิคัุม้คัริองทรัิพื่ยส์นิ้ทางปัญญาข้องเริา ไดัแ้ก ่สทิธบิตั้ริ คัวามลับัทางการิคัา้ ลัขิ้สทิธิ�  
แลัะเคัริ่�องหมายการิคัา้ แลัะการิเคัาริพื่ใน้ทรัิพื่ยส์นิ้ทางปัญญาข้องผิูอ้่�น้ดัว้ยการิข้อการิอนุ้มตั้อิยา่งถูกู 
ต้อ้งกอ่น้การิใชง้าน้ต้ามคัวามเหมาะสม Berry ภาคัภมูใิจใน้น้วตั้กริริมจากสมาชกิใน้ทม่ทั�วโลัก  
แต้ส่ ิ�งสำาคัญัคัอ่ ต้อ้งจำาไวว้า่การิพัื่ฒน้าแลัะการิออกแบบทั �งหมดัท่�สริา้งสริริคัข์้ึ�น้ใน้ริะหวา่งการิทำางาน้ 
ข้องคัณุกบั Berry ถูอ่เป็น้กริริมสทิธิ�ข้องบริษัิท

เร ้�องนื้า่รู ้
มคี่นื้สง่ขอ้มลูผดิัมาใหฉ้ันัื้ ซ้ึ�งเป็นื้ขอ้มลูที�ไมไ่ดัร้ะบัว้า่
เป็นื้ค่วามลบัั แติม่ขีอ้มลูที�มคี่วามออ่นื้ไหวอยูใ่นื้นื้ ั�นื้  
ฉันัื้ค่วรทำาอยา่งไร

แมว้า่เอกสาริจะไมไ่ดัร้ิะบวุา่เป็น้คัวามลับั คัณุต้อ้งลับเอกสารินั้�น้ทนั้ท ่จากนั้�น้
คัณุคัวริแจง้ใหผ้ิูส้ง่ทริาบวา่คัณุไดัรั้ิบเอกสารินั้�น้มาอยา่งผิดิัๆ แลัะคัวริต้ดิัต้อ่ 
ฝ่่ายกฎหมาย
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ค่วามปลอดัภัยัทางไซ้เบัอร์
Berry จัดัหาสนิ้ทรัิพื่ยท์างกายภาพื่แลัะอเิล็ักทริอน้กิส ์(เชน่้ คัอมพื่วิเต้อริ ์ฮั้าริด์ัแวริ ์แลัะซัอฟต้แ์วริ)์ 
เพื่่�อใหค้ัณุทำางาน้ไดั ้หน้า้ท่�ข้องเริาคัอ่การิปกป้องสนิ้ทรัิพื่ยเ์หลัา่น้่�เหมอ่น้กบัสนิ้ทรัิพื่ยข์้องเริาเอง  
เริาต้อ้งริะมดััริะวงัเป็น้พื่เิศษเพื่ริาะการิโจมต้ท่างไซัเบอริย์งัคังมจ่ำาน้วน้เพื่ิ�มข้ึ�น้อยา่งต้อ่เน้่�อง เพื่ย่งแคั ่
การิคัลักิลังิกผ์ิดิักอ็าจทำาใหข้้อ้มลูัท่�มค่ัวามออ่น้ไหวข้องบริษัิทรัิ�วไหลั ทำาลัายช่�อเสย่งข้องเริา  
แลัะลัดัคัวามไดัเ้ปริย่บใน้การิแข้ง่ข้นั้ 

การิรัิกษาคัวามปลัอดัภยัทางไซัเบอริท์่�ดั ่ไดัแ้ก่

• การิสริา้งริหสัผิา่น้ท่�แข็้งแกริง่
• การิใชก้าริยน่้ยนั้ต้วัต้น้หลัายปัจจัย
• การิริะวงัอเ่มลัภายน้อกท่�ข้อข้อ้มลูัดัว่น้
• การิริะบอุเ่มลัหลัอกลัวง (ฟิชชงิ) แลัะการิต้ดิัต้อ่ฝ่่ายใหค้ัวามชว่ยเหลัอ่
• การิพื่ดูัออกมาทนั้ท ่หากสนิ้ทรัิพื่ยข์้องเริาสญูหายหริอ่ถูกูลักัข้โมย 

