หลักจรรยาบรรณ
ดําเนินชีวติ ตามค่านิยมของเราในทุก ๆ วัน

เริ� ม

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เรากล้ าพูด
เราเสริมสร้ าง
ค่านิยมหลักของ Workday

เราปกป้ อง

สารบัญ

เราลงมือทํา

2

ความรับผิดชอบของทุกคน

2

ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริ หาร

2

เรากล้
้ ถามเราเสริมสร้ าง
เรากล้าาพูพูดด—และกล้ ายกมือขึน

เราปกป้ อง

4

สถานที่ทำ� งานที่สร้างขึ้นจากความเคารพและการนับรวมทุกกลุ่มคน

4

เราปกป้ อง

เราลงมือทํเราแข่
า งขัน—อย่ างซื่อสั ตย์ แเราแข่
ขัน
ละเป็งนธรรม

4
5

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

เราเคารพ

เราใส่11
ใจ

การขายและการโฆษณา

11

ข้อมูลการแข่งขันและการแข่งขันที่เป็ นธรรม

11

ทรัพย์สินทางปัญญาของ Workday

12

ญญาของผู
3 เราลงมือทํา การปกป้ องทรัพย์สินทางปั
เราแข่
งขัน อ้ ื่น

เราเสริมสร้ าง—สถานทีท่ ำ� งานทีป่ ลอดภัยและการนับรวมทุกกลุ่มคน
Workday เป็ นนายจ้างที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
เรากล้ าพูด
เราเสริมสร้ าง
การป้ องกันการเลือกปฏิบตั ิและการล่วงละเมิด

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราเคารพ—กฎหมายและข้ อบังคับ

13

เล่นตามกฎกติกา
เราลงมือทํา

เราใส่12
ใจ

13

การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
เราแข่ งขัน
กฎหมายการค้า

เราเคารพ

13

เราใส่ ใจ

13

สถานที่ทำ� งานปลอดยาเสพติด

5

การใช้ขอ้ มูลวงในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

14

สุ ขภาพและความปลอดภัย

5

บันทึกที่แม่นย�ำ

14

เราปกป้
มูลความลั
ั เราปกป้ อง
เรากล้ าพูองด - ความเป็ นส่ วนตัว ข้ อเราเสริ
มสร้ าบงและทรัพย์ สินของบริษท
การรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย

ความสัมพันธ์กบั รัฐบาล

6 เราลงมือทํา
เราแข่ งขัน
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
6

15

เราเคารพ

เราใส่15
ใจ

ข้อมูลที่เป็ นความลับและเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ Workday

6

เราใส่ ใจ—เกีย่ วกับชุ มชนของเรา

16

ความเป็ นส่ วนตัวของพนักงาน

7

ความรับผิดชอบต่อสังคม

16

เคารพความเป็ นส่ วนตัวของผูอ้ ื่น
เรากล้ าพูด
เราเสริมสร้ าง
ทรัพย์สินและทรัพยากรของ Workday

เราปกป้ อง

เราลงมือท�ำ—อย่ างมีศีลธรรม

7

เราลงมือทํา

8

การให้ของขวัญและความบันเทิงทางธุรกิจ
เรากล้
าพูด
เราเสริมสร้ าง
ผลประโยชน์
ทบั ซ้อน

8

เราปกป้ อง

การป้ องกันการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

เรากล้ าพูด

7

เราเสริมสร้ าง

9

เราลงมือทํา

การสนับสนุนด้านการเมือง
เราแข่ งขัน
การสนับสนุนด้านการกุศล

เราเคารพ

16

เราใส่ ใจ

17

การแสดงความรับผิดชอบในการลดผลกระทบต่อทรัพยากรของเรา

17

ผลกระทบทัว่ โลก

17

การบริ หารจัดการ การสละสิ ทธิ์และการแก้ไข
เราแข่ งขัน

18

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

10

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เราแข่ งขัน

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

Workday, Inc. หลักจรรยาบรรณ
เรากล้ าพูด
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ค�ำน�ำ

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

เราลงมือทํา

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

มีค่านิยมหลักหกประการ ซึ่งเป็ นรากฐานส�ำหรับการท�ำงานของเราและความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและกัน
“ศีลธรรม” คือคุณค่าพื้นฐานที่สำ� คัญที่สุดของเรา เราพูดในสิ่ งที่เราหมายความ และหมายความในสิ่ งที่เราพูด เรามี
เรากล้ าพูด
เราเสริมสร้ าง
เราปกป้ อง
เราลงมือทํา
ความซื่อสัตย์ เปิ ดเผย ยุติธรรมและน่าเชื่อถือ เรามุ่งมัน่ ในการท�ำในสิ่ งที่ถกู ต้องในทุกสถานการณ์
Workday

ส่ วนใหญ่แล้ว…ความประพฤติที่ถกู ต้องมักจะชัดเจน แต่ในบางสถานการณ์กอ็ าจดูคลุมเครื อ หลักจรรยาบรรณจะ
ช่วยให้เราเข้าใจวิธีการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและศีลธรรม เพื่อให้เราสามารถมุ่งเน้นในค่านิยมหลักอื่น ๆ ของ
เรา ได้แก่ การจัดสรรสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ยอดเยีย่ มส�ำหรับพนักงาน การให้บริ การที่ดีเยีย่ มแก่ลกู ค้า การน�ำ
เรากล้ าตพูภัดณฑ์และบริ การที่เป็ นนวัตกรรม
เราเสริพร้
มสร้
างบมีความสนุกสนานในการท�
เราปกป้
อง
เสนอผลิ
อมกั
ำงานและการบรรลุ
ผลก�ำไรในระยะ เราลงมือทํา
ยาว
หลักจรรยาบรรณฉบับนี้จะช่วยน�ำทางคุณไปสู่ พฤติกรรมที่ทำ� ให้ Workday ประสบความส�ำเร็ จในทุกวัน ในขณะ
ที่คุณก�ำลังท�ำงานเพื่อบริ ษทั ของเรา โปรดจ�ำไว้วา่ คุณไม่ได้เพียงแค่อยูท่ ี่ทำ� งานแต่คุณอยูท่ ี่ Workday การน้อมรับ
หลัเรากล้
กจรรยาบรรณนี
อกัอง
นและกัน การไม่ปฏิบตั ิตาม เราลงมือทํา
้ เป็ นส่ วนหนึ่งของความมุ
าพูด
เราเสริม่งมัสร้น่ าทีง่เรามีให้กบั Workday และต่
เราปกป้
หลักจรรยาบรรณนี้อาจท�ำให้คุณ เพื่อนร่ วมงานของคุณ และ Workday ตกอยูใ่ นความเสี่ ยง และอาจส่ งผลให้มี
การลงโทษทางวินยั และอาจถูกให้ออกได้
หลักจรรยาบรรณนี้เป็ นทรัพยากรที่สำ� คัญเพื่อการรู ้จกั ความรับผิดชอบของคุณในขณะที่คุณท�ำงานในนามของ
Workday
เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ
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เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

Aneel Bhusri			

เรากล้ าพูด

David Duffield

เราเสริมสร้ าง

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เราแข่ งขัน

บทน�ำ

ความรับผิดชอบของทุกคน

ค่านิยมหลักของ Workday

ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริ หาร

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

ทุกคนมีหน้เราแข่
าที่รับงผิขัดนชอบในการตระหนักถึงประเด็เราเคารพ
นทางด้านจริ ยธรรม และท�ำในสิ่ งที่ถกู ต้เราใส่
อง ใจ
เรากล้ าพูด
เราเสริมสร้ าง
เราปกป้ อง
เราลงมือทํWorkmates
า
หลักจรรยาบรรณฉบับนี้อธิบายค่านิยมหลักของ Workday และความคาดหวังของ Workday ต่อวิธีที่
ส�ำหรับกิจกรรมธุรกิจทุกอย่าง โปรดท�ำความคุน้ เคยกับนโยบายของ Workday และคู่มือพนักงานที่เกี่ยวข้อง
คุณปฏิบตั ิหน้าที่ในขณะที่ทำ� ธุรกิจในนามของ Workday Workday มีความมุ่งมัน่ ที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ทั้งหมด (หรื อนโยบายการจ้างงานที่เทียบเท่า) เอกสารเหล่านี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความคาดหวังของ
มีจริ ยธรรมและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บงั คับทั้งหมด แม้วา่ หลักจรรยาบรรณนี้จะไม่ได้กล่าวถึงปัญหา หรื อ
Workday ต่อวิธีการที่พนักงานปฏิบตั ิงานในที่ทำ� งาน โปรดปฏิบตั ิตามกฎระเบียบการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับคุณ
สถานการณ์ทุกอย่างที่คุณอาจพบที่ Workday ไว้อย่างชัดเจน แต่หลักจรรยาบรรณนี้มีแนวทาง กฎเกณฑ์และ
และต�ำแหน่งของคุณ แม้วา่ คุณอาจรู ้สึกกดดันให้ทำ� อย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ บางครั้งปัญหาอาจเกิดขึ้นเมื่อทางเลือกใน
หลัเรากล้
กการที
ุณก�ำลัมงปฏิ
เราคาดหวังให้พนักงาน คณะ เราลงมือทํด้าานจริ ยธรรมที่ถกู ต้องยังไม่ชเราแข่
าพู่จดะต้องปฏิบตั ิตามในขณะที่คเราเสริ
สร้ าบงตั ิหน้าที่ในนามของ Workday
เราปกป้ อง
ขัน
เราใส่อกัใจงวล
ดั เจนงโปรดมองหาค�
ำแนะน�ำ หากคุณมีเราเคารพ
คำ� ถามหรื อข้อกังวลใด ๆ โปรดรายงานข้
กรรมการและผูร้ ับจ้างทุกคน (เรี ยกรวมกันว่า “Workmates”) รับรู ้และปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณนี้
ของคุณ หากคุณพบเห็นสิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณหรื อค่านิยมของเรา
ค่านิยมหลักของเราคือหลักปฏิบตั ิของเรา ซึ่งใช้เป็ นกรอบส�ำหรับการเป็ นผูน้ ำ� การตัดสิ นใจรายวันและความพึงพอใจ
หากคุณเป็ นหัวหน้า โปรดน�ำพวกเขาด้วยการเป็ นตัวอย่างที่ดีและแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีมาตรฐานสูงสุ ด สร้าง
ของพนั
าแรงบัมนสร้ดาลใจเพราะเป็
นสิ่ งก�ำหนดตัวเราปกป้
ตนของเรา
เรากล้ ากพูงาน
ด ค่านิยมของเราเป็ นมากกว่เราเสริ
าง
อง :
เราลงมือทํสภาพแวดล้
า
เราแข่
งขันมเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และรู
เราเคารพ
ใจ
อมที่จะช่วยให้สมาชิ
กในที
้สึกสบายใจในการหยิบยกประเด็นปัเราใส่
ญหาและ

