มาตรฐานการดําเนินธุรกิจ
ความมีเอกภาพของดานาอยูใ นกํามือคุณ
ความสําคัญของมาตรฐานเหลานี้
พนักงานทุกคนของบริษัทดานาและบริษัทในเครือมีหนาที่ตองดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางถูกตองตามกฎหมาย ดวยความมี
จริยธรรมและความรับผิดชอบ พรอมคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ หนาที่รับผิดชอบดังกลาวยังมีผลกับเจาหนาที่และกรรมการบริษัท
ของเรา ตลอดจนทุกคนที่ทํางานใหกับบริษัทดานา เมื่อตองเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทดานาดวยความมีเอกภาพและความ
ซื่อสัตยสุจริต และตองปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวของ
มาตรฐานตอไปนี้คือ "หลักปฏิบัติ" หลักปฏิบัตินี้พรอมกับ นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ คือหลักพื้นฐานที่
พนักงานทุกคนของดานาตองปฏิบัติตาม มาตรฐานเหลานี้จะมีผลกับพนักงานทุกคนโดยไมคํานึงถึงที่ตั้ง ตําแหนงหนาที่ หรือพื้นภูมิ เรา
คาดหวังใหพนักงานทํางานดวยความมุงมั่นอยางแทจริงตามมาตรฐานเหลานี้ การปฏิบัติเชนนี้จะทําใหทั้งบริษัของเราและตัวพนักงานเอง
ไดรับประโยชน บริษัทดานาเชื่อมั่นวาการดําเนินธุรกิจดวยจริยธรรมคือคุณสมบัติซึ่งขาดไมไดของพนักงานที่ดีทุกคน
บริษัทดานาไดจัดทํานโยบายและขั้นตอนอยางละเอียดรายละเอียดในดานบางอยางที่ครอบคลุมมาตรฐานเหลานี้ นโยบายและ
ขั้นตอนเหลานี้ยังเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติตามดวย ซึ่งในบางครั้งอาจกําหนดใหพนักงานทุกคนตองเต็มใจที่จะยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
เหลานี้และนโยบายอื่นๆ ของบริษัทดานา เราไมคาดหวังวาจะมีการละเลยที่จะไมปฏิบัติตามมาตรฐานเหลานี้ และการดําเนินการเชนที่วา
นี้จะไมไดรับการยอมรับ และหากพบวาพนักงานคนใดของบริษัทดานาละเมิดมาตรฐานเหลานี้ หรือนโยบายและขั้นตอนอื่นๆ ของบริษัท
ดานา หรือไมเต็มใจที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานเหลานี้ จะไดรับการดําเนินการทางวินัยจนถึงขั้นเลิกจางงาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรายแรงของ
การละเมิดดังกลาว ในบางกรณีที่เกี่ยวของ บริษัทดานาจะแจงการละเมิดกฎหมายตอเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย
เนื่องดวยการดําเนินธุรกิจดวยจริยธรรมมีความสําคัญตอบริษัทของเรา ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่จําเปนที่พนักงานตองอาน เขาใจ
ทบทวนอยางสม่ําเสมอ และปฏิบัติตามมาตรฐานเหลานี้ ระบบควบคุมภายในของเรา รวมถึงชื่อเสียงของบริษัทขึ้นอยูกับสิ่งนี้

ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายทั้งหมดของบริษัท
การดําเนินงานของบริษัทดานาอยูภายใตกฎหมายและขอบังคับของประเทศตางๆ ที่รัฐบาลของประเทศซึ่งเราดําเนินธุรกิจ
นํามาบังคับใช นโยบายบริษัทดานาคือการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับทั้งมวลที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของเรา นอกจากนี้ ดานา
ยังกําหนดนโยบายภายในบริษัทเพื่อรับรองถึงสวัสดิภาพของบริษัทของเรา นโยบายเหลานี้รวมไปถึงนโยบายองคกรที่มีผลบังคับใชกับ
พนักงานทั้งหมดในทุกที่ (รวมถึงมาตรฐานเหลานี้) ตลอดจนนโยบายและกฎเกณฑดานสถานประกอบการในทองถิ่น พนักงานตองทํา
ความเขาใจกฎหมายและนโยบายของบริษัทดานาที่มีผลตองานและสถานที่ตั้งของตน และพนักงานตองดําเนินการโปรแกรมอบรมใดๆ ที่
กําหนดใหเสร็จสมบูรณ นอกจากนี้ พนักงานยังตองแจงการละเมิดที่สังเกตเห็นหรือตองสงสัยใดๆ ดังที่ไดอธิบายไวในสวน “หากมีขอ
กังวลใจ" ของมาตรฐานเหลานี้

สงเสริมสถานที่ทํางานที่มีความปลอดภัย นาอยู และรวมเปนปกแผน
เราเห็นคุณคาในพื้นภูมิที่หลากหลายของบุคลากรของเรา และเราทํางานเพื่อสรางสรรคบรรยากาศการทํางานที่โปรงใสที่เปยม
ดวยความไววางใจ ซื่อสัตย และใหเกียรติตอกัน การคุกคามหรือการเลือกปฏิบัติใดๆ ไมวาจะเปนเรื่องของเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ
หรือความพิการ เปนเรื่องที่ยอมรับไมได เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค บริษัทดานาจึงมีนโยบายและขั้นตอนระดับองคกรและสถาน
ประกอบการที่ระบุความสัมพันธของพนักงานที่ตองปฏิบัติตาม นอกจากนี้ บริษัทดานาจะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่บังคับใชทั้งหมด

ดวย เราจะไมใชแรงงานเด็กที่อายุต่ํากวา 16 ป แมวากฎหมายจะอนุญาตก็ตาม ยกเวนเฉพาะโครงการฝกอาชีพหรือโครงการการทํางานใน
ระหวางเรียนอื่นๆ และเชนเดียวกัน เราจะไมมีการบังคับหรือการใชแรงงานโดยไมสมัครใจ
นอกจากนี้ ดานายังมุงมั่นที่จะจัดหาสถานที่ทํางานที่มีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และเปนผลดีตอ สุขภาพ ปราศจากยาเสพติด
ดวย กระบวนการบริหารจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัยตามที่กําหนดภายใต นโยบายดานสุขอนามัยและความปลอดภัย ของบริษัท
ดานาจะตองไดรับการปฏิบัติตาม
บริษัทยึ ดมั่ นที่ จะใหคา จางและสิทธิป ระโยชนที่เหมาะสมกั บความจํ าเปน พื้นฐานของพนักงานของเราตามเงื่ อนไขและ
ขอกําหนดในพื้นที่ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกําหนดชั่วโมงการทํางานในเวลาปกติและลวงเวลา รวมทั้ง
ในเรื่องคาชดเชย ทางบริษัทดานายังตระหนักและเคารพสิทธิ์ของพนักงานในการรวมเปนสมาชิกในสมาคมตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด

ความยั่งยืน
บริษัทดานาคํานึงถึงเรื่องสภาพแวดลอมและความยั่งยืนมาเปนเวลานาน เราเชื่อวาองคกรวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่หวังผลกําไร
และการปกปองสิ่งแวดลอมถือวาเปนวัตถุประสงคที่ทําใหบรรลุผลสําเร็จรวมกัน เปาหมายของบริษัทคือการบรรลุทั้งการปรับใชระบบ
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่มุงมั่นในเรื่องการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิผล การปองกันมลภาวะ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ
และขอบังคับที่เกี่ยวของ และความสอดคลองกับระเบียบของลูกคาและบริษัท โดยพื้นฐานแลว พนักงานแตละคนของดานาควรจะทํางาน
ในลักษณะที่ทําใหเกิดของเสียนอยที่สุด หลีกเลี่ยงการกระทําอันทําใหเกิดมลภาวะ และอนุรักษพลังงาน นอกจากนี้ พนักงานยังควรปฏิบัติ
ตามกระบวนการที่ระบุไวในระบบบริการจัดการสิ่งแวดลอมของสถานประกอบการ และรายงานสิ่งที่ควรปรับปรุงใหกับฝายบริหาร
จัดการสถานที่ทราบ

รับประกันความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ
คุณภาพของผลิตภัณฑของเราคือสิ่งที่สําคัญที่สุด มาตรการความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลทั้งหมดควรจะเชื่อมโยงกับการ
ออกแบบ การผลิต และการจัดจําหนายผลิตภัณฑของดานา ระบบบริหารจัดการคุณภาพของดานา รวมทั้งกระบวนการความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑและการดําเนินการภาคสนามเปนสิ่งที่พนักงานทุกคนและฝายปฏิบัติการของดานาตองปฏิบัติตาม เราจะไมมีทางจัดสง
ผลิตภัณฑไปทั้งที่ทราบวา ผลิตภัณฑนั้นไมไดมาตรฐานตามขอกําหนดที่ลูกคาพอใจหรือยอมรับ หรือไมไดตามมาตรฐานประสิทธิภาพ
ของบริษัทและลูกคาของเรา

ดํารงไวซึ่งกฎเกณฑของดานาในเรื่องการใหและรับของกํานัล การเลี้ยงรับรอง และการชวยเหลือเปนพิเศษ
ภาคธุรกิจระดับสากลของศตวรรษที่ 21 เรียกรองใหเรามีความละเอียดออนมากขึ้นตอเรื่องความแตกตางดานวัฒนธรรมและ
การเมือง อยางไรก็ดี เราเชื่อวาความซื่อสัตยสุจริตและความมีเอกภาพไมมีพรมแดนขวางกั้น แมวามารยาททางธุรกิจในทองถิ่นเปนความ
จริงที่ตองคํานึงในการดําเนินธุรกิจ แตพนักงานตองปฏิบัติตามนโยบายวาดวย คาเดินทาง คาใชจายทางธุรกิจ และบัตรเครดิต ของดานา
ตลอดจน นโยบายวาดวยเรื่องของกํานัลและการเลี้ยงรับรอง ตองใหความเอาใจใสเปนพิเศษกับกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของ
รัฐตามที่ระบุไวใน นโยบายการตอตานการทุจริต และขั้นตอนโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

หลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอน และการปรากฏตัวอยางไมเหมาะสม
เมื่อใดก็ตามที่โอกาสอํานวย พนักงานของดานามีหนาที่ในการเพิ่มพูนผลประโยชนใหกับบริษัท ผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น
เมื่อพนักงานใหผลประโยชนสวนตัว ความสัมพันธสวนบุคคลหรือของสมาชิกในครอบครัว หรือสิ่งที่พึงไดสวนบุคคล มีอิทธิพลเหนือ
การตัดสินใจหรือการดําเนินการของพนั กงานตามหลักปฏิบัติทางธุ รกิจของดานา ตามที่ได กลาวอยางละเอียดใน นโยบายเกี่ ยวกั บ
ผลประโยชนทับซอนพนักงานไมอาจแขงขันกับดานา หาประโยชนโดยการใชตําแหนงของพนักงานในดานา หรือใชทรัพยสินของดานา

เพื่อประโยชนสวนตัว พนักงานตองเปดเผยสถานการณสวนตัวใดๆ ก็ตามที่อาจขัดตอผลประโยชนของดานาตอหัวหนางานและสํานัก
แนวปฏิบัติทางธุรกิจเมื่อมีโอกาสใหเร็วที่สุด และตองเปดเผยกอนเริ่มดําเนินการ โดยไมคํานึงวาสถานการณสวนตัวนั้นอาจพบวาเปนที่
ยอมรับไดในทายที่สุดก็ตาม

