
 

 
 
 
 
 

Dear Fellow Employee, 
 
เรียน เพ่ือนพนกังาน 
 
 

The way we do business defines who we are as a Company.  For OMNOVA this starts 
with a commitment to integrity and the highest standards of ethical conduct.   

 
แนวทางในการทําธุรกิจของเรา อธิบายถึงตวัตนของเราในฐานะบริษัท 

สําหรับออมโนวา่สิ่งเหลา่นีเ้ร่ิมต้นจากการยึดมัน่ในความซ่ือสตัย์ 

และความประพฤตท่ีิมีจริยธรรมตามมาตรฐานสงูสดุ 
 
Integrity strengthens all of our relationships -- with shareholders, employees, customers, 

suppliers, communities and government.  A reputation for integrity is a valuable but fragile 
business asset.  It is built over many years with a consistent commitment to doing the right thing 
-- but can be damaged by a single thoughtless act of one individual.  Every employee has an 
obligation to meet our integrity commitment every day. 

 
 ความซ่ือสตัย์เพิ่มความแข็งแกร่งในความสมัพนัธ์ทัง้หมดของพวกเรา -- กบั ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า 

ผู้จดัหาสินค้าและวตัถดุบิ ชมุชน และรัฐบาล 

ช่ือเสียงในเร่ืองความซ่ือสตัย์เป็นสิ่งท่ีทรงคณุคา่แตก็่มีความเปราะบาง 

ความซ่ือสตัย์ต้องใช้เวลาท่ียาวนานในการสร้างโดยการยึดมัน่ในการทําสิ่งท่ีถกูต้องอย่างตอ่เน่ือง 

แตก็่สามารถถกูทําลายได้โดยการกระทําท่ีขาดจิตสํานกึเพียงครัง้เดียวของคนหนึง่คน 

พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบตัิตามความยึดมัน่ในเร่ืองความซ่ือสตัย์ของพวกเราในทกุๆ วนั 
 

These Policies provide guidance on legal and ethical matters to assist you in meeting 
our integrity commitment. It is the responsibility of each of us to know and understand these 
Policies and also to take action if you have reason to believe there may be a violation. 
 

นโยบายเหลา่นี ้

จดัเตรียมแนวทางในเร่ืองของกฎหมายและจริยธรรมเพ่ือชว่ยเหลือท่านในการปฏิบตัิตามการยดึมัน่ในความซ่ือ

สตัย์ 

มนัเป็นความรับผิดชอบของพวกเราทกุคนท่ีจะต้องรับรู้และเข้าใจนโยบายเหล่านีแ้ละจะต้องดําเนินการด้วยหา

กทา่นมีเหตผุลท่ีเช่ือได้วา่มีการฝ่าฝืน 

 



 

At OMNOVA we care not just about results but how those results are achieved.  In the 
end integrity comes down to personal responsibility.  Thank you for your commitment to building 
a stronger OMNOVA through integrity. 

 
 

 ท่ีออมโนวา่พวกเราเอาใจใสไ่มใ่ชเ่ฉพาะในผลลพัธ์แตย่งัเอาใจใสใ่นวิธีท่ีจะได้รับผลลพัธ์เหลา่นัน้มาท้า

ยท่ีสดุความซ่ือสตัย์ยอ่มมาจากความรับผิดชอบสว่นบคุคล 

ขอบคณุสําหรับการมีสว่นร่วมในการสร้างออมโนวา่ท่ีเข้มแข็งขึน้ผา่นทางความซ่ือสตัย์ 
 
 

 
Anne Noonan 
Chief Executive Officer 
 
เควิน แมกมลูแลน 

ประธานและเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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Core Values 
for 

ONE OMNOVA  
ความเช่ือหลัก 

เพื่อ 

ความเป็นหน่ึงของออมโนว่า 

 
As members of the global team at OMNOVA Solutions, we take pride in these 
Core Values that reflect who we are and how we operate. These shared principles 
form the foundation for ONE OMNOVA, a team working without boundaries, 
continuously striving to achieve excellence for our customers, employees, 
shareholders, suppliers and local communities. 
ในฐานะสมาชิกของโกลบอลทีม ของ ออมโนวา่ โซลชูัน่ พวกเรามีความภมูิใจในความเช่ือหลกัเหลา่นี ้

ซึง่ได้สะท้อนให้เห็นตวัตนของเรา และวิธีการดําเนินงานของเรา 

หลกัการท่ีเข้าใจร่วมกนัเหลา่นีเ้ป็นการสร้างรากฐานสําหรับความเป็นหนึง่เดียวของออมโนวา่ 

กลุม่คนซึง่ทํางานโดยไมมี่การแบง่ขอบเขต 

และมีความพยายามอยา่งตอ่เน่ืองท่ีจะบรรลสุิ่งท่ีดีท่ีสดุสําหรับลกูค้า เพ่ือนร่วมงาน ผู้ ถือหุ้น 

ผู้จดัหาสินค้าและวตัถดุบิ และชมุชนของพวกเรา 

 
 
Safety: Everyone goes home injury-free every day. 
ความปลอดภัย:   ทุกคนกลบับ้านด้วยความปลอดภัยทุกวัน 
Integrity: We do the right thing for the right reason. 
ความมีจริยธรรม:  เราทาํส่ิงท่ีถกูต้องโดยมีเหตผุลท่ีถกูต้อง 
Employees: We treat everyone with respect. 
พนักงาน:  เราปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ 
Customer: We strive to delight our customers. 
ลกูค้า:  เราพยายามท่ีจะให้ความสุขแก่ลกูค้าของเรา 
Performance: We keep our commitments. 
ผลการปฏิบัติงาน:  เราคงความมุ่งมัน่ของเรา 
Sustainability: We support local communities and the planet we call 
home. 
ความยัง่ยืน:  เราสนับสนุนชุมชนท้องถ่ิน และโลกท่ีเราเรียกว่าบ้าน  
Teamwork: We get important things done by working together. 
การทํางานเป็นทีม:  เราทาํส่ิงท่ีสาํคัญให้เสร็จด้วยการทาํงานร่วมกัน 
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INTRODUCTION TO BUSINESS CONDUCT POLICIES 
คาํแนะนําเร่ืองนโยบายการประกอบธุรกิจ 

This Introduction describes how to apply the Business Conduct Policies, who must follow 
the Policies, penalties for violations, and how to raise a concern or report a violation. 

คําแนะนํานี ้อธิบายวา่จะปฏิบตัิตามนโยบายการประกอบธุรกิจได้อยา่งไร 

ใครจะต้องปฏิบตัติามนโนบายเหลา่นี ้บทลงโทษสําหรับการฝ่าฝืน และ จะยกเร่ืองท่ีกงัวลขึน้มา หรือ 

จะรายงานเม่ือมีการฝ่าฝืนได้อยา่งไร 
 
How to Apply These Policies 
การนํานโยบายเหล่านีม้าประยุกต์ใช้ 
 
 These Business Conduct Policies are intended to provide you guidance on important 
legal and ethical matters which you may encounter as you perform your job responsibilities and 
interact with your fellow employees and with customers, suppliers, government agencies, our 
communities and others. 
 นโยบายการประกอบธุรกิจเหลา่นี ้

มีจดุประสงค์เพ่ือให้แนวทางแก่ทา่นในเร่ืองของกฎหมายและจรรยาบรรณท่ีสําคญั 

ซึง่พวกทา่นอาจจะต้องพบเจอในขณะท่ีปฏิบตังิานและมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและลกูค้า 

ผู้จดัหาสินค้าและวตัถดุบิ หนว่ยงานของรัฐบาล ชมุชนของเรา และบคุคลอ่ืนๆ 
 
 In many cases, these Policies reflect laws and regulations with which OMNOVA is 
obligated to comply.  In other cases, the Policies reflect value judgments made by OMNOVA 
management and the desire to operate in a highly ethical manner. 
 ในหลายๆ กรณี นโยบายเหล่านีส้ะท้อนถึงกฎหมายและระเบียบตา่งๆ 

ซึง่ออมโนวา่มีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบตัิตาม 

ในบางกรณีนโยบายดงักลา่วสะท้อนให้เห็นถึงการตดัสินใจท่ีทรงคณุคา่ซึง่ทําโดยผู้บริหารของออมโนวา่ 

และความประสงค์ในการประกอบธุรกิจโดยใช้จริยธรรมขัน้สงู 
 

Compliance with these Policies and applicable laws is not a choice – it is a 
requirement of employment.  Whenever you are in doubt as to whether some action is in 
compliance –Don’t Act – Ask.  The Corporate Law Department; Safety, Health and 
Environmental Department; Accounting Department; Human Resources Department and other 
resources are available to answer questions and provide guidance.  Check the Law Department 
Intranet for more guidance on who to call for help. 
 การปฏิบตัิตามนโยบายเหลา่นีแ้ละกฎหมายท่ีเก่ียวข้องไม่ใช่ทางเลือก -- 

แตเ่ป็นข้อบงัคบัของการจ้างงาน เม่ือไรก็ตามท่ีทา่นมีข้อสงสยัวา่การกระทําใดๆเป็นไปตามนโยบายหรือไม ่–

อย่าดาํเนินการ -- ให้ถาม แผนกกฎหมายวา่ด้วยเร่ืองบริษัท แผนกความปลอดภยั สขุภาพและสิ่งแวดล้อม 

แผนกบญัชี แผนกบคุคล และหนว่ยงานอ่ืนๆ มีความพร้อมท่ีจะตอบปัญหาและให้แนวทาง 

กรุณาตรวจสอบระบบอินทราเน็ตของแผนกกฎหมายเพ่ือรับแนวทางเพิ่มเตมิวา่บคุคลใดท่ีทา่นสามารถโทรขอรั

บความชว่ยเหลือได้ 
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Who Must Follow These Policies 
ใครต้องปฏิบัตติามนโยบายเหล่านี ้
 
 These Policies apply to all OMNOVA employees around the world, and to members of 
the OMNOVA Board of Directors while they are acting in their capacity as Board members. 

นโยบายเหลา่นีใ้ช้กบัพนกังานของออมโนว่าทัง้หมดทัว่โลก 

และใช้กบัสมาชิกของคณะกรรมการของออมโนวา่ในขณะท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีในตําแหนง่สมาชิกของคณะกรรมการ 
 

These Policies apply to all segments and divisions of OMNOVA and all affiliated 
companies over which OMNOVA exercises management control.  In circumstances where 
OMNOVA does not exercise management control, these Policies should serve as guidelines for 
defining OMNOVA's expectations regarding acceptable conduct.   
 นโยบายเหลา่นีใ้ช้กบัหนว่ยงานและแผนกทัง้หมดของออมโนวา่ 

รวมทัง้บริษัทในเครือทัง้หมดซึง่ออมโนวา่มีอํานาจควบคมุบริหาร ในกรณีท่ีออมโนวา่ไมมี่อํานาจควบคมุบริหาร 

นโยบายเหลา่นีจ้ะถกูใช้เป็นแนวทางสําหรับกําหนดความคาดหวงัของออมโนวา่เก่ียวกบัพฤตกิรรมท่ีสามารถย

อมรับได้ 
 
Some of these Policies apply to consultants, agents, sales representatives and contract 

workers when they have authority to act on behalf of OMNOVA.  We must carefully select 
persons who will act on OMNOVA's behalf and engage only those persons who will act 
consistent with these Policies.  Agents, consultants and representatives cannot do indirectly 
what OMNOVA's employees are prohibited from doing directly.   