ข้อกังวลโดยไม่ตอ้ งกลัวการถูกโต้ตอบแก้แค้น หากมีการหยิบยกปัญหาขึ้นมา กรุ ณาด�ำเนินการอย่างรวดเร็ วเพื่อจัดการ
กับข้อกังวลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Workmates ที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของคุณ เข้าใจหลักจรรยาบรรณ และเข้าใจว่าที่
เราให้ความส�ำคัเราแข่
ญกับงการด�
่สุด แม้วา่ พฤติกรรมที่มีจริ ยธรรมจะหมาย
เราลงมือทํWorkday
า
ขัน ำเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมมากที
เราเคารพ
เราใส่ ใจ
ถึงการเสี ยสละผลลัพธ์ทางธุรกิจที่พึงประสงค์ไปก็ตาม

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

พนักงาน
การบรรลุเป้ าหมายแรงบันดาลใจทาง
อาชีพและแรงบันดาลใจส่ วนตัวของ
พนักงานเป็ นสิ� งสําคัญที�สุดของเรา

การบริการลูกค้ า
เราทําทุกอย่างเพื�อสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้าของเราอย่างเป็ นรู ปธรรม

ศีลธรรม
ามัน� สัญญาของเรา
เรากล้เราเคารพในคํ
าพูด
เราปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างเป็ นธรรม
เปิ ดเผยและซื�อสัตย์

สนุกสนาน
เราเสริมสร้ าง เราทํางานหนัก
เวลาเล่นก็เต็มที�และเรามีอารมณ์ขนั

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

นวัตกรรม
เรามีความคิดสร้างสรรค์ในทุก
กระบวนการสําหรับธุรกิจของเราใน
ทุก ๆ ด้าน

ผลกําไร
เราเชือง�อว่าความสําเร็ จทางเศรษฐกิจจะ
เราปกป้
ช่วยให้เราสามารถสร้างเครื� องมือ
โซลูชนั� และการบริ การที�ดีที�สุดได้

เราลงมือทํา

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

ท�ำการตัดสิ นใจทีด่ ี

เราแข่ งขัน
เราเคารพ
ก่อนที่จะเริ่ มด�ำเนินการใด ๆ ให้บริ ษทั ให้ถามค�ำถามต่อไปนี้กบั ตนเอง:

เราใส่ ใจ

•

การกระท�ำนั้นถูกกฎหมาย มีจริ ยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรื อไม่

•
•

การปฏิบตั ิที่อาจเกิดขึ้นนั้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักจรรยาบรรณและค่านิยมของ Workday
หรื อไม่
เราแข่ งขัน
เราเคารพ
เราใส่ ใจ
Workday จะอับอายหรื อไม่ หากพฤติกรรมนี้ เป็ นที่รับรู ้ท้ งั ภายในองค์กรและต่อสาธารณะ

•

บุคคลอื่นอาจมีขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์หรื อไม่

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ
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เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เรากล้
าพูด—และกล้
ายกมือขึ้นถาม เราปกป้ อง
เรากล้ าพูด
เราเสริมสร้ าง

เราลงมือทํา

เมื่อมีขอ้ สงสัย ให้มองหาความช่วยเหลือ! มีแหล่งข้อมูลมากมายที่จะช่วยให้คุณปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ
หรื อรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทีมต่อไปนี้พร้อมให้บริ การ เพื่อ
ให้แน่ใจว่าค�ำถาม ปั ญหาหรื อข้อกังวลของคุณจะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสมและทันท่วงที:
าพูด ้ บริหารอาวุโส พร้อมที่จะตอบค�
เราเสริมำถาม
สร้ างโดยพวกเขามักจะคุน้ เคยกับเราปกป้
อง Workday ที่
ผู้จเรากล้
ดั การและผู
แนวทางของ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมทางธุรกิจในองค์กรของคุณ

ในด้้านพฤติิกรรมที่่�มีีจริิ ยธรรม
และการปฏิิบัติั ิตามกฎหมาย  นอกจากนี้้� พวกเขาสามารถช่่วยอธิิบายและตีีความหลัักจรรยาบรรณนี้้� และให้้คำำ�
เรากล้ าพูยดวกัับวิิธีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีี
เราเสริ
มสร้ าง
แนะนำำ�เกี่่�
จริิ ยธรรมในนามของ
Workday เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

The Workday Integrity Team จะช่่วยส่่ งเสริิ มวััฒนธรรมองค์์กร

เราลงมือทํา

Integrity@workday.com

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

เครื่่�องมืือ Speak Up ที่่�เป็็นความลัับของเรา สามารถใช้้งานได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมงต่่อวััน เจ็็ดวัันต่่อสััปดาห์์
เราแข่นงความลัั
ขัน บ ในภููมิิภาคส่่ วนใหญ่่ Workmates
เราเคารพ
เราใส่ ใวจตน
เป็็ นอิิสระ ปลอดภััยและเป็็
สามารถเลืือกที่่�จะไม่่เปิิ ดเผยตัั
ได้้ แต่่จะได้้รัับการสนัับสนุุนให้้ระบุุตัวั ตนและให้้ข้อ้ มููลมากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็ นไปได้้ เพื่่�อช่่วยให้้ Workday
สามารถดำำ�เนิินการตรวจสอบปััญหาที่่�ได้้รัับการรายงานอย่่างมีีประสิิ ทธิิภาพและประสิิ ทธิิผล
ช่องทางออนไลน์ของ Speak Up - speakup.workday.com
เราแข่ งขัน
เราเคารพ
เราใส่ ใจ
บริิ การสายด่่วน Speak Up - (800) 325-9976 (สำำ�หรัับการโทรจากนอกประเทศ
สหรััฐอเมริิ กา โปรดไปที่่� speakup.workday.com)
สามารถติิดต่่ Audit Committee ของ Board of Directors เกี่่�ยวกัับข้้อกัังวลใด
เราแข่ งขันเครื่่�องมืือ Speak Up เพื่่�อแจ้้เราเคารพ
ๆ ภายในบริิ ษัทั   พวกเขาอาจใช้้
งข้้อกัังวลต่่ Audit Committee เราใส่ ใจ
หรืื อรายงานปััญหาไปที่่�:
Workmates

GeneralCounsel@workday.com

ฝ่ าย People & Purpose (บุคลากรและวัตถุประสงค์ ) จะอธิบายและตอบค�ำถามเกี่ยวกับการจ้างงาน
สวัเรากล้
สดิกาารและปั
พูด ญหาในที่ทำ� งาน
เราเสริมสร้ าง
เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

Pleasanton, CA 94588

ห้้ามมิิให้้ตอบโต้้ทุุกรูู ปแบบต่่อบุุคคลใดก็็ตามที่่�รายงานการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณฉบัับนี้้� 
นโยบายหรืื อระเบีียบวิิเราแข่
ธีีปฏิิบังติั ขัิขนอง Workday หรืื อพฤติิกรรมใดก็็
ตามที่่�ไม่่ถูกู กฎหมายหรืื อไร้้จริิ ยเราใส่
ธรรมใจใน
เราเคารพ
กรณีี ที่่�เป็็ นการรายงานด้้วยเจตนาบริิ สุุทธิ์์� แม้้ว่า่ ผลสุุ ดท้้ายแล้้วจะไม่่พบความผิิดใด ๆ ก็็ตาม และห้้ามตอบโต้้ต่่อ
บุุคคลใดก็็ตามที่่�รายงานปััญหาเหล่่านี้้�จากการทำำ�งานกัับ Workday รวมถึึงที่่�ปรึึ กษาและอดีีตพนัักงาน หาก
ต้้องการทราบข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดดููนโยบายการแจ้้งเบาะแสของ Workday
Workday

รายงานปัั ญหาในสถานที่่�ทำำ�งานได้้ที่่� ask.peoplepurpose@workday.com
เรากล้ าพูด
เราเสริมสร้ าง
เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เรากล้ าพูด

เราลงมือทํา

เราปกป้ อง

เราแข่ งขัน
Corporate Secretary

6110 Stoneridge Mall Road

ส�ำหรับค�ำถามทัว่ ไปเกี่ยวกับโปรแกรมของ P&P คุณสามารถส่ งค�ำถามหรื อค�ำขอของคุณไปที่ฝ่าย
P&P ได้ที่ ศูนย์บริ การ

เราเสริมสร้ าง

Workday Board of Directors, Audit Committee

Workday จะรีี บดำำ�เนิิ นการสืื บสวนตามข้้อกล่่าวหาในการกระทำำ�ผิิดใด ๆ ก็็ตามอย่่างทัันท่่วงทีี การรายงาน