ดํารงความซื่อสัตยสุจริตในการจัดซื้อ
บริษัทดานาจะเลือกซัพพลายเออรตามพื้นฐานของคุณคาโดยรวม ซึ่งรวมถึง คุณภาพ บริการ และราคาที่นําเสนอ ซัพพลาย
เออรทุกคนจะไดรับการปฏิบัติดวยความซื่อสัตยและยุติธรรม นอกจากนี้ เราคาดหวังใหผูรับเหมา ซัพพลายออร และหุนสวนทางธุรกิจ
ของเราปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไวในมาตรฐานเหลานี้ดังที่ไดบันทึกในสวน คูมือการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออร

เคารพตอสิทธิในทรัพยสินของดานาและบริษัทอื่น
พนักงานของดานามีความรับผิดชอบที่จะปกปองทรัพยสินที่จับตองไดของบริษัทจากการลักขโมย การนําไปใชในทางที่ไม
ชอบและไมถูกตอง เชนเดียวกับขอมูลที่เปนสาธารณะหรือไมเปนสาธารณะ ซึ่งรวมถึงทรัพยสินทางปญญาและเทคโนโลยี ที่บริษัทเปน
เจาของ หรือคูคาทางธุรกิจ ลูกคาและซัพพลายเออร ควรไดรับการปกปองอยางเหมาะสม จัดการบนพื้นฐานของความจําเปนที่ตองรู
(need-to-know basis) อยางเครงครัด และใชเพื่อวัตถุประสงคที่เหมาะสมทางธุรกิจตามกระบวนการปฏิบัติการที่เกี่ยวของทั้งหมด
ระมัดระวั งที่จะหลีก เลี่ย งการเปด เผยข อมู ลโดยไมไ ดตั้ง ใจ รวมทั้ ง ขอ มูล ที่อาจเกิ ดขึ้ น ในเครื อข ายสั งคมและโดยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางประมาทเลินเลอ ปฏิบัติตาม นโยบาย การใชร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ และ นโยบายสื่อ สัง คมของ
บริษัทดานา
พนักงานไมควรยอมรับหรือใชขอมูลที่เปนสาธารณะของใครก็ตาม โดยเฉพาะคูแขงทางการคา หากไมมีขอตกลงในเรื่องการ
รักษาความลับของขอมูล หามใชขอมูลหรือสารสนเทศอยางไมเหมาะสมซึ่งอาจนําเขามาในบริษัทดานาโดยพนักงานใหมที่เคยเปน
พนักงานของบริษัทคูแขง
พนักงานตองเคารพสิทธิของผูเขียนและผูสรางเอกสารที่เผยแพรสื่อเอกสารในรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมทั้งสิ่งพิมพ สื่อดิจิตอล
เสียงและวิดีโอ ตลอดจนใหเครดิตและจายคาใบอนุญาตเมื่อจําเปน
พนักงานตองเคารพสิทธิในขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับรูในระหวางการทํางาน รวมทั้งจากพนักงานอื่นๆ ของบริษัทดานา และ
ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิสวนบุคคลของบริษัทดานา

ปกปองขอมูลภายในและหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพยโดยอาศัยขอมูลภายใน
ในระหวางการทํางาน พนักงานของดานาอาจไดเรียนรูเกี่ยวกับ "ขอมูลภายใน" ของดานาและบริษัทอื่นๆ ขอมูลภายในถือวา
เปนขอมูลที่ไมสามารถเขาถึงไดโดยประชาชนทั่วไปหรือผูลงทุน ดังที่ไดแสดงในนโยบายการซื้อขายหลักทรัพยโดยอาศัยขอมูลภายใน
ของบริษัทดานา หามมิใหพนักงานใชสื่อเอกสาร ขอมูลที่ไมเปนสาธารณะเพื่อผลประโยชนสวนตัว หรือหามมิใหพนักงานหารือกับใครก็
ตาม ซึ่งรวมทั้งพนักงานดานาอื่นๆ ผูซึ่งไมมีความจําเปนทางธุรกิจตามกฎหมายที่ตองทราบขอมูลนั้น อีกทั้งยังเปนการละเมิดนโยบายของ
บริษัทตลอดจนกฎหมายหลักทรัพยรัฐบาลกลางในการซื้อขายหุนหรือหลักทรัพยอื่นๆ โดยอาศัยขอมูลภายในดังกลาวนี้ หรือในการให
ขอมูลภายในกับคนอื่นเพื่อการซื้อขาย