 
 นโยบายบางข้อจะถกูนํามาใช้กบัท่ีปรึกษา ตวัแทน พนกังานขาย และลกูจ้างตามสญัญา 

เม่ือใดก็ตามท่ีคนเหลา่นัน้มีอํานาจท่ีจะกระทําการในนามของออมโนวา่ 

พวกเราต้องเลือกบคุคลซึง่จะมากระทําการในนามของออมโนว่าอย่างระมดัระวงั 

และจะจ้างเฉพาะบคุคลท่ีปฏิบตัติวัสอดคล้องกบันโยบายเหลา่นีเ้ทา่นัน้ ตวัแทน ท่ีปรึกษา 

และผู้แทนจะไมส่ามารถท่ีจะกระทําการในสิ่งใดๆ 

ก็ตามท่ีลกูจ้างของออมโนวา่ถกูห้ามโดยตรงในการกระทําสิ่งนัน้ 
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Your Responsibilities 
ความรับผิดชอบของท่าน 
 
 Know and live the Policies.  By knowing, understanding, and following these Policies 
you will be protecting OMNOVA and yourself and contributing to OMNOVA's reputation for 
integrity. 

รับรู้และปฏิบัตติามนโยบาย ในการรับรู้ เข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายเหลา่นี ้จะปกป้องออมโนวา่ 

และ ตวัท่านเอง และ เป็นการสนบัสนนุช่ือเสียงของออมโนวา่ในเร่ืองความซ่ือสตัย์ 
 
 Know the law and ask tough questions.  You are expected to be familiar with the laws 
and regulations that apply to your specific job function and level of responsibility.  If you are not 
sure whether there are laws or regulations which apply to an activity, ask before acting. 
 เข้าใจกฎหมายและถามคาํถามอย่างตรงไปตรงมา 

ทา่นถกูคาดหวงัให้คุ้นเคยกบักฎหมายและระเบียบตา่งๆ 

ท่ีต้องใช้กบังานเฉพาะของทา่นและระดบัของความรับผิดชอบ 

ถ้าหากทา่นไมม่ัน่ใจวา่มีกฎหมายหรือระเบียบท่ีใช้กบังานใดงานหนึง่ให้ถามก่อนท่ีจะลงมือทํา 
 
 Don't ignore violations.  If you think someone may be violating a law or Policy, you 
must report the potential violation.  Don't assume that someone else will report the violation.   
 อย่าเพกิเฉยเม่ือมีการฝ่าฝืน ถ้าท่านคดิว่าใครบางคนอาจจะทําการฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบาย 

ทา่นต้องรายงานเร่ืองท่ีอาจจะเป็นการฝ่าฝืนดงักลา่ว อยา่คดิเอาวา่คนอ่ืนจะเป็นผู้ รายงานการฝ่าฝืนนัน้ 
 
 Help improve internal controls.  We maintain a system of internal controls designed to 
detect and correct violations.  If you see an opportunity to improve these controls, it is important 
to tell your manager. 
 ช่วยปรับปรุงมาตรการควบคุมภายใน 

เรามีระบบควบคมุภายในท่ีถกูออกแบบเพ่ือตรวจสอบและแก้ไขการฝ่าฝืน 

ถ้าทา่นมีโอกาสในการท่ีจะปรับปรุงมาตรการควบคมุถือเป็นเร่ืองสําคญัท่ีต้องแจ้งให้ผู้จดัการของทา่นทราบ 
 

Compliance Training.  All employees are required to successfully complete the 
Company's online compliance training program.  You are required annually to complete 
specified compliance classes tailored to your job responsibilities. 
 การฝึกอบรมการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ พนกังานทกุคนจะต้องสําเร็จโปรแกรมการฝึกอบรม 

การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ผา่นทางเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ของบริษัท 

ทา่นจะต้องสําเร็จชัน้เรียนและรับรู้กฎเกณฑ์ท่ีออกแบบเป็นการเฉพาะสําหรับงานท่ีท่านรับผิดชอบเป็นประจําทุ

กปี 
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Certification.  Upon commencement and termination of employment as well as 
periodically during employment, OMNOVA requires employees to certify that they have read 
and understand the Policies, have complied with the Policies and have reported any Policy 
violations.   
 การรับรอง เม่ือมีการเร่ิมหรือเม่ือสิน้สดุการจ้างงาน และเป็นครัง้คราวในระหวา่งการจ้างงาน 

ออมโนวา่กําหนดให้พนกังานทําการรับรองวา่ตนได้อา่นและเข้าใจในนโยบาย 

และได้ปฏิบตัิตามนโยบายและได้มีการรายงานเม่ือมีการฝ่าฝืนนโยบายใดๆ 
 
Penalties for Violation 
บทลงโทษสาํหรับการฝ่าฝืน 
 

Ultimately your conduct is your own responsibility.  Employees who violate these 
Policies may be subject to disciplinary action up to and including termination of employment, 
and may also be personally subject to civil and criminal penalties (including imprisonment) if the 
law has been violated. 
 ท้ายท่ีสดุ ความประพฤตขิองทา่นย่อมเป็นความรับผิดชอบของตวัทา่นเอง 

พนกังานท่ีฝ่าฝืนนโยบายเหลา่นี ้อาจจะถกูลงโทษทางวินยั จนถึงขัน้การบอกเลิกการจ้างงาน 

และอาจจะถกูลงโทษทัง้ทางแพง่และอาญาเป็นการสว่นตวั (รวมถึงโทษจําคกุ) ถ้ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย 
 

Reporting Violations 
การรายงานการฝ่าฝืน 
 
 Protecting OMNOVA’s reputation for integrity is every employee’s responsibility. If you 
believe an OMNOVA employee or anyone else who is acting on OMNOVA's behalf is violating 
the law or these Policies, you should bring this information to the attention of your manager. If 
you don't want to discuss the matter with your manager, you should talk to any Human 
Resources manager or any OMNOVA lawyer. 
 
 การปกป้องช่ือเสียงของออมโนวา่ในเร่ืองของความซ่ือสตัย์ เป็นความรับผิดชอบของพนกังานทกุคน 

ถ้าหากทา่นเช่ือวา่พนกังานของออมโนวา่คนหนึง่คนใดหรือบคุคลอ่ืนใดท่ีกระทําการในนามของออมโนวา่ 

ทําการฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายเหลา่นี ้ท่านควรจะแจ้งข้อมลูดงักลา่วให้ผู้จดัการของทา่นทราบ 

ถ้าหากทา่นไมต้่องการท่ีจะปรึกษาเร่ืองดงักลา่วกบัผู้จดัการของทา่น 

ทา่นควรปรึกษาไปยงัผู้จดัการฝ่ายบคุคลหรือทนายความของออมโนวา่  
 
 Alternatively, you may report Policy violations by calling the OMNOVA Solutions 
Business Conduct Phone Line, 00-1800-132-040-052. If you wish to remain anonymous, you 
may do so, but it is important that you provide sufficient information (who, what, when, where) 
so an effective investigation can be conducted. 

อีกทางหนึง่ท่านอาจจะรายงานการฝ่าฝืนนโยบายตา่งๆ 

โดยการโทรศพัท์ไปท่ีเบอร์ควบคมุการประกอบธุรกิจของออมโนว่า โซลชูัน่ 00-1800-132-040-052 

ถ้าทา่นมีความประสงค์ท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือ ทา่นสามารถทําได้ แตส่ิ่งสําคญัคือทา่นต้องให้ข้อมลูท่ีเพียงพอ (ใคร 

ทําอะไร เม่ือใด ท่ีไหน) เพ่ือให้สามารถทําการสอบสวนท่ีมีประสิทธิภาพได้ 
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Employees who have complaints or concerns regarding accounting, internal controls or 
auditing matters, or concerning any member of senior management, may communicate those 
concerns to the Audit Committee by directing the communication in writing to the Chairman of 
the Audit Committee at 25435 Harvard Road, Beachwood, Ohio, USA 44122-6201. Confidential 
messages for the Chairman of the Audit committee may also be delivered through the 
Company's Business Conduct Phone Line, 00-1800-132-040-052. 

พนกังานท่ีมีข้อร้องเรียนหรือข้อกงัวลเก่ียวกบับญัชี มาตรการควบคมุภายใน 

หรือเร่ืองการตรวจสอบภายใน หรือ เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัสมาชิกของผู้บริหารระดบัสงู 

อาจจะสง่ตอ่ข้อกงัวลเหลา่นัน้ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยสง่ข้อความเป็นหนงัสือตรงไปยงัประธานของค

ณะกรรมการตรวจสอบท่ี 25435 Harvard Road, Beachwood, Ohio, USA 44122-6201 

ข้อมลูท่ีเป็นความลบัท่ีจะสง่ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะถกูสง่ผา่นทาง 

เบอร์ควบคมุการประกอบธุรกิจของออมโนวา่ 00-1800-132-040-052 

 
OMNOVA requires employees to promptly report legal and ethical compliance concerns 

when they arise and to fully cooperate in any legal/ethical investigation.  Retaliation for 
reporting, in good faith, legal/ethical concerns is prohibited. 
 ออมโนวา่กําหนดให้พนกังานต้องรายงานข้อกงัวลในเร่ืองการปฏิบตัติามกฎหมายและหลกัจริยธรรมใ

นทนัทีเม่ือสิ่งเหลา่นัน้เกิดขึน้ 

และจะต้องให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีในการตรวจสอบทางกฎหมาย/จริยธรรมใดๆ 

ห้ามทําการการโต้ตอบเม่ือมีการรายงานข้อกงัวลในเร่ืองการปฏิบตัิตามกฎหมาย/หลกัจริยธรรมท่ีทําขึน้โดยสจุ

ริต 
 
Resolving Doubts 
การแก้ปัญหาเม่ือมีข้อสงสัย 
 

The Company has made an effort to include in these Policies guidance covering a broad 
range of important legal and ethical requirements.  However, these Policies are not intended to 
be exhaustive.  Simply because a situation is not specifically addressed by these Policies does 
not mean there are no legal or ethical concerns.   
 บริษัทได้พยายามท่ีจะระบแุนวทางท่ีครอบคลมุข้อกําหนดทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีสําคญัไว้ในนโ

ยบายเหลา่นี ้อยา่งไรก็ตาม นโยบายเหลา่นีไ้มไ่ด้มีเป้าหมายท่ีจะระบรุายละเอียดไว้ทัง้หมด 

เพียงแคเ่พราะเหตกุารณ์อนัใดอนัหนึง่ไมไ่ด้ถกูกล่าวไว้ในนโยบายเหลา่นี ้

ไมไ่ด้หมายความวา่จะไมมี่ข้อกงัวลเก่ียวกบักฎหมายและจริยธรรมในเร่ืองดงักลา่ว  
 

If you are not sure whether an action is consistent with OMNOVA's Business Conduct 
Policies, seek help from your manager and ask yourself whether you can answer "yes" to all of 
the following questions: 
 ถ้าหากทา่นไมแ่นใ่จวา่การกระทําใดเป็นไปตามนโยบายการประกอบธุรกิจของออมโนวา่หรือไม ่

ให้ขอความชว่ยเหลือจากผู้จดัการของทา่นและถามตวัเองวา่ ทา่นสามารถตอบวา่ “ใช”่ 

ในคําถามตอ่ไปนีท้ัง้หมดหรือไม ่
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1. Is the action the right thing to do? 
การกระทําดงักลา่วเป็นสิง่ท่ีถกูต้องหรือไม่ 