เราแข่ งขัน
เราเคารพ
เราใส่ ใจ
ทั้้�งหมดจะได้้รัับการดำำ�เนิินการอย่่างเป็็ นความลัับ เมื่่�อได้้รัับการร้้องขอ Workmates ทุุกคนต้้องเข้้าร่่ วมและ
ให้้ความร่่ วมมืืออย่่างเต็็มที่่�ในการสืื บสวน รวมถึึงการให้้ข้อ้ มููลที่่�เป็็ นจริิ งและครบถ้้วน และต้้องเก็็บเรื่่�องการ
สืื บสวนไว้้เป็็ นความลัับ การไม่่ให้้ความร่่ วมมืือในการสืื บสวนถืือเป็็ นการฝ่่าฝืืนหลัักจรรยาบรรณ และอาจส่่ งผล
ให้้ถูกู ดำำ�เนิินการทางวิินัยั โดยมีีโทษสููงสุุ ดคืือการเลิิกจ้้าง

เรากล้าพูด—และกล้ายกมือขึ้นถาม
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เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

สถานที่ทำ� งานที่สร้างขึ้นจากความเคารพและการนับรวมทุกกลุ่มคน
เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

บรวมทุกกลุ่มคนซึ่งทุกคนรู ้สึกว่ามีคุณเราใส่
ค่าและมี
เราลงมือทํทีา่ Workday เราเชื่อว่าสถานที
เราแข่่ทงำ� ขังานที
น ่ให้การสนับสนุนและการนัเราเคารพ
ใจ
ส่ วนร่ วมเป็ นหนึ่งเดียวกันนั้นเป็ นกุญแจส�ำคัญไปสู่ ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยีย่ ม ลูกค้าที่มีความสุ ขและบริ ษทั ที่ยงั่ ยืน เราเชื่อ
ว่าความหลากหลาย ทั้งด้านภูมิหลัง ประสบการณ์ มุมมอง ข้อมูลเชิงลึกและทักษะที่แตกต่างจะเป็ นเชื้อเพลิงในการ
สร้างนวัตกรรม และสร้างการเชื่อมต่อกันที่กว้างขึ้นกับทัว่ โลก การให้คุณค่าเรื่ องการนับรวมทุกกลุ่มคนเป็ นการส่ ง
เสริ มความมีส่วนร่ วมในที่ทำ� งาน และเป็ นการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมส�ำหรับ Workmates ทุกคน และจะช่วยให้
เราลงมือทํWorkday
า
เราแข่่ยงอดเยี
ขัน ย่ ม
เราเคารพ
เราใส่ ใจ
เป็ นสถานที่ทำ� งานที
ทุกคนได้รับการคาดหวังให้ช่วยกันด�ำรงไว้ซ่ ึงวัฒนธรรมในที่ทำ� งานที่ให้ความเคารพให้เกียรติกนั
และกัน ปราศจากการล่วงละเมิด การข่มขู่ อคติและการเลือกปฏิบตั ิที่ผดิ กฎหมายทุกชนิด

Workmates

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราเสริ มสร้าง—สถานที่ทำ� งานที่ปลอดภัยและ
เรากล้ าพูด
มสร้ าง
เราปกป้ อง
่มคน
การนั
บรวมทุกกลุเราเสริ

Workday

เราลงมือทํา

เป็ นนายจ้างที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

เราแข่ งขัน
เราเคารพ
เราใส่ ใจ
จะไม่ทำ� การเลือกปฏิบตั ิอย่างผิดกฎหมายเกี่ยวกับการตัดสิ นใจด้านการจ้างงานใด ๆ ซึ่งรวมถึงการ
ว่าจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนต�ำแหน่ง การลงโทษทางวินยั หรื อการเลิกจ้าง ซึ่งรวมถึงเราไม่มีการเลือก
ปฏิบตั ิบนพื้นฐานของ “ลักษณะที่ได้รับการคุม้ ครอง” นอกจากนี้ Workday ยังมุ่งมัน่ ที่จะจัดหาสถานอ�ำนวยความ
สะดวกที่เหมาะสมให้กบั บุคคลที่พิการ และบุคคลที่มีความเชื่อและการปฏิบตั ิทางศาสนา
เราลงมือทํา
เราแข่ งขัน
เราเคารพ
เราใส่ ใจ
Workday

ลักษณะทีไ่ ด้ รับการคุ้มครองได้ แก่ :
เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

•
•
•
•
•
•

อายุ
เราแข่ งขัน
บรรพบุรุษ
สี ผวิ
เพศ (รวมถึง การตั้งครรภ์
การคลอดบุตร หรื อสภาวะ
ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง)
อัตลักษณ์ทางเพศหรื อการ
แสดงออก
ข้อมูลทางพันธุกรรม

•
•
•
•
•

•

สถานภาพการสมรส
เราเคารพ
สภาวะทางการแพทย์
ความพิการทางร่ างกายหรื อ
จิตใจ
สัญชาติ
สถานะการลาเพื่อดูแล
ครอบครัวที่มีการคุม้ ครอง
หรื อการลาเพื่อการรักษา
พยาบาล
เชื้อชาติ

•
•
•
•

ศาสนา (รวมถึงความเชื่อ
ใจ มี
และการปฏิบตั ิหรืเราใส่
อการไม่
ศาสนา)
รสนิยมทางเพศ
สถานะทางทหารหรื อ
ทหารผ่านศึก
ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ที่ได้รับ
การคุม้ ครองโดยกฎหมายของ
รัฐบาลกลาง รัฐ หรื อท้องถิ่น

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

การป้ องกันการเลือกปฏิบตั ิและการล่วงละเมิด

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

ลิงก์เพื่อการเรี ยนรู ้:

มุ่งมัน่ ที่จะรักษาสภาพแวดล้
อมที
่มีคาวามเป็
การยอมรับความคิด เราลงมือทํา
เราเสริ
มสร้
ง นมืออาชีพบนพื้นฐานของความเคารพ
เราปกป้ อง
เราแข่ งขัน
เราเคารพ
เราใส่ ใจ
อ่านคู่มือพนักงานที่เกี่ยวข้องของคุณหรื อนโยบายการจ้างงานที่เทียบเท่า
เห็นของผูอ้ ื่นและการนับรวมทุกกลุ่มคน การเลือกปฏิบตั ิหรื อการล่วงละเมิดจะไม่ได้รับการยอมรับ นโยบายการไม่
ยอมรับการละเมิดของเราครอบคลุมถึง Workmates ทุกคน รวมไปถึงผูข้ าย ซัพพลายเออร์ ผูร้ ับจ้าง ที่ปรึ กษา
และลูกค้า
บริ ษทั อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุเกินกฎหมายก�ำหนดบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในปริ มาณเล็กน้อยในกิจกรรมที่
Workday
เรากล้ าพูด

Workday เป็ นผูส้ นับสนุน ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องใช้วจิ ารณญาณที่ดี ปฏิบตั ิอย่างมืออาชีพและมีความรับผิดชอบ
แจ้เรากล้
งรายงานหากคุ
นการละเมิ
มีผลกระทบที
าพูด ณประสบหรื อเป็ นพบเห็
เราเสริ
มสร้ าง ดใด ๆ ต่อนโยบายนี้ จะไม่
เราปกป้
อง ่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ต่อเราลงมือทํและปฏิ
า
เราแข่ งสขัำ� นหรับกิจกรรมที่ได้รับการสนับเราเคารพ
บตั ิตามแนวทางที่กำ� หนดไว้
สนุนดังกล่าว การเข้าร่ วมกิจกรรมทางสัเราใส่
งคมใจ
ผูท้ ี่ทำ� การร้องเรี ยนหรื อรายงานโดยสุ จริ ตใจเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิหรื อการด�ำเนินการที่ไม่เหมาะสม การช่วยเหลือ
ของ Workday นั้นไม่เป็ นการบังคับและ Workmates ที่เลือกเข้าร่ วมไม่ควรถูกกดดันให้บริ โภคเครื่ องดื่ม
ในการสื บสวนหรื อการใช้สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การแก้แค้นต่อบุคคลใดเนื่องมาจากกิจกรรมได้รับการคุม้ ครอง
แอลกอฮอล์
ดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับ

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

ลิงก์เพื่อการเรี ยนรู ้:

เราปกป้ อง

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยนนโยบายด้านการเลือกปฏิบตั ิ
การล่วงละเมิดและการกลัน่ แกล้ง
เรากล้ าพูด
สถานที
่ทำ� งานปลอดยาเสพติดเราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

สุ ขภาพและความปลอดภัย

เราลงมือทํWorkday
า
งขัน อมในการท�ำงานนั้นดีต่อสุเราเคารพ
เราใส่ ใจ
มุ่งมัน่ ที่จะท�ำให้เราแข่
สภาพแวดล้
ขภาพและปลอดภัยส�ำหรับ Workmates

และผูอ้ ื่น ทุกคนได้รับการคาดหวังว่าจะต้องใส่ ใจในเรื่ องความปลอดภัยตลอดเวลา และต้องรายงานอาการบาดเจ็บ
หรื อความเจ็บป่ วยที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานทุกอย่าง รวมถึงสภาพที่เป็ นอันตรายหรื อไม่ปลอดภัยใด ๆ นอกจากนี้
Workday จะไม่ยอมให้มีพฤติกรรมรุ นแรงใด ๆ ในสถานที่ทำ� งาน และห้ามน�ำอาวุธมายังสถานประกอบการของ
Workday สถานที่จดั งานกิจกรรมหรื อสถานที่ของลูกค้า
เราลงมือทํา
เราแข่ งขัน
เราเคารพ
เราใส่ ใจ

มุ่งมัน่ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานอย่างมืออาชีพโดยปราศจากยาเสพติด การใช้แอลกอฮอล์ ยา
เสพติดที่ผดิ กฎหมายหรื อสารควบคุมใด ๆ ไม่วา่ ระหว่างหรื อนอกเวลางานอาจลดทอนคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ ความ
ปลอดภัยและสุ ขภาพในการท�ำงานได้ และยังท�ำให้ผลงานของ Workmates ที่มีต่อ Workday ด้อยลงเป็ น
อย่เรากล้
างมากาพูโดยเฉพาะอย่
างยิง่ นโยบายของ
Workday
ได้สง่ั ห้ามสิ่ งต่อไปนี้:เราปกป้ อง
ด
เราเสริ
มสร้ าง
เราลงมือทํา
Workday