ต้่�น้ต้วัอยูเ่สมอ...หากมบ่างสิ�งผิดิัปกต้ ิใหต้้ดิัต้อ่ฝ่่ายใหค้ัวามชว่ยเหลัอ่ทนั้ท่

เร ้�องนื้า่รู ้
ฉันัื้มปีญัหากบััการเขา้ถูงึบัญัชอีเีมล Berry ของฉันัื้และฉันัื้
ติอ้งการสง่เอกสารที�มขีอ้มลูลบัั ฉันัื้สามารถูสง่เอกสารนื้ี� 
จากบัญัชอีเีมลสว่นื้ติวัไดัห้รอ้ไม่

เริาเข้า้ใจวา่คัวามทา้ทายดัา้น้เทคัโน้โลัยอ่าจเป็น้เริ่�องน่้าทอ้แท ้อยา่งไริก็ต้าม  
คัณุไมส่ามาริถูใชบ้ญัชอ่เ่มลัสว่น้ต้วัเพื่่�อวตั้ถูปุริะสงคัท์างธรุิกจิไดั ้ 
ต้ดิัต้อ่ฝ่่ายใหค้ัวามชว่ยเหลัอ่ทนั้ทเ่พื่่�อแกปั้ญหาข้องคัณุ

การซ้้�อขายหลกัทรพััยข์องค่นื้วงในื้
เริาอาจจะรัิบริูถู้งึข้อ้มลูัข้องบริษัิทจากการิทำางาน้ข้องเริา ซัึ�งเป็น้ข้อ้มลูัท่�สาธาริณชน้ไมร่ิู ้เม่�อข้อ้มลูัน้่�อาจม ่
ผิลักริะทบต้อ่การิต้ดััสนิ้ใจข้องผิูค้ัา้วา่จะซั่�อหริอ่ข้ายหลักัทรัิพื่ยข์้องบริษัิท ข้อ้มลูัน้่�จะถูอ่วา่เป็น้ "ข้อ้มลูัสำาคัญัท่�ไม ่
เป็น้สาธาริณะ" จน้กวา่จะมก่าริเปิดัเผิยต้อ่สาธาริณะหริอ่ไมม่ค่ัวามสำาคัญัอก่ต้อ่ไป เจา้หน้า้ท่� ผิูอ้ำาน้วยการิ หริอ่ 
พื่นั้กงาน้คัน้ใดัข้องบริษัิทท่�มข่้อ้มลูัสำาคัญัท่�ไมเ่ป็น้สาธาริณะถูอ่วา่เป็น้คัน้วงใน้

การิซั่�อข้ายหลักัทรัิพื่ยข์้องบริษัิทหริอ่การิแบง่ปัน้ข้อ้มลูัสำาคัญัท่�ไมเ่ป็น้สาธาริณะข้องบริษัิทข้องคัน้วงใน้เป็น้สิ�งท่� 
ผิดิัจริยิธริริมแลัะผิดิักฎหมาย เพื่ริาะผิูอ้่�น้จะไดัเ้ปริย่บอยา่งไมย่ตุ้ธิริริม คัณุต้อ้งรัิบผิดิัชอบต้อ่การิซั่�อข้ายหลักัทรัิพื่ย ์
เม่�อคัณุมข่้อ้มลูัวงใน้ใน้ข้ณะท่�ทำางาน้ท่� Berry

ติวัอยา่งของขอ้มลูสำาค่ญัที�ไมเ่ป็นื้สาธารณะ ไดัแ้ก:่

• ผิลัปริะกอบการิท่�สำาคัญัใน้อน้าคัต้
• การิคัวบริวมกจิการิ การิเข้า้ซั่�อกจิการิ แลัะการิข้ายหริอ่การิถูอน้ทนุ้บริษัิทท่�สำาคัญัท่�อาจเกดิัข้ึ�น้
• การิพัื่ฒน้าผิลัติ้ภณัฑ์ใ์หมท่่�สำาคัญั
• การิเปลั่�ยน้ต้วัผิูบ้ริหิาริท่�กำาลังัจะเกดิัข้ึ�น้

• การิฟ้องริอ้งท่�สำาคัญัท่�ยงัอยูใ่น้ริะหวา่งการิดัำาเน้นิ้คัดั่

ต้อ้งปฏิบิตั้ติ้ามน้โยบายการิซั่�อข้ายหลักัทรัิพื่ยข์้องเริา ริวมทั �งชว่งเวลัาหา้มทำาการิซั่�อข้ายทั �งหมดัท่�กำาหน้ดัไว ้
ใน้น้โยบายดัว้ย หากคัณุไมแ่น่้ใจวา่ข้อ้มลูันั้�น้เป็น้ข้อ้มลูัสำาคัญัท่�ไมเ่ป็น้สาธาริณะหริอ่ไม ่ใหจั้ดัการิกบัข้อ้มลูันั้�น้ 
เชน่้เดัย่วกบัข้อ้มลูัสำาคัญัท่�ไมเ่ป็น้สาธาริณะ เหน้อ่สิ�งอ่�น้ใดั เริาทกุคัน้มห่น้า้ท่�รัิบผิดิัชอบต้อ่การิซั่�อข้าย 
อยา่งสจุริติ้แลัะเป็น้ไปต้ามกฎหมาย

เร ้�องนื้า่รู ้
ฉันัื้เพัิ�งไดัย้นิื้ขา่วที�อาจสง่ผลกระทบัเชงิบัวกติอ่ราค่า
ห้น้ื้ของเรา ฉันัื้ไมรู่ว้า่ขา่วลอ้เป็นื้จรงิแค่ไ่หนื้ แติฉ่ันัื้ก็
ไมอ่ยากพัลาดัโอกาสที�ยอดัเยี�ยมนื้ี� ฉันัื้สามารถูซ้้�อห้น้ื้
ไดัห้รอ้ไม่

ไมไ่ดั ้เพื่ริาะหากข้า่วลัอ่เป็น้คัวามจริงิ คัณุจะกลัายเป็น้ผิูถู้อ่คัริองข้อ้มลูัสำาคัญั
ท่�ไมเ่ป็น้สาธาริณะ การิซั่�อ (หริอ่การิข้าย) หุน้้โดัยอาศยัข้อ้มลูัสำาคัญัท่�ไมเ่ป็น้
สาธาริณะถูอ่วา่เป็น้การิซั่�อข้ายหลักัทรัิพื่ยข์้องคัน้วงใน้ ซัึ�งผิดิัทั �งจริยิธริริมแลัะ
กฎหมาย
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โลกของเรา

ค่วามย ั�งยน้ื้
การิกา้วไปข้า้งหน้า้เสมอเพื่่�อสริา้งอน้าคัต้ท่�ยั�งยน่้ยิ�งข้ึ�น้ เป็น้ทั �งพัื่น้ธกจิดัา้น้คัวามยั�งยน่้ข้องเริาแลัะวธิค่ัดิั 
ท่�เริายอมรัิบ เริาพื่ยายามสริา้งสริริคัส์นิ้คัา้แลัะบริกิาริท่�ไมท่ำาลัายคัวามสามาริถูใน้การิหาเลั่�ยงชพ่ื่ข้อง 
ชน้ริุน่้หลังั 

พื่ลัาสต้กิเป็น้สาริต้ั �งต้น้้ท่�ใชง้าน้ไดัห้ลัากหลัายท่�สดุัแลัะเป่�ยมน้วตั้กริริม เริาเช่�อวา่พื่ลัาสต้กิเป็น้วสัดัทุ่�ดั ่
ท่�สดุัสำาหรัิบผิลัติ้ภณัฑ์แ์ลัะการิใชง้าน้หลัากหลัายปริะเภท ปริะโยชน้ข์้องพื่ลัาสต้กิ ไดัแ้ก:่

• รัิกษาแลัะยกริะดับัชว่ติ้
• ลัดัปริมิาณข้ยะท่�เป็น้อาหาริ โดัยการิยด่ัอายกุาริเกบ็รัิกษาแลัะการิปกป้องอาหาริต้ลัอดัหว่งโซั ่

อปุทาน้
• มผ่ิลักริะทบต้อ่สิ�งแวดัลัอ้มโดัยริวมน้อ้ยกวา่เม่�อเทย่บกบัวสัดัอุ่�น้
• ใชพ้ื่ลังังาน้แลัะน้ำ�าน้อ้ยกวา่เม่�อเทย่บกบัสาริต้ั �งต้น้้อ่�น้
• กอ่ใหเ้กดิัการิปลัอ่ยกา๊ซัเริอ่น้กริะจกแลัะข้ยะน้อ้ยกวา่เม่�อเทย่บกบัวสัดัอุ่�น้
• บริริจภุณัฑ์พ์ื่ลัาสต้กิน้ำาไปริไ่ซัเคัลิัไดัท้ั�วไป

