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ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่�ทำางาน



เป็็นข้้อมููลอ้างอิงเป็็นป็ระจำำา แมู้ว่่าจำะไมู่มูีเอกสารข้้อมููลใดที่ี�
สามูารถครอบคลุมูทีุ่กสถานการณ์์ที่ี�คุณ์อาจำเผชิิญที่ี� Terex 
คุณ์จำะพบคำาแนะนำาที่ี�ดีเยี่ี�ยี่มูเกี�ยี่ว่กับป็ระเด็นด้านจำริยี่ธรรมู 
ธุรกิจำ และกฎหมูายี่ที่ี�หลากหลายี่

คุณ์มูักจำะถูกคาดหว่ังให้ใชิ้ว่ิจำารณ์ญาณ์ที่ี�ดี หากคุณ์มูีคำา
ถามูใดๆ อยี่่าลังเลที่ี�จำะข้อคำาแนะนำาเพิ�มูเติิมู มูีหลายี่ชิ่องที่าง
ที่ี�คุณ์สามูารถติิดติ่อได้ รว่มูถึงผู้จำัดการและฝ่า่ยี่บริหารข้อง
คุณ์, เจำ้าหน้าที่ี�ฝ่่ายจริยธุรรมแลัะการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบ
ของ Terex, ท่�ปรึกษัาดำ้านหลัักปฏิิบัติในการดำำาเนินธุุรกิจ 
(“BPA”), ฝ่า่ยี่ที่รัพยี่ากรบุคคล หรือสายดำ่วนให้ความช่่วย
เหลัือ (Terex Helpline)

John L. Garrison, Jr. 
ป็ระธานคณ์ะกรรมูการบริษััที่ 
ป็ระธานบริษััที่และป็ระธานเจำ้าหน้าที่ี�บริหาร 

สารจาก John Garrison
เรียี่น เพื�อนพนักงานทีุ่กที่่าน 

ผมูหว่ังว่่าคุณ์จำะภููมูิใจำเชิ่นเดียี่ว่กับผมูที่ี�ได้เป็็นสมูาชิิกข้อง
องค์กรป็ระสิที่ธิภูาพสูงที่ี�ให้คว่ามูสำาคัญกับลูกค้าแห่งนี�  
ในบรรดาเหติุผลมูากมูายี่ที่ี�ผมูรู้สึกภูาคภููมูิใจำใน Terex คือ
คว่ามูมูุ่งมูั�นที่ี�แน่ว่แน่ข้องเราติ่อค่านิยี่มูติามูวิถื่ของ Terex 
วิถื่ของ Terex เป็็นรากฐานและเข้็มูที่ิศให้กับเราที่ี�ดำาเนิน
ธุรกิจำในการจำัดหาอุป็กรณ์์ บริการ และชิิ�นส่ว่นชิั�นนำาข้อง
อุติสาหกรรมูซึ่ึ�งชิ่ว่ยี่เพิ�มูเว่ลาที่ำางานให้ลูกค้าได้มูากที่ี�สุด
และให้ผลติอบแที่นที่ี�ดีเยี่ี�ยี่มูจำากการลงทีุ่น

การสร้างผลกำาไรที่ี�ดีนั�นยี่ังไมู่เพียี่งพอ เราติ้องดำาเนินการ
ในลักษัณ์ะที่ี�แสดงคว่ามูซึ่ื�อสัติยี่์อยี่่างสูง และเคารพผู้อื�น 
รว่มูที่ั�งกฎหมูายี่และข้้อบังคับในที่ี�ที่ี�เราดำาเนินธุรกิจำ การไมู่
ป็ฏิิบัติิติามูเป็็นสิ�งที่ี�ยี่อมูรับไมู่ได้ พฤติิกรรมูที่ี�มูีจำริยี่ธรรมู
มูีคว่ามูสำาคัญเหนือกว่่าผลกำาไร ยี่อดข้ายี่ หรือมูาติรฐาน
คว่ามูสำาเร็จำที่างธุรกิจำอื�นๆ เสมูอ

หลักจำรรยี่าบรรณ์และแนว่ที่างการดำาเนินธุรกิจำนี�เป็็นภูาพ
สะที่้อนอยี่่างแที่้จำริงถึงสิ�งที่ี�เราเชิื�อและสิ�งที่ี�เรามูุ่งมูั�นที่ี�จำะที่ำา
ในฐานะธุรกิจำที่ี�มูีจำริยี่ธรรมูและป็ฏิิบัติิติามูกฎหมูายี่ ดังนั�น 
ผมูหว่ังว่่าคุณ์จำะอ่านอยี่่างละเอียี่ด ป็ฏิิบัติิติามู และเก็บไว่้

“หลักจำรรยี่าบรรณ์และแนว่ที่างการดำาเนินธุรกิจำนี�เป็็นภูาพ
สะที่้อนอยี่่างแที่้จำริงข้องสิ�งที่ี�เราเชิื�อและสิ�งที่ี�เรามูุ่งมูั�นที่ี�จำะ
ที่ำาในฐานะธุรกิจำที่ี�มูีจำริยี่ธรรมูและป็ฏิิบัติิติามูกฎหมูายี่”
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 จดุำมุง่หม�ยของเร�

เพื�อชิ่ว่ยี่ป็รับป็รุงคุณ์ภูาพชิีว่ิติ
ข้องผู้คนที่ั�ว่โลก

 วิสัิัยทศันิข์องเร�

ลูกค่้�: เราติ้องการได้รับการ
ยี่อมูรับจำาก ลูกค้าว่่าเป็็นบริษััที่
ที่ี�ติอบสนองลูกค้ามูากที่ี�สุดใน
อุติสาหกรรมู

 พันิธกจิของเร�

เพื�อจำัดหาโซึ่ลูชิันให้กับ ลูกค้า
ที่ี�ใชิ้เครื�องจำักรและผลิติภูัณ์ฑ์์
อุติสาหกรรมูข้องเรา ที่ี�ให้ผลผลิติ
และผลติอบแที่นจำากการลงทีุ่นที่ี�
เหนือกว่่า

ก�รเงินิ: เราติ้องการเป็็นบริษััที่ที่ี�มูี
ผลกำาไรสูงสุดในอุติสาหกรรมูโดยี่
ว่ัดจำากผลติอบแที่นจำากเงินลงทีุ่น 
(ROIC)

พนิักง�นิ: เราติ้องการได้รับการ
ยี่อมูรับจำากพนักงานว่่าเป็็นสถาน
ที่ี�ที่ำางานที่ี�ดีที่ี�สุดในอุติสาหกรรมู
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ค่านิยมของเรา
วิิถีีของ TEREX

 ค่วิ�มซืื่�อสััตย์
คว่ามูซึ่ื�อติรง จำริยี่ธรรมู คว่ามูโป็ร่งใส และคว่ามูรับผิดชิอบ

• เราจำะไมู่ละที่ิ�ง คว่ามูซึ่ื�อสัติยี่์เพื�อผลกำาไร

• เราจำะติิดติ่อธุรกิจำทีุ่กครั�งด้ว่ยี่คว่ามูโป็ร่งใส

• เรามูีคว่ามูรับผิดชิอบติ่อพนักงาน  ลูกค้า และ ผู้ถือหุ้นในการบรรลุ
เป็้าหมูายี่ พร้อมูไป็กับการป็กป็้องชิื�อเสียี่งและสินที่รัพยี่์ข้องเรา

 ค่วิ�มเค่�รพ
 คว่ามูป็ลอดภูัยี่ สุข้ภูาพ การที่ำางานเป็็นที่ีมู  คว่ามูแติกติ่าง  
 การอยีู่่ร่ว่มูกัน และผลการป็ฏิิบัติิงาน

• เราจำัดให้มูีสภูาพแว่ดล้อมูการที่ำางานที่ี�ป็ลอดภูัยี่และถูกสุข้อนามูัยี่
แก่พนักงาน

• เราป็ฏิิบัติิติ่อทีุ่กคนด้ว่ยี่คว่ามูเคารพและให้เกียี่รติิ

• เราเห็นคุณ์ค่าข้องคว่ามูแติกติ่างในด้านคว่ามูคิด ภููมูิหลัง และ
ว่ัฒนธรรมูข้องผู้คน

• เรามูุ่งมูั�นที่ี�จำะพัฒนาพนักงานทีุ่กคน

ก�รปรบัปรงุใหด้ำขี้�นิ
 คุณ์ภูาพ ระบบการแก้ป็ัญหา  ว่ัฒนธรรมูการป็รับป็รุงอยี่่าง 
ติ่อเนื�อง และการที่ำางานร่ว่มูกัน

• เราแสว่งหาว่ิธีการใหมู่ๆ ที่ี�ดีข้ึ�นในการที่ำาสิ�งติ่างๆ อยี่่างติ่อเนื�อง 
โดยี่การกำาจำัดข้องเสียี่และการป็รับป็รุงอยี่่างติ่อเนื�อง

• เราที่้าที่ายี่สภูาพที่ี�เป็็นอยีู่่ในป็ัจำจำุบันและติ้องการเป็้าหมูายี่ที่ี�ติ้อง 
ใชิ้คว่ามูพยี่ายี่ามูอยี่่างเติ็มูที่ี�

• เราที่ำางานเป็็นที่ีมูระหว่่างหน่ว่ยี่งานติ่างๆ

 ผูู้น้ิำ�ที�เป็นิผูู้้รับใช้ี
การให้บริการแก่ผู้อื�น คว่ามูนอบน้อมูถ่อมูติน คว่ามูถูกติ้อง  
และการป็ฏิิบัติิตินเป็็นแบบอยี่่าง

• เราที่ำางานเพื�อติอบสนองคว่ามูติ้องการข้อง ลูกค้า นักลงทีุ่น และ
พนักงานข้องเรา

• เราส่งเสริมู "ห่ว่งโซึ่่สนับสนุน" กับ "ห่ว่งโซึ่่บังคับบัญชิา”

• เราถามูถึงสิ�งที่ี�เราสามูารถชิ่ว่ยี่ได้

 ค่วิ�มกล�้ห�ญ
คว่ามูเติ็มูใจำที่ี�จำะยี่อมูรับคว่ามูเสี�ยี่ง คว่ามูรับผิดชิอบ  
การลงมูือป็ฏิิบัติิ และการให้อำานาจำ

• เรามูี คว่ามูกล้าหาญส่ว่นติัว่และเป็็นมูืออาชิีพในการที่ำาสิ�งที่ี�ถูกติ้อง
และรับคว่ามูเสี�ยี่งที่ี�อาจำที่ำาให้เราชินะและล้มูเหลว่เป็็นระยี่ะๆ

• เราติัดสินใจำและดำาเนินการ

• เราไมู่ติำาหนิคว่ามูล้มูเหลว่ แติ่จำะติำาหนิการไมู่เรียี่นรู้จำากคว่ามูล้มูเหลว่

 ค่วิ�มเป็นิพลเมือง
คว่ามูรับผิดชิอบติ่อสังคมูและการดูแลสิ�งแว่ดล้อมู

• เราเป็็นพลเมูืองที่ี�ดีข้องที่้องถิ�น ข้องป็ระเที่ศ และข้องโลก

• เราดูแลรักษัาสิ�งแว่ดล้อมูและ ชิุมูชินที่ี�เราให้บริการเป็็นอยี่่างดี

• เราร่ว่มูมูือในการที่ำาให้โลกที่ี�เราอาศัยี่อยีู่่นี�ให้ดีข้ึ�น

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน
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หลกัจรรย�บรรณแบง่ออกเปน็ิห�้ (5) ส่ัวินิ

วิถื่ของ Terex:

• ในการข้อคว่ามูชิ่ว่ยี่เหลือ 
หรือแจำ้งข้้อกังว่ล

• เกี�ยี่ว่กับพนักงานและในสถานที่ี�ที่ำางานข้องเรา

• เกี�ยี่ว่กับลูกค้าและติลาดข้องเรา

• เกี�ยี่ว่กับบริษััที่และผู้ถือหุ้นข้องเรา

• เกี�ยี่ว่กับรัฐบาลและชิุมูชินข้องเรา

หลักจำรรยี่าบรรณ์มูีเผยี่แพร่แบบออนไลน์ที่าง Terex Global 
Intranet และที่างอินเที่อร์เน็ติที่ี� www.terex.com นโยี่บายี่
และแนว่ที่างป็ฏิิบัติิทีุ่กหัว่ข้้อที่ี�อ้างถึงในหลักจำรรยี่าบรรณ์มูี
อยีู่่บน Terex Global Intranet หรือสามูารถข้อรับได้จำาก 
ผู้จำัดการข้องคุณ์

หลกัจำรรยี่าบรรณ์และแนว่ที่างการดำาเนนิธรุกจิำข้องเรา (“หลกัจำรรยี่าบรรณ์”) กลา่ว่ถงึมูาติรฐาน
คว่ามูซึ่ื�อสัติยี่แ์ละการดำาเนนิงานอยี่า่งรบัผดิชิอบ ซึ่ึ�งมูผีลบงัคบัใชิก้บัที่กุคนที่ี�ที่ำางานให้กบัหรอืเป็น็
ติวั่แที่นข้อง Terex เราเชิื�อว่า่คว่ามูซึ่ื�อสัติยี่ม์ูคีว่ามูสำาคญัอยี่า่งยี่ิ�งติอ่คว่ามูสำาเรจ็ำข้องเรา และไมูไ่ด้
เป็น็เพียี่งคว่ามูรบัผิดชิอบข้องป็ระธานเจำา้หนา้ที่ี�บรหิารและผูบ้รหิารอาว่โุสข้องบรษัิัที่เที่า่นั�น หาก
เป็น็คว่ามูรบัผดิชิอบข้องพนกังาน Terex ที่กุคน

“ใชิด้ลุพินจิำที่างธรุกจิำที่ี�ดแีละหลกีเลี�ยี่งแมูก้ระที่ั�งภูาพลกัษัณ์์
ข้องพฤติิกรรมูที่ี�ไมู่เหมูาะสมู”

ใค่รที�ตอ้งปฏิบิตัติ�มหลกัจรรย�บรรณ
พนักงานทีุ่กคนข้อง Terex Corporation, บริษััที่ในเครือและ
กิจำการร่ว่มูทีุ่นที่ี�บริษััที่ถือหุ้นใหญ่และอยีู่่ภูายี่ใติ้การคว่บคุมู
ข้องบริษััที่ (“บริษััที่” หรือ “Terex”) และสมูาชิิกข้องคณ์ะ
กรรมูการบริษััที่ Terex Corporation ติ้องอ่านและป็ฏิิบัติิ
ติามูหลักจำรรยี่าบรรณ์ และคว่รแจำ้งบริษััที่ถึงการละเมูิด
หลักจำรรยี่าบรรณ์ พนักงานรว่มูถึงบุคคลทีุ่กคนที่ี�ได้รับการ
ว่่าจำ้างโดยี่บริษััที่

นอกจำากนี� เรายี่ังคาดหว่ังให้คู่สัญญาและที่ี�ป็รึกษัาข้อง 
Terex รว่มูที่ั�งบุคคลอื�นที่ี�อาจำได้รับมูอบหมูายี่ชิั�ว่คราว่ให้
ที่ำางานหรือให้บริการแก่ Terex ป็ฏิิบัติิติามูหลักจำรรยี่า
บรรณ์สำาหรับงานหรือบริการใดๆ ที่ี�ดำาเนินการในนามูข้อง 
Terex เราจำะไมู่ใชิ้บุคคลภูายี่นอกใดๆ เพื�อหลีกเลี�ยี่งการ
ป็ฏิิบัติิติามูค่านิยี่มูหรือมูาติรฐานที่ี�อธิบายี่ไว่้ในหลักจำรรยี่า
บรรณ์

Terex ข้อสงว่นสิที่ธิ�ในการป็รับเป็ลี�ยี่นหรือแก้ไข้หลักจำรรยี่า
บรรณ์นี�ได้ติลอดเว่ลา โดยี่แจำ้งให้ที่ราบหรือไมู่แจำ้งให้ที่ราบ
ติามูกฎหมูายี่ที่ี�บังคับใชิ้ โป็รดที่ราบว่่าหลักจำรรยี่าบรรณ์
นี�ไมู่ได้กล่าว่ถึงนโยี่บายี่และแนว่ที่างป็ฏิิบัติิที่ั�งหมูดที่ี�มูีผล
บังคับใชิ้กับพนักงานทีุ่กคนข้อง Terex หรือสมูาชิิกข้อง
คณ์ะกรรมูการบริษััที่ Terex Corporation

ขอความช่่วยเหลัือ 
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ค่วิ�มรบัผู้ดิำชีอบของฝ่�่ยบรหิ�ร 
ฝ่า่ยี่บริหารข้อง Terex รว่มูที่ั�งพนักงานระดับเจำ้าหน้าที่ี�
และกรรมูการ และพนักงานทีุ่กคนที่ี�มูีหน้าที่ี�รับผิดชิอบ
ระดับหัว่หน้างาน มูีคว่ามูรับผิดชิอบพิเศษัในการป็ลูกฝ่งั
ว่ัฒนธรรมูการยี่ึดมูั�นในคว่ามูซึ่ื�อสัติยี่์ หลักป็ฏิิบัติิในการ
ดำาเนินธุรกิจำอยี่่างมูีจำริยี่ธรรมู และคว่ามูมูุ่งมูั�นติ่อวิถื่ของ 
Terex

ฝ่า่ยี่บริหารข้อง Terex จำะติ้องป็ฏิิบัติิตินเป็็นแบบอยี่่างและ
สร้างบรรยี่ากาศข้องการป็ฏิิบัติิติามูกฎระเบียี่บ ฝ่า่ยี่บริหาร
ข้อง Terex จำะติ้องไมู่เพิกเฉยี่ติ่อการละเมูิดหรือกรณ์ีที่ี�สงสัยี่
ว่่าอาจำมูีการละเมูิดหลักจำรรยี่าบรรณ์ซึ่ึ�งที่ราบผ่านชิ่องที่าง
ใดก็ติามู ฝ่า่ยี่บริหารติ้องแจำ้งการละเมูิดหรือกรณ์ีที่ี�สงสัยี่
ว่่าอาจำมูีการละเมูิดหลักจำรรยี่าบรรณ์และนโยี่บายี่ใดๆ ข้อง 
Terex หรือการละเมูิดกฎหมูายี่ที่ั�งหมูดติ่อหัว่หน้างาน,  
ท่�ปรึกษัาดำ้านหลัักปฏิิบัติในการดำำาเนินธุุรกิจ (“BPA”),  
เจำ้าหน้าที่ี�ฝ่่ายจริยธุรรมแลัะการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบของ 
Terex หรือนักกฎหมูายี่ในฝ่่ายกฎหมายของ Terex สำาหรับ
ข้้อมููลเพิ�มูเติิมูเกี�ยี่ว่กับผู้ที่ี�จำะรับแจำ้งข้้อกังว่ลหรือการละเมูิด 
โป็รดดูค้่มือจัดำการข้อกังวลัสำาหรับผู้้้จัดำการของ Terex

พนักงานข้อง Terex ไมู่คว่รสอบสว่นการละเมูิดหลักจำรรยี่า
บรรณ์ นโยี่บายี่ข้อง Terex หรือกฎหมูายี่ที่ี�เกิดข้ึ�นจำริงหรือ
ที่ี�อาจำเกิดข้ึ�น เว่้นแติ่จำะได้รับอนุญาติอยี่่างชิัดแจำ้งให้ดำาเนิน
การติามูที่ี�กำาหนดไว่้ในค้่มือจัดำการข้อกังวลัสำาหรับผู้้้จัดำการ
ของ Terex

ฝ่า่ยี่บริหารมูีหน้าที่ี�รับผิด
ชิอบพิเศษัในการป็ลูกฝ่งั
ว่ัฒนธรรมูการยี่ึดมูั�นใน
คว่ามูซึ่ื�อสัติยี่์ หลักป็ฏิิบัติิ
ในการดำาเนินธุรกิจำอยี่่างมูี
จำริยี่ธรรมู และคว่ามูมูุ่งมูั�น
ติ่อวิถื่ของ Terex

หมวดำหม้่การแจ้งผู้้้จัดำการ

หมวิดหม่� สถีานการณ์์/ตััวิอย่�าง แจ้้งไปย่ัง

ปัญห�ก�รปฏิิบัติต�ม 
กฎระเบียบของ Terex

การฉ้อโกง การทีุ่จำริติ เรื�องบัญชิี การฟอกเงิน ป็ระธานเจำ้าหน้าที่ี�ฝ่า่ยี่จำริยี่ธรรมูและการป็ฏิิบัติิติามูกฎระเบียี่บ

ผู้อำานว่ยี่การฝ่า่ยี่จำริยี่ธรรมูและการป็ฏิิบัติิติามูกฎระเบียี่บ

ที่ี�ป็รึกษัาที่ั�ว่ไป็

ป็ระธานเจำ้าหน้าที่ี�ฝ่า่ยี่การเงิน

ปัญห�สุัขภ�พ ค่วิ�มปลอดำภัย 
และสิั�งแวิดำล้อม (HSE) ของ 
Terex

ป็ัญหาคว่ามูป็ลอดภูัยี่และสิ�งแว่ดล้อมู ผู้อำานว่ยี่การอาวุ่โสฝ่า่ยี่ HSE ที่ั�ว่โลก

ปัญห�ก�รปฏิิบัติต�มกฎ
ระเบียบของธุรกิจท้องถิ�นิ

การละเมูิดหลักจำรรยี่าบรรณ์และแนว่ที่างการดำาเนินธุรกิจำข้อง Terex 
ที่ี�อาจำเกิดข้ึ�นโดยี่ไมู่มูีผลกระที่บติ่อชิื�อเสียี่งหรือผลกระที่บที่างการเงิน
ที่ี�มูีมููลค่าเกิน 1,000 ดอลลาร์

ฝ่า่ยี่บริหารในพื�นที่ี�

ฝ่า่ยี่ที่รัพยี่ากรบุคคล

หัว่หน้าฝ่า่ยี่การเงินที่้องถิ�น

ที่ี�ป็รึกษัาด้านหลักป็ฏิิบัติิในการดำาเนินธุรกิจำ

ปัญห�ทรัพย�กรบุค่ค่ล การเลือกป็ฏิิบัติิ

การข้่มูเหงรังแก

ป็ัญหาด้านที่รัพยี่ากรบุคคลอื�นๆ (เชิ่น การล่ว่งละเมูิดที่างเพศ  
การใชิ้อินเที่อร์เน็ติข้องบริษััที่ในที่างที่ี�ผิด)

ฝ่า่ยี่บริหารในพื�นที่ี�

ฝ่า่ยี่ที่รัพยี่ากรบุคคล

ค่ำ�ถ�มทั�วิไป ว่ิธีใชิ้หลักจำรรยี่าบรรณ์และแนว่ที่างการดำาเนินธุรกิจำข้อง Terex

การที่ำาคว่ามูเข้้าใจำนโยี่บายี่จำริยี่ธรรมูและการป็ฏิิบัติิติามูกฎระเบียี่บ
ข้องเรา (เชิ่น คำาถามูเกี�ยี่ว่กับนโยี่บายี่การห้ามูติอบโติ้ข้องเรา)

ว่ิธีการใชิ้สายี่ด่ว่นให้คว่ามูชิ่ว่ยี่เหลือ (Terex Helpline) และการ
สอบถามูเกี�ยี่ว่กับกระบว่นการสอบสว่นข้องเรา