แขงขันอยางเปนธรรม เจรจาตอรองอยางซื้อสัตย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ และทราบขอบเขตอํานาจของตนเอง
พนักงานของดานาจะตองไมรวมมือกับบริษัทคูแขงเพื่อควบคุมหรือกําหนดขอบเขตในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน ราคา ระยะเวลา
การชําระเงิน สวนลด การบริการ การจัดสง กําลังการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ หรือตนทุน หลีกเลี่ยงการติดตอที่ไมจําเปนกับบริษัท
คูแขง ปฏิบัติตามกฏหมายทองถิ่นเสมอเมื่อมีการกําหนดราคาสินคาที่เหมือนกันเพื่อการแขงขันกับลูกคา หรือกําหนดใหลูกคาเรียกเก็บเงิน
ตามราคาที่กําหนดเมื่อขายผลิตภัณฑซ้ํา (รวมถึงการบริการ การรับประกัน และระยะเวลาการชําระเงิน) ทําความเขาใจและปฏิบัติตาม
นโยบายกฎหมายปองกันการผูกขาดและการแขงขันทางการคา
ในกรณีที่พนักงานตองมีสวนเกี่ยวของกับการเสนอราคา การเตรียมการประกวดราคา หรือการเจรจาสัญญา ควรมั่นใจวาขอมูล
ที่ใหกับลูกคาหรือซัพพลายเออรที่เสนอตัวเขามานั้นมีความถูกตอง เจรจาตอรองอยางซื่อสัตยและปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวของโดยเอาใจใสเปนพิเศษกับสัญญาที่เกี่ยวของกับราชการ
พนักงานตองเขาใจระดับขอบเขตอํานาจของตนเมื่อเขาทําขอตกลงในนามของบริษัทดานา หามลงนามทําสัญญาหรือใหคํามั่น
สัญญากับบุคคลที่สามที่ทําธุรกิจกับบริษัทดานา แมวาจะไมมีขอผูกพันทางการเงินกับบริษัทดานาก็ตาม โดยมิไดตรวจสอบเพื่อไดรับการ
อนุมัติอยางเหมาะสมจากบุคลากรที่จําเปนของบริษัทดานากอน พนักงานตองปฏิบัติตาม นโยบายการมอบหมายอํานาจหนาที่ของดานา
กระบวนการและขั้นตอนหนาที่ที่เกี่ยวของ และขอกําหนดดานการอภิบาลองคกรตามกฎหมายกอนลงนามขอตกลง