• มน่้ำ�าหนั้กเบา จงึทั �งลัดัการิใชท้รัิพื่ยากริธริริมชาต้แิลัะเพื่ิ�มปริะสทิธภิาพื่ใน้การิข้น้สง่

ถูงึแมว้า่พื่ลัาสต้กิจะมป่ริะโยชน้ม์ากมาย แต้เ่ริาต้ริะหนั้กถูงึคัวามจำาเป็น้ท่�ต้อ้งพัื่ฒน้าผิลัติ้ภณัฑ์แ์ลัะ 
กริะบวน้การิข้องเริาอยา่งต้อ่เน้่�อง เพื่่�อรัิบปริะกนั้การิบริโิภคัแลัะการิผิลัติ้อยา่งรัิบผิดิัชอบ เริาต้อ้ง 
ใหเ้กย่ริต้พัิื่น้ธสญัญาข้องเริาท่�มต่้อ่โคัริงการิ Operation Clean Sweep® แลัะป้องกนั้การิปลัอ่ยเริซันิ้สู ่
ส ิ�งแวดัลัอ้ม เริาต้อ้งออกแบบผิลัติ้ภณัฑ์ข์้องเริาโดัยใชว้สัดัใุหค้ัุม้คัา่ท่�สดุั ริวมทั �งออกแบบบริริจภุณัฑ์ ์
ใหน้้ำากลับัไปใชซ้ัำ�าไดั ้ริไ่ซัเคัลิัไดั ้แลัะยอ่ยสลัายไดั ้เริาต้อ้งเพื่ิ�มการิใชว้ตั้ถูดุับิริไ่ซัเคัลิัแลัะวตั้ถูดุับิท่�ใช ้
แลัว้ทดัแทน้ไดั ้เริาต้อ้งปรัิบปริงุปริะสทิธภิาพื่กริะบวน้การิข้องเริาเพื่่�อลัดัการิใชพ้ื่ลังังาน้แลัะน้ำ�า ริวมทั �ง 
ลัดัการิสริา้งข้ยะแลัะการิปลัอ่ยกา๊ซัเริอ่น้กริะจก ทา้ยสดุั เริาต้อ้งเพื่ิ�มการิใชพ้ื่ลังังาน้หมนุ้เวย่น้แทน้ 
การิใชพ้ื่ลังังาน้จากเช่�อเพื่ลังิฟอสซัลิั ดัว้ยการิจัดัการิเชงิริกุกบัคัวามทา้ทายมากมายเหลัา่น้่� เริาจะทั �ง 
เต้ริย่มพื่ริอ้มแลัะเป็น้ผิูน้้ำาใน้การิเปลั่�ยน้ผิา่น้ไปสูห่ลักัเศริษฐกจิหมนุ้เวย่น้โดัยมก่าริปลัอ่ยกา๊ซัเริอ่น้กริะจกสทุธ ิ
เทา่กบัศนู้ย์

หากคัณุต้อ้งการิมส่ว่น้ริว่มมากกวา่น้่�ใน้คัวามพื่ยายามเพื่่�อคัวามยั�งยน่้ข้องเริา กริณุาต้ดิัต้อ่สมาชกิใน้ทม่ 
คัวามยั�งยน่้ใน้สถูาน้ท่�ทำางาน้ข้องคัณุ หากคัณุไมแ่น่้ใจวา่สถูาน้ปริะกอบการิข้องคัณุมท่ม่คัวามยั�งยน่้  
กริณุาถูามผิูจั้ดัการิข้องคัณุหริอ่ฝ่่ายทรัิพื่ยากริบคุัคัลั
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สทิธมินื้ษ้ยชนื้และการติอ่ติา้นื้ระบับัทาส
Berry เคัาริพื่เกย่ริต้ขิ้องมนุ้ษยแ์ลัะคัณุคัา่ข้องทกุคัน้ เริาจะปฏิบิตั้ติ้ามหลักัแน้วทางข้อง
สหปริะชาชาต้วิา่ดัว้ยธรุิกจิแลัะสทิธมินุ้ษยชน้ แลัะสง่เสริมิสทิธมินุ้ษยชน้ใน้การิดัำาเน้นิ้งาน้ข้องเริา
แลัะทั�วทั �งหว่งโซัอ่ปุทาน้ข้องเริา เริาเช่�อวา่งาน้ทั �งหมดัเป็น้ไปโดัยสมคััริใจ ซัึ�งหมายคัวามวา่  
เริาปริะณามการิบงัคับัแริงงาน้ทกุริปูแบบ เริาไมอ่นุ้ญาต้ใหม้ก่าริใชแ้ริงงาน้เด็ักใน้สถูาน้ท่�ทำางาน้ 
ข้องเริาแลัะคัาดัหวงัใหซ้ัพัื่พื่ลัายเออริข์้องเริาปฏิบิตั้ติ้ามน้โยบายน้่�เชน่้กนั้