เจำ้าหน้าที่ี�ฝ่า่ยี่จำริยี่ธรรมูและการป็ฏิิบัติิติามูกฎระเบียี่บ

ฝ่า่ยี่บริหารในพื�นที่ี�

ฝ่า่ยี่ที่รัพยี่ากรบุคคล

ที่ี�ป็รึกษัาด้านหลักป็ฏิิบัติิในการดำาเนินธุรกิจำ (BPA)

ปัญห�ก�รตอบโต้ คว่ามูกังว่ลที่ี�อาจำเกิดข้ึ�นหรือติ่อเนื�องจำากการติอบโติ้ในรูป็แบบใดๆ  
ซึ่ึ�งรว่มูถึงการดำาเนินการจำ้างงานที่ี�ไมู่พึงป็ระสงค์ การเลือกป็ฏิิบัติิ  
การที่ำาให้เสียี่เป็รียี่บ หรือพฤติิกรรมูที่ี�ไมู่พึงป็ระสงค์ใดๆ ติ่อพนักงาน 
ที่ี�แจำ้งข้้อกังว่ล/ข้้อกล่าว่หา

ป็ระธานเจำ้าหน้าที่ี�ฝ่า่ยี่จำริยี่ธรรมูและการป็ฏิิบัติิติามูกฎระเบียี่บ

รองป็ระธานกลุ่มู, ที่รัพยี่ากรบุคคล

หนิังสืัอบอกกล่�วิท�ง
กฎหม�ยจ�กบุค่ค่ลภ�ยนิอก

การแจำ้งเป็็นลายี่ลักษัณ์์อักษัร การร้องเรียี่น ข้้อกล่าว่หา ฯลฯ ที่ี�
เกี�ยี่ว่ข้้องกับการดำาเนินการที่างกฎหมูายี่ที่ี�ส่งโดยี่บุคคลภูายี่นอก เชิ่น 
สำานักงานกฎหมูายี่หรือหน่ว่ยี่งานข้องรัฐ (เชิ่น จำดหมูายี่ข้่มูขู้่ จำดหมูายี่
แจำ้งบริษััที่เกี�ยี่ว่กับการไมู่ป็ฏิิบัติิติามูกฎหมูายี่หรือข้้อบังคับ)

นักกฎหมูายี่ในฝ่า่ยี่กฎหมูายี่ข้อง Terex
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ก�รตัดำสิันิใจที�ถกูตอ้ง 
หากคุณ์เคยี่สงสัยี่เกี�ยี่ว่กับว่ิธีการป็ฏิิบัติิติามูจำรรยี่าบรรณ์ 
นโยี่บายี่องค์กรและที่้องถิ�น หรือ วิถื่ของ Terex ให้ติั�ง
คำาถามูกับติัว่เอง

1  การกระที่ำานี�ถูกกฎหมูายี่หรือไมู่

2  การกระที่ำานี�สอดคล้องกับวิถื่ของ Terex หรือไมู่

3  ฉันจำะภููมูิใจำหรือไมู่หากได้อ่านเกี�ยี่ว่กับการกระที่ำา 
ข้องฉัน หรือการกระที่ำาข้องพนักงานคนอื�นใน
หนังสือพิมูพ์ ครอบครัว่ เพื�อน ผู้จำัดการ หรือ 
เพื�อนร่ว่มูงานข้องฉันจำะคิดอยี่่างไร

4  ฉันที่ำาหน้าที่ี�อยี่่างรับผิดชิอบหรือไมู่ ดีติ่อธุรกิจำและ
ชิื�อเสียี่งข้องบริษััที่หรือไมู่

หากคำาติอบคือ "ไมู่" สำาหรับคำาถามูเหล่านี� อยี่่าที่ำาเชิ่นนั�น 
หากคุณ์ยี่ังคงมูีข้้อสงสัยี่ โป็รดดู วิิถีีของ Terex ในการขอ
ควิามช่่วิยเหลืือ 
หรือแจ้้งข้อกังวิลื ในส่ว่นแรกข้องหลักจำรรยี่าบรรณ์นี�

ก�รละเมิดำหลกัจรรย�บรรณ 
การไมู่ป็ฏิิบัติิติามูหลักจำรรยี่าบรรณ์อาจำส่งผลให้ถูกลงโที่ษั
ที่างว่ินัยี่จำนถึงและรว่มูถึงการเลิกจำ้าง Terex อาจำดำาเนิน
การที่ี�เหมูาะสมูอื�นๆ เชิ่น การฝ่กึอบรมูหรือการแก้ไข้นโยี่บายี่
และกระบว่นการติ่างๆ ที่ั�งนี�ข้ึ�นอยีู่่กับดุลพินิจำข้องบริษััที่ 
Terex อาจำยี่กเลิกการใชิ้บริการข้องคู่สัญญา ที่ี�ป็รึกษัา และ
บุคคลอื�นที่ี�อาจำได้รับมูอบหมูายี่ให้ที่ำางานหรือให้บริการแก่ 
Terex หากบุคคลเหล่านั�นไมู่ป็ฏิิบัติิติามูหลักจำรรยี่าบรรณ์
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การขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลั 

นิโยบ�ยเปดิำกว้ิ�ง 
Terex มูีว่ัฒนธรรมูที่ี�เป็ิดกว่้าง ที่ำาให้พนักงานรู้สึก
ป็ลอดภูัยี่ในการข้อคำาแนะนำาหรือแจำ้งข้้อกังว่ลโดยี่ไมู่ 
ติ้องกลัว่ว่่าจำะมูีการติอบโติ้ คำาถามูและข้้อกังว่ลที่ั�งหมูด 
จำะได้รับการพิจำารณ์าอยี่่างจำริงจำังและแก้ไข้โดยี่ที่ันที่ี

วิิถีีของ TEREX

เหติผุลหนึ�งที่ี� Terex เป็น็สถานทีี่�ที่ำางานที่ี�ยี่อด
เยี่ี�ยี่มูคอืสภูาพแว่ดลอ้มูที่ี�เป็ดิกว่า้งและพรอ้มู
ใหก้ารสนบัสนุน หลกัจำรรยี่าบรรณ์ในส่ว่น วิถิีี
ของ Terex ในการขอควิามช่ว่ิยเหลืือ 
หรอืแจ้้งขอ้กังวิลื มูวี่ตัิถปุ็ระสงคเ์พื�อใหแ้นใ่จำ
ว่า่พนกังานสะดว่กใจำที่ี�จำะแสดงคว่ามูคิดเหน็ 
แนว่คดิ คำาถามู และข้้อกงัว่ล เราเชืิ�อว่า่จำำาเป็น็
ติอ้งมูหีลายี่วิ่ธใีหพ้นักงานไดร้บัคว่ามูชิว่่ยี่
เหลอืและการสนับสนนุ
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สัถ�นิที�ขอค่วิ�มชีว่ิยเหลอื
Terex มูีหลายี่ชิ่องที่างสำาหรับพนักงานที่ี�มูีข้้อกังว่ล หรือมูีข้้อ
สงสัยี่เกี�ยี่ว่กับว่ิธีการป็ระเมูินหรือแก้ไข้สถานการณ์์ รว่มูถึง:

ผู้้้จัดำการของคุณ: ในกรณ์ีส่ว่นใหญ่ นี�เป็็นว่ิธีที่ี�ดีที่ี�สุดในการ
หาคำาติอบให้กับคำาถามูข้องคุณ์ รว่มูที่ั�งแก้ไข้ป็ัญหาและข้้อ
กังว่ล

ฝ่่ายบริหารในพื�นท่�: หากคุณ์ไมู่สามูารถแจำ้งป็ัญหาหรือข้้อ
กังว่ลข้องคุณ์กับผู้จำัดการได้ โป็รดพูดคุยี่กับเจำ้าหน้าที่ี�ฝ่า่ยี่
บริหารในพื�นที่ี�ข้องคุณ์

ท่�ปรึกษัาดำ้านหลัักปฏิิบัติในการดำำาเนินธุุรกิจ (“BPA”): BPA 
ในพื�นที่ี�ข้องคุณ์สามูารถชิ่ว่ยี่คุณ์แก้ไข้ป็ัญหาและข้้อกังว่ลใน
การดำาเนินธุรกิจำ หรือค้นหาบุคคลที่ี�เหมูาะสมูเพื�อติอบคำาถามู
ข้องคุณ์ได้

ฝ่่ายทรัพยากรบุคคลั: เจำ้าหน้าที่ี�ฝ่า่ยี่ที่รัพยี่ากรบุคคล
สามูารถชิ่ว่ยี่คุณ์เกี�ยี่ว่กับคำาถามูและข้้อกังว่ลด้านที่รัพยี่ากร
บุคคล หรือชิ่ว่ยี่คุณ์ค้นหาบุคคลที่ี�เหมูาะสมูเพื�อติอบคำาถามู
ข้องคุณ์

ฝ่่ายจริยธุรรมแลัะการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบของ Terex: 
เจำ้าหน้าที่ี�ฝ่่ายจริยธุรรมแลัะการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบของ 
Terex คือชิ่องที่างที่ี�คุณ์สามูารถติิดติ่อได้ หากคุณ์มูีคำาถามู
หรือข้้อกังว่ล สงสัยี่ว่่าจำะมูีการละเมูิด
หลักจำรรยี่าบรรณ์นี� กฎหมูายี่ 
หรือนโยี่บายี่ข้อง Terex หรือ
ไมู่แน่ใจำว่่าคว่รข้อคว่ามูชิ่ว่ยี่
เหลือจำากที่ี�ใด 

สายดำว่นใหค้วามช่ว่ยเหลัอื 
(Terex Helpline): Terex 
Helpline เป็็นสายี่ด่ว่นให้
คว่ามูชิ่ว่ยี่เหลือแบบเป็็นคว่ามู
ลับติลอด 24 ชิั�ว่โมูงทีุ่กว่ัน โดยี่
คุณ์สามูารถติั�งคำาถามูหรือแจำ้งข้้อกังว่ลได้ 

คุณ์สามูารถติิดติ่อ Terex Helpline โดยี่ใชิ้รหัส QR บน 
มูือถือ ที่างโที่รศัพที่์ หรือโดยี่การยี่ื�นรายี่งานออนไลน์โดยี่ 
ใชิ้ติัว่เลือกด้านล่าง:

ก�รตดิำตอ่ Terex Helpline
สายี่ด่ว่นให้คว่ามูชิ่ว่ยี่เหลือแบบเป็็นคว่ามูลับข้องบริษััที่ข้อง
เราบริหารงานโดยี่บุคคลภูายี่นอกที่ี�เป็็นอิสระและมูีเจำ้าหน้าที่ี�
ผู้เชิี�ยี่ว่ชิาญที่ี�ผ่านการฝ่กึอบรมูมูาแล้ว่ซึ่ึ�งพูดได้หลายี่ภูาษัา
และพร้อมูให้บริการติลอด 24 ชิั�ว่โมูง 7 ว่ันติ่อสัป็ดาห์

เมูื�อคุณ์ติิดติ่อ Terex Helpline คุณ์สามูารถเลือกที่ี�จำะ
ไมู่เป็ิดเผยี่ชิื�อและเราจำะเคารพและให้เกียี่รติิการติัดสินใจำ
ข้องคุณ์ อยี่่างไรก็ติามู เราสนับสนุนให้คุณ์ระบุชิื�อข้อง
คุณ์เนื�องจำากจำะที่ำาให้แก้ป็ัญหาได้รว่ดเร็ว่ยี่ิ�งข้ึ�น สบายี่ใจำ
ได้เมูื�อคุณ์ติิดติ่อ Terex Helpline ข้้อมููลที่ี�คุณ์แจำ้งจำะไมู่
ถูกส่งไป็ยี่ังผู้จำัดการข้องคุณ์ ผู้จำัดการที่ั�ว่ไป็/หัว่หน้าไซึ่ติ์
งาน หรือพนักงานคนอื�นๆ ที่ี�ถูกระบุชิื�อในการรายี่งานผ่าน 
Terex Helpline ข้องคุณ์ มูีพนักงานบริษััที่ Terex เพียี่งไมู่
กี�คน เชิ่น เจำ้าหน้าที่ี�ฝ่่ายจริยธุรรมแลัะการปฏิิบัติตามกฎ
ระเบ่ยบของ Terex และท่�ปรึกษัาทั�วไปที่ี�ได้รับข้้อมููลที่ี�คุณ์
ให้ผ่าน Terex Helpline รายี่งานที่ั�งหมูดที่ี�แจำ้งผ่าน Terex 
Helpline จำะได้รับการติรว่จำสอบและสอบสว่น

หากคุณ์อยีู่่ในป็ระเที่ศที่ี�จำำากัดการใชิ้สายี่ด่ว่นที่ี�ไมู่ระบุติัว่
ตินเนื�องจำากกฎหมูายี่คว่ามูเป็็นส่ว่นติัว่ในที่้องถิ�น ป็ัญหา
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ทางโทร้ศััพท์ Terex Global Intranet,  

www.terex.com หรือ  

www.ethicspoint.comย่�นร้ายงานออนไลน์

การเข้าถีึง TEREX HELPLINE

ที่ี�คุณ์สามูารถแจำ้งผ่าน Terex Helpline อาจำถูกจำำากัด ใน
สถานการณ์์เหล่านี� Terex Helpline ได้รับการกำาหนดค่า
ให้ยี่อมูรับรายี่งานที่ี�สอดคล้องกับกฎหมูายี่คว่ามูเป็็นส่ว่น
ติัว่ในที่้องถิ�นเที่่านั�น หากคุณ์มูีข้้อกังว่ลที่ี�อยีู่่นอกเหนือสิ�งที่ี�
กฎหมูายี่อนุญาติให้คุณ์แจำ้งผ่าน Terex Helpline เราข้อ
แนะนำาให้คุณ์ติิดติ่อเจำ้าหน้าที่ี�ฝ่า่ยี่ที่รัพยี่ากรบุคคลในพื�นที่ี�
ข้องคุณ์ เจำ้าหน้าที่ี�ฝ่า่ยี่บริหาร หรือเจำ้าหน้าที่ี�ฝ่่ายจริยธุรรม
แลัะการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบของ Terex

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

9 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลั

ฉัันิยื�นิร�ยง�นิผู้่�นิ Terex Helpline ไปแล้วิ ฉัันิค่วิรจะทำ�
อย่�งไรต่อไป ฉัันิจะทร�บไดำ้อย่�งไรวิ่�บริษัทมีก�รดำำ�เนิินิก�ร

คำาถืามแลัะคำาตอบ
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ห�้มก�รตอบโตโ้ดำยเดำด็ำข�ดำ 
เรามูุ่งมูั�นที่ี�จำะสร้างสภูาพแว่ดล้อมูที่ี�พนักงานสามูารถแจำ้ง
ป็ัญหาหรือข้้อกังว่ล และมูีส่ว่นร่ว่มูในกระบว่นการสอบสว่น
ได้อยี่่างไมู่ติ้องกลัว่การแก้แค้นหรือการกระที่ำาที่ี�ไมู่พึง
ป็ระสงค์ การกระที่ำาที่ี�ไมู่พึงป็ระสงค์อาจำเป็็น "การติอบโติ้
อยี่่างรุนแรง" เชิ่น การเลิกจำ้าง การถอดถอนจำากติำาแหน่ง 
การโอนยี่้ายี่ หรือการลดติำาแหน่ง Terex จำะไมู่ยี่อมูให้มูี  
“การติอบโติ้อยี่่างนุ่มูนว่ล” เชิ่น การกำากับดูแลที่ี�เพิ�มูข้ึ�น  
การป็ฏิิบัติิเชิิงลบจำากเพื�อนร่ว่มูงาน การเป็ลี�ยี่นแป็ลง 
ภูาระงานและการมูอบหมูายี่ หรือการกีดกันจำากการมูี 
ส่ว่นร่ว่มูในหน้าที่ี�ที่างสังคมู

นโยี่บายี่ “ห้ามูการติอบโติ้” โดยี่เด็ดข้าดสนับสนุนคว่ามูมูุ่ง
มูั�นที่ี�เรามูีติ่อคุณ์ พนักงานที่ี�ที่รงคุณ์ค่าข้องเรา และติ่อวิถื่
ของ Terex เพื�อแลกกับคว่ามูมูุ่งมูั�นข้องเรา Terex คาดหว่ัง
ว่่ารายี่งานหรือข้้อกังว่ลที่ี�คุณ์เชิื�อว่่าคว่รได้รับการสอบสว่น
ข้้อเที่็จำจำริงจำะติ้องกระที่ำาโดยี่สุจำริติใจำ พนักงานคนใดที่ี�
ละเมูิดนโยี่บายี่ห้ามูการติอบโติ้ข้องเราจำะถูกลงโที่ษัที่างว่ินัยี่
จำนถึงและรว่มูถึงการเลิกจำ้างติามูกฎหมูายี่ที่ี�บังคับใชิ้

หากคุณ์เชิื�อว่่าคุณ์กำาลังถูกติอบโติ้ รว่มูถึงหากคุณ์เชิื�อว่่า
ผู้จำัดการข้องคุณ์มูีส่ว่นร่ว่มูในการติอบโติ้ โป็รดติิดติ่อฝ่า่ยี่
ที่รัพยี่ากรบุคคล หากคุณ์รู้สึกไมู่สะดว่กใจำที่ี�จำะติิดติ่อฝ่า่ยี่
ที่รัพยี่ากรบุคคล มูีหลายี่ชิ่องที่างที่ี�คุณ์สามูารถติิดติ่อได้ 
รว่มูถึง Terex Helpline ซึ่ึ�งระบุไว่้ในหน้า 9 ข้องหลักจำรรยี่า
บรรณ์

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

10 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลั

ทดำสอบตัวคุณเอง
ฉัันิกังวิลวิ่�ถ้�ร�ยง�นิเรื�องก�รทำ�ผู้ิดำ ฉัันิจะถูกตอบโต้ ฉัันิจะทร�บไดำ้อย่�งไรวิ่�ผูู้้จัดำก�รกำ�ลังกีดำกันิฉัันิในิลักษณะที�จะส่ังผู้ล 
กระทบต่ออ�ชีีพของฉัันิ ก�รกระทำ�ใดำๆ เหล่�นิี�เป็นิสััญญ�ณของก�รตอบโต้หรือไม่ เลือกทุกข้อที�ถูกต้อง
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 สุัขภ�พและ ค่วิ�มปลอดำภยั
คว่ามูป็ลอดภูัยี่ข้องคุณ์มูีคว่ามูสำาคัญติ่อผู้คนมูากมูายี่  
ไมู่ว่่าจำะเป็็นครอบครัว่ข้องคุณ์ เพื�อนร่ว่มูงานข้องคุณ์  
และชิุมูชินข้องคุณ์ สำาหรับ Terex คว่ามูป็ลอดภูัยี่คือว่ิถีชิีว่ิติ
ที่ี�สมูบูรณ์์ ไมู่ว่่าคุณ์จำะที่ำางานให้เรา จำัดหาให้เรา ใชิ้อุป็กรณ์์
ข้องเรา หรือรับบริการข้องเรา พนักงานทีุ่กคนมูุ่งมูั�นที่ี�จำะ
ก้าว่ไป็สู่ "อันติรายี่เป็็นศูนยี่์" และรับผิดชิอบซึ่ึ�งกันและกัน
ใน การป็รับป็รุงคว่ามูป็ลอดภูัยี่อยี่่างติ่อเนื�อง เราป็ฏิิบัติิ
ติามูกฎหมูายี่ด้านคว่ามูป็ลอดภูัยี่ที่ั�งหมูดและเชิื�อว่่าคว่ามู
ป็ลอดภูัยี่ติ้องมูาก่อนสิ�งอื�นใด

พนักงานแลัะในสถืานท่�
ทำางานของเรา 

วิิถีีของ TEREX

เรามูุง่มัู�นที่ี�จำะไดรั้บการยี่อมูรบัจำากพนกังาน
ว่า่เป็น็สถานทีี่�ที่ำางานที่ี�ยี่อดเยี่ี�ยี่มูและป็ลอดภูยัี่
ที่ี�สุดในอตุิสาหกรรมู หลกัจำรรยี่าบรรณ์ในส่ว่น 
วิถิีขีอง Terex เกี�ยวิกับพนกังานแลืะในสถีานที่ี�
ที่ำางานของเรา กล่าว่ถึงคว่ามูคาดหว่งัที่ี�มูตีิอ่
พว่กเราทุี่กคนในดา้นคว่ามูป็ระพฤติส่ิว่นบคุคล
และการป็ฏิบิตัิติิอ่ผูอ้ื�น

พนักงานป้องกันการบาดเจ้็บขณ์ะทำำางานได้อย่�างไร

  PAUSE
THE JOB

  PAUSE
THE JOB

  PAUSE
THE JOB

  PAUSE
THE JOB

  PAUSE
THE JOB

  PAUSE
THE JOB

  PAUSE
THE JOB

  PAUSE
THE JOB

  PAUSE
THE JOB

ขอค่วิ�มชี่วิยเหลือ 
เมื�อรู้ส้ักไม่สับ�ย

อย่�ใชี้แรงม�กเกินิไป จับถือวิัสัดำุ 
อย่�งระมัดำระวิัง

ยืนินิั�งอย่�งมั�นิค่ง

ร�ยง�นิเหตุก�รณ์เสีั�ยงสัวิมถุงมือเสัมอ ทำ�ง�นิต�มม�ตรฐ�นิ สัังเกตสิั�งที�เค่ลื�อนิไหวิวิ�งมือและนิิ�วิให้ 
ห่�งจ�กเค่รื�องจักร

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

11 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

พนักงาน 
แลัะสถืานท่�ทำางาน



คว่ามูป็ลอดภูัยี่ข้องคุณ์มูีคว่ามูสำาคัญ หยีุ่ดงานชิั�ว่คราว่หาก
สถานการณ์์ดูไมู่ป็ลอดภูัยี่หรือคุณ์ไมู่สามูารถป็ฏิิบัติิติามู
มูาติรฐานคว่ามูป็ลอดภูัยี่ กฎหมูายี่และข้้อบังคับที่ั�งหมูดที่ี�
บังคับใชิ้

เราติระหนักดีว่่างานที่ี�เราดำาเนินการและสภูาพแว่ดล้อมูที่ี�เรา
ดำาเนินงานอาจำมูีคว่ามูเสี�ยี่งติ่อสุข้ภูาพและคว่ามูป็ลอดภูัยี่ 
พนักงานติ้องที่ราบและป็ฏิิบัติิติามูมูาติรฐานด้านคว่ามู
ป็ลอดภูัยี่ กฎหมูายี่ และข้้อบังคับที่ั�งหมูดที่ี�มูีผลบังคับใชิ้กับ
งานข้องตินเอง พนักงานไมู่คว่รเสี�ยี่งในระหว่่างการที่ำางาน
ซึ่ึ�งอาจำที่ำาให้เกิดอันติรายี่ติ่อตินเองหรือผู้อื�นในการป็ฏิิบัติิ
งาน นอกจำากนี� เราคาดหว่ังให้ทีุ่กคน:

•  หยุดำงานช่ั�วคราว และข้อคว่ามูชิ่ว่ยี่เหลือจำากหัว่หน้างาน หากสิ�ง
ที่ี�คุณ์เผชิิญอยีู่่นั�นไมู่ได้รับการคว่บคุมูหรือคุณ์ไมู่สามูารถป็ฏิิบัติิ
ติามู พฤติกรรมเพื�อช่่วิตปลัอดำภััยของ Terex