•

การครอบครองหรื อการใช้สารที่ผดิ กฎหมายหรื อสารควบคุม หรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิพลของสารที่ผดิ กฎหมายหรื อ
สารควบคุมในขณะปฏิบตั ิงาน

•

การขับขี่ยานพาหนะในขณะที่ดำ� เนินธุรกิจของ Workday ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรื อสารที่ผดิ
กฎหมายหรื อสารควบคุม

•

การแจกจ่าย การขายหรื อการซื้อสารที่ผดิ กฎหมายหรื อสารควบคุมในขณะปฏิบตั ิงาน

ศีลธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ
โปรดรายงานอาการบาดเจ็บหรื อความเจ็บป่ วยที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
เราแข่ งขัน
เราเคารพ
และ/หรื อ ภัยต่อการรักษาความปลอดภัยหรื อภัยคุกคามใด ๆ โดยทันที
ต่อ Global Workplace Safety ที่ +1.925.701.5555
หรื อ +353 (1) 707.6655 และ safety@workday.com

เราใส่ ใจ

เราเสริ มสร้าง—สถานที่ทำ� งานที่ปลอดภัยและการนับรวมทุกกลุ่มคน
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เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

การรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย
เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

ที่เป็ นงความลั
่ใช้ใจ
เราลงมือทํเรามุ
า ่งมัน่ ที่จะจัดการกับข้อมูลเราแข่
ขัน บและเป็ นกรรมสิ ทธิ์ดว้ ยความระมั
เราเคารพดระวังและเป็ นไปตามกฎหมายที
เราใส่
บังคับ

ข้อมูลที่เป็ นความลับและเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ Workday
เราปกป้ อง

ได้รับทราบข้อมูลที่เป็ นความลับ และ/หรื อ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ Workday หรื อของลูกค้าของ
เราลงมือทํเรา
า ของซัพพลายเออร์ และ/หรื
เราแข่
น ตรของเราอยูเ่ ป็ นประจ�ำ ข้อมูเราเคารพ
อพังนขัธมิ
ลที่เป็ นความลับและเป็ นกรรมสิ ทธิ์ที่คเราใส่
ุณได้รใจับ
มอบหมายให้รับผิดชอบนั้นมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อ Workday และต่อผูอ้ ื่น

เราปกป้ อง

คุณถูกคาดหวังให้เก็บรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับและเป็ นกรรมสิ ทธิ์ท้ งั หมด "เป็ นความลับ" เว้นแต่และจนกว่า
ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ สู่สาธารณะโดยผ่านกระบวนการที่ได้รับการอนุมตั ิอย่างถูกต้อง ซึ่งหมายความว่า คุณจะไม่
์ กบั ผูอ้ ื่น รวมถึงครอบครัว เพื่อนหรื อแม้
กษาหารื อเกี่ยวกับข้เราแข่
อมูลงทีขั่เป็นนความลับหรื อเป็ นกรรมสิ ทธิเราเคารพ
แต่ ใจ
เราลงมือทํสามารถปรึ
า
เราใส่
Workmates คนอื่น ๆ ได้ เว้นแต่ Workmates เหล่านั้นจะมีสิทธิ์ อย่างถูกต้องในเชิงธุรกิจที่ตอ้ งรับทราบ
ข้อมูลนั้น ๆ

Workmates

เรากล้ าพูด

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง - ความเป็ นส่ วนตัว ข้อมูล
เรากล้ าพูด
ง
ความลั
บและทรัพเราเสริ
ย์สมิ สร้นาของบริ
ษทั เราปกป้ อง

คุณควรระมัดระวังเป็ นอย่างยิง่ ที่จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับหรื อเป็ นกรรมสิ ทธิ์โดยไม่ได้ต้ งั ใจ
เราลงมือทํา

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

ศีลธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ
ต้องมีไหวพริ บเกี่ยวกับสิ่ งที่คุณพูดหรื อเขียนเกี่ยวกับ Workday ต่อ
สาธารณะ

เราใส่ ใจ

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

ความเป็ นส่ วนตัวของพนักงาน

เราลงมือทํา

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

ทรัพย์สินและทรัพยากรของ Workday

Workday
เรากล้ าพูด

เคารพความเป็ นส่ วนตัวของ
Workmates
ทุกคน และจะปกป้เราปกป้
องข้อมูองลส่ วนบุคคลและข้อมูลที่เป็ นเราลงมือทํWorkday
จะจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
(IT) ให้
แก่ Workmates เพื่อให้พวกเขาสามารถ
เราเสริ
มสร้ าง
า
เราแข่ งขัน
เราเคารพ
เราใส่ ใจ
ความลับของ Workmates ไว้
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทรัพยากรเหล่านี้เป็ นทรัพย์สินของ Workday และจะต้องใช้ในลักษณะที่ส่งผล
ในเชิงบวกต่อ Workday และทุกคนที่ทำ� งานที่นี่

ลิงก์เพื่อการเรี ยนรู ้:
เรากล้ าพูด

นโยบายความเป็ นส่เราเสริ
วนตัวมภายในองค์
สร้ าง กรของ Workdayเราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เคารพความเป็ นส่ วนตัวของผูอ้ ื่น

ศีเราแข่
ลธรรมที
งขัน ่สร้างแรงบันดาลใจเราเคารพ

เราใส่ ใจ
ใช้วจิ ารณญาณที่ดีเมื่อใช้อุปกรณ์ของ Workday โดยตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าการ
ใช้งานส่ วนตัวไม่ได้รบกวนสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของคุณ หรื อในทางใดก็ตามที่
ละเมิดนโยบายของเรา

ค�ำนึงถึงความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลของลูกค้า กลุ่มเป้ าหมาย พันธมิตรและผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์เป็ นอย่างยิง่
ถือเรากล้
เป็ นความรั
ำความคุ
บผิดองชอบตามสัญญาที่ใช้กบั ข้อมูลเราลงมือทํา
าพูด บผิดชอบของคุณในการท�เราเสริ
มสร้น้ าเคยกั
ง บนโยบายภายในและความรั
เราปกป้
เราแข่ งขัน
เราเคารพ
เราใส่ ใจ
IT
เพื
อ
่
กิ
จ
ส่
ว
นตั
ว
อย่
า
งจ�
ำ
กั
ด
โดยจะต้
อ
งไม่
ร
บกวนการปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ง
านของ
Workmates
มี
ก
ารอนุ
ญ
าตให้
ใ
ช้
ท
รั
พ
ยากร
ส่ วนบุคคลที่คุณเข้าถึงและปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบดังกล่าวนั้น
หรื อการปฏิบตั ิงานของผูอ้ ื่น
Workday มุ่งมัน
่ ที่จะรักษาความเป็ นส่ วนตัวในผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างสรรค์ บริ การที่เราส่ งมอบและข้อมูลที่เราใช้
Workday ปฏิบตั ิตามหลักการความเป็ นส่ วนตัวที่สะท้อนถึง ค่านิ ยมหลัก ของเรา อันได้แก่ ลูกค้า ศีลธรรมและ
นวัเรากล้
ตกรรม
ำคัญกัมบสร้ความเป็
สร้างสรรค์
ลิงก์เพื่อเราแข่
การเรี
าพูดในทุกสิ่ งที่เราท�ำ: ให้ความส�เราเสริ
าง นส่ วนตัวเป็ นอันดับแรกเราปกป้
อง อย่างรับผิดชอบ ปกป้ องเราลงมือทํา
งขันยนรู ้:
เราเคารพ
เราใส่ ใจ
ความเป็ นธรรมและความไว้วางใจ
นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Workday
Workday

Workday

ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเฝ้ าดูและตรวจสอบการใช้ขอ้ มูลและทรัพยากรเทคโนโลยี

เราปกป้ อง—ความเป็ นส่ วนตัว ข้อมูลความลับและทรัพย์สินของบริ ษทั
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เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

เราปกป้ อง

คาดหวังให้ทุกคนท�ำหน้าที่ในนามของ Workday ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองอย่างมีศีลธรรม
และมีจริ ยธรรม
เราลงมือทํา
เราแข่ งขัน
เราเคารพ
เราใส่ ใจ

เราปกป้ อง

จะซื้อสิ นค้าและบริ การจากผูอ้ ื่นตามมาตรฐานของราคา คุณภาพและบริ การ เราคาดหวังให้ลกู ค้าของ
เราซื้อบริ การจาก Workday บนพื้นฐานเดียวกัน ดังนั้นการติดต่อทางธุรกิจทั้งหมดจะต้องเป็ นไปอย่างเป็ นกลาง มี
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจนและปราศจากการทุจริ ตและอิทธิพลที่ไม่เหมาะสม
เราลงมือทํา
เราแข่ งขัน
เราเคารพ
เราใส่ ใจ

Workday

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

การให้ของขวัญและความบันเทิงทางธุรกิจ
Workday

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

ศีลธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ
เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราลงมือท�ำ—อย่างมีศีลธรรม

เราปกป้ อง

ไม่เสนอหรื อรับสิ นเชื่อ หุน้ เงินสด หรื อบัตรของขวัญ (เช่น บัตร AMEX, VISA,
Mastercard)
ที่มีมูลค่ามากเกินควร
เราแข่
งขัน
เราเคารพ
เราใส่ ใจ

เราลงมือทํา

ความบันเทิงและของก�ำนัลทางธุรกิจเล็กน้อย ตามสัดส่ วน และที่ได้รับการบันทึกอย่างเหมาะสม สามารถสร้างขวัญ
ก�ำลังใจและความสัมพันธ์ที่ดีในการท�ำงานได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการเสนอหรื อรับของขวัญ หรื อความบันเทิง
ทางธุรกิจใด ๆ โดยพนักงาน สมาชิกในครอบครัวของพนักงาน หรื อตัวแทน ของขวัญนั้น ๆ จะต้องมีคุณสมบัติดงั
ต่อไปนี้:
•