เริามห่น้า้ท่�สริา้งสถูาน้ท่�ทำางาน้ท่�ปริาศจากการิเลัอ่กปฏิบิตั้แิลัะสง่เสริมิวฒัน้ธริริมดัา้น้คัวาม 
ปลัอดัภยัท่�แข็้งแกริง่ เริาปฏิบิตั้ติ้ามกฎหมาย ข้อ้บงัคับั แลัะธริริมเน้ย่มใน้ทอ้งถูิ�น้ทั �งหมดัท่�เก่�ยวกบั 
การิจา่ยคัา่จา้งแลัะชั�วโมงการิทำางาน้ เริาเข้า้ใจคัวามเส่�ยงท่�เก่�ยวข้อ้งกบัริะบบทาสสมยัใหม ่(ริวม 
ถูงึแริงงาน้บงัคับั แริงงาน้ข้ดััหน้่� แริงงาน้เด็ัก แลัะการิคัา้มนุ้ษย)์ เริาแลัะซัพัื่พื่ลัายเออริข์้องเริาต้อ้ง 
รัิบผิดิัชอบดัว้ยการิพัดูัออกมา เม่�อมบ่างสิ�งผิดิัปกต้ ิสำาหรัิบข้อ้มลูัเพื่ิ�มเต้มิ กริณุาไปท่�น้โยบาย 
สทิธมินุ้ษยชน้ริะดับัโลักข้องเริา

หากคัณุมเ่หต้ผุิลัท่�จะเช่�อวา่มก่าริลัะเมดิัสทิธมินุ้ษยชน้ใน้สถูาน้ท่�ทำางาน้แหง่ใดัแหง่หน้ึ�งข้องเริา
หริอ่ใน้หว่งโซัอ่ปุทาน้ข้องเริา ใหต้้ดิัต้อ่ฝ่่ายทรัิพื่ยากริบคุัคัลั ฝ่่ายจริยิธริริมแลัะการิปฏิบิตั้ติ้ามกฎ 
หริอ่ฝ่่ายกฎหมายทนั้ท่

การเป็นื้สว่นื้หนื้ึ�งในื้ช้มชนื้ของเรา
ชมุชน้ท่�เริาอยูอ่าศยัแลัะดัำาเน้นิ้งาน้เป็น้สว่น้สำาคัญัข้องคัวามสำาเร็ิจข้องเริา เริาทกุคัน้คัวริต้อบแทน้
ชมุชน้ทอ้งถูิ�น้ข้องเริา ไมว่า่จะเป็น้เวลัา ทกัษะ หริอ่ทรัิพื่ยากริต้า่งๆ เริามโ่อกาสท่�จะสริา้งผิลักริะทบ
ไดัท้นั้ทแ่ลัะสนั้บสนุ้น้ชน้ริุน่้หลังั เริาเช่�อวา่การิกริะทำาเล็ักๆ น้อ้ยๆ อาจสง่ผิลักริะทบท่�ยิ�งใหญ ่ 
โดัยเฉ้พื่าะอยา่งยิ�งเม่�อเริากริะทำาสิ�งเหลัา่นั้�น้อยา่งแข็้งข้นั้ต้ลัอดัไป

การิมส่ว่น้ริว่มใน้ชมุชน้เป็น้คัวามรัิบผิดิัชอบข้องทั �งบริษัิทแลัะแต้ล่ัะบคุัคัลั เริาเห็น้พื่ลังัข้องสิ�งนั้�น้ 
เม่�อเริามาริวมต้วักนั้ Berry พื่ยายามจัดักจิกริริมอาสาสมคััริ เชน่้ World Cleanup Day (วนั้ทำาคัวาม
สะอาดัโลัก) ซัึ�งสมาชกิใน้ทม่ (แลัะคัริอบคัรัิวข้องต้น้) มาชว่ยกนั้เกบ็ข้ยะแลัะพัื่ฒน้าชมุชน้ทั�วโลัก 
ท่�เริาทำางาน้แลัะอยูอ่าศยั