• รายงาน  “ เหติุการณ์์เสี�ยี่ง" เพื�อให้แน่ใจำว่่าสามูารถคว่บคุมูคว่ามู
เสี�ยี่งในอนาคติได้

• พ้ดำในการป็ระชิุมูที่ีมูและคว่ามูป็ลอดภูัยี่เพื�อให้แน่ใจำว่่าได้รับที่ราบ
ข้้อกังว่ลด้านคว่ามูป็ลอดภูัยี่ข้องคุณ์และที่ีมูข้องคุณ์ ถามูคำาถามู
เพื�อที่ำาคว่ามูเข้้าใจำและรับฟงัคว่ามูคิดเห็นข้องผู้อื�น

• ม่ส่วนร่วมในการแก้ป็ัญหาคว่ามูป็ลอดภูัยี่ ชิ่ว่ยี่ป็รับป็รุงคว่ามู
ป็ลอดภูัยี่ เข้้าร่ว่มูการฝ่กึอบรมูและการอภูิป็รายี่อยี่่างแข้็งข้ัน 
และแบ่งป็ันคว่ามูรู้ด้านคว่ามูป็ลอดภูัยี่ข้องคุณ์และชิ่ว่ยี่พัฒนา
คว่ามูติระหนักในผู้อื�น

• ขัดำจังหวะอย่างสุภัาพหากคุณ์สังเกติเห็นพนักงานเกี�ยี่ว่ข้้อง
กับสถานการณ์์ที่ี�มูีคว่ามูเสี�ยี่ง และให้ข้้อเสนอแนะที่างเลือกที่ี�
ป็ลอดภูัยี่กว่่า หากคุณ์เป็็นพนักงานที่ี�ได้รับข้้อเสนอแนะ โป็รดให้
คว่ามูเคารพในการติอบกลับ

โป็รดแจำ้งข้้อกังว่ลด้านคว่ามูป็ลอดภูัยี่กับผู้จำัดการข้องคุณ์ 
ผู้เชิี�ยี่ว่ชิาญด้านสุข้ภูาพ  คว่ามูป็ลอดภูัยี่ และสิ�งแว่ดล้อมู 
(“HSE”) เจำ้าหน้าที่ี�ฝ่า่ยี่ที่รัพยี่ากรบุคคล หรือเจำ้าหน้าที่ี�ฝ่า่ยี่
บริหารในพื�นที่ี�
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แลัะสถืานท่�ทำางาน

ฉัันิจะทร�บไดำ้อย่�งไรวิ่�สัภ�พแวิดำล้อมก�รทำ�ง�นิเป็นิอันิตร�ย

คำาถืามแลัะคำาตอบ

comments-alt



ค่วิ�มแตกต�่ง ค่วิ�มเสัมอภ�ค่ และก�รอยูร่ว่ิมกันิ
Terex มูุ่งมูั�นที่ี�จำะสรรหา มูีส่ว่นร่ว่มู พัฒนา และรักษัาผู้มูีคว่ามู
สามูารถที่ี�หลากหลายี่ข้องพนักงานทีุ่กระดับที่ั�ว่โลก เราเชิื�อว่่า
สถานที่ี�ที่ำางานที่ี�ดีที่ี�สุดติ้องมูีคว่ามูหลากหลายี่ในทีุ่กรูป็แบบ 
ไมู่ว่่าจำะเป็็นเพศ คว่ามูโน้มูเอียี่งที่างเพศ อายีุ่ เชิื�อชิาติิ ชิาติิ
กำาเนิด และ/หรือระบบอัติลักษัณ์์และคว่ามูเชิื�อ เป็็นติ้น เราให้
คว่ามูสำาคัญกับพรสว่รรค์ ที่ักษัะ คว่ามูสามูารถ ว่ัฒนธรรมู 
และป็ระสบการณ์์ที่ี�ไมู่เหมูือนใครซึ่ึ�งพนักงานนำามูาสู่องค์กร
ข้องเรา คว่ามูหลากหลายี่มูากมูายี่นี�ชิ่ว่ยี่ให้เราบรรลุผลลัพธ์
ที่างธุรกิจำที่ี�แข้็งแกร่งและบรรลุผลสำาเร็จำส่ว่นบุคคล 

คว่ามูหลากหลายี่ในติัว่เองยี่ังไมู่เพียี่งพอ เรามูุ่งมูั�นที่ี�จำะใชิ้
คว่ามูยีุ่ติิธรรมูและเป็็นกลางในการติัดสินใจำข้องเรา เพื�อให้
มูั�นใจำในคว่ามูเสมูอภูาคในสถานที่ี�ที่ำางาน เรารู้ว่่าคว่ามูหลาก
หลายี่ที่ี�ป็ราศจำากการอยีู่่ร่ว่มูกันจำะไมู่ป็ระสบคว่ามูสำาเร็จำ เรา
ติ้องการสภูาพแว่ดล้อมูที่ี�พนักงานรู้สึกเป็็นส่ว่นหนึ�งและ
รู้สึกได้รับแรงบันดาลใจำ เราฝ่กึอบรมูผู้นำาข้องเราเกี�ยี่ว่กับ
พฤติิกรรมูการอยีู่่ร่ว่มูกันและให้การสนับสนุนพนักงานผ่าน
โป็รแกรมูการให้คำาป็รึกษัา เรายี่ินดีที่ี�จำะจำัดติั�งกลัุ่มความ
สัมพันธุ์ใน Terex แก่พนักงานทีุ่กคนที่ั�ว่โลก กลุ่มูคว่ามู
สัมูพันธ์เป็็นว่ิธีที่ี�มูีป็ระสิที่ธิภูาพสำาหรับพนักงานในการพูด
คุยี่ แลกเป็ลี�ยี่นแนว่คิด สร้างเครือข้่ายี่ สนับสนุน และเติิบโติ
ไป็ด้ว่ยี่กัน สำาหรับข้้อมููลเพิ�มูเติิมูและเรียี่นรู้ว่ิธีลงชิื�อสมูัครเข้้า
ร่ว่มู โป็รดไป็ที่ี�หน้าความแตกต่าง ความเสมอภัาค แลัะการอย้่
ร่วมกันบน Terex Intranet หรือติิดติ่อ ฝ่่ายความแตกต่าง

ที่้ายี่ที่ี�สุด เราติ้องการมูีคว่ามูหลากหลายี่มูากเที่่ากับลูกค้าและ
ติลาดที่ี�เราให้บริการและชิุมูชินที่ี�เราที่ำางานและใชิ้ชิีว่ิติอยีู่่ เรา
เชิื�อว่่าคว่ามูหลากหลายี่และการอยีู่่ร่ว่มูกันที่ี�เพิ�มูข้ึ�นจำะที่ำาให้ 
Terex ป็ระสบคว่ามูสำาเร็จำมูากข้ึ�นในติลาด เพิ�มูคว่ามูสามูารถ
ในการสร้างนว่ัติกรรมูข้องเรา ที่ำาให้ติอบสนองติ่อลูกค้าได้มูาก
ข้ึ�น เพิ�มูมููลค่าให้กับผู้ถือหุ้น และที่ำาให้เราเป็็นสถานที่ี�ที่ำางานที่ี�ดี
ยี่ิ�งข้ึ�นสำาหรับพนักงาน

เราติ้องการมูีคว่ามูหลากหลายี่มูากเที่่ากับลูกค้าและติลาดที่ี�
เราให้บริการและชิุมูชินที่ี�เราที่ำางานและใชิ้ชิีว่ิติอยีู่่

กลุ่ม
สัมพันธ์
TEREX

พนักงาน
ใหม่

ผู้หญิง
@TEREX

LGBTQ+
ไพรด์

คนทำางาน
ทางไกล

กองทัพ
และทหาร
ผ่านศึก

พ่อแม่
ผู้ดูแล

BRIDGE**

ADAPT*

ภาษา
หลากหลาย

*Abled & Disabled Allies
Partnering Together 
(พันธมิตรทุพพลภาพ) 
**Building Relationships in 
Diverse Group Environments 
(มิตรภาพหลากหลาย)
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ก�รเลือกปฏิิบัตแิละก�รปฏิิบตัอิย�่งเปน็ิธรรม
สถานที่ี�ที่ำางานที่ี�ดีที่ี�สุดมูีสภูาพแว่ดล้อมูการที่ำางานที่ี�ดี โดยี่
ทีุ่กคนได้รับการป็ฏิิบัติิด้ว่ยี่คว่ามูเคารพ ให้เกียี่รติิ และเป็็น
ธรรมู เราจำะไมู่ยี่อมูให้มูีการเลือกป็ฏิิบัติิหรือการติอบโติ้
พนักงานไมู่ว่่ากรณ์ีใดๆ คว่ามูสัมูพันธ์ในการที่ำางานข้อง
เราติ้องสะที่้อนถึงคว่ามูมูุ่งมูั�นที่ี�เรามูีติ่อคว่ามูยีุ่ติิธรรมูและ
คว่ามูเคารพ การดำาเนินงานข้องเราติ้องเป็็นมูืออาชิีพ และ
ป็ราศจำากอคติิหรือคว่ามูลำาเอียี่ง

Terex มูีว่ัฒนธรรมูที่ี�ข้ับเคลื�อนด้ว่ยี่ป็ระสิที่ธิภูาพ ผลการ
ป็ฏิิบัติิงานส่ว่นบุคคลและ/หรือคว่ามูเหมูาะสมูติ่องานเป็็น 
ข้้อพิจำารณ์าคว่ามูแติกติ่างเพียี่งอยี่่างเดียี่ว่ที่ี�ยี่อมูรับได้ใน
การว่่าจำ้าง การเลื�อนติำาแหน่ง และการป็ฏิิบัติิติ่อพนักงาน
ข้อง Terex

สำาหรับข้้อมููลเพิ�มูเติิมูเกี�ยี่ว่กับคว่ามูมูุ่งมูั�นข้อง Terex ที่ี�มูีติ่อ
โอกาสการจำ้างงานที่ี�เที่่าเที่ียี่มูกัน โป็รดดูนโยบายโอกาสการ
จ้างงานท่�เท่าเท่ยมกันแลัะการต่อต้านการลั่วงลัะเมิดำของ 
Terex Corporation หากคุณ์เชิื�อว่่าคุณ์ถูกเลือกป็ฏิิบัติิ

อันเป็็นการละเมูิดนโยี่บายี่ข้องเราหรือกฎหมูายี่ รว่มูถึง
การติอบโติ้ โป็รดติิดติ่อผู้จำัดการข้องคุณ์ หากคุณ์รู้สึกไมู่
สะดว่กใจำหรือเชิื�อว่่าผู้จำัดการข้องคุณ์มูีส่ว่นร่ว่มูหรืออาจำมูี
ส่ว่นเกี�ยี่ว่ข้้องในการป็ระพฤติิมูิชิอบดังกล่าว่ด้ว่ยี่ มูีหลายี่
ชิ่องที่างที่ี�คุณ์สามูารถติิดติ่อได้ โป็รดดูข้้อมููลการติิดติ่อใน
ส่ว่น วิิถีีของ Terex ในการขอควิามช่่วิยเหลืือ 
หรือแจ้้งข้อกังวิลื ข้องหลักจำรรยี่าบรรณ์ รว่มูที่ั�งในนโยบาย
โอกาสการจ้างงานท่�เท่าเท่ยมกันแลัะการต่อต้านการลั่วง
ลัะเมิดำของ Terex Corporation

ก�รลว่ิงละเมดิำ ก�รข่มเหงรงัแก และค่วิ�มรนุิแรงในิสัถ�นิ
ที�ทำ�ง�นิ
ในว่ัฒนธรรมูข้อง Terex ไมู่มูีที่ี�ว่่างสำาหรับการล่ว่งละเมูิด 
การข้่มูเหงรังแก หรือคว่ามูรุนแรงทีุ่กชินิด ไมู่ว่่าในหรือนอก
สถานที่ี�ที่ำางาน ติัว่อยี่่างเชิ่น ในการเดินที่างเพื�อธุรกิจำ ในการ
ป็ระชิุมูที่างธุรกิจำ และ/หรือในงานสังคมูที่ี�เกี�ยี่ว่ข้้องกับธุรกิจำ 
มูาติรฐานพฤติิกรรมูเดียี่ว่กันนี�มูีผลบังคับใชิ้กับพนักงาน 
Terex ทีุ่กคนและบุคคลอื�นๆ ที่ั�งหมูดที่ี�เราที่ำางานด้ว่ยี่ เชิ่น  
ผู้ข้ายี่ภูายี่นอก ที่ี�ป็รึกษัา และลูกค้า

ภัาพท่�ไม่เหมาะสม

การสะกดำรอย
ตามหรือการใช่้
สายตาลัวนลัาม

การล่ว่งละเมูิดคือพฤติิกรรมูที่ี�ที่ำาให้ผู้อื�นรู้สึกไมู่พอใจำ ไมู่
สบายี่ใจำ หรือมูีเจำตินาที่ี�จำะข้่มูขู้่หรือป็้องกันไมู่ให้ผู้อื�นที่ำางาน
ข้องตินได้อยี่่างมูีป็ระสิที่ธิภูาพ การล่ว่งละเมูิดอาจำเกิดข้ึ�น
ได้หลายี่รูป็แบบ ไมู่ว่่าจำะเป็็นที่างว่าจำา กิริยี่าที่่าที่าง ที่างกายี่ 
หรือที่างเพศ ติัว่อยี่่างเชิ่น ที่ัศนคติิแบบเหมูารว่มูในเชิิงลบ 
การข้่มูขู้่ เรื�องติลกที่ี�เป็็นการดูหมูิ�นเหยี่ียี่ดหยี่ามู และการส่ง
เว่ียี่นหรือโพสติ์เนื�อหาที่ี�ไมู่เหมูาะสมู การล่ว่งละเมูิดที่างเพศ
อาจำรว่มูถึงพฤติิกรรมูหลายี่อยี่่าง บางอยี่่างอาจำเป็็นเรื�อง
เล็กน้อยี่ เชิ่น การลว่นลามูที่ี�ไมู่พึงป็ระสงค์ คว่ามูคิดเห็น 
เรื�องติลก ภูาษัา หรือที่่าที่างที่ี�เป็็นการดูหมูิ�นเหยี่ียี่ดหยี่ามู

พนักงานคว่รรายี่งานข้้อกังว่ลเกี�ยี่ว่กับการล่ว่งละเมูิด การ
ข้่มูเหงรังแก หรือคว่ามูรุนแรงที่ี�พบหรือสงสัยี่ให้ผู้จำัดการ
ที่ราบโดยี่ที่ันที่ี อยี่่างไรก็ติามู หากคุณ์รู้สึกไมู่สะดว่กใจำหรือ
เชิื�อว่่าผู้จำัดการข้องคุณ์มูีส่ว่นเกี�ยี่ว่ข้้องในการป็ระพฤติิ 
มูิชิอบดังกล่าว่ด้ว่ยี่ มูีหลายี่ชิ่องที่างที่ี�คุณ์สามูารถติิดติ่อ
ได้ โป็รดดูข้้อมููลการติิดติ่อในส่ว่น วิิถีีของ Terex ในการขอ
ควิามช่่วิยเหลืือหรือแจ้้งข้อกังวิลื ข้องหลักจำรรยี่าบรรณ์ 
รว่มูที่ั�งในนโยบายโอกาสการจ้างงานท่�เท่าเท่ยมแลัะการ 
ต่อต้านการลั่วงลัะเมิดำของ Terex Corporation

การข่มข้่ การคุกคาม  
หรือการทำาร้ายร่างกาย

พฤติกรรมก้าวร้าว

การขอ/เร่ยกร้อง 
สิทธุิพิเศษัทางเพศ

ปลั่อยข่าวลัือช่ั�วร้าย

การลั่วงเกิน 
ดำ้วยวาจา

ความคิดำเห็น 
เก่�ยวกับร้ปลัักษัณ์

เรื�องตลัก ช่ื�อเลั่น  
หรือเลั่ยนเส่ยงท่� 

สร้างความไม่พอใจ

ความคิดำเห็นท่� 
โหดำร้าย การดำ้ถื้ก 

แลัะสบประมาท

หากการกระ
ทำำาของคุุณ์ด่

เหมือน

ร่้ สึก
เหมือน

หรือฟัังด่
เหมือน

การสัมผู้ัสท่�ไม่จำาเป็น

วิจารณ์อย่างไม่ 
เป็นธุรรม รุนแรง  

หรือต่อเนื�อง

หยุ่ด

หยุ่ด  
นี�คุือการล่�วิงล่ะเมิด!
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แลัะสถืานท่่ทำางาน

14 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

พนักงาน 
แลัะสถืานท่�ทำางาน
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ก�รใช้ีสั�รเสัพตดิำหรอืแอลกอฮอล์
บุคคลที่ี�อยีู่่ภูายี่ใติ้อิที่ธิพลข้องสารมูึนเมูาหรือผิดกฎหมูายี่
ในงานจำะมูีคว่ามูเสี�ยี่งด้านสุข้ภูาพและคว่ามูป็ลอดภูัยี่อยี่่าง
ร้ายี่แรง ไมู่เพียี่งติ่อตินเองเที่่านั�น แติ่ยี่ังรว่มูถึงผู้ที่ี�อยีู่่
รายี่ล้อมูหรือสัมูผัสกับพว่กเข้าด้ว่ยี่ ซึ่ึ�งข้ัดแยี่้งโดยี่ติรง
กับเป็้าหมูายี่ข้องบริษััที่ในการรักษัาสภูาพแว่ดล้อมูการ
ที่ำางานที่ี�ป็ลอดภูัยี่และมูีป็ระสิที่ธิภูาพ ดังนั�นจำึงไมู่อนุญาติ
ให้ครอบครอง ใชิ้ บริโภูค ซึ่ื�อ เผยี่แพร่ ผลิติ แจำกจำ่ายี่ อยีู่่
ภูายี่ใติ้อิที่ธิพล หรือข้ายี่แอลกอฮอล์หรือสารมูึนเมูาหรือผิด
กฎหมูายี่ในสถานที่ี�ข้องบริษััที่ ในระหว่่างชิั�ว่โมูงที่ำางาน หรือ
ข้ณ์ะป็ฏิิบัติิหน้าที่ี� อนุญาติให้บริโภูคเครื�องดื�มูแอลกอฮอล์
ในระดับป็านกลางได้ในบางงานข้องบริษััที่ โดยี่บริษััที่จำะ
จำัดหาเครื�องดื�มูแอลกอฮอล์ให้โดยี่สอดคล้องกับว่ัฒนธรรมู
ที่้องถิ�นและเมูื�อได้รับอนุญาติโดยี่เฉพาะจำากผู้จำัดการที่ั�ว่ไป็
หรือหัว่หน้าไซึ่ติ์งาน อนุญาติให้ใชิ้ยี่าติามูใบสั�งแพที่ยี่์หรือยี่า
อื�นๆ ได้ก็ติ่อเมูื�อไมู่กระที่บติ่อการติัดสินใจำหรือคว่ามูสามูารถ
ในการที่ำางานอยี่่างป็ลอดภูัยี่ข้องพนักงาน

ค่วิ�มประพฤตส่ิัวินิบคุ่ค่ลรวิมถง้โซื่เชียีลมีเดำยี
การเป็็นสถานที่ี�ที่ำางานที่ี�ยี่อดเยี่ี�ยี่มูและป็ลอดภูัยี่ที่ี�สุดติ้อง
อาศัยี่คว่ามูมูุ่งมูั�นจำากพว่กเราทีุ่กคนในทีุ่กๆ ว่ัน คว่ามู
ป็ระพฤติิส่ว่นบุคคลข้องเรามูีผลกระที่บโดยี่ติรงติ่อชิื�อเสียี่ง
ข้อง Terex และเป็็นสิ�งที่ี�ไมู่คว่รมูองข้้ามู การป็ฏิิบัติิตินข้อง
เราในสถานที่ี�ที่ำางานหรือในสถานที่ี�อื�นที่ี�เกี�ยี่ว่ข้้องกับการ
ที่ำางาน รว่มูที่ั�งในระหว่่างการเดินที่างเพื�อธุรกิจำ เข้้าร่ว่มูการ
ป็ระชิุมูที่างธุรกิจำ และในกิจำกรรมูที่างสังคมูที่ี�เกี�ยี่ว่ข้้องกับ
ธุรกิจำ มูีผลกระที่บโดยี่ติรงติ่อชิื�อเสียี่งข้องบริษััที่ข้องเรา 
เราคาดหว่ังให้พนักงานทีุ่กคนป็ฏิิบัติิติามูหลักจำรรยี่าบรรณ์ 
และใชิ้ดุลพินิจำที่ี�ดีในการติัดสินใจำและการดำาเนินการข้อง
ตินเอง พนักงานทีุ่กคนเป็็นติัว่แที่นข้อง Terex 

คว่รใชิ้คว่ามูระมูัดระว่ังเชิ่นกันเมูื�อแสดงติัว่ที่างออนไลน์
และในฟอรั�มูบนเว่็บหรือบนเครือข้่ายี่ หรือไซึ่ติ์โซึ่เชิียี่ลมูีเดียี่
อื�นๆ โป็รดดูข้้อมููลเพิ�มูเติิมูเกี�ยี่ว่กับการใชิ้โซึ่เชิียี่ลมูีเดียี่ใน
แนวทางการใช่้โซเช่่ยลัม่เดำ่ยสำาหรับพนักงานของ Terex

ก�รสัอบถ�มจ�กสืั�อและสั�ธ�รณชีนิ
การสื�อสารกับสื�อมูว่ลชินและบุคคลอื�นภูายี่นอกบริษััที่ข้อง
เราเป็็นเรื�องสำาคัญ และอาจำมูีผลกระที่บติ่อธุรกิจำข้องเรา 
ติลอดจำนชิื�อเสียี่งข้อง Terex การสื�อสารจำากบริษััที่จำะติ้อง
มูีคว่ามูสอดคล้องกัน ถูกติ้อง รับผิดชิอบ เป็็นไป็ติามูกฎ
ระเบียี่บ และเป็็นมูืออาชิีพ ด้ว่ยี่เหติุผลดังกล่าว่ พนักงาน
ที่ี�ไมู่ได้รับอนุญาติจำะติ้องส่งคำาข้อสำาหรับข้้อมููลที่างการ
เงิน ข้้อมููลว่งใน หรือข้้อมููลอื�นๆ ข้องบริษััที่ ให้กับนักลงทีุ่น
สัมูพันธ์ข้อง Terex ติามูแนวทางการสื�อสารภัายนอกของ 
Terex

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

15 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

พนักงาน 
แลัะสถืานท่�ทำางาน

ฉัันิมีกำ�หนิดำจะทดำสัอบบูมใหม่สัำ�หรับแพลตฟอร์มก�รทำ�ง�นิ
บนิที�สูัง เมื�อยืดำบูมข้�นิไป ฉัันิจะไดำ้เห็นิอ�ค่�รและทรัพย์สิันิ
ของ Terex ในิมุมที�ยอดำเยี�ยม ในิขณะที�ฉัันิอยู่บนิบูม ฉัันิจะ
ถ่�ยรูปด้ำวิยสัม�ร์ทโฟนิแล้วิโพสัต์บนิโซื่เชีียลมีเดำียได้ำหรือไม่

