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มาตรฐานของเรา
ติั�งแติเ่ร์ิ�มกอ่ติั�งบัร์ษัิัท Dover เม่�อปี พ.ศ. 2498 ทมี
งานทั�วโลักของเร์าม่ง่มั�นในการ์ดำำาเนนิงานอยา่งซั่�อติร์ง 
ปกป้องแลัะทำาใหช้ื่่�อเสียีงของบัร์ษัิัทดำยีิ�งข้�นในแงข่อง
คุณ่ภาพ แลัะการ์สีง่มอบัสีนิคุา้แลัะบัร์กิาร์ที�ยอดำเยี�ยมให ้
แกล่ักูคุา้ของเร์า นี�คุอ่สีว่นสีำาคุญัในคุวามพยายามของ
เร์าที�จะทำาให ้Dover เป็นผูู้น้ำาในติลัาดำที�เร์าใหบ้ัร์กิาร์ 
พวกเร์าทก่คุนที� Dover มคีุวามภาคุภมูใิจในการ์ดำำาเนนิ
ธุร่์กจิติลัอดำเวลัาที�ผู้า่นมาดำว้ยคุวามซั่�อสีตัิยแ์ลัะติั�งอยู่
บันจร์ยิธุร์ร์มสีำาหรั์บัทก่สีิ�งที�เร์าทำา

Dover ใหคุ้ณ่คุา่กบััชื่่�อเสียีงของบัร์ษัิัทในแงก่าร์ดำำาเนนิ
ธุร่์กจิโดำยปฏิบิัตัิติิามกฎหมายแลัะใชื่ห้ลักัจร์ยิธุร์ร์ม 
Dover ยด้ำมั�นในหลักัการ์เสีมอมา เร์าทำาธุร่์กจิกบััผูู้ท้ี�
มวีฒันธุร์ร์ม คุา่นยิม แลัะแนวทางปฏิบิัตัิทิางธุร่์กจิที�มี
จร์ยิธุร์ร์มเชื่น่เดำยีวกบััเร์า Dover ไดำพั้ฒนาหลักัปฏิบิัตัิ ิ
ของซัพัพลัายเออร์เ์พ่�อใหซ้ัพัพลัายเออร์ใ์ชื่เ้ป็นแนวทาง
ยด้ำถือ่ในการ์ดำำาเนนิธุร่์กจิอยา่งมจีร์ยิธุร์ร์ม มคีุวามรั์บัผู้ดิำ
ชื่อบั แลัะถืกูกฎหมายสีำาหรั์บัการ์ดำำาเนนิงานทั�วโลัก 

ขอ้กำาหนดำที�ร์ะบัไ่วใ้นหลักัปฏิบิัตัิขิองซัพัพลัายเออร์์
นี�สีะทอ้นใหเ้ห็นถืง้มาติร์ฐานที� Dover กำาหนดำเพ่�อใชื่ ้
สีำาหรั์บัพนักงาน เจา้หนา้ที� แลัะกร์ร์มการ์ของบัร์ษัิัท ดำงั
ที�ไดำอ้ธุบิัายไวใ้นหลักัปฏิบิัตัิแิลัะจร์ยิธุร์ร์มทางธุร่์กจิของ 
Dover

Dover กำำาหนดใหซ้ัพัพลายเออรข์องบรษิัทั
ปฏิบิตัติามดงัน้�
• ปฏิบิัตัิหินา้ที�ดำว้ยคุวามซั่�อสีตัิยแ์ลัะติั�งอยูใ่น

คุณ่ธุร์ร์มจร์ยิธุร์ร์ม
• เขา้ใจแลัะปฏิบิัตัิติิามกฎหมายแลัะขอ้บังัคุบััที�

มผีู้ลับังัคุบััใชื่ก้บััธุร่์กจิของคุณ่ในปร์ะเทศที�คุณ่
ดำำาเนนิธุร่์กจิ

• อา่น ทำาคุวามเขา้ใจ แลัะทำาติามหลักัปฏิบิัตัิ ิ
ของซัพัพลัายเออร์์

• ทำาใหแ้น่ใจวา่ทก่คุนทำาติามหลักัปฏิบิัตัิขิอง
ซัพัพลัายเออร์ ์ซั้�งร์วมถืง้เจา้หนา้ที� กร์ร์มการ์ 
พนักงาน ผูู้ป้ฏิบิัตัิงิานอ่�นๆ ติวัแทน เอเยน่ติ ์
ผูู้รั้์บัจา้ง ผูู้รั้์บัจา้งชื่ว่ง แลัะผูู้จั้ดำหาสีนิคุา้ร์าย
ยอ่ยทก่ร์ายของคุณ่ที�มสีีว่นเกี�ยวขอ้งในการ์จัดำ
ซั่�อจัดำจา้งแลัะกร์ะบัวนการ์ผู้ลัติิที�เกี�ยวขอ้งกบัั
สีนิคุา้แลัะบัร์กิาร์ที�จัดำหาใหแ้ก ่Dover

• ใหคุ้วามร์ว่มมอ่ในการ์ติร์วจสีอบั ติร์วจปร์ะเมนิ 
แลัะการ์สีอบัสีวนติา่งๆ

มาตรฐานของเรา
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สิารบญั

กอ่นที�จะเร์ิ�มคุวามสีมัพันธุท์างธุร่์กจิแลัะ/หร์อ่ในชื่ว่งของคุวามสีมัพันธุท์างธุร่์กจิที�มอียูแ่ลัว้ Dover จะดำำาเนนิการ์ติร์วจ
สีอบัวเิคุร์าะหส์ีถืานะของซัพัพลัายเออร์แ์ลัะเจา้ของบัร์ษัิัท ร์วมทั�งบัคุ่ลัากร์หลักั เพ่�อติอบัสีนองคุวามติอ้งการ์ทางธุร่์กจิ
ของ Dover แลัะปร์ะเมนิการ์ปฏิบิัตัิติิามกฎหมาย ขอ้บังัคุบััที�บังัคุบััใชื่ ้แลัะหลักัปฏิบิัตัิขิองซัพัพลัายเออร์น์ี� การ์ติร์วจสีอบั
วเิคุร์าะหส์ีถืานะนี�อาจมกีาร์ติร์วจดำรู์ายการ์ที�ติอ้งเฝ้้าร์ะวงัแลัะร์ายการ์ที�ถืกูสีั�งหา้ม การ์สีอบัปร์ะวตัิ ิแลัะการ์ติร์วจสีอบัขอ้มลูั
อ่�นๆ เกี�ยวกบัับัร์ษัิัทแลัะบัคุ่คุลัที�เผู้ยแพร์ส่ีูธุ่าร์ณะ การ์ที�เร์าใชื่ข้อ้มลูัใดำๆ จากขอ้มลูัสีว่นติวัของคุณ่จะเป็นไปติามปร์ะกาศ
เร์่�องการ์จัดำการ์คุวามเป็นสีว่นติวัของขอ้มลูั ซั้�งมอียูใ่น www.dovercorporation.com. บันัทก้ที�มกีาร์ร์วบัร์วมจะไดำรั้์บัการ์
เก็บัรั์กษัาติามนโยบัายของ Dover แลัะสีามาร์ถืเขา้ไปดำบูันัทก้ไดำเ้ม่�อมกีาร์ร์อ้งขอ  
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บทนำา
A. วตัถุปุระสิงคัแ์ละกำารใช้ง้าน

หลักัปฏิบิัตัิขิองซัพัพลัายเออร์น์ี�ชื่ว่ยเสีร์มิหลักัปฏิบิัตัิแิลัะ
จร์ยิธุร์ร์มทางธุร่์กจิของ Dover โดำยร์ะบัข่อ้กำาหนดำสีำาหรั์บัการ์
ดำำาเนนิธุร่์กจิกบัั Dover Dover กำาหนดำใหซ้ัพัพลัายเออร์ด์ำำาเนนิ
ติามหลักัปฏิบิัตัิขิองซัพัพลัายเออร์ ์ติามที�ร์ะบัไ่วใ้นขอ้กำาหนดำ
แลัะเง่�อนไขของสีญัญากบััซัพัพลัายเออร์ ์แลัะเพ่�อแจง้เกี�ยว
กบััขอ้กำาหนดำไปยงัพนักงานแลัะคุูคุ่า้ที�ชื่ว่ยเหลัอ่ในดำา้นธุร่์กจิ
ของ Dover Dover คุาดำหวงัใหซ้ัพัพลัายเออร์ใ์ชื่ห้ลักัปฏิบิัตัิขิอง
ซัพัพลัายเออร์น์ี�เป็นแนวทางในการ์ดำำาเนนิธุร่์กจิอยา่งมจีร์ยิธุร์ร์ม 
มคีุวามรั์บัผู้ดิำชื่อบั แลัะถืกูกฎหมายในการ์ดำำาเนนิงานของติน 
Dover อาจขอใหซ้ัพัพลัายเออร์เ์ขา้ร์ว่มการ์ฝ้้กอบัร์มเป็นร์ะยะ ใน
หวัขอ้ที�กลัา่วถืง้ในหลักัปฏิบิัตัิขิองซัพัพลัายเออร์น์ี�

หลักัปฏิบิัตัิขิองซัพัพลัายเออร์น์ี�ไมไ่ดำท้ำาใหเ้กดิำสีทิธุติิามสีญัญา
สีำาหรั์บัซัพัพลัายเออร์ ์Dover จะปรั์บัปร์ง่ขอ้มลูัในหลักัปฏิบิัตัิ ิ
ของซัพัพลัายเออร์เ์ป็นร์ะยะ แลัะคุาดำหวงัใหซ้ัพัพลัายเออร์ค์ุอย
ติดิำติามขอ้มลูัอยูเ่สีมอ

บทนำา

“Dover” หมายถืง้ Dover Corporation ซั้�งร์วมถืง้สีว่น
งาน แพลัติฟื้อร์ม์ บัร์ษัิัทปร์ะกอบัการ์ แลัะสีาขายอ่ย
ของบัร์ษัิัท 

“หลักัปฏิบิัตัิขิองซัพัพลัายเออร์”์ หมายถืง้ หลักัปฏิบิัตัิ ิ
ของซัพัพลัายเออร์ฉ์บับัันี� “ซัพัพลัายเออร์”์ หร์อ่ “คุณ่” 
หมายถืง้ บัร์ษัิัท องคุก์ร์ หน่วยงานอ่�นๆ หร์อ่บัคุ่คุลัใดำ
ก็ติามที�ขาย หร์อ่ติอ้งการ์จะขายสีนิคุา้หร์อ่บัร์กิาร์ใหแ้ก ่
Dover (ซั้�งร์วมถืง้แติไ่มจ่ำากดัำเพยีง ซัพัพลัายเออร์ ์ผูู้ ้
จัดำจำาหน่าย ที�ปร์ก้ษัา เอเยน่ติ ์แลัะผูู้จั้ดำหาที�เป็นบัคุ่คุลั
ที�สีามอ่�นๆ) ร์วมถืง้พนักงาน ผูู้ป้ฏิบิัตัิงิานอ่�นๆ ติวัแทน 
เอเยน่ติ ์ผูู้รั้์บัจา้ง ผูู้รั้์บัจา้งชื่ว่ง แลัะผูู้จั้ดำหาสีนิคุา้ร์ายยอ่
ยอ่�นๆ ของซัพัพลัายเออร์์
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ซัพัพลัายเออร์ท์ก่ร์ายติอ้งปฏิบิัตัิติิามกฎหมายแลัะขอ้บังัคุบัั
ทั�งหมดำที�มผีู้ลับังัคุบััใชื่ก้บััธุร่์กจิของตินในปร์ะเทศที�ติน
ดำำาเนนิธุร่์กจิ แมว้า่กฎหมาย ขอ้บังัคุบัั แนวทางปฏิบิัตัิทิาง
ธุร่์กจิ แลัะขนบัธุร์ร์มเนยีมอาจแติกติา่งกนัมากในแติล่ัะ
ปร์ะเทศ แติห่ลักัปฏิบิัตัิขิองซัพัพลัายเออร์ก์็มขีอ้กำาหนดำติำ�า
สีด่ำที�ซัพัพลัายเออร์ท์ก่ร์ายของ Dover ติอ้งปฏิบิัตัิติิาม

A. กำารตอ่ตา้นกำารตดิสินิบนและกำารตอ่ตา้นกำารทจุรติ 

การ์เสีนอหร์อ่ใหเ้งนิสีนิบัน การ์จา่ยเงนิที�ไมเ่หมาะสีมอ่�นๆ 
หร์อ่สีิ�งที�มมีลูัคุา่เพ่�อใหไ้ดำม้าซั้�งชื่ยัชื่นะในธุร่์กจิหร์อ่ขอ้ไดำ ้
เปร์ยีบัที�ไมเ่ป็นธุร์ร์มถือ่เป็นเร์่�องที�ยอมรั์บัไมไ่ดำ ้แมอ้าจจะ
ติอ้งสีญูเสียีธุร่์กจิ หร์อ่ไดำรั้์บัคุวามยากลัำาบัาก (ติวัอยา่งเชื่น่ 
คุวามลัา่ชื่า้ในการ์ไดำรั้์บัการ์อน่ญาติหร์อ่ไดำใ้บัอน่ญาติ) การ์
เสีนอ จา่ย รั์บั หร์อ่เร์ยีกร์อ้งสีนิบันแลัะการ์จา่ยเงนิโดำยทจ่ร์ติิ
อ่�นๆ อาจลัะเมดิำกฎหมายติอ่ติา้นการ์ทจ่ร์ติิหลัายฉบับัั แลัะ
ทำาใหบ้ัคุ่คุลั ซัพัพลัายเออร์ข์อง Dover แลัะบัร์ษัิัท Dover 
เสีี�ยงติอ่คุวามรั์บัผู้ดิำทางแพง่แลัะอาญา แลัะบัทลังโทษั
สีถืานหนัก แลัะการ์ฝ่้าฝ่้นอาจทำาใหต้ิอ้งสีญูเสียีงานที�จะไดำ ้
จากรั์ฐบัาลัในอนาคุติ หา้มไมใ่หซ้ัพัพลัายเออร์ข์อง Dover 
มสีีว่นร์ว่มในการ์ทจ่ร์ติิ การ์ขูเ่ข็ญ หร์อ่การ์ยกัยอกในร์ปูแบับั
ใดำก็ติามกบัับัคุ่คุลัที�สีาม ไมว่า่จะเป็นรั์ฐบัาลัหร์อ่เอกชื่น แลัะ
ไมว่า่จะเป็นการ์เสีนอ จา่ย รั์บั หร์อ่เร์ยีกร์อ้งโดำยติร์งโดำย
พนักงานของซัพัพลัายเออร์ ์หร์อ่โดำยออ้มผู้า่นบัคุ่คุลัที�สีาม

ตวัอยา่งของสิญัญาณอนัตราย
• การ์เสีนอของขวญัหร์อ่คุวามบันัเทงิที�ฟื้่้งเฟ้ื้อ 

หร์อ่ติดิำติอ่กนัหลัายคุรั์�ง

• บัคุ่คุลัที�สีามที�ไมไ่ดำล้ังบัญัชื่รี์ายจา่ยของตินอยา่ง
ชื่ดัำเจน หร์อ่คุา่ติอบัแทนที�ไดำรั้์บัดำเูหมอ่นวา่จะมาก
เกนิไปเม่�อเทยีบักบัับัร์กิาร์ที�จัดำหาให ้

• ลักูคุา้หร์อ่เจา้หนา้ที�ที�พดูำเป็นนัยหร์อ่แนะนำาใหม้กีาร์
จา่ยเงนิเพ่�อใหไ้ดำม้าซั้�งธุร่์กจิหร์อ่ขอ้มลูั

• การ์ร์อ้งขอใหบ้ัคุ่คุลัที�สีามจา่ยเงนิใหเ้จา้หนา้ที�เพ่�อ
เร์ง่การ์ดำำาเนนิการ์ เชื่น่ การ์ผู้า่นพธิุกีาร์ศล่ักากร์

• การ์ขอจา้งสีมาชื่กิในคุร์อบัคุรั์ว

• การ์ขอการ์สีนับัสีน่นทางการ์เมอ่งหร์อ่การ์กศ่ลั

B. ของขวญั คัวามบนัเทงิและคัวามเอ่�อเฟ่ื้�อ
 
ซัพัพลัายเออร์ข์อง Dover ติอ้งเขา้ใจแลัะทำาติามหลักัปฏิบิัตัิ ิ
ของซัพัพลัายเออร์แ์ลัะกฎหมายแลัะขอ้บังัคุบััที�บังัคุบััใชื่ ้
เม่�อเสีนอหร์อ่รั์บัของขวญั คุวามชื่ว่ยเหลัอ่ ม่�ออาหาร์ คุวาม
บันัเทงิ หร์อ่คุวามเอ่�อเฟ่ื้�อติา่งๆ โดำยเสีนอใหห้ร์อ่รั์บัจาก
พนักงาน ลักูคุา้ หร์อ่คุูคุ่า้อ่�นๆ ของ Dover หร์อ่สีมาชื่กิใน
คุร์อบัคุรั์วของพวกเขา ของขวญั คุวามบันัเทงิ หร์อ่คุวาม
เอ่�อเฟ่ื้�อใดำๆ ดำงักลัา่วติอ้งสีอดำคุลัอ้งกบััแนวทางปฏิบิัตัิทิาง
ธุร่์กจิที�เป็นปร์กติวิสิียัของภมูภิาคุ แลัะนโยบัายของผูู้รั้์บั 
แลัะติอ้งไมส่ีง่ผู้ลักร์ะทบัในเชื่งิลับัติอ่ชื่่�อเสียีงของ Dover 
หร์อ่ซัพัพลัายเออร์ห์ากมกีาร์เปิดำเผู้ยสีูส่ีาธุาร์ณะ นอกจาก
นี� ซัพัพลัายเออร์ข์อง Dover จะติอ้งไมส่ีร์า้งหร์อ่ทำาใหเ้กดิำ
ลักัษัณะที�ดำเูป็นผู้ลัปร์ะโยชื่นท์บััซัอ้นเม่�อมสีีว่นร์ว่มในการ์
ดำำาเนนิการ์เหลัา่นี�
 

ตวัอยา่งของสิญัญาณอนัตราย

• ของขวญัหร์อ่คุวามบันัเทงิที�เกี�ยวขอ้งกบััเจา้ 
หนา้ที�รั์ฐ 

• ของขวญัหร์อ่คุวามบันัเทงิที�มมีลูัคุา่เกนิกวา่ที�กำาหนดำ

• ของขวญัหร์อ่คุวามบันัเทงิที�มมีลูัคุา่ไมว่า่เทา่ใดำ
ก็ติาม ซั้�งเสีนอใหพ้นักงานของ Dover ผูู้ม้อีำานาจ
ติดัำสีนิใจเกี�ยวกบััผูู้ม้อบัของขวญันั�น

• ของขวญัที�ไมเ่หมาะสีม เชื่น่ เงนิสีดำ

• ของขวญัหร์อ่คุวามบันัเทงิที�เสีนอใหใ้นร์ะหวา่งการ์
ปร์ะมลูังาน

C. กำารปฏิบิตัติามกำฎเกำณฑ์ท์างกำารคัา้ระดบัสิากำล 
 
ซัพัพลัายเออร์ข์อง Dover ติอ้งปฏิบิัตัิติิามกฎหมายแลัะขอ้
บังัคุบััทางการ์คุา้ร์ะหวา่งปร์ะเทศทั�งหมดำที�บังัคุบััใชื่ ้ไดำแ้ก ่
ขอ้บังัคุบััดำา้นการ์คุวบัคุม่การ์นำาเขา้ การ์สีง่ออก แลัะการ์สีง่
ออกซัำ�า ร์วมถืง้กฎหมายวา่ดำว้ยการ์สีั�งหา้ม การ์คุวำ�าบัาติร์ 
แลัะการ์ติอ่ติา้นการ์คุวำ�าบัาติร์ที�บังัคุบััใชื่ ้

ตวัอยา่งของสิญัญาณอนัตราย
• ซัพัพลัายเออร์ท์ี�พยายามออกใบักำากบััภาษีั 

ใหม้มีลูัคุา่ร์วมติำ�ากวา่มลูัคุา่จร์งิในการ์นำาเขา้ เพ่�อให ้
เสียีภาษีันำาเขา้สีนิคุา้นอ้ยลัง หร์อ่จัดำปร์ะเภทสีนิคุา้
บันใบักำากบััภาษีัไมต่ิร์งกบััคุวามเป็นจร์งิ เพ่�อหลักี
เลัี�ยงภาษีัติอ่ติา้นการ์ท่ม่ติลัาดำ

• ซัพัพลัายเออร์ท์ี�ทำาการ์ถืา่ยเทสีนิคุา้เพ่�อปิดำบังั
ปร์ะเทศติน้ทางหร์อ่สีนิคุา้ที�แทจ้ร์งิ ซั้�งจะติอ้งอยูภ่าย
ใติข้อ้จำากดัำหร์อ่การ์สีั�งหา้มของปร์ะเทศที�นำาเขา้

• ซัพัพลัายเออร์ท์ี�ทำาธุร่์กจิในปร์ะเทศที�ถืกูคุวำ�าบัาติร์
แลัะ/หร์อ่สีนับัสีน่นการ์คุวำ�าบัาติร์ทางเศร์ษัฐกจิที�ติอ้ง
หา้ม

 ปฏิบิตัติามกำฎหมาย ระเบย้บ และขอ้บงัคับัท้�มผ้ลบงัคับัใช้้

ปฏิบิตัติามกำฎหมาย 
ระเบย้บ และขอ้บงัคับัท้�ม ้
ผลบงัคับัใช้้
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F. กำารตอ่ตา้นกำารฟื้อกำเงนิ
 
Dover ดำำาเนนิธุร่์กจิกบััซัพัพลัายเออร์ท์ี�มชีื่ ่�อเสียีงเทา่นั�น ซั้�งมี
สีว่นเกี�ยวขอ้งในกจิกร์ร์มทางธุร่์กจิที�ถืกูติอ้งติามกฎหมาย โดำยมี
แหลัง่เงนิทน่ที�ถืกูติอ้งติามกฎหมาย ซัพัพลัายเออร์ข์อง Dover 
ติอ้งปฏิบิัตัิติิามกฎหมายที�มผีู้ลับังัคุบััใชื่เ้กี�ยวกบััการ์ฟื้อกเงนิ

ตวัอยา่งของสิญัญาณอนัตราย
• การ์เสีนอหร์อ่จา่ยเงนิใดำๆ ในร์ปูของเงนิสีดำจากลักูคุา้หร์อ่

คุูคุ่า้ 

• ลักูคุา้ที�จา่ยเงนิเกนิสีำาหรั์บัสีนิคุา้หร์อ่บัร์กิาร์ จากนั�นจง้ขอ
เงนิคุน่ในภายหลังั

• ลักูคุา้ ซัพัพลัายเออร์ ์เอเยน่ติ ์หร์อ่คุูคุ่า้ใดำๆ ที�ใหข้อ้มลูั
ไมคุ่ร์บัถืว้นหร์อ่น่าสีงสียั

• เงนิทน่ที�จา่ยไปยงั/มาจากบัคุ่คุลัที�สีามที�ไมเ่กี�ยวขอ้งใน
สีญัญา หร์อ่จา่ยไปยงั/มาจากปร์ะเทศที�โดำยปกติแิลัว้จะ
ไมเ่กี�ยวขอ้งกบััลักูคุา้

• การ์ชื่ำาร์ะเงนิในสีกล่ัเงนิที�นอกเหนอ่จากที�ร์ะบัไ่วใ้นใบั
แจง้หนี�

D.  กำฎหมายวา่ดว้ยกำารดำาเนนิธรุกำจิและกำารแขง่ขนัอยา่ง
เป็นธรรม 

 
Dover ปร์ะสีบัคุวามสีำาเร็์จดำว้ยการ์แขง่ขนัอยา่งเป็นธุร์ร์มแลัะ
ดำำาเนนิธุร่์กจิกบััลักูคุา้แลัะคุูคุ่า้อยา่งติร์งไปติร์งมา โดำยไมม่กีาร์
บัดิำเบัอ่น ปิดำบังั ใชื่ข้อ้มลูัที�เป็นคุวามลับััในทางที�ผู้ดิำ การ์แสีดำง
สีาร์ะสีำาคุญัอนัเป็นเท็จ หร์อ่การ์ปฏิบิัตัิทิางธุร่์กจิอ่�นใดำที�ไมเ่ป็น
ธุร์ร์ม ซัพัพลัายเออร์ข์อง Dover ติอ้งรั์กษัามาติร์ฐานการ์ดำำาเนนิ
ธุร่์กจิอยา่งยต่ิธิุร์ร์มในการ์โฆษัณา การ์ขาย แลัะการ์แขง่ขนั 

ซัพัพลัายเออร์ข์อง Dover ติอ้งปฏิบิัตัิติิามกฎหมายติอ่ติา้น
การ์ผู้กูขาดำแลัะกฎหมายวา่ดำว้ยการ์แขง่ขนัที�มผีู้ลับังัคุบััใชื่ใ้น
ปร์ะเทศที�ตินดำำาเนนิธุร่์กจิ กฎหมายเหลัา่นี�หา้มไมใ่หคุู้แ่ขง่
ทำาการ์ติกลังที�สีง่ผู้ลัติอ่ร์าคุา ติน้ทน่ ขอ้กำาหนดำหร์อ่เง่�อนไข
ของการ์ขาย ติลัาดำที�พวกเขาแขง่ขนั หร์อ่ลักูคุา้หร์อ่ซัพัพลัาย
เออร์ท์ี�พวกเขาทำาธุร่์กจิดำว้ย แลัะกฎหมายเหลัา่นี�อาจคุวบัคุม่
การ์ติกลังกนัเร์่�องการ์จัดำจำาหน่าย การ์ใหส้ีว่นลัดำ การ์ลัดำร์าคุา 
หร์อ่การ์จำากดัำอาณาเขติผูู้แ้ทนจำาหน่าย 

ตวัอยา่งของสิญัญาณอนัตราย

• คุูแ่ขง่ร์ายใดำก็ติามที�พยายามพดูำคุย่เกี�ยวกบััขอ้มลูัดำา้น
การ์แขง่ขนั เชื่น่ ร์าคุา การ์ปร์ะมลูั การ์ขาย การ์แบัง่เขติ 
หร์อ่บัคุ่คุลัที�สีามที�พวกเขาจะทำาธุร่์กจิดำว้ย

• การ์พดูำคุย่ในการ์พบัปะสีมาคุมทางการ์คุา้ การ์ปร์ะชื่ม่ หร์อ่
งานกจิกร์ร์มที�คุูแ่ขง่เขา้ร์ว่ม ซั้�งเกี�ยวขอ้งกบััร์าคุา ติลัาดำ 
ผู้ลักำาไร์ หร์อ่เร์่�องอ่�นๆ ที�อาจเป็นปร์ะโยชื่นต์ิอ่คุูแ่ขง่

• การ์ไดำม้าซั้�งขอ้มลูัดำา้นการ์แขง่ขนัโดำยใชื่ว้ธิุกีาร์ที�ผู้ดิำ
กฎหมายหร์อ่ผู้ดิำหลักัจร์ยิธุร์ร์ม เชื่น่ การ์บัดิำเบัอ่น การ์
หลัอกลัวง การ์ขโมย การ์สีอดำแนม หร์อ่การ์ติดิำสีนิบัน

E. ผลประโยช้นท์บัซัอ้น
 
เม่�อใดำกต็ิามที�เป็นไปไดำ ้ซัพัพลัายเออร์ข์อง Dover ติอ้งหลักี
เลัี�ยงการ์มสีีว่นเกี�ยวขอ้งกบััผู้ลัปร์ะโยชื่นท์บััซัอ้นที�เกดิำจร์งิหร์อ่ดำู
เหมอ่นวา่จะเกดิำข้�น ร์ะหวา่งผู้ลัปร์ะโยชื่นข์องซัพัพลัายเออร์แ์ลัะ
ผู้ลัปร์ะโยชื่นข์อง Dover หลักัปฏิบิัตัิขิองซัพัพลัายเออร์น์ี�กำาหนดำ
ใหต้ิอ้งเปิดำเผู้ยเกี�ยวกบััผู้ลัปร์ะโยชื่นท์บััซัอ้นดำงักลัา่ว แลัะการ์
จัดำการ์กบััผู้ลัปร์ะโยชื่นท์บััซัอ้นที�หลักีเลัี�ยงไมไ่ดำอ้ยา่งมจีร์ยิธุร์ร์ม

ตวัอยา่งของสิญัญาณอนัตราย
• พนักงานของซัพัพลัายเออร์ม์งีานนอกที�ทำากบัั 

บัร์ษัิัทที�เป็นคุูแ่ขง่ปัจจบ่ันัหร์อ่อาจเป็นคุูแ่ขง่ในอนาคุติ
ของ Dover

• ซัพัพลัายเออร์ม์ผีู้ลัปร์ะโยชื่นท์ี�คุอ่นขา้งสีงูในการ์เป็น
เจา้ของบัร์ษัิัทที�เป็นคุูแ่ขง่ปัจจบ่ันัหร์อ่อาจเป็นคุูแ่ขง่ใน
อนาคุติของ Dover (ยกเวน้การ์ลังทน่ในมลูัคุา่ที�กำาหนดำ
กบัับัร์ษัิัทที�อยูใ่นติลัาดำห่น้)

• พนักงานของซัพัพลัายเออร์เ์ป็นสีมาชื่กิในคุร์อบัคุรั์ว
หร์อ่มคีุวามสีมัพันธุส์ีว่นติวัที�ใกลัช้ื่ดิำกบััผูู้ต้ิดิำติอ่หลักั/ผูู้ม้ี
อำานาจติดัำสีนิใจที� Dover (หร์อ่ในทางกลับัักนั)

 ปฏิบิตัติามกำฎหมาย ระเบย้บ และขอ้บงัคับัท้�มผ้ลบงัคับัใช้้
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I. สิ ิ�งแวดลอ้ม

Dover มคีุวามรั์บัผู้ดิำชื่อบัในการ์สีร์า้งมลูัคุา่ทางเศร์ษัฐกจิ
ใหแ้กผูู่้ถ้ือ่ห่น้แลัะลักูคุา้ โดำยมแีนวทางปฏิบิัตัิทิี�ยั�งยน่เพ่�อ
ปกป้องสีภาพแวดำลัอ้มที�ดำใีนร์ะยะยาว ร์วมถืง้พนักงาน
ของ Dover แลัะชื่ม่ชื่นที�เร์าดำำาเนนิธุร่์กจิ ซัพัพลัายเออร์์
ของ Dover ติอ้งปฏิบิัตัิติิามกฎหมายแลัะขอ้บังัคุบััดำา้นสีิ�ง
แวดำลัอ้มทั�งหมดำที�มผีู้ลับังัคุบััใชื่ ้ร์วมถืง้มาติร์ฐานติา่งๆ 
ทั�งนี�เพ่�อลัดำผู้ลักร์ะทบัในเชื่งิลับัติอ่สีิ�งแวดำลัอ้มใหน้อ้ย
ที�สีด่ำ ซัพัพลัายเออร์ข์อง Dover ติอ้งพยายามอน่รั์กษ์ั
ทรั์พยากร์ธุร์ร์มชื่าติ ิร์วมถืง้นำ �าแลัะพลังังาน แลัะลัดำหร์อ่
ขจัดำของเสียี บัร์ร์จภ่ณัฑ์ ์แลัะการ์ใชื่ส้ีาร์ที�เป็นอนัติร์าย 
Dover คุาดำหวงัใหซ้ัพัพลัายเออร์ส์ีนับัสีน่นการ์ร์ายงาน
ดำา้นสีิ�งแวดำลัอ้ม โดำยติอบักลับััคุำาขอขอ้มลูัของ Dover 
เกี�ยวกบััคุวามม่ง่มั�นแลัะคุวามคุบ่ัหนา้ดำา้นคุวามยั�งยน่โดำย
ทนัที

J. ขอ้มลูภัายใน

คุณ่ติอ้งไมซ่ั่�อหร์อ่ขายหลักัทรั์พยข์อง Dover หร์อ่บัร์ษัิัท
อ่�นใดำ หากคุณ่ม ี“ขอ้มลูัภายใน” ซั้�งเป็นขอ้มลูัสีำาคุญัที�
ไมเ่ปิดำเผู้ยติอ่สีาธุาร์ณะ ขอ้มลูัสีำาคุญัคุอ่ขอ้มลูัใดำๆ ซั้�ง
นักลังทน่ที�มเีหติผู่้ลัมกัจะพจิาร์ณาวา่มคีุวามสีำาคุญัในการ์
ติดัำสีนิใจวา่คุวร์จะซั่�อ ขาย หร์อ่ถือ่หลักัทรั์พยไ์วห้ร์อ่ไม ่
(ติวัอยา่งเชื่น่ ขอ้มลูัเกี�ยวกบััการ์ชื่นะหร์อ่แพก้าร์ปร์ะมลูั
โคุร์งการ์สีำาคุญั) นอกจากนี�คุณ่ยงัไมส่ีามาร์ถืใหข้อ้มลูั
ภายในแกผูู่้อ้ ่�นที�อาจใชื่ข้อ้มลูันั�นเพ่�อซั่�อหร์อ่ขายหลักั
ทรั์พย์

K. กำารปฏิบิตัติามขอ้กำำาหนดของผลติภัณัฑ์ ์

Dover ม่ง่มั�นที�จะปฏิบิัตัิติิามมาติร์ฐานในขอ้กำาหนดำของ
ผู้ลัติิภณัฑ์ใ์นทก่เขติอำานาจศาลัที� Dover แลัะลักูคุา้
ของ Dover ดำำาเนนิงาน ซัพัพลัายเออร์ต์ิอ้งทำาใหแ้น่ใจ
วา่วสัีดำท่ี�มาจากซัพัพลัายเออร์เ์ป็นไปติามขอ้กำาหนดำของ
ผู้ลัติิภณัฑ์ท์ี�บังัคุบััใชื่ท้ั�งหมดำ ติลัอดำจนกฎหมายเกี�ยวกบัั
สีาร์เคุมแีลัะวสัีดำ ่ขอ้บังัคุบััแลัะมาติร์ฐานติา่งๆ Dover คุาดำ
หวงัวา่ซัพัพลัายเออร์จ์ะใหข้อ้มลูัที�คุร์บัถืว้นแลัะถืกูติอ้ง
เกี�ยวกบััองคุป์ร์ะกอบัของวสัีดำต่ิามคุำาขอ แลัะเพ่�อใหเ้ป็น
ไปติามมาติร์ฐานแลัะขอ้กำาหนดำทั�งหมดำที� Dover แจง้ไป
ยงัซัพัพลัายเออร์์

G. แรท่ ้�อยูภ่ัายใตข้อ้ขดัแยง้

ซัพัพลัายเออร์ข์อง Dover ติอ้งใหคุ้วามร์ว่มมอ่เม่�อไดำรั้์บั
การ์ร์อ้งขอเพ่�อติร์วจสีอบัวเิคุร์าะหส์ีถืานะโดำย Dover ในแง่
ที�มาของคุนกลัางที�เกี�ยวขอ้งกบััการ์ซั่�อวสัีดำห่ร์อ่สีนิคุา้ซั้�งมี
แร์ท่ี�อยูภ่ายใติข้อ้ขดัำแยง้ เพ่�อติร์วจสีอบัวา่วสัีดำห่ร์อ่สีนิคุา้
เหลัา่นั�นอาจมาจากเหมอ่งแร์ห่ร์อ่ผู้ลัติิในปร์ะเทศที�เขา้ขา่ย 
หร์อ่ไดำม้าจากแหลัง่ที�มกีาร์ใชื่ซ้ัำ�าหร์อ่ไม ่โดำยเป็นไปติาม
ขอ้กำาหนดำในการ์ร์ายงานของ Dover ภายใติก้ฎหมาย US 
Dodd-Frank มาติร์า 1502 เม่�อมกีาร์ร์ะบัใ่นใบัสีั�งซั่�อสีนิคุา้
หร์อ่ขอ้ติกลังในการ์จัดำหาสีนิคุา้ ซัพัพลัายเออร์ต์ิอ้งปฏิบิัตัิ ิ
ติามขอ้กำาหนดำใดำๆ ของ Dover ในการ์จัดำหาสีนิคุา้ สีว่น
ปร์ะกอบั อะไหลั ่แลัะวสัีดำซ่ั ้�งปร์าศจากแร์ท่ี�อยูภ่ายใติข้อ้ขดัำ
แยง้ ซั้�งมาจากเหมอ่งแร์ห่ร์อ่ผู้ลัติิในปร์ะเทศที�เขา้ขา่ยซั้�ง
สีนับัสีน่นขอ้ขดัำแยง้ทางการ์ทหาร์ในภมูภิาคุ โปร์ดำดำนูโยบัาย
แร์ท่ี�อยูภ่ายใติข้อ้ขดัำแยง้ของ Dover เพ่�อศก้ษัาขอ้มลูัเพิ�ม
เติมิ

“แร์ท่ี�อยูภ่ายใติข้อ้ขดัำแยง้” ไดำแ้ก ่ดำบีัก่ (แคุสีซัเิทอไร์ติ)์ 
ทงัสีเติน (วล่ัแฟื้ร์ไมติ)์ แทนทาลัมั (โคุลัมัไบัติ-์แทนทาไลัติ ์
หร์อ่ โคุลัแทน) ทอง แลัะโลัหะอน่พันธุท์ี�มาจากแร์เ่หลัา่นี� 
“ปร์ะเทศที�เขา้ขา่ย” ไดำแ้ก ่สีาธุาร์ณรั์ฐปร์ะชื่าธุปิไติยคุองโก 
แองโกลัา บัร่์น่ดำ ีสีาธุาร์ณรั์ฐแอฟื้ร์กิากลัาง สีาธุาร์ณรั์ฐ
คุองโก ร์วนัดำา เซัาทซ์ัดูำาน แทนซัาเนยี ยกูนัดำา แลัะ
แซัมเบัยี

H. สิทิธมินษุัยช้น

เพ่�อให ้Dover สีามาร์ถืดำำาเนนิธุร่์กจิอยา่งใหคุ้วามเคุาร์พ
แลัะสีนับัสีน่นสีทิธุมิน่ษัยชื่นขั�นพ่�นฐาน ซัพัพลัายเออร์ต์ิอ้ง
ปฏิบิัตัิติิามกฎหมายแลัะขอ้บังัคุบััที�บังัคุบััใชื่ ้ซั้�งเกี�ยวกบัั
หวัขอ้ดำา้นสีทิธุมิน่ษัยชื่น เชื่น่ โอกาสีในการ์จา้งงานที�เทา่
เทยีมกนั การ์เลัอ่กปฏิบิัตัิแิลัะการ์ลัว่งลัะเมดิำ เสีร์ภีาพใน
การ์สีมาคุม แร์งงานเด็ำกแลัะแร์งงานบังัคุบัั การ์ใชื่ง้านเยี�ยง
ทาสี การ์คุา้มน่ษัย ์แลัะสีข่ภาพแลัะคุวามปลัอดำภยั ดำขูอ้มลูั
เพิ�มเติมิในหวัขอ้ “รั์กษัาคุวามเป็นธุร์ร์มแลัะปลัอดำภยัในที�
ทำางาน”

 ปฏิบิตัติามกำฎหมาย ระเบย้บ และขอ้บงัคับัท้�มผ้ลบงัคับัใช้้
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ปกำป้องสินิทรพัย ์ขอ้มลู และช้่�อเสิย้งของ DOVER

ซัพัพลัายเออร์ข์อง Dover ติอ้งรั์กษัา ปกป้อง แลัะมคีุวาม
รั์บัผู้ดิำชื่อบัในการ์ใชื่ท้รั์พยส์ีนิของ Dover ที�ตินสีามาร์ถื
เขา้ใชื่ง้านไดำ ้แลัะปกป้องจากการ์โจร์กร์ร์ม คุวามเสียีหาย 
การ์สีญูหาย หร์อ่การ์ใชื่ใ้นทางที�ผู้ดิำ ซั้�งร์วมถืง้สีนิทรั์พย์
ที�จับัติอ้งไดำแ้ลัะจับัติอ้งไมไ่ดำ ้เชื่น่ แนวคุดิำ นวตัิกร์ร์ม 
เทคุโนโลัย ีแบัร์นดำ ์แลัะขอ้มลูัที�เป็นคุวามลับัั

A. ทรพัยส์ินิทางปญัญา

ซัพัพลัายเออร์ต์ิอ้งเคุาร์พในสีทิธุดิำา้นทรั์พยส์ีนิทาง
ปัญญา ทั�งร์ะหวา่งการ์ทำางานกบัั Dover แลัะหลังัจาก
นั�น สีทิธุบิัตัิร์ ลัขิสีทิธุิ� แลัะเคุร์่�องหมายการ์คุา้ที�เป็นของ
ผูู้อ้่�นเป็นสีิ�งที�ไมอ่าจนำามาใชื่ไ้ดำโ้ดำยไมไ่ดำรั้์บัอน่ญาติ
อยา่งชื่ดัำแจง้จากผูู้เ้ป็นเจา้ของ การ์ถืา่ยโอนหร์อ่แบัง่ปัน
เทคุโนโลัยหีร์อ่ขอ้มลูัคุวามร์ูห้ร์อ่วธิุกีาร์ติอ้งกร์ะทำาอยูบ่ัน
พ่�นฐานของคุวาม “จำาเป็นติอ้งทร์าบั” แลัะอยูใ่นลักัษัณะ
ที�ปกป้องสีทิธุดิำา้นทรั์พยส์ีนิทางปัญญา แลัะเป็นไปติาม
กฎหมายทอ้งถืิ�น

B.  ขอ้มลูท้�เป็นคัวามลบั คัวามปลอดภัยัของขอ้มลู 
และคัวามเป็นสิว่นตวั 

ซัพัพลัายเออร์ต์ิอ้งปกป้องขอ้มลูัที�เป็นกร์ร์มสีทิธุิ�แลัะเป็น
คุวามลับััของ Dover ซั้�งร์วมถืง้ขอ้มลูัทั�งหมดำที�ไมเ่ป็น
สีาธุาร์ณะ ไมว่า่จะเป็นลัายลักัษัณอ์กัษัร์หร์อ่วาจา ซั้�ง 
Dover มปีร์ะโยชื่นท์างธุร่์กจิอยา่งถืกูติอ้งติามกฎหมาย
ในการ์ปกป้อง ซั้�งร์วมถืง้ขอ้มลูัทางเทคุนคิุ การ์ออกแบับั
หร์อ่ขั�นติอน การ์ปรั์บัปร์ง่ ผู้ลัติิภณัฑ์ใ์หม ่ผู้ลัติิภณัฑ์์
ในร์ะหวา่งการ์พัฒนา สีิ�งปร์ะดำษิัฐ ์แบับัจำาลัอง คุูม่อ่ 
คุวามร์ูห้ร์อ่วธิุกีาร์ ขอ้มลูัทางการ์เงนิ ขอ้มลูัร์าคุา การ์
พัฒนาธุร่์กจิหร์อ่แผู้นการ์ซั่�อกจิการ์ แผู้นการ์ติลัาดำ การ์
ดำำาเนนิโคุร์งการ์ ร์วมถืง้ร์ายการ์ลักูคุา้แลัะซัพัพลัายเออร์ ์
ซัพัพลัายเออร์ต์ิอ้งปฏิบิัตัิติิามกฎหมายวา่ดำว้ยคุวามเป็น
สีว่นติวั การ์รั์กษัาคุวามปลัอดำภยัแลัะการ์คุ่ม้คุร์องขอ้มลูั
ทั�งหมดำที�บังัคุบััใชื่ ้ซั้�งคุวบัคุม่การ์จัดำการ์ การ์ใชื่ ้แลัะ
การ์เก็บัรั์กษัาขอ้มลูัแลัะบันัทก้ที�จัดำหาโดำย Dover ซั้�ง
อาจร์วมถืง้ขอ้มลูัสีว่นบัคุ่คุลัที�เป็นเร์่�องสีว่นติวัแลัะมคีุวาม
ลัะเอยีดำออ่น

ตวัอยา่งของสิญัญาณอนัตราย
• การ์พดูำคุย่เกี�ยวกบััขอ้มลูัที�เป็นคุวามลับัักบัับัคุ่คุ 

ลัที�สีามโดำยไมม่ขีอ้ติกลังดำา้นการ์รั์กษัาคุวามลับััของ
ขอ้มลูั

• การ์ถืา่ยโอนขอ้มลูัภายในที�เกี�ยวขอ้งกบััขอ้มลูัสีว่น
ติวัจากสีหภาพยโ่ร์ป

• การ์เปิดำเผู้ยขอ้มลูัที�เป็นคุวามลับััโดำยไมไ่ดำต้ิั�งใจใน
การ์ปร์ะชื่ม่ภายนอก

• คุอมพวิเติอร์ห์ร์อ่อป่กร์ณเ์คุลั่�อนที�ที�ไมไ่ดำรั้์บัการ์
ดำแูลัหร์อ่ปกป้อง ซั้�งมขีอ้มลูัที�เป็นกร์ร์มสีทิธุิ�แลัะเป็น
คุวามลับััของ Dover

• การ์ร์อ้งขอขอ้มลูัที�มาจากแหลัง่ที�น่าสีงสียั

• การ์รั์บัจา้งชื่ว่งที�ไมโ่ปร์ง่ใสีโดำยผูู้ใ้หบ้ัร์กิาร์ปร์ะมวลั
ผู้ลัขอ้มลูัแลัะการ์ปร์ะมวลัผู้ลัแบับักลั่ม่เมฆ

• การ์ใชื่ข้อ้มลูัที�เป็นกร์ร์มสีทิธุิ�หร์อ่เป็นคุวามลับััของ 
Dover เกนิขอบัเขติหนา้ที� หร์อ่ใชื่เ้พ่�อปร์ะโยชื่นข์อง
ซัพัพลัายเออร์ห์ร์อ่ผูู้อ้่�น

C.  บญัช้แ้ละบนัทกึำท้�ถุกูำตอ้ง กำารจดักำารบนัทกึำ และกำาร
ใหค้ัวามรว่มมอ่ในกำารตรวจสิอบ กำารตรวจประเมนิ 
และกำารสิอบสิวน 

ซัพัพลัายเออร์ต์ิอ้งเก็บัรั์กษัาเอกสีาร์แลัะบันัทก้ติา่งๆ ติาม
กฎหมายที�มผีู้ลับังัคุบััใชื่ ้ไดำแ้ก ่บัญัชื่ ีร์ายงานคุณ่ภาพ 
บันัทก้เวลัา ร์ายงานคุา่ใชื่จ้า่ยที�ถืกูติอ้ง ทนัเวลัา แลัะคุร์บั
ถืว้น ติลัอดำจนเอกสีาร์ที�สีง่ให ้Dover หน่วยงานคุวบัคุม่ หร์อ่
ฝ่้ายอ่�นๆ ซั้�งร์วมถืง้เอกสีาร์ที�จำาเป็นติอ้งใชื่เ้พ่�อแสีดำงใหเ้ห็น
ถืง้การ์ปฏิบิัตัิติิามกฎหมายแลัะหลักัปฏิบิัตัิขิองซัพัพลัาย 
เออร์ฉ์บับัันี� หร์อ่เกี�ยวขอ้งกบััการ์ฟ้ื้องร์อ้ง การ์ติร์วจปร์ะเมนิ 
หร์อ่การ์สีอบัสีวนที�ยงัไมส่ี ิ�นสีด่ำ ซัพัพลัายเออร์ต์ิอ้งใหคุ้วาม
ร์ว่มมอ่เม่�อมกีาร์ร์อ้งขอเพ่�อติร์วจสีอบั ติร์วจปร์ะเมนิ แลัะ
สีอบัสีวนโดำย Dover หร์อ่ติวัแทนใดำๆ ที�ไดำรั้์บัอน่ญาติ
เกี�ยวกบััการ์ปฏิบิัตัิติิามหลักัปฏิบิัตัิขิองซัพัพลัายเออร์ฉ์บับัั
นี� นอกจากนี�ซัพัพลัายเออร์ย์งัคุวร์ใหคุ้วามร์ว่มมอ่เม่�อไดำรั้์บั
การ์ร์อ้งขอที�สีมเหติส่ีมผู้ลัจาก Dover หร์อ่ที�ปร์ก้ษัาซั้�งเป็น
บัคุ่คุลัที�สีาม ในเร์่�องที�เกี�ยวขอ้งกบััการ์ปร์ะเมนิการ์ดำำาเนนิ
การ์ของซัพัพลัายเออร์ต์ิามหลักัปฏิบิัตัิขิองซัพัพลัายเออร์์
นี� ทั�งในดำา้นบัญัชื่แีลัะบันัทก้ทางการ์เงนิ คุณ่ภาพ คุวาม
ปลัอดำภยั แลัะการ์ปฏิบิัตัิติิามขอ้กำาหนดำดำา้นสีิ�งแวดำลัอ้ม

ปกำป้องสินิทรพัย ์ขอ้มลู 
และช้่�อเสิย้งของ Dover
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A. คัวามปลอดภัยั

ซัพัพลัายเออร์ข์อง Dover มคีุวามรั์บัผู้ดิำชื่อบัในการ์
สีนับัสีน่นใหม้ทีี�ทำางานที�ปลัอดำภยั สีะอาดำ แลัะมกีาร์รั์กษัา
คุวามปลัอดำภยั แลัะดำำาเนนิธุร่์กจิติามกฎหมายแลัะขอ้
บังัคุบััดำา้นสีข่ภาพแลัะคุวามปลัอดำภยัที�มผีู้ลับังัคุบััใชื่ ้คุวร์มี
มาติร์ฐานติา่งๆ ซั้�งร์วมถืง้แติไ่มจ่ำากดัำเพยีงสีญัญาณแจง้เหติ่
เพลังิไหม ้การ์ซัอ้มหนไีฟื้ ทางออกฉ่กเฉนิที�ทำาเคุร์่�องหมาย
ไวอ้ยา่งชื่ดัำเจน แลัะเคุร์่�องดำบััเพลังิ เพ่�อเป็นมาติร์การ์
ป้องกนัไวก้อ่นแลัะชื่ว่ยป้องกนัเหติฉ่่กเฉนิ นอกจากนี� Dover 
ยงักำาหนดำวา่ซัพัพลัายเออร์ต์ิอ้งทร์าบั เขา้ใจ แลัะปฏิบิัตัิ ิ
ติามกฎหมายทั�งหมดำที�บังัคุบััใชื่ ้ซั้�งคุวบัคุม่ในดำา้นคุวาม
ปลัอดำภยัแลัะคุณ่ภาพของผู้ลัติิภณัฑ์์

ตวัอยา่งของสิญัญาณอนัตราย
• การ์ไมป่ฏิบิัตัิติิามขอ้บังัคุบััหร์อ่นโยบัายดำา้นคุวาม

ปลัอดำภยัที�มผีู้ลับังัคุบััใชื่ ้

• การ์ไมแ่จง้เกี�ยวกบััอบ่ัตัิเิหติแ่ลัะการ์บัาดำเจ็บั

• สีภาพที�ทำางานหร์อ่การ์ปฏิบิัตัิทิี�ไมป่ลัอดำภยั เชื่น่ 
อนัติร์ายจากการ์สีมัผัู้สี ทางออกฉ่กเฉนิที�ถืกูปิดำกั�น 
หร์อ่การ์ไมใ่ชื่อ้ป่กร์ณป้์องกนั

• ผูู้ป้ฏิบิัตัิงิานที�ใชื่ ้คุร์อบัคุร์อง หร์อ่อยูภ่ายใติอ้ทิธุพิลั
ของแอลักอฮอลั ์ยาที�ผู้ดิำกฎหมาย หร์อ่สีาร์ใดำๆ ที�
สีามาร์ถืร์บักวนการ์ทำางานที�ปลัอดำภยั

• คุวามร์น่แร์งในที�ทำางาน

• การ์จัดำหาที�พักสีำาหรั์บัผูู้ป้ฏิบิัตัิงิานที�ไมส่ีะอาดำ ไม่
ปลัอดำภยั หร์อ่ไมต่ิอบัสีนองคุวามติอ้งการ์พ่�นฐาน

• การ์ไมป่ฏิบิัตัิติิามขอ้กำาหนดำดำา้นคุวามปลัอดำภยัแลัะ
คุณ่ภาพของผู้ลัติิภณัฑ์์

ทำาใหท้ ้�ทำางานเป็นสิถุานท้�ท ้�
ปลอดภัยัและมค้ัวามยตุธิรรม

B.  แนวทางปฏิบิตัใินกำารจา้งงานท้�มจ้รยิธรรม นโยบาย
ดา้นกำารคักุำคัามและกำารไมแ่บง่แยกำ 

Dover มองเห็นคุณ่คุา่ของคุวามสีามาร์ถื แนวคุดิำ แลัะ
พ่�นฐานที�หลัากหลัาย แลัะกำาหนดำวา่สีถืานที�ทำางานของ
ซัพัพลัายเออร์ต์ิอ้งมคีุวามเป็นมอ่อาชื่พีแลัะปร์าศจากการ์
แบัง่แยก การ์ลัว่งลัะเมดิำ แลัะการ์คุก่คุาม ซัพัพลัายเออร์์
ติอ้งปกป้องแลัะเคุาร์พสีทิธุมิน่ษัยชื่นของพนักงานแลัะผูู้ ้
อ่�นในการ์ดำำาเนนิธุร่์กจิ ซัพัพลัายเออร์ท์ก่ร์ายติอ้งปฏิบิัตัิติิอ่
พนักงาน ผูู้ป้ฏิบิัตัิงิานอ่�นๆ แลัะผูู้ส้ีมคัุร์งานดำงันี� 

• ปฏิบิัตัิติิอ่ทก่คุนอยา่งใหเ้กยีร์ติ ิยต่ิธิุร์ร์ม แลัะให ้
คุวามเคุาร์พ แลัะใหโ้อกาสีทก่คุนอยา่งเทา่เทยีมกนั
ติามที�กฎหมายกำาหนดำไวส้ีงูสีด่ำ

• ติดัำสีนิใจจา้งงานติามคุวามสีามาร์ถืแลัะคุณ่สีมบัตัิิ

• ไมป่ฏิบิัตัิติิอ่ใคุร์ก็ติามในลักัษัณะที�แบัง่แยก 
เน่�องจากเชื่่�อชื่าติ ิสีผีู้วิ ศาสีนา คุวามพกิาร์ ติน้
กำาเนดิำสีญัชื่าติ ิเพศสีภาพ ร์สีนยิมทางเพศ อตัิ
ลักัษัณแ์ลัะการ์แสีดำงออกทางเพศ สีถืานะสีมร์สี อาย ่
หร์อ่ลักัษัณะเฉพาะอ่�นๆ ที�ไดำรั้์บัการ์คุ่ม้คุร์องติาม
กฎหมายทอ้งถืิ�น

• ไมส่ีร์า้งใหเ้กดิำหร์อ่ยอมใหม้สีีภาพแวดำลัอ้มการ์
ทำางานที�ไมเ่ป็นมอ่อาชื่พี ไมพ่ง้ปร์าร์ถืนา หร์อ่เป็น
ปร์ปักษ์ั

• เคุาร์พสีทิธุใินการ์มอีสิีร์ะที�จะเขา้ร์ว่มหร์อ่ไมเ่ขา้ร์ว่ม
กบัักลั่ม่ใดำๆ ติามกฎหมายทอ้งถืิ�น

• ปฏิบิัตัิติิามกฎหมายวา่ดำว้ยคุา่จา้งแลัะชื่ั�วโมงทำางาน
ที�บังัคุบััใชื่ท้ั�งหมดำ แลัะเร์าสีนับัสีน่นใหจ้า่ยคุา่จา้งที�
เหมาะสีมกบััคุวามติอ้งการ์ขั�นพ่�นฐาน แลัะมรี์ายไดำ ้
เหลัอ่พอที�จะมเีงนิใชื่จ้า่ยสีว่นเกนิ 

• ปฏิบิัตัิติิามกฎหมายทอ้งถืิ�นที�บังัคุบััใชื่ท้ั�งหมดำ
เกี�ยวกบััการ์ใชื่แ้ร์งงานเด็ำก แลัะเก็บับันัทก้อายข่อง
พนักงาน

• ไมใ่ชื่แ้ร์งงานบังัคุบัั แร์งงานขดัำหนี� แร์งงานที�จำายอม 
แร์งงานนักโทษั หร์อ่แร์งงานติามสีญัญา
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• ไมข่ม่ขูห่ร์อ่ทำาใหพ้นักงานติอ้งรั์บัการ์ลังโทษัทางกาย 
การ์บังัคุบััขูเ่ข็ญทางกายหร์อ่ทางใจ หร์อ่การ์ลัว่งลัะเมดิำ
ทางเพศ

• ติอ้งแน่ใจวา่พนักงานทำางานดำว้ยคุวามสีมคัุร์ใจ

• ไมจ่งใจจัดำหาวสัีดำจ่ากซัพัพลัายเชื่นที�มสีีว่นเกี�ยวขอ้งใน
การ์คุา้มน่ษัย ์แลัะใชื่คุ้วามพยายามอยา่งสีมเหติผู่้ลัใน
การ์ทำาใหแ้น่ใจวา่ซัพัพลัายเออร์ข์องตินปฏิบิัตัิติิามขอ้
กำาหนดำนี�

ตวัอยา่งของสิญัญาณอนัตราย
•  การ์ไมป่ฏิบิัตัิติิามกฎหมายเกี�ยวกบััคุา่จา้งขั�นติำ�า

สีด่ำแลัะสีงูสีด่ำ คุา่ลัว่งเวลัา แลัะ/หร์อ่การ์ใหผู้้ลั
ปร์ะโยชื่นต์ิามที�กฎหมายกำาหนดำ

•  การ์จา้งงานหร์อ่การ์ทำางานของเด็ำกที�มอีายต่ิำ�ากวา่ 
15 ปี หร์อ่มอีายต่ิำ�ากวา่การ์จบัการ์ศก้ษัาภาคุบังัคุบัั
ในปร์ะเทศที�ทำางาน

•  การ์จา้งเด็ำกใหท้ำางานที�อาจเป็นอนัติร์ายติอ่สีข่ภาพ
หร์อ่คุวามปลัอดำภยัของเด็ำก 

•  การ์กำาหนดำใหม้กีาร์ติร์วจทางการ์แพทยซ์ั้�ง
สีามาร์ถืนำามาใชื่ใ้นการ์แบัง่แยก ยกเวน้ในกร์ณีที�
กำาหนดำโดำยกฎหมายที�มผีู้ลับังัคุบััใชื่ ้หร์อ่เป็นการ์
ร์ะมดัำร์ะวงัเพ่�อคุวามปลัอดำภยัในที�ทำางาน

•  พฤติกิร์ร์มลัว่งลัะเมดิำ เชื่น่ การ์ลัว่งลัะเมดิำทางเพศ
หร์อ่การ์สีมัผัู้สีทางกายที�ไมพ่ง้ปร์ะสีงคุ ์การ์ใสีร่์า้ย
ป้ายสี ีเร์่�องติลักที�เป็นการ์ดำหูมิ�น หร์อ่คุวามคุดิำเห็น
หร์อ่เน่�อหาที�ไมเ่หมาะสีม

•  การ์จัดำหาวสัีดำจ่ากซัพัพลัายเชื่นที�มสีีว่นเกี�ยวขอ้ง
กบััการ์คุา้มน่ษัยห์ร์อ่การ์ใชื่ง้านเยี�ยงทาสี 

•  การ์จา้งคุนทำางานโดำยที�นายจา้งยด้ำคุา่จา้งไว ้
จนกวา่จะชื่ำาร์ะหนี�จากคุา่ธุร์ร์มเนยีมในการ์จัดำหา
งานแลัะดำอกเบัี�ยที�เกี�ยวขอ้ง แลัะ/หร์อ่การ์เก็บั
เอกสีาร์การ์เขา้เมอ่งของลักูจา้งไวเ้พ่�อผู้กูมดัำกบัั
การ์จา้งงาน

กำารรายงานขอ้กำงัวล
Dover จร์งิจังในเร์่�องการ์ลัะเมดิำหลักัปฏิบิัตัิขิองซัพัพลัาย
เออร์น์ี� แลัะติร์วจสีอบัร์ายงานกร์ณีที�เกดิำข้�นจร์งิหร์อ่สีงสียั
วา่มกีาร์ปร์ะพฤติผิู้ดิำ ติามคุวามเหมาะสีม หากซัพัพลัาย
เออร์ฝ่์้าฝ่้นขอ้กำาหนดำขอ้ใดำขอ้หน้�งในหลักัปฏิบิัตัิขิอง
ซัพัพลัายเออร์ฉ์บับัันี� Dover อาจยต่ิคิุวามสีมัพันธุก์บัั
ซัพัพลัายเออร์ร์์ายนั�น ในกร์ณีที�เหมาะสีม Dover อาจ
สีง่เร์่�องการ์กร์ะทำาผู้ดิำติอ่ไปยงัหน่วยงานที�เหมาะสีม 
ซัพัพลัายเออร์ค์ุวร์ร์ายงานเกี�ยวกบััการ์ฝ่้าฝ่้นหลักัปฏิบิัตัิ ิ
ของซัพัพลัายเออร์น์ี�ติามที�ตินทร์าบัหร์อ่สีงสียั โดำยอาจใชื่ ้
สีายดำว่นของ Dover

กำารรายงานขอ้กำงัวล

สิายดว่นสิากำลของ Dover ที�
หมายเลัข 1-800-495-1775 (โทร์ในสีหรั์ฐอเมร์กิา)

รายงานทางเว็บไซัต ์ผู้า่น 
www.thedoverhotline.com

ไปรษัณ้ย ์สีง่มายงั Dover Corporation, 3005 
Highland Parkway, Suite 200, Downers Grove, 
IL USA 60515 ถืง้: ฝ่้ายกฎหมาย

คุณ่อาจร์ายงานโดำยไมร่์ะบัช่ื่่�อผูู้แ้จง้ โดำยข้�นอยูก่บัั
กฎหมายของปร์ะเทศนั�นๆ อยา่งไร์ก็ติาม โปร์ดำร์ะลัก้ไวว้า่
ยิ�งคุณ่ใหข้อ้มลูัมากเทา่ไร์ กจ็ะยิ�งงา่ยข้�นในการ์ที� Dover 
จะติร์วจสีอบัแลัะติอบัสีนองติอ่การ์ร์ายงานของคุณ่อยา่ง
เหมาะสีม Dover จะเก็บัร์ายงานการ์ฝ่้าฝ่้นไวเ้ป็นคุวามลับัั 
ยกเวน้ในกร์ณีที�กฎหมายทอ้งถืิ�นกำาหนดำใหม้กีาร์เปิดำเผู้ย

ซัพัพลัายเออร์ต์ิอ้งไมต่ิอบัโติพ้นักงานของตินที�ร์ายงาน
ขอ้กงัวลัโดำยสีจ่ร์ติิใจ
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