หากคัณุมค่ัวามคัดิัเห็น้เก่�ยวกบังาน้อาสาสมคััริหริอ่ต้อ้งการิจัดักจิกริริมอาสาสมคััริ เริาข้อสง่เสริมิให ้
คัณุพื่ดูัคัยุกบัผิูจั้ดัการิข้องคัณุหริอ่ฝ่่ายทรัิพื่ยากริบคุัคัลั

กจิกรรมทางการเมอ้ง
Berry สง่เสริมิสมาชกิใน้ทม่ใหเ้ข้า้ริว่มใน้กริะบวน้การิทางการิเมอ่ง อยา่งไริก็ต้าม เริาไมส่ามาริถูใช ้
ทรัิพื่ยากริข้องบริษัิท ไดัแ้ก ่เวลัา สถูาน้ท่�หริอ่สิ�งอำาน้วยคัวามสะดัวก หริอ่เงนิ้ทนุ้ เพื่่�อสนั้บสนุ้น้ 
คัวามสน้ใจทางการิเมอ่งสว่น้บคุัคัลัข้องเริา คัณุจะไมไ่ดัรั้ิบการิจา่ยเงนิ้คัน่้สำาหรัิบการิมส่ว่น้ริว่มทาง 
การิเมอ่งกบัผิูส้มคััริหริอ่พื่ริริคัการิเมอ่ง เริาไมค่ัวริกดัดันั้ผิูอ้่�น้หริอ่หุน้้สว่น้ธรุิกจิใหเ้ข้า้ริว่มใน้กจิกริริมทาง 
การิเมอ่งเหมอ่น้กบัเริา สถูาน้ะการิจา้งงาน้ข้องคัณุจะไมไ่ดัรั้ิบผิลักริะทบจากการิมส่ว่น้ริว่มทางการิเมอ่ง 
ข้องคัณุ แต้เ่ริาข้อสง่เสริมิใหค้ัณุเคัาริพื่ทางเลัอ่กข้องผิูอ้่�น้

Berry ทำางาน้ทั �งโดัยต้ริงแลัะโดัยออ้มกบัรัิฐบาลัทั�วโลัก สิ�งท่�สำาคัญัมากเป็น้พื่เิศษคัอ่ เริาไมใ่ช ้
บทบาทข้องเริาท่� Berry เพื่่�อใหม้อ่ทิธพิื่ลัต้อ่การิต้ดััสนิ้ใจข้องรัิฐบาลั เริาต้อ้งซั่�อสตั้ยแ์ลัะโปริง่ใส 
ใน้การิเจริจาธรุิกจิข้องเริา แลัะไมส่ามาริถูใหส้ิ�งท่�มม่ลูัคัา่แกเ่จา้หน้า้ท่�รัิฐโดัยหวงัวา่จะไดัม้ ่
คัวามไดัเ้ปริย่บทางธรุิกจิ

ฉันัื้เพัิ�งไปพับัซ้พััพัลายเออรม์าและสงัเกติเห็นื้เด็ักๆ ทำางานื้ในื้ฝ่่ายผลติิในื้สภัาพั
การทำางานื้ที�ไมป่ลอดัภัยัเป็นื้อยา่งมาก ฉันัื้เขา้ใจวา่บัรษิทัอ้�นื้ๆ ไมไ่ดัม้มีาติรฐานื้
เดัยีวกนัื้กบัั Berry แติฉ่ันัื้ก็ไมส่ามารถูทำาเป็นื้ไมรู่ไ้มเ่ห็นื้ไดั ้ฉันัื้ค่วรทำาอยา่งไร