ทดำสอบตัวคุณเอง

pencil
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ลั้กค้าแลัะตลัาดำ
วิิถีีของ TEREX

นอกจำากการเป็น็สถานทีี่�ที่ำางานทีี่�ดทีี่ี�สุดแลว้่ 
เรายี่งัมูุง่มูั�นที่ี�จำะไดร้บัการยี่อมูรับจำากลกูค้า
ว่่าเป็น็บรษัิัที่ที่ี�ติอบสนองต่ิอลูกค้ามูากทีี่�สุดใน
อตุิสาหกรรมูดว้่ยี่ เราได้รบัแรงผลกัดนัจำาก
พันธกจิำข้องเราในการจำดัหาโซึ่ลชัูินใหกั้บลกูค้า
ที่ี�ให้ผลผลิติและผลติอบแที่นจำากการลงทุี่นทีี่�
เหนอืกว่า่ เราจำะบรรลเุป็า้หมูายี่ดังกลา่ว่ด้ว่ยี่การ
แข้ง่ข้นัอยี่า่งเป็น็ธรรมูและคว่ามูซืึ่�อสัติยี่ร์ะดบั
สูงสุดในทุี่กติลาดที่ี�เราดำาเนินธุรกจิำ หลกัจำรรยี่า
บรรณ์ในส่ว่น วิถิีขีอง Terex เกี�ยวิกับลืกูค้าแลืะ
ตลืาด กลา่ว่ถงึคว่ามูคาดหวั่งที่ี�มูต่ีิอพว่กเราทุี่ก
คนในการดำาเนนิการใหบ้รรลเุป็า้หมูายี่นี�

“เรามูุ่งมูั�นในคุณ์ภูาพและคว่ามู
ป็ลอดภูัยี่ข้องผลิติภูัณ์ฑ์์ การออกแบบ
และการผลิติสินค้าที่ี�ติรงติามูหรือเกิน
มูาติรฐานที่ี�เกี�ยี่ว่ข้้อง”

ค่วิ�มมุง่มั�นิดำ�้นิค่ณุภ�พและค่วิ�มปลอดำภยัของผู้ลติภณัฑ์์
ในการเป็็นพลเมูืององค์กรที่ี�มูีคว่ามูรับผิดชิอบนั�น เราจำะติ้อง
มูอบผลิติภูัณ์ฑ์์ที่ี�มูีคุณ์ภูาพและใชิ้งานได้อยี่่างป็ลอดภูัยี่ติามู
ว่ัติถุป็ระสงค์ใชิ้งาน ซึ่ึ�งรว่มูถึงคว่ามูมูุ่งมูั�นในการออกแบบ
และการผลิติสินค้าที่ี�ติรงติามูหรือเกินมูาติรฐานและข้้อบังคับ
ที่ี�เกี�ยี่ว่ข้้องที่ั�งหมูดในติลาด

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

16 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

ลั้กค้าแลัะตลัาดำ



การละเมูิดกฎหมูายี่ติ่อติ้านการผูกข้าดและการแข้่งข้ันที่ี�เป็็น
ธรรมูอาจำส่งผลให้ถูกดำาเนินคดีอาญา รว่มูที่ั�งถูกป็รับเงิน
จำำานว่นมูาก หากคุณ์มูีคำาถามูหรือติ้องการข้้อมููลเพิ�มูเติิมู 
โป็รดติิดติ่อฝ่่ายกฎหมายของ Terex

ก�รกำ�หนิดำร�ค่� ก�รจัดำแบ่ง 
เขตก�รข�ย

ก�รจัดำแบ่งลูกค่้�

หากพนักงานของคุ่�แข�งพย่าย่ามพ่ดคุุย่

เดินออกไปแล่ะราย่งานฝ่่าย่กฎหมาย่หรือฝ่่าย่จ้ริย่ธรรม
แล่ะการปฏิิบัติัตัามกฎระเบีย่บของ TEREX ทำันทีำ

ก�รทำ�ธรุกจิอย�่งเปน็ิธรรม
เราดำาเนินธุรกิจำด้ว่ยี่คว่ามูซึ่ื�อสัติยี่์ในติลาดและแข้่งข้ันโดยี่มูุ่ง
เน้นที่ี�คุณ์ค่าข้องผลิติภูัณ์ฑ์์ที่ี�เราผลิติและบริการที่ี�เรามูอบ
ให้ เราติิดติ่อธุรกิจำกับลูกค้า ซึ่ัพพลายี่เออร์ พนักงาน ผู้จำัด
จำำาหน่ายี่ คู่ค้าที่างธุรกิจำ คู่แข้่ง และผู้มูีส่ว่นได้เสียี่อื�นๆ อยี่่าง
ติรงไป็ติรงมูาและเป็็นธรรมู พนักงานติ้องไมู่บิดเบือนข้้อเที่็จำ
จำริง ป็กป็ิดข้้อมููล นำาข้้อมููลที่ี�เป็็นคว่ามูลับไป็ใชิ้ในที่างมูิชิอบ 
หรือใชิ้การป็รับแติ่งข้้อมููลเพื�อคว่ามูได้เป็รียี่บ เมูื�อดำาเนิน
ธุรกิจำในนามูข้อง Terex

ก�รต่อต�้นิก�รผู้กูข�ดำและก�รแขง่ขนัิที�เปน็ิธรรม
เราสนับสนุนและป็ฏิิบัติิติามูกฎหมูายี่ติ่อติ้านการผูกข้าดและ
การแข้่งข้ันที่ี�เป็็นธรรมูที่ั�งหมูดในทีุ่กติลาดที่ี�เราดำาเนินธุรกิจำ 
กฎหมูายี่ติ่อติ้านการผูกข้าดและการแข้่งข้ันที่ี�เป็็นธรรมูแติก
ติ่างกันไป็ในแติ่ละป็ระเที่ศ แติ่กฎหมูายี่เหล่านี�ล้ว่นแล้ว่แติ่มูี
ว่ัติถุป็ระสงค์เพื�อป็้องกันไมู่ให้คู่แข้่งสร้างข้้อติกลงที่ี�ป็้องกัน 
จำำากัด หรือบิดเบือนการใชิ้การแข้่งข้ันโดยี่เสรี

พนักงานข้อง Terex ทีุ่กคนและบุคคลภูายี่นอกที่ี�กระที่ำา
การในนามูข้อง Terex จำะติ้องป็ฏิิบัติิติามูลายี่ลักษัณ์์อักษัร
และเจำตินารมูณ์์ข้องกฎหมูายี่เหล่านี�อยี่่างเคร่งครัด ซึ่ึ�ง
หมูายี่คว่ามูว่่า ห้ามูไมู่ให้พนักงานข้อง Terex

• ร่ว่มูมูือกับคู่แข้่งเพื�อกำาหนดราคาหรือจำัดสรรติลาดหรือลูกค้า 
และ

• กำาหนด บังคับ หรือคว่บคุมูราคาข้ายี่ติ่อที่ี�กำาหนดโดยี่ผู้จำัด
จำำาหน่ายี่ข้อง Terex หรือลูกค้ารายี่อื�น

ในสถานการณ์์ที่ี�พนักงานมูีโอกาสที่ี�จำะสื�อสารกับคู่แข้่ง เชิ่น 
งานแสดงสินค้า งานป็ระชิุมู การป็ระชิุมูข้องสมูาคมูการค้า 
หรือกิจำกรรมูอุติสาหกรรมูอื�นๆ จำะติ้องหลีกเลี�ยี่งการแสดง
ภูาพลักษัณ์์ที่ี�ไมู่เหมูาะสมู แมู้แติ่การสนที่นาหรือการดำาเนิน
การโดยี่บริสุที่ธิ�ใจำก็อาจำถูกติีคว่ามูหมูายี่ผิดได้

หยุ่ด

บอกัวั่าคุุณไมี่
สามีาร้ถพูดคุุย 
เร้่�องเหล่านั�นได้ 
ขึ้อต่ัวัออกั 
จากักัาร้สนทนา  
แล้วัเดินออกัไป็

กัาร้สนทนานั�น 
อาจมี้ผลทาง
กัฎหมีาย อย่า 
อยู่เพ่�อรั้บฟังั

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

17 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

ลั้กค้าแลัะตลัาดำ

ทดำสอบตัวคุณเอง
ผูู้้จัดำจำ�หนิ่�ยร�ยหนิ้�งเปลี�ยนิปีที�ผู้ลิตบนิป้�ยซื่ีเรียลของ 
Terex โดำยหลอกลูกค่้�ให้เชีื�อว่ิ�ลูกค่้�กำ�ลังซื่ื�อรุ่นิใหม่ล่�สุัดำ 
นิี�เป็นิข้อกังวิลของเร�หรือไม่ เนิื�องจ�กผูู้้จัดำจำ�หนิ่�ยทำ�ก�ร
เปลี�ยนิแปลง ไม่ใชี่ Terex

pencil

https://terexcorporation.sharepoint.com/sites/legal


ธรุกรรมและค่วิ�มสััมพันิธก์บัซื่พัพล�ยเออร์
เราเลือกซึ่ัพพลายี่เออร์อยี่่างเป็็นกลาง โดยี่พิจำารณ์าจำาก
เกณ์ฑ์์ติ่างๆ เชิ่น คว่ามูป็ลอดภูัยี่ คุณ์ภูาพ การส่งมูอบ 
ติ้นทีุ่นรว่มูข้องการบริการ และชิื�อเสียี่ง คว่ามูสัมูพันธ์กับ
ซึ่ัพพลายี่เออร์ข้องเราอยีู่่บนหลักการข้องคว่ามูเป็็นธรรมู
และการเคารพซึ่ึ�งกันและกัน เราที่ำาธุรกิจำโดยี่ไมู่มูีเสน่หา
และกับซึ่ัพพลายี่เออร์ที่ี�มูีมูาติรฐานการดำาเนินธุรกิจำระดับ
สูงเชิ่นเดียี่ว่กับเราเที่่านั�น เราคาดหว่ังว่่าซึ่ัพพลายี่เออร์
ข้องเราจำะแสดงคว่ามูมูุ่งมูั�นอยี่่างแน่ว่แน่ติ่อสุข้ภูาพและ
คว่ามูป็ลอดภูัยี่ข้องคนงาน ดำาเนินการสอดคล้องกับ
กฎหมูายี่สิที่ธิมูนุษัยี่ชิน และป็ฏิิบัติิติามูหลัักจรรยาบรรณ
สำาหรับซัพพลัายเออร์ของ Terex

ค่วิ�มเอื�อเฟ้� อท�งธุรกจิ – ของกำ�นิลั มื�ออ�ห�ร ก�รเลี�ยง
รบัรอง ก�รเดิำนิท�งและที�พัก
ในการสร้างคว่ามูสัมูพันธ์ที่างธุรกิจำหรือแสดงคว่ามู
ข้อบคุณ์ในบางครั�ง เราอาจำมูอบหรือได้รับการเลี�ยี่งรับรอง
หรือข้องกำานัลที่ี�เกี�ยี่ว่ข้้องกับธุรกิจำ ในกรณ์ีดังกล่าว่ จำำาเป็็น
อยี่่างยี่ิ�งที่ี�จำะติ้องที่ำาคว่ามูเข้้าใจำกฎระเบียี่บติ่างๆ และหลีก
เลี�ยี่งแมู้แติ่การแสดงพฤติิกรรมูที่ี�ไมู่เหมูาะสมูกับลูกค้า 
ซึ่ัพพลายี่เออร์ หรือบุคคลอื�นที่ี�เราที่ำาธุรกิจำด้ว่ยี่ คว่ามู
เอื�อเฟ้� อที่างธุรกิจำก็มูีคำาจำำากัดคว่ามูที่ี�กว่้างเชิ่นกัน โดยี่
รว่มูถึงแติ่ไมู่จำำากัดเพียี่งข้องกำานัล มูื�ออาหาร การเดินที่าง 
ที่ี�พัก และการเลี�ยี่งรับรอง นโยบายของกำานัลัแลัะการเลั่�ยง
รับรองของ Terex Corporation มูีผลบังคับใชิ้กับพนักงาน

ข้อง Terex ทีุ่กคน และมูีข้้อกำาหนดการอนุมูัติิสำาหรับการให้
หรือรับคว่ามูเอื�อเฟ้� อที่างธุรกิจำ

สำาหรับสมูาชิิกข้องคณ์ะกรรมูการบริษััที่ Terex Corporation 
ส่ว่นนี�จำะใชิ้กับข้องกำานัล มูื�ออาหาร การเลี�ยี่งรับรอง การ
เดินที่างหรือที่ี�พัก ซึ่ึ�งยี่อมูรับหรือมูอบให้โดยี่เกี�ยี่ว่ข้้อง 
กับการให้บริการข้องบุคคลเหล่านี�ในนามูข้อง Terex

มูีกฎระเบียี่บพิเศษัที่ี�บังคับใชิ้เมูื�อเสนอคว่ามูเอื�อเฟ้� อแก่เจำ้า
หน้าที่ี�รัฐ กฎระเบียี่บเหล่านี�เป็็นผลมูาจำากกฎหมูายี่ติ่างๆ 
ที่ั�ว่โลกที่ี�ห้ามูการทีุ่จำริติข้องเจำ้าหน้าที่ี�รัฐ คำาว่่า “เจำ้าหน้าที่ี�
รัฐ” มูีคำาจำำากัดคว่ามูที่ี�กว่้าง โดยี่รว่มูถึงแติ่ไมู่จำำากัดเพียี่ง 
บุคคลที่ี�ที่ำางานให้กับรัฐบาล ที่หาร หรือพรรคการเมูือง ผู้ที่ี�
เป็็นพนักงานข้องหน่ว่ยี่งานข้องรัฐหรือคว่บคุมูโดยี่รัฐ หรือ
สมูาชิิกในครอบครัว่ข้องราชิว่งศ์ คว่ามูเอื�อเฟ้� อที่างธุรกิจำที่ี�
เสนอให้หรือได้รับจำากเจำ้าหน้าที่ี�รัฐ แมู้ว่่าจำะเป็็นส่ว่นหนึ�งข้อง
ข้้อติกลงติามูสัญญาที่างการค้า จำะติ้องได้รับอนุมูัติิล่ว่ง
หน้าเป็็นลายี่ลักษัณ์์อักษัรจำากเจำ้าหน้าที่ี�ฝ่่ายจริยธุรรมแลัะ
การปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบของ Terex สำาหรับข้้อมููลเพิ�มู
เติิมู โป็รดดูกฎระเบ่ยบของ Terex Corporation สำาหรับ
การมอบความเอื�อเฟื้้� อทางธุุรกิจแก่เจ้าหน้าท่�รัฐ

กฎระเบียี่บพิเศษัยี่ังใชิ้กับคว่ามูเอื�อเฟ้� อที่างธุรกิจำสำาหรับ
ลูกค้าจำากป็ระเที่ศจำีน เนื�องจำากหลายี่รายี่เป็็นหน่ว่ยี่งานข้อง
รัฐหรือคว่บคุมูโดยี่รัฐ พนักงาน ไมู่ว่่าจำะอยีู่่ที่ี�ใด ติ้องป็ฏิิบัติิ
ติามูนโยบายความเอื�อเฟื้้� อทางธุุรกิจสำาหรับลั้กค้าภัาครัฐ
แลัะเอกช่นจากประเทศจ่น

หากคุณ์มูีคำาถามูหรือติ้องการข้้อมููลเพิ�มูเติิมูเกี�ยี่ว่กับการให้
หรือรับคว่ามูเอื�อเฟ้� อที่างธุรกิจำ โป็รดดูนโยบายของกำานัลั
แลัะการเลั่�ยงรับรองของ Terex Corporation หรือติิดติ่อ
เจำ้าหน้าที่ี�ฝ่่ายจริยธุรรมแลัะการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบของ 
Terex

“เมูื�อให้หรือรับข้องกำานัล ให้ป็ฏิิบัติิ
ติามูค่านิยี่มูติามูว่ิถีข้อง Terex และ
กฎระเบียี่บข้องบริษััที่ข้องเรา”

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

18 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

ลั้กค้าแลัะตลัาดำ
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โปรดจ้ดจ้ำาสิ� งทำี�  “ทำำาได้” แล่ะ “ทำำาไม�ได้” ตั�อไปนี� :

ความเอื�อเฟื้้� อทางธุุรกิจท่� “ทำาไดำ้” ความเอื�อเฟื้้� อทางธุุรกิจท่� “ทำาไม่ไดำ้”

check-circle  ยี่อมูรับหรือมูอบคว่ามูเอื�อเฟ้� อที่างธุรกิจำก็ติ่อเมูื�อเป็็น
ไป็ติามูหลักจำรรยี่าบรรณ์ กฎหมูายี่ และนโยี่บายี่อื�นๆ 
ข้อง Terex

TIMES-CIRCLE  ห้ามูมูอบหรือยี่อมูรับ เงินสด,  สิ�งที่ี�เที่ียี่บเที่่าเงินสด 
(เชิ่น บัติรกำานัล American Express®, Visa® หรือ 
MasterCard®, บัติรข้องข้ว่ัญ หรือบัติรชิ้อป็ป็ิ� ง) หรือ 
สิ�งอื�นๆ ที่ี�สามูารถเป็ลี�ยี่นเป็็น เงินสดได้ง่ายี่

check-circle  คว่ามูเอื�อเฟ้� อที่างธุรกิจำติ้องเหมูาะสมูภูายี่ใติ้
สถานการณ์์

TIMES-CIRCLE  ห้ามูมูอบหรือยี่อมูรับคว่ามูเอื�อเฟ้� อที่างธุรกิจำที่ี�หรูหรา
หรือราคาแพง

check-circle  ใชิ้ดุลพินิจำอยี่่างรอบคอบเสมูอสำาหรับคว่ามูเอื�อเฟ้� อ
ที่างธุรกิจำที่ี�เกี�ยี่ว่ข้้องกับ การเลี�ยี่งรับรอง

TIMES-CIRCLE  ห้ามูมูอบ ยี่อมูรับ หรือเข้้าร่ว่มู การเลี�ยี่งรับรองที่ี�ไมู่
เหมูาะสมู โจำ่งแจำ้งที่างเพศ หรืออาจำส่งผลเสียี่ติ่อ 
ชิื�อเสียี่งข้อง Terex

check-circle  สอบถามูว่่ามูีเจำ้าหน้าที่ี�รัฐเกี�ยี่ว่ข้้องหรือไมู่ก่อนดำาเนิน
การติ่อ

TIMES-CIRCLE ห้ามูร้องข้อคว่ามูเอื�อเฟ้� อที่างธุรกิจำจำาก ซึ่ัพพลายี่เออร์

check-circle   พนักงานที่ี�อยีู่่ในติำาแหน่งจำัดหาสินค้าหรือบริการคว่ร
ระมูัดระว่ังเป็็นพิเศษัในการยี่อมูรับคว่ามูเอื�อเฟ้� อที่าง
ธุรกิจำ เพื�อหลีกเลี�ยี่งภูาพลักษัณ์์ที่ี�ไมู่เหมูาะสมู

TIMES-CIRCLE   ห้ามูยี่อมูรับคว่ามูเอื�อเฟ้� อที่างธุรกิจำที่ี�จำะมูีอิที่ธิพล หรือ
ที่ำาให้ถูกมูองว่่าจำะมูีอิที่ธิพลติ่อการติัดสินใจำหรือดุลพินิจำ
ที่างธุรกิจำ

ห�กคุ่ณกำ�ลังพิจ�รณ�มอบของกำ�นิัลหรือก�รก�รเลี�ยง
รับรองแก่ลูกค่้�

รายการตรวจสอบของ
กำานัลัแลัะการเลั่�ยงรับรอง

check-circle  หากข้องกำานัลหรือการเลี�ยี่งรับรองต้ิองได้รับอนุมูัติิ
ติามูนโยบายของกำานัลัแลัะการเลั่�ยงรับรองของ 
Terex Corporation หรือนโยี่บายี่อื�นๆ ข้อง Terex 
คุณ์ได้รับอนุมูัติิหรือไมู่

check-circle  ข้องกำานัลหรือการเลี�ยี่งรับรองทีี่�คุณ์เสนอให้เหมูาะ
สมูกับติำาแหน่งข้องลูกค้าในบริษััที่ข้องเธอหรือไมู่

check-circle  ข้องกำานัลหรือการเลี�ยี่งรับรองจำะถูกมูองว่่าเป็็นการ
แสดงคว่ามูข้อบคุณ์และไมู่ใชิ่การให้สินบนใช่ิหรือไมู่

check-circle  ข้องกำานัลหรือการเลี�ยี่งรับรองจำะต้ิองมูอบอย่ี่าง 
เป็ิดเผยี่หรือไมู่

การติอบว่่า "ไมู่" สำาหรับคำาถามูเหล่านี�หมูายี่คว่ามูว่่า
ข้องกำานัลหรือการเลี�ยี่งรับรองข้องคุณ์อาจำไมู่เหมูาะ
สมู ติิดติ่อผู้จำัดการข้องคุณ์, BPA หรือเจำ้าหน้าที่ี�ฝ่่าย
จริยธุรรมแลัะการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบของ Terex 
สำาหรับการสนับสนุนเพิ�มูเติิมู

CLIPBOARD-CHECK

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

19 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

ลั้กค้าแลัะตลัาดำ
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ห�้มทำ�ก�รทจุรติ
Terex เลือกที่ี�จำะเป็็นผู้นำาที่ี�มูีจำริยี่ธรรมูและป็ฏิิเสธที่ี�จำะใชิ้
การติิดสินบนหรือการกระที่ำาทีุ่จำริติอื�นๆ เพื�อป็ระโยี่ชิน์ที่าง
ธุรกิจำข้องเรา เราป็ฏิิบัติิติามูกฎหมูายี่ติ่อติ้านการทีุ่จำริติ
ที่ั�งหมูด บริษััที่และพนักงานข้องบริษััที่ที่ี�เข้้าร่ว่มูในกิจำกรรมู
ที่ี�เกี�ยี่ว่ข้้องกับการทีุ่จำริติและการติิดสินบนมูีคว่ามูเสี�ยี่งที่ี�
จำะถูกดำาเนินคดีอาญาและถูกป็รับเงินจำำานว่นมูาก นอกจำาก
คว่ามูเสี�ยี่งแล้ว่ การมูีส่ว่นร่ว่มูในการทีุ่จำริติยี่ังที่ำาให้ชิื�อเสียี่ง

ข้องเราเสียี่หายี่และไมู่ดีติ่อธุรกิจำอีกด้ว่ยี่ ผู้ที่ี�ได้รับการจำ่ายี่
เงินที่ี�ไมู่เหมูาะสมูจำะคาดหว่ังผลติอบแที่นในอนาคติและค่อน
ข้้างจำะมูากกว่่า ที่ี� Terex เราเชิื�อมูั�นว่่าการที่ำาสิ�งที่ี�ถูกติ้อง
เป็็นคว่ามูได้เป็รียี่บในการแข้่งข้ัน และกำาไรระยี่ะสั�นที่ี�ได้รับ
จำากการติิดสินบนนั�นไมู่คุ้มูกับผลกระที่บระยี่ะยี่าว่ติ่อชิื�อ
เสียี่งและธุรกิจำข้องเรา 