ไม่ใช่เงินสดหรื อบัตรของขวัญ (ที่มีมูลค่าสูงเกินควร)

•

สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจตามธรรมเนียม

•

มูลค่าที่สมเหตุสมผล

•

เปิ ดกว้างและโปร่ งใส

•

ไม่สามารถตีความว่าเป็ นสิ นบนหรื อการจ่ายค่าตอบแทน

•

ไม่ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับหรื อนโยบายที่เกี่ยวข้องขององค์กรของอีกฝ่ าย

คุณไม่สามารถรับรายได้หรื อสิ่ งของจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ของคุณใน Workday
ยกเว้นแค่ของก�ำนัลเล็ก ๆ น้อย ๆ

ลิิงก์์เพื่่�อการเรีี ยนรู้้�:
นโยบายของขวััญและสิ่่�งบัันเทิิง

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

ผลประโยชน์ทบั ซ้อน

หาก Workday กำำ�หนดว่่ากิิจกรรมใด ๆ ที่่�เป็็ นการขััดขวางความสามารถในการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ของคุุณ หรืื อกิิจกรรม
นั้้�นเป็็ นผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นจริิ งต่่อ Workday เราอาจขอให้้คุุณยุุติิกิิจกรรมนั้้�นหรืื อดำำ�เนิินการอื่่�น ๆ เพื่่�อ
Workmates
ถูกคาดหวังให้ปฏิบตั เราเสริ
ิหน้าที่ตมลอดเวลาและทุ
กวิถีทาง เพื่อผลประโยชน์
เรากล้ าพูด
สร้ าง
เราปกป้ องสูงสุ ดของ Workday ในเราลงมือทํา
เราแข่ งขัน
เราเคารพ
เราใส่ ใจ
ระงัับความขััดแย้้ง
ขณะที่ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ของตน อธิบายโดยสั้นก็คือ Workmates จะต้องหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทบั ซ้อนใด ๆ
ที่อาจเกิดขึ้น
ผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนจะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อความภัักดีีต่่อ Workday ได้้รัับผลกระทบจากผลประโยชน์์ส่่วนตััวหรืื อผล
ประโยชน์์ของบุุคคลที่่�สาม Workmates ทุุกคนจะต้้องใช้้วิจิ ารณญาณที่่�ดีี และปรึึ กษากัับผู้้�อื่่�นเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยง
กมองว่่าอง
เป็็ นผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน เราลงมือทํา
สถานการณ์์
ซ้้อนที่่�มเสร้
กิิดาขึ้้�นจริิ
เรากล้ าพูดที่่�ทำำ�ให้้เกิิดผลประโยชน์์ทับั เราเสริ
ง ง ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นหรืื อที่่�ถููเราปกป้
แนวทางปฏิิบัติั ิที่่�ดีีที่่�สุุดในสถานการณ์์ใด ๆ ที่่�มีีลักั ษณะของผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนเกิิดขึ้้�นคืือ การไม่่ดำำ�เนิินการจนกว่่า
คุุณจะสามารถปรึึ กษาหารืื อเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ดังั กล่่าวกัับผู้้�จััดการ Legal & Compliance Department
หรืื อ Workday Integrity Team อน ความล้้มเหลวในการหลีีกเลี่่�ยงหรืื อเปิิ ดเผยผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนที่่�เกิิด
ขึ้้�นจริิ งหรืื ออาจเกิิดขึ้้�น จะส่่ งผลให้้มีีการลงโทษทางวิินัยั สููงสุุ ดรวมถึึงการเลิิกจ้้าง Workmates ได้้
เรากล้ าพูด ทบั ซ้อนที่อาจเกิดขึ้นไม่ใช่เราเสริ
มสร้ าง อเป็ นสิ่ งต้องห้าม ตราบใดที
เราปกป้
อง ดเผยและจัดการอย่างเหมาะเราลงมือทํา
่มีการเปิ
ผลประโยชน์
เรื่ องแปลกหรื
สม ผลประโยชน์ทบั ซ้อนสามารถปรากฏได้ในหลายรู ปแบบ รวมถึง:

•
•
•
•
•
•
•

การลงทุนส่ วนบุคคลในบริ ษทั ที่แข่งขันโดยตรงหรื อคล้ายคลึงกับ Workday หรื อบริ ษทั ที่ Workday
ลงทุน
การจ้างงานภายนอก บทบาทที่ปรึ กษา ต�ำแหน่งคณะกรรมการบริ หารหรื อธุรกิจส่ วนตัว
โอกาสทางธุรกิจที่พบผ่านหน้าที่การงานใน Workday
การท�ำธุรกรรมของ Workday กับสมาชิกในครอบครัวหรื อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
การรับของขวัญ ความบันเทิงหรื อความเอื้อเฟื้ อทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งของคุณใน Workday
ที่มากเกินไป ไม่วา่ จะโดยตรง ผ่านสมาชิกในครอบครัวหรื อเพื่อนสนิทก็ตาม
การสร้้างความสััมพัันธ์์ส่่วนบุุคคลกัับผู้้�อยู่่�ใต้้บังั คัับบััญชา หััวหน้้างาน หรืื อผู้้�จััดการ เว้้นแต่่ความสััมพัันธ์์นั้้� นจะ
ได้้รัับการเปิิ ดเผยต่่ Workday Integrity Team

ศีลธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ
ความโปร่่
ลประโยชน์์ทับั ซ้้อนโดยไม่่จำำ�เป็็ นต้้องละเมิิ
เราแข่
งขัน งใสเป็็ นกุุญแจสำำ�คััญ การมีีผเราเคารพ
เราใส่ดใจ
หลัักจรรยาบรรณเสมอไป แต่่การไม่่เปิิ ดเผยผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนใด ๆ ที่่�พบเห็็น
จะถืือเป็็ นการละเมิิดหลัักจรรยาบรรณ พููดคุุยกัับผู้้�จััดการของคุุณหรืื อ Workday
Integrity Team เพื่่�อเปิิ ดเผยข้้อมููล
เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

ลิิงก์์เพื่่�อการเรีี ยนรู้้�:
นโยบายผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน

การลงทุนของ Workday ในบริ ษทั ที่คุณเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อกรรมการ

เราลงมือท�ำ—อย่างมีศีลธรรม
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เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

การป้้องกัันการจ่่ายเงิินที่่�ไม่่เหมาะสม
Workday
เรากล้ าพูด

่ งอิทธิพอง
มีความซื่อตรงและโปร่ งใสในการติ
ลต่อการตัดสิ นใจของพวกเขา เราลงมือทํา
เราเสริมสร้ าดงต่อกับลูกค้า และเราจะไม่สเราปกป้
ด้วยการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

ที่่� Workday เราจะไม่่
แสวงหาข้้
ยการให้้สิินบน เงิินใต้้โต๊๊ะ หรืื อผลประโยชน์์
เราแข่
งขัน อได้้เปรีี ยบในทางธุุรกิิจด้้วเราเคารพ
เราใส่ ใใจด ๆ
ที่่�ไม่่เหมาะสม

การทุจริ ตเป็ นอันตรายต่อลูกค้าของเราในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการท�ำให้พวกเขาต้องจ่ายมากกว่าที่ควร การได้รับและ
การรักษาความไว้วางใจของลูกค้าในทุก ๆ วันมีความส�ำคัญยิง่ กว่าผลประโยชน์ใด ๆ ที่เราอาจได้รับจากการท�ำธุรกิจ
อย่เรากล้
างไม่าเหมาะสม
พูด
เราเสริมสร้ าง
เราปกป้ อง
เราลงมือทํา

•

เราจะไม่่จ่่ายหรืื อเสนอสิิ นบนหรืื อเงิินใต้้โต๊๊ะให้้บุุคคลใด

•

เราห้้ามการจ่่ายเงิินที่่�ทุุจริิ ตทุุกประเภท รวมถึึงการจ่่ายเงิินเพื่่�อการขอใบอนุุญาตหรืื อการอนุุมัติั ิ และการ
จ่่ายเงิินจำำ�นวนเล็็เราแข่
กน้้อยเพื่่�
งขันอเร่่ งกระบวนการของรััฐบาลตามปกติิ
เราเคารพ(มัักเรีี ยกกัันว่่า “ค่่าอำำ�นวยความสะดวก”)
เราใส่ ใจ

•

ในข้อตกลงใด ๆ ทางธุรกิจ เราจะหลีกเลี่ยงข้อตกลงหรื อการตระเตรี ยมที่มีเลศนัยและลดความซับซ้อน
ในส่ วนที่ทำ� ได้

•

เราใช้พนั ธมิตรที่มีชื่อเสี ยงด้านศีลธรรม และเราจะท�ำการรายงานโดยทันทีหากมีสญ
ั ญาณว่าตัวแทนนั้น
ผิดจรรยาบรรณหรื
ออาจจ่ายสิ นบน
เราแข่ งขัน
เราเคารพ
เราใส่ ใจ

ศีลธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ

าพูด จกรรมหรื อการจ่ายเงินที่น่เราเสริ
สร้ างจริ ยธรรมเสมอ
ให้เรากล้
รายงานกิ
าสงสัยมในเชิ

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

•

เราต้้องตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าของขวััญ การต้้อนรัับ หรืื อการเดิินทางที่่�เราเสนอให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐหรืื อ
ลููกค้้ามีีความสมเหตุุสมผลและเหมาะสม  เราต้้องไม่่มอบสิ่่�งที่่�เป็็ นมารยาททางธุุรกิิจใด ๆ ให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�
ของรััฐบาลกลางสหรััฐอเมริิ กา

