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дѥі э і і ј ѫѯюҖѥў єѥѕеѠкѯі ѥч ҖњѕњѧыѨъѨѷщѬдшҖѠк

лі ѧѕыі і єъѥкыѫі дѧльѨѸѰѝчкѓ ѥё і њєѲў Җё ьѤдкѥь ซพัพลายเออร์ และหุน้สว่นทางธรุกจิของเราเขา้ใจวา่
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• ѯюѶьяѬҖьѼѥшѥєшѤњѠѕҕѥкѰј ѣѝѠьѲў ҖяѬҖѠѪѷьют ѧэѤшѧшѥє

• ют ѧэѤшѧшѥєьѱѕэѥѕѰј ѣеѤѸьшѠьъѫдюі ѣдѥі еѠкѠкз ҙді

• і ѥѕ кѥьдѥі ді ѣъѼѥъѨѷѳєҕщѬдшҖѠкшҕѠяѬҖлѤчдѥі ทมีกํากบัดแูลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ และ/หรอืสายด่วนรายงานขอ้มลูลับ
(สายดว่นจรยิธรรม)

• ѳєҕшѠэѱшҖѲьъѥкј эшҕѠяѬҖѲчдѶшѥєъѨѷі ѥѕкѥьдѥі ді ѣъѼѥъѨѷшҖѠкѝкѝѤѕ

• ใหค้วามรว่มมอืกบัการตรวจสอบใดๆ ขององคก์ร

Gerrard Schmid
ประธานและผูบ้รหิารสงูสดุ

Jonathan Leiken
รองประธานอาวโุส

юі ѣыѥьѯлҖѥўь ҖѥъѨѷѐҕѥѕдс ў єѥѕѰј ѣѯј
ขานุการ

Elizabeth (Lisa) Radigan

รองประธาน
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юі ѣѯчѶьѝѼѥзѤр ѯдѨѷѕњдѤэў ј Ѥдлі і ѕѥэ і і ц еѠкѯі ѥ

лі ѧѕыі і єъѥкыѫі дѧльѨѸѲн ҖѯєѪѷѠѲчѰј ѣѲн ҖдѤэѲз і

• จรยิธรรมทางธรุกจิ (หรอื “หลักจรรยาบรรณ”) ของเรา ใชก้บัองคก์ร

Diebold Nixdorf Ѱј ѣдѧлді і єъѤѸкў єчеѠкѯі ѥ

і њєъѤѸкองคก์รสาขาและองคก์รในเครอืตา่งๆ (รวมเรยีกวา่ “Diebold

Nixdorf” หรอื “องคก์ร”)

• ў ј Ѥдлі і ѕѥэ і і ц ьѨѸдѼѥўьчѲў Җют ѧэѤшѧшѥєдс ў єѥѕъѨѷѯдѨѷѕње ҖѠкъѤѸкў єч

Ѱє Җњҕѥў ј Ѥдлі і ѕѥэ і і ц ьѨѸлѣєѫҕкѯь Җье ҖѠдѼѥў ьчѯмёѥѣў ј ѥѕюі ѣдѥі

Ѱшҕѯі ѥѳє ҕѝѥєѥі щъѨѷлѣзѥчдѥі ц ҙѝщѥьдѥі ц ҙъѤѸкў єчъѨѷё ьѤдкѥьѠѥлшҖѠкѯя

ชญิได ้ў ѥдз ѫц ѳє ҕѰьҕѲлѲьѰьњъѥкют ѧэѤшѧъѨѷѯў єѥѣѝє

โปรดตดิตอ่ทมีกฎหมายหรอืทมีจรยิธรรมและทมีกํากบัดูแลการปฏบัิตติาม

กฎระเบยีบ หรอืแหลง่ขอ้มลูทรัพยากรตา่งๆของ Diebold Nixdorf

• หลักจรรยาบรรณของเราบังคับใชก้บัผูอํ้านวยการ ѯлҖѥў ь ҖѥъѨѷพนักงาน

ตัวแทน Ѱј ѣяѬҖіѤэ лҖѥкъѤѸкў єчеѠк Diebold Nixdorf

о ѩѷкѯі ѥлѣѰъьъѫдзьњҕѥ"พนักงาน" Ѳьў ј Ѥдлі і ѕѥэ і і ц ьѨѸьѠдлѥдьѨѸ

เราคาดหวังใหซ้พัพลายเออร์ ผูแ้ทนจําหน่าย ลกูคา้

Ѱј ѣў ѫҖьѝҕњьъѥкыѫі дѧлѠѪѷьѵของเรา

ді ѣъѼѥдѥіѠѕҕѥкєѨлі ѧѕыі і єѲьъѥкъѨѷѝѠчз ј ҖѠкдѤэ ў ј Ѥдлі і ѕѥэ і і ц еѠкѯі ѥ

•дѥі ѕдѯњҖьдѥі ют ѧэѤшѧшѥєў ј Ѥдлі і ѕѥэ і і ц ьѨѸѝѼѥў і ѤэяѬҖѠѼѥьњѕдѥі ў і ѪѠяѬҖэ і ѧўѥ

รจะตอ้งไดร้บัอนุญาตโดยคณะผูบ้รหิารองคก์รหรอืคณะกรรมการองคก์รเท่

ѥьѤѸь

дѥі ді ѣъѼѥъѨѷѝкѝѤѕњҕѥлѣя ѧчлѣшҖѠкєѨдѥі і ѥѕкѥь

• ё ьѤдкѥьзьѲчъѨѷъ і ѥэ ѯдѨѷѕњдѤэдѥі ј ѣѯє ѧч

ў і ѪѠѰє ҖѰшҕѝкѝѤѕњҕѥєѨдѥі ј ѣѯє ѧчў ј Ѥдлі і ѕѥэ і і ц ьѨѸў і ѪѠьѱѕэѥѕѠѪѷьеѠк

Diebold Nixdorf หรอืกฎหมาย จะตอ้งมกีารรายงานใหท้ราบ

дѥі ѳє ҕі ѥѕкѥьдѥі ді ѣъѼѥъѨѷѠѥллѣяѧч (หรอืรายงานการละเมดิโดยทจุรติ)

ѯюѶьдѥі ѐҕѥѐѪьў ј Ѥдлі і ѕѥэ і і ц ьѨѸѰј ѣѠѥлѯюѶьяј Ѳў Җѯдѧчдѥі ј кѱъќ ъѥкњѧьѤѕо ѩѷ