ไมู่ว่่ากรณ์ีใดๆ Terex จำะไมู่ยี่อมูรับการเสนอ การอนุญาติ 
หรือการรับสินบน เงินใติ้โติ๊ะ การจำ่ายี่ค่าอำานว่ยี่คว่ามูสะดว่ก 
หรือการจำ่ายี่เงินที่ี�ไมู่เหมูาะสมูอื�นๆ ที่ี�มูีจำุดป็ระสงค์เพื�อให้

ได้มูาหรือรักษัาไว่้ซึ่ึ�งธุรกิจำสำาหรับ Terex หรือเพื�อเหติุผล
อื�นใดที่ี�เกี�ยี่ว่ข้้องกับธุรกิจำข้องเรา สำาหรับรายี่ละเอียี่ดเพิ�มู
เติิมู โป็รดดูนโยบายต่อต้านการทุจริตทั�วโลักของ Terex 
Corporation

คุณ์จำะติ้องไมู่ยี่อมูรับ มูอบให้ หรือให้สัญญาในสิ�งใดๆ ที่ี�อาจำ
ถูกติีคว่ามูว่่ามูีเจำตินาที่ี�จำะโน้มูน้าว่การติกลงธุรกิจำที่างการ
ค้าหรือกับรัฐบาลโดยี่ไมู่เหมูาะสมู ห้ามูใชิ้บุคคลภูายี่นอกที่ำา
ในสิ�งที่ี� Terex เองไมู่สามูารถที่ำาได้

เมูื�อบุคคลภูายี่นอก เชิ่น บริษััที่ติัว่แที่น ติัว่แที่นจำำาหน่ายี่  
ผู้จำัดจำำาหน่ายี่ ผู้จำำาหน่ายี่ติ่อ นายี่หน้า หรือผู้ให้บริการข้นส่ง
สินค้า ที่ำาธุรกรรมูที่างธุรกิจำข้อง Terex ในติลาด คว่ามูรับ
ผิดอาจำส่งผลติ่อ Terex จำากการกระที่ำาที่ี�ดำาเนินการโดยี่
บุคคลภูายี่นอกเหล่านี� ดังนั�นติ้องดำาเนินการติรว่จำสอบ
ว่ิเคราะห์คว่ามูเป็็นเจำ้าข้องและชิื�อเสียี่งข้องบุคคลภูายี่นอก
ติามูกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์ช่ื�อเส่ยงของ Terex 
ก่อนที่ี�บริษััที่ Terex จำะสามูารถสร้าง ข้ยี่ายี่ หรือแก้ไข้
คว่ามูสัมูพันธ์ที่างธุรกิจำกับติัว่แที่น ผู้จำัดจำำาหน่ายี่ หรือติัว่
กลางอื�นๆ สำาหรับข้้อมููลเพิ�มูเติิมูเกี�ยี่ว่กับกระบว่นการติรว่จำ
สอบว่ิเคราะห์ โป็รดดูกฎระเบ่ยบของ Terex Corporation 
สำาหรับการทำาธุุรกิจกับบุคคลัภัายนอก

หากมูีการร้องข้อหรือเสนอให้สินบน เงินใติ้โติ๊ะ หรือการจำ่ายี่
เงินที่ี�ไมู่เหมูาะสมูอื�นๆ จำากคุณ์ คุณ์จำะติ้องติิดติ่อผู้จำัดการ
ข้องคุณ์และเจำ้าหน้าที่ี�ฝ่่ายจริยธุรรมแลัะการปฏิิบัติตามกฎ
ระเบ่ยบของ Terex หรือนักกฎหมูายี่ในฝ่่ายกฎหมายของ 
Terex ที่ันที่ี 

เราป็ฏิิบัติิติามูกฎหมูายี่
ที่ั�งหมูดที่ี�ห้ามูไมู่ให้มูีการ
ติิดสินบนและการกระที่ำา 
ทีุ่จำริติอื�นๆ Terex จำะไมู่ 
ยี่อมูให้มูีการทีุ่จำริติที่าง 
การค้าหรือติ่อสาธารณ์ะ

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

20 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

ลั้กค้าแลัะตลัาดำ

ไซื่ต์ง�นิของเร�ต้องก�รใบอนิุญ�ตจ�กรัฐบ�ลท้องถิ�นิ 
เสัมียนิรัฐบ�ลท้องถิ�นิบอกฉัันิวิ่�จะใชี้เวิล�สั�มเดำือนิในิ 
ก�รขอใบอนิุญ�ต แต่ถ้�ฉัันิจ่�ยค่่�ธรรมเนิียมเล็กนิ้อย  
เร�จะไดำ้รับใบอนิุญ�ตในิหนิ้�งสััปดำ�ห์ ฉัันิค่วิรจ่�ยหรือไม่

ทดำสอบตัวคุณเอง

pencil
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ห�้มก�รฟอกเงินิ
Terex ดำาเนินธุรกิจำผ่านกิจำกรรมูเชิิงพาณ์ิชิยี่์ที่ี�ชิอบด้ว่ยี่
กฎหมูายี่และด้ว่ยี่เงินทีุ่นจำากแหล่งที่ี�ถูกติ้องเที่่านั�น Terex 
มูุ่งมูั�นที่ี�จำะติ่อสู้กับการฟอกเงินในป็ระเที่ศที่ี�เราดำาเนินธุรกิจำ

การฟอกเงินเกิดข้ึ�นเมูื�ออาชิญากร ผู้ก่อการร้ายี่ ผู้ค้ายี่า
หรืออาวุ่ธผิดกฎหมูายี่ หรือผู้อื�นป็กป็ิดการเคลื�อนยี่้ายี่แหล่ง
เงินทีุ่นที่ี�ผิดกฎหมูายี่ผ่านระบบการเงิน การฟอกเงินอาจำ
เกี�ยี่ว่ข้้องกับธุรกรรมูเดียี่ว่หรือหลายี่ธุรกรรมู ซึ่ึ�งเมูื�อเสร็จำ
สิ�นแล้ว่จำะดูเหมูือนว่่าถูกกฎหมูายี่ ติัว่อยี่่างข้องธุรกรรมูที่ี�
น่าสงสัยี่ได้แก่ การชิำาระเงินในติ่างป็ระเที่ศ การชิำาระเงินใน
สกุลเงินที่ี�ไมู่เกี�ยี่ว่ข้้อง การจำ่ายี่เงินสด คำาข้อให้ชิำาระเงินเกิน
หรือชิำาระเงินให้กับหรือจำากฝ่า่ยี่ที่ี�ไมู่เกี�ยี่ว่ข้้องหรือจำากแหล่ง
ติ่างๆ

หากคุณ์สงสัยี่หรือถูกข้อให้เข้้าร่ว่มูในธุรกรรมูที่ี�น่าสงสัยี่ 
โป็รดติิดติ่อผู้จำัดการข้องคุณ์ หัว่หน้าฝ่า่ยี่การเงินข้องคุณ์ 
หรือเจำ้าหน้าที่ี�ฝ่่ายจริยธุรรมแลัะการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบ
ของ Terex ก่อนดำาเนินการติ่อ ใครก็ติามูที่ี�ที่ำาการฟอกเงิน
ไมู่เพียี่งที่ำาให้ชิื�อเสียี่งข้องบริษััที่เสียี่หายี่เที่่านั�น แติ่ยี่ังฝ่า่ฝ่น้
กฎหมูายี่ด้ว่ยี่ ที่ำาให้ตินเองและ Terex ติ้องได้รับโที่ษัที่าง
แพ่งและที่างอาญา

Terex มูุ่งมูั�นที่ี�จำะติ่อสู้กับการฟอกเงินในป็ระเที่ศที่ี�เราดำาเนิน
ธุรกิจำ

ก�รค่วิบค่มุก�รส่ังออก ขอ้จำ�กดัำท�งก�รค่�้ และบทลงโทษ
ท�งเศรษฐกจิ

การดำาเนินงานอยี่่างเป็็นธรรมูและด้ว่ยี่คว่ามูซึ่ื�อสัติยี่์ยี่ังรว่มู
ถึงการป็ฏิิบัติิติามูกฎหมูายี่คว่บคุมูการส่งออกและข้้อจำำากัด
ที่างการค้าที่ี�บังคับใชิ้ที่ั�งหมูด กฎหมูายี่คว่บคุมูการส่งออก
และบที่ลงโที่ษัอาจำ:

• จำำากัดการส่งออก (และส่งออกติ่อ) ไป็ยี่ังบางป็ระเที่ศ บุคคล และ/
หรือหน่ว่ยี่งานอื�นๆ ที่ี�ระบุ

• จำำากัดการนำาเข้้าจำาก หรือการซึ่ื�อข้ายี่ที่รัพยี่์สินที่ี�มูาจำากบาง
ป็ระเที่ศ

• ห้ามูการส่งออก (และส่งออกติ่อ) สินค้าหรือบริการโดยี่เฉพาะ
ที่ี�ออกแบบหรือดัดแป็ลงเพื�อการใชิ้งานที่างที่หารสำาหรับบาง
ป็ระเที่ศโดยี่เฉพาะ และ/หรือ

• จำำากัดการส่งออกหรือส่งออกติ่อโดยี่ที่ี�การใชิ้งานป็ลายี่ที่าง
เกี�ยี่ว่ข้้องกับอาวุ่ธเคมูีหรือชิีว่ภูาพ อุป็กรณ์์นิว่เคลียี่ร์ หรือ
การออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง ดำาเนินการ หรือบำารุงรักษัาโรง
ไฟฟา้นิว่เคลียี่ร์ เครื�องป็ฏิิกรณ์์นิว่เคลียี่ร์ หรือกิจำกรรมูเกี�ยี่ว่กับ
นิว่เคลียี่ร์อื�นๆ หรือการเพิ�มูจำำานว่นอาวุ่ธที่ำาลายี่ล้างสูงทีุ่กป็ระเภูที่ 
หรือระบบส่งอาวุ่ธที่ำาลายี่ล้างสูง (เชิ่น ข้ีป็นาวุ่ธ จำรว่ด หรือ
อากาศยี่านไร้คนข้ับ)

กฎหม�ยค่วิบคุ่มก�รส่ังออกมีผู้ลบังค่ับใชี้ม�กกวิ่� 
ก�รขนิส่ังอุปกรณ์หรือชีิ�นิส่ัวินิจ�กประเทศหนิ้�งไป 
ยังอีกประเทศหน้ิ�ง กฎหม�ยเหล่�นิี�บังค่ับใชี้กับ:

• ก�รถ่�ยทอดำเทค่โนิโลยี (รวิมถ้งรูปถ่�ย)

• ก�รรับประกันิและง�นิบริก�ร

• ธุรกรรมและกิจกรรมระหวิ่�งบริษัท 

• ก�รเดำินิท�งระหวิ่�งประเทศ (ธุรกิจหรือส่ัวินิตัวิ) 

• ก�รเยี�ยมชีมโรงง�นิโดำยชี�วิต่�งชี�ติ

• ธุรกรรมท�งก�รเงินิ และ

• กิจกรรมอื�นิใดำที�ข้�มพรมแดำนิระหวิ่�งประเทศ  
(คู่่มือ ของกำ�นิัล ฯลฯ)

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

21 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

ลั้กค้าแลัะตลัาดำ
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หน่ว่ยี่งานธุรกิจำและพนักงานข้อง Terex ที่ั�งหมูดที่ั�ว่โลก
ติ้องป็ฏิิบัติิติามูนโยบายควบคุมการส่งออกแลัะบทลังโทษั
ทางการค้าของ Terex Corporation โป็รดที่ราบว่่า
กฎหมูายี่คว่บคุมูการส่งออกข้องสหรัฐฯ กำาหนดข้้อจำำากัด
เฉพาะสำาหรับบริษััที่สหรัฐฯ รว่มูถึงพลเมูืองสหรัฐฯ และผู้
ที่ี�พำานักอาศัยี่ถาว่รในสหรัฐฯ ไมู่ว่่าจำะที่ำางานจำากป็ระเที่ศใด
ก็ติามู กฎหมูายี่และข้้อบังคับการส่งออกข้องสหรัฐฯ อาจำ
ยี่ังนำาไป็ใชิ้กับธุรกรรมูโดยี่บริษััที่ในเครือ Terex ที่ี�ไมู่ใชิ่บริษััที่
สหรัฐฯ และกิจำการร่ว่มูทีุ่นที่ี�บริษััที่ถือหุ้นใหญ่หรือคว่บคุมู
โดยี่ส่ว่นใหญ่

ป็ระเที่ศอื�นๆ ที่ี� Terex ส่งออกมูีกฎหมูายี่คว่บคุมูการส่งออก
ข้องตินเอง พนักงานที่ี�เกี�ยี่ว่ข้้องกับการส่งออกในทีุ่กแง่มูุมู
จำะติ้องที่ราบและป็ฏิิบัติิติามูกฎหมูายี่เฉพาะข้องป็ระเที่ศที่ี�
บังคับใชิ้กับพว่กเข้านอกเหนือจำากหลักจำรรยี่าบรรณ์ โป็รด
ดูข้อม้ลัประเทศท่�ม่การควบคุมการส่งออกแลัะบทลังโทษั
ทางการค้าสำาหรับข้้อมููลป็ระเที่ศที่ี�เกี�ยี่ว่ข้้องกับคุณ์

ข้้อจำำากัดที่างการค้าอาจำรว่มูถึงการคว่ำ�าบาติรด้ว่ยี่ การคว่ำ�า

บาติรคือการป็ฏิิเสธที่ี�จำะที่ำาธุรกิจำกับบุคคลหรือธุรกิจำบาง
รายี่ ส่ว่นใหญ่เนื�องจำากติำาแหน่งที่ี�ติั�ง โดยี่ถือเป็็นว่ิธีหนึ�งใน
การป็ระที่้ว่งหรือการบีบบังคับ กฎหมูายี่สหรัฐฯ คว่บคุมูว่ิธี
ที่ี�บริษััที่สหรัฐฯ บริษััที่ในเครือ และกิจำการร่ว่มูทีุ่นที่ี�บริษััที่
ถือหุ้นใหญ่หรือคว่บคุมูติ้องติอบสนองติ่อการคว่ำ�าบาติร
ที่ี�เกี�ยี่ว่ข้้องกับป็ระเที่ศอื�นๆ โดยี่ที่ั�ว่ไป็ กฎหมูายี่เหล่านี�จำะ
ห้ามูไมู่ให้ร่ว่มูมูือกับการคว่ำ�าบาติรระหว่่างป็ระเที่ศที่ี�ไมู่ใชิ่
บที่ลงโที่ษัข้องรัฐบาลสหรัฐฯ (เชิ่น การคว่ำ�าบาติรชิาติิ
อาหรับ-อิสราเอล) และกำาหนดให้มูีการรายี่งานคำาข้อที่ี�ได้
รับซึ่ึ�งเกี�ยี่ว่ข้้องกับกิจำกรรมูการคว่ำ�าบาติรให้รัฐบาลสหรัฐฯ 
ที่ราบ คำาข้อในการคว่ำ�าบาติรอาจำรว่มูอยีู่่ในสัญญา ข้้อติกลง
และเงื�อนไข้ และแมู้แติ่เลติเติอร์ออฟเครดิติ พนักงานข้อง 
Terex ติ้องรายี่งานคำาข้อที่ั�งหมูดเพื�อให้ป็ฏิิบัติิติามูการคว่ำ�า
บาติรระหว่่างป็ระเที่ศติ่อประธุานเจ้าหน้าท่�ฝ่่ายจริยธุรรม
แลัะการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบของ Terex และห้ามูไมู่ให้
ติกลงที่ี�จำะเข้้าร่ว่มูในการคว่ำ�าบาติรระหว่่างป็ระเที่ศโดยี่ไมู่
ได้รับอนุมูัติิเป็็นลายี่ลักษัณ์์อักษัรล่ว่งหน้าจำากป็ระธานเจำ้า
หน้าที่ี�ฝ่า่ยี่จำริยี่ธรรมูและการป็ฏิิบัติิติามูกฎระเบียี่บข้อง 
Terex หรือที่ี�ป็รึกษัาที่ั�ว่ไป็ข้อง Terex

ชีิ�นิส่ัวินิ ต้นิแบบ  
หรือผู้ลิตภัณฑ์์

ซื่อฟต์แวิร์หรือ
ซื่อร์สัโค่้ดำ

เทค่โนิโลยีหรือ 
พิมพ์เขียวิอื�นิๆ

คุุณ์อาจ้จ้ำาเป็นตั้องได้รับใบอนุญาตัส� งออก 
หรือการอนุมัตัิ 

ไปยังบุค่ค่ลที�อยู่นิอกประเทศ

หากคุุณ์ต้ัองการโอนย่้าย่สิ� งเหล่�านี�

ตรวิจสัอบข้อมูลประเทศที�ส่ังออกไดำ้ในิส่ัวินิจริยธรรมและ 
ก�รปฏิิบัติต�มกฎระเบียบบนิ Intranet

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

22 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

ลั้กค้าแลัะตลัาดำ
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รายี่ชิื�อป็ระเที่ศ บุคคล และหน่ว่ยี่งานที่ี�อยีู่่ภูายี่ใติ้บที่ลงโที่ษั
ที่างเศรษัฐกิจำหรือที่ี�ติ้องมูีใบอนุญาติการส่งออกอาจำมูีการ
เป็ลี�ยี่นแป็ลงเป็็นระยี่ะๆ การละเมูิดกฎหมูายี่คว่บคุมูการส่ง
ออก ข้้อจำำากัดที่างการค้า และบที่ลงโที่ษัที่างเศรษัฐกิจำเป็็น
เรื�องร้ายี่แรง และอาจำส่งผลให้ถูกดำาเนินคดีอาญา รว่มูที่ั�ง
ถูกป็รับเป็็นเงินมูาก กฎหมูายี่ยี่ังห้ามูไมู่ให้พนักงานใชิ้บุคคล
ภูายี่นอก เชิ่น ผู้จำัดจำำาหน่ายี่ บริษััที่ติัว่แที่น หรือผู้ให้บริการ
ข้นส่งสินค้า เพื�อที่ำาธุรกรรมูในนามูข้อง Terex อันจำะเป็็นการ
ละเมูิดกฎหมูายี่ ข้้อจำำากัด หรือบที่ลงโที่ษัเหล่านี�

หากคุณ์ไมู่แน่ใจำเกี�ยี่ว่กับการที่ำาธุรกรรมูหรือมูีคำาถามูเกี�ยี่ว่
กับกฎหมูายี่คว่บคุมูการส่งออก ข้้อจำำากัดที่างการค้า และ 
บที่ลงโที่ษัที่างเศรษัฐกิจำที่ี�อาจำมูีผลบังคับใชิ้ โป็รดดูส่ว่นการ
ควบคุมการส่งออกแลัะการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบทาง 
การค้า บน Terex Global Intranet หากคุณ์ยี่ังคงไมู่แน่ใจำ 
โป็รดอยี่่าที่ำาธุรกรรมูนั�นติ่อไป็ และคว่รรีบติิดติ่อเจำ้าหน้าที่ี�
ฝ่่ายจริยธุรรมแลัะการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบของ Terex 
ที่ันที่ี

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

23 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

ลั้กค้าแลัะตลัาดำ

ทดำสอบตัวคุณเอง
พนิักง�นิค่นิใดำที�อยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยค่วิบคุ่มก�รส่ังออกและบทลงโทษท�งก�รค่้�และนิโยบ�ยที�เกี�ยวิข้องของ Terex
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ก�รจดัำทำ�บญัชี ีก�รร�ยง�นิท�งก�รเงินิ และก�รค่วิบค่มุ
ภ�ยในิ
Terex ติ้องยี่ื�นรายี่งานติ่อสำานักงานคณ์ะกรรมูการกำากับ
หลักที่รัพยี่์และติลาดหลักที่รัพยี่์สหรัฐ (“SEC”) และหน่ว่ยี่
งานรัฐบาลอื�นๆ ที่ั�ว่โลกที่ี�มูีข้้อมููลเกี�ยี่ว่กับบริษััที่ ธุรกิจำ และ
ผลป็ระกอบการข้องเรา ผู้ถือหุ้นและนักลงทีุ่นในอนาคติข้อง
เราก็พึ�งพารายี่งานข้องเราเชิ่นกัน เพื�อให้แน่ใจำว่่ารายี่งาน
เหล่านี�จำะมูีคว่ามูถูกติ้อง เราจำึงใชิ้ระบบนโยบายการจัดำทำา
บัญช่่ การควบคุมภัายใน และระเบ่ยบปฏิิบัติในการเปิดำเผู้ย
ข้อม้ลั

บริษััทของเราแลัะผู้้้ถืือหุ้น
วิิถีีของ TEREX

เราจำะไมูล่ะทิี่�งคว่ามูซึ่ื�อสัติยี่เ์พื�อผลกำาไรใน
บรษัิัที่ข้องเราไมูว่่่ากรณ์ใีดๆ เราจำะไมูเ่พิกเฉยี่
เมูื�อเผชิญิกับสถานการณ์์ที่ี�นา่สงสัยี่ หลกั
จำรรยี่าบรรณ์ในส่ว่น วิถิีขีอง Terex เกี�ยวิกบั
บรษัิัที่ของเราแลืะผูู้ถ้ีอืห้น้ อธบิายี่สิ�งที่ี�คาดหว่งั
จำากพนกังานในข้ณ์ะที่ี�เรามูุง่มัู�นที่ี�จำะเป็น็บริษััที่
ที่ี�ที่ำากำาไรได้มูากทีี่�สุดในอตุิสาหกรรมูติามูที่ี�
กำาหนดโดยี่ ROIC โดยี่ไมูล่ะเลยี่ค่านยิี่มูติามูว่ถิี
ข้อง Terex

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน
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บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้น
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เรามูุ่งมูั�นที่ี�จำะบันที่ึกและรายี่งานข้้อมููลที่างธุรกิจำอยี่่างติรง
ไป็ติรงมูาและถูกติ้อง และจำะไมู่บิดเบือนหรือป็กป็ิดข้้อเที่็จำ
จำริง สมูุดบัญชิีและบันที่ึกข้้อมููลที่างการเงินข้อง Terex 
ติ้องแสดงสินที่รัพยี่์ หนี�สิน รายี่ได้ ติ้นทีุ่นและค่าใชิ้จำ่ายี่ข้อง
บริษััที่ติามูหลักการบัญชิีที่ี�ยี่อมูรับโดยี่ที่ั�ว่ไป็ (“GAAP”) ข้อง
สหรัฐฯ นโยี่บายี่ข้อง Terex รว่มูที่ั�งกฎหมูายี่และข้้อบังคับใน
ที่้องถิ�น เพื�อให้สอดคล้องกับคว่ามูรับผิดชิอบในการรายี่งาน
ที่างการเงินข้องเราในสหรัฐฯ และเข้ติอำานาจำศาลอื�นๆ 
พนักงานจำะติ้อง:

• ติรว่จำสอบให้แน่ใจำว่่าข้้อมููลมูีคว่ามูถูกติ้อง ครบถ้ว่นสมูบูรณ์์ และ
นำาส่งติรงเว่ลา

• เป็ิดเผยี่ รายี่งาน และบันที่ึกข้้อมููลเงินทีุ่นที่ั�งหมูดข้องบริษััที่
อยี่่างถูกติ้องและติรงเว่ลา

• ไมู่สร้างหรือพยี่ายี่ามูสร้างบันที่ึกข้้อมููลที่ี�เป็็นเที่็จำหรือที่ำาให้เกิด
การเข้้าใจำผิด