ใน้ฐาน้ะองคัก์ริริะดับัโลัก เริาเข้า้ใจแลัะเคัาริพื่คัวามแต้กต้า่งทางวฒัน้ธริริม อยา่งไริก็ต้าม เริาไมส่ามาริถูเพื่กิเฉ้ย 
ต้อ่พัื่น้ธสญัญาข้องเริาท่�มต่้อ่กริอบคัวามริว่มมอ่การิพัื่ฒน้าเพื่่�อคัวามยั�งยน่้แหง่สหปริะชาชาต้ ิ(UN Global 
Compact) แลัะปฏิญิญาข้ององคัก์าริแริงงาน้ริะหวา่งปริะเทศวา่ดัว้ยหลักัการิแลัะสทิธขิ้ั �น้พื่่�น้ฐาน้ใน้การิทำางาน้ 
(ILO's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ไดั ้พัื่น้ธสญัญาเหลัา่น้่�เป็น้ต้วักำาหน้ดั
น้โยบายสทิธมินุ้ษยชน้ริะดับัโลักข้องเริา ซัึ�งยน่้ยนั้วา่เริาสั�งหา้มการิใชแ้ริงงาน้เด็ักแลัะสถูาพื่การิทำางาน้ท่�ยำ�าแย ่
ทั �งใน้สถูาน้ท่�ทำางาน้ข้องเริาแลัะภายใน้หว่งโซัอ่ปุทาน้ข้องเริาดัว้ย ต้อ้งต้ดิัต้อ่ผิูจั้ดัการิข้องคัณุหริอ่ฝ่่ายจริยิธริริม
แลัะการิปฏิบิตั้ติ้ามกฎเม่�อคัณุรัิบริูถู้งึสถูาน้การิณ์

เร ้�องนื้า่รู ้

  หลักัจริยิธริริมทางธรุิกจิข้อง Berry Global
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ฝ่่ายส้�อสาร   pr@berryglobal.com 

ฝ่่ายค่วามปลอดัภัยัทางไซ้เบัอร ์  helpdesk@berryglobal.com 

ฝ่่ายจรยิธรรมและการปฏิบิัตัิติิามกฎ   compliance@berryglobal.com 

สายดัว่นื้ชว่ยเหลอ้ดัา้นื้จรยิธรรม   https://berryglobal.ethicspoint.com 

ฝ่่ายนื้กัลงทน้ื้สมัพันัื้ธ ์  ir@berryglobal.com 

ฝ่่ายกฎหมาย   legalsupport@berryglobal.com 

ฝ่่ายรฐักจิสมัพันัื้ธ ์  regulatoryaffairs@berryglobal.com 

ฝ่่ายค่วามย ั�งยน้ื้   sustainability@berryglobal.com 

ฝ่่ายการปฏิบิัตัิติิามกฎหมายการค่า้   gtc@berryglobal.com 

ทรพััยากรเพัิ�มเติมิระดับััโลกของเรา

การิข้อคัำาแน้ะน้ำา 6–9, 13, 18, 25–26
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การิคักุคัาม 9, 14

การิคักุคัามทางเพื่ศ 14

การิคัา้ริะหวา่งปริะเทศ 13

การิฉ้อ้โกง 9, 24

การิซั่�อข้ายหลักัทรัิพื่ยข์้องคัน้วงใน้ 29
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การิฟอกเงนิ้ 23
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การิสอบสวน้ 8–9
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การิแข้ง่ข้นั้ 19, 27
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คัวามเป็น้สว่น้ต้วัข้องข้อ้มลูั 25

คัณุภาพื่แลัะคัวามปลัอดัภยัข้องผิลัติ้ภณัฑ์ ์ 11

คัา่อำาน้วยคัวามสะดัวก 20

ซัพัื่พื่ลัายเออริ ์ 5, 10, 15–16, 18, 22, 25, 32–33

ทรัิพื่ยส์นิ้ทางปัญญา 27

นั้กลังทนุ้ 15, 19, 34

น้ำาเข้า้ 13

บริษัิทคัูแ่ข้ง่ 16, 19

บคุัคัลัท่�สาม 20–21, 26

ผิลัปริะโยชน้ท์บัซัอ้น้ 16, 22

ฟิชชงิ (อเ่มลัหลัอกลัวง) 28

ลักูคัา้ 11, 16, 21, 23

สายดัว่น้ชว่ยเหลัอ่ 3, 8–9, 34

สทิธมินุ้ษยชน้ 18, 32–33

สิ�งท่�มม่ลูัคัา่ 20, 23, 33

สิ�งแวดัลัอ้ม 10, 30

ส่�อ 23, 25

สขุ้ภาพื่ 10, 25

สง่ออก 13

เจา้หน้า้ท่�รัิฐ 20–21, 23, 33

โซัเชย่ลัมเ่ดัย่ 16, 25

ไมเ่ปิดัเผิยข้อ้มลูัลับั 26
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