งอาจสงูถงึการเลกิจา้งพนักงานคนดังกลา่ว

• องคก์รлѣѲў Җдѥі ѝьѤэѝьѫьѯшѶєъѨѷѰдҕё ьѤдкѥьъѨѷі ѥѕкѥьѠѕҕѥкоѪѷѠѝѤшѕ ҙѝѫлі ѧш

และหา้มใครกต็ามใน Diebold Nixdorf

ді ѣъѼѥдѥі шѠэѱшҖѰдҕё ьѤдкѥьъѨѷют ѧэѤшѧшѥєдс ьѨѸ

дѥі шѠэѱшҖѯюѶьдѥі ѐҕѥѐѪьў ј Ѥдлі і ѕѥэ і і ц ьѨѸѰј ѣлѣѝҕкяј Ѳў Җѯдѧчдѥі ј кѱъќ ъ

างวนัิย о ѩѷкѠѥлѝѬкщѩкдѥі ѯј ѧдлҖѥкё ьѤдкѥьзьчѤкдј ҕѥњ

дѥі ѝѪэѝњьдѥі ј ѣѯє ѧчъѨѷшҖѠкѝкѝѤѕ

• องคก์รлѣъѼѥдѥі ѝѪэѝњьдѥі ј ѣѯє ѧчъѨѷшҖѠкѝкѝѤѕѠѕҕѥкѯшѶєъѨѷ

Ѱј ѣё ьѤдкѥьъѫдз ьлѣшҖѠкѲў Җзњѥєі ҕњєєѪѠѰј ѣѲў Җе ҖѠєѬј ъѨѷѝєэѬі ц ҙѰј ѣѯюѶьлі ѧкѯ

дѨѷѕњдѤэдѥі ѝѪэѝњьѲчѵ

•ўѥддѥі ѝѪэѝњьѳч Җяј њҕѥё ьѤдкѥьді ѣъѼѥдѥі ъѨѷѳєҕѝѠчз ј ҖѠкдѤэ ў ј Ѥдлі і ѕѥэ і і

ณ ьѱѕэѥѕѠѪѷьѵหรอืกฎหมาย

ё ьѤдкѥьз ььѤѸьлѣшҖѠкщѬдј кѱъќ ъ างวนัิยตามความเหมาะสม

ѝѬкѝѫчщѩкеѤѸьѯј ѧдлҖѥк และอาจมกีารดําเนนิคดทีางกฎหมายตามสมควร
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юі ѣѯчѶьєѫҕкѯь ҖьъѨѷѝѼѥзѤр

ѝҕњьъѨѷѯў ј ѪѠеѠкў ј Ѥдлі і ѕѥэ і і ц ьѨѸєѫҕкѳюъѨѷюі ѣѯчѶьѯмёѥѣч Җѥьо ѩѷкѰшҕј ѣюі ѣѯчѶьєѨѝі ѫюѳњҖѲьѯѠдѝѥі ьѨѸ

และระบโุดยละเอยีดอยูใ่นนโยบายหลักของเรา юі ѣѯчѶьєѫҕкѯь Җьѯў ј ҕѥьѨѸѳч ҖѰдҕ

หุน้สว่นทางธรุกจิของเรา 3

การตอ่ตา้นการทจุรติ 4

การคา้ การนําเขา้ การสง่ออกระดบัสากล 5

ขอ้มลูทางการเงนิ 5

ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู 6

การรักษาความลับ 6

สภาพแวดลอ้มในการทํางาน 7

дѥі ѰеҕкеѤьъѨѷѕѫшѧыі і є 7

ผลประโยชนท์ับซอ้น 8

ทรัพยส์นิทางปัญญา 8

คอมพวิเตอรแ์ละระบบขององคก์ร 9

ทรัพยส์นิขององคก์ร 9

การปฏสิมัพันธก์บัลกูคา้ 10

зњѥєѕѤѷкѕѪь 10

ทรัพยากรของ DIEBOLD NIXDORF 11

สายดว่นจรยิธรรม 11

ъ і Ѥё ѕѥді ѯё ѧѷєѯшѧє 13
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หุน้สว่นทางธรุกจิของเรา

เราใหค้วามสาํคญัตอ่ความรว่มมอืและทําธรุกรรม
ъѨѷщѬдшҖѠкѯў єѥѣѝєдѤэў ѫҖьѝҕњьъѥкыѫі дѧлъѤѷњѱј д