• ติรว่จำสอบให้แน่ใจำว่่าการชิำาระเงินหรือการโอนเงินหรือสินที่รัพยี่์
ข้องบริษััที่ทีุ่กครั�งได้รับอนุญาติ มูีการบันที่ึกบัญชิีอยี่่างเหมูาะ
สมู และระบุไว่้อยี่่างชิัดเจำนในสมูุดบัญชิีข้องบริษััที่ และ

• ใชิ้เงินทีุ่นหรือสินที่รัพยี่์ข้องบริษััที่สำาหรับการชิำาระเงินหรือการ
โอนติามูที่ี�ระบุไว่้ในเอกสารสนับสนุนเที่่านั�น

นอกจำากนี� พนักงานยี่ังอาจำจำะติ้องเป็ิดเผยี่ข้้อมููลที่ี�จำำาเป็็น
สำาหรับการป็ระเมูินคว่ามูเป็็นธรรมูในการนำาเสนอข้้อมููล
ที่างการเงิน คว่ามูมูั�นคงข้องฐานะการเงิน และคว่ามูถูกติ้อง
เหมูาะสมูข้องการดำาเนินงานข้องบริษััที่อยี่่างติรงเว่ลาด้ว่ยี่

หากมูีการละเมูิดหลักการเหล่านี� นอกจำากจำะถูกลงโที่ษั
ที่างว่ินัยี่แล้ว่ ยี่ังอาจำที่ำาให้ผู้ละเมูิดติ้องรับผิดที่างแพ่งและ
อาญาอยี่่างร้ายี่แรงด้ว่ยี่ หากคุณ์ที่ราบหรือสงสัยี่ว่่าการ
ที่ำาธุรกรรมู การป็ฏิิบัติิด้านบัญชิี การรายี่งานที่างการเงิน 
หรือการเป็ิดเผยี่ข้้อมููลติ่อสาธารณ์ะไมู่ถูกติ้อง ไมู่เหมูาะ
สมู หรือฉ้อโกง คุณ์ติ้องรายี่งานเรื�องดังกล่าว่ติ่อผู้จำัดการ
ข้องคุณ์, ผู้จำัดการที่ั�ว่ไป็/หัว่หน้าไซึ่ติ์งาน, หัว่หน้าฝ่า่ยี่การ
เงิน, ประธุานเจ้าหน้าท่�ฝ่่ายบัญช่่ของ Terex, ประธุานเจ้า
หน้าท่�ฝ่่ายการเงิน, เจ้าหน้าท่�ฝ่่ายจริยธุรรมแลัะการปฏิิบัติ

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

25 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้น

เร�มีถังขยะสัำ�หรับอุปกรณ์ลูกค่้�ที�เร�ซื่่อม เนิื�องจ�กลูกค่้�ไม่ต้องก�รเศษเหล็ก เร�จ้งเรียกพ่อค้่�เศษเหล็กม�ซื่ื�อเศษเหล็ก เนิื�องจ�ก
เศษเหล็กไม่มีก�รบันิท้กในิสัมุดำบัญชีีของเร� เงินิที�ไดำ้รับจ�กพ่อค่้�เศษเหล็กจะเป็นิของใค่ร

ทดำสอบตัวคุณเอง

บริษัทสัมัค่รใจหักและนิำ�ส่ังภ�ษีเงินิไดำ้ของพนิักง�นิให้กับรัฐบ�ลจีนิ ทุกปี รัฐบ�ลจีนิจะค่ืนิเงินิเพื�อเป็นิค่่�ค่วิ�มนิิยมในิก�รนิำ�ส่ังภ�ษี
เงินิไดำ้ เงินิค่ืนิสัำ�หรับบริก�รที�บริษัทมอบให้รัฐบ�ลจีนิ ไม่ใชี่สัำ�หรับก�รนิำ�ส่ังภ�ษี เงินิค่ืนิจ�กรัฐบ�ลสั�ม�รถค่ืนิให้โดำยตรงแก่ผูู้้บริห�ร
ของบริษัทหรือให้กับบริษัท เงินิค่ืนิเป็นิของใค่ร
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ตามกฎระเบ่ยบของ Terex, เจ้าหน้าท่�ฝ่่ายการเงินของ 
Terex, นักกฎหมูายี่ในฝ่่ายกฎหมายของ Terex, สมูาชิิกใน
คณ์ะกรรมูการติรว่จำสอบข้องคณะกรรมการบริษััท Terex 
Corporation หรือผ่าน Terex Helpline ที่ันที่ี

ค่วิ�มรว่ิมมอืกบัก�รสัอบถ�ม ก�รสัอบสัวินิ และก�รตรวิจ
สัอบภ�ยในิและภ�ยนิอก
เราให้คว่ามูร่ว่มูมูือและไมู่ป็กป็ิดข้้อมููลในระหว่่างการ
สอบถามู การสอบสว่น หรือการติรว่จำสอบที่ี�ดำาเนินการ
ภูายี่ในหรือภูายี่นอก รว่มูถึงโดยี่หน่ว่ยี่งานกำากับดูแลหรือ
ผู้ติรว่จำสอบบัญชิี พนักงานติ้องให้คว่ามูร่ว่มูมูืออยี่่างเติ็มู
ที่ี� และไมู่คว่รแที่รกแซึ่งหรือพยี่ายี่ามูโน้มูน้าว่การสอบสว่น 
การสอบถามู หรือการติรว่จำสอบอยี่่างไมู่เหมูาะสมู

ก�รฉ้ัอโกงและก�รบดิำเบอืนิขอ้มลู
การฉ้อโกงเกี�ยี่ว่ข้้องกับการจำงใจำ หลอกลว่งโดยี่เจำตินา 
หรือการบิดเบือนข้้อมููล การมูีส่ว่นร่ว่มูในกิจำกรรมูฉ้อโกง
ทีุ่กป็ระเภูที่ที่ี� Terex จำะไมู่เป็็นที่ี�ยี่อมูรับ

การฉ้อโกงส่ว่นใหญ่สามูารถหลีกเลี�ยี่งได้โดยี่ป็ฏิิบัติิติามู
ระบบและการคว่บคุมูที่ี�มูีอยีู่่อยี่่างระมูัดระว่ังและได้รับการ
ออกแบบมูาเพื�อป็้องกันบุคคลใดบุคคลหนึ�งมูีอำานาจำคว่บคุมู
เงิน ว่ัสดุ หรือบันที่ึกข้้อมููลโดยี่เบ็ดเสร็จำ หากคุณ์ที่ราบว่่า
อาจำมูีการฉ้อโกง อยี่่าพยี่ายี่ามูป็กป็ิดไว่้ ว่ิธีที่ี�เร็ว่ที่ี�สุดในการ

หยีุ่ดการฉ้อโกงคือการรายี่งานผู้จำัดการข้องคุณ์, ผู้จำัดการ
ที่ั�ว่ไป็/หัว่หน้าไซึ่ติ์งาน, หัว่หน้าฝ่า่ยี่การเงิน, ประธุานเจ้า
หน้าท่�ฝ่่ายบัญช่่หรือประธุานเจ้าหน้าท่�ฝ่่ายการเงินของ 
Terex, เจำ้าหน้าที่ี�ฝ่่ายบัญช่่องค์กร, เจำ้าหน้าที่ี�ฝ่่ายจริยธุรรม
แลัะการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบของ Terex, นักกฎหมูายี่ใน
ฝ่่ายกฎหมายของ หรือผ่าน Terex Helpline ที่ันที่ี

บนัิทก้ขอ้มลู
เรามูุ่งมูั�นที่ี�จำะบันที่ึกและรายี่งานข้้อมููลที่างธุรกิจำอยี่่างติรง
ไป็ติรงมูา ถูกติ้อง และติรงเว่ลา สิ�งสำาคัญคือเราติ้องสร้าง
และรักษัาบันที่ึกที่างธุรกิจำที่ี�ถูกติ้อง เชิื�อถือได้ สมูบูรณ์์ เข้้า
ถึงได้ง่ายี่ และเข้้าใจำได้ 

บันที่ึกข้องบริษััที่อาจำถูกกำาจำัดที่ิ�งได้ก็ติ่อเมูื�อติรงติามูข้้อ
กำาหนดการเก็บรักษัาที่ี�เกี�ยี่ว่ข้้องที่ั�งหมูดเที่่านั�น การไมู่เก็บ
รักษัาหรือกำาจำัดที่ิ�งบันที่ึกข้องบริษััที่อยี่่างถูกติ้องอาจำส่ง
ผลร้ายี่แรงติ่อคุณ์และติ่อบริษััที่ โป็รดดูข้้อมููลเพิ�มูเติิมูเกี�ยี่ว่
กับการเก็บรักษัาเอกสารในนโยบายการจัดำการวงจรข้อม้ลั
ของ Terex Corporation 

ค่วิ�มขดัำแยง้ท�งผู้ลประโยชีน์ิ
พนักงานทีุ่กคนจำะติ้องกระที่ำาการเพื�อผลป็ระโยี่ชิน์สูงสุด
ข้อง Terex เสมูอ และติ้องระมูัดระว่ังคว่ามูข้ัดแยี่้งที่างผล
ป็ระโยี่ชิน์ที่ี�อาจำเกิดข้ึ�น คว่ามูข้ัดแยี่้งที่างผลป็ระโยี่ชิน์จำะเกิด
ข้ึ�นเมูื�อผลป็ระโยี่ชิน์ส่ว่นติัว่ข้องเราข้ัดแยี่้งกับผลป็ระโยี่ชิน์
ข้องบริษััที่ในด้านใดด้านหนึ�ง

หยีุ่ดการฉ้อโกงโดยี่รายี่งานให้ฝ่า่ยี่บริหารที่ราบที่ันที่ี

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

26 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้น

ผูู้้จัดำจำ�หนิ่�ยของเร�ได้ำขอค่ืนิเงินิค่่�ก�รตล�ดำ ฉัันิขอให้ผูู้้จัดำ
จำ�หนิ่�ยส่ังเอกสั�รเป็นิล�ยลักษณ์อักษรเพื�อสันัิบสันิุนิค่ำ�ขอ
ค่ืนิเงินิของเข� และเข�ไดำ้ส่ังใบแจ้งหนิี�ต่อไปนิี�ม�ให้ฉัันิ

โดำยปกติค่่�ใชี้จ่�ยในิก�รแสัดำงสิันิค่้�ค่ือ 5,000 ยูโร แม้ว่ิ�
ค่ำ�ขอจะดูำสูังกวิ่�ร�ค่�ม�ตรฐ�นิ ฉัันิค่วิรอนิุมัติให้ค่ืนิเงินินิี�
หรือไม่ ฉัันิรู้ส้ักเห็นิใจผูู้้จัดำจำ�หนิ่�ยที�เพิ�งถูกยกเลิกสััญญ�ที�
เข�ใชี้เวิล�และค่่�ใช้ีจ่�ยจำ�นิวินิม�ก

ทดำสอบตัวคุณเอง

ใบแจง้หนิี�

ข้อคืนเงินค่าการติลาดสำาหรับการเข้้า

ร่ว่มูงานแสดงสินค้าที่้องถิ�น

ค่ำ�อธิบ�ย

เรียี่กเก็บเงินไป็ยี่ัง

Terex Corporation 

45 Glover Avenue 

Norwalk, CT 06850

หมูายี่เลข้ใบแจ้ำงหนี�

0000000

10,000 ยีู่โร

จำ�นิวินิ
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ติ้องหลีกเลี�ยี่งคว่ามูข้ัดแยี่้งที่ี�เกิดข้ึ�นจำริงและภูาพข้องคว่ามู
ข้ัดแยี่้ง คว่ามูข้ัดแยี่้งที่างผลป็ระโยี่ชิน์สามูารถเป็็นได้สอง
ป็ระเภูที่ได้แก่ ธุรกรรมูหรือส่ว่นติัว่

ผลป็ระโยี่ชิน์ที่ับซึ่้อนที่างธุรกรรมูเกิดข้ึ�นเมูื�อผลป็ระโยี่ชิน์
ที่างการเงินหรือเชิิงพาณ์ิชิยี่์ส่ว่นบุคคลข้องพนักงาน 
รบกว่นผลป็ระโยี่ชิน์ข้องบริษััที่ข้องเรา

ติัว่อยี่่างบางส่ว่นข้องคว่ามูข้ัดแยี่้งที่างผลป็ระโยี่ชิน์ที่าง
ธุรกรรมูได้แก่:

• การมูีผลป็ระโยี่ชิน์ที่างการเงินส่ว่นติัว่ในซึ่ัพพลายี่เออร์ ลูกค้า  
คู่แข้่ง หรือผู้จำัดจำำาหน่ายี่

• การมูีสมูาชิิกในครอบครัว่ที่ี�ใกล้ชิิดหรือทีุ่กคนที่ี�คุณ์ป็ฏิิบัติิเสมูือน
สมูาชิิกในครอบครัว่ (เชิ่น คู่สมูรส คู่ชิีว่ิติ คู่หมูั�น พ่อแมู่ พี�น้อง  
ลูกหรือสะใภู้) ที่ำางานให้กับหรือมูีผลป็ระโยี่ชิน์ที่างการเงินใน
ซึ่ัพพลายี่เออร์ ลูกค้า คู่แข้่ง หรือผู้จำัดจำำาหน่ายี่

• การได้รับผลติอบแที่นในรูป็แบบใดๆ จำากซึ่ัพพลายี่เออร์ ลูกค้า คู่
แข้่ง หรือผู้จำัดจำำาหน่ายี่ หรือ

• การมูีผลป็ระโยี่ชิน์ส่ว่นติัว่หรือมูีโอกาสที่ี�จำะได้รับผลป็ระโยี่ชิน์จำาก
การที่ำาธุรกรรมูข้องบริษััที่

นอกจำากนี� คุณ์ติ้องไมู่ใชิ้ที่รัพยี่์สินและข้้อมููลที่ี�เป็็นคว่ามู
ลับข้อง Terex หรือติำาแหน่งงานข้องคุณ์ใน Terex เพื�อผล

ป็ระโยี่ชิน์ส่ว่นติัว่ และไมู่คว่รรับผลป็ระโยี่ชิน์ส่ว่นติัว่จำาก
โอกาสที่างธุรกิจำที่ี�ค้นพบเนื�องจำากงานข้องคุณ์กับ Terex

พนักงานข้อง Terex จำะติ้องทีุ่่มูเที่เว่ลาและติั�งใจำที่ำางาน
อยี่่างเติ็มูที่ี�ในการป็ฏิิบัติิหน้าที่ี�ให้กับ Terex กิจำกรรมูที่าง
ธุรกิจำหรือการลงทีุ่นภูายี่นอกจำะได้รับอนุญาติก็ติ่อเมูื�อ
กิจำกรรมูเหล่านั�นไมู่เกี�ยี่ว่ข้้องกับการร่ว่มูมูือกับหรือการ 
กลายี่เป็็นคู่แข้่ง ลูกค้า หรือผู้จำำาหน่ายี่ข้อง Terex กิจำกรรมู
ที่างธุรกิจำดังกล่าว่จำะติ้องกระที่ำานอกเว่ลาที่ำางานเที่่านั�น  
และจำะติ้องไมู่มูีผลกระที่บติ่อผลการป็ฏิิบัติิงานที่ี�น่าพึง 
พอใจำข้องพนักงาน

คว่ามูข้ัดแยี่้งที่างผลป็ระโยี่ชิน์ส่ว่นติัว่เกิดข้ึ�นเมูื�อคว่ามู
สัมูพันธ์ส่ว่นติัว่ในสถานที่ี�ที่ำางานรบกว่นผลป็ระโยี่ชิน์ข้อง
บริษััที่ข้องเรา เราสนับสนุนให้สมูาชิิกในครอบครัว่ที่ำางาน 
ให้กับ Terex ซึ่ึ�งแสดงให้เห็นว่่า Terex เป็็นสถานที่ี�ที่ำางาน 
ที่ี�ดีที่ี�สุดและป็ลอดภูัยี่ที่ี�สุด อยี่่างไรก็ติามู เราติ้องป็ฏิิบัติิ
ติามูกฎระเบียี่บบางอยี่่างในกรณ์ีดังกล่าว่

คว่ามูข้ัดแยี่้งที่างผลป็ระโยี่ชิน์จำะเกิดข้ึ�นเมูื�อผลป็ระโยี่ชิน์
ส่ว่นติัว่ข้องเราข้ัดแยี่้งกับผลป็ระโยี่ชิน์ข้องบริษััที่ในด้าน
ใดด้านหนึ�ง

นิอกเวิล�ง�นิ คุ่ณทำ�ง�นิ
ให้กับซื่ัพพล�ยเออร์  

คู่่แข่ง หรือลูกค่้� 

สัม�ชีิกในิค่รอบค่รัวิ
ทำ�ง�นิให้หรือเป็นิเจ้�ของ
ซื่ัพพล�ยเออร์ คู่่แข่ง หรือ

ลูกค่้�

คุ่ณไดำ้เลื�อนิตำ�แหนิ่งและตอนิ
นิี�เป็นิหัวิหนิ้�ง�นิโดำยตรงของ
สัม�ชีิกในิค่รอบค่รัวิหรือคู่่รัก

มีคุวิามขัดแย้่งทำางผล่ประโย่ชน์

คุวิามขัดแย่้งไม�ใช�ปัญหาเสมอไป  
เปิดเผย่คุวิามขัดแย่้งทำางผล่ประโย่ชน์เพื� อให้  TEREX สามารถีจ้ัดการได้

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

27 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้น

ฉัันิจัดำห�ส่ัวินิประกอบไฮดำรอลิกและนิิวิแมติกที� Terex เร�
กำ�ลังตรวิจสัอบซื่ัพพล�ยเออร์ปัจจุบันิและร�ยอื�นิ นิ้องสั�วิ
ของฉัันิเป็นิพนิักง�นิข�ยของซื่ัพพล�ยเออร์ระบบไฮดำรอลิก
ที�มีชีื�อเสีัยงม�ก ฉัันิรู้ว่ิ�เธอสั�ม�รถแข่งขันิด้ำ�นิร�ค่�ได้ำ  
และบริษัทของเธอเป็นิที�รู้จักในิดำ้�นิผู้ลิตภัณฑ์์คุ่ณภ�พสูัง 
ฉัันิจะแนิะนิำ�บริษัทของนิ้องสั�วิในิฐ�นิะซื่ัพพล�ยเออร์ที�มี
ศักยภ�พสัำ�หรับ Terex ได้ำหรือไม่

ทดำสอบตัวคุณเอง
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ขอ้มลูวิงในิและก�รซื่ื�อข�ยหุน้ิ Terex
ในฐานะบริษััที่มูหาชินที่ี�จำดที่ะเบียี่นในติลาดหลักที่รัพยี่์
นิว่ยี่อร์ก Terex ได้รับการคว่บคุมูโดยี่กฎหมูายี่หลักที่รัพยี่์
ข้องสหรัฐฯ ซึ่ึ�งพนักงานข้อง Terex ทีุ่กคนที่ั�ว่โลกติ้องป็ฏิิบัติิ
ติามู โดยี่เฉพาะอยี่่างยี่ิ�งเมูื�อจำัดการกับข้้อมููลว่งในและการซึ่ื�อ
ข้ายี่หุ้น Terex

ข้้อมููลว่งในคือข้้อมููลที่ี�ไมู่เป็็นที่ี�เป็ิดเผยี่ติ่อสาธารณ์ะ และเป็็น
ข้้อมููลที่ี�นักลงทีุ่นที่ี�มูีเหติุผลอาจำพิจำารณ์าว่่ามูีคว่ามูสำาคัญติ่อ
การติัดสินใจำลงทีุ่น ข้้อมููลว่งในอาจำได้แก่ ข้้อมููลที่างการเงิน 
ข้้อมููลผลิติภูัณ์ฑ์์ แผนการติลาด การเจำรจำาเกี�ยี่ว่กับการเข้้า
ซึ่ื�อหรือข้ายี่กิจำการ หรือข้้อมููลอื�นๆ เกี�ยี่ว่กับบริษััที่ ผลิติภูัณ์ฑ์์ 

เพื�อหลีกเลี�ยี่งคว่ามูข้ัดแยี่้งที่างผลป็ระโยี่ชิน์ส่ว่นติัว่หรือ
ดูเหมูือนว่่ามูี เราจำะไมู่ว่่าจำ้าง ที่ำาการว่่าจำ้างติ่อไป็ เลื�อน
ติำาแหน่ง หรือโอนยี่้ายี่พนักงานไป็ยี่ังติำาแหน่งที่ี�คว่ามู
สัมูพันธ์ระหว่่างพนักงานผู้นั�นกับพนักงานคนอื�นจำะ:

• สร้างคว่ามูสัมูพันธ์โดยี่ติรงข้องหัว่หน้างาน/ลูกน้องกับสมูาชิิก
ในครอบครัว่หรือคู่รัก

• มูีโอกาสที่ี�จำะที่ำาให้เกิดผลเสียี่ติ่อป็ระสิที่ธิภูาพการที่ำางาน คว่ามู
ป็ลอดภูัยี่ การรักษัาคว่ามูป็ลอดภูัยี่ หรือข้ว่ัญและกำาลังใจำ หรือ

• เกี�ยี่ว่ข้้องกับคว่ามูข้ัดแยี่้งที่างผลป็ระโยี่ชิน์ที่ี�เกิดข้ึ�นจำริงหรืออาจำ
เกิดข้ึ�น หรือที่ำาให้เกิดภูาพข้องคว่ามูข้ัดแยี่้งที่างผลป็ระโยี่ชิน์

หากมูีการเป็ลี�ยี่นแป็ลงในคว่ามูสัมูพันธ์ส่ว่นติัว่ข้อง
พนักงานในป็ัจำจำุบัน ซึ่ึ�งส่งผลให้เกิดคว่ามูข้ัดแยี่้งที่างผล
ป็ระโยี่ชิน์หรืออาจำเกิดคว่ามูข้ัดแยี่้งที่างผลป็ระโยี่ชิน์ บริษััที่
จำะใชิ้คว่ามูพยี่ายี่ามูติามูคว่ามูเหมูาะสมูเพื�อลดป็ัญหาด้าน
การบังคับบัญชิา คว่ามูป็ลอดภูัยี่ การรักษัาคว่ามูป็ลอดภูัยี่ 
หรือข้ว่ัญและกำาลังใจำ โดยี่การมูอบหมูายี่หน้าที่ี�ใหมู่ ยี่้ายี่ที่ี�
ที่ำางาน หรือโอนยี่้ายี่

กุญแจำสำาคัญในการรับมูือกับคว่ามูข้ัดแยี่้งที่างผลป็ระโยี่ชิน์
คือการเป็ิดเผยี่ข้้อมููลอยี่่างเพียี่งพอ หากคุณ์มูีคว่ามูข้ัดแยี่้ง
ที่างผลป็ระโยี่ชิน์หรืออาจำเกิดข้ึ�นได้ โป็รดติิดติ่อเจำ้าหน้าที่ี�
ฝ่า่ยี่ที่รัพยี่ากรบุคคล, เจำ้าหน้าที่ี�ฝ่่ายจริยธุรรมแลัะการ
ปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบของ Terex หรือนักกฎหมูายี่ใน 
ฝ่่ายกฎหมายของ Terex