•

เราว่าจ้างผูส้ มัครโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ดีของพวกเขา และไม่ทำ� การตัดสิ นใจการจ้างงานเพื่อผล
ประโยชน์ของลูกค้าหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ

•

หากเราท�ำการบริ จาคเพื่อการกุศล เราจะสนับสนุนการกุศลที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือ

•

เราไม่ขอของขวัญหรื อความเอื้อเฟื้ อทางธุรกิจใด ๆ

ลิิงก์์เพื่่�อการเรีี ยนรู้้�:
นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิ ต

เราลงมือท�ำ—อย่างมีศีลธรรม
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เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

การขายและการโฆษณา
เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

จะแข่งขันด้วยข้เราแข่
อดี คุงณขัภาพของผลิ
ตภัณฑ์และบริ การของเรา
บลูกใค้จา
เราลงมือทํWorkday
า
น
เราเคารพการสื่ อสารของ Workday กัเราใส่
หรื อผูท้ ี่อาจเป็ นลูกค้า จะต้องเป็ นความจริ งและถูกต้องทั้งหมด เราต้องสามารถยืนยันสิ่ งที่เราพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริ การของเราได้ สื่ อส่ งเสริ มการขาย การโฆษณาและการตลาด จะต้องผ่านกระบวนการอนุมตั ิที่เหมาะสม
ส�ำหรับการเผยแพร่ ขอ้ มูล

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

ข้อมูลการแข่งขันและการแข่งขันที่เป็ นธรรม

เราแข่ งขัน
เราเคารพ
เราใส่ ใจ
เชื่อมัน่ ในการแข่งขันที่เสรี และเปิ ดกว้าง และการมีประสิ ทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งของเราอย่างยุติธรรม
และซื่อสัตย์ดว้ ยผลิตภัณฑ์และบริ การที่เหนือกว่า

Workday

เราจะไม่แสวงหาหรื อใช้ส่ิ งต่อไปนี้:

เราแข่งขัน—อย่างซื่อสัตย์และเป็ นธรรม

•

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคาของคู่แข่ง

•

ข้อมูลที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ที่ถกู คัดลอก ดึงข้อมูลหรื อถ่ายภาพ

•

ข้อมูลเกี่ยวกับอดีตนายจ้างที่ได้จากพนักงาน

•

ข้อมูลที่มีขอ้ มูลทางเทคนิคหรื อวิศวกรรมที่อาจได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายความลับทางการค้า

เราจะบรรลุความส�ำเร็ จในเชิงธุรกิจด้วยการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยเราจะ:
•

หลีกเลี่ยงข้อตกลงที่เป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการกับคู่แข่งที่จะจ�ำกัดการแข่งขันไม่วา่ ทางใดทางหนึ่ง

•

เคารพกระบวนการทางธุรกิจที่แข่งขันได้ โดยไม่แก้ไขหรื อปรับเปลี่ยนกระบวนการประมูลหรื อช่วยผูใ้ ดท�ำเช่น
นั้น

•

ไม่กำ� หนดราคาที่พนั ธมิตรของเราเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้า

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

ทรัพย์สินทางปั ญญาของ Workday

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

การปกป้ องทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น

นวัเรากล้
ตกรรมเป็
่ Workday
างทรัอง
พย์สินทางปั ญญา เราให้ความเราลงมือทํWorkday
แข่่งขัันอย่่างเป็็ นเราแข่
ธรรมงขัดัันงนั้้�นคุุณต้้องไม่่ครอบครองหรืืเราเคารพ
อใช้้ข้อ้ มููลที่่�ไม่่เป็็ นสาธารณะ ข้้อมููลที่่�จำำ�กัั
าพูด นคุณค่าหลัก และทุกคนทีเราเสริ
มสร้ าง ท�ำงานกันอย่างหนักเพื่อสร้
เราปกป้
า
เราใส่ด ใหรืื
จอ
ส�ำคัญกับการคิดค้นทางเทคนิคใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์และแนวคิดธุรกิจใหม่ คอนเซ็ปต์ เนื้อหาสร้างสรรค์และข้อมูลอื่น ๆ
ข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับของบริิ ษัทั อื่่�น โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากบริิ ษัทั นั้้�น กฎข้้อนี้้�มีีผลใช้้กับั ข้้อมููลของคู่่�แข่่งและอดีีต
นายจ้้าง รวมถึึงข้้อมููลของลููกค้้าและคู่่�ค้้าของเรา
ที่เราสร้างสรรค์ หากเราไม่ระบุหรื อท�ำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้ องทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ Workday
จะเสี่ ยงต่อการสูญเสี ยสิ ทธิ์ที่เกี่ยวข้องและความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
เพื่่�อปกป้้องตััวคุุณเองและ Workday โปรดอย่่ายอมรัับข้้อมููลที่่�ไม่่เป็็ นสาธารณะ ข้้อมููลที่่�จำำ�กััด หรืื อข้้อมููลที่่�เป็็ น
ความลัับของบริิ ษัทั อื่่�น โดยไม่่มีีการให้้ทุุกฝ่่ายลงนามในข้้อตกลงการไม่่เปิิ ดเผยข้้อมููลอย่่างเหมาะสมที่่�ได้้รัับการอนุุมัติั ิ
เรากล้ าพูด
เราเสริมสร้ าง
เราปกป้ อง
เราลงมือทํจาก
า Legal & Compliance
เราแข่หากคุุ
งขัน ณได้้ครอบครองข้้อมููลที่่�ไม่่เเราเคารพ
ป็็ นสาธารณะ ข้้อมููลที่่�จำำ�กััด หรืื อข้้อมููลที่่�เราใส่
เป็็ นใจ
ความลัับของบุุคคลที่่�สามโดยไม่่ได้้ตั้้� งใจ โปรดติิดต่่อ Legal & Compliance Department ของเราทัันทีี

ลิงก์เพื่อการเรี ยนรู ้:
นโยบายโอเพ่นซอร์ส

เมื่่�อสร้้างเนื้้�อหา เช่่น สไลด์์งาน การนำำ�เสนอหรืื อแผนภููมิิ คุุณต้้องสร้้างขึ้้�นเอง Workmates จะต้้องไม่่คัดั ลอก
หรืื อรวบรวมเนื้้�อหาของผู้้�อื่่�นมาไว้้ในเนื้้�อหาของ Workday โดยไม่่ได้้รัับการอนุุญาตที่่�เหมาะสม

เราแข่งขัน—อย่างซื่อสัตย์และเป็ นธรรม
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เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

เล่นตามกฎกติกา
เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

าเราด�ำเนินธุรกิจของเราตามค่
เราลงมือทํทีา่ Workday เราเล่นตามกฎกติ
เราแข่กงาขัหมายความว่
น
เราเคารพ านิยมหลัก และเป็ นไปตามกฎหมาย
เราใส่ ใจ
และข้อบังคับตามที่บงั คับใช้ในประเทศ รัฐและท้องถิ่น

การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับ
ด�ำเนินธุรกิจในหลายประเทศ และหลักจรรยาบรรณอาจจะไม่ครอบคลุมกฎหมาย ข้อบังคับและข้อ
ก�ำหนดทางกฎหมายทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม เป็ นเรื่ องส�ำคัญที่ Workday จะต้องปฏิบตั ิตามข้อก�ำหนดและ
กฎหมายในประเทศต่าง ๆ ที่ Workday ประกอบการอยู่ รวมถึงสถานที่ที่ Workmates เดินทางไปด้วย
Workmates จะต้องเรี ยนรู ้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
Workday

เมื่่�อมีีข้อ้ แตกต่่างระหว่่างข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายและหลัักจรรยาบรรณ โปรดปฏิิบัติั ิตามคำำ�แนะนำำ�จาก Legal &
บของเราเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั ิหรืื อการไม่่ปฏิิบัติั ิใด ๆ ที่่�อาจเป็็ นการฝ่่าฝืืนกฎหมายหรืื อข้้อบัังคัับ หรืื อมีี
ความเสี่่�ยงอย่่างมากหากไม่่ปฏิิบัติั ิตาม

Compliance

กฎหมายการค้า

เราเคารพ—กฎหมายและข้อบังคับ

แม้วา่ Workday จะไม่จดั ส่ งผลิตภัณฑ์ทางกายภาพจ�ำนวนมาก Workmates จ�ำเป็ นจะต้องค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัด
ในการส่ งออกและกฎหมายการค้า เนื่องจากอาจมีผลใช้กบั การใช้งานซอฟต์แวร์ดว้ ย ความสามารถในการพิจารณาว่า
เราสามารถท�ำธุรกิจกับใครได้ และข้อมูลใดบ้างที่สามารถแบ่งปันหรื อจัดส่ งได้ระหว่างประเทศและภูมิภาคเป็ นสิ่ งที่
จ�ำเป็ น เนื่องจาก Workday เป็ นบริ ษทั ระดับโลก เราต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงสิ่ งต่อไปนี้:
•

การควบคุุมการส่่ งออก โดยเฉพาะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลและข้้อมููลทางเทคนิิคที่่�เราอาจส่่ งจากประเทศหนึ่่�งไปยััง
อีีกประเทศหนึ่่�ง

•

การลงโทษทางเศรษฐกิิจที่่�ไม่่อนุุญาตให้้เราทำำ�ธุุรกิิจกัับบางประเทศ องค์์กร หรืื อบุุคคลบางรายจากประเทศเหล่่า
นั้้�น

•

การคว่ำำ��บาตรที่่�ผิิดกฎหมายและคำำ�ขอที่่�ถููกปกปิิ ดเพื่่�อมีีส่่วนร่่ วมในการคว่ำำ��บาตรนั้้�น

ศีลธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ
หากคุณไม่ทราบว่ามีการควบคุมทางการค้าหรื อการส่ งออกหรื อไม่ หรื อกฎเหล่า
นั้นมีผลบังคับใช้ต่อกรณี ใดบ้าง โปรดอย่าคาดเดา ให้ถามก่อนด�ำเนินการใด ๆ