• เราจะตดิตอ่ธรุกจิกบัซพัพลายเออร์ หุน้สว่นทางธรุกจิ Ѱј ѣэ ѫз з ј ъѨѷѝѥє

ъѨѷчѼѥѯьѧьдѥіѠѕҕѥкєѨлі ѧѕыі і єѯъ ҕѥьѤѸь

•оѤё ё ј ѥѕѯѠѠі ҙѰј ѣў ѫҖьѝҕњьъѥкыѫі дѧлъѤѸкў єчлѣшҖѠкѰѝчкєѥші уѥьъѥк

лі ѧѕыі і єъѨѷѝѬк Ѱј ѣѝьѤэѝьѫьњѧыѨдѥі чѼѥѯьѧьыѫі дѧлъѨѷєѨзњѥєѕѤѷкѕѪь

•э ѫз з ј ъѨѷѝѥєъѤѸкў єчъѨѷчѼѥѯьѧьдѥі ѲььѥєеѠкѯі ѥѲьдѥі еѥѕў і ѪѠъѼѥдѥі ш

ลาดใหผ้ลติภัณฑข์องเราหรอืมปีฏสิัมพันธก์บัหน่วยงานรัฐบาลในนาม

ของเรา จะตอ้งผา่นการคัดกรอง ฝึกอบรม

Ѱј ѣші њлѝѠэдѥі ъѼѥкѥьѯё ѪѷѠѲў ҖѰьҕѲлњҕѥєѨдѥі ют ѧэѤшѧшѥєдс ў єѥѕѰј ѣ

е ҖѠэѤкзѤэъѤѸкў єчъѨѷѯдѨѷѕње ҖѠк

การดําเนนิงานกบัรฐับาล

• รัฐบาลหลายแหง่มกีารบงัคับใชก้ฎหมาย ขอ้บังคับ

Ѱј ѣдс і ѣѯэ Ѩѕэ ъѨѷѳєҕѯў єѪѠьдѤьѲьдѥі дѼѥдѤэчѬѰј дѥі чѼѥѯьѧьыѫі дѧлеѠкѠкз ҙ

ді дѤэ іѤуэѥј ьѤѸь เป็นนโยบายของ Diebold Nixdorf

ъѨѷлѣют ѧэѤшѧшѥєе ҖѠэѤкзѤэ ѯў ј ҕѥьѨѸ

Ѱј ѣют ѧэѤшѧшѥєе ҖѠдѼѥўьчѰј ѣѯкѪѷѠьѳеъѤѸкў єчѲьѝѤр р ѥъѨѷъѼѥдѤэ і Ѥฐบาลอ

ยา่งเครง่ครัด

• ё ьѤдкѥьъѫдз ьъѨѷшҖѠкют ѧѝѤєёѤьыҙдѤэ і Ѥуэѥј ѝў і ѤуѠѯє і ѧдѥѳєҕњҕѥѲьді ц ѨѲчѵ

จะตอ้งทบทวนและปฏบัิตติามหลักปฏบัิตสํิาหรับการจําหน่ายสนิคา้ใหรั้ฐบ

าลสหรัฐอเมรกิา
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การตอ่ตา้นการทจุรติ
ѯі ѥѳєҕѠьѫр ѥшѲў ҖєѨдѥі лҕѥѕѯкѧьъѨѷѳєҕѯў єѥѣѝєѳєҕњҕѥѲьді ц ѨѲчѵ

•ѯі ѥют ѧэѤшѧшѥєѯкѪѷѠьѳеъѤѸкў єчеѠкдс ў єѥѕшҕѠшҖѥьдѥі ъ ѫлі ѧшѲьшҕѥкюі ѣѯ

ทศของสหรัฐอเมรกิา

กฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบนของสหราชอาณาจักร

Ѱј ѣдс ў єѥѕшҕѠшҖѥьдѥі ъ ѫлі ѧшѠѪѷьѵъѨѷѯдѨѷѕње ҖѠкѲьъѨѷъѨѷѯі ѥดําเนนิธรุกจิ

• การให ้การรับ ў і ѪѠдѥі ѯѝьѠъѨѷлѣѲў Җѝѧьэ ь

ѯюѶьѯі ѪѷѠкъѨѷѕѠєі Ѥэ ѳє ҕѳч ҖѳєҕњҕѥѲьді ц ѨѲчѵ

Ѱј ѣѕѠєі Ѥэ ѳє ҕѳч ҖѝѼѥў і Ѥэ э ѫз з ј ъѨѷѝѥєъѨѷлѣъѼѥѲььѥєеѠкѯі ѥ

ѝѧьэ ьѳє ҕѳч ҖлѼѥдѤчѯё Ѩѕкдѥі Ѳў Җѯкѧьѯъ ҕѥьѤѸь ѰшҕѕѤкі њєщѩкѝѧѷкъѨѷєѨз ҕѥъѫдньѧч

เชน่ การเดนิทาง ความบนัเทงิ ѝѧѷкеѠкѝҕкѯѝі ѧєдѥі еѥѕў і ѪѠѝѧѷкеѠкѝѥыѧш

คําสัญญาตําแหน่งงาน หรอืแมแ้ตข่องขวัญ

• พนักงาน หุน้สว่นทางธรุกจิ ซพัพลายเออร์Ѱј ѣэ ѫз з ј ъѨѷѝѥєѠѪѷьѵ

ъѤѸкў єчъѨѷчѼѥѯьѧьдѥі ѲььѥєеѠкѯі ѥจะตอ้งไมเ่สนอ ให ้สญัญา

ў і ѪѠѕѠєіѤэѝѧѷкѲчѵъѨѷєѨз ҕѥ

ѯё ѪѷѠѰј ддѤэдѥі ют ѧэѤшѧъѥкыѫі дѧлѲьъѥкъѨѷเป็นประโยชนต์อ่ตน

ў і ѪѠѯё ѪѷѠѲў Җѳч Җєѥо ѩѷкыѫі дѧлў і ѪѠіѤдќ ѥѳњҖоѩѷкыѫі дѧл

• ของขวัญ ความบนัเทงิ การเดนิทาง

Ѱј ѣкѥьѝҕкѯѝі ѧєдѥі шј ѥчў і ѪѠдѥі ѐѩдѠэ і єъѤѸкў єчлѣшҖѠкѯюѶьѳюшѥєьѱ

ยบายของเรา

лѣшҖѠкѯюѶьѳюѯё ѪѷѠњѤшщѫюі ѣѝкз ҙъѥкыѫі дѧлъѨѷщѬддс ў єѥѕѠѕҕѥкнѤчѯль

จะตอ้งพอประมาณและไมบ่อ่ยเกนิไป และจะตอ้งโปรง่ใส

• дѥі э і ѧлѥз ъѤѸкўєч ѳє ҕњҕѥлѣѯё ѪѷѠдѥі дѫћј ў і ѪѠѯё ѪѷѠдѥі ѯєѪѠк

จะตอ้งไดรั้บการอนุมัติ

และอาจเป็นการกระทําตอ้งหา้มตามนโยบายของเรา

Ѱј ѣѳє ҕѝѥєѥі щѲн ҖѯюѶье ҖѠѠҖѥкѯё ѪѷѠъѼѥдѥі лҕѥѕѯкѧьъѨѷѳє ҕѯў єѥѣѝєў і ѪѠѳєҕѳч ҖіѤ

บอนุญาตได ้

• ѯі ѥлѣшҖѠкюс ѧэѤшѧшѥєдтў єѥѕшҕѠшҖѥьдѥі ђѠдѯкѧьъѤѸкў єчъѨѷѯдѨѷѕње ҖѠкч Җњѕ

ใหร้ายงานตอ่ผูจั้ดการ ทมีกฎหมาย

หรอืทมีกํากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของคณุในทันทหีากพบเหน็กิ

лді і єў і ѪѠыѫі ді і єъѨѷяѧчюдшѧў і ѪѠшҖѠкѝкѝѤѕ เชน่

– дѥі нѼѥі ѣѯкѧьч Җњѕѯкѧьѝчў і ѪѠѯкѧьъѨѷєѥлѥдѰў ј ҕкѯкѧьъ Ѩѷผดิปกติ

– การจัดเตรยีมการโอนเงนิไปยงัหรอืออกจากประเทศหรอืหน่วยงาน-

ตา่งๆ ъѨѷѳєҕѯдѨѷѕње ҖѠкдѤэыѫі ді і є ў і ѪѠј Ѭдз ҖѥьѤѸь

– ѥі о ѪѸѠеѥѕъѨѷоѤэо ҖѠьяѧчюдшѧо ѩѷкѳє ҕѝѣъ ҖѠьщѩкњѤшщѫюі ѣѝкз ҙъѥкыѫі дѧ-

лъѨѷѰъ Җлі ѧк

ў і ѪѠё ѕѥѕѥєъѨѷлѣў ј Ѩдѯј Ѩѷѕке ҖѠдѼѥўьчѲьдѥі ѯдѶэ эѤьъ ѩдў і ѪѠдѥі і ѥѕкѥь



การคา้ การนําเขา้
การสง่ออกระดับสากล
ѯі ѥют ѧэѤшѧшѥєдс ў єѥѕдѥі з Җѥі ѣўњҕѥкюі ѣѯъћъѤѸкўєч
อยา่งแขง็ขนั