การซึ่ื�อหรือข้ายี่หุ้นข้องบริษััที่โดยี่ใชิ้ข้้อมููลที่ี�ไมู่มูีการเป็ิด
เผยี่ติ่อสาธารณ์ะ แติ่คุณ์มูีสิที่ธิ�เข้้าถึงข้้อมููลดังกล่าว่ใน
ฐานะเป็็น “บุคคลภูายี่ใน” ถือว่่าเป็็นการข้ัดติ่อกฎหมูายี่

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

28 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้น

ฉัันิไดำ้ยินิม�วิ่�เร�อ�จจะเข้�ซื่ื�อบริษัทแห่งหนิ้�ง ฉัันิตื�นิเต้นิม�ก
เกี�ยวิกับก�รเข้�ซื่ื�อกิจก�ร เพร�ะฉัันิค่ิดำวิ่�มันิจะสัร้�งมูลค่่�
มห�ศ�ลให้กับ Terex เนิื�องจ�กไม่มีใค่ร “เป็นิท�งก�ร” บอก
ฉัันิ ฉัันิสั�ม�รถบอกสัม�ชีิกในิค่รอบค่รัวิเกี�ยวิกับก�รเข้�ซื่ื�อ
กิจก�รเพื�อที�พวิกเข�จะไดำ้ตัดำสิันิใจวิ่�จะซื่ื�อหุ้นิ Terex หรือไม่

ทดำสอบตัวคุณเอง
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บริการ หรือลูกค้าข้องเรา ซึ่ึ�งไมู่เป็ิดเผยี่ติ่อสาธารณ์ะ ข้้อมููล
ว่งในติ้องป็กป็ิดเป็็นคว่ามูลับ ยี่กเว่้นในกรณ์ีที่ี�เราได้รับ
อนุญาติหรือมูีหน้าที่ี�ติามูกฎหมูายี่ที่ี�จำะติ้องเป็ิดเผยี่ข้้อมููลดัง
กล่าว่ เชิ่น ในรายี่งานที่ี�บริษััที่ยี่ื�นติ่อ SEC การเป็ิดเผยี่ข้้อมููล
ติามูข้้อบังคับที่ี�กำาหนดไว่้ และการสื�อสารข้้อมููลติ่อสาธารณ์ะ
ที่ี�ได้รับอนุญาติอื�นๆ

ห้ามูที่ำาธุรกรรมูในหลักที่รัพยี่์ข้อง Terex หรือหลักที่รัพยี่์ข้อง
บริษััที่อื�นที่ี� Terex ที่ำางานด้ว่ยี่ภูายี่ใติ้สถานการณ์์ที่ี�ข้้อมููล
ว่งในอาจำเกี�ยี่ว่ข้้องหรืออาจำดูเหมูือนเกี�ยี่ว่ข้้อง กฎหมูายี่ที่ี�
คว่บคุมูการซึ่ื�อข้ายี่หลักที่รัพยี่์โดยี่ใชิ้ข้้อมููลว่งในมูีผลบังคับ 
ใชิ้กับพนักงานทีุ่กคนที่ั�ว่โลก ไมู่ว่่าพนักงานจำะพำานักอาศัยี่
หรือที่ำางานอยีู่่ที่ี�ใด รว่มูที่ั�งมูีผลบังคับใชิ้กับคู่สมูรส บุติร  
และญาติิคนอื�นๆ ข้องพนักงานติลอดจำนทีุ่กคนที่ี�คุณ์ป็ฏิิบัติิ
เสมูือนสมูาชิิกในครอบครัว่

คุณ์คว่รระมูัดระว่ังเป็็นพิเศษัที่ี�จำะไมู่ที่ำาการซึ่ื�อข้ายี่หลักที่รัพยี่์
ข้อง Terex ก่อนหน้าที่ี� Terex จำะเป็ิดเผยี่ข้้อมููลที่ี�สำาคัญติ่อ
สาธารณ์ะเพียี่งไมู่นาน และที่ันที่ีหลังจำากที่ี�บริษััที่เป็ิดเผยี่
ข้้อมููลที่ี�สำาคัญติ่อสาธารณ์ะ เชิ่น ผลป็ระกอบการป็ระจำำา
ไติรมูาสและสิ�นป็ี ติามูกฎระเบียี่บที่ั�ว่ไป็ พนักงานข้อง Terex 
ไมู่คว่รซึ่ื�อข้ายี่จำนกว่่าจำะผ่านไป็อยี่่างน้อยี่ 24 ชิั�ว่โมูงนับติั�ง 
แติ่มูีการเป็ิดเผยี่ข้้อมููล ห้ามูยี่ืมูหุ้นและซึ่ื�อข้ายี่หลักที่รัพยี่์ 
ข้อง Terex ในลักษัณ์ะที่ี�เป็็นการเก็งกำาไร

หากคุณ์มูีคำาถามูใดๆ โป็รดดูนโยบายการซื�อขายหลััก
ทรัพย์โดำยใช่้ข้อม้ลัวงในของ Terex ก่อนดำาเนินการ คุณ์ยี่ัง
สามูารถติิดติ่อนักกฎหมูายี่ในฝ่่ายกฎหมายของ Terex

ก�รปกปอ้งสิันิทรพัยข์องบริษัท
พว่กเราทีุ่กคนมูีหน้าที่ี�รับผิดชิอบในการป็กป็้องและคุ้มูครอง
ที่รัพยี่์สินข้องบริษััที่ รว่มูถึงข้้อมููลที่ี�จำับติ้องได้และเป็็น
กรรมูสิที่ธิ� จำากการสูญหายี่ การโจำรกรรมู คว่ามูเสียี่หายี่ 
ข้องเสียี่ หรือการใชิ้ในที่างที่ี�ผิด สินที่รัพยี่์ที่ี�จำับติ้องได้ข้อง

บริษััที่ได้แก่ เงินสดและสินที่รัพยี่์ที่างการเงินอื�นๆ สิ�งอำานว่ยี่
คว่ามูสะดว่ก อุป็กรณ์์ และว่ัสดุติ่างๆ ข้้อมููลที่ี�เป็็นกรรมูสิที่ธิ�
รว่มูถึงที่รัพยี่์สินที่างป็ัญญา (เชิ่น คว่ามูลับที่างการค้า สิ�ง
ป็ระดิษัฐ์ สิที่ธิบัติร เครื�องหมูายี่การค้า ลิข้สิที่ธิ�) และข้้อมููล
ที่างธุรกิจำที่ี�เป็็นคว่ามูลับ (เชิ่น แผนธุรกิจำ รูป็แบบการ
กำาหนดราคา การออกแบบ ข้้อมููลที่างการเงินที่ี�ไมู่ได้เผยี่
แพร่ รายี่ชิื�อลูกค้า รายี่การว่ัสดุ รายี่ชิื�อผู้ข้ายี่ และใบแจำ้งหนี�)

พนักงานข้อง Terex ได้รับการคาดหว่ังให้ป็ฏิิบัติิติ่อ
ที่รัพยี่์สินข้องบริษััที่ที่ั�งหมูดด้ว่ยี่คว่ามูระมูัดระว่ังและให้
เกียี่รติิและป็้องกันข้องเสียี่ การโจำรกรรมู คว่ามูเสียี่หายี่ 
หรือการใชิ้ในที่างที่ี�ผิด สถานการณ์์หรือเหติุการณ์์ใดๆ ที่ี�
อาจำนำาไป็สู่การโจำรกรรมู การสูญหายี่ การใชิ้ในที่างที่ี�ผิด 
หรือการสูญเสียี่ที่รัพยี่์สินข้องบริษััที่ คว่รรายี่งาน 
เจำ้าหน้าที่ี�ฝ่่ายจริยธุรรมแลัะการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบ 
ของ Terex, เจำ้าหน้าที่ี�ฝ่่ายบัญช่่องค์กร หรือนักกฎหมูายี่ 
ในฝ่่ายกฎหมายของ Terex ที่ันที่ี

การป็กป็้องข้้อมููลที่ี�เป็็นคว่ามูลับข้อง Terex มูีคว่ามู
สำาคัญอยี่่างยี่ิ�งติ่อคว่ามูได้เป็รียี่บในการแข้่งข้ันข้องเรา

ก�รปกปอ้งสิัทธิ�ในิทรัพยสิ์ันิท�งปัญญ�
สิที่ธิ�ในที่รัพยี่์สินที่างป็ัญญามูีคว่ามูสำาคัญติ่อการป็กป็้อง
การลงทีุ่นที่ี� Terex หรือบริษััที่และบุคคลอื�นๆ พัฒนา
ผลิติภูัณ์ฑ์์และแนว่คิดใหมู่ๆ หากที่รัพยี่์สินที่างป็ัญญาข้อง
เราไมู่ได้รับการคุ้มูครอง บริษััที่อื�นๆ ที่ี�ไมู่ได้ลงทีุ่นอยี่่างมูี
นัยี่สำาคัญเหมูือนกับที่ี� Terex ได้ที่ำาเพื�อพัฒนาที่รัพยี่์สิน
ที่างป็ัญญาข้องเราก็อาจำเข้้าถึงที่รัพยี่์สินที่างป็ัญญา
ข้องเราได้ หากคุณ์มูีคำาถามูเกี�ยี่ว่กับที่รัพยี่์สินที่างป็ัญญา 
ลิข้สิที่ธิ� เครื�องหมูายี่การค้าและสิที่ธิบัติร หรือข้้อมููลอื�นๆ ที่ี�
เป็็นกรรมูสิที่ธิ�ข้อง Terex โป็รดติิดติ่อนักกฎหมูายี่ในฝ่่าย
กฎหมายของ Terex

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

29 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้น

https://terexcorporation.sharepoint.com/sites/legal/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Flegal%2FShared%20Documents%2FInsider%20Trading%20Policy%202020%2Epdf&parent=%2Fsites%2Flegal%2FShared%20Documents
https://terexcorporation.sharepoint.com/sites/legal/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Flegal%2FShared%20Documents%2FInsider%20Trading%20Policy%202020%2Epdf&parent=%2Fsites%2Flegal%2FShared%20Documents
https://terexcorporation.sharepoint.com/sites/legal
https://terexcorporation.sharepoint.com/sites/ethics-compliance/SitePages/Ethics-Compliance-Team.aspx
https://terexcorporation.sharepoint.com/sites/ethics-compliance/SitePages/Ethics-Compliance-Team.aspx
https://terexcorporation.sharepoint.com/sites/finance/SitePages/Accounting%20and%20ER.aspx
https://terexcorporation.sharepoint.com/sites/legal
https://terexcorporation.sharepoint.com/sites/legal
https://terexcorporation.sharepoint.com/sites/legal


ก�รปกป้องขอ้มลูที�เปน็ิค่วิ�มลับท�งธรุกจิ
ในระหว่่างการที่ำางาน คุณ์อาจำได้รับที่ราบถึงข้้อมููลที่ี�เป็็น
คว่ามูลับเกี�ยี่ว่กับ Terex หรือบริษััที่อื�นๆ การป็กป็้องข้้อมููลที่ี�
เป็็นคว่ามูลับข้อง Terex มูีคว่ามูสำาคัญอยี่่างยี่ิ�งติ่อคว่ามูได้
เป็รียี่บในการแข้่งข้ันข้องเรา เราไมู่แชิร์ข้้อมููลที่ี�เป็็นคว่ามูลับ
กับบุคคลภูายี่นอก ยี่กเว่้นในกรณ์ีที่ี�จำำาเป็็นติ้องรู้ว่่าสนับสนุน
ธุรกิจำข้องเรา และเราได้กำาหนดข้้อจำำากัดในการเป็ิดเผยี่และใชิ้
งาน (ติัว่อยี่่างเชิ่น ผ่านการใชิ้ข้้อติกลงไมู่เป็ิดเผยี่ข้้อมููลหรือ
คำาอธิบายี่ที่ี�เป็็นคว่ามูลับ) เราติ้องเคารพสิที่ธิ�ในที่รัพยี่์สิน
ที่างป็ัญญาข้องผู้อื�น

พนักงานทีุ่กคนติ้องรับผิดชิอบส่ว่นติัว่ในการป็กป็้องข้้อมููล
ที่ี�เป็็นกรรมูสิที่ธิ�ข้องบริษััที่และบุคคลภูายี่นอกจำากการเป็ิด
เผยี่โดยี่ไมู่ได้รับอนุญาติ การเป็ลี�ยี่นแป็ลงหรือการสูญหายี่ 
การใชิ้ในที่างที่ี�ผิดหรือไมู่เหมูาะสมู พนักงานจำะติ้องที่ำาติามู 
ข้ั�นติอนเพิ�มูเติิมูติ่อไป็นี�เพื�อป็กป็้องข้้อมููลที่ี�เป็็นกรรมูสิที่ธิ�:

1  จำากัดำการเข้าถืึงเฉพาะบุคคลหรือฝ่า่ยี่ที่ี�ได้รับ
อนุญาติ

2  แจ้งฝ่า่ยี่ที่รัพยี่ากรบุคคล, เจำ้าหน้าที่ี�ฝ่า่ยี่บริหาร,  
เจำ้าหน้าที่ี�ป็กป็้องข้้อมููลข้องบริษััที่ หรือใชิ้ Terex 
Helpline ที่ันที่ี หากคุณ์เข้้าถึงข้้อมููลที่ี�เป็็นคว่ามูลับ
โดยี่คว่ามูผิดพลาด

3  จัดำเก็บข้อม้ลัท่�เป็นกรรมสิทธุิ�บนระบบที่ี�คว่บคุมูโดยี่ 
Terex หรือระบบข้องบุคคลภูายี่นอกที่ี�ได้รับอนุญาติ

4  ขออนุมัติจำากฝ่า่ยี่ไอที่ีข้อง Terex (โป็รดดูนโยี่บายี่
การติิดติั�งซึ่อฟติ์แว่ร์) ก่อนใชิ้ระบบ/แอป็พลิเคชิัน 
บนคลาว่ด์

5  เข้ารหัสข้อม้ลัท่�เป็นกรรมสิทธุิ�ก่อนที่ี�จำะส่งข้้อมููลออก
นอก Terex เก็บไว่้ในอุป็กรณ์์เคลื�อนที่ี� (เชิ่น แล็ป็ที่็อป็ 
แที่็บเล็ติ และสมูาร์ที่โฟน) หรือเก็บไว่้ในสื�อที่ี�ถอดออก
ได้ (เชิ่น ไดรฟ ์USB, ซึ่ีดีหรือดีว่ีดี) อุป็กรณ์์พกพา
และสื�อแบบถอดได้จำะติ้องออกหรืออนุมูัติิให้ใชิ้งาน
โดยี่ฝ่า่ยี่ไอที่ีข้อง Terex

6  ระมัดำระวังเป็นพิเศษัเมื�อใช่้โซเช่่ยลัม่เดำ่ย  
(เชิ่น Facebook, Twitter, WeChat, Instagram, 
Snapchat, Tiktok หรือ LinkedIn) หรือโที่รศัพที่์ 
อีเมูล หรือว่ิธีการที่างอิเล็กที่รอนิกส์อื�นๆ ในการ 
จำัดเก็บและส่งข้้อมููล

7  อย่าพ้ดำถืึงข้้อมููลที่ี�เป็็นกรรมูสิที่ธิ�ในที่ี�สาธารณ์ะที่ี� 
ผู้อื�นอาจำได้ยี่ินการสนที่นา

โป็รดที่ราบว่่าในกรณ์ีที่ี�บริการหรือการจำ้างงานข้องคุณ์ 
กับ Terex สิ�นสุดลง คุณ์ยี่ังมูีข้้อผูกพันที่ี�จำะไมู่ดาว่น์โหลด 
ถ่ายี่โอน ใชิ้ หรือเป็ิดเผยี่ข้้อมููลที่ี�เป็็นกรรมูสิที่ธิ�ข้อง Terex  
ในที่างใดๆ

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

30 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้น

เพร�ะฉัันิอยู่ในิฝ่่�ยทรัพย�กรบุค่ค่ล ฉัันิจ้งทำ�ง�นิกับข้อมูล
ลับของพนิักง�นิม�กม�ย เนิื�องจ�กฉัันิเดำินิท�งไปที�ไซื่ต์ 
Terex หล�ยแห่ง ฉัันิค่วิรจัดำเก็บข้อมูลลับของพนิักง�นิ 
ที�ฉัันิอ�จต้องใชี้ไว้ิที�ไหนิ

ทดำสอบตัวคุณเอง

pencil

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/1695/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/1695/index.html
mailto:GlobalInfoSec@terex.com
mailto:GlobalInfoSec@terex.com
mailto:GlobalInfoSec@terex.com


สืั�อสั�รอย่�งตรงไปตรงม�

เราจำะไมู่ใชิ้การหลอกหลว่งหรือว่ิธีการที่ี�ผิดกฎหมูายี่
เพื�อให้ได้มูาซึ่ึ�งข้้อมููลการแข้่งข้ันที่างการค้า

ห้�มแลกเปลี�ยนิข้อมูลที�เป็นิค่วิ�มลับ 
ของบริษัท

อย่�ใชี้บริษัทวิิจัยเพื�อรวิบรวิมข้อมูล 
โดำยใชี้วิิธีที�เร�ไม่สั�ม�รถใชี้ไดำ้

ใชี้ข้อมูลที�เปิดำเผู้ยต่อสั�ธ�รณะ

การเตัรีย่มรวิบรวิมข้อม่ล่การแข�งขันทำางการคุ้า
ขอ้มลูก�รแขง่ขันิท�งก�รค่�้
การรว่บรว่มูข้้อมููลการแข้่งข้ันที่างการค้าเป็็นเรื�องป็กติิ
ในธุรกิจำ อยี่่างไรก็ติามู ไมู่คว่รใชิ้ว่ิธีการหลอกลว่งหรือผิด
กฎหมูายี่เพื�อให้ได้ข้้อมููลการแข้่งข้ันที่างการค้า พนักงาน 
ที่ี�ที่ราบข้้อมููลที่ี�เป็็นคว่ามูลับข้องคู่แข้่งในที่างที่ี�ไมู่เหมูาะสมู 
จำะติ้องไมู่ติรว่จำสอบ คัดลอก หรือเป็ิดเผยี่ข้้อมููลดังกล่าว่ 
โป็รดดูข้้อมููลเพิ�มูเติิมูเกี�ยี่ว่กับการรวบรวมข้อม้ลัการ
แข่งขันทางการค้าบน Terex Global Intranet

พนักงานที่ี�เคยี่ที่ำางานให้กับคู่แข้่งข้อง Terex จำะติ้องไมู่เป็ิด
เผยี่ และติ้องไมู่ถูกร้องข้อหรือได้รับอนุญาติให้เป็ิดเผยี่
ข้้อมููลที่ี�เป็็นคว่ามูลับข้องคู่แข้่ง

ระบบสืั�อสั�รและข้อมลู
Terex ได้จำัดเติรียี่มูเครื�องมูือไว่้มูากมูายี่เพื�อชิ่ว่ยี่ให้พนักงาน
ที่ำางานได้อยี่่างมูีป็ระสิที่ธิภูาพมูากข้ึ�น คุณ์อาจำมูีสิที่ธิ�เข้้าถึง
อีเมูล แอป็พลิเคชิันบนคลาว่ด์ คอมูพิว่เติอร์ เซึ่ิร์ฟเว่อร์ 
เครือข้่ายี่ แที่็บเล็ติ (เชิ่น iPad) สมูาร์ที่โฟน (เชิ่น iPhone 
หรือ Android) เครื�องพิมูพ์ เครื�องแฟกซึ่์ การป็ระชิุมูที่าง
ว่ิดีโอ โที่รศัพที่์ ว่อยี่ซึ่์เมูล และ/หรืออุป็กรณ์์สื�อสารอื�นๆ 
ที่ั�งนี�ข้ึ�นอยีู่่กับคว่ามูรับผิดชิอบในงานข้องคุณ์ เครื�องมูือ
เหล่านี�เป็็นที่รัพยี่์สินข้องบริษััที่ และคว่รใชิ้ในลักษัณ์ะที่ี�
สอดคล้องกับค่านิยี่มูติามูวิถื่ของ Terex, นโยี่บายี่ข้อง 
Terex และกฎหมูายี่ที่ี�บังคับใชิ้

ห้ามูเข้้าถึงหรือพยี่ายี่ามูเข้้าถึงระบบหรือพื�นที่ี�ที่างกายี่ภูาพ 
เว่้นแติ่คุณ์จำะได้รับอนุญาติอยี่่างชิัดแจำ้งให้ที่ำาเชิ่นนั�น ใน
ที่ำานองเดียี่ว่กัน ไมู่อนุญาติให้บุคคลภูายี่นอกเข้้าถึงระบบ
ข้องบริษััที่หรือพื�นที่ี�ที่างกายี่ภูาพโดยี่ไมู่ได้รับอนุญาติอยี่่าง
เหมูาะสมู ระบบไอที่ีติ้องใชิ้โดยี่บุคคลที่ี�ได้รับมูอบหมูายี่บัญชิี
ผู้ใชิ้เที่่านั�น และไมู่มูีพนักงานคนอื�นใชิ้

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

31 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้น

ส่ัวินิหนิ้�งในิง�นิของฉัันิคื่อก�รรวิบรวิมข้อมูลก�รแข่งขันิ
ท�งก�รค่้�เพื�อให้ฉัันิสั�ม�รถเข้�ใจตล�ดำและแข่งขันิเพื�อธุ 
รกิจ ฉัันิใชี้วิิธีใดำไดำ้บ้�ง

ทดำสอบตัวคุณเอง
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คุณ์คว่รที่ราบเกี�ยี่ว่กับสิ�งติ่อไป็นี� เว่้นแติ่นโยี่บายี่ข้องไซึ่ติ์
งานหรือกฎหมูายี่ที่้องถิ�นจำะระบุไว่้เป็็นอยี่่างอื�น

• การสื�อสารและข้้อมููลที่ั�งหมูดที่ี�ส่งผ่าน ได้รับ หรือจำัดเก็บผ่าน
ระบบหรืออุป็กรณ์์ข้องบริษััที่ถือเป็็นที่รัพยี่์สินข้อง Terex

• ห้ามูใชิ้ระบบหรืออุป็กรณ์์ข้องบริษััที่สำาหรับเนื�อหาหรือกิจำกรรมู 
ที่ี�ไมู่เหมูาะสมู สร้างคว่ามูไมู่พอใจำ หมูิ�นป็ระมูาที่ หรือล่ว่งละเมูิด

• อีเมูลและระบบคอมูพิว่เติอร์อื�นๆ ข้อง Terex มูีไว่้สำาหรับการใชิ้
งานที่างธุรกิจำข้อง Terex โดยี่อนุญาติให้ใชิ้ส่ว่นติัว่อยี่่างจำำากัด

• Terex ไมู่มูีส่ว่นรับผิดชิอบในการป็กป็้อง กู้คืน หรือดึงข้้อมููล
ที่ี�คุณ์จำัดเก็บไว่้อันเป็็นผลมูาจำากการใชิ้งานส่ว่นติัว่ข้องคุณ์ใน
ระบบ Terex (เชิ่น เซึ่ิร์ฟเว่อร์อีเมูล เดสก์ที่็อป็ แล็ป็ที่็อป็ หรือ
อื�นๆ)

• คุณ์ไมู่คว่รคาดหว่ังคว่ามูเป็็นส่ว่นติัว่เมูื�อใชิ้อีเมูล ว่อยี่ซึ่์เมูล 
คอมูพิว่เติอร์ โที่รศัพที่์ และระบบสื�อสารอื�นๆ ข้องบริษััที่

• บริษััที่ข้อสงว่นสิที่ธิ�ในการติรว่จำสอบและเข้้าถึงบัญชิีอีเมูล
ข้องบริษััที่ ว่อยี่ซึ่์เมูล คอมูพิว่เติอร์ โที่รศัพที่์ และบันที่ึกข้้อมููล
อื�นๆ ข้องพนักงาน รว่มูถึงการสื�อสารและ/หรือกิจำกรรมูที่าง
อินเที่อร์เน็ติ

• การซึ่ื�อหรือติิดติั�งซึ่อฟติ์แว่ร์ ระบบ หรือโซึ่ลูชิัน SaaS ติ้องได้ 
รับอนุมูัติิล่ว่งหน้าจำากฝ่า่ยี่ไอที่ีข้อง Terex โป็รดดูนโยบายการ
ติดำตั�งซอฟื้ต์แวร์สำาหรับข้้อมููลเพิ�มูเติิมู

• อุป็กรณ์์ส่ว่นบุคคลไมู่สามูารถใชิ้สำาหรับธุรกิจำข้องบริษััที่หรือ
เชิื�อมูติ่อกับเครือข้่ายี่ Terex ภูายี่ในโดยี่ไมู่ได้รับอนุมูัติิจำากฝ่า่ยี่
ไอที่ีข้อง Terex และ

• บริษััที่ข้อสงว่นสิที่ธิ�ในการลบข้้อมููลบริษััที่ที่ี�จำัดเก็บไว่้ในที่รัพยี่์สิน
ส่ว่นติัว่ข้องพนักงาน เชิ่น แที่็บเล็ติหรือสมูาร์ที่โฟน

ค่วิ�มเปน็ิส่ัวินิตวัิและก�รปกปอ้งข้อมลู
Terex เคารพคว่ามูเป็็นส่ว่นติัว่ข้องข้้อมููลส่ว่นบุคคลข้อง
พนักงานและผู้อื�น และมูุ่งมูั�นที่ี�จำะป็ฏิิบัติิติามูข้้อกำาหนดด้าน
การป็กป็้องข้้อมููลและคว่ามูป็ลอดภูัยี่ในป็ระเที่ศที่ี�เราดำาเนิน
ธุรกิจำ พนักงานข้อง Terex ทีุ่กคนติ้องป็ฏิิบัติิติามูนโยบาย
การคุ้มครองข้อม้ลัของ Terex Corporation

Terex ถ่ายี่โอนข้้อมููลส่ว่นบุคคลระหว่่างป็ระเที่ศติามู
กฎหมูายี่คว่ามูเป็็นส่ว่นติัว่ข้องป็ระเที่ศผู้ส่งและรับ Terex 
Corporation มูุ่งมูั�นที่ี�จำะจำัดการข้้อมููลที่ี�ระบุติัว่บุคคลได้ด้ว่ยี่
คว่ามูระมูัดระว่ัง ป็กป็้อง และคุ้มูครองข้้อมููลดังกล่าว่ เพื�อ
ให้แน่ใจำว่่าจำะไมู่สูญหายี่ ใชิ้ในที่างที่ี�ผิด เข้้าถึงโดยี่ไมู่ได้รับ
อนุญาติ เป็ิดเผยี่ เป็ลี�ยี่นแป็ลง หรือที่ำาลายี่

พนักงานคว่รใชิ้แนว่ที่างติ่อไป็นี�ในการป็กป็้องข้้อมููลส่ว่น
บุคคล:

• ใช่้ข้อม้ลัส่วนบุคคลัตามวัตถืุประสงค์ ใชิ้ข้้อมููลส่ว่นบุคคลเพื�อ
จำุดป็ระสงค์ดั�งเดิมูเสมูอ เราไมู่สามูารถรว่บรว่มูข้้อมููลส่ว่นบุคคล
เพื�อเหติุผลหนึ�ง แติ่นำาไป็ใชิ้เพื�อเหติุผลอื�น

• เก็บข้อม้ลัส่วนบุคคลัให้ปลัอดำภััย เมูื�อส่งเอกสารที่ี�มูีข้้อมููลส่ว่น
บุคคล ให้ใชิ้การเข้้ารหัสและการป็้องกันด้ว่ยี่รหัสผ่าน ล็อกไฟล์ 
ลิ�นชิัก และแล็ป็ที่็อป็เมูื�อไมู่ใชิ้งาน

• ตรวจสอบก่อนส่ง ติรว่จำสอบให้แน่ใจำว่่าคุณ์ระบุผู้รับอีเมูลหรือ
ไฟล์แนบที่ี�ถูกติ้องก่อนที่ี�จำะส่งข้้อมููลส่ว่นบุคคล

• กำาจัดำทิ�งเมื�อใช่้เสร็จ บันที่ึกที่ี�มูีข้้อมููลส่ว่นบุคคลคว่รเก็บไว่้นาน
เที่่าที่ี�จำำาเป็็นสำาหรับว่ัติถุป็ระสงค์ที่างธุรกิจำที่ี�ติั�งใจำไว่้เที่่านั�น จำาก
นั�นให้กำาจำัดที่ิ�งข้้อมููลส่ว่นบุคคลที่ั�งหมูดอยี่่างเหมูาะสมู โป็รดดู
ข้้อมููลเกี�ยี่ว่กับการเก็บรักษัาเอกสารในนโยบายการจัดำการวงจร
ข้อม้ลัของ Terex Corporation

• รายงานการลัะเมิดำข้อม้ลัท่�น่าสงสัยหรืออาจเกิดำขึ�นทันท่ หาก
คุณ์ที่ราบว่่ามูีการละเมูิดข้้อมููลที่ี�น่าสงสัยี่หรืออาจำเกิดข้ึ�น ให้
รายี่งานการละเมูิดดังกล่าว่ไป็ยี่ังเจ้าหน้าท่�ปกป้องข้อม้ลัและ
ประธุานเจ้าหน้าท่�ฝ่่ายจริยธุรรมแลัะการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบ
ที่ันที่ี

1

3

ใชีต้�มวัิตถปุระสังค่์

5 เคุล็่ดลั่บในการปกป้องข้อม่ล่ส� วินบุคุคุล่

5

2

เกบ็ให้ปลอดำภยั

ตรวิจสัอบก่อนิส่ัง

4

กำ�จัดำทิ�งเมื�อใชีเ้สัรจ็

ร�ยง�นิก�รละเมิดำขอ้มลูที�นิ�่สังสััย
หรอือ�จเกดิำข้�นิทนัิที

หากคุณ์มูีคำาถามูเกี�ยี่ว่กับคว่ามูเป็็นส่ว่นติัว่หรือการป็กป็้อง
ข้้อมููล โป็รดติิดติ่อเจำ้าหน้าที่ี�ฝ่่ายจริยธุรรมแลัะการปฏิิบัติ
ตามกฎระเบ่ยบของ Terex

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน

32 ห�กคุ่ณมีค่ำ�ถ�ม ต้องก�รข้อมูลเพ่ิมเติมหรือชี่องท�งอื่นิในิก�รแจ้งข้อกังวิล ให้ดำู วิถีของ Terex ในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อกังวล

บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้น
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ก�รปฏิิบตัติ�มกฎหม�ย
เราดำาเนินธุรกิจำที่ั�ว่โลก ดังนั�น การดำาเนินงานข้องเราจำึงอยีู่่
ภูายี่ใติ้กฎหมูายี่ข้องหลายี่ป็ระเที่ศ จำังหว่ัด รัฐ เที่ศบาล และ
กลุ่มูคว่ามูร่ว่มูมูือติ่างๆ เชิ่น สหภูาพยีุ่โรป็

ในฐานะบริษััที่ในสหรัฐฯ ในหลายี่กรณ์ี กฎหมูายี่ข้องสหรัฐฯ 
จำะครอบคลุมูการดำาเนินงานข้องเราและบริษััที่ในเครือ และ
พนักงานข้อง Terex ที่ี�อยีู่่ในป็ระเที่ศอื�นที่ี�เราดำาเนินธุรกิจำ 
นอกจำากนี� ป็ระเที่ศอื�นๆ ยี่ังอาจำบังคับใชิ้กฎหมูายี่ข้องตินเอง
ภูายี่นอกเข้ติแดนข้องตินเองด้ว่ยี่

รัฐบาลัแลัะชุ่มช่นของเรา
วิิถีีของ TEREX

การป็ฏิบัิติติิามูกฎหมูายี่ที่ั�งหมูด ที่ั�งโดยี่ลายี่
ลกัษัณ์์อกัษัรและเจำตินารมูณ์ ์เป็น็ส่ว่นหนึ�ง
ข้องแนว่ที่างการดำาเนินธรุกจิำข้องเรา หลกั
จำรรยี่าบรรณ์ในส่ว่น วิถิีขีอง Terex เกี�ยวิกบั
รฐับาลืแลืะช้่มช่นของเรา อธบิายี่ถงึคว่ามูมูุง่
มูั�นที่ี�เรามีูติอ่การเป็น็พลเมืูององคก์รที่ี�ดขี้อง
ที่อ้งถิ�น ข้องป็ระเที่ศ และข้องโลก และคว่ามู
คาดหว่งัที่ี�มูตีิอ่พนักงานข้อง Terex ที่กุคนใน
เรื�องนี�

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน
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เรามูุ่งมูั�นที่ี�จำะดำาเนินการด้ว่ยี่พฤติิกรรมูที่ี�มูีจำริยี่ธรรมูในระดับ
สูงสุด และป็ฏิิบัติิติามูกฎหมูายี่ ข้้อบังคับ และหลักจำรรยี่า
บรรณ์ข้องอุติสาหกรรมูที่ี�บังคับใชิ้ที่ั�งหมูดในทีุ่กป็ระเที่ศที่ี�เรา
ดำาเนินธุรกิจำ เราจำะไมู่มูีส่ว่นร่ว่มูในการกระที่ำาที่ี�ผิดกฎหมูายี่
ผ่านบุคคลภูายี่นอก

ในบางกรณ์ี อาจำมูีคว่ามูข้ัดแยี่้งระหว่่างกฎหมูายี่ที่ี�บังคับใชิ้
ข้องสองป็ระเที่ศข้ึ�นไป็ หรือระหว่่างกฎหมูายี่ที่ี�บังคับใชิ้กับ
ข้้อกำาหนดข้องหลักจำรรยี่าบรรณ์หรือนโยี่บายี่ข้อง Terex ใน
กรณ์ีดังกล่าว่ ให้ป็ฏิิบัติิติามูกฎหมูายี่หรือมูาติรฐานที่ี�กำาหนด
พฤติิกรรมูด้านจำริยี่ธรรมูระดับสูงสุดเสมูอ และติิดติ่อฝ่่าย
จริยธุรรมแลัะการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบของ Terex หรือ 
นักกฎหมูายี่ในฝ่่ายกฎหมายของ Terex ให้ชิ่ว่ยี่เหลือคุณ์ใน
การแก้ป็ัญหาคว่ามูข้ัดแยี่้งดังกล่าว่

สิัทธมินิษุยชีนิ
การยี่ืนหยี่ัดเพื�อสิที่ธิมูนุษัยี่ชินสอดคล้องกับค่านิยี่มูติามูว่ิถี
ข้อง Terex เราดูแล เคารพ และสนับสนุนสิที่ธิมูนุษัยี่ชินข้ั�น
พื�นฐานและเสรีภูาพข้องทีุ่กคน สิที่ธิมูนุษัยี่ชินเป็็นพื�นฐาน
ข้องสังคมูที่ี�เที่่าเที่ียี่มูกัน ยีุ่ติิธรรมู และยี่ั�งยี่ืน และการป็กป็้อง
สิที่ธิมูนุษัยี่ชินเป็็นคว่ามูรับผิดชิอบข้องพนักงานทีุ่กคน 
บริษััที่ข้องเราจำะไมู่ยี่อมูให้มูีการใชิ้แรงงานที่าส การค้ามูนุษัยี่์ 
แรงงานเด็ก หรือการบังคับใชิ้แรงงานภูายี่ในธุรกิจำข้องเรา
หรือในซึ่ัพพลายี่เชินข้องเรา นอกจำากนี� เรามูีระบบพร้อมู
ติรว่จำสอบเพื�อให้แน่ใจำว่่าผลิติภูัณ์ฑ์์ข้องเราป็ราศจำากแร่ธาติุ
ที่ี�มูีคว่ามูข้ัดแยี่้ง โป็รดอ่านรายงาน ESG ล่าสุดข้อง Terex 
Corporation สำาหรับข้้อมููลเพิ�มูเติิมูเกี�ยี่ว่กับว่ิธีที่ี� Terex ยี่ืน
หยี่ัดเพื�อสิที่ธิมูนุษัยี่ชิน รว่มูถึงคว่ามูมูุ่งมูั�นติ่อเป็้าหมูายี่การ
พัฒนาที่ี�ยี่ั�งยี่ืนข้อง UN

เรากำาหนดมูาติรฐานระดับสูงสำาหรับซึ่ัพพลายี่เออร์ข้องเรา
และคาดหว่ังให้พว่กเข้ามูีคว่ามูรับผิดชิอบติ่อสังคมู กฎหมูายี่ 
และจำริยี่ธรรมู เราคาดหว่ังให้ซึ่ัพพลายี่เออร์ทีุ่กรายี่ที่ี�ที่ำาธุรกิจำ
กับ Terex รักษัาสิที่ธิมูนุษัยี่ชิน แรงงาน สุข้ภูาพและคว่ามู
ป็ลอดภูัยี่ สิ�งแว่ดล้อมู และจำริยี่ธรรมูที่างธุรกิจำที่ี�กำาหนดไว่้ใน
หลัักจรรยาบรรณของซัพพลัายเออร์

สิั�งแวิดำลอ้ม
การป็ฏิิบัติิติามูหลักการคว่ามูยี่ั�งยี่ืน ลดการป็ล่อยี่ก๊าซึ่
คาร์บอน และแก้ไข้ป็ัญหาสิ�งแว่ดล้อมูในที่้องถิ�น ไมู่เพียี่ง
แติ่เพิ�มูมููลค่าให้กับลูกค้าข้องเราเที่่านั�น แติ่ยี่ังสะที่้อนถึง
ค่านิยี่มูหลักในการเป็็นพลเมูืองข้องเราอีกด้ว่ยี่ การติัดสิน
ใจำที่างธุรกิจำคว่รพิจำารณ์าถึงว่ิธีลดการใชิ้พลังงาน เชิื�อ
เพลิง นำ�า และที่รัพยี่ากรอื�นๆ ในการดำาเนินงานข้องเราและ
ในซึ่ัพพลายี่เชินข้องเรา เรามูุ่งมูั�นที่ี�จำะป็รับป็รุงป็ระสิที่ธิภูาพ
ข้องเครื�องจำักรและอุป็กรณ์์ที่ี�เราผลิติ และเราพยี่ายี่ามูลด
ข้องเสียี่ในการดำาเนินงานข้องเราผ่านการรีไซึ่เคิล การนำา
กลับมูาใชิ้ใหมู่ และการซึ่่อมูป็รับสภูาพใหมู่ พนักงานทีุ่กคน
เป็็นผู้มูีส่ว่นได้ส่ว่นเสียี่หลักในคว่ามูพยี่ายี่ามูเพื�อลดการ
ป็ล่อยี่ก๊าซึ่คาร์บอนและป็รับป็รุงโลกที่ี�เราอาศัยี่อยีู่่

Terex เป็็นรายี่แรกในติลาดที่ี�มูี
รถบรรทีุ่กที่ี�ใชิ้ไฟฟา้เติ็มูรูป็แบบ 

เรามูุ่งมูั�นที่ี�จำะป็ฏิิบัติิติามูลายี่ลักษัณ์์อักษัรและเจำตินารมูณ์์
ข้องกฎหมูายี่และข้้อบังคับด้านสิ�งแว่ดล้อมูที่ั�งหมูดในทีุ่ก
ป็ระเที่ศที่ี�เราดำาเนินธุรกิจำ นอกจำากนี� พนักงานข้อง Terex 
แติ่ละคนมูีคว่ามูรับผิดชิอบส่ว่นบุคคลในการรายี่งานติ่อ
หัว่หน้างาน ผู้เชิี�ยี่ว่ชิาญ HSE หรือหัว่หน้าไซึ่ติ์งานที่ันที่ี หาก
มูีการละเมูิดหรือการรั�ว่ไหล การระบายี่ออก หรือการป็ล่อยี่
สู่สิ�งแว่ดล้อมู เพื�อให้สามูารถแก้ไข้ได้ที่ันที่ี

Terex ห้ามูไมู่ให้ป็้อนข้้อมููลที่ี�ที่ราบว่่าเป็็นเที่็จำลงในแบบ
ฟอร์มูราชิการ ในรายี่งานติรว่จำสอบ หรือในการติอบกลับ
การร้องข้อข้้อมููลจำากหน่ว่ยี่งานราชิการโดยี่ไมู่มูีข้้อยี่กเว่้น 
ห้ามูไมู่ให้เป็ลี�ยี่นแป็ลงหรือเจำือจำางติัว่อยี่่าง หรือให้ข้้อมููล
เที่็จำในลักษัณ์ะอื�นเกี�ยี่ว่กับผลลัพธ์ข้องการสุ่มูติัว่อยี่่าง และ
การจำงใจำไมู่ป็ฏิิบัติิติามูเงื�อนไข้ข้องใบอนุญาติหรือระเบียี่บ

ขอความช่่วยเหลัือ 
หรือแจ้งข้อกังวลับทนำา บริษััทแลัะผู้้้ถืือหุ้นลั้กค้าแลัะตลัาดำ INDEXรัฐบาลัแลัะชุ่มช่นพนักงาน 

แลัะสถืานท่่ทำางาน
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แบบแผนที่ี�เกี�ยี่ว่ข้้องสำาหรับการเก็บรว่บรว่มู การสุ่มูติัว่อยี่่าง 
การที่ดสอบ การว่ิเคราะห์ หรือการบันที่ึกข้้อมููลด้านสิ�ง
แว่ดล้อมูโดยี่เด็ดข้าด นอกจำากนี� ยี่ังห้ามูหลีกเลี�ยี่งมูาติรการ
คว่บคุมูด้านสิ�งแว่ดล้อมูหรืออุป็กรณ์์ติรว่จำสอบซึ่ึ�งเป็็นการ
ละเมูิดข้้อบังคับหรือเงื�อนไข้ข้องใบอนุญาติโดยี่เด็ดข้าด

ที่ั�งนี�จำะติ้องข้อรับใบอนุญาติที่ี�เกี�ยี่ว่ข้้องที่ั�งหมูดและป็ฏิิบัติิ
ติามูข้้อกำาหนดข้องใบอนุญาติดังกล่าว่ “เรามูุ่งมูั�นที่ี�จำะ
ป็กป็้องสิ�งแว่ดล้อมูด้ว่ยี่การลดและป็้องกันข้องเสียี่ การ
ระบายี่ออก และการป็ล่อยี่สู่สิ�งแว่ดล้อมู นอกจำากนี� เรายี่ัง 
มูุ่งมูั�นที่ี�จำะใชิ้ จำัดการ ข้นส่ง และกำาจำัดที่ิ�งว่ัติถุดิบ ผลิติภูัณ์ฑ์์ 
และข้องเสียี่ที่ั�งหมูดอยี่่างป็ลอดภูัยี่ด้ว่ยี่

ก�รสันัิบสันินุิและก�รมส่ีัวินิร่วิมในิชีมุชีนิ
เรามูีข้้อได้เป็รียี่บติรงที่ี�เราดำาเนินธุรกิจำในชิุมูชินมูากมูายี่
ที่ั�ว่โลก ในฐานะพลเมูืองข้องชิุมูชินเหล่านั�น เราติ้องกระที่ำา
การอยี่่างรับผิดชิอบเสมูอ นั�นหมูายี่ถึงการดำาเนินงานอยี่่าง
ป็ลอดภูัยี่และการเติรียี่มูพร้อมูรับมูือเหติุฉุกเฉินที่ี�อาจำเกิดข้ึ�น

เราสนับสนุนและสร้างชิุมูชินข้องเราโดยี่มูีส่ว่นร่ว่มูอยี่่างแข้็ง
ข้ัน การมูีส่ว่นร่ว่มูข้องเราอาจำเป็็นเพียี่งการให้การสนับสนุน
องค์กรเยี่าว่ชินในที่้องถิ�น หรือเป็็นเรื�องซึ่ับซึ่้อนอยี่่างเชิ่น 
การชิ่ว่ยี่สร้างโรงเรียี่นหรือโรงพยี่าบาล เราเป็็นพลเมูือง 
ข้องชิุมูชิน เมูื�อเราที่ำาให้ชิุมูชินข้องเราเป็็นสถานที่ี�ที่ี�ดีข้ึ�น  
เราก็ที่ำาให้ธุรกิจำข้องเราแข้็งแกร่งข้ึ�นด้ว่ยี่

ก�รบรจิ�ค่เพื�อก�รกศุล ก�รอปุถมัภ ์และก�รอดุำหนินุิ
การบริจำาคเพื�อการกุศล การอุป็ถัมูภู์ และการอุดหนุนในนามู
ข้อง Terex หรือด้ว่ยี่เงินทีุ่นข้องบริษััที่จำะติ้องได้รับอนุมูัติิ
ล่ว่งหน้าจำากผู้จำัดการที่ั�ว่ไป็หรือหัว่หน้าไซึ่ติ์งานและป็ระธาน
กลุ่มูธุรกิจำ นอกจำากนี� การบริจำาคเพื�อการกุศล การอุป็ถัมูภู์ 
หรือการอุดหนุน (หรือการบริจำาคเพื�อการกุศล การอุป็ถัมูภู์ 
หรือการอุดหนุนอยี่่างติ่อเนื�อง) ที่ี�มูีมููลค่ามูากกว่่า 2,500 
ดอลลาร์สหรัฐติ่อป็ีจำะติ้องได้รับอนุมูัติิล่ว่งหน้าจำากป็ระธาน
คณ์ะกรรมูการบริษััที่ ป็ระธานบริษััที่และป็ระธานเจำ้าหน้าที่ี�
บริหารข้อง Terex การอนุมูัติิที่ั�งหมูดติ้องเป็็นลายี่ลักษัณ์์
อักษัร

พนักงานข้อง MP Omagh 
เข้้าร่ว่มู "spin-a-thon" ติ่อ
เนื�อง 25 ชิั�ว่โมูงเพื�อสนับสนุน
องค์กรการกุศลด้านสุข้ภูาพ
จำิติในที่้องถิ�น 

พนักงานข้อง Genie Korea ส่งมูอบถ่าน 1,000 ก้อนเพื�อให้
คว่ามูร้อนแก่ครอบครัว่ที่ี�อาศัยี่อยีู่่ในกระที่่อมู

ขอความช่่วยเหลัือ 
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กฎหม�ยปกป้องสิั�งแวิดำล้อมมีค่วิ�มซื่ับซื่้อนิ ฉัันิจะทร�บไดำ้
อย่�งไรวิ่�เมื�อใดำที�ต้องกังวิลเกี�ยวิกับสัถ�นิก�รณ์โดำยเฉัพ�ะ
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