เชื่อฟงกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ
เราตองเครงครัดตอกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่มีผลใชกับการดําเนินธุรกิจในระดับสากล สินคาของดานาที่นําเขาประเทศ
อาจจะตองเสียภาษีศุลกากรและอยูภายใตการควบคุมโดยกรมศุลกากร ในกรณีที่พนักงานเกี่ยวของกับธุรกรรมการนําเขา พนักงานตอง
ตระหนักถึงขอจํากัดเหลานี้ พนักงานของดานามีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัดเพื่อความถูกตองแมนยําของ
ขอมูลการนําเขาทั้งหมด แมวาการนําเขานี้จะดําเนินการโดยตัวแทนออกของรับอนุญาต
ในฐานะบริษัทของอมริกาแหงหนึ่ง ดานาถูกหามดําเนินธุรกิจกับบางประเทศ และกฎเกณฑเหลานี้อาจมีผลกับบริษัทที่ดานา
ควบคุมดูแลที่อยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เราถูกจํากัดในการใหขอมูลหรือจําหนายสินคาใหกับประเทศหรือราชการบางกลุม การให
ขอมูลวาผลิตภัณฑของเราไมมีชิ้นสวนที่ผลิตในบางประเทศ หรือวาบริษัทดานาไมไดทําธุรกิจกับบางประเทศ อาจละเมิดกฎหมายตอตาน
การคว่ําบาตร (anti-boycott laws) สินคาบางอยางอยูภายใตขอกําหนดการควบคุมการสงออกพิเศษหรือประเด็นดานความมั่งคง
แหงชาติ เมื่อดําเนินธุรกิจในระดับสากล พนักงานตองเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ตลอดจนนโยบายเกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรมกับประเทศที่ถูกคว่ําบาตร และนโยบายการควบคุมการสงออกและการคาตางประเทศ ขอคําแนะนําจากฝายกฎหมายของดานา
เมื่อมีความจําเปนตองเขาใจในกฎเกณฑและขอกําหนดเหลานี้

การตอตานการทุจริต
พนักงานของดานาทั่วโลกจะไมเสนอใหหรือจายสินบน เงินใตโตะ หรือการจายเงินที่ไมเหมาะสมอื่นๆ (รวมถึงแตไมจํากัด
เพียง คาคอมมิชชั่นหรือเงินชดใชที่ไมควรได หรือเงินบริจาคหรือเงินกูจากดานา) ทั้งจากตัวพนักงานนั้นโดยตรงหรือในนามของบริษัท
ดานา ใหแกเจาหนาที่ ตัวแทนหรือพนักงานของบริษัทลูกคา ซัพพลายเออร หรือบริษัทคูแขง หรือแกบุคคลที่สาม ถาพนักงานรูหรือมี
เหตุผลที่สงสัยวาจะมีบางสวนของการจายเงินนั้นถูกใหหรือถูกเสนอใหอยางไมเหมาะสม แนนอนวาพนักงานก็ไมอาจรับสินบนดังกลาว
ไดเชนกัน นโยบายตอตานการทุจริต ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของจะตองไดรับการ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด

เก็บรักษาและการบริหารจัดการระเบียนที่ถูกตองแมนยํา
ขอมูลของดานาทั้งหมด รวมทั้งการแจงขอมูลทางการเงิน บัญชีและระเบียนที่เปนพื้นฐานของขอมูลดังกลาว จะตองไดรับการ
จัดเตรียมอยางรอบคอบและซื่อสัตย มีเอกสารรองรับอยางเพียงพอตามเกณฑของระบบควบคุมภายในองคกร และสะทอนถึงขอเท็จจริง
ของการทําธุรกรรมทั้งหมดของบริษัท (รวมทั้งบัญชีรายจาย) ใบเสร็จรับเงินและการจายเงินทุนทั้งหมดขององคกรจะตองมีการบันทึก
อยางเหมาะสมในบัญชีของเรา ระเบียนของเราจะตองสามารถเปดเผยรายละเอียดและจุดประสงคที่แทจริงของทุกธุรกรรมได เงินทุนหรือ
สินทรัพยที่ไมไดรับการบันทึกหรือ "นอกบัญชี (off-the-books)" ตองไมมีการเก็บรักษาไวไมวาเพื่อวัตถุประสงคใดๆ ก็ตาม
พัฒนาการหรือแนวโนมทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินทั้งหมดที่มีผลตอดานา รวมทั้งกรณีฉอโกงทั้งหมดและปจจัยตางๆ ที่สําคัญ
ตอระบบควบคุมภายในองคกร จะตองรายงานตอฝายบริหารระดับสูงทันที พนักงานตองใหขอมูลที่ถูกตองและครบถวนเกี่ยวกับบัญชี
และระเบียนแกเจาหนาที่ของดานา ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผูตรวจสอบบัญชีภายในและอิสระ และตอบุคคลใดๆ ก็ตามที่ไดรับอนุญาตให
ไดรับขอมูลดังกลาว
แมวาบริษัทของดานานอกประเทศสหรัฐอเมริกาอาจบันทึกบัญชีโดยใชหลักเกณฑการบันทึกบัญชีซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
("GAAP") ในประเทศนั้น แตบริษัทเหลานี้จะตองใหขอมูลที่จําเปนสําหรับการเตรียมการแจงขอมูลบัญชีการเงินรวมของบริษัทใน
เครือของดานาตามหลักเกณฑ GAAP ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ จะตองปฏิบัติตามนโยบายและขอกําหนดทางบัญชีภายใน
ทั้งหมดอยางเครงครัด
นอกจากนี้ บริษัทและพนักงานของดานาทั้งหมดตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวของวาดวยการเก็บและการทําลายเอกสาร
ของบริษัท