•ё ьѤдкѥьѰј ѣў ѫҖьѝҕњьъѥкыѫі дѧлъѨѷѯдѨѷѕње ҖѠкѲьыѫі дѧле Җѥєё і єѰчьлѣшҖ

Ѡкют ѧэѤшѧшѥєњѧыѨдѥі эѤкзѤэъѥкдѥі з ҖѥѰј ѣдѥі ў Җѥєз ҖѥеѥѕъѤѸкў єч

о ѩѷкѝў і ѤуѠѯєі ѧдѥў і ѪѠѯешѠѼѥьѥлі ѤуѲьё ѪѸьъѨѷо ѩѷкองคก์รดําเนนิธรุกจิอ

ѕѬҕѯюѶьяѬҖдѼѥў ьчеѩѸь

•ё ьѤдкѥьѰј ѣў ѫҖьѝҕњьъѥкыѫі дѧллѣшҖѠкѯші ѨѕєѯѠдѝѥі ѯдѨѷѕњдѤэяј ѧшѓ Ѥ

ณฑ์ วัสดุ

Ѱј ѣѯъзѱьѱј ѕѨъѤѸкў єчъѨѷьѼѥѯе Җѥў і ѪѠѝҕкѠѠдѠѕҕѥкѯў єѥѣѝєѯё ѪѷѠѲў Җ

แน่ใจวา่มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บังคับทางศลุกากรและกา

รนําเขา้/สง่ออก

ขอ้มลูทางการเงนิ
เราจัดเตรยีมผลประกอบการทางธรุกจิและก
ารเงนิของเราอยา่งรอบคอบ

•องคก์รеѠкѯі ѥі Ѥдќ ѥдѥі зњэ зѫєѰј ѣеѤѸьшѠьдѥі ѯюѧчѯяѕе ҖѠєѬј ѯё ѪѷѠѲў ҖѰьҕ

ѲлњҕѥєѨдѥі ѯюѧчѯяѕе ҖѠєѬј ъѨѷдѼѥўьчѠѕҕѥкѝєэѬі ц ҙถกูตอ้ง ตรงเวลา

และเขา้ใจได ้

•ё ьѤдкѥьлѣшҖѠкѝі ҖѥкэѤьъ ѩдъѨѷѝєэѬі ц ҙถกูตอ้ง และตรงกับความเป็นจรงิ

•ѯі ѥєѫҕкєѤѷьѰј ѣзѥчўњѤкѲў Җё ьѤдкѥьеѠкѯі ѥют ѧэѤшѧшѥєдѥі зњэ з ѫє і ѥѕкѥь

е ҖѠєѬј ъѥкдѥі ѯкѧьъѨѷѯнѪѷѠщѪѠѳч Җшѥєў ј Ѥддѥі эѤр нѨъѨѷѕѠєі ѤэѱчѕъѤѷњѳюѲь

สหรัฐเอมรกิา

• ขอ้มลูสถานะทางการเงนิและสมดุและบันทกึตา่งๆ

จะตอ้งเปิดเผยลักษณะและวัตถปุระสงคข์องธรุกรรมอยา่งเหมาะ

สม และพนักงานจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคับ

และนโยบายองคก์รъѨѷѯдѨѷѕње ҖѠкдѤэдѥі ѯюѧчѯяѕѰј ѣѯдѶэ эѤьъ ѩде ҖѠ

มลูอยา่งเหมาะสมทกุประการ

• พนักงาน ซพัพลายเออร์

Ѱј ѣў ѫҖьѝҕњьъѥкыѫі дѧлъѤѸкў єчлѣшҖ

องใหค้วามรว่มมอืกบัผูต้รวจสอบ

บญัชภีายนอกและภายในทกุคนอ

ѕ ҕѥкѯшѶєъѨѷ



ความเป็นสว่นตัวของขอ้มลู
เราปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล

• เราจะรวบรวม เกบ็รักษา

Ѱј ѣѲн Җе ҖѠєѬј ѝҕњьэ ѫз з ј ѯё ѪѷѠњѤшщѫюі ѣѝкз ҙъѥкыѫі дѧлъѨѷнѤчѰлҖкѯъ ҕѥьѤѸь

Ѱј ѣлѣѯдѶэе ҖѠєѬј ьѤѸьѳњҖѲьі ѣѕѣѯњј ѥѯъ ҕѥъѨѷлѼѥѯюѶьѯъ ҕѥьѤѸь

•

ѯмё ѥѣё ьѤдкѥьъѨѷѳч ҖіѤэѠьѫр ѥшѠѕҕѥкнѤчѰлҖкѯъ ҕѥьѤѸьлѩклѣѝѥєѥі щѯе Җѥщѩкў

รอืไดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลได ้

•

ё ьѤдкѥьлѣшҖѠкюі ѩдќ ѥдѤэѐҕѥѕдс ў єѥѕдҕѠьъѨѷлѣъѼѥдѥі ѱѠье ҖѠєѬј ѝҕњьэ ѫ

คคลใดๆ

е Җѥєё і єѰчьѯё ѪѷѠѲў ҖѰьҕѲлњҕѥєѨдѥі ют ѧэѤшѧшѥєдс ў єѥѕѰј ѣе ҖѠэѤкзѤэшҕѥкѵ

การรักษาความลบั
ѯі ѥюдюҖѠке ҖѠєѬј ъѨѷѯюѶьзњѥє ј ѤэеѠкองคก์ร

• พนักงาน ซพัพลายเออร์

Ѱј ѣў ѫҖьѝҕњьъѥкыѫі дѧллѣшҖѠкіѤдќ ѥе ҖѠєѬј ъѤѸкў єчъѨѷі Ѥэ і ѬҖлѥдองคก์รไ

วเ้ป็นความลับอยา่งเครง่ครัด

• พนักงานไมส่ามารถใหข้อ้มลูแกนั่กลงทนุ ѝѪѷѠ

หรอืนักวเิคราะหธ์รุกจิโดยไมไ่ดรั้บการอนุมัตอิยา่งชดัแจง้จากคณะ

กรรมการฝ่ายเปิดเผยขอ้มลูขององคก์รได ้

• Ѱє Җњҕѥѯі ѥѝьѤэѝьѫьѲў Җё ьѤдкѥьеѠкѯі ѥј къ ѫьѲьші ѥѝѥі ў ьѨѸеѠк

Diebold Nixdorf

Ѱшҕё ьѤдкѥьѳє ҕѳч ҖіѤэѠьѫр ѥшѲў ҖѲн Җе ҖѠєѬј ъѨѷѯюѶьзњѥє ј Ѥэ ѯё ѪѷѠдѥі о ѪѸѠ

еѥѕші ѥѝѥі ў ьѨѸеѠк Diebold Nixdorf

Ѱј ѣѳє ҕѳч ҖіѤэѠьѫр ѥшѲў ҖѰэ ҕкюѤье ҖѠєѬј ьѤѸьдѤэяѬҖѠѪѷьѯё ѪѷѠњѤшщѫюі ѣѝкз ҙѲ

ьдѥі о ѪѸѠеѥѕші ѥѝѥі ў ьѨѸеѠк Diebold Nixdorf

ё ьѤдкѥьлѣшҖѠкют ѧэѤшѧшѥєе ҖѠлѼѥдѤчъѥкдѥі з ҖѥѰј ѣдѥі юѧчеҕѥњъѤѸкў

มดตามรายละเอยีดในนโยบายทางการคา้ของเรา

• พนักงาน ซพัพลายเออร์

และหุน้สว่นทางธรุกจิจะตอ้งใชค้วามรอบคอบและวจิารณญาณทดีี

ในการใชเ้ครอืขา่ยสังคม

Ѱј ѣў Җѥєє ѧѲў ҖѰэ ҕкюѤье ҖѠєѬј ъѨѷѯюѶьзњѥєј Ѥэ э ьѯз і ѪѠеҕѥѕѝѤкз єѯў ј ҕѥьѤѸ

นโดยไมไ่ดรั้บการอนุมตัอิยา่งชดัแจง้



สภาพแวดลอ้มในการทํางาน
ѯі ѥз кѳњҖо ѩѷкѝѓ ѥёѰњчј ҖѠєѲьдѥі ъѼѥкѥьъѨѷѯзѥі ё о ѩѷк
กนัและกนั

•ё ьѤдкѥьъѫдзьєѨў ь ҖѥъѨѷѲьдѥі ъѼѥѲў ҖѰьҕѲлѳч ҖњҕѥѝщѥьъѨѷъѼѥкѥьюі ѥћлѥ

ддѥі юі ѣё ї шѧъѨѷѳєҕѯў єѥѣѝєѰј ѣдѥі ј ҕњкј ѣѯє ѧч

•ѯі ѥєѫҕкєѤѷьъѨѷлѣъѼѥдѥі лҖѥккѥьѠѕҕѥкѯъ ҕѥѯъѨѕєѰј ѣѲў ҖѱѠдѥѝдҖѥњў ь Җѥѱчѕ

ไมคํ่านงึถงึเพศ ѯнѪѸѠнѥшѧศาสนา ชาตกํิาเนดิ อายุ ความทพุพลภาพ

ความสนใจทางเพศ สถานะทหารผา่นศกึ Ѱј ѣдѥі Ѱэ ҕкѰѕдѠѪѷьѵ

ъѨѷѳч ҖіѤэдѥі з ѫҖєз іѠкѱчѕдс ў єѥѕъѨѷѯдѨѷѕње ҖѠк

การแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรม
เราทําการแขง่ขนัอยา่งจรงิจังในธรุกจิทกุประเภท

• เราชนะใจลกูคา้ดว้ยผลติภณัฑห์รอืบรกิารของเรา

Ѱј ѣѳє ҕчѬў є ѧѷьзѬҕѰеҕкеѠкѯі ѥ

Ѱј ѣѳє ҕѯі Ѩѕді ҖѠкў і ѪѠѲн Җе ҖѠєѬј ъѨѷѳє ҕѲнҕе ҖѠєѬј ѝѥыѥі ц ѣлѥдзѬҕѰеҕкеѠкѯі ѥ