 
2.  Would I be comfortable having this action reported in the local newspaper or on 

the evening news?  
เราจะรู้สกึสบายใจเม่ือการกระทํานีถ้กูรายงานในหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน 

หรือในข่าวชว่งเย็นหรือไม่ 
 

3.  Would I feel proud if the action was reported to my family? My coworkers?  My 
manager? 
เราจะรู้สกึภมูิใจหรือไมถ้่าการกระทําดงักลา่วถกูรายงานตอ่ครอบครัวของเรา 

เพ่ือนร่วมงานของเรา หรือ ผู้จดัการของเรา 
 

4.  Will my action protect OMNOVA's reputation for integrity? 
การกระทําของเราจะเป็นการปกป้องช่ือเสียงของออมโนวา่ในเร่ืองความซ่ือสตัย์หรือไม ่
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POLICY ADMINISTRATION 
การบริหารนโยบาย 
 
 The Chief Executive Officer has exclusive authority to issue Company Policies. Any 
question regarding how these Policies should be interpreted or applied should be addressed to 
the Law Department. 
 เจ้าหน้าท่ีบริหารมีอํานาจเฉพาะในการออกนโยบายของบริษัท คําถามใดๆ 

ในเร่ืองของการตีความหรือการนําไปใช้ ท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายเหลา่นีค้วรจะถกูสง่ไปยงัแผนกกฎหมาย 
 
 In most instances, these Policies must be strictly adhered to without exception. In a 
limited number of cases, an exception may be appropriate. Any employee who believes that an 
exception to any of these Policies is appropriate should contact his or her manager first. If the 
manager agrees that an exception is appropriate, the approval of the Law Department must 
then be obtained. 
 โดยทัว่ไปนโยบายเหลา่นีจ้ะต้องถกูปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัดโดยปราศจากข้อยกเว้น 

จะมีก็แตเ่พียงบางกรณีท่ีอาจมีข้อยกเว้น พนกังานคนใดซึง่เช่ือวา่มีข้อยกเว้นจากนโยบายใดๆ 

เหลา่นีค้วรจะปรึกษาผู้จดัการของตนก่อน ถ้าผู้จดัการเห็นวา่ข้อยกเว้นดงักลา่วสามารถนํามาใช้ได้ 

จะต้องได้รับการอนมุตัจิากแผนกกฎหมายก่อน 
 
 These Policies may be modified from time to time at OMNOVA’s sole discretion.  New 
Company Policies, as well as changes or amendments to these Policies, will be posted on the 
Company’s intranet.  Employees addressing a situation involving these Policies should check 
the Company intranet to obtain the most recent information. 

นโยบายเหลา่นีอ้าจจะถกูแก้ไขเป็นครัง้คราวตามดลุยพินิจแตเ่พียงผู้ เดียวของออมโนว่า 

นโยบายใหมข่องบริษัทรวมทัง้การเปล่ียนแปลง 

หรือการแก้ไขในนโยบายเหล่านีจ้ะถกูลงไว้ในระบบอินทราเน็ตของบริษัท 

พนกังานท่ีแจ้งเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายเหลา่นีค้วรจะตรวจสอบระบบอินทราเน็ตของบริษัทเพ่ือจะได้รั

บข้อมลูลา่สดุ 
 
The application and interpretation of these Policies are subject to the following:  
การใช้และการตีความของนโยบายเหลา่นีจ้ะขึน้อยูก่บัสิ่งตอ่ไปนี ้
 
(1) certain of these Policies may go beyond applicable legal requirements and thus 

should not be considered an interpretation of the applicable legal requirement; (2) any 
intentionally wrongful act by an OMNOVA employee or agent is beyond the scope of such 
person’s authority and is not an act by or on behalf of OMNOVA; (3) nothing in these Policies 
creates any employment right or contract and all employment is at-will terminable at any time 
with or without cause (unless otherwise required by law or agreed by written contract) and (4) 
no policy is intended to replace or supersede local work rules which may provide alternative 
procedures that are not contrary to the intent of these Policies.  
 (1) นโยบายบางข้ออาจจะอยูเ่หนือข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ดงันัน้ไมค่วรท่ีจะถกูพิจารณาวา่เป็นการตีความของข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีใช้บงัคบั   

(2) การกระทําความผิดโดยเจตนา 
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โดยพนกังานหรือตวัแทนของออมโนวา่ท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจหน้าท่ีของบคุคลดงักลา่ว ไมใ่ชก่ารกระทําโดย 

หรือในนามของออมโนวา่  (3) จะไมมี่สิ่งใดๆ ในนโยบายเหลา่นีท่ี้จะก่อให้เกิดสิทธิหรือสญัญาในการจ้างงาน 

และการจ้างงานทัง้หมดสามารถท่ีจะเลิกได้ด้วยความสมคัรใจตลอดเวลาโดยจะมีเหตผุลหรือไมก็่ตาม 

(เว้นแตกํ่าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนโดยกฎหมายหรือตกลงกนัไว้โดยสญัญาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร) และ (4) 

จะไมมี่นโยบายใดท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือแทนท่ี หรือทดแทนข้อบงัคบัการทํางาน 

ซึง่อาจจะให้ทางเลือกอ่ืนท่ีไมข่ดัแย้งกบัเจตจํานงของนโยบายเหลา่นี ้
 
DIRECTIVES 
แนวทางการปฏิบัติ 
 

In addition to OMNOVA’s Business Conduct Policies, the Company has established 
Directives that address specific application of certain Policies and other important matters.  
Directives are issued and updated by corporate departments with the approval of senior 
management.  These Directives are available on the Company’s intranet.   
 นอกจากนโยบายการปฏิบตัิงานของออมโนว่า 

บริษัทได้จดัทําแนวทางการปฏิบตัขิึน้เพ่ือใช้สําหรับนโยบายบางอยา่งเป็นการเฉพาะ 

และเพ่ือใช้สําหรับเร่ืองสําคญัอ่ืนๆ 

แนวทางการปฏิบตัถิกูออกและถกูปรับปรุงให้ทนัสมยัโดยแผนกตา่งๆขององค์กรโดยความเห็นชอบของผู้บริหา

รระดบัสงู แนวทางการปฏิบตัเิหลา่นีส้ามารถดไูด้จากระบบอินทราเน็ตของบริษัท 
 
As an employee of OMNOVA, you are required to become familiar with and adhere to 

Directives applicable to your job functions.  If you have a question regarding a specific Directive, 
you should seek assistance from the relevant corporate department. 
 ในฐานะพนกังานของออมโนวา่ 

ทา่นถกูกําหนดให้ทําความคุ้นเคยและปฏิบตัิตามแนวทางการปฏิบตัท่ีิเหมาะสมกบัการปฏิบตังิานของท่าน 

หากทา่นมีคําถามเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัใิดๆเป็นการเฉพาะ 

ทา่นควรจะขอความชว่ยเหลือจากแผนกท่ีเก่ียวข้องในองค์กร 
 
Directives are modified from time to time, so you should periodically check the 

Company’s intranet to ensure that you have the most recent version. 
 แนวทางการปฏิบตัจิะถกูแก้ไขเป็นครัง้คราว ดงันัน้ 

ทา่นควรจะตรวจสอบเป็นระบบอินทราเน็ตของบริษัทเป็นประจํา เพ่ือให้มัน่ใจวา่ท่านมีฉบบัลา่สดุ 
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OBEY THE LAW 
ปฏิบัตติามกฎหมาย 
 
 It is OMNOVA's policy to comply with all applicable laws and regulations.  Every employee 
is required to understand and comply with the laws and regulations that apply to his or her job 
responsibilities.  Compliance is required both in letter and spirit.   
 เป็นนโยบายของออมโนวา่ท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบท่ีใช้บงัคบัทัง้หมด 

พนกังานทกุคนจะต้องเข้าใจและปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ ท่ีใช้กบังานท่ีรับผิดชอบของเขาและเธอ 

การปฏิบตัิตามเป็นเร่ืองท่ีต้องกระทํา ทัง้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและโดยเจตนารมณ์  
  

Compliance with the law is a minimum, absolutely essential condition for working at 
OMNOVA.  No excuse justifies breaking the law.  No one at any level of the Company has the 
authority to require or permit you to violate the law. 

 
 การปฏิบตัิตามกฎหมายเป็นเง่ือนไขขัน้ต่ําสดุท่ีมีความสําคญัมากสําหรับการทํางานท่ีออมโนวา่ 

จะไมมี่ข้อแก้ตวัใดสําหรับการทําผิดกฎหมาย 

และจะไมมี่บคุคลไมว่า่ในระดบัใดของบริษัทท่ีจะมีอํานาจกําหนดหรืออนมุตัใิห้ทา่นฝ่าฝืนกฎหมาย 
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DO 
ทาํ 

 

DON'T 
ไม่ทาํ 

• Take personal responsibility for 
performing your job in compliance with 
these Policies and all applicable laws 
and regulations. 

ใช้ความรับผิดชอบสว่นตวัสาํหรับการ 

ปฏิบตัิงานของทา่นให้เป็นไปตามนโยบาย 

เหลา่นีแ้ละกฎหมายและระเบียบท่ีใช้บงัคบั 

ทัง้หมด 

• Assume it's acceptable to follow 
instructions if to do so will violate the 
law or these Policies. 

คิดเอาวา่การปฏิบตัิตามคําสัง่เป็นสิง่ท่ี 

สามารถทําได้ถงึแม้วา่การกระทําดงักลา่วจะ 

ฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบาย 

• Consult your manager or the Law 
Department if you have any doubts 
about whether an action is legal or 
violates these Policies. 

ปรึกษาผู้จดัการของทา่นหรือแผนกกฎหมาย 

หากทา่นมีข้อสงสยัวา่การกระทําของทา่นถกู 

กฎหมายหรือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายหรือไม ่

• Assume someone else will act to 
correct a problem -- you must take 
action if you believe the law is being 
violated. 

คิดเอาวา่จะมีคนอ่ืนจะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ 

ถกูต้อง— ทา่นต้องดาํเนินการหากทา่นเช่ือ 

วา่มกีารฝ่าฝืนกฎหมายเกิดขึน้ 

• Follow legal advice from the Law 
Department, particularly if there are 
conflicting legal requirements. 

ปฏิบตัิตามคําแนะนําทางกฎหมายจากแผนก 

กฎหมายโดยเฉพาะถ้ามีข้อขดัแย้งกนัใน 

ข้อกําหนดทางกฎหมาย 

• Assume a practice is legal simply 
because it has been done before or by 
someone else. 