ลิิงก์์เพื่่�อการเรีี ยนรู้้�:
นโยบายการค้้าสากล

เรากล้ าพูด

เราเสริมสร้ าง

เราปกป้ อง

เราลงมือทํา

การใช้ขอ้ มูลวงในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

เราแข่ งขัน

เราเคารพ

เราใส่ ใจ

บันทึกที่แม่นย�ำ

เรากล้ าพูด
Workday

เราเสริมสร้ าง เพื่่�อให้้เราสามารถปฏิิบัติั ิหเราปกป้
า
เราแข่จะให้
งขันขอ้ มูลที่ครบถ้วน ทันท่วงที ถูเราเคารพ
ใจว่า Workday
กต้องและเข้าใจได้ สิ่ งนี้ยงั ช่วยให้เราท�เราใส่
ำการ ใจ
จะแบ่่งปัั นข้้อมููลกัับ Workmates
น้้าที่่�ได้้องอย่่างสำำ�เร็็ จลุุล่่วง บางครั้้�งคุุณเราลงมือทํประชาชนไว้
ตัดสิ นใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด และสามารถตอบสนองข้อผูกพันด้านกฎระเบียบในด้านการเงิน การตรวจสอบ
อาจได้้รัับข้้อมููลที่่�เป็็ นความลัับเกี่่�ยวกัับ Workday หรืื อลููกค้้า ซััพพลายเออร์์ หรืื อพัันธมิิตร ก่่อนที่่�ข้้อมููลนั้้�นจะได้้รัับ
และข้อบังคับอื่น ๆ ได้ Workmates ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของบันทึก และงบการเงินของ
การเปิิ ดเผยต่่อสาธารณชนหรืื อนัักลงทุุนภายนอก
Workday และต้องด�ำเนิ นการตามนี้ เสมอ:

ลิงก์เพื่อการเรี ยนรู ้:
นโยบายของ Workday เรื่ องการซื้อขายหลักทรัพย์
พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน และผูร้ ับจ้างของ Workday จะต้องไม่ทำ� การค้าหรื อให้คำ� แนะน�ำแก่ผอู ้ ื่น
เพื่อท�ำการค้าในหลักทรัพย์ของ Workday หรื อของบริ ษทั อื่น ในขณะที่ครอบครองสาระส�ำคัญหรื อข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบริ ษทั นั้น ๆ อยู่

ศีลธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ
คุณไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั หากคุณมีขอ้ มูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับบริ ษทั ซึ่งรวมถึง Workday และบริ ษทั อื่น ๆ

สาระส�ำคัญหมายความว่านักลงทุนทัว่ ไปจะพบว่านัน่ เป็ นข้อมูลที่สำ� คัญในการตัดสิ นใจลงทุน ข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูล
สาธารณะหมายความว่าเป็ นข้อมูลที่เป็ นความลับที่ยงั ไม่ได้ถกู เผยแพร่ ต่อสาธารณะ การซื้อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ข้อมูลประเภทนี้ หรื อการให้ขอ้ มูลแก่ผอู ้ ื่น เพื่อซื้อหรื อขาย ถือเป็ นการละเมิดกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ข้อมูลวงในและละเมิดนโยบายของ Workday

ศีลธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ
เซ็นเฉพาะเอกสาร รวมถึงสัญญาที่คุณได้รับอนุญาตให้ลงชื่อโดยเชื่อว่าถูกต้องและเป็ นความจริ ง
เท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจ โปรดถาม!

•

สร้้างและเก็็บรัักษาบัันทึึกทางการเงิินที่่�เป็็ นจริิ ง ชััดเจนและถููกต้้อง

•

ปฏิิบัติั ิตามข้้อกำำ�หนดด้้านค่่าใช้้จ่่าย การทำำ�สััญญา และการจััดซื้้�อของ Workday และดำำ�เนิินการขอรัับ
อนุุญาตอย่่างเหมาะสม

•

ไม่่บันั ทึึกธุุรกรรมที่่�เป็็ นเท็็จหรืื อหลอกลวง และหลีีกเลี่่�ยงจดหมายนอกรอบ

•

เก็็บ รัักษาและกำำ�จััดบัันทึึกอย่่างเหมาะสม โดยให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายหรืื อเอกสารอื่่�น ๆ ที่่�มีีอยู่่�

•

ให้้ความร่่ วมมืือกัับการตรวจสอบและการสอบสวน

•

ไม่่แอบซ่่อนการทำำ�ธุุรกรรมใด ๆ

•

รายงานกิิจกรรมใด ๆ ที่่�คุุณเชื่่�อว่่าน่่าสงสััย

Workday จะปฏิิบัติั ิตามกฎหมายการต่่อต้้านการฟอกเงิินและการต่่อต้้านการสนัับสนุุนการเงิินเพื่่�อการก่่อการร้้าย

ทั้้�งหมดที่่�มีี เราจะยอมรัับเงิินทุุนเฉพาะที่่�มาจากแหล่่งที่่�มาที่่�ชอบด้้วยกฎหมายเท่่านั้้�น และจะปฏิิเสธการทำำ�ธุุรกิิจไม่่ว่า่
ในลัักษณะใดก็็ตามที่่�อาจสนัับสนุุนหรืื อช่่วยหลบเลี่่�ยงภาษีีของบุุคคลที่่�สาม

ที่่�มีีหน้้าที่่�รายงานทางการเงิิน มีีภาระหน้้าที่่�ทางจริิ ยธรรมพิิเศษในการปฏิิบัติั ิงานด้้วยความซื่่�อสััตย์์
และมีีศีีลธรรมในระดัับสููงสุุ ด หลีีกเลี่่�ยงผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน และส่่ งเสริิ มความรัับผิิดชอบต่่อหลัักจรรยาบรรณฉบัับ
นี้้� ถืือเป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ นที่่�บุุคคลจะต้้องตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงที่่�มีีความสำำ�คััญ โดยต้้องรู้้�ว่่าควรขอคำำ�แนะนำำ�ทางกฎหมาย
เมื่่�อใด และทำำ�การรายงานในทัันทีีต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิ หาร Chief Legal Officer และ/หรืื อประธาน
Audit Committee สำำ�หรัับการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�เชื่่�อว่่าเป็็ นการฝ่่าฝืืนกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ หรืื อข้้อ
กำำ�หนดใด ๆ ของหลัักจรรยาบรรณนี้้�
Workmates

ศีลธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ
สร้างและรักษาบันทึกทางธุรกิจที่สะท้อนถึงความจริ งของธุรกรรมนั้น สิ่ งนี้จะช่วยให้เรามัน่ ใจ
ได้วา่ งบการเงินของเรานั้นถูกต้องแม่นย�ำ
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การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

Workday
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โดยได้พฒั นาความสัมพันธ์เหล่านั้นด้วยการท�ำงานอย่างซื่อสัตย์และเป็ นธรรมกับเจ้าหน้าที่และผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องในทุกที่
ระเบียบ จะต้องเป็ นไปอย่างครบถ้วน ยุติธรรม ถูกต้อง ทันเวลาและสามารถเข้าใจได้
ที่เราประกอบการอยู่
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ Workday หรืื อกิิจกรรมทางธุุรกิิจของ Workday ควรเปิิ ดเผยโดยโฆษกที่่�ได้้รัับอนุุญาตจาก
Workmates จะต้องซื่ อสัตย์และตรงไปตรงมาในการติดต่อกับรัฐบาล และไม่ช้ ีนำ� หรื อสนับสนุนให้บุคคลใดมอบ
ทาง Workday เท่่านั้้�น โปรดแนะนำำ�ให้้สื่่� อมวลชนและนัักวิิเคราะห์์อุุตสาหกรรมที่่�มีีคำำ�ถามถึึงทีีมงานฝ่่ายสื่่�อสาร
ข้อมูลที่เป็ นเท็จหรื อท�ำให้เข้าใจผิด แก่ตวั แทนหรื อผูแ้ ทนจากรัฐบาล
องค์์กรของ Workday และคำำ�ถามด้้านการเงิินและการลงทุุนติิดต่่อไปยัั Workday Investor Relations
Department กรุุ ณาอย่่าพยายามตอบคำำ�ถามเหล่่านี้้�ด้้วยตนเอง และอย่่าลืืมปรึึ กษาหารืื อกัับผู้้�จััดการของคุุณ
นโยบายเกี่่�ยวกัับโซเชีียลมีีเดีียของเราแสดงรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการพููดคุุยเรื่่�อง Workday ผ่่านทางออนไลน์์

เรากล้ าพูด
Workday

ลิงก์เพื่อการเรี ยนรู ้:
นโยบายการมีส่วนร่ วมและปฏิสมั พันธ์ทางธุรกิจกับภาครัฐ

Workmates

ควรคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งต่่อไปนี้้� :

•

เมื่่�อทำำ�ธุุรกิิจกัับหน่่วยงาน ลููกจ้้าง หรืื อเจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐ โปรดคำำ�นึึงถึึงหลัักจรรยาบรรณฉบัับนี้้� นโยบายการต่่อ
ต้้านการทุุจริิ ต นโยบายอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และกฎหมายในท้้องถิ่่�นเสมอ

•

ของขวััญหรืื อการเลี้้�ยงรัับรองทางธุุรกิิจใด ๆ ที่่�ถููกร้้องขอหรืื อรัับโดยเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ จะต้้องได้้รัับการอนุุมัติั ิ
ล่่วงหน้้าจากทีีมดููแลเรื่่�องจริิ ยธรรมของ Workday หรืื อฝ่่ายกฎหมาย ฝ่่ายกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติั ิตามกฎระเบีียบ
และฝ่่ายกิิจการองค์์กรก่่อน