•ѯі ѥют ѧэѤшѧшѥєдсў єѥѕъѤѸкў єчъѨѷѯдѨѷѕњдѤэдѥі ѰеҕкеѤьѠѕҕѥкѕѫшѧыі і єѰј ѣшҕѠ

шҖѥьдѥі яѬдеѥчѲьѯешѠѼѥьѥлі Ѥуъ ѫдѰў ҕкъѨѷѯі ѥчѼѥѯьѧьыѫі дѧл

• ѯі ѥѳє ҕъѼѥдѥі шдј кдѤэ зѬҕѰеҕкѯё ѪѷѠдѼѥў ьчі ѥзา จํากัดปรมิาณการผลติ

แบง่สรรตลาดหรอืการประมลู หรอืทําขอ้ตกลงใดๆ ъѨѷлѼѥдѤчдѥі ѰеҕкеѤь

กฎหลักคอื ў ҖѥєєѨдѥі ёѬчз ѫѕѯі ѪѷѠкі ѥзѥแผนผลติภณัฑข์องลกูคา้

ў і ѪѠе ҖѠєѬј ъѨѷѯюѶьзњѥєј ѤэѠѪѷьѵกับคูแ่ขง่รายใดๆ

• ё ьѤдкѥьъѨѷют ѧэѤшѧкѥьдѤэяѬҖлѤчлѼѥўьҕѥѕѰј ѣў ѫҖьѝҕњьъѥкыѫі дѧлѠѪѷьѵ

лѣшҖѠкѰьҕѲлњҕѥѝѤр р ѥъѨѷъѼѥдѤэяѬҖѰъьѯў ј ҕѥьѤѸьѳч ҖіѤэдѥі ші њлѝѠэѰј ѣѠьѫєѤ

шѧѱчѕѐҕѥѕдс ў єѥѕѯё ѪѷѠѲў ҖѰьҕѲлњҕѥєѨдѥі ют ѧэѤшѧшѥєдс ў єѥѕдѥі ѰеҕкеѤьѠ

ยา่งยตุธิรรม



ผลประโยชนท์บัซอ้น
ѯі ѥў ј Ѩдѯј Ѩѷѕкдѥі єѨяј юі ѣѱѕньҙъѤэо ҖѠь

•ё ьѤдкѥьъѫдзьѰј ѣѝєѥнѧдѲьз іѠэз і ѤњлѣшҖѠкў ј Ѩдѯј Ѩѷѕкѝщѥьдѥі ц ҙ

ъѨѷѠѥлъѼѥѲў Җѯдѧче ҖѠѝкѝѤѕњҕѥё ьѤдкѥьзььѤѸьді ѣъѼѥдѥі ѯё ѪѷѠяј юі ѣѱѕ

ชนข์ององคก์รѠѕҕѥкѯшѶєъѨѷў і ѪѠѳєҕ

• พนักงาน ซพัพลายเออร์ และหุน้สว่นทางธรุกจิจะตอ้งมคีวามโปรง่ใส

Ѱј ѣё і ҖѠєѯюѧчѯяѕѝѧѷкъѨѷѠѥлѯюѶьяј юі ѣѱѕньҙъѤэо ҖѠьшҕѠѐҕѥѕдс ў єѥ

ยและฝ่ายกํากบัดแูลการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ

•พนักงานและผูอ้าํนวยการจะตอ้งไมใ่ชท้รัพยส์นิหรอืโอกาสขององคก์รเ

ё ѪѷѠюі ѣѱѕньҙѝҕњьшѤњและไมส่ามารถทําการแขง่ขันกบัองคก์รได ้

ทรัพยส์นิทางปัญญา
เราปกป้องความคดิของเรา

• พนักงาน ซพัพลายเออร์

Ѱј ѣў ѫҖьѝҕњьъѥкыѫі дѧлъѤѸкў єчлѣшҖѠкюдюҖѠкѰј ѣі Ѥдќ ѥзњѥєј ѤэеѠкѝѧѷ

งประดษิฐ์ สทิธบิัตร ѯз і ѪѷѠкў єѥѕдѥі з Җѥј ѧеѝѧъыѧѻ

และความลับทางการคา้ของ Diebold Nixdorf

•ё ьѤдкѥьъѨѷѯдѨѷѕње ҖѠкѲьдѥі ёѤх ьѥоѠђшҙѰњі ҙлѣшҖѠкѲў ҖзњѥєѲѝҕѲлѯюѶьё ѧѯћ

ษกบักฎขอ้บังคับดา้นทรัพยส์นิทางปัญญา

และควรปรกึษาฝ่ายกฎหมายหากมคํีาถามหรอืขอ้กังวลใดๆ

• พนักงาน ซพัพลายเออร์

Ѱј ѣў ѫҖьѝҕњьъѥкыѫі дѧллѣшҖѠкѯзѥі ё ѝѧъыѧѲьъ і Ѥё ѕ ҙѝѧьъѥкюѤр р ѥеѠкяѬҖѠѪѷ

น เราใชเ้ฉพาะซอฟตѰ์њі ҙъѨѷѳч ҖіѤэѲэѠьѫр ѥшѯъҕѥьѤѸь

และหา้มดาวนโ์หลดรปูภาพ ภาพยนตร์ เพลง

ў і ѪѠяј кѥьѠѪѷьѵъѨѷѳч ҖіѤэдѥі з ѫҖєз іѠкѱчѕѳє ҕѳч ҖіѤэдѥіѠьѫр ѥшѠѕҕѥкѯў єѥ

ะสม



คอมพวิเตอรแ์ละระบบขององ
คก์ร
เราปกป้องอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสแ์ละระบบของเรา

•พนักงานจะตอ้งปกป้องความปลอดภัยของคอมพวิเตอรแ์ละระบบของเ

і ѥѱчѕѲн Җі ўѤѝяҕѥьъѨѷѰеѶкѰі к Ѱј ѣъѼѥшѥєеѤѸьшѠьшҕѥкѵ

ѯё ѪѷѠюҖѠкдѤьдѥі ј Ѥдеѱєѕў і ѪѠзњѥєѯѝѨѕўѥѕ

•สามารถใชค้อมพวิเตอรแ์ละระบบขององคก์รеѠкѯі ѥѯё ѪѷѠњѤшщѫюі ѣѝкз ҙъ

ѥкыѫі дѧлѯъ ҕѥьѤѸь

Ѱј ѣё ьѤдкѥьеѠкѯі ѥлѣшҖѠкѲн Җњѧлѥі ц р ѥц ъѨѷчѨѲьдѥі шѧчшҕѠѝѪѷѠѝѥі ѓ ѥ

ยในองคก์ร і њєщѩкдѥі шѧчшҕѠѝѪѷѠѝѥі дѤэ э ѫз з ј ѓ ѥѕьѠд

ทรัพยส์นิขององคก์ร
เราปกป้องทรพัยส์นิขององคก์รจากการลกัขโม
ยและการฉอ้โกง

• ё ьѤдкѥьъѫдз ьєѨўь ҖѥъѨѷюдюҖѠкъ і Ѥё ѕ ҙѝѧьеѠк Diebold Nixdorf

Ѱј ѣѝі ҖѥкзњѥєєѤѷьѲлњҕѥєѨдѥі Ѳн ҖкѥьѠѕҕѥкѯў єѥѣѝє

• หา้มใชท้รัพยส์นิขององคก์รѯё ѪѷѠњѤшщѫюі ѣѝкз ҙъѨѷѳє ҕѳч ҖіѤэдѥіѠьѫр ѥш

• พนักงาน ซพัพลายเออร์

Ѱј ѣў ѫҖьѝҕњьъѥкыѫі дѧллѣшҖѠкєѨзњѥєшѪѷьшѤњшҕѠдѥі мҖѠѱдкў і ѪѠдѥі Ѳн Җъ і Ѥ

พยส์นิขององคก์รѲьъѥкъѨѷяѧчо ѩѷкѠѥлѯдѧчеѩѸь

і њєъѤѸкдѥі Ѳн ҖэѤші ѯз і чѧшѰј ѣѯкѧьѝчѕ ҕѠѕеѠкองคก์รѲьъѥкъѨѷяѧч

дѥі ѕѪѷьі ѥѕкѥьз ҕѥѲн ҖлҕѥѕъѨѷяѧч ў і ѪѠдѥі ъѼѥыѫі ді і єѲьј Ѥдќ ц ѣъѨѷяѧч



การปฏสิมัพันธก์บัลกูคา้
เราปฏบิัตติอ่ลกูคา้อยา่งเป็นธรรมและดว้ยความเคารพ

•ё ьѤдкѥьлѣшҖѠкіѤдќ ѥзњѥєєѤѷьѲлеѠкј Ѭдз ҖѥѰј ѣюдюҖѠке ҖѠєѬј ъѤѸкў єче

องลกูคา้

• พนักงาน ซพัพลายเออร์

และหุน้สว่นทางธรุกจิไมไ่ดรั้บอนุญาตใหแ้บง่ปันขอ้มลูของลกูคา้ภายน

อกองคก์ร

Ѱј ѣлѣѝѥєѥі щѯе Җѥщѩке ҖѠєѬј еѠкј Ѭдз Җѥѳч Җѯъ ҕѥъѨѷлѼѥѯюѶьѯё ѪѷѠњѤшщѫюі ѣѝкз ҙ

ъѥкыѫі дѧлъѨѷщѬддс ў єѥѕѰј ѣѯъ ҕѥъѨѷдсў єѥѕѠьѫр ѥшѯъ ҕѥьѤѸь

•ё ьѤдкѥьлѣшҖѠкшѧчшҕѠдѤэѐҕѥѕдс ў єѥѕў і ѪѠѐҕѥѕзњѥєѯѝѨѷѕкѰј ѣзњѥєюј Ѡ

чѓ Ѥѕ і ѣчѤэѝѥдј дҕѠьъѨѷлѣі њэ і њє โอน ดําเนนิการ เปิดเผย

หรอืกาํจัดขอ้มลูของลกูคา้

зњѥєѕѤѷкѕѪь
ѯі ѥєѫҕкєѤѷьют ѧэѤшѧшѥєѝѧъыѧєьѫќ ѕньѰј ѣѝѧѷкѰњ
чј ҖѠєъѨѷчѨшҕѠѝѫеѓ ѥё

• ѯі ѥлѣлѤчѯші Ѩѕєѝѓ ѥњѣдѥі ъѼѥкѥьъѨѷѯюѶьыі і є

และไมม่กีารบังคับใชแ้รงงานหรอืใชแ้รงงานเด็กหรอืการคา้มนุษย์

เราคาดหวังใหซ้พัพลายเออรแ์ละหุน้สว่นทางธรุกจิของเราปฏบิัตเิชน่เดยี

วกนั

• ѯі ѥєѫҕкєѤѷьъѨѷлѣют ѧэѤшѧшѥєдс ў єѥѕч ҖѥьѝѧѷкѰњчј ҖѠє สขุภาพ

Ѱј ѣзњѥєюј ѠчѓѤѕъѨѷѯдѨѷѕње ҖѠкъѤѸкў єч



อารเ์จนตนิา บงักลาเทศ บลัแกเรยี หมู่เกาะเคยแ์มน โคลอมเบยี กอืราเซา
0-800-555-0906 157-0011 -

ѯєѪѷѠѳчҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк
00-800-0010 –
ѯєѪѷѠѳчҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк

1-8003371159 01800-9-155860 001-800-872-2881 –
ѯєѪѷѠѝѥѕโทร 866-384-4277 โทร 866-384-4277 ѯєѪѷѠѳчҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк�ѱъі�

866-384-4277ออสเตรเลยี ชลิี คอสตารกิา
1-800-339276 เบลเยยีม กมัพูชา 1230-020-5771 0800-0121386 สาธารณรฐัเช็ก

0800-77004 1-800-881-001 พรอ้มใหบ้รกิาร 800-142-550

แหลง่ขอ้มลู/ทรัพยากรของ DIEBOLD NIXDORF
เราคาดหวังใหพ้นักงาน ซพัพลายเออร์
Ѱј ѣў ѫҖьѝҕњьъѥкыѫі дѧлеѠкѯі ѥі ѥѕкѥьдѥі ют ѧэѤшѧъѨѷяѧчѰј ѣѝѠэщѥєе ҖѠѝкѝѤѕ

มแีหลง่ขอ้มลู/ทรัพยากรหลายอยา่งขององคก์รъѨѷлѣнҕњѕшѠэзѼѥщѥє нҕњѕѲьдѥі шѤчѝѧьѲлъѨѷщѬдшҖѠк และชว่ยรายงานขอ้กังวลตา่งๆ ได ้

• หัวหนา้งานหรอืผูจั้ดการ

• หุน้สว่นหรอืตัวแทนดา้นทรัพยากรบคุคล

•юі ѣыѥьѯлҖѥў ь ҖѥъѨѷѐҕѥѕлі ѧѕыі і єѰј ѣдѥі дѼѥдѤэчѬѰј дѥі ют ѧэѤшѧ

ตามกฎระเบยีบของ Diebold Nixdorf

หรอืสมาชกิของทมีจรยิธรรมและการกํากบัดแูลการปฏบิตัติา

มกฎระเบยีบระดับสากล (compliance@Diebold

Nixdorf.com)

•юі ѣыѥьѯлҖѥў ь ҖѥъѨѷѐҕѥѕдсўมายของ Diebold Nixdorf

หรอืสมาชกิในทมีกฎหมายระดบัสากล

• บอรด์ผูบ้รหิารของ Diebold Nixdorf

• ѝѥѕчҕњьлі ѧѕыі і єъѨѷѯюѶьзњѥєј Ѥэ

สายดว่นจรยิธรรม
ё ьѤдкѥьѝѥєѥі щі ѥѕкѥьѯі ѪѷѠкшҕѥкѵшҕѠѝѥѕчҕњьлі ѧѕыі і єъѨѷѯюѶьзњѥє ј ѤэеѠк Diebold Nixdorf ѳч ҖъѨѷў єѥѕѯј е
1-866-ETHICSP (1-866-384-4277) หรอื www.ethicspoint.com

ออสเตรยี
0800-291870

บาฮามาส
1-8005399827

โบลเิวยี
800-10-0707

บราซลิ
0800-8911667

จากโทรศัพทส์าธารณะแบบห
ยอดเหรยีญในพนมเปญและเสี

ѕє і ѥуѯъ ҕѥьѤѸь –
ѯєѪѷѠѳчҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

จนี

ภาคใต ้– 10-800-120-1239
ภาคเหนอื – 10-800-712-1239

โครเอเชยี
0800 -220-111 –
ѯєѪѷѠѳч ҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

เดนมารก์
80-882809



і ѥѕдѥі ў єѥѕѯј еѱъ і ћѤё ъ ҙѲьюі ѣѯъћъѨѷѲн Җі ѣэ эѱъ і ђ і Ѩ(ตอ่)

สาธารณรฐัโดมนิกินั
1-8887512292

เอกวาดอร์
1-800-225-528
อันดนิาเทล
1-999-119 –
ѯєѪѷѠѳч ҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

อยีปิต์
02-2510-0200
ไคโร
2510-0200 –
ѯєѪѷѠѳч ҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

เอลซลัวาดอร์
800-6631

เอสโตเนยี
800-12001 –
ѯєѪѷѠѳч ҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

ฟิจิ
004-890-1001 –
ѯєѪѷѠѳч ҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

ฟินแลนด์
0800-1-14945

ѐі Ѥѷкѯћѝ
0800-902500

เฟรนชแ์อนทลิลสี
0-800-99-0011 –
ѯєѪѷѠѳч ҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

เฟรนชเ์กยีนา
0800 99 00 11 –
ѯєѪѷѠѳч ҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

เยอรมนี
0800-1016582

ยบิรอลตาร์
8800 –
ѯєѪѷѠѳч ҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк
โทร 866-384-4277

กรซี
00800-12-6576

เกรเนดา
1-800-225-5288
พรอ้มใหบ้รกิารจากท่าอากาศ
ยาน ท่าเทยีบเรอื
Ѱј ѣѱі кѰі єѯъ ҕѥьѤѸь –
ѯєѪѷѠѳчҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

กวัเดอลปุ
0-800-99-0011 –
ѯєѪѷѠѳчҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

กวม
1-866-384-4277

กวัเตมาลา
1-800-6240091

กายอานา
1-8007320752

ฮอนดรูสั
800-0123 –
ѯєѪѷѠѳчҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

ฮอ่งกง
800-964214

ฮงัการี
06-800-17199

ไอซแ์ลนด์
800-9208

อนิเดยี
000-800-100-1071

อนิโดนเีซยี
001-803-011-3570

ไอรแ์ลนด์
1-800615403

อสิราเอล
1-809-21-4405

อติาลี
800-786907

ไอวอรโีคสต์
00-111-11
ѱѠѯюѠѯі ѯшѠі ҙѓ ѥќ ѥѐіѤѷкѯћѝ:
00-111-12 –
ѯєѪѷѠѳчҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

จาเมกา
1-8003371285

р Ѩѷюѫҕь
00531-121520

จอรแ์ดน
1-880-0000 –
ѯєѪѷѠѳчҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

คาซคัสถาน
8^800-121-4321 –
ѯєѪѷѠѳчҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

เกาหลี (ใต)้
00798-14-800-6599

ลตัเวยี
8000-0937

เลบานอน
01-426-801 –
ѯєѪѷѠѳчҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

ลกัเซมเบริก์
800-2-1157

มาซโิดเนยี
0800-94288 –
ѯєѪѷѠѳчҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

มาเลเซยี
1-800-80-8641

เม็กซโิก
001-800-840-7907

ไมโครนเีซยี
288 –
ѯєѪѷѠѳч ҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк
โทร 866-384-4277

โมนาโก
0800-91-1557

โมร็อกโก
002-11-0011 –
ѯєѪѷѠѳч ҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

เนเธอรแ์ลนด์
0800-0226174

เนเธอรแ์ลนดแ์อนทลิลสี
001-800840-8061

นวิซแีลนด์
0800-447737

นคิารากวั
001-800-220-1932

นอรเ์วย์
800-15654

ปากสีถาน
00-800-01-001 –
ѯєѪѷѠѳч ҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

ปานามา
001-800-507-2386

ปารากวยั
008-11-800
ѯєѪѠкѠѣоѫьо ѧѠѠкѯъҕѥьѤѸь –
ѯєѪѷѠѳч ҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

เปรู
0800-52116

ฟิลปิปินส์
1-800-1-114-0165

โปแลนด์
0-0-800-1211571

โปรตเุกส
8008-12499

เปอรโ์ตรโิก
1-866-384-4277

โรมาเนยี
0808-03-4288 –
ѯєѪѷѠѳч ҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

รสัเซยี
8-10-8002-6053011

ซาอุดอีาระเบยี
1-800-10 –
ѯєѪѷѠѳч ҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

เซเนกลั
800-103-072

ѱѠѯюѠѯі ѯшѠі ҙѓ ѥќ ѥѐіѤѷкѯћѝ
800-103-073 –
ѯєѪѷѠѳч ҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

สงิคโปร์
800-1204201

สโลวาเกยี
0800-001-544

แอฟรกิาใต้
080-09-92604

สเปน
900-991498

ศรลีงักา
112-430-430

โคลัมโบ
2-430-430
ѯєѪѷѠѳч ҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

สวเีดน
020-79-8729

สวติเซอรแ์ลนด์
0800-562907

ไตห้วนั
00801-13-7956

ไทย
001-800-12-0665204

ตรนิแิดดและโตเบโก
1-888-805-3405

ตรุกี

ยเูครน
0^00-11 –
ѯєѪѷѠѳчҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์
8000-021

ฐานทพัสหรฐัอเมรกิา
8000-051 หรอื 8000-061

ѯєѪѷѠѳчҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

สหราชอาณาจกัร
0800-032-8483

อรุกุวยั
000-413-598-3075

อซุเบกสิถาน
8^641-744-0010 –
ѯєѪѷѠѳчҖіѤэе ҖѠзњѥєѰлҖк โทร
866-384-4277

เวเนซุเอลา
0800-1-00-4586

เวยีดนาม
120-11067



แหลง่ขอ้มลู/ъ і Ѥё ѕѥді ѯё ѧѷєѯшѧє
з ѫц ѝѥєѥі щѯі Ѩѕь і ѬҖѯдѨѷѕњдѤэьѱѕэѥѕองคก์ร о ѩѷкі њєщѩкўѤње ҖѠшҕѠѳюьѨѸ

• นโยบายการต่อตา้นการทจุรติ

• นโยบายผูใ้หข้่าวและการไม่กระทําการตอบโต ้

• นโยบายการพัฒนาองคก์รъѨѷшҕѠшҖѥьдѥі ъѫлі ѧш

• นโยบายป้องกนัผลประโยชนท์ับซอ้น

• นโยบายการรักษาความลับและการเปิดเผย

• นโยบายการแขง่ขนัอย่างยุตธิรรม

•นโยบายการปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการคา้ระดับสาก
ล

• นโยบายการรับของขวัญ ความบนัเทงิ และการเดนิทาง

• ьѱѕэѥѕдѥі э і ѧлѥз ѯё ѪѷѠдѥі дѫћј

• ьѱѕэѥѕдѥі э і ѧлѥзѰј ѣъѼѥдѧлді і є ѯё ѪѷѠдѥі ѯєѪѠк

• ьѱѕэѥѕэ ѫз з ј ъѨѷѝѥє

• นโยบายผูรั้บเงนิ

• นโยบายคนกลางในการขาย

• นโยบายการคา้
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