่ ออก
การปฏิบ ัติตามกฎการสง
ั ันธ์ในเชงิ พาณิชย์ก ับ PPG
่ ออกนีได้ถก
่ ไปย ังธุรกิจทงหมดที
การเตือนภ ัยเรืองการปฏิบ ัติตามกฎการสง
ู สง
ั
มีความสมพ
ึ
่ ออก
Industries Inc. หรือบริษ ัทในเครือ (“PPG”) ซงอาจมี
สว่ นเกียวข้องในประเด็นการควบคุมการสง
่ ต่อการเตือนภ ัยนีให้ก ับทุกคนทีบริษ ัทของท่านซงทํ
ึ างานเกียวก ับการสง
่ ออกผลิตภ ัณฑ์ของ PPG
โปรดสง

ความรับผิดชอบในการควบคุมกา
รสง่ ออก ทีสําคัญ
นโยบายการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎการค ้าของ
PPG
ในหลักจริยธรรมสากลฉบับล่าสุดได ้กล่
าวไว ้ว่า...
"เรากําหนดให ้พนั กงานของเราทําควา
มเข ้าใจและปฏิบต
ั ต
ิ ามกฏหมายด ้านก
ารปฏิบต
ั ต
ิ ามกฏการค ้า
รวมทังระเบียบข ้อบังคับ
นโยบายและขันตอนของ PPG
ในทุกประเทศทีเราดําเนินธุรกิจ
ซึงรวมถึงระเบียบข ้อบังคับว่าด ้วยการ
นํ าเข ้า ส่งออก นํ าเข ้าเพือส่งออก
และกิจกรรมทีถือเป็ นการส่งออกในฐา
นะผู ้ส่งออกสินค ้า
เราต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดทีควบคุม
การถ่ายโอนสินค ้าและข ้อมูลไปยังประ
เทศอืนๆ บางประเทศหรือบุคคล
เพือความปลอดภัยของประเทศและด ้ว
ยเหตุผลด ้านนโยบายต่างประเทศ
ในบางกรณี
อาจไม่อนุญาตให ้มีการส่งออกเลย
เช่น
การส่งออกไปยังประเทศหรือบุคคลที
ถูกควําบาตรหรือสังห ้ามไม่ให ้มีการค ้า
ขาย ในประเทศอืนๆ
การส่งออกอาจต ้องได ้รับการอนุญาต
ล่วงหน ้าจากสหรัฐอเมริกาหรือรัฐบาล
ท ้องถิน "
อ่านคําแนะนํ าเพิมเติมเกียวกับนโยบาย
นีภายใต ้หัวข ้อ
"หลักจริยธรรมของบริษัท" ได ้ที
www.ppg.com
มีหลักจริยธรรมสากลฉบับแปลให ้ใช ้ได ้
บนเว็บไซต์นี

ในฐานะหุน
้ สว่ นธุรกิจของ PPG
โปรดทราบว่าท่านมีความร ับผิดชอบทีสําค ัญเกียวก ับการติดต่อธุรกิจก ับ PPG
่ ออก
ทีเกียวข้องก ับการสง
เราคาดหวังว่าท่านจะ:
1. ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและระเบียบว่าด ้วยการควบคุมและสนั บสนุนการส่งออกของสหรัฐอเ
มริกาและแต่ละประเทศ
การดําเนินการหลายอย่างทีเกิดขึนนอกประเทศสหรัฐอเมริกาจะอยูภ
่ ายใต ้อํานาจกฎหมา
ยของสหรัฐอเมริกา
ทังนีเนืองจากมีการใช ้กฎหมายและระเบียบว่าด ้วยการควบคุมและสนับสนุนการส่งออกข
องสหรัฐอเมริกานอกอาณาเขต
สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับการควบคุมและสนั บสนุนการส่งออกของสหรัฐอเม
ริกาได ้ทีเว็บไซต์ตอ
่ ไปนี: www.bis.doc.gov, www.pmddtc.state.gov และ
www.treasury.gov
2. รับข ้อมูลเกียวกับหลักจริยธรรมสากลของ PPG (หลักจริยธรรม)
โดยเฉพาะเมือมีความเกียวข ้องกับการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎการส่งออก
ในการเตือนภัยครังนีมีข ้อความบางส่วนทีตัดตอนมาจากนโยบายการปฏิบ ัติตามกฎกา
รค้าจากหลักจริยธรรมของ PPG
หลักจริยธรรมทังหมดได ้มีการจัดเตรียมไว ้ในหลายภาษาและสามารถดูทางออนไลน์ได ้
ที www.ppg.com
3. โปรดรายงานไปยังหัวหน ้าฝ่ ายกํากับการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบ ("CCO") ของ PPG
หากท่านสงสัยหรือพบว่ามีการฝ่ าฝื นกฎหมายหรือระเบียบว่าด ้วยการควบคุมและสนับสนุ
นการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ซึงเกียวข ้องกับสินค ้าหรือพนั กงานของ PPG
ในขอบเขตทีการรายงานดังกล่าวได ้รับอนุญาตตามกฎหมายในประเทศของท่าน
นอกจากนี PPG ยังสนั บสนุนให ้ท่านทําการรายงาน
หากสงสัยหรือพบว่ามีการฝ่ าฝื นนโยบายการปฏิบ ัติตามกฎการค้าของ PPG
ท่านสามารถส่งรายงานเกียวกับการฝ่ าฝื นได ้สามช่องทาง ได ้แก่:
 ข ้อมูลลับ PPG, "สายด่วน" นิรนาม
 ระบบรายงานทางออนไลน์ของ PPG
 ส่งอีเมลโดยตรงไปยัง CCO ของ PPG (ChiefComplianceOfficer@ppg.com)
สามารถหาข ้อมูลเกียวกับวิธก
ี ารรายงานเหล่านีได ้ที www.ppg.com
ระบบรายงานทังแบบสายด่วนและแบบออนไลน์ได ้รับการตรวจสอบโดย CCO ของ PPG
การโต ้กลับใครก็ตามทีรายงานอย่างบริสท
ุ ธิใจเมือสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นกฎหมายหรือนโย
บายการปฏิบ ัติตามกฎการค้าของเรา ถือว่าผิดต่อนโยบายของ PPG
นอกจากนีเรายังยึดมันทีจะรักษาความลับของข ้อมูลและความเป็ นนิรนามของรายงานดัง
กล่าว และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยความเป็ นส่วนตัวของข ้อมูลตามทีกําหนด
การไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและระเบียบว่าด ้วยการควบคุมและสนับสนุนการส่งออก
หรือการไม่สนั บสนุน PPG ในความพยายามทีจะปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎการส่งออกอาจส่งผลให ้ PPG
ต ้องดําเนินการตามความเหมาะสม ซึงรวมถึงการยุตค
ิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา
โปรดติดต่อห ัวหน้าฝ่ายกําก ับการปฏิบ ัติตามกฎระเบียบของ
PPG
ทีหมายเลข
ในสหร ัฐอเมริกาหากท่านมีคําถามหรือความก ังวลใด ๆ เกียวก ับประเด็นทีกล่าวมาข้างต้น
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