•

การบริิ จาค เพื่่�อการกุุศลจะต้้องไม่่เป็็ นไปด้้วยเจตนาที่่�ต้้องการมีีอิิทธิิพลต่่อการตััดสิิ นใจทางธุุรกิิจบางอย่่าง

•

คุณจะต้องไม่สร้างหรื อกระท�ำการสนับสนุนทางการเมืองในนามของ Workday

•

ห้ามชี้นำ� หรื อสนับสนุนให้ทุกคนท�ำลายบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน

หากสมาชิกของสื่ อหรื อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Workday เข้าหาโดยไม่ได้นดั หมาย ณ สถานประกอบการ งาน
กิจกรรม หรื อศูนย์เก็บข้อมูลของ Workday และขอท�ำการถ่ายวิดีโอหรื อถ่ายภาพ หรื อสอบถามข้อมูลอื่น ๆ
โปรดรายงานเรื่ องนี้โดยทันที และไม่พดู คุยเรื่ องธุรกิจใด ๆ ของ Workday กับบุคคลนั้น

ศีลธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ
หากมีีสมาชิิกของสื่่�อ (หนัังสืื อพิิมพ์์ วิิทยุุ โทรทััศน์์) ชุุมชนนัักวิิเคราะห์์ (การเงิินหรืื อ
อุุตสาหกรรม) หรืื อชุุมชนโซเชีียลมีีเดีีย (บล็็อกเกอร์์หรืื อนัักวิิชาการ) ติิดต่่อคุุณเข้้ามา
โปรดอย่่าตอบกลัับ แต่่ให้้ติิดต่่อผู้้�จััดการของคุุณ ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กรของ Workday
หรืื Legal & Compliance ทน
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ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในฐานะองค์์กรและสิิ ทธิิมนุุษยชน
Workday เชื่อในศักดิ์ศรี ข้ น
ั พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนและเชื่อในการเคารพสิ ทธิส่วนบุคคล ในขณะที่เราด�ำเนิน
ธุรกิจทัว่ โลก เรามุ่งมัน่ ในการเคารพสิ ทธิมนุษยชนในทุกที่

ในการด�ำเนินกิจการทั้งหมดของเรา:

เราใส่ ใจ—เกี่ยวกับชุมชนของเรา

•

เราขอประณามการใช้้แรงงานบัังคัับและการใช้้แรงงานเด็็ก และเราจะส่่ งเสริิ มสถานที่่�ทำำ�งานและห่่วงโซ่่อุุปทาน
ที่่�ปลอดจากการใช้้แรงงานทาสสมััยใหม่่และการค้้ามนุุษย์์

•

เราเคารพเสรี ภาพในการสมาคมตามกฎหมายของพนักงาน

•

เราจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็ นธรรมเพื่อช่วยให้มน่ั ใจว่าความต้องการขั้นพื้นฐานจะได้รับการตอบสนอง
และให้โอกาสพนักงานของเราในการพัฒนาความรู ้ ทักษะและความสามารถ

•

เราว่าจ้าง ให้ค่าตอบแทน เลื่อนต�ำแหน่ง ฝึ กหัดและให้โอกาสด้านการจ้างงานอื่นๆ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
และประสิ ทธิภาพของแต่ละบุคคล เราไม่มีการเลือกปฏิบตั ิไม่วา่ ในระดับใดของ Workday บนพื้นฐานของ
ลักษณะที่ได้รับการคุม้ ครอง

•

เราจัดให้มีสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุ ขภาพ

•

เราท�ำงานเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนดเป้ าหมายที่การลดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

•

เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะกำำ�หนดชุุดหลัักการสำำ�คััญไว้้เพื่่�อคอยชี้้�นำำ�วิิธีีการที่่�เราพััฒนาและใช้้การเรีี ยนรู้้�ผ่่านอุุปกรณ์์เครื่่�องมืือ
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบสำำ�หรัับองค์์กร และจััดการแก้้ไขผลกระทบต่่อสัังคมในวงกว้้าง

•

เราขอประณามการใช้้แร่่ ธาตุุที่่�มีีความขััดแย้้งในผลิิตภััณฑ์์และฐานปฏิิบัติั ิการทางธุุรกิิจของเรา และคาดหวัังให้้
ซััพพลายเออร์์ของเราปฏิิบัติั ิเช่่นเดีียวกััน

•

เราเคารพในความเป็็ นส่่ วนตััวของบุุคคลและพิิจารณาว่่าความเป็็ นส่่ วนตััวคืือหลัักพื้้�นฐานด้้านสิิ ทธิิมนุุษยชน

การสนับสนุนด้านการเมือง
คุณอาจสนับสนุนกระบวนการทางการเมืองผ่านการบริ จาคส่ วนบุคคลแต่ตอ้ งไม่ใช่ในนามของ Workday
นอกจากนี้คุณยังสามารถเป็ นอาสาสมัครในเวลาส่ วนตัว (นอกเวลางาน) ให้กบั ผูส้ มัครหรื อองค์กรที่คุณเลือก ตราบใด
ที่ไม่ได้ใช้ทรัพยากรของ Workday เช่น โทรศัพท์ อีเมลของบริ ษทั คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ เป็ นต้น
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การสนับสนุนด้านการกุศล

ผลกระทบทัว่ โลก

Workday สนับสนุนให้พนักงานของเราเป็ นอาสาสมัคร และตอบแทนชุมชนโดยน�ำเสนอการระดมทุน และการ
จับคู่อาสาสมัครให้กบั องค์กรที่พนักงานของเรามีส่วนร่ วม อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับกิจกรรมทางการเมือง พนักงาน
จะต้องไม่ใช้ทรัพยากรของ Workday เพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลหรื อองค์กรไม่แสวงผลก�ำไรอื่นใดที่ไม่ได้ถกู
ลงโทษหรื อได้รับการสนับสนุนจาก Workday

ด้วยมูลนิธิ Workday และแผนก Workday Global Impact เรามีความภาคภูมิใจในการตอบแทนชุมชน
ของเราในหลากหลายวิธีท้ งั ในระดับท้องถิ่นและทัว่ โลก การลงทุนของชุมชนในด้านเวลา ความเชี่ยวชาญ และการมี
ส่ วนร่ วมโดยตรงเป็ นส่ วนส�ำคัญในวัฒนธรรมของ Workday

การแสดงความรับผิดชอบในการลดผลกระทบต่อทรัพยากรของเรา
ศีลธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ
กรุุ ณาติิดต่่อ Workday Global Impact and Employee Life หาก
มีีข้อ้ สงสััยเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมชุุมชนของ Workday และการใช้้ทรััพยากรของ
Workday ที่่�ได้้รัับอนุุญาต

เราให้ ความส� ำคัญในสามด้ านหลัก ซึ่งเป็ นแนวทางในการลงทุนส� ำหรับชุมชนของเรา:
•

การสนับสนุน Workmates: เราสนับสนุน Workmates ที่ตอ้ งการมีส่วนร่ วมในชุมชนของตน

•

การสนับสนุนโดยการบริ การสังคม: เราอุทิศเวลาและความสามารถของ Workmates เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
สังคมผ่านโครงการให้คำ� ปรึ กษาตามทักษะ

•

การสนับสนุนด้ านการช่ วยเหลือสังคม: เราลงทุนในโครงการพัฒนาแรงงานเพื่อเพิ่มแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้
กับประชากรที่ดอ้ ยโอกาส

เชื่อว่าความส�ำเร็ จนั้นวัดได้ไม่ใช่แค่ในด้านการเงิน แต่ยงั รวมถึงวิธีการที่เราด�ำเนินกิจการในบริ บทของ
ชุมชนและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเรา เราเชื่อว่าบริ ษทั ต่าง ๆ ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศ
ของโลก

Workday

โปรดอ่าน “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ Workday” เพื่อเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่มีความส�ำคัญในความ
พยายามของเราในการสร้างบริ ษทั ที่ประสบความส�ำเร็ จในขณะที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่ งแวดล้อม

ลิงก์เพื่อการเรี ยนรู ้:
นโยบายความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม
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การบริ หารจัดการ การสละสิ ทธิ์และการแก้ไข

ได้้กำำ�หนดมาตรฐานในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีอยู่่�ในหลัักจรรยาบรรณฉบัับ
นี้้� และกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติั ิตามโดยตรงหรืื อผ่่านคณะกรรมการ Workday’s Chief Legal Officer จะต้้อง
รัับผิิดชอบเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีการปฏิิบัติั ิตามหลัักจรรยาบรรณ ในขณะที่่�ให้้บริิ การตามหน้้าที่่�ด้้วยการรายงานโดยตรงต่่
เรากล้ าพูด
เราเสริมสร้ าง
เราปกป้ อง
เราลงมือทํา
Board of Directors ละคณะกรรมการอื่่�น ๆ
Workday Board of Directors

มุ่่�งมั่่�นที่่�จะทบทวนและปรัับปรุุ งนโยบายและขั้้�นตอนการทำำ�งานของเราอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนั้้�นหลัักจรรยา
บรรณฉบัับนี้้�อาจมีีการแก้้ไขโด Board of Directors หรืื อผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย การสละสิิ ทธิ์์�ในข้้อบััญญััติิใด
ๆ ของหลัักจรรยาบรรณฉบัับนี้้�จะต้้องได้้รัับการอนุุมัติั ิเป็็ นลายลัักษณ์์อักั ษรจาก Chief Legal Officer หรืื อจาก
เรากล้ าพูด บริิ หารระดัับสูู งหรืื อ Board
เราเสริมof
สร้ าDirectors
ง
เราปกป้ดเผยโดยทัั
อง
กรรมการและผู้้�
และจะได้้รัับการเปิิ
นทีีตามที่่�กำำ�หนดโดยเราลงมือทํา
กฎหมายหลัักทรััพย์์ของรััฐบาลกลางและกฏระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�ใช้้บังั คัับ
Workday
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