จัดการสืบสวนอยางเหมาะสม
แจงใหฝายกฎหมายทราบทันทีหากพนักงานไดรับหมายเรียกตัวจากศาลหรือหนังสือเตือนใดๆ จากศาลหรือหนวยงานราชการ
ที่ตองการตรวจสอบการดําเนินธุรกิจของดานา ในกรณีการสืบสวนของทางการ พนักงานไมควรใหสัมภาษณ ตอบคําถามเกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัท จัดทําเอกสาร หรือแมกระทั่งสนทนาเกี่ยวกับการสืบสวนนั้นโดยไมไดปรึกษาฝายกฎหมายกอน หัวหนางานและผูจัดการของ
ดานาตองแจงและจัดการสืบสวนการทําผิดของพนักงานที่ตองสงสัย ดังที่ระบุไวในนโนบายของดานาวาดวย การสืบสวนภายในเกี่ยวกับ
ปญหาการดําเนินทางธุรกิจ จริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมาย

ประสานงานการสื่อสาร
การสื่อสารทั้งหมดกับสาธารณะเกี่ยวกับบริษัทดานาควรสะทอนตามขอเท็จจริงของบริษัท และควรดําเนินการอยางเหมาะสม
กับเวลา ถูกตองและครบถวนสมบูรณ รวมทั้งนําเสอในรูปแบบที่เขาใจไดและเปนธรรม ขอมูลติดตอและขอสอบถามทั้งหมดจากผูลงทุน
ตลอดจนนักวิเคราะหและสื่อขาวสาร รวมทั้งสิ่งตีพิมพอุตสาหกรรมและการคา คือหนาที่รับผิดชอบของฝายบริหารระดับสูงและ/หรือฝาย
การสื่อสารองคกร เมื่อขาวสารนั้นมีสาระสําคัญและมีผลตอดานา และเปนหนาที่ของฝายปฏิบัติการในทองถิ่นเมื่อขาวสารนั้นมีผลกระทบ
เพียงในทองถิ่นนั้นเทานั้น เพื่อชวยใหมั่นใจวาขาวสารไดรับการเผยแพรอยางเหมาะสม การสื่อสารภายนอกทั้งหมดตองไดรับการจัดการ
ตาม นโยบายการสื่อสารกลางของบริษัทดานา

ปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อทํากิจกรรมทางการเมือง
บริษัทดานาสนับสนุนใหพนักงานทุกคนออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง และมีบทบาทอยางแข็งขันในการทํากิจกรรมทางการเมือง
อยางไรก็ตาม พนักงานไมอาจใชทรัพยสินหรือสถานที่ใดๆ ของบริษัทดานา หรือเวลาทํางานของพนักงานดานาสําหรับกิจกรรมทาง
การเมืองได พนักงานไมควรใหของกํานัลหรือการชวยเหลือเปนพิเศษแกเจาหนาที่ราชการคนใด หรือดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

การเมืองในนามของบริษัทดานาโดยไมไดปรึกษากับสํานักแนวปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัทดานากอน แนนอนวาพนักงานอาจอาสาทํา
กิจกรรมทางการเมืองได แตจะตองไมทําในเวลางานปกติของบริษัทดานา คําแนะนําเพิ่มเติมไดใหไวในนโยบายการชวยเหลือทาง
การเมืองกลางของบริษัทดานา

สัญญาณเตือนวาความประพฤตินั้นอาจละเมิด มาตรฐานการดําเนินธุรกิจของบริษัทดานา
คําพูดที่อาจสอเจตนามิชอบทางจริยธรรม
•

"เอานา แคครั้งเดียว..."

