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ถึงึเพื�อนพนักงานทกุทา่น

ความสำาเร็จเกดิขึ�นไดจ้ากบคุลากรท่�สานสมัพันธร์ว่มกนัภายใต้ว้ฒันธรรมท่�แสนพเิศษ

หวัใจสำาคญัของวฒันธรรมนั�นคอืเป้้าหมายของเราท่�มร่ากฐานมาจากคา่นยิมขอ้หนึ�งของเรา ซึ�งก็คอืการยนืหยดัใน
อดุมการณ ์คา่นยิมนั�นหมายความวา่เราต้อ้งบรหิารองคก์รอยา่งมจ่รยิธรรมและมค่วามโป้รง่ใส ไมว่า่เราจะต้อ้งเผชญิกบั
ความยากลำาบากมากนอ้ยเพย่งใดก็ต้าม ลกูคา้และผูม้ส่ว่นไดส้ว่นเสย่ต้า่งคาดหวงัในต้วัเราเป็้นอยา่งสงู ซึ�งกเ็ป็้นสิ�งท่�เรา
ควรคาดหวงัในต้วัเราทกุคนดว้ยเชน่กนั

พวกเราทกุคนมห่นา้ท่�รับผดิชอบในการป้ระพฤต้ปิ้ฏิบิตั้อิยา่งมจ่รยิธรรม หลกัป้ฏิบิตั้ขิอง Corteva Agriscience จะแนะนำา
แนวทางเพื�อชว่ยใหเ้ราทำาเชน่นั�นได ้หลกัป้ฏิบิตั้นิ่�ไมไ่ดเ้ป็้นเพย่งแคร่ายการกฎต้า่งๆ เทา่นั�น แต้ย่งัเป็้นแหลง่ขอ้มลูในทาง
ป้ฏิบิตั้ทิ่�เป็้นรากฐานในการดำาเนนิธรุกจิโดยยดึถึอืต้ามมาต้รฐานดา้นจรยิธรรมขั �นสงูสดุ

หากคณุมค่ำาถึาม โป้รดสอบถึามกบัหวัหนา้ของคณุ เราสง่เสรมิความอยากรูอ้ยากเห็น การสนทนา และความหลากหลาย
ทางความคดิท่�เรานำามาป้รับใชเ้พื�อเป้ล่�ยนแป้ลงโลกรอบต้วัเรา

เมื�อเป็้นเรื�องของการทำาธรุกจิ มนัไมไ่ดเ้ป็้นแคส่ ิ�งท่�เราทำาเทา่นั�น แต้ย่งัรวมถึงึวธิท่่�เราทำาดว้ย ความมุง่มั�นของเราต้อ่การยดื
หยดัในอดุมการณค์อืหวัใจสำาคญัในการคงไวซ้ ึ�งวฒันธรรมของเราและการเดนิหนา้ไป้บนเสน้ทางของเราไดส้ำาเร็จ

- Chuck Magro
Chief Executive Officer, Corteva Agriscience

สาสน์จาก Chuck Magro
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์

เป้าหมายของเรา
เพื�อยกระดบัคณุภาพชว่ติ้ของผูผ้ลติ้และผูบ้รโิภคซึ�งจะชว่ยสรา้งความเจรญิกา้วหนา้ใหก้บัคนรุน่หลงัน

เราทำาติามค้า่นยิมของเรา
คา่นยิมของเราคอืหวัใจสำาคญัของเรา สิ�งน่�บอกเราวา่เราเป็้นใครและเรายนืหยดัเพื�อสิ�งใด สิ�งน่�เป็้นความเชื�อ 

พื�นฐานท่�ผลกัดนัการต้ดัสนิใจของเราและชว่ยในการขดัเกลาวฒันธรรมของเรา ความสำาเร็จของเราขึ�นกบั
พนักงานทกุคนท่�ยอมรับและดำาเนนิชว่ติ้ต้ามคา่นยิมของเราต้ลอดเวลา

คา่นยิมของเรา ไดแ้ก่

 พฒันาค้ณุภาพชุวีติิ  เรามุง่มั�นในการยกระดบัชว่ติ้และโลกใบน่� ในฐานะผูน้ำา เป้้าหมายของเราไมใ่ชแ่คส่รา้งกำาไรอยา่งรวดเร็วเทา่นั�น 
แต้ย่งัต้อ้งสรา้งป้ระโยชนแ์กส่งัคมดว้ย

มคี้วามภาค้ภมูใิจ  เราเป็้นผูน้ำาท่�กระทำาการอยา่งกลา้หาญเรายนืหยดัท่�จะฝ่่าฟัันอปุ้สรรคต้า่งๆ ในภาคอตุ้สาหกรรมเสมอืนเป็้น
อปุ้สรรคของเราเองและพรอ้มยกระดบัการทำางานเพื�อใหภ้าคเกษต้รกรรมมค่วามพัฒนาและกา้วหนา้

 ส่นใจใฝ่่รู ้ เราคดิคน้สิ�งใหมโ่ดยไมล่ดละ เราเรง่กา้วในการคดิคน้สิ�งใหม ่ๆ เพื�อสรา้งแนวทางการแกปั้้ญหาท่�จะจัดสง่อาหาร
คณุภาพสงูมากมาย ในต้อนน่�เและอนาคต้ 

 สรา้งองค้ก์รรว่มกนั  เราเต้บิโต้โดยทำางานไป้ดว้ยกนั เราต้อ้งเปิ้ดรับความหลากหลายและป้ระสานความรว่มมอืเพื�อสรา้งองคก์รท่�ม่
ความเป็้นหนึ�งเดย่วกอ่น แลว้จงึเผยแพรแ่นวคดิน่�ต้อ่ไป้ในวงการอาหารเพื�อสรา้งคา่นยิมรว่มกนั

 ยืนหยดัในอดุมการณ ์ เราทำาในสิ�งท่�ถึกูต้อ้งเสมอ ดงันั�นเราจงึรักษามาต้รฐานดา้นจรยิธรรมขั �นสงูสดุในการดำาเนนิธรุกจิอยา่งป้ลอดภยั
และโป้รง่ใส

 ใชุชุ้วีติิอยา่งปลัอดภยั  เราคำานงึถึงึความป้ลอดภยัและสิ�งแวดลอ้มในทกุกจิกรรม

ค้า่นยิมเป็นส่ิ�งที�อุม้ชูุเรา
เมื�อเราดำาเนนิชว่ติ้ต้ามคา่นยิมของเรา เรากจ็ะจดจอ่
และมป่้ระสทิธภิาพการทำางานมากยิ�งขึ�น คา่นยิมชว่ยให ้
เรามจ่ดุมุง่หมายรว่มกนั และสรา้งความเป็้นอนัหนึ�งอนั
เดย่วและความสมำ�าเสมอภายในองคก์ร สิ�งน่�ใหพ้ื�นฐาน
ในการทำางานรว่มกนัและรว่มแรงรว่มใจกนั สิ�งน่�นำาทาง
และใหว้สิยัทศันส์ำาหรับอนาคต้สำาหรับเรา
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หลกัป้ฏิบิตั้ขิองเรา

หลักัปฏิบิัตัิเิป็นเอกส่ารที� 
ใชุง้านไดจ้รงิ
หลกัป้ฏิบิตั้ขิองเราไมไ่ดเ้ป็้นเพย่งแคร่ายการกฎต้า่งๆ 
เทา่นั�น แต้เ่ป็้นแหลง่ขอ้มลูท่�นำาไป้ใชง้านไดจ้รงิท่�เป็้น
รากฐานสำาหรับการต้ดัสนิใจและการดำาเนนิการอยา่ง
มจ่รยิธรรม เมื�อไดอ้า่นและทำาความเขา้ใจหลกัป้ฏิบิตั้ ิ
ของเราแลว้ เราจะไดเ้รย่นรูถ้ึงึวธิก่ารป้ฏิบิตั้โิดยยดึถึอื
คา่นยิมของเรา แมว้า่เราจะป้ระสบกบัสถึานการณท์่�
ยากลำาบาก หลกัป้ฏิบิตั้ชิว่ยใหเ้ราสามารถึป้กป้้องธรุกจิ
ของเรา สรา้งและรักษาวฒันธรรมบรษัิทท่�เขม้แข็ง 
และรับป้ระกนัความสำาเร็จของเรา

โป้รดจำาไวว้า่ หลกัป้ฏิบิตั้จิะไมเ่กดิป้ระโยชนอ์ะไรหาก
เราไมล่งมอืป้ฏิบิตั้แิละรับผดิชอบต้อ่ผลจากการดำาเนนิ
การของเรา 

วธิกีารใชุห้ลักัปฏิบิัตัิขิองเรา 
หลกัป้ฏิบิตั้ขิองเราแบง่ออกเป็้นสว่นต้า่งๆ เพื�อแนะนำา
ใหเ้ราทราบถึงึวธิก่ารยนืหยดัในอดุมการณ์

หลกัป้ฏิบิตั้ขิองเรายงัจัดหาแหลง่ขอ้มลูสำาหรับการ
ถึามคำาถึามหรอืการรายงานขอ้กงัวลทางดา้นจรยิธรรม

พนักงานทกุคนไดรั้บความคาดหวงัให:้
• อา่นหลกัป้ฏิบิตั้โิดยละเอย่ด ทำาความเขา้ใจเนื�อหา 

และอา้งองิหลกัป้ฏิบิตั้อิยูเ่ป็้นป้ระจำา
• มค่วามเขา้ใจวา่หลกัป้ฏิบิตั้นัิ�นเก่�ยวขอ้งกบังานของ

เราเองอยา่งไร
• ทำาความเขา้ใจความรับผดิชอบของเราต้ามท่�อธบิาย

ไวใ้นหลกัป้ฏิบิตั้ ิ
• ถึามคำาถึามหากไมแ่น่ใจเก่�ยวกบัความรับผดิชอบ

ของเรา
• ทราบวธิก่ารรายงานขอ้กงัวลดา้นจรยิธรรม และ

เขา้ใจถึงึความสำาคญัในการรายงานดงักลา่ว

ขอบัเขติ
หลกัป้ฏิบิตั้นัิ�นมผ่ลบงัคบัใชก้บัพนักงานของ Corteva 
Agriscience ทกุคน ไมว่า่จะทำางานอยูท่่�ใด สิ�งน่�รวม
ถึงึพนักงานของเราท่�ทำางานในกจิการรว่มคา้
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พวกเราต้อ้งมค่วามรับผดิชอบ

ค้วามรบััผิดิชุอบัของทกุค้น
เราทกุคนมค่วามรับผดิชอบในการยดึถึอืคา่นยิมของ
เรา เราต้อ้งมจ่รยิธรรมและความโป้รง่ใสในขอ้ต้กลง
ทางธรุกจิและการป้ฏิบิตั้ติ้อ่เพื�อนรว่มงาน ลกูคา้ และ
หุน้สว่นธรุกจิดว้ยความยตุ้ธิรรมและความเคารพ เรา
ต้อ้งยดืหยดัในอดุมการณ์
ในการป้ฏิบิตั้ติ้ามความรับผดิชอบ เราจะต้อ้ง
• ยดึถึอืคา่นยิมในทกุกจิกรรมทางธรุกจิ 
• เขา้ใจและยดึถึอืหลกัป้ฏิบิตั้ ิรวมถึงึนโนบายและขั �น

ต้อนต้า่งๆ ของบรษัิท 
• ป้ฏิบิตั้ติ้ามกฎหมาย กฎระเบย่บ และนโยบายของ

บรษัิทท่�เก่�ยวขอ้งทกุป้ระการในแต้ล่ะป้ระเทศท่�เรา
ดำาเนนิธรุกจิ 

• ถึามคำาถึามหรอืแจง้ขอ้กงัวลต้ามท่�อธบิายไวใ้น 
การออกมาพดูแลัะขอค้วามชุว่ยเหลัอื 

• รายงานหากสงสยัวา่มก่ารละเมดิกฎหมาย หลกั
ป้ฏิบิตั้ ิหรอืนโยบายและขั �นต้อนอื�นๆ ของบรษัิท
ต้ามท่�อธบิายไวใ้น การออกมาพดูแลัะขอค้วาม
ชุว่ยเหลัอื 

• ใหค้วามรว่มมอืกบัการสบืสวนการป้ระพฤต้ผิดิ 

ค้วามค้าดหวงัติอ่ผิูบ้ัรหิาร 
แมว้า่เราทกุคนจะมห่นา้ท่�รับผดิชอบในการยดึถึอื
คา่นยิมของเรา พนักงานก็มกัจะดตู้วัอยา่งจากผูท้่�ม่
บทบาทในฝ่่ายบรหิารเพื�อเป็้นต้วัอยา่งและแนวทาง
ในการแสดงพฤต้กิรรมท่�มจ่รยิธรรม ผูบ้รหิารนั�นมส่ว่น
สำาคญัต้อ่วฒันธรรมดา้นจรยิธรรมขององคก์ร รวมถึงึ
ความป้ลอดภยัและความเป็้นอยูข่องผูใ้ต้บ้งัคบับญัชา 
เป็้นผลใหต้้ำาแหน่งเหลา่น่�มาพรอ้มกบัความรับผดิชอบ
เพิ�มเต้มิ
ผูบ้รหิารมค่วามรับผดิชอบในการ
• เป็้นต้วัอยา่งดา้นพฤต้กิรรมท่�มจ่รยิธรรมขั �นสงูสดุ
• สื�อสารกบัพนักงานอยา่งชดัเจนอยูเ่ป็้นป้ระจำา 

เก่�ยวกบัวธิท่่�พนักงานสามารถึสง่เสรมิคา่นยิมของเราได ้
• ป้ฏิบิตั้ติ้อ่พนักงานทกุคนอยา่งยตุ้ธิรรม 
• ใหค้วามมั�นใจแกพ่นักงานวา่สามารถึถึามคำาถึาม

หรอืแจง้ขอ้กงัวลดา้นจรยิธรรมโดยไมต่้อ้งกลวัการ
ต้อบโต้ ้

• จัดการกบัรายงานของพนักงานเรื�องการป้ระพฤต้ผิดิ
ท่�ต้อ้งสงสยัอยา่งเหมาะสม

• เมื�อพนักงานถึามคำาถึามหรอืแจง้ขอ้กงัวลท่�ผูบ้รหิาร
พบวา่ต้อบหรอืแกไ้ขไดย้าก ใหป้้ฏิบิตั้ติ้ามแนวทาง
ใน การออกมาพดูแลัะขอค้วามชุว่ยเหลัอื 
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7

วธิก่ารป้ฏิบิตั้ติ้นโดยยนืหยดัในอดุมการณ ์(ต้ดัสนิใจโดยใชห้ลกัจรยิธรรม)

ค้า่นยิมค้อืแนวทางการติดัส่นิ 
ใจของเรา
คา่นยิมคอืแนวทางในการต้ดัสนิใจและการกระทำาของ
เรา การถึามคำาถึามเหลา่น่�กระตุ้น้ใหเ้รามองปั้ญหา
อยา่งถึ่�ถึว้นและต้ดัสนิใจไดด้ข่ ึ�น 

ฉันัมคี้วามรบััผิดิชุอบัอยา่งไรในส่ถืานการณน์ี�
การติดัส่นิใจนี�ส่ง่ผิลักระทบัติอ่ค้า่นยิมที�ฉันัยด่ถือืขอ้ใด
ระเบัยีบัวธิปีฏิบิัตัิมิผีิลัติอ่การติดัส่นิใจอยา่งไรบัา้ง
มคี้วามรบััผิดิชุอบัทางกฎหมายใดที�ฉันัติอ้งพจิารณา
ใหร้อบัค้อบั

ผูใ้ด/สิ�งใดจะไดรั้บผลกระทบจากการต้ดัสนิใจน่�บา้ง
• ลกูคา้ใชไ่หม
• ผูถ้ึอืหุน้ใชไ่หม
• เพื�อนรว่มงานใชไ่หม
• หุน้สว่นทางธรุกจิใชไ่หม
• ชมุชนในพื�นท่�ใชไ่หม
• เจา้หนา้ท่�ของรัฐใชไ่หม
• คูแ่ขง่ใชไ่หม
• ฉััน ครอบครัว หรอืญาต้พิ่�นอ้งใชไ่หม 
• โลกและสิ�งแวดลอ้มใชไ่หม

เมื�อคณุไดพ้จิารณาความรับผดิชอบและผลท่�ต้ามมา
จากการต้ดัสนิใจแต้ล่ะเรื�องอยา่งถึ่�ถึว้นแลว้ กส็ามารถึ
ทำาต้ามขั �นต้อนต้อ่ไป้น่�เพื�อแกไ้ขปั้ญหาได ้

สิ�งน่�ถึกูกฎหมาย
หรอืไม่

ส ิ�งน่�ถึกูหลกั
จรยิธรรมหรอืไม่ ส ิ�งน่�ถึกูต้อ้งหรอืไม่

ดำาเนนิ
การติอ่

ป้รกึษาฝ่่าย
กฎหมาย

ป้รกึษาฝ่่ายจรยิธรรมและการ
ป้ฏิบิตั้ติ้ามนโยบาย

ป้รกึษาหวัหนา้
หรอืเพื�อนรว่มงาน

หยดุ หยดุ หยดุ

ใช่

ไมแ่น่ใจ

ไม่

ไมแ่น่ใจ

ไม่

ไมแ่น่ใจ

ไม่

ใช่ ใช่เร ิ�ม
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เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท
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วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
อยูเ่ส่มอ
ในการสง่เสรมิสถึานท่�ทำางานท่�มค่วามเคารพใหเ้กย่รต้ิ
กนั เราจะ: 
• หลก่เล่�ยงคำาพดูหรอืการกระทำาท่�ผูอ้ ื�นอาจเห็นวา่ 

น่ารังเกย่จหรอืไมพ่งึป้ระสงค ์
• ออกมาพดูหากพบเห็นพฤต้กิรรมท่�เป็้นการคกุคาม 

น่ารังเกย่จ หรอืรนุแรง 
• ป้ฏิบิตั้ติ้อ่ผูอ้ื�นโดยใหเ้กย่รต้ ิความเคารพ สภุาพ 

และยตุ้ธิรรม 
• เห็นคณุคา่ของความทุม่เทของเพื�อนพนักงาน 
• สง่เสรมิชมุชนท่�ใหก้ารสนับสนุนและเปิ้ดกวา้ง   

ท่� Corteva Agriscience เราเต้บิโต้ดว้ยการทำางานรว่มกบัผูอ้ื�น เราทำางาน
ดว้ยกนัอยา่งดท่่�สดุ เมื�อเราป้ฏิบิตั้กิบัทกุคนดว้ยความใหเ้กย่รต้แิละความ 
เคารพ สรา้งสภาพแวดลอ้มการทำางานท่�เป็้นด ่มป่้ระสทิธภิาพและป้ลอดจาก
พฤต้กิรรมท่�ไมเ่ป็้นมอือาชพ่

เราสง่เสรมิสถึานท่�ทำางานท่�มค่วามเคารพ 
ใหเ้กย่รต้กินั

เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
 ซึ�งกนัและกนั

พฤต้กิรรมท่�คกุคามและไมใ่หเ้กย่รต้ิ
พฤต้กิรรมท่�คกุคามและไมใ่หเ้กย่รต้อิื�นๆ อาจรวมถึงึ:
• ส่ิ�งที�เราพดูหรอืเขยีน (การสื�อสารแบบต้วัต้อ่ต้วัหรอืทาง

อเิล็กทรอนกิส ์รวมถึงึในโซเชย่ลมเ่ดย่): การเหยย่ดเชื�อชาต้ ิ
เผา่พันธุ ์ศาสนา หรอืเพศ คำาพดู เรื�องต้ลก เรื�องซบุซบินนิทาท่�
เสื�อมเสย่ การเหมารวม หรอืการใชถ้ึอ้ยคำา กริยิาทา่ทาง หรอืนำ�า
เสย่งท่�ขม่ขู ่เสย่งดงั หยาบคาย หรอืลว่งละเมดิ

• ส่ิ�งที�เราทำา: การแต้ะเนื�อต้อ้งต้วัท่�ไมพ่งึป้ระสงค ์การรกุรานทาง
เพศ การเสนอผลป้ระโยชนใ์นการทำางานเพื�อแลกเป้ล่�ยนกบัการ
ต้อบแทนทางเพศ การใชค้อมพวิเต้อรแ์ละระบบการสื�อสารของ 
Corteva Agriscience อยา่งไมเ่หมาะสม

• ส่ิ�งที�เราแส่ดง: วางรปู้ถึา่ยลามกอนาจารหรอืสอ่ไป้ในทาง
อนาจาร หรอืสโลแกน โป้สเต้อร ์การต์้นู หรอืรปู้ภาพท่�น่า
รังเกย่จในหรอืบนทรัพยส์นิของ Corteva Agriscience

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
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การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
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กับทรัพย์สินของบริษัท
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โอกาสท่�เทา่เทย่มกนัหมายความวา่ เราจะ:  
• วา่จา้งและเลื�อนต้ำาแหน่งบคุคลต้ามทกัษะ ป้ระสบการณ ์และ

เป้้าหมายของบคุคลนั�น โดยสอดคลอ้งกบัความต้อ้งการทาง
ธรุกจิของเรา 

• ไมเ่ลอืกป้ฏิบิตั้ติ้อ่พนักงานหรอืผูส้มคัรงานใดๆ อนัเนื�อง
มาจากอาย ุเชื�อชาต้ ิศาสนา สผ่วิ เพศ ความทพุพลภาพ 
ชาต้กิำาเนดิหรอืเผา่พันธุ ์วงศต์้ระกลู สถึานภาพการสมรส 
สถึานภาพทางครอบครัว รสนยิมทางเพศ เอกลกัษณห์รอื 
การแสดงออกทางเพศ หรอืสถึานภาพทางทหาร 

• ไมเ่ลอืกป้ฏิบิตั้ใินเงื�อนไขหรอืขอ้กำาหนดดา้นการจา้งงาน
ใดๆ ซึ�งรวมถึงึ การสรรหา การจา้ง การเลื�อนต้ำาแหน่ง การลด
ต้ำาแหน่ง การโอนยา้ย การคดัเลอืกเพื�อรับการฝึ่กอบรม การให ้
ออกจากงาน อตั้ราคา่จา้ง หรอืรปู้แบบการใหค้า่ต้อบแทนอื�นๆ 

วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
อยูเ่ส่มอ
ในการสง่เสรมิโอกาสท่�เทา่เทย่มกนั เราจะ: 
• ป้ฏิบิตั้ติ้อ่ทกุคนอยา่งยตุ้ธิรรมและเทา่เทย่ม
• ต้ดัสนิใจดา้นการวา่จา้งโดยยดึต้ามความสามารถึ

และคณุสมบตั้เิทา่นั�น
• อำานวยความสะดวกแกผู่ท้พุพลภาพต้ามกฎหมาย
• ป้ฏิเิสธท่�จะยอมรับขอ้อา้งในการเลอืกป้ฏิบิตั้ใิดๆ

เรามุง่มั�นในการสง่เสรมิการเต้บิโต้ของพนักงานโดยยดึต้ามคณุสมบตั้ิ
และการป้ฏิบิตั้อิยา่งเป็้นธรรม เราจะไมเ่ลอืกป้ฏิบิตั้ ิเนื�องจากเราเล็งเห็น
คณุคา่ของแต้ล่ะบคุคลไมว่า่จะมค่วามเชื�อหรอืลกัษณะภายนอกอยา่งไร
ก็ต้าม

เราสง่เสรมิโอกาสท่�เทา่เทย่มกนั

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
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การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทั�วโลก

สารบญั

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื
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อุดมการณ ์

การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับทรัพย์สินของบริษัท

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับชุมชนของเราและ
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บทนำา
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แรงงานท่�นับรวมทกุกลุม่คน ใหค้วามสำาคญักบั
ความหลากหลาย และเทา่เทย่มนั�น  
• ป้ระกอบดว้ยเชื�อชาต้ ิเผา่พันธุ ์อตั้ลกัษณห์รอืการแสดงออก

ทางเพศ อาย ุรสนยิมทางเพศ ศาสนา ถึิ�นกำาเนดิ และมมุมอง
ท่�หลากหลาย

• เปิ้ดรับผูค้นจากทกุภมูหิลงั 
• สง่เสรมิการเปิ้ดกวา้งเพื�อใหท้กุคนรูส้กึวา่สามารถึมส่ว่นรว่มได ้

วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณอ์ยูเ่ส่มอ
เรานับรวมทกุกลุม่คน ใหค้วามสำาคญักบัความหลาก
หลาย และเทา่เทย่ม โดยเรา 
• สรา้งทม่โดยใสใ่จในความหลากหลาย 
• แบง่ปั้นขอ้มลูและขอความคดิเห็นจากสมาชกิในทม่

ทั �งหมด
• เสาะหามมุมองท่�แต้กต้า่งออกไป้อยูเ่สมอเพื�อหาวธิ่

แกไ้ขปั้ญหา
• รับฟัังมมุมองของผูอ้ื�นดว้ยการใหเ้กย่รต้แิละความ

เคารพ
• หกัลา้งเรื�องเลา่ต้อ่ๆ กนัมา การเหมารวม และอคต้ิ
• ออกมาพดูหากเรารูส้กึวา่มมุมองของเราหรอืผูอ้ื�นนั�น

ไมไ่ดรั้บการใหเ้กย่รต้ิ

การรว่มกนัสรรคส์รา้ง หมายถึงึการท่�เราเปิ้ดกวา้งในการนับรวมทกุกลุม่คน ใหค้วาม
สำาคญักบัความหลากหลาย และความเทา่เทย่ม เพื�อเสรมิสรา้งคณุภาพชว่ติ้ของ
พนักงานของเราและป้รับป้รงุผลการดำาเนนิงานของบรษัิท ควบคูก่บัการสง่เสรมิความ
เทา่เทย่มในภาคเกษต้รกรรม และสรา้งสภาพแวดลอ้มการทำางานท่�นับรวมทกุกลุม่คน 
ทกัษะและมมุมองท่�หลากหลายจะสง่เสรมิใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์ความอยากรูอ้ยาก
เห็น และนวตั้กรรม เราจะสามารถึต้ดัสนิใจและเรง่การเต้บิโต้ของธรุกจิของเราไดอ้ยา่งด่
ท่�สดุเมื�อเรารว่มงานกบัผูค้นท่�มค่วามคดิเห็น มมุมอง และภมูหิลงัท่�หลากหลาย

เรานับรวมทกุกลุม่คน ใหค้วามสำาคญักบั
ความหลากหลาย และเทา่เทย่ม

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ่่�งกนัแลัะกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง
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กบัทรัพยส์นิของบรษัิท
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กบัชมุชนของเราและ
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ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
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กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
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วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
อยูเ่ส่มอ
ในการรักษาสถึานท่�ทำางานใหม้ค่วามป้ลอดภยัและม่
ความสขุนั�น เราต้อ้ง
• ไมย่อมใหเ้กดิความรนุแรง ไมว่า่จะเป็้นการขม่ขูท่าง

วาจาหรอืรา่งกาย การขม่แหง รังแก และบบ่บงัคบั 
• ออกมาพดูหากพบเห็นการกระทำาท่�รนุแรง 

หรอืการขม่ขู่
• ไมป่้ฏิบิตั้หิรอืสั�งใหบ้คุคลอื�นใดป้ฏิบิตั้โิดยมค่วาม

เส่�ยงท่�ไมจ่ำาเป็้นในสถึานท่�ทำางาน 
• รูจั้กและป้ฏิบิตั้ติ้ามนโยบายและระเบย่บป้ฏิบิตั้ดิา้น

สขุภาพและความป้ลอดภยัของเรา

การใชช้ว่ติ้อยา่งป้ลอดภยั หมายความวา่เราคำานงึถึงึความป้ลอดภยัและ
สิ�งแวดลอ้มในทกุกจิกรรม เราดแูลใหต้้วัเราและผูอ้ื�นป้ลอดภยั เนื�องจาก
ไมม่ส่ ิ�งใดท่�สำาคญัไป้กวา่ความป้ลอดภยัและความเป็้นอยูท่่�ด่

เราดแูลใหส้ถึานท่�ทำางานของเราป้ลอดภยั 

• รายงานสภาพแวดลอ้มหรอืพฤต้กิรรมท่�ไมป่้ลอดภยั 
และอนัต้รายในสถึานท่�ทำางาน

• ป้้องกนัการไดรั้บบาดเจ็บ การลม้ป่้วย และเหต้กุรณ่
ต้า่งๆ ในการทำางานในเชงิรกุ 

• รูว้า่ต้อ้งทำาอะไรเมื�อเกดิเหต้กุารณท์่�ไดรั้บบาดเจ็บ
หรอืเหต้ฉุุักเฉันิอื�นๆ และการฝึ่กซอ้มเหต้ฉุุักเฉันิ

• ไมค่รอบครองหรอืใชย้าเสพต้ดิท่�ผดิกฎหมายหรอื
สารท่�ไดรั้บการควบคมุอื�นๆ ขณะทำางาน และไมเ่ขา้
งานขณะสภาพรา่งกายบกพรอ่ง

• แจง้หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืผูรั้บแจง้เหตุ้
รายแรกในกรณ่ท่�กำาลงัจะเกดิเหต้อุนัต้ราย

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ่่�งกนัแลัะกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทั�วโลก

สารบญั

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื



สารบัญ วิธีการยืนหยัดใน
อุดมการณ ์

การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับทรัพย์สินของบริษัท

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับชุมชนของเราและ

ทั่วโลก

บทนำา
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วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณอ์ยูเ่ส่มอ
ในการดำาเนนิธรุกจิอยา่งเป็้นธรรมและซื�อสตั้ย ์เราจะ: 
• โฆษณาและจำาหน่ายผลติ้ภณัฑ์แ์ละบรกิารของเราอยา่งแข็งขนั แต้ไ่มม่ก่ารบดิเบอืนขอ้มลู
• ป้ระมาณการระยะเวลาในการดำาเนนิการอยา่งแมน่ยำา
• ไมก่ลา่วอา้งเก่�ยวกบัคูแ่ขง่อยา่งไมถ่ึกูต้อ้ง
• ไมล่ะเมดิลขิสทิธิ� สทิธบิตั้ร เครื�องหมายการคา้ หรอืทรัพยส์นิทางปั้ญญาอื�นๆ หรอืใชใ้นทางท่�ผดิ
• ต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่การโฆษณาและสญัญาของเราเป็้นไป้ต้ามกฎหมายและระเบย่บขอ้บงัคบัทั �งหมด
• ขออนุญาต้จากผูม้อ่ำานาจอยา่งเหมาะสมเพื�อสรปุ้ขอ้ต้กลงหรอืลงนามในสญัญา
• ไมค่าดการณผ์ลการดำาเนนิธรุกจิหรอืการลงทนุจนเกนิควร
• ไมค่ดัลอกหรอืใชซ้อฟัต้แ์วรโ์ดยไมม่ใ่บอนุญาต้อยา่งถึกูต้อ้ง

เราดำาเนนิธรุกจิอยา่งมจ่รยิธรรม ทกุครั �งท่�เราป้ฏิบิตั้งิานในนามของ Corteva 
Agriscience นั�นถึอืเป็้นโอกาสในการสรา้งความป้ระทบัใจท่�ด ่เราพดูถึงึงาน
ของเราดว้ยความภาคภมูใิจ ความซื�อสตั้ย ์และความโป้รง่ใส เพื�อสง่เสรมิ
ความไวว้างใจ ความเชื�อมั�น และธรุกจิท่�ยั�งยนื

เราดำาเนนิธรุกจิอยา่งเป็้นธรรมและซื�อสตั้ย์

เรายนืหยดัในอดุมการณก์บัั 
 ลกูคา้และหุน้สว่นทางธรุกจิของเรา

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทั�วโลก

สารบญั เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบััลักูค้า้แลัะหุน้ส่ว่นทาง

ธรุกจิของเรา

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื



สารบัญ วิธีการยืนหยัดใน
อุดมการณ ์

การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับทรัพย์สินของบริษัท

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับชุมชนของเราและ

ทั่วโลก
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การป้องกนัการใหส้่นิบัน 
แลัะการทจุรติิ
ธรุกจิของ Corteva Agriscience นั�นเต้บิโต้ผา่นทาง
ความโป้รง่ใสและความเชื�อใจ เราไมเ่คยเสนอหรอืรับ
สิ�งต้อบแทนพเิศษท่�ไมเ่หมาะสม

การทจุรติ้และการใหส้นิบน
ส่นิบัน: การจา่ย (เงนิ ของขวญั หรอืสิ�งมค่า่อื�นๆ) เพื�อแลกกบั
ความชว่ยเหลอื
การติอบัแทนค้า่ส่นินำ �าใจ: การจา่ย (เงนิ ของขวญั หรอืสิ�งม่
คา่อื�นๆ) ใหก้บับคุคลอื�นเพื�ออำานวยความสะดวกหรอืชว่ยใหเ้กดิ
ธรุกรรมหรอืการนัดหมาย 
การจา่ยค้า่อำานวยค้วามส่ะดวก: คา่ธรรมเนย่มอยา่งไมเ่ป็้น
ทางการท่�ชำาระเพื�อเรง่การอนุญาต้ หรอืการดำาเนนิงานต้าม
กจิวตั้รของรัฐบาลอื�นๆ
สนิบน การต้อบแทนคา่สนินำ�าใจ และการจา่ยคา่อำานวยความ
สะดวก: 
• มกัจะผดิกฎหมาย และสามารถึสง่ผลใหผู้ม้ส่ว่นเก่�ยวขอ้งถึกู

เรย่กคา่ป้รับและแมแ้ต้จ่ำาคกุ
• เป็้นภยัต้อ่ชมุชน ความสมัพันธท์างธรุกจิ และทำาใหช้ื�อเสย่ง

ของเราต้กอยูใ่นความเส่�ยง 
• ไมย่อมใหเ้กดิขึ�นในทกุรปู้แบบ

การป้ฏิบิตั้งิานกบัเจา้หนา้ท่�ของรัฐ
ขณะดำาเนนิธรุกจิกบัเจา้หนา้ท่�ของรัฐในป้ระเทศใดก็ต้าม ไมว่า่
ทางต้รงหรอืผา่นทางบคุคลภายนอก เราก็จำาเป็้นต้อ้งเขา้ใจถึงึ 
กฎระเบย่บ เราควรทบทวนการชำาระเงนิหรอืการใหข้องขวญัแก่
เจา้หนา้ท่�ของรัฐท่�อาจจะเกดิขึ�นกบัฝ่่าย Legal and Government 
Affairs กอ่นเสมอ 

เจา้หนา้ท่�ของรัฐหมายถึงึใคร 
• เจา้หนา้ท่�และพนักงานขององคก์รพาณชิยท์่�รัฐบาลหรอืรัฐเป็้น

เจา้ของ
• เจา้หนา้ท่�หรอืพนักงานของกระทรวง หน่วยงาน และนติ้บิคุคล

อื�นๆ ท่�เป็้นของป้ระเทศ รัฐบาลกลาง ภมูภิาค ทอ้งถึิ�น หรอื
หน่วยงานของรัฐอื�นๆ

• นักวชิาการของมหาวทิยาลยัของรัฐหรอืท่�ไดรั้บเงนิทนุจากรัฐ
• สมาชกิรัฐสภา หรอืหน่วยงานออกกฎหมายอื�นๆ 
• ผูส้มคัรชงิต้ำาแหน่งทางการเมอืง พรรคการเมอืง และเจา้หนา้ท่�

พรรคการเมอืง 
• เจา้หนา้ท่� พนักงาน และต้วัแทนขององคก์รระหวา่งป้ระเทศ

สาธารณะ (กึ�งรัฐบาล) 
• สมาชกิในครอบครัวหรอืบคุคลในภาคเอกชนท่�ป้ฏิบิตั้ใินนาม

ต้ำาแหน่งของรัฐอยา่งเป็้นทางการ

เราป้้องกนัการใหส้นิบน การต้อบแทนคา่สนินำ�าใจ และ
การทจุรติ้ในรปู้แบบอื�นๆ โดย: 
• ไมเ่สนอหรอืยอมรับสนิบนหรอืการต้อบแทนคา่สนิ

นำ�าใจ
• ดแูลขอ้มลูใหม้ค่วามถึกูต้อ้งและครบถึว้น เพื�อให ้

มก่ารระบรุายละเอย่ดเก่�ยวกบัการชำาระเงนิทั �งหมด
อยา่งโป้รง่ใส และไมม่ก่ารใชเ้งนิทนุของ Corteva 
Agriscience เพื�อวตั้ถึปุ้ระสงคท์่�ผดิกฎหมาย

• ไมใ่ชต้้วัแทนหรอืบคุคลท่�สามอื�นใดในการจา่ยเงนิ
อยา่งไมเ่หมาะสม

• ไมจ่า่ยคา่ธรรมเนย่มอยา่งไมเ่ป็้นทางการหรอื  
“คา่อำานวยความสะดวก” ใดๆ 

• ป้ฏิบิตั้ติ้ามนโยบายของ Corteva Agriscience 
เก่�ยวกบัการใหแ้ละการรับของขวญัและการเล่�ยง
รับรอง

• ดำาเนนิธรุกจิเฉัพาะกบัลกูคา้และคูค่า้ทางธรุกจิท่�ม่
ความมุง่มั�นในเรื�องความซื�อสตั้ยเ์ชน่เดย่วกบัเรา 

• ป้ฏิเิสธโอกาสทางธรุกจิ แทนท่�จะจา่ยสนิบน 
• แจง้ขอ้กงัวลใดๆ เก่�ยวกบัการจา่ยเงนิท่�อาจไม่

เหมาะสมใหฝ่้่ายกฎหมายทราบ
• ทราบวา่คณุกำาลงัป้ฏิบิตั้งิานกบัใคร และทำาการสอบ

ทานขอ้เท็จจรงิอยา่งเหมาะสมและทนัทว่งท่

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบััลักูค้า้แลัะหุน้ส่ว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทั�วโลก

สารบญั

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื



สารบัญ วิธีการยืนหยัดใน
อุดมการณ ์

การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับทรัพย์สินของบริษัท

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับชุมชนของเราและ

ทั่วโลก

บทนำา
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วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
อยูเ่ส่มอ
ในการยนืหยดัในอดุมการณก์บัคูแ่ขง่ของเรานั�น  
เราจะไม ่
• หาขอ้มลูเพื�อการแขง่ขนัอยา่งผดิกฎหมายหรอืผดิ

จรยิธรรม
• เปิ้ดเผยขอ้มลูเก่�ยวกบัเรา หรอืเหต้ผุลในการขอ

ขอ้มลูอยา่งไมถ่ึกูต้อ้ง
• นำาเสนอขอ้มลูเก่�ยวกบัผลติ้ภณัฑ์ข์องคูแ่ขง่อยา่งไม่

ถึกูต้อ้ง
• กา้วกา่ยความสมัพันธท์างธรุกจิของคูแ่ขง่
• ขโมยขอ้มลูจากธรุกจิอื�น

เราสง่เสรมิความสมัพันธข์องเราดว้ยผลติ้ภณัฑ์ท์่�มค่ณุภาพสงูและบรกิาร
ท่�เหนอืชั �น เราจะไมเ่จรจากบัคูแ่ขง่เพื�อควบคมุต้ลาด เราจะเสาะหาขอ้มลู
เพื�อการแขง่ขนัอยา่งมจ่รยิธรรมและถึกูกฎหมาย 

เราแขง่ขนัอยา่งมจ่รยิธรรมและ 
มค่วามรับผดิชอบ

• หารอืหรอืเจรจาการต้ั �งราคาสำาหรับลกูคา้ ขั �นต้อน
การป้ระมลู หรอืวธิก่ารแบง่ต้ลาดกบัคูแ่ขง่

• ใชจ้ดุแข็งทางต้ลาดหรอืขอ้มลูทางต้ลาดเพื�อสรา้ง
ความเสย่หายอยา่งไมเ่ป็้นธรรม หรอืป้้องกนัการ
แขง่ขนัอยา่งผดิกฎหมาย

ในการยนืหยดัในอดุมการณก์บัซพัพลายเออรแ์ละ
ลกูคา้ของเรา เราจะ: 
• ป้ฏิบิตั้ติ้อ่ทกุฝ่่ายอยา่งเป็้นธรรม โดยหลก่เล่�ยงการ

ป้ฏิบิตั้โิดยเป็้นเท็จหรอืไมซ่ื�อสตั้ย์
• ป้ฏิบิตั้ติ้นอยา่งเป็้นมอือาชพ่ในระหวา่งการเจรจา 

และป้ฏิบิตั้ติ้อ่ทกุคนโดยใหเ้กย่รต้ิ

การแขง่ขนัโดยเสรแ่ละเป็้นธรรม
การแขง่ขนัในต้ลาดอยา่งเป็้นธรรมนั�นแขง่ขนัดว้ยบรกิาร ผลติ้ภณัฑ์ ์
และราคา 

การละเมดิกฎหมายการแขง่ขนัหรอืกฎหมายป้้องกนัการผกูขาดจะ
รวมถึงึขอ้ต้กลงระหวา่งคูแ่ขง่ท่�จะ:
• กำาหนดหรอืควบคมุราคา
• ต้ั �งเงื�อนไขการขายอื�นๆ (เชน่ เงื�อนไขการใหส้นิเชื�อ)
• ควำ�าบาต้รซพัพลายเออรห์รอืลกูคา้รายใดรายหนึ�ง
• จัดสรรลกูคา้ ผลติ้ภณัฑ์ ์เขต้พื�นท่�การขาย หรอืต้ลาด
• จำากดัการผลติ้หรอืการขายผลติ้ภณัฑ์์

การละเมดิกฎหมายการแขง่ขนัใดๆ จะสง่ผลใหม้ก่ารเรย่กคา่ป้รับ
อยา่งสงู ความเสย่หายต้อ่ชื�อเสย่งของเรา และอาจถึงึขั �นจำาคกุ
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วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
อยูเ่ส่มอ
ในการสรา้งหุน้สว่นท่�แข็งแกรง่ เราจะ:
• ป้ฏิบิตั้ติ้อ่ซพัพลายเออรแ์ละคูค่า้ทางธรุกจิทกุราย

ดว้ยความเทา่เทย่มและเป็้นธรรม 
• เลอืกคูค่า้ท่�ต้รงกบัความต้อ้งการและเป้้าหมายทาง

ธรุกจิของเราท่�สดุ
• ต้ดัสนิใจทางเป้้าหมายต้ามคณุภาพ ราคา บรกิาร 

และการป้ฏิบิตั้ทิางธรุกจิอยา่งมจ่รยิธรรม 
• หลก่เล่�ยงการใหข้องขวญัท่�ไมเ่หมาะสมหรอืแสดง

ความลำาเอย่งในลกัษณะอื�นๆ
• หา้มใหข้อ้มลูท่�เป็้นความลบัของบรษัิทอื�น เวน้แต้่

จะไดรั้บอนุญาต้ 
• สื�อสารและรว่มงานอยา่งซื�อสตั้ยก์บัหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา 

เราเลอืกท่�จะทำางานกบัหุน้สว่นทางธรุกจิท่�มค่วามมุง่มั�นในการยดึถึอื
มาต้รฐานดา้นจรยิธรรมขั �นสงูสดุเชน่เดย่วกบัเรา เรามุง่มั�นในการป้กป้้อง
และผลกัดนัสทิธดิา้นมนุษยชน และจะไมย่อมใหม้ก่ารใชแ้รงงานท่�ถึกูบงัคบั 
แรงงานทาส การคา้มนุษย ์การแสวงหาป้ระโยชนจ์ากเด็ก หรอืการใหพ้วก
เขามส่ว่นรว่มในงานท่�เป็้นอนัต้ราย

เราสรา้งหุน้สว่นท่�แข็งแกรง่

• ต้รวจสอบวา่เราเลอืกหุน้สว่นทางธรุกจิท่�ยดึมั�น
ในจรยิธรรมและการป้ฏิบิตั้ติ้ามกฎทางธรุกจิใน
มาต้รฐานเดย่วกนักบั Corteva Agriscience 

• ต้รวจสอบวา่เทคโนโลยท่่�เราจัดซื�อมาทั �งหมด
สามารถึป้กป้้องทรัพยส์นิและขอ้มลูของบรษัิท 
ของเราได ้

การดำาเนนิการจดัซึ่ื�อติามหลักั
จรยิธรรม
เราไมด่ำาเนนิการซื�อผา่นทางวธิท่่�ผดิกฎหมายหรอืผดิ
จรยิธรรม เราป้ฏิบิตั้ติ้ามและกำาหนดมาต้รฐานสำาหรับ
การดำาเนนิการทางธรุกจิท่�ยตุ้ธิรรมทั�วโลก 

เรายนืหยดัในอดุมการณโ์ดยต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทกุ
การชำาระเงนินั�น: 

• มม่ลูคา่ท่�สมควรและเหมาะสมต้ามบรรทดัฐานทาง
อตุ้สาหกรรม

• มก่ารบนัทกึเอกสารอยา่งเหมาะสม และระบุ
วตั้ถึปุ้ระสงคแ์ละวธิก่ารอยา่งชดัเจน

• จา่ยหรอืรับผา่นทางเชค็ การโอนเงนิผา่นธนาคาร 
หรอืเอกสารใบลดหน่�ใหก้บัองคก์รธรุกจิท่�ระบ ุต้าม
ขอ้ต้กลงการชำาระเงนิท่�กำาหนดไวใ้นขอ้ต้กลง 

• จา่ยใหห้รอืเรย่กเกบ็จากองคก์รธรุกจิเทา่นั�น ไมใ่ช่
เจา้หนา้ท่� พนักงาน หรอืต้วัแทน

• ป้ราศจากการป้ลอมแป้ลง การบดิเบอืนขอ้มลู หรอื
การเรย่กเกบ็เงนิเกนิจำานวนโดยเจต้นา

• สอดคลอ้งกบัเงื�อนไขทางการคา้มาต้รฐานท่�เป็้น
ลายลกัษณอ์กัษร (คา่คอมมชิชนั เงนิคนื เครดติ้ 
สว่นลด หรอืเบ่�ยเล่�ยง)
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เราป้ฏิบิตั้เิพื�อป้ระโยชนส์งูสดุของ Corteva Agriscience เราไมย่อม
ใหผ้ลป้ระโยชนส์ว่นต้นเขา้มาแทรกแซง หรอืแมแ้ต้ด่เูหมอืนเขา้มา
แทรกแซงหนา้ท่�รับผดิชอบของเราท่�มต่้อ่ Corteva Agriscience 

เราเปิ้ดเผยและแกปั้้ญหาเรื�องผลป้ระโยชน์
ทบัซอ้น

วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
อยูเ่ส่มอ
เพื�อแกปั้้ญหาผลป้ระโยชนท์บัซอ้น เรา: 
• เขา้ใจถึงึผลป้ระโยชนท์บัซอ้นท่�อาจเกดิขึ�น และ

เหต้ผุลท่�วา่การหลก่เล่�ยงจงึมค่วามสำาคญั
• เปิ้ดเผยผลป้ระโยชนท์บัซอ้นท่�อาจเกดิขึ�นใดๆ  

ใหก้บัผูบ้รหิารโดยทนัท่
• รว่มมอืกบัผูบ้รหิารและผูอ้ื�นเพื�อหลก่เล่�ยง จัดการ 

และแกไ้ขผลป้ระโยชนท์บัซอ้นท่�เกดิขึ�นจรงิหรอื
เรื�องท่�ถึกูมองวา่เป็้นผลป้ระโยชนท์บัซอ้น

ผลป้ระโยชนท์บัซอ้นท่�อาจเกดิขึ�นอาจรวมถึงึ:
• กจิกรรมหรอืการวา่จา้งภายนอกท่�แทรกแซงหนา้ท่�รับผดิชอบ

ของเราท่�มต่้อ่ Corteva Agriscience
• ความสมัพันธส์ว่นบคุคลหรอืในครอบครัวกบัใครก็ต้ามใน

ภาคเกษต้รกรรม (ต้วัอยา่งเชน่ ฟัารม์ท่�ครอบครัวเป็้นเจา้ของ 
ต้วัแทนขาย ซพัพลายเออร ์ต้วัแทนจำาหน่าย หรอืคูแ่ขง่)

• ความสมัพันธเ์ชงิรักใครก่บัหวัหนา้ ลกูนอ้ง หรอืหุน้สว่นทาง
ธรุกจิ

• มผ่ลป้ระโยชนท์างการเงนิอยา่งมนั่ยสำาคญัในต้วัคูแ่ขง่ ลกูคา้ 
หรอืหุน้สว่นทางธรุกจิ

• โอกาสทางธรุกจิท่�เราคน้พบในระหวา่งการทำางานใหก้บั 
Corteva Agriscience

ของขวญัแลัะการเลัี�ยงรบััรอง
ความสมัพันธท์างธรุกจิสามารถึชว่ยให ้Corteva 
Agriscience เจรญิเต้บิโต้ได ้ในบางสถึานการณ ์ 
การใหห้รอืรับของขวญักอ็าจมค่วามเหมาะสมเพื�อเสรมิ
สรา้งความสมัพันธเ์หลา่น่�ใหแ้น่นแฟ้ัน แต้เ่ราเล่�ยงของ
กำานัลท่�เกดิผลกระทบหรอืป้รากฎวา่มผ่ลกระทบในการ
ต้ดัสนิใจของเรา 

การเล่�ยงรับรองนั�นรวมถึงึอาหารและเครื�องดื�ม การ
รับรองต้อ้นรับ การเดนิทาง ท่�พัก และงานทางสงัคม 
ของขวญันั�นเป็้นสิ�งใดกไ็ดท้่�มค่า่

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
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การใหข้องขวญัแลัะการเลัี�ยงรบััรอง
ของกำานัลหรอืการเล่�ยงรับรองท่�เราจัดหาใหต้้อ้ง:
• มว่ตั้ถึปุ้ระสงคท์างธรุกจิท่�เหมาะสม 
• ถึกูกฎหมายและบนัทกึไวอ้ยา่งถึกูต้อ้ง
• ไดรั้บอนุญาต้ภายใต้น้โยบายของ Corteva 

Agriscience และนโยบายของผูรั้บ
• สมเหต้สุมผลในดา้นราคา ความเหมาะสม และ

สอดคลอ้งกบัคา่นยิมของเรา
• ไมเ่ป็้นเงนิสด บตั้รของขวญั หรอืสิ�งเทย่บเทา่เงนิ

สดอื�นๆ
• ไมม่เ่จต้นาเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งผลป้ระโยชนท์่�ไมเ่หมาะ

สม
• ไมม่เ่จต้นาเพื�อโนม้นา้วผูรั้บในทางท่�ไมเ่หมาะสม

ป้รกึษาหวัหนา้ฝ่่าย Government Affairs กอ่นการให ้
ของขวญัหรอืการเล่�ยงรับรองแกเ่จา้หนา้ท่�ของรัฐ 

ขอการอนุมตั้จิากผูบ้รหิารและเปิ้ดเผยของขวญัท่�ม่
มลูคา่เกนิ 200 ดอลลารส์หรัฐฯ หรอืการเล่�ยงรับรอง
ท่�มม่ลูคา่เกนิ 500 ดอลลารส์หรัฐฯ อาจมก่ารใชก้าร
จำากดัมลูคา่ท่�เขม้งวดมากขึ�นกบัองคก์รทอ้งถึิ�นหรอื
ภายในการทำางานท่�เฉัพาะเจาะจง

การรบััของขวญัแลัะการเลัี�ยงรบััรอง
เป็้นเรื�องสำาคญัท่�จะต้อ้งหลก่เล่�ยงแมแ้ต้ภ่าพลกัษณ์
ของการป้ระพฤต้ทิ่�ไมเ่หมาะสม เพื�อใหม้ั�นใจวา่มค่วาม
ถึกูต้อ้งในกระบวนการจัดหา เราต้อ้ง:
• ไมเ่รย่กรอ้งของขวญั
• ไมรั่บเงนิสด บตั้รของขวญั หรอืสิ�งเทย่บเทา่เงนิสด

อื�นๆ
• ไมรั่บของขวญัท่�อาจทำาใหก้ารต้ดัสนิใจของเรา 

ไขวเ้ขวได ้
• หลก่เล่�ยงของขวญัท่�อาจถึกูต้ค่วามวา่เป็้นการให ้

สนิบน
• หลก่เล่�ยงของขวญัหรอืการรับรองต้อ้นรับจากคูแ่ขง่
• รับเฉัพาะของขวญัเล็กนอ้ย และไมบ่อ่ยครั �ง

ขอการอนุมตั้จิากผูบ้รหิารและเปิ้ดเผยของขวญัท่�ม่
มลูคา่เกนิ 200 ดอลลารส์หรัฐฯ หรอืการเล่�ยงรับรอง
ท่�มม่ลูคา่เกนิ 500 ดอลลารส์หรัฐฯ อาจมก่ารใชก้าร
จำากดัมลูคา่ท่�เขม้งวดมากขึ�นกบัองคก์รทอ้งถึิ�นหรอื
ภายในการทำางานท่�เฉัพาะเจาะจง 

สำาหรับขอ้มลูเพิ�มเต้มิ โป้รดดนูโยบายเรื�องของขวญัและการเล่�ยง
รับรองของเรา

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบััลักูค้า้แลัะหุน้ส่ว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทั�วโลก

สารบญั

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื



สารบัญ วิธีการยืนหยัดใน
อุดมการณ ์

การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับทรัพย์สินของบริษัท

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับชุมชนของเราและ

ทั่วโลก

บทนำา
1818

เราเป็้นผูน้ำาในสาขาธรุกจิของเราดว้ยการเชื�อมโยงความสมัพันธข์า้มพรมแดน
ทั�วโลก ในการทำาเชน่น่� เราจะต้อ้งป้ฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายทั �งหมดท่�เก่�ยวขอ้งท่�
ควบคมุการคา้ระหวา่งป้ระเทศ 

เราป้ฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายดา้นการคา้ 
ระหวา่งป้ระเทศ

วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
อยูเ่ส่มอ
ในการป้ฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายดา้นการคา้ระหวา่งป้ระเทศ 
เราจะ: 
• ไมส่รรหา ทำาการต้ลาด หรอืแจกจา่ยสิ�งใดๆ ขา้ม

ชายแดนระหวา่งป้ระเทศโดยไมท่ราบถึงึผลกระทบ
ต้ามขอ้กำาหนดกฎหมายกอ่น

• ป้ฏิบิตั้ติ้ามนโยบายและขั �นต้อนของ Corteva 
Agriscience ท่�กำาหนดไวเ้พื�อต้อบรับและป้ฏิบิตั้ ิ
ต้ามขอ้บงัคบัทางการคา้

• ไมท่ำาการต้ลาด จำาหน่าย หรอืใหบ้รกิารแกธ่รุกจิ
หรอืบคุคลท่�อยูใ่นรายชื�อการควำ�าบาต้ร 

• ดำาเนนิการป้ระเมนิความเส่�ยงและการสอบทานขอ้
เท็จจรงิกบับคุคลท่�สามท่�เราต้ั �งใจท่�จะทำาธรุกจิดว้ย

• แจง้ฝ่่าย Ethics & Compliance หากเราถึกูขอให ้
เขา้รว่มการควำ�าบาต้ร

การควำ�าบาต้รและการคา้
หลายป้ระเทศมก่ฎหมายท่�กำาหนดใหบ้รษัิทป้ฏิเิสธหรอืไมป่้ฏิเิสธ
การทำาธรุกจิกบัป้ระเทศอื�น ต้วัอยา่งเชน่ กฎหมายของสหรัฐอเมรกิา
มกัจะหา้มมใิหบ้รษัิทในสหรัฐอเมรกิาเขา้รว่มการควำ�าบาต้รระหวา่ง
ป้ระเทศท่�รัฐบาลสหรัฐอเมรกิามไิดก้ำาหนดใหค้วำ�าบาต้ร

การละเมดิการควบคมุการนำาเขา้และการสง่ออก การควำ�าบาต้ร
ทางการคา้ และการควำ�าบาต้รอื�นๆ สามารถึสง่ผลใหม้ก่ารเรย่ก
คา่ป้รับ การถึอนใบอนุญาต้ หรอืแมแ้ต้ก่ารจำาคกุ การป้ฏิบิตั้ติ้าม
ระเบย่บเหลา่น่�เป็้นทั �งการป้กป้้อง Corteva Agriscience และยงั
ทำาใหโ้ลกมค่วามป้ลอดภยัมากยิ�งขึ�นอก่ดว้ย

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบััลักูค้า้แลัะหุน้ส่ว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทั�วโลก

สารบญั

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื



สารบัญ วิธีการยืนหยัดใน
อุดมการณ ์

การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับทรัพย์สินของบริษัท

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับชุมชนของเราและ

ทั่วโลก

บทนำา
1919

วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
อยูเ่ส่มอ
ในการหลก่เล่�ยงการซื�อขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลู
ภายใน เราจะ: 
• ไมซ่ื�อขายหุน้ใน Corteva Agriscience โดยอาศยั

ขอ้มลูภายใน 
• ไมใ่หข้อ้มลูภายในแกผู่อ้ ื�นท่�สามารถึนำาขอ้มลูไป้ใช ้

ในการซื�อขายหุน้ของเราได ้
• ไมซ่ื�อขายหุน้ของบรษัิทอื�นหากเรามข่อ้มลูภายใน

เก่�ยวกบับรษัิทนั�น หลงัจากท่�มก่ารเปิ้ดเผยขอ้มลู
ภายในสูส่าธารณะแลว้ และเราไมม่ข่อ้มลูภายในอื�น
ใดอก่ เราจะต้อ้งรอเป็้นเวลาสองวนัทำาการกอ่นท่�จะ
สามารถึซื�อขายหุน้ใน Corteva Agriscience หรอื
หุน้ในบรษัิทอื�นได ้

เรามค่วามภาคภมูใิจในอตุ้สาหกรรมของเรา เราจะไมยุ่ง่เก่�ยวกบัการใชข้อ้มลู
ภายในเพื�อซื�อขายหลกัทรัพยเ์ป็้นอนัขาด เนื�องจากเป็้นการทำาลายชื�อเสย่ง
ของเราในฐานะผูน้ำาในต้ลาดท่�มจ่รยิธรรม 

เราไมยุ่ง่เก่�ยวกบัการใชข้อ้มลูภายใน 
เพื�อซื�อขายหลกัทรัพย์

เรายนืหยดัในอดุมการณก์บัั 
 ทรัพยส์นิของบรษัิท

ขอ้มลูภายใน
“ขอ้มลูภายใน” คอืขอ้มลูสำาคญัท่�ไมเ่ปิ้ดเผยต้อ่สาธารณชน 
ท่�นักลงทนุทั�วไป้จะนำาไป้ใชพ้จิารณาเมื�อต้ดัสนิใจท่�จะซื�อ เกบ็  
หรอืขายหุน้ ซึ�งอาจรวมถึงึ:
• กำาไรหรอืการขาดทนุท่�คาดการณ์
• การควบรวมกจิการ การเขา้ซื�อกจิการ การขายกจิการ  

หรอืการลงทนุ
• การเปิ้ดต้วัผลติ้ภณัฑ์ท์่�สำาคญั
• ความคบืหนา้ในเรื�องทรัพยส์นิทางปั้ญญาหรอืคดค่วาม
• การคน้พบทางการวจัิยท่�สำาคญัท่�อาจพลกิโฉัมต้ลาด

การซื�อขายหุน้ในขณะท่�ครอบครองขอ้มลูภายในนั�นเป็้นสิ�งท่�ผดิ
กฎหมาย โดยบทลงโทษจากการฝ่่าฝื่นกฎหมายเหลา่น่�จะเป็้นบท
ลงโทษท่�รนุแรง หากมข่อ้สงสยั อยา่ทำาการซื�อขาย ใหต้้ดิต้อ่ขอรับ
คำาแนะนำาจากฝ่่ายกฎหมาย

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบััทรพัยส์่นิของบัรษิัทั

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทั�วโลก

สารบญั

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื



สารบัญ วิธีการยืนหยัดใน
อุดมการณ ์

การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับทรัพย์สินของบริษัท

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับชุมชนของเราและ

ทั่วโลก

บทนำา
2020

ในฐานะนักป้ระดษิฐแ์ละผูพั้ฒนาต้ลาดเรามค่วามอยากรูอ้ยากเห็นและ
ยอมรับเทคโนโลย ่เราใชเ้ครื�องมอืต้า่งๆ เชน่ คอมพวิเต้อร ์อปุ้กรณ ์และ
โซเชย่ลมเ่ดย่อยา่งรอบคอบและระมดัระวงั เพื�อป้กป้้องความสมัพันธแ์ละ
ชื�อเสย่งท่�ดข่องเรา 

เราใชค้อมพวิเต้อรข์องบรษัิท อปุ้กรณ ์ 
และโซเชย่ลมเ่ดย่อยา่งมค่วามรับผดิชอบ 

วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
อยูเ่ส่มอ
เราใชเ้ทคโนโลยแ่ละสื�อสงัคมออนไลนอ์ยา่งรับผดิ
ชอบโดย: 
• ป้กป้้องคอมพวิเต้อร ์อปุ้กรณเ์คลื�อนท่� และขอ้มลูท่�

เก่�ยวขอ้งจากการเขา้ถึงึท่�ไมเ่หมาะสมหรอืโจรกรรม
• แน่ใจวา่การใชเ้วลาในโซเชย่ลมเ่ดย่นั�นไม่

แทรกแซงงานของเรา
• ไมแ่สดงความคดิเห็นสว่นต้วัวา่เป็้นความคดิเห็น

ของ Corteva Agriscience

• แยกการโพสต้ส์ว่นต้วัออกใหแ้ต้กต้า่งจากโพสต้์
ท่�ไดรั้บอนุญาต้อยา่งเป็้นทางการโดย Corteva 
Agriscience

• ป้กป้้องและไมเ่ปิ้ดเผยขอ้มลูท่�เป็้นความลบัหรอื
กรรมสทิธิ�ของ Corteva Agriscience ลกูคา้ หุน้
สว่นทางธรุกจิ หรอืคูแ่ขง่โดยไมเ่หมาะสม

• เคารพกฎหมายและแนวทางของ Corteva 
Agriscience ท่�เก่�ยวขอ้งกบัเครื�องหมายการคา้ 
ลขิสทิธิ� การใชโ้ดยชอบธรรม ความลบัทางการคา้ 
และการเปิ้ดเผยขอ้มลูทางการเงนิ

• ใชโ้ทรศพัท ์คอมพวิเต้อร ์และเทคโนโลยอ่ื�นๆ ท่� 
Corteva จัดหาใหส้ำาหรับธรุกจิของ Corteva และ
จำากดัการใชส้ว่นบคุคล

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทั�วโลก

สารบญั เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบััทรพัยส์่นิของบัรษิัทั

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื



สารบัญ วิธีการยืนหยัดใน
อุดมการณ ์

การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับทรัพย์สินของบริษัท

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับชุมชนของเราและ

ทั่วโลก

บทนำา
2121

เราจัดทำารายงานทางธรุกจิโดยอาศยัหลกัป้ฏิบิตั้ทิ่�ด ่และจัดการบนัทกึและ
ขอ้มลูต้า่งๆ ของเราอยา่งเหมาะสมเพื�อลดความเส่�ยงและสนับสนุนผลการ
ดำาเนนิงาน โป้รแกรมการจัดการขอ้มลูและขอ้มลูท่�มป่้ระสทิธภิาพชว่ยใหเ้รา
ป้ฏิบิตั้ติ้ามขอ้กำาหนดทางกฎหมายและป้ณธิานต้อ่ผูถ้ึอืหุน้ ลกูคา้ และหุน้
สว่นทางธรุกจิของเรา 

เราจัดทำา ดแูล และจัดการขอ้มลู บญัช ่ 
และงบการเงนิอยา่งถึกูต้อ้ง ขอ้มลูของบรษัิทคอือะไร

ขอ้มลูทกุป้ระเภทท่�สรา้งขึ�นหรอืไดรั้บในระหวา่งการดำาเนนิธรุกจิ
ของ Corteva Agriscience ซึ�งรวมถึงึแต้ไ่มจ่ำากดัเพย่ง:
• ขอ้ต้กลงและสญัญา 
• การสื�อสารต้า่งๆ รวมถึงึบนัทกึขอ้ความ จดหมาย อเ่มล (รวมถึงึ

สิ�งท่�แนบ) โพสต้ใ์นโซเชย่ลมเ่ดย่ และขอ้ความทางโทรศพัท ์
• รปู้ถึา่ย ขอ้มลูดจิติ้อล บนัทกึท่�พมิพแ์ละเขย่นดว้ยลายมอื 
• นโยบายและระเบย่บป้ฏิบิตั้ ิ
• คำาสั�งซื�อและใบแจง้หน่� 
• รายงานต้า่งๆ เชน่ รายงานทางการเงนิ บญัช ่เทคนคิ  

และการขาย
• ขอ้มลูผลติ้ภณัฑ์์
• การวเิคราะห ์สตู้ร ต้ารางเวลา ต้าราง การนำาเสนอ และโมเดล

ทางการเงนิ 
• แฟ้ัมบคุลากร 
• ขอ้มลูทางการต้ลาด
• แผนธรุกจิ
• ขอ้มลูสิ�งแวดลอ้ม สขุอนามยั และความป้ลอดภยั

วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
อยูเ่ส่มอ
เราจัดการบนัทกึของเราอยา่งมป่้ระสทิธภิาพโดย: 
• ระบ ุดแูลรักษา ป้กป้้อง และทิ�งระเบย่นขอ้มลูต้าม

กำาหนดเวลาการเกบ็รักษาขอ้มลูของเรา
• ป้ฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายและนโยบายทั �งหมดเก่�ยวกบั

เกบ็รักษาขอ้มลู
• แน่ใจวา่ขอ้มลูนั�นถึกูต้อ้งแมน่ยำา เขา้ถึงึไดง้า่ย เป็้น

ระเบย่บ และป้ลอดภยั
• ไมแ่กไ้ขหรอืทิ�งขอ้มลูเป็้นบางสว่นโดยขดักบั

นโยบายการเกบ็รักษาและยงัไมไ่ดรั้บการอนุมตั้กิาร
ยกเวน้ หรอืสั�งการใหผู้อ้ ื�นทำาการดงักลา่ว

• แสดงขอ้มลูท่�ครบถึว้นและถึกูต้อ้งอยา่งทนัทว่งท่
หากไดรั้บการรอ้งขอต้ามการสอบบญัช ่การสบืสวน 
หรอืการดำาเนนิคด่

• แน่ใจวา่ขอ้มลูของเรานั�นถึกูต้อ้งต้ามนโยบาย 
ระเบย่บป้ฏิบิตั้ ิและมาต้รฐานท่�เก่�ยวขอ้ง

การเกบ็รักษาขอ้มลูอยา่งไมเ่หมาะสม
ต้วัอยา่งของการเกบ็รักษาขอ้มลูท่�ไมเ่หมาะสมโดยต้ั �งใจ:
• การจัดป้ระเภทคา่ใชจ้า่ยและต้น้ทนุไมถ่ึกูต้อ้ง
• การเรง่หรอืการเลื�อนคา่ใชจ้า่ยหรอืรายไดโ้ดยไมเ่ป็้นไป้ต้าม

หลกัการบญัชท่่�ยอมรับโดยทั�วไป้
• การจัดป้ระเภทสนิคา้คงคลงัท่�ไมส่ามารถึขายไดใ้นลกัษณะ

ผลติ้ภณัฑ์ส์ำาเร็จรปู้ท่�ยอมรับได ้
• การป้ลอมแป้ลงเอกสารของบรษัิท รวมถึงึบนัทกึทางการเงนิ 

บนัทกึความป้ลอดภยั ขอ้มลูการทดสอบ รายงานการต้รวจ
สอบ บนัทกึเวลาและการมาทำางาน และรายงานการเดนิทาง
และคา่ใชจ้า่ย

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทั�วโลก

สารบญั เรายนืหยดัในอดุมการณ์
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การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื
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ต้วัอยา่งของขอ้มลูท่�เป็้นความลบัและสิ�งท่�อาจเป็้น
ความลบัทางการคา้นั�นไดแ้กอ่ะไรบา้ง
• ขอ้มลูท่�เป็้นกรรมสทิธิ� เชน่ การออกแบบทางอตุ้สาหกรรม 

ป้ระวตั้สิายพันธุ ์ขอ้มลูทางพันธกุรรม และสตู้รทางเคม่
• ขอ้มลูและการคาดการณท์างการเงนิของบรษัิท (รวมถึงึราคา)  

ท่�ไมไ่ดเ้ปิ้ดเผยต้อ่สาธารณชน
• ผลติ้ภณัฑ์ใ์หมแ่ละแผนการต้ลาด
• รายชื�อลกูคา้และซพัพลายเออร์
• แนวคดิ แผนการ ขอ้มลู และกระบวนการวจัิยและพัฒนา
• ขั �นต้อนการผลติ้และการผลติ้เมล็ดพันธ ์รวมถึงึขอ้มลูท่�เก่�ยวขอ้ง
• ขอ้มลูการจัดซื�อ
• ขอ้มลูท่�เก่�ยวขอ้งกบัการซื�อกจิการ การลงทนุ และการขาย

กจิการท่�อาจเกดิขึ�น
•  โคด้แอป้พลเิคชนัและการออกแบบของ Corteva 

ความสำาเร็จทางธรุกจิในอนาคต้ของเรานั�นขึ�นอยูก่บัผลติ้ภณัฑ์แ์ละโซลชูนั 
อนัเป็้นนวตั้กรรมของเรา ขอ้มลูทางธรุกจิท่�เป็้นความลบัและทรัพยส์นิทาง 
ปั้ญญาของเรานั�นเป็้นทรัพยส์นิท่�มค่วามสำาคญัยิ�งท่�ทำาใหเ้ราแต้กต้า่งจาก 
คูแ่ขง่ จงึจำาเป็้นอยา่งยิ�งท่�จะต้อ้งป้กป้้องทรัพยส์นิเหลา่น่�เพื�อพนักงาน ลกูคา้ 
และบรษัิทของเรา รวมถึงึผูม้ส่ว่นไดส้ว่นเสย่รายอื�นๆ เราต้อ้งป้กป้้องทรัพยส์นิ
เหลา่น่�จากการเปิ้ดเผยโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต้หรอืการใชง้านในทางท่�ผดิ

เราป้กป้้องทรัพยส์นิทางปั้ญญาและความเป็้น
สว่นต้วั

วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
อยูเ่ส่มอ
เราป้กป้้อง Corteva Agriscience โดย:
• แบง่ปั้นขอ้มลูท่�เป็้นความลบัและขอ้มลูกรรมสทิธิ�

เฉัพาะกบัพนักงานและต้วัแทน (ท่�ป้รกึษา ผูรั้บเหมา 
เอเยนต้ ์และทนายความภายนอก) ท่�ไดรั้บอำานาจ 
และมค่วามจำาเป็้นทางธรุกจิท่�ถึกูต้อ้งสมควร

• จัดเกบ็เอกสาร ขอ้มลู และอปุ้กรณโ์ดยมม่าต้รการ
เชงิกายภาพ รหสัผา่น และการเขา้รหสัอยา่ง 
เหมาะสม

•  ต้ั �งชื�อและจัดการไฟัลแ์ละอเ่มลเพื�อใหแ้น่ใจวา่ไฟัล์
ไดรั้บการป้กป้้องและสง่ต้อ่อยา่งเหมาะสม

• ไมพ่ดูคยุถึงึเรื�องท่�เป็้นความลบัในท่�สาธารณะ

• ไมเ่ปิ้ดโอกาสใหผู้อ้ ื�นสามารถึเห็นขอ้มลูท่�เป็้นความ
ลบัได ้ซึ�งอาจรวมถึงึการทำางานบนแล็ป้ท็อป้ใน
ระหวา่งเท่�ยวบนิ หรอืการเขา้ใชเ้ครอืขา่ย Wi-Fi  
ท่�ไมป่้ลอดภยั

• แน่ใจวา่เฉัพาะบคุคลท่�ไดรั้บอนุญาต้เทา่นั�นท่�
สามารถึเขา้ใชส้ถึานป้ระกอบการของ Corteva 
Agriscience

• เดนิต้ดิต้ามผูเ้ย่�ยมชมทกุราย และไมอ่นุญาต้ใหผู้ ้
เย่�ยมชมเขา้เขต้หวงหา้ม

• รายงานเหต้หุรอืการละเมดิดา้นความป้ลอดภยัหรอื
ความเป็้นสว่นต้วั รวมถึงึการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล
อยา่งไมเ่หมาะสม เพื�อใหส้ามารถึจัดการกบัเหต้ทุ่�
เกดิขึ�นไดอ้ยา่งทนัทว่งทแ่ละเหมาะสม

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทั�วโลก

สารบญั เรายนืหยดัในอดุมการณ์
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ขอ้มลูสว่นบคุคล
ขอ้มลูสว่นบคุคลคอืขอ้มลูใดๆ ท่�เพย่งพอต้อ่การระบตุ้วับคุคล 
ซึ�งอาจรวมถึงึ:
• ชื�อ
• ท่�อยูอ่เ่มล
• วนัเกดิ
• ขอ้มลูป้ระจำาต้วัของบญัช่
• ขอ้มลูต้ดิต้อ่ทางธรุกจิหรอืสว่นบคุคล
• หมายเลขบตั้รเครดติ้
• ขอ้มลูไบโอเมต้รกิ (เชน่ ลายนิ�วมอื ขอ้มลูสขุภาพ)
• หมายเลขหนังสอืเดนิทาง หรอืหมายเลขบตั้รป้ระจำาต้วั

ป้ระชาชน
• ท่�อยู ่IP / ID อปุ้กรณ์

ค้วามเป็นส่ว่นติวัแลัะขอ้มลูัส่ว่นบัคุ้ค้ลั
เราป้กป้้องขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงาน ลกูคา้ 
ซพัพลายเออร ์และบคุคลท่�สามรายอื�นๆ เราเกบ็
รวบรวม ใชง้าน และป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลต้าม
วตั้ถึปุ้ระสงคท์างธรุกจิท่�ถึกูต้อ้งสมควรเทา่นั�น และ
ต้ามนโยบายของ Corteva ขอ้ผกูพันทางสญัญา และ
กฎหมายในทอ้งถึิ�น 

โดยทั�วไป้แลว้ เราจำาเป็้นต้อ้งแจง้ใหบ้คุคลท่�เรา
เกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลทราบ และบางครั �งอาจต้อ้ง
ขอรับความยนิยอมดว้ย  ทั �งน่� กฎหมายของป้ระเทศ 
นโยบายของเรา และมาต้รฐานอตุ้สาหกรรมยงักำาหนด
ใหเ้ราต้อ้งมก่ารควบคมุดา้นการรักษาความป้ลอดภยั
สำาหรับการป้กป้้องขอ้มลูสว่นบคุคลทั �งทางกายภาพ
และทางอเิล็กทรอนกิส ์และอาจมข่อ้กำาหนดพเิศษเมื�อ
มก่ารถึา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลขา้มพรมแดนป้ระเทศ

เราต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่มก่ารใชง้านและป้ระมวลผล 
ขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเหมาะสมในความสมัพันธท์าง
ธรุกจิของเรา รวมถึงึการโต้ต้้อบกบัผูข้าย การทำา
สญัญากบัหุน้สว่นทางธรุกจิ และการเจรจาเพื�อเขา้ซื�อ
กจิการหรอืขายกจิการ นอกจากน่� เราจะจำากดัการใช ้
และการโอนขอ้มลูสว่นบคุคลใหน้อ้ยท่�สดุเทา่ท่�จำาเป็้น
สำาหรับการใชง้านทางธรุกจิ
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ชื�อเสย่งท่�ดข่องเรานั�นเป็้นทรัพยส์นิท่�มค่า่ท่�
สดุอยา่งหนึ�งของเรา เราป้กป้้องชื�อของ 
Corteva Agriscience ดว้ยการป้กป้้อง 
ต้ราสนิคา้ของเรา รวมถึงึเครื�องหมายการคา้
และลขิสทิธิ�ทั �งหมดของเรา 

เราป้กป้้องต้ราสนิคา้ 
เครื�องหมายการคา้ และ
ลขิสทิธิ�ของเรา 

วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
อยูเ่ส่มอ
เราป้กป้้องต้ราสนิคา้ของเราโดย:
• ทำาความเขา้ใจและป้ฏิบิตั้ติ้ามแนวทางป้ฏิบิตั้เิก่�ยว

กบัต้ราสนิคา้ของเรา
• ป้กป้้องรักษาต้ราสนิคา้และชื�อทางการคา้ของ 

Corteva Agriscience ต้ลอดจนเครื�องหมายการคา้
และลขิสทิธิ�ของบรษัิทจากการใชง้านอยา่งไม่
เหมาะสมหรอืการละเมดิโดยเพื�อนพนักงาน ลกูคา้ 
ซพัพลายเออร ์หรอืคูแ่ขง่

• แจง้เหต้กุารใชใ้นทางท่�ผดิหรอืการละเมดิกบัฝ่่าย
กฎหมาย

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทั�วโลก

สารบญั เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบััทรพัยส์่นิของบัรษิัทั

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื



สารบัญ วิธีการยืนหยัดใน
อุดมการณ ์

การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับทรัพย์สินของบริษัท

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับชุมชนของเราและ

ทั่วโลก

บทนำา
2525

เราป้ฏิบิตั้ติ้ามระเบย่บการควบคมุและกระบวนการต้า่งๆ ของเรา ซึ�งไดรั้บการ
ออกแบบมาเพื�อใหม้ั�นใจวา่การรายงานทางการเงนินั�นมค่วามน่าเชื�อถึอื และ
ชว่ยใหเ้ราสามารถึรักษาความไวว้างใจจากผูม้ส่ว่นไดส้ว่นเสย่ของเราไวไ้ด ้

เราป้ฏิบิตั้ติ้ามระเบย่บการควบคมุภายในและ
กระบวนการทางการเงนิ 

การออกมาพดู/
ขอความชว่ย
เหลอื

วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณอ์ยูเ่ส่มอ
เราชว่ยป้้องกนัการฉัอ้โกง การสิ�นเป้ลอืง และการใชใ้นทางท่�ผดิโดย:
• ป้ฏิบิตั้งิานต้ามกรอบท่�กำาหนดโดยการควบคมุภายในใดๆ ท่�เก่�ยวขอ้งกบังานของเรา
• ไมล่ดัขั �นต้อนการควบคมุและระเบย่บป้ฏิบิตั้ติ้า่งๆ
• รับผดิชอบดำาเนนิการควบคมุอยูเ่สมอมใิหข้าดต้กบกพรอ่ง 
• รายงานขอ้กงัวลใดๆ โดยทนัท ่โดยเฉัพาะเมื�อเราทราบวา่มก่ารลดัขั �นต้อนหรอืไมป่้ฏิบิตั้ติ้ามการควบคมุ

ภายในหรอืระเบย่บป้ฏิบิตั้ ิ

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทั�วโลก

สารบญั เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบััทรพัยส์่นิของบัรษิัทั

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื



สารบัญ วิธีการยืนหยัดใน
อุดมการณ ์

การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับทรัพย์สินของบริษัท

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับชุมชนของเราและ

ทั่วโลก

บทนำา
2626

เราจะไมเ่อาเป้รย่บเงนิทนุของบรษัิท 
หรอืแสดงการใชโ้ดยเป็้นเท็จ  

เราจัดการและรายงาน
รายจา่ยของเราอยา่ง 
รับผดิชอบและถึกูต้อ้ง 

วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
อยูเ่ส่มอ
เราจัดการและรายงานรายจา่ยของเรา: 
• อยา่งถึกูต้อ้ง โดยมใ่บเสร็จเมื�อจำาเป็้น รวมถึงึมค่ำา

อธบิายท่�รองรับคา่ใชจ้า่ยทางธรุกจิท่�ถึกูต้อ้งสมควร
• อยา่งมค่วามรับผดิชอบ โดยป้ฏิบิตั้ติ้ามแนวทาง

ของ Corteva Agriscience เพื�อหลก่เล่�ยงคา่ใชจ้า่ย
ท่�ฟัุ่ มเฟืัอย สรุุย่สรุา่ย หรอืไมจ่ำาเป็้น

• ใหค้วามรว่มมอืในขั �นต้อนการรายงานคา่ใชจ้า่ยของ
เราอยา่งทนัทว่งทเ่พื�อป้ระสทิธภิาพและป้ระสทิธผิล
โดยรวม

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทั�วโลก

สารบญั เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบััทรพัยส์่นิของบัรษิัทั

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื



สารบัญ วิธีการยืนหยัดใน
อุดมการณ ์

การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับทรัพย์สินของบริษัท

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับชุมชนของเราและ

ทั่วโลก

บทนำา
2727

วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
อยูเ่ส่มอ
เรามส่ว่นรว่มต้อ่การป้ฏิบิตั้อิยา่งยั�งยนืโดย:
• ลดผลกระทบต้อ่สิ�งแวดลอ้มในเชงิรกุใหเ้หลอืนอ้ย

ท่�สดุ
• ทำางานกบัหุน้สว่นและซพัพลายเออรเ์พื�อแบง่ปั้น

วสิยัทศันข์องเราดา้นกระบวนการผลติ้ท่�ยั�งยนื 
• ป้ฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายและนโยบายของบรษัิทดา้นสิ�ง

แวดลอ้มท่�เก่�ยวขอ้งทกุป้ระการ 
• รายงานเหต้กุารรั�วไหล หรอืการป้ลอ่ยของเสย่โดย

ไมไ่ดต้้ั �งใจต้อ่หน่วยงานรัฐบาลท่�เหมาะสม

เราจำาเป็้นต้อ้งป้กป้้องสิ�งแวดลอ้ม เพื�อสนับสนุนวถิึช่ว่ติ้และอาหารท่�เป็้น
เครื�องหลอ่เล่�ยงเรา เรายดึถึอืหลกัป้ฏิบิตั้ทิ่�มค่วามยั�งยนื โดยอาศยัการสรา้ง
ผลติ้ภณัฑ์ค์ณุภาพสงูผา่นกระบวนการผลติ้ท่�ป้ลอดภยัและมค่วามรับผดิชอบ

เราเป็้นหุน้สว่นท่�ใสใ่จในสิ�งแวดลอ้ม

เรายนืหยดัในอดุมการณก์บัั 
 ชมุชนของเราและทั�วโลก

• ป้ฏิบิตั้ติ้ามนโยบายและระเบย่บป้ฏิบิตั้ภิายในของ 
Corteva Agriscience เก่�ยวกบัการจัดการของเสย่
และการรไ่ซเคลิ

• ทกุคนรว่มชว่ยกนัทกุวนั เชน่ ปิ้ดไฟัท่�ไมจ่ำาเป็้น ต้ั �ง
อณุหภมูเิครื�องป้รับอากาศใหเ้หมาะสม และไมเ่ปิ้ด
เครื�องยนต้ท์ิ�งไว ้

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบััชุุมชุนของเราแลัะ

ท ั�วโลัก

สารบญั

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื



สารบัญ วิธีการยืนหยัดใน
อุดมการณ ์

การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับทรัพย์สินของบริษัท

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับชุมชนของเราและ

ทั่วโลก

บทนำา
2828

เรายกระดบัคณุภาพชว่ติ้ดว้ยการสนับสนุน
ชมุชนท่�เราอาศยัและทำางานอยู ่ในฐานะ
หุน้สว่นของสงัคม เรามุง่มั�นท่�จะจัดการ
กบัปั้ญหาความทา้ทายในสงัคมโดยรวม
ภายในป้ระเทศท่�เราป้ฏิบิตั้งิานอยู ่ 

เรามส่ว่นรว่มในชมุชน
ของเรา

วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
อยูเ่ส่มอ
เรามส่ว่นรว่มในชมุชนของเรา: 
• อาสาและเขา้รว่มกจิกรรมการกศุลในชมุชนของเรา

ทั�วโลก
• รเิริ�มโครงการชว่ยเหลอืกบัองคก์รและชอ่งทางอื�นๆ 

เพื�อทำาความเขา้ใจและใหค้วามชว่ยเหลอืต้ามความ
ต้อ้งการในทอ้งถึิ�น

• ป้ฏิบิตั้ติ้ามระเบย่บป้ฏิบิตั้ภิายในกอ่นทำาการบรจิาค
ดว้ยเงนิทนุของบรษัิท หรอืทำาการอนุเคราะหใ์นนาม
ของ Corteva Agriscience 

• สง่เสรมิ แต้ไ่มบ่งัคบั ใหพ้นักงานหรอืผูอ้ื�นมส่ว่นรว่ม
ในองคก์รการกศุล

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

สารบญั เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบััชุุมชุนของเราแลัะ

ท ั�วโลัก

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื



สารบัญ วิธีการยืนหยัดใน
อุดมการณ ์

การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับทรัพย์สินของบริษัท

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับชุมชนของเราและ

ทั่วโลก

บทนำา
2929

วธิที ี�เรายนืหยดัในอดุมการณ ์
อยูเ่ส่มอ
กจิกรรมทางการเมอืงสว่นบคุคล
ในการมส่ว่นรว่มในกระบวนการทางการเมอืงของ
แต้ล่ะบคุคลนั�น เราจะ: 
• แสดงออกอยา่งชดัเจนวา่มมุมองและกจิกรรม

ทางการเมอืงของต้วัเราเองนั�นไมเ่ป็้นความคดิ
เห็นของ Corteva Agriscience 

• ป้ฏิบิตั้กิจิกรรมทางการเมอืงทั �งหมดในเวลา
สว่นต้วั หา่งไกลจากท่�ทำางาน และดว้ย
ทรัพยากรของต้นเอง 

เราเปิ้ดรับการมส่ว่นรว่มในกระบวนการทางการเมอืงอยา่งเต็้มท่� ซึ�งจะ
สามารถึสรา้งความแต้กต้า่งในทางท่�ดใ่หก้บัคณุภาพชว่ติ้และชมุชนของเรา
ได ้แต้เ่ราก็ต้ระหนักดว่า่จะต้อ้งแยกแยะกจิกรรมทางการเมอืงสว่นบคุคลของ
เรากบักจิกรรมในบรษัิทของเรา 

เรามส่ว่นรว่มในกระบวนการทางการเมอืง 
อยา่งมจ่รยิธรรม

• หลก่เล่�ยงการสวมใสส่นิคา้ท่�มช่ ื�อ Corteva 
Agriscience หรอืต้ราสนิคา้ของบรษัิทอื�นๆ หรอืม่
โลโกท้่�ระบตุ้วับรษัิทได ้

• แจง้หวัหนา้งานหรอืหน่วยงานท่�กำาหนดอื�นๆ หาก
เราต้ดัสนิใจท่�จะลงสมคัรต้ำาแหน่งทางการเมอืง

• ขอรับการอนุมตั้กิอ่นอนุญาต้ใหบ้คุคลใชส้ถึานท่�
ของบรษัิทในการทำากจิกรรมทางการเมอืงหรอืวตั้ถึุ
ป้ระสงคอ์ื�นๆ 

• ออกมาพดูหากหุน้สว่น ลกูคา้ หรอืผูม้ส่ว่นได ้
สว่นเสย่กดดนัใหเ้ราบรจิาคเงนิหรอืรว่มสนับสนุน
พรรคการเมอืงหรอืผูส้มคัรชงิต้ำาแหน่งทางการเมอืง 
ทั �งน่� การกดดนัดงักลา่วเป็้นเรื�องต้อ้งหา้มโดยเด็ดขาด

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

สารบญั เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบััชุุมชุนของเราแลัะ

ท ั�วโลัก

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื



สารบัญ วิธีการยืนหยัดใน
อุดมการณ ์

การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับทรัพย์สินของบริษัท

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับชุมชนของเราและ

ทั่วโลก

บทนำา
3030

กจิกรรมทางการเมอืงของบรษัิท
ขณะเขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืงในนามของ Corteva 
Agriscience เราจะ: 
• ไมใ่หก้ารสนับสนุนพรรคการเมอืงหรอืผูส้มคัรชงิ

ต้ำาแหน่งทางการเมอืงรายหนึ�งรายใด
• ป้ฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายวา่ดว้ยการจัดหาเงนิทนุการหา

เสย่งทางการเมอืงและการเลอืกต้ั �งของรัฐบาลกลาง 
รัฐ และในทอ้งถึิ�นอยูเ่สมอ

• ดำาเนนิขั �นต้อนทางการเมอืงในฐานะนติ้บิคุคลโดย
รว่มมอืกบัฝ่่าย Government Affairs หรอืฝ่่าย
กฎหมาย เพื�อป้ฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายวา่ดว้ยการจัดหา
เงนิทนุการหาเสย่งทางการเมอืงและการเลอืกต้ั �งใน
ทอ้งถึิ�น 

• หา้มใชส้ถึานท่�ของบรษัิทในกจิกรรมการระดม
ทนุทางการเมอืงโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต้จากฝ่่าย 
Government Affairs

การวิ�งเต้น้
แมว้า่การวิ�งเต้น้มกัจะเป็้นกจิกรรมท่�ถึกูต้อ้งสมควรใน
การใหไ้ดม้าซึ�งการเป้ล่�ยนแป้ลงทางการเมอืงหรอื
พลเมอืง แต้ก่ต็้อ้งดำาเนนิการต้ามกฎหมายท่�เก่�ยวขอ้ง 
เราป้ฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายเหลา่น่�โดย: 
 • ป้ฏิบิตั้ติ้ามกฎระเบย่บท่�เก่�ยวขอ้งทั �งหมดในเรื�องการ

เปิ้ดเผยขอ้มลูสาธารณะ และการขอ้กำาหนดในการ
รายงานทั �งหมดท่�เก่�ยวขอ้งกบักจิกรรมการวิ�งเต้น้ใน
นามของ Corteva Agriscience

• ต้ดิต้อ่กบัผูอ้อกกฎหมาย เจา้หนา้ท่�ฝ่่ายออก 
ขอ้บงัคบัอาวโุส เจา้หนา้ท่�ฝ่่ายบรหิาร หรอื
ขา้ราชการในฝ่่ายบรหิาร กต็้อ่เมื�อไดรั้บอนุญาต้ให ้
ดำาเนนิการในนามของ Corteva Agriscience เทา่นั�น 

• หา้มใชว้ธิก่ารท่�ไมเ่หมาะสมในการพยายาม 
โนม้นา้วหน่วยงานของรัฐ ต้วัแทน หน่วยงานต้ลุาการ  
ผูพ้พิากษา หรอืผูอ้อกกฎหมาย

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูและขอความ
ชว่ยเหลอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

สารบญั เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบััชุุมชุนของเราแลัะ

ท ั�วโลัก

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื



สารบัญ วิธีการยืนหยัดใน
อุดมการณ ์

การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับทรัพย์สินของบริษัท

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับชุมชนของเราและ

ทั่วโลก

บทนำา
3131

การออกมาพดูและขอความชว่ยเหลอื 

ออกมาพดูอยูเ่ส่มอ
เมื�อเราเห็นพฤต้กิรรมท่�น่าสงสยัหรอืผดิจรยิธรรม หรอื
มค่ำาถึามเก่�ยวกบันโยบายท่�นำามาใช ้สิ�งน่�เป็้นความ
รับผดิชอบของเราท่�ต้อ้งพดูออกมาและขอความชว่ย
เหลอื

ท่�ทำางานท่�มจ่รยิธรรมป้ระกอบดว้ยพนักงานท่�ม่
จรยิธรรม พนักงานท่�กลา้รายงานพฤต้กิรรมน่าสงสยั  
รูผ้ดิชอบชั�วด ่และรูจั้กควบคมุต้นเองและผูอ้ื�นใหท้ำา
ต้ามคา่นยิมของเรา การยนืหยดัในหลกัป้ฏิบิตั้ถิึอืเป็้น
ความพยายามรว่มกนัของทม่

ถืามค้ำาถืามแลัะขอค้วามชุว่ยเหลัอื
หากพนักงานมค่วามกงัวลเรื�องจรยิธรรมหรอืม ่
คำาถึามใดๆ หวัหนา้ของพนักงานเป็้นแหลง่ขอ้มลูแรก
และแหลง่ขอ้มลูท่�ดท่่�สดุ หากหวัหนา้งานของคณุ
ไมอ่ยู ่หรอืคณุไมส่ะดวกแจง้หวัหนา้งาน ใหเ้ลอืกใช ้
ทรัพยากรต้อ่ไป้น่�ของเราท่�พรอ้มใหค้ำาป้รกึษาแกค่ณุ: 
• ผูน้ำาคนอื�น
• เจา้หนา้ท่�ฝ่่ายจรยิธรรมและการป้ฏิบิตั้ติ้าม 

กฎระเบย่บ
• ฝ่่ายกฎหมาย 
• ฝ่่ายการเงนิ
• ฝ่่ายทรัพยากรบคุคล
• สายดว่นจรยิธรรมทั�วโลกของ Corteva 

Agriscience: +1-833-400-1141
• แบบฟัอรม์รายงานผา่นเว็บไซต้ ์Corteva 

Agriscience: 
https://reportanissue.com/corteva

การไมเ่ปิดเผิยติวัตินแลัะรกัษัา 
ค้วามลับัั
เรารักษาความลบัในการรายงานปั้ญหาดา้นจรยิธรรม
ทั �งหมด รวมถึงึการต้ดิต้อ่กบัทางสายดว่น
พนักงานสามารถึขอไมเ่ปิ้ดเผยต้วัต้นเมื�อกรอกรายงาน
ทางจรยิธรรม ขอ้กงัวลทางจรยิธรรมท่�เก่�ยวขอ้งกบั
อาชญากรรมหรอืกจิกรรมท่�ผดิกฎหมายอาจมก่าร
รายงานไป้ยงัผูม้อ่ำานาจท่�เหมาะสม

การไมย่นิยอมใหม้กีารติอบัโติ้
เราจะสามารถึดำารงไวซ้ ึ�งคา่นยิมของเราต้อ่ไป้ไดก้็ต้อ่
เมื�อเรารูส้กึป้ลอดภยัท่�จะออกมาพดู เราจะไมย่อมให ้
เกดิการต้อบโต้ต้้อ่พนักงานซึ�งรายงานการป้ระพฤต้ผิดิ
ท่�ต้อ้งสงสยัหรอืผูใ้ดก็ต้ามท่�ชว่ยเหลอืในการสอบสวน 
พนักงานของ Corteva Agriscience ท่�ยอมใหเ้กดิ
การต้อบโต้ห้รอืขูว่า่จะต้อบโต้พ้นักงานท่�รายงานการ
ป้ระพฤต้ผิดิท่�ต้อ้งสงสยัโดยสจุรติ้จะไดรั้บการลงโทษ
ทางวนัิย รวมทั �งการเลกิจา้งงาน ในบางกรณ่ การ
ต้อบโต้อ้าจสง่ผลใหไ้ดรั้บโทษทางแพง่และ/หรอื
อาญาได ้

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูแลัะขอค้วาม
ชุว่ยเหลัอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทั�วโลก

สารบญั

https://reportanissue.com/corteva


สารบัญ วิธีการยืนหยัดใน
อุดมการณ ์

การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับทรัพย์สินของบริษัท

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับชุมชนของเราและ

ทั่วโลก

บทนำา
3232

การส่บืัส่วน
การยนืหยดัในอดุมการณห์มายถึงึการออกมาพดูเมื�อ
พบเห็นสิ�งผดิป้กต้ ิเราจะสบืสวนรายงานการป้ระพฤต้ิ
ผดิจรยิธรรมอยา่งทนัทว่งท ่ละเอย่ดถึ่�ถึว้น และ
ยตุ้ธิรรม พนักงานทกุคนต้อ้งใหค้วามรว่มมอือยา่งเต็้ม
ท่�กบัการสอบสวนและใหข้อ้มลูท่�ถึกูต้อ้ง เราจะป้กป้้อง
พนักงานทกุคนท่�เป็้นผูร้ายงานการป้ระพฤต้ผิดิดว้ย
ความบรสิทุธิ�ใจ หรอืผูท้่�ใหค้วามรว่มมอืในการสบืสวน 
มใิหม้ก่ารต้อบโต้ ้ 

หากการสบืสวนพบวา่มก่ารป้ระพฤต้ผิดิเกดิขึ�น ผูท้่�รับ
ผดิชอบจะไดรั้บการลงโทษทางวนัิย ซึ�งรวมถึงึการเลกิ
จา้ง และอาจมก่ารดำาเนนิการทางแพง่หรอืทางอาญา

ป้ระเทศต้า่งๆ มก่ฎหมายเก่�ยวกบัการสบืสวนการ
ป้ระพฤต้ผิดิท่�แต้กต้า่งกนั ดงันั�น เราจะดำาเนนิการ
สบืสวนและอาจมก่ารลงโทษทางวนัิยต้ามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัในทอ้งถึิ�นอยูเ่สมอ

กระบัวนการที�ยตุิธิรรมแลัะ 
การดำาเนนิการทางวนิยั
เราทำางานในการใชก้ระบวนการท่�สอดคลอ้งและ
ยตุ้ธิรรมเมื�อจำาเป็้นต้อ้งมก่ารดำาเนนิการทางวนัิย 
มาต้รการทางวนัิยอาจรวมถึงึการลดโบนัสและหุน้รวม
ไป้ถึงึการพักงาน และหรอืการลาโดยไมจ่า่ยเงนิ ความ
ผดิท่�รา้ยแรงอาจสง่ผลในการไลอ่อกหรอืการเลกิจา้ง 
การละเมดินโยบายบางอยา่งในบางสถึานการณอ์าจสง่
ผลใหม้ก่ารดำาเนนิการทางกฎหมายดว้ย 

การลัะเวน้
ในบางกรณ่ท่�เกดิขึ�นไมบ่อ่ยนัก อาจมก่รณ่ท่�พนักงาน
จำาเป็้นต้อ้งขอการละเวน้บทบญัญัต้ใินหลกัป้ฏิบิตั้ขิอง
เรา พนักงานสามารถึรอ้งขอการละเวน้ไดจ้ากคณะ
กรรมการฝ่่ายจรยิธรรมและการป้ฏิบิตั้ติ้ามกฎระเบย่บ 
ทั �งน่� การขอละเวน้สำาหรับเจา้หนา้ท่�บรหิารยงัต้อ้งได ้
รับการอนุมตั้โิดยคณะกรรมการสรรหาและ 
บรรษัทภบิาลของคณะกรรมการบรษัิท และต้อ้งเปิ้ด
เผยต้อ่ผูถ้ึอืหุน้ทกุรายอยา่งทนัทว่งท่

บทนำา วธิก่ารยนืหยดัใน
อดุมการณ์

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
ซึ�งกนัและกนั

การออกมาพดูแลัะขอค้วาม
ชุว่ยเหลัอื

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัลกูคา้และหุน้สว่นทาง

ธรุกจิของเรา

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัทรัพยส์นิของบรษัิท

เรายนืหยดัในอดุมการณ์
กบัชมุชนของเราและ

ทั�วโลก

สารบญั

การออกมาพดู/
ขอความชว่ยเหลอื



สารบัญ วิธีการยืนหยัดใน
อุดมการณ ์

การออกมาพูดและ 
ขอความช่วยเหลือ

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
ซึ่งกันและกัน

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับทรัพย์สินของบริษัท

เรายืนหยัดในอุดมการณ์
กับชุมชนของเราและ

ทั่วโลก

บทนำา
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งานของเราในการลงทนุในอนาคต้ดา้นเกษต้รกรรมเพื�อคนรุน่ต้อ่ๆ ไป้ ชว่ยแกปั้้ญหา
ความอดอยากบนโลก การทำางานดงักลา่วดว้ยมาต้รฐานดา้นจรยิธรรมขั �นสงูสดุต้ามคา่
นยิมของเรานั�นถึอืเป็้นอภสิทิธิ�และหนา้ท่�รับผดิชอบ เราใหค้วามสำาคญัต้อ่ป้ณธิานน่�อยา่ง
จรงิจัง แนวทางในหลกัป้ฏิบิตั้ขิองเราชว่ยใหเ้ราสามารถึยกระดบัคณุภาพชว่ติ้ มค่วาม
ภาคภมูใิจ สนใจใฝ่่รู ้สรา้งองคก์รรว่มกนั ยนืหยดัในอดุมการณ ์และใชช้ว่ติ้อยา่งป้ลอดภยั 
หากเรายดึถึอืคา่นยิมเหลา่น่�ทกุวนั เราจะชว่ยให ้Corteva Agriscience เป็้นผูน้ำาในระดบั
โลกท่�ยนืหยดัในอดุมการณแ์ละน่าเชดิชู

การยดึมั�นในคา่นยิมของเรา

พฒันาค้ณุภาพชุวีติิ

มคี้วามภาค้ภมูใิจ

ส่นใจใฝ่่รู ้

ส่รา้งองค้ก์รรว่มกนั

ยนืหยดัในอดุมการณ์

ใชุชุ้วีติิอยา่งปลัอดภยั

เครื่องหมายการค้า ™ ® ของ Corteva Agriscience 
และบริษัทในเครือ © 2022 Corteva
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