คิดเอาวา่วิธีการปฏิบตัิท่ีทําเป็นกิจวตัรถกู 

กฎหมายเพียงเพราะวา่สิง่นัน้ได้ถกูทํามา 

ก่อนหรือทําอยูแ่ล้วโดยบคุคลอ่ืน 
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FAIR EMPLOYMENT PRACTICES   
การจ้างงานท่ีเป็นธรรม 

 
It is an OMNOVA core value to treat people with respect, dignity and fairness and to 

strive to provide a work environment in which all employees can reach their potential.  
 เป็นความเช่ือหลกัของออมโนวา่ท่ีจะปฏิบตัิตอ่ทกุคนด้วยความเคารพ 

ความมีเกียรตแิละความยตุธิรรม 

และพยายามท่ีจะจดัหาสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีพนกังานทกุคนสามารถทํางานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 
 
As part of its commitment to fair employment practices, OMNOVA's policy is to provide 

employment opportunities free of discrimination or harassment.   
 ถือเป็นส่วนหนึง่ของความรับผิดชอบของบริษัทในเร่ืองการจ้างงานท่ีเป็นธรรม 

นโยบายของออมโนวา่คือ การให้โอกาสในการจ้างงานโดยปราศจากการเลือกปฏิบตัหิรือการล่วงละเมิด 
 
Discrimination is treating a person more or less favorably with respect to his or her 

employment (including recruiting, hiring, training, salary and promotion) than you otherwise 
would because of his or her race, gender, color, religion, national origin, age, sexual orientation, 
disability, or other non-job-related personal characteristic.    

การเลือกปฏิบตัคืิอ การปฏิบตัติอ่บคุคลหนึง่ในเร่ืองเก่ียวกบัการจ้างงาน 

โดยความช่ืนชอบท่ีมากหรือน้อยกวา่ทา่น (รวมถึงการรับพนกังานใหม ่การจ้างงาน การอบรม 

เงินเดือนและการเล่ือนตําแหนง่) หรือมิฉะนัน้เพราะวา่ เชือ้ชาติ เพศ สีผิว ศาสนา สญัชาตต้ินกําเนิด อาย ุ

รสนิยมทางเพศ การไร้ความสามารถ หรือลกัษณะเฉพาะของบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบังาน 
 
Harassment is any behavior related to a person’s race, gender, color, religion, national 

origin, age, sexual orientation, disability or any other non-job-related personal characteristic that 
creates an intimidating, threatening, hostile or offensive work environment or unreasonably 
interferes with an employee’s work performance.   

การลว่งละเมิด คือพฤตกิรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั เชือ้ชาต ิเพศ สีผิว ศาสนา สญัชาตต้ินกําเนิด อาย ุ

รสนิยมทางเพศ การไร้ความสามารถ หรือลกัษณะเฉพาะของบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบังานของบคุคล 

ซึง่ก่อให้เกิดการคกุคาม การขม่ขู ่การมุง่ร้ายหรือความก้าวร้าวตอ่สภาพแวดล้อมในการทํางานหรือ 

เป็นการรบกวนอยา่งมากตอ่ประสิทธิภาพการทํางานของพนกังาน 
 
Fair employment practices also means protecting the confidentiality of employee 

records.  Access to employee records may only be given to authorized persons with a legitimate 
reason to have access. 

การจ้างงานท่ีเป็นธรรม ยงัหมายความรวมถึง การปกป้องข้อมลูท่ีเป็นความลบัของพนกังาน 

การเข้าถึงข้อมลูของพนกังานอาจจะทําได้เฉพาะบคุคลท่ีได้รับอนญุาตและมีเหตผุลอนัสมควรในการเข้าถึงข้อ

มลู 
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DO 
ทาํ 

 
DON'T 
ไม่ทาํ 

• Take personal responsibility for assuring 
your conduct is free of any actions that 
constitute discrimination or harassment. 
ใช้ความรับผิดชอบสว่นตวัเพ่ือทําให้มัน่ใจวา่คว 

ามประพฤตขิองทา่นปราศจากการกระทําใดๆ 

 ท่ีเป็นการเลือกปฏิบตัหิรือล่วงละเมิด 
 

• Assume it is someone else's responsibility 
to take action if you believe there may be 
discrimination or harassment in violation of 
this Policy. 
คดิเอาวา่เป็นความรับผิดชอบของบคุคลอ่ืนท่ีจ 

ะดําเนินการหากทา่นเช่ือวา่อาจจะมีการเลือกป 

ฏิบตัหิรือการล่วงละเมิดท่ีเป็นการฝ่าฝืนนโยบายนี ้

• Base personnel decisions in the workplace 
on merit and treat fellow employees with 
respect, dignity and fairness at all times 
วางพืน้ฐานในการตดัสินใจของตนในสถานท่ีทํางา 

นด้วยคณุธรรมและปฏิบตัิตอ่เพ่ือนพนกังานด้วยคว 

ามเคารพ ความมีเกียรตแิละด้วยความยตุธิรรมตลอดเวลา 
 

• Tolerate offensive remarks, unwelcome sexual 
advances or verbal or physical conduct that 
creates a fearful or hostile work environment. 
เพิกเฉยตอ่ข้อคดิเห็นท่ีก้าวร้าว การลว่งละเมิดทางเพศ  

หรือความประพฤตทิัง้ทางวาจาหรือทางร่างกายท่ีก่อ 

ให้เกิดความกลวัหรือการมุง่ร้ายของสภาพแวดล้อม 

การทํางาน 

• Take action to address any situation where 
you or another employee has not been treated 
consistent with OMNOVA's commitment to 
fair employment practices. 
ดําเนินการแจ้งเหตกุารณ์ใดๆ 

ท่ีทา่นหรือพนกังานคนอ่ืนไมไ่ด้รับการปฏิบตัติามพนัธ 

ะสญัญาของออมโนว่าในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจ้างงานท่ีเ 

ป็นธรรม 
 

• Disclose confidential employee records except for 
a proper business reason. 
เปิดเผยเอกสารท่ีเป็นความลบัของพนกังาน เว้นแต ่มีเหตผุ 

ลอนัสมควรตามหน้าท่ี 

• Read OMNOVA's Fair Employment Practices 
Directive. 
อา่นวิธีการปฏิบตัใินเร่ืองการจ้างงานท่ีเป็นธรรมขอ 

งออมโนวา่ 

(OMNOVA’s Fair Employment Practices Directive) 
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SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENTAL  
ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
 

It is OMNOVA's policy to operate its facilities and conduct its business activities in a 
manner that protects the safety and health of its employees and preserves and protects the 
environment.   
 เป็นนโยบายของออมโนวา่ท่ีจะดําเนินงานในสถานประกอบการของบริษัท และ ดําเนินธุรกิจตา่งๆ 

โดยวิธีการท่ีเป็นการปกป้อง ความปลอดภยัและสขุภาพของพนกังาน และ สงวนไว้และรักษาไว้ซึง่สิ่งแวดล้อม 
 
As part of its ongoing commitment to its employees, customers, shareholders and 

communities, OMNOVA will: 
 ถือเป็นส่วนหนึง่ของความรับผิดชอบอย่างตอ่เน่ืองของบริษัทตอ่พนกังาน ลกูค้า 

ผู้ ถือหุ้นและชมุชนออมโนวา่จะ: 
 
• Comply with all applicable regulatory requirements and where appropriate implement 

programs and processes to achieve greater protection. 
ปฏิบตัิตามข้อกําหนดท่ีใช้บงัคบัทกุประการ 

และจดัเตรียมโปรแกรมและกระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มีการปกป้องท่ีดีย่ิงขึน้ 
 
• Provide a safe workplace for each of its employees and conduct its business in a manner 

which preserves and protects the environment. 
จดัให้มีสถานท่ีทํางานท่ีปลอดภยัสําหรับพนกังานของบริษัท 

และประกอบธุรกิจในรูปแบบซึง่เป็นการสงวนไว้และรักษาไว้ซึง่สิ่งแวดล้อม 
 
• Continually improve our safety, health, environmental and security practices to reduce 

injuries, provide secure work environments, avoid creation of waste and pollution, promote 
recycling and minimize adverse impacts on the environment. 
ทําการปรับปรุงเร่ืองความปลอดภยั สขุภาพ สิ่งแวดล้อม 

และการรักษาความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือลดการได้รับบาดเจ็บ 

จดัให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีปลอดภยั หลีกเล่ียงการก่อให้เกิดของเหลือทิง้และมลพิษ 

สง่เสริมให้มีการนํากลบัมาใช้ใหม ่และลดผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายตอ่สิ่งแวดล้อม 
 
• Involve and hold accountable employees at all levels of the Company to design, implement 

and enforce safety, health, environmental and security programs to comply with this policy. 
จดัให้พนกังานมีสว่นร่วมและให้พนกังานท่ีรับผิดชอบในทกุระดบัของบริษัททําการออกแบบ 

นํามาใช้และบงัคบัใช้ โปรแกรม ความปลอดภยั สขุภาพ 

สิ่งแวดล้อมและการรักษาความปลอดภยัเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายนี ้

• Provide appropriate safety, health, environmental and security training, education and 
information. 
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จดัให้มีการฝึกอบรม การให้การศกึษาและการให้ข้อมลูท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัความปลอดภยั สขุภาพ 

สิ่งแวดล้อมและการรักษาความปลอดภยั 
 
• Employ qualified safety, health and environmental professionals and continually strengthen 

their capabilities. 
จ้างผู้ เช่ียวชาญท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมในเร่ืองความปลอดภยั สขุภาพและสิ่งแวดล้อม 

และทําการเพิ่มขีดความสามารถของคนเหลา่นัน้อยา่งตอ่เน่ือง 
 

 
DO 
ทาํ 

 
DON’T 
ไม่ทาํ 

• Become familiar with OMNOVA's 
Safety, Health and Environmental 
practices and procedures. 
ทําความคุ้นเคยกบัวิธีปฏิบตัิและกระบ 

วนการทางด้านความปลอดภยั สขุภา 

พและสิ่งแวดล้อม 

• Assume safety, health and environmental 
issues are only the concerns of the 
experts. 
คดิเอาวา่ประเด็นในเร่ืองของความปลอดภยั 

สขุภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองของผู้ เช่ียวช 

าญโดยเฉพาะ 

• Report to your manager all Safety, 
Health and Environmental incidents 
and any practice inconsistent with our 
Safety, Health and Environmental 
practices and procedures. 
รายงาน เหตกุารณ์และการปฏิบตังิาน 

ท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยั สขุภาพแ 

ละสิ่งแวดล้อมทัง้หมดท่ีไมส่อดค 

ล้องกบัวิธีปฏิบตัิและกระบวนการในเร่ื 

องความปลอดภยั 

สขุภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทไปยงั 

ผู้จดัการของทา่น 

• Tolerate any practices that fail to comply 
with our Safety, Health and 
Environmental Policy. 
เพิกเฉยตอ่การปฏิบตัใิดๆ ท่ีไมเ่ป็นไปตามน 

โยบายด้านความปลอดภยั สขุภาพและสิ่งแ 

วดล้อมของบริษัท 

• Make accurate reports, and correct 
any inaccurate information previousl 
 reported. 
จดัทํารายงานท่ีถกูต้องและแก้ไขข้อมลูท่ี 

คลาดเคล่ือนท่ีได้รายงานไปแล้วให้ถกูต้อง 

• Tolerate any use of illegal drugs in the 
workplace or the abuse of alcohol or  
prescription drugs. 
เพิกเฉยตอ่การใช้ยาท่ีผิดกฎหมายในสถา 

นท่ีทํางานหรือบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮ 

อล์หรือยาท่ีต้องมีใบสัง่จากแพทย์อยา่งไมถ่กูต้อง 
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AVOIDING CONFLICTS OF INTEREST 

หลีกเล่ียงการขัดกันในผลประโยชน์ 
 

OMNOVA's Policy requires employees to avoid conflicts of interest.  A conflict of interest 
occurs whenever an individual’s personal interests may conflict with the interests of the 
Company.  Each employee has a duty of loyalty to the Company and a responsibility to make 
business decisions solely in the best interests of the Company. 
 นโยบายของออมโนวา่กําหนดให้พนกังานต้องหลีกเล่ียงจากการขดักนัในผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ขดักนัเกิดขึน้เม่ือใดก็ตามท่ีผลประโยชน์ของบคุคลใดบคุคลหนึง่อาจจะขดักนักนัผลประโยชน์ของ

บริษัท 

พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องซ่ือสตัย์ตอ่บริษัทและมีความรับผิดชอบในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัท

แตเ่พียงอย่างเดียว 
 
Examples of a conflict of interest are when an employee, a family member or a relative: 

 ตวัอยา่งของการขดักนัในผลประโยชน์ คือ เม่ือพนกังาน สมาชิกในครอบครัว หรือญาต:ิ 
 
• has a financial or ownership interest in, or is a director, officer, employee or agent of, 

an organization that is a customer, supplier or competitor of the Company. 
มีผลประโยชน์ในรูปของเงินหรือในรูปของความเป็นเจ้าของ หรือเป็นกรรมการ เจ้าหน้าท่ี พนกังาน 

หรือตวัแทนขององค์กรซึง่เป็นลกูค้า ผู้จดัหาสินค้าและวตัถดุบิ หรือ คูแ่ขง่ทางการค้าของบริษัท 

• takes advantage of any business opportunity related to the business of the 
Company. 
หาประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• has an outside business interest which diverts significant time or attention from 
responsibilities owed to OMNOVA. 
มีผลประโยชน์ทางธุรกิจจากภายนอก 

ซึง่เบ่ียงเบนเวลาและความตัง้ใจไปจากความรับผิดชอบในงานท่ีมีตอ่ออมโนว่า 

• takes or uses OMNOVA time, property or other resources for personal gain or 
advantage, or for the advantage of others outside the Company. 
เอาไปหรือใช้ เวลา ทรัพย์สิน หรือทรัพยากรอ่ืนๆ ของออมโนวา่ 

เพ่ือผลกําไรหรือประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลอ่ืนภายนอกบริษัท 
 
 There are many other circumstances in which an employee’s duty of loyalty to the 
Company may be, or appear to be, in conflict with a personal interest.  Sometimes a conflict can 
be resolved if it is fully disclosed.  If you have any question about whether an activity or interest 
presents a conflict of interest, discuss the situation with your manager or the Law Department. 

มีหลายๆ เหตกุารณ์ซึง่บทบาทหน้าท่ีของพนกังานในเร่ืองความซ่ือสตัย์ตอ่บริษัท 

อาจจะหรือปรากฏวา่ขดัแย้งกบัผลประโยชน์สว่นตวั ในบางครัง้การขดักนัในผลประโยชน์ 

อาจจะถกูแก้ไขได้ถ้าหากมีการเปิดเผยเร่ืองดงักลา่วอยา่งครบถ้วน ถ้าหากทา่นมีคําถามใดๆ 
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วา่การกระทําหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับมีการขดักนัของผลประโยชน์หรือไม ่

ให้ปรึกษาเร่ืองดงักลา่วกบัผู้จดัการของทา่นหรือแผนกกฎหมาย

DO 

ทาํ 

DON'T 

ไม่ทาํ 

• Make full and accurate disclosure 
of any activity, investment, or 
relationship that could be a potential 
conflict. 

ทําการเปิดเผยอย่างครบถ้วนและถกูต้อ 

งในการกระทํา การลงทนุหรือความสมั 

พนัธ์ใดๆ ท่ีอาจจะมีการขดักนัในผลประโยชน์ 

• Become involved in any activity, 
investment, or other relationship  
that could create a conflict with 
 your OMNOVA employment. 

เก่ียวข้องกบัการกระทํา  

การลงทนุหรือความสมัพนัธ์อ่ืนใดท่ีก่ 

อให้เกิดการขดักนัในผลประโยชน์ของ 

ทา่นกบัการจ้างงานของออมโนวา่ 

• Avoid any relationship, influence or 
activity that might impair your ability to 
make objective and fair business decisions 
solely in the best interest of the Company. 

หลีกเล่ียงความสมัพนัธ์ 

การชกัจงูหรือการกระทําใดๆ  

ท่ีอาจจะทําให้เกิดความบกพร่องในการวางเป้าหม 

ายหรือการตดัสินใจอยา่งถกูต้องเพ่ือผลประโยชน์ส ู

งสดุของบริษัทแตเ่พียงผู้ เดียว 

• Use your position with the Company 
for personal gain, including taking 
advantage of any business opportunity 
of the Company. 

ใช้ตําแหนง่ของทา่นในบริษัทเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

รวมทัง้การหาประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใดๆ  

ของบริษัท 

• Remember that the appearance of a 
conflict can do as much damage as  
an actual conflict. 

พงึตระหนกัวา่การปรากฎขึน้ของการขดัก ั

นของผลประโยชน์สามารถทําความเสียหา 

ยได้มากเทา่กนักบัตวัผลประโยชน์ท่ีขดักนันัน้ 

• Use, sell, borrow, loan or take any OMNOVA 
property for personal gain or any other  
purpose, except for legitimate OMNOVA  
business purposes. 

ใช้ ขาย ยืม 

ให้ยืมหรือนําทรัพย์สินใดๆของออมโนวา่ไปเพ่ือปร 

ะโยชน์ของตนเองหรือเพ่ือวตัถปุระสงค์อยา่งอ่ืน 

เว้นแต ่

เพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีถกูต้องทางธุรกิจของออมโนวา่ 
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AVOIDING IMPROPER PAYMENTS 
หลีกเล่ียงการจ่ายเงนิท่ีไม่เหมาะสม 

 
OMNOVA does business on the basis of price, quality and service.  We expect our 

customers and suppliers to do business on the same basis.  OMNOVA's Policies strictly prohibit 
making or receiving unlawful, improper or other questionable payments to or from customers, 
suppliers, governments or others.  Such payments may constitute bribery, which violates these 
Policies and the law.  Improper payments made through an agent or other third party are also a 
violation of this Policy and the law. 
 ออมโนวา่ประกอบธุรกิจอยู่บนพืน้ฐานของราคา คณุภาพ และการให้บริการ พวกเราคาดหวงัว่าลกูค้า 

และ ผู้จดัหาสินค้าและวตัถดุิบ จะทําธุรกิจอยู่บนพืน้ฐานเดียวกนั นโยบายของออมโนวา่ห้าม จา่ย หรือ 

รับเงินท่ีไมถ่กูต้องตามกฎหมาย ไมเ่หมาะสมหรือท่ีมีข้อสงสยั จากหรือให้กบั ลกูค้า ผู้จดัหาสินค้าและวตัถดุบิ 

หนว่ยงานของรัฐ หรือบคุคลอ่ืนใดก็ตามโดยเด็ดขาด 

การจา่ยเงินดงักลา่วอาจจะเป็นการให้สินบนซึง่ฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมาย 

การจา่ยเงินท่ีไมเ่หมาะสมผา่นทางตวัแทน หรือบคุคลภายนอกเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและกฎหมายด้วย 
 
This Policy and specific anti-bribery laws, including the United States Foreign Corrupt 

Practices Act, expressly prohibit providing government officials, employees and representatives 
with anything of value.  Severe penalties, including imprisonment, attach to violations of these 
laws.   
 นโยบายฉบบันีแ้ละกฎหมายป้องกนัการให้สินบน 

รวมถึงพระราชบญัญัตป้ิองกนัการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีในตา่งประเทศของสหรัฐฯ (The United States 

Foreign Corrupt Practices Act) ได้ห้ามไว้อย่างชดัแจ้งในการให้สิ่งใดๆ ท่ีมีมลูคา่แก่เจ้าหน้าท่ี 

พนกังานและผู้แทนของรัฐบาล บทลงโทษท่ีรุนแรง 

รวมถึงโทษจําคกุได้ถกูกําหนดไว้หากมีการฝ่าฝืนกฎหมายเหลา่นี ้
 
This Policy and the law also prohibit any Company contribution to a political candidate or 

party.  No Company funds, employee work-time or Company property or facilities may be used 
to support any political candidate or party. 
 นโยบายฉบบันีแ้ละกฎหมายยงัห้ามบริษัทใดๆ 

ให้เงินชว่ยเหลือแก่ผู้สมคัรรับเลือกตัง้หรือพรรคการเมือง จะต้องไมมี่การนําเงินทนุของบริษัท 

เวลาของพนกังานหรือ ทรัพย์สินหรือ สถานท่ีของบริษัท ไปใช้เพ่ือสนบัสนนุ ผู้สมคัรแข่งขนัทางการเมือง 

หรือพรรคการเมือง 
 
To strengthen business relationships (excluding government officials, employees or 

representatives), modest gifts can be offered and accepted if it is consistent with customary 
business practice, is unsolicited, is not in violation of law and is permitted by the other employer.  
However, cash should never be given or received and no gift should be accepted or given if it 
may be perceived as obligating the recipient or if it could be construed as a bribe, kickback or 
payoff.   
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 เพ่ือเพิ่มความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (ยกเว้น เจ้าหน้าท่ี พนกังาน หรือ ผู้แทนของรัฐบาล) 

ของขวญัท่ีพอประมาณสามารถ ให้และรับได้ถ้าเป็นเร่ืองท่ีสอดคล้องกบัธรรมเนียมปฏิบตัใินการทําธุรกิจ 

และไมไ่ด้ถกูร้องขอ และไมเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และได้รับอนญุาตจากนายจ้างอ่ืน 

อยา่งไรก็ตามไมค่วรมีการให้หรือรับเงินสด และไมค่วรให้หรือรับของขวญัหากรู้วา่จะเป็นข้อผกูมดัของผู้ รับ 

หรือถ้าอาจจะถกูตีความวา่เป็นการให้สินบน เงินใต้โต๊ะหรือเงินสินบน 
 

DO 

ทาํ 

DON'T 

ไม่ทาํ 

• Seek legal advice if there is 
any question whether a pay 
ment may be improper. 

ให้หาคําแนะนําทางกฎหมาย ห 

ากมีข้อสงสยัใดๆว่าการจา่ยเงินอ 

าจจะไมเ่หมาะสม 

• Give or promise anything of value 
to a government official, employee 
or representative. 

ให้หรือสญัญาวา่จะให้สิ่งใดๆ ท่ีมีมลูค ่

าแก่เจ้าหน้าท่ี พนงังานหรือตวัแทนของรัฐบาล 

• Ask questions and exercise 
caution before hiring a representative 
to arrange business for OMNOVA. 

ถามคําถามและใช้ความระมดัระวงัก่อน 

ทําการจ้างตวัแทนเพ่ือจดัการทางธุรกิจสํา 

หรับออมโนวา่ 

• Accept or give gifts of cash or cash 
equivalents. 

รับหรือให้ของกํานลัท่ีเป็นเงินสดหรือเป็ 

นสิ่งท่ีเทียบเทา่เงินสด 

• Discuss with your manager any gifts or 
proposed gifts (including entertainment) that 
you are not certain are appropriate. 

ปรึกษาผู้จดัการของทา่น หากมีของกํานลัใดๆ 

หรือมีการเสนอให้ของกํานลัใดๆ 

(รวมถึงการให้สิ่งบนัเทิง) 

ท่ีทา่นไมแ่นใ่จวา่เหมาะสมหรือไม ่

• Make any payment or contribution with 
Company funds or other resources to a  
political party or candidate.   
ทําการจา่ยเงินหรือให้ความช่วยเหลือด้วยเงิน 

หรือทรัพย์สินอ่ืนๆของบริษัทแก่ผู้สมคัรแขง่ขนัท 

างการเมืองหรือพรรคการเมือง 

 • Accept or give any gifts that might be 
construed as a kickback, bribe or payoff. 

รับหรือให้ของกํานลัใดๆ 

ท่ีอาจจะถกูตีความว่าเป็นการให้สินบน 

เงินใต้โต๊ะหรือเงินสินบน 



20 

HONEST DEALING IN THE MARKETPLACE 
ความซ่ือสัตย์ในการตดิต่อทางธุรกิจในตลาด 
 

Customers, suppliers, government agencies and communities depend on the honesty 
and accuracy of OMNOVA's communications.  In all your dealings on behalf of the Company, 
you have an obligation to communicate truthfully, free from any misleading or inaccurate 
information.  This obligation includes promptly informing affected parties when there has been 
an error or a change has occurred.   
 ลกูค้า ผู้จดัหาสินค้าและวตัถดุบิ หนว่ยงานราชการ และชมุชน 

ขึน้อยู่กบัความซ่ือสตัย์และความถกูต้องในการตดิตอ่ส่ือสารของออมโนวา่ 

ในการตดิตอ่ทางธุรกิจทัง้หมดของทา่นในนามของบริษัท ทา่นมีหน้าท่ีท่ีจะติดตอ่ส่ือสารด้วยความเป็นจริง 

โดยปราศจากข้อมลูท่ีเป็นเท็จหรือคลาดเคล่ือน 

หน้าท่ีนีร้วมถึงการแจ้งข้อมลูแก่คูก่รณีท่ีได้รับผลกระทบในทนัทีเม่ือมีข้อผิดพลาด 

หรือมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 
 
Honest dealing also means that advertising and product information must always be 

truthful.  Using misleading or deceptive information is never justifiable – it is not only unethical, it 
may be illegal.  All product information and recommendations, including specifications, 
performance attributes and physical properties must be substantiated by objective evidence.   

ความซ่ือสตัย์ในการติดตอ่ทางธุรกิจยงัหมายความถึง การโฆษณา 

และข้อมลูของผลิตภณัฑ์จะต้องเป็นความจริงเสมอ 

การใช้ข้อมลูท่ีไมเ่ป็นจริงหรือหลอกลวงเป็นเร่ืองท่ีไมส่ามารถใช้เป็นข้อแก้ตวัได้ –

สิ่งดงักลา่วไมเ่พียงแตข่ดัตอ่หลกัจริยธรรมแตอ่าจจะผิดกฎหมายด้วย 

ข้อมลูและคําแนะนําท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ทัง้หมด รวมทัง้ รายละเอียด คณุลกัษณะ และลกัษณะทางกายภาพ 

จะต้องสามารถพิสจูน์ได้โดยหลกัฐานท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจริง 
 
Gathering information about our competitors is a legitimate and important business 

activity but only when done using proper means.  You must never use, or ask any third party to 
use, unlawful or unethical means such as misrepresentation, deception, theft, or bribery to 
gather any such information. 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวกบัคูแ่ขง่ของเราเป็นเร่ืองท่ีถกูต้องตามกฎหมายและมีความสําคญัตอ่การ

ดําเนินธุรกิจ แตจ่ะต้องทําโดยใช้วิธีการท่ีถกูต้อง ท่านจะต้องไมใ่ช้หรือขอให้บคุคลอ่ืนใช้ 

วิธีการท่ีผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย เชน่ การบิดเบือนความจริง การหลอกลวง 

การขโมยหรือการตดิสินบนเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูดงักล่าว 
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DO 
ทาํ 

 
DON'T 
ไม่ทาํ 

• Communicate to customers, suppliers 
and others truthfully, free from any 
misleading or inaccurate information.   
ตดิตอ่กบัลกูค้า ผู้จดัหาสินค้าและวตัถดุิบ และ 

บคุคลอ่ืนๆ ด้วยความจริง 

ปราศจากข้อมลูท่ีไมจ่ริงหรือคลาดเคล่ือน 

• Make a claim about a Company or a  
competitor's product that has not been  
substantiated through objective product  
testing. 
กลา่วอ้างถึงผลิตภณัฑ์ของบริษัทหรือคูแ่ขง่  

โดยยงัไมไ่ด้มีการพิสจูน์ความเป็นจริงผา่ 

นทางการทดสอบ 

• Make sure that all product information 
and specifications are backed up by 
objective scientific data. 
ทําตรวจสอบให้แนใ่จว่า 

ข้อมลูและรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ทัง้หมด 

ถกูสนบัสนนุโดยข้อมลูท่ียืนยนัได้ทางวิทยาศาส

ตร์ 

• Unfairly disparage or spread rumors  
about competitors or their products.   
วิพากษ์วิจารณ์ หรือ ปลอ่ยข่าวลือ ท่ีไมถ่กูต้อง  

เก่ียวกบัคูแ่ขง่ หรือ ผลิตภณัฑ์ของคูแ่ขง่ 

• Comply with the Company's Advertising 
Approval Policy prior to using or 
publishing any advertising or marketing 
materials. 
ปฏิบตัิตามนโยบายการอนมุตักิารโฆษณา 

(Advertising Approval 

Policy)ของบริษัทก่อนการใช้ 

หรือการตีพิมพ์โฆษณาหรือส่ือทางการตลาดใดๆ 

• Ship any product which has or may have  
an inaccurate certificate of analysis or  
other inaccurate product information. 
สง่ผลิตภณัฑ์ใดๆ ท่ีมี หรือ อาจจะมีใบรับรอง 

ผลิตภณัฑ์ หรือ ข้อมลูผลิตภณัฑ์ท่ีไมถ่กูต้อง 

 • Accept business information about others 
if you have reason to believe it was 
gathered using unlawful or unethical 
means. 
ยอมรับข้อมลูทางธุรกิจของผู้ อ่ืนถึงแม้จะเช่ือได้ว่ 

าข้อมลูดงักล่าวถกูเก็บรวบรวมโดยใช้วิธีการท่ีผิด 

กฎหมายหรือขดัตอ่ศีลธรรม 
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COMPLYING WITH FAIR COMPETITION AND ANTITRUST LAWS 
การปฏิบัตติามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าท่ีเป็นธรรมและกฎหมายป้องกันการผูกขาด 
 
 OMNOVA believes in competing fairly because we all benefit from fair, free and open 
markets.  Many countries, including the United States, have enacted antitrust and fair 
competition laws to protect free enterprise and benefit customers and consumers.  It is 
OMNOVA's policy that all employees strictly comply with all applicable antitrust and competition 
laws. 
 ออมโนวา่เช่ือในการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมเพราะวา่ 

พวกเราทกุคนได้รับประโยชน์จากตลาดท่ีเปิดเสรีและเป็นธรรม 

ในหลายๆประเทศรวมทัง้สหรัฐอเมริกาได้มีการออกกฎหมายการแขง่ขนัทางการค้าท่ีเป็นธรรมและกฎหมายป้อ

งกนัการผกูขาดเพ่ือท่ีจะปกป้องการค้าเสรี และเพ่ือประโยชน์ของลกูค้าและผู้บริโภค 

เป็นนโยบายของออมโนวา่ท่ีพนกังานทกุคนจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายการแขง่ขนัทางการค้าท่ีเป็นธรรม 

และกฎหมายป้องกนัการผกูขาดทัง้หมดอย่างเคร่งครัด 
 

These laws generally prohibit competitors (and sometimes suppliers and customers) 
from having any agreement or understanding to jointly act or refrain from acting if the effect 
would "harm competition".  Examples include: 
 กฎหมายเหลา่นีโ้ดยทัว่ไปจะห้ามคูแ่ขง่ (และในบางครัง้รวมถึง ผู้จดัหาสินค้าและวตัถดุบิ และ ลกูค้า) 

ในการทําสญัญาหรือข้อตกลงใดๆ ในการร่วมกนักระทําหรือไมก่ระทําการ 

ถ้าผลจากการดงักลา่วจะเป็นผลร้ายตอ่การแขง่ขนั ตวัอยา่งเชน่ 
 

• Any agreement or understanding between competitors regarding prices or matters 
affecting prices.  
สญัญาหรือข้อตกลงใดๆ ระหวา่ง คูแ่ขง่ท่ีเก่ียวกบั ราคา หรือเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่ราคา 

• Any agreement or understanding between competitors to "divide up" markets, 
products, territories, or customers.  
สญัญาหรือข้อตกลงใดๆ ระหวา่งคูแ่ขง่ เพ่ือ “แบง่” ตลาด ผลิตภณัฑ์ อาณาเขต หรือลกูค้า 

• "Bid-rigging" -- agreements or understandings not to bid or how to bid on any 
procurement. 
การฮัว้ประมลู—สญัญาหรือข้อตกลงท่ีจะไมเ่ข้าประมลู 

หรือท่ีกําหนดวิธีการวา่จะประมลูอยา่งไรเพ่ือให้ได้งานมา 

• Any agreement or understanding that limits a customer's right to sell products, or 
conditions the sale of products on an agreement to buy other products. 
สญัญาหรือข้อตกลงท่ีจะจํากดัสิทธิของลกูค้าในการขายสินค้า 

หรือตัง้เง่ือนไขในการขายสินค้าบนข้อตกลงท่ีว่าจะต้องซือ้สินค้าอย่างอ่ืน 
 
Antitrust and fair competition laws are very complex and difficult to apply.  In addition, 

violations of these laws carry severe criminal penalties often including imprisonment.  Prior to 
engaging in any joint activity with a customer, supplier or competitor, legal advice is required.   
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กฎหมายการแขง่ขนัทางการค้าท่ีเป็นธรรมและกฎหมายป้องกนัการผกูขาด 

เป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อนมากและยากท่ีจะปฏิบตัติาม นอกจากนัน้ 

การฝ่าฝืนกฎหมายเหลา่นีมี้บทลงโทษทางอาญาท่ีรุนแรง และบอ่ยครัง้รวมถึงโทษจําคกุ 

ดงันัน้ถ้าจะร่วมทํากิจกรรมใดๆ กบัลกูค้า ผู้จดัหาสินค้าและวตัถดุบิ หรือคูแ่ขง่ 

จะต้องได้รับคําแนะนําทางกฎหมายก่อน 
 

 
DO 
ทาํ 

 
DON'T 
ไม่ทาํ 

• Compete in every lawful way to win 
every competitive advantage for 
OMNOVA. 
แขง่ขนัในทกุช่องทางท่ีถกูกฎหมายเพ่ือให้ออมโ 

นวา่มีความได้เปรียบในการแขง่ขนั 

• Have any discussions with competitors 
regarding prices or any matters affecting  
prices. 
ทําการสนทนากบัคูแ่ขง่เก่ียวกบัราคาหรือเร่ือง 

ท่ีมีผลกระทบตอ่ราคา 

• Immediately leave any meetings where 
competitors, or others begin to talk about 
inappropriate or possibly illegal subjects  
and immediately report such activities to  
the Law Department. 
ให้ออกจากท่ีประชมุใดๆ ในทนัทีท่ีคูแ่ขง่หรือบ ุ

คคลอ่ืนเร่ิมพดูคยุในเร่ืองท่ีไมถ่กูต้องหรืออา 

จจะเป็นเร่ืองท่ีผิดกฎหมายและให้รายงานเร่ื 

องดงักลา่วตอ่แผนกกฎหมายในทนัที 

• Have any discussions with competitors 
regarding "dividing up" markets, products, 
territories, or customers. 
ทําการสนทนากบัคูแ่ขง่เก่ียวกบัการ “แบง่"”ตลาด 

ผลิตภณัฑ์ อาณาเขตหรือลกูค้า 

• Seek legal advice before undertaking any  
joint activity involving a competitor or  
potential competitor. 
ขอคําแนะนําทางกฎหมายก่อนท่ีจะร่วมกระทํา 

การใดๆกบั คูแ่ขง่หรือคนท่ีมีความเป็นไปได้ว่ 

าจะมาเป็นคูแ่ขง่ 

• Read OMNOVA's Antitrust and Fair  
Competition Compliance Directive. 

• Meet or communicate with competitors 
except for legitimate business reasons. 
พบ หรือติดตอ่กบัคูแ่ขง่ 

ยกเว้นมีเหตผุลท่ีถกูต้องตามกฎหมายในทางธุรกิจ 

อา่นแนวทางการปฏิบตัใินเร่ืองการปฏิบตัิตาม 

กฎหมายการแขง่ขนัทางการค้าท่ีเป็นธรรมและ 

กฎหมายป้องกนัการผกูขาดของออมโนวา่ 

(OMNOVA’s Antitrust and Fair Competition 

Directive) 
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KEEPING COMPLETE AND ACCURATE BUSINESS RECORDS 
การเก็บรักษาเอกสารทางธุรกิจท่ีสมบูรณ์และถูกต้อง 
 

OMNOVA's Policies and the law require the Company to keep complete and accurate 
business records which fully and accurately reflect the Company's condition and transactions. 
 นโยบายของออมโนวา่และกฎหมาย กําหนดให้บริษัทเก็บเอกสารทางธุรกิจท่ีสมบรูณ์และถกูต้อง 

ซึง่แสดงให้เห็นถึงสถานภาพ และธุรกรรมตา่งๆของบริษัทอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 
 
OMNOVA depends on its business records for many purposes including producing 

reports to management, shareholders, creditors, and government agencies.  The creation of any 
records intended to mislead or conceal is prohibited and every employee has an obligation to 
promptly report and correct any known errors.  
 ออมโนวา่ต้องพึง่พาเอกสารทางธุรกิจในหลายๆวตัถปุระสงค์ รวมทัง้การใช้ทํารายงานให้ผู้บริหาร 

ผู้ ถือหุ้น เจ้าหนีแ้ละหน่วยงานของรัฐ การจดัทําบนัทกึใดๆท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือบดิเบือน 

หรือปกปิดเป็นสิ่งต้องห้าม และพนกังานทกุคนมีหน้าท่ีในการรายงานในทนัทีและทําการแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ 

ท่ีรับรู้ 
 
Examples of violations of this Policy include: 
ตวัอยา่งของการฝ่าฝืนนโยบายนี ้ได้แก่ 
 

• Making false claims on an expense report, time sheet or any other report 
ปลอมเอกสารเรียกร้อง เงินคา่ใช้จา่ย ตารางเวลาการทํางาน และรายงานอ่ืนๆ 

• Creating false performance, quality, safety or environmental results 
ปลอมผลประสิทธิภาพการทํางาน คณุภาพ ความปลอดภยัหรือสิ่งแวดล้อม 

• Recording false sales or recording sales early 
บนัทกึการขายปลอมหรือบนัทกึการขายลว่งหน้า 

• Understating or overstating liabilities or assets 
กลา่วถึงหนีส้ินหรือทรัพย์สิน สงูกวา่หรือต่ํากวา่ความเป็นจริง 

• Hiding the true nature of any transaction 
ปิดบงัลกัษณะท่ีแท้จริงของธุรกรรมใดๆ 

 
 As part of these Policies, employees are required to follow the Company's record 
retention and disposal procedures to ensure that Company business records are maintained, 
stored, and, when appropriate, destroyed in accordance with the Company's needs and in 
compliance with environmental, tax, employment, trade and other legal and regulatory 
requirements.   
 

โดยถือเป็นสว่นหนึง่ของนโยบายนี ้พนกังานต้องปฏิบตัิตามวิธีการจดัเก็บเอกสาร 

และวิธีการทําลายเอกสารของบริษัท เพ่ือท่ีจะแนใ่จได้ว่า เอกสารการทําธุรกิจของบริษัทถกูดแูล 

เก็บรักษาและทําลาย เม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกบัความต้องการของบริษัท 

และเป็นไปตามกฎและระเบียบท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม การจ้างงาน การค้าและกฎระเบียบอ่ืนๆ 
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DO 
ทาํ 

 
DON’T 
ไม่ทาํ 

• Provide timely, accurate and complete 
information regarding transactions or 
events. 
ให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง สมบรูณ์ และตรงตอ่เวลาเก่ี 

ยวกบัธุรกรรมและเหตกุารณ์ตา่งๆ 

• Intentionally delay recording any 
transactions or events into Company 
records. 
ตัง้ใจท่ีจะชะลอการบนัทึกข้อมลูธุรกรรม 

หรือเหตกุารณ์ใดๆ ลงในเอกสารของบริษัท 

• Notify management immediately if you 
become aware of any error in 
OMNOVA’s 
financial or other business records.  
แจ้งผู้บริหารในทนัที ถ้าทา่นพบวา่มีข้อผิด 

ลาดใดๆ ในเอกสารทางการเงินหรือบนัทกึ 

ข้อมลูอ่ืนๆ ของออมโนวา่ 

• Knowingly record incorrect, incomplete 
or misleading information about any 
transaction or event. 
บนัทกึข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมหรือเหตกุ 

ารณ์ใดๆ ทัง้ท่ีรู้วา่ไมถ่กูต้อง ไมส่มบรูณ์และ 

คลาดเคล่ือน 

• Maintain and destroy business records 
in compliance with OMNOVA's 
Information 
Management Directive. 
เก็บรักษาและทําลายเอกสารทางธุรกิจตามแน 

วทางการปฏิบตัใินเร่ืองการจดัการข้อมลูของ 

ออมโนวา่ 

• Destroy any records that you have been 
notified are, or may become, the subject 
of litigation or other legal proceeding.  
ทําลายบนัทกึข้อมลูๆ 

ท่ีทา่นได้รับแจ้งซึง่เป็นหรืออาจจะกลายเป็นป 

ระเดน็ในคดีหรือกระบวนการทางกฎหมายอ่ืนๆ 

• Comply with the OMNOVA Limits of 
Authority that apply to your job 
responsibilities. 
ปฏิบตัิตามข้อจํากดัของหน้าท่ีของออมโนว่า 

ซึง่ใช้กบัความรับผิดชอบในงานของทา่น 

(OMNOVA’s Information Management 

Directive) 
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INSIDER TRADING AND TIPPING 
การใช้ข้อมูลภายในหรือการให้ข้อมูลภายในเพ่ือซือ้ขายหลักทรัพย์ 
  

OMNOVA is committed to fair, open and honest markets for publicly traded securities.  
"Insider trading" and "stock tipping" undermine these principles and are illegal under the 
securities laws of most countries.  OMNOVA's Policies require full compliance with these laws.   

ออมโนวา่ ยดึมัน่ในตลาดสําหรับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเปิดเสรี เทา่เทียมและยตุธิรรม 

การใช้ข้อมลูภายในเพ่ือซือ้ขายหลกัทรัพย์ และการให้ข้อมลูหุ้น 

เป็นการทําลายหลกัการเหล่านีแ้ละเป็นเร่ืองท่ีผิดกฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสว่นใหญ่ 

นโยบายของออมโนวา่ กําหนดให้ปฏิบตัิตามกฎหมายเหลา่นีอ้ย่างครบถ้วน 
 
 Insider trading means buying or selling stock or other securities of any company 
(including OMNOVA) while in possession of material non-public information about the company.  
Stock tipping means disclosing material non-public information about a company to a relative, 
friend or others -- to enable that person to profit from buying or selling stock of the company.   
 การใช้ข้อมลูภายในเพ่ือซือ้ขายหลกัทรัพย์ หมายถึง การซือ้หรือขายหุ้น หรือหลกัทรัพย์อ่ืนๆ 

ของบริษัทใดๆ (รวมทัง้ออมโนวา่) ในขณะท่ีครอบครอง 

ข้อมลูสําคญัของบริษัทท่ีไม่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน การให้ข้อมลูภายใน หมายถึง 

การเปิดเผยข้อมลูสําคญัของบริษัทท่ีไมมี่การเปิดเผยตอ่สาธารณชนให้กบั เครือญาติ เพ่ือน หรือบคุคลอ่ืน 

เพ่ือท่ีจะให้บคุคลดงักลา่วได้รับผลกําไรจากการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท 
 Under the securities laws, you are prohibited from buying, selling or tipping (including 
savings plan transactions) while in possession of material non-public information.  Generally, 
information is "non-public" if it is not generally available and "material" information is any 
information an investor might use in deciding to buy, sell or hold securities. 
 ภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ ทา่นถกูห้ามจากการซือ้ ขาย หรือให้ข้อมลู 

(รวมถึงธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการออม) (Savings plan transactions) 

ในขณะท่ีครอบครองข้อมลูสําคญัของบริษัทท่ีไมมี่การเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยทัว่ไปข้อมลูจะ 

“ไมเ่ป็นข้อมลูสาธารณะ” ถ้าข้อมลูดงักลา่วไมไ่ด้มีอยู่ทัว่ไป และ ข้อมลู “สําคญั” คือข้อมลูใดๆ 

ซึง่นกัลงทนุอาจจะใช้ในการตดัสินใจซือ้ ขาย หรือถือหลกัทรัพย์ 
Securities laws violations carry severe penalties, including imprisonment.  If you 

question whether you may have material non-public information, seek legal assistance prior to 
engaging in any transaction. 
 การฝ่าฝืนกฎหมายหลกัทรัพย์มีโทษท่ีรุนแรง รวมถึงโทษจําคกุ 

ถ้าทา่นมีคําถามวา่ทา่นอาจจะมีข้อมลูสําคญัท่ีไมมี่การเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

ให้ขอความชว่ยเหลือทางกฎหมายก่อนท่ีจะเข้าทํา     ธุรกรรมใดๆ 
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DO 
ทาํ 

 
DON'T 
ไม่ทาํ 

• Consider whether you are in possession 
of material non-public information about 
a company before trading in its securities 
or disclosing that information to 
someone 
who may trade. 
พิจารณาวา่ทา่นมีการครอบครองข้อมลูสําคญั 

ของบริษัทท่ีไมมี่การเปิดเผยตอ่สาธารณชนหรือ 

ไม ่ก่อนท่ีจะซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือเปิดเผยข้อ 

มลูดงักลา่วให้กบับคุคลใด ซึ่งอาจจะทําการ 

ซือ้ขาย 

• Trade in OMNOVA stock, or the 
stock of another company, based 
on material non-public information. 
ซือ้ขายหุ้นของออมโนวา่ 

หรือหุ้นของบริษัทอ่ืนโดยใช้ข้อมลูสํา 

คญัท่ีไมมี่การเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

• Seek legal advice from the Law 
Department 
if there is any question whether you 
possess 
material non-public information. 
ขอคําแนะนําทางกฎหมายจากแผนกกฎหมาย 

ถ้ามีคําถามใดๆวา่ท่านได้ครอบครองข้อมลูสํา 

คญัท่ีไมมี่การเปิดเผยตอ่สาธารณชนหรือไม่ 

• Provide third parties with "tips" about 
OMNOVA's stock, or another company's stock, 
based on material non-public information. 
ให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอกเก่ียวกบัหุ้นของออมโนวา่ 

หรือหุ้นของบริษัทอ่ืน 

โดยเป็นข้อมลูสําคญัท่ีไมมี่การเปิดเผยตอ่สาธารณชน 
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PROTECTING INTELLECTUAL PROPERTY AND CONFIDENTIAL INFORMATION 
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลท่ีเป็นความลับ 
 

The ideas, concepts, inventions, strategies and other business related information which 
you develop and use are important and valuable "Intellectual Property" which belong to the 
Company.  It is OMNOVA's policy to protect, maintain and defend its rights in all commercially 
significant intellectual property and to use those rights in responsible ways.   
 ความคดิ แนวคดิ สิ่งประดิษฐ์ กลยทุธ์ และข้อมลูทางธุรกิจอ่ืนๆ ซึง่ทา่นได้พฒันาขึน้และนํามาใช้ 

เป็นทรัพย์สินทางปัญญาท่ีสําคญัและทรงคณุคา่ของบริษัท เป็นนโยบายของออมโนว่าท่ีจะปกป้อง ดแูล 

และคุ้มครองสิทธิตา่งๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีความสําคญัในทางการค้าทัง้หมดของบริษัท 

และใช้สิทธิเหลา่นัน้อยา่งมีความรับผิดชอบ  
 

In some cases, protecting our Intellectual Property means acquiring a patent, trademark 
or copyright.  In other cases, we protect our Intellectual Property by maintaining strict 
confidentiality.  All employees are obligated to protect OMNOVA's Intellectual Property from 
unauthorized disclosures or use.  This responsibility continues even after you leave OMNOVA's 
employment.   
 ในบางกรณี การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หมายถึง การขอรับสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า 

และลิขสิทธ์ิ ในบางครัง้เราปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยการเก็บรักษาเอาไว้เป็นความลบั 

พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีท่ีจะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของออมโนวา่จากการเปิดเผย 

หรือการใช้โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

ความรับผิดชอบนีจ้ะดํารงอยูถึ่งแม้วา่ทา่นจะพ้นจากการเป็นพนกังานของออมโนว่าไปแล้ว 
 
Just as you are obligated to protect OMNOVA's Intellectual Property, you must also 

respect the Intellectual Property rights of others.  The law and these Policies prohibit 
unauthorized use or disclosure of the confidential information or other Intellectual Property 
owned by others.  Any such disclosure or use may expose the Company and you to civil 
lawsuits, significant fines and criminal penalties.   
 นอกจากทา่นมีหน้าท่ีในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของออมโนวา่ 

ทา่นต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืนด้วย 

กฎหมายและนโยบายเหลา่นีห้้ามการใช้หรือเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืนโด

ยไมไ่ด้รับอนญุาต การเปิดเผยหรือการใช้ใดๆ ดงักลา่ว อาจจะทําให้บริษัทหรือตวัทา่นถกูดําเนินคดีทางแพง่ 

ต้องชําระคา่ปรับเป็นจํานวนมาก หรือถกูลงโทษในทางอาญา 
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DO 
ทาํ 

 
DON'T 
ไม่ทาํ 

• Store all confidential information 
in a secure location and obtain a 
written confidentiality agreement 
prior to disclosing or receiving 
confidential information from others. 

เก็บข้อมลูท่ีเป็นความลบัทัง้หมดในสถ 

านท่ีท่ีปลอดภยั และได้รับสญัญาเก็บรักษ 

าข้อมลูท่ีเป็นความลบั ก่อนทําการเปิดเผยห 

รือรับข้อมลูท่ีเป็นความลบัจากบคุคลอ่ืน 

• Discuss confidential OMNOVA 
matters with outsiders or in public 
places, where others may overhear. 

พดูคยุเร่ืองราวท่ีเป็นความลบัของออ 

มโนวา่กบับคุคลภายนอก 

หรือในสถานท่ีสาธารณะซึง่บคุคลอ่ื 

นอาจจะได้ยิน 

• Determine whether OMNOVA should 
seek patent protection or registration 
rights prior to using any new invention 
or trademark. 

พิจารณาวา่ ออมโนวา่ควรจะขอรับความคุ้ 

มครองทางสิทธิบตัร หรือสิทธิในทางทะเบี 

ยนตา่งๆ ก่อนท่ีจะมีการใช้สิ่งประดษิฐ์หรือ 

เคร่ืองหมายการค้าใหมใ่ดๆ 

• Use patents, trademarks, copyrights or 
confidential information owned by others 
without permission. 

ใช้สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า 

ลิขสิทธ์ิหรือข้อมลูท่ีเป็นความลบั 

ซึง่เป็นของบคุคลอ่ืนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

• Promptly inform the Law Department 
of any suspected infringement of 
OMNOVA Intellectual Property. 

แจ้งแผนกกฎหมายทนัทีท่ีมีการสงสยัวา่มี 

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของออมโนวา่ 

• Comply with the guidelines for use 
of the OMNOVA trademarks and 
trade names contained in the 
OMNOVA Identity Manual. 

ปฏิบตัิตามคําแนะนําในการใช้เคร่ืองหมายการค้า 

หรือช่ือทางการค้าท่ีอยูใ่นคูมื่อเอกลกัษณ์ของออมโนว่า 

(OMNOVA Identity Manual) 

• Accept or use an outsider's suggestion 
for a new product, process, formulation, 
design or name, without legal advice. 

รับหรือปฏิบตัติามคําแนะนําของบคุคลภาย 

นอกเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์ ขบวนการ สตูร รูปแบบ 

หรือช่ือ โดยปราศจากคําแนะนําทางกฎหมาย 

• Implement or make a significant 
investment 
in new product or process programs 
without first obtaining a freedom to 
practice clearance from the Law 
Department. 
นําไปปฏิบตัหิรือทําการลงทนุจํานวนมากใ 

นผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  หรือใช้โปรแกรมตา่งๆ 

โดยไมไ่ด้รับการตรวจผา่นจากแผนกกฎหมายก่อ

น 
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COMPLYING WITH IMPORT/EXPORT CONTROLS 

การปฏิบัตติามมาตรการควบคุมการนําเข้า/ส่งออก 
 
 Most countries regulate international trade, such as imports and exports, for a variety of 
reasons, including industrial policy, national security and foreign policy.  It is OMNOVA's policy 
to comply with all import/export laws and regulations. 
 ประเทศสว่นใหญ่ควบคมุการค้าระหว่างประเทศ เชน่ การนําเข้าและการสง่ออก จากเหตผุลหลายๆ 

ประการ รวมทัง้ นโยบายทางด้านอตุสาหกรรม ความมัน่คงของชาต ิและนโยบายตา่งประเทศ 

เป็นโยบายของออมโนวา่ท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัการนําเข้า/สง่ออกทัง้หมด 

 
Import laws restrict what products can be imported, and require imported goods to be 

accurately described, classified and valued.  Export laws may prohibit or require a license 
before products can be exported and may prohibit export to certain countries and persons.  
Other international trade laws require country of origin marking, and prohibit cooperating with 
international boycotts, among other things. 
 กฎหมายควบคมุการนําเข้า จํากดัว่าสินค้าใดสามารถนําเข้ามาได้ 

และกําหนดสินค้านําเข้าวา่จะต้องถกูระบรุายละเอียด แบง่ประเภท และประเมินมลูคา่อยา่งถกูต้อง 

กฎหมายควบคมุการสง่ออก อาจจะห้ามหรือกําหนดให้มีใบอนญุาตก่อนท่ีสินค้าจะถกูสง่ออก 

และอาจจะห้ามการสง่ออกไปยงับางประเทศ และให้แก่คนบางคน กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศอ่ืนๆ 

กําหนดให้มีสญัลกัษณ์แสดงประเทศแหลง่กําเนิด 

และอาจห้ามทําความร่วมมือในการคว่ําบาตรระหวา่งประเทศ 
 

If you are involved with imports or exports, you have an obligation to understand and 
follow all applicable import/export laws and regulations.   Violation of these laws can result in 
OMNOVA being denied import/export privileges as well as substantial fines and penalties. 
 หากทา่นเก่ียวข้องกบัการนําเข้าหรือสง่ออก 

ทา่นมีหน้าท่ีท่ีจะทําความเข้าใจและปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเข้า/สง่ออกทัง้หมด 

การฝ่าฝืนกฎหมายเหลา่นีอ้าจมีผลทําให้ออมโนว่าถกูระงบัสิทธิในการนําเข้า/สง่ออก 

รวมทัง้อาจต้องเสียคา่ปรับเป็นจํานวนมาก และอาจถกูบทลงโทษอ่ืน 
 
To assure OMNOVA's compliance, all import/export transactions must be cleared in 

advance with the Director of Import/Export Compliance. 
เพ่ือให้แนใ่จในการปฏิบตัิตามของออมโนวา่ 

ธุรกรรมการนําเข้า/สง่ออกทัง้หมดต้องถกูทําให้ชดัเจนลว่งหน้ากบัผู้ อํานวยการด้านการนําเข้า/สง่ออก 

(Director of Import/Export Compliance) 
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DO 
ทาํ 

 
DON'T 
ไม่ทาํ 

• Obtain clearance from the Import/ 
Export Compliance Director prior 
to importing or exporting any product. 
ได้รับการตรวจผา่นจากผู้ อํานายการ กา 

รนําเข้า/สง่ออก (Import/Export Compliance 

 Director) ก่อนการนําเข้าหรือสง่ออกสินค้าใดๆ 

• Make any arrangement to import or 
export any products (including 
samples) prior to obtaining clearance 
from the director of Import/Export 
Compliance. 
ทําข้อตกลงใดในการนําเข้าหรือสง่ออก 

ผลิตภณัฑ์ใดๆ (รวมทัง้ตวัอย่างผลิตภณัฑ์) 

ก่อนได้รับการตรวจผา่นจากผู้ อํานวยกา 

รนําเข้า/สง่ออก 

• Learn and understand the extent to 
which import/export controls apply to 
transactions conducted by your business, 
even outside the United States. 
เรียนรู้และเข้าใจ มาตรการควบคมุการนําเข้า 

/สง่ออกท่ีใช้ในธุรกรรมการประกอบธุรกิจของ 

ทา่นแม้กระทัง่ภายนอกสหรัฐอเมริกา 

• Assume that a product which has been 
reformulated or otherwise changed will 
not need to be reclassified for import/ 
export purposes. 
คดิเอาวา่ผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการสร้างขึน้ใหม่ 

หรือถกูเปล่ียนแปลง 

ไมจํ่าเป็นท่ีจะต้องถกูจดัประเภทใหมเ่พ่ือว ั

ตถปุระสงค์ในการนําเข้า/สง่ออก 

• Read and understand the OMNOVA Solutions 
Import/Export Law Compliance Directive. 
อา่นและเข้าใจ 

แนวทางการปฏิบตัทิางกฎหมายเร่ืองการนําเข้า/สง่ออ

กของ       ออมโนวา่ 

 

  