•

"ไมมีใครรูหรอก..."

•

"ใครๆ เขาก็ทํากันทั้งนั้น..."

•

"ไมมีใครเสียหายหรอก..."

•

"ผม/ดิฉันจะไดประโยชนอะไรบาง..."

•

"ผม/ดิฉันไมสนหรอกวาคุณจะทําอยางไร ขอแคทําใหมันเสร็จก็พอ..."

•

"คุณไมอยากรูเรื่อง..."

...หมายความวาพนักงานไมควรทําสิ่งที่กําลังคิดอยูในตอนนี้

แบบสอบถามสั้นๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
เมื่อสงสัย ลองถามตัวเองดู...

•

ฉันเปนคนที่ซื่อสัตยและยุติธรรมไหม?

•

ฉันทําผิดกฎหมายหรือเปลา? และฉันรูหรือเปลาวากฎหมายมีวาอยางไร?

•

ถาการกระทําของฉันถูกกฎหมาย แลวสอดคลองกับนโนบายของบริษัทดานาหรือเหลา? ฉันรูหรือเปลาวาบริษัทดานามีนโยบาย
เกี่ยวกับประเด็นนี้?

•

ฉันจะทนทําตอไปไดตลอดไหม?

•

ฉันเต็มใจไหมที่จะใหเรื่องนี้มีการรายงานในโทรทัศนหรืออินเทอรเน็ต?

•

ฉันควรจะบอกใหลูกๆ ทําสิ่งนี้ดีไหม?

ถาคําตอบเปน "ใช" ตอทุกคําถาม ใหลองคิดและเลือกคําตอบใหมและขอความชวยเหลือ
หากมีขอกังวลใจ
หากพนักงานมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับมาตรฐานเหลานี้ นโยบายอื่นๆ ของบริษัทดานา หรือประเด็นเกี่ยวกับการดําเนินทาง
ธุรกิจและจริยธรรม กรุณาแจงหัวหนางานหรือติดตอที่ปรึกษาฝายกฎหมายของบริษัทดานา หรือสายดวนจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียลของบริษัทดานาที่ mydana.ethicspoint.com หากพนักงานทราบวามีการละเมิดมาตรฐานใดๆ เหลานี้เกิดขึ้น พนักงาน
ตองแจงตอสํานักแนวปฏิบัติทางธุรกิจผานสายดวน ไมวาจะโดยชองทางเว็บไซตที่ระบุไวขางตนหรือโทรศัพทมาตามหมายเลขที่ระบุไว
ในโปสเตอรสายดวนที่สถานที่ทํางานของพนักงาน

นอกจากนี้ พนักงานอาจแจงขอกังวลใจตางๆ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีหรือการตรวจสอบที่ตองสงสัยเปนลายลักษณอกั ษรตอ
คณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหาร ทั้งแบบใหเก็บเปนความลับและไมประสงคออกนาม ในหนาซองที่ปดผนึกที่มีการ
ระบุวา "Confidential" (เปนความลับ) สงถึง: Dana Holding Corporation Audit Committee Chairman,
3939 Technology Drive, Maumee, Ohio USA 43537

ทั้งนี้จะไมมีการดําเนินการที่ไมพึงประสงคใดๆ กับผูที่แจงเหตุวาดวยการปฏิบัติตามมาตรฐานเหลานี้
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร Dana Holding Corporation
มกราคม 2008
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