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Trang 1

Thông điệp từ Chủ Tịch và Giám Đốc Điều Hành
Sự kế thừa liêm chính của công ty J.R. Simplot là cơ sở cho Bộ Quy Tắc Ứng Xử của chúng tôi đã
được xây dựng dựa trên tầm nhìn và sự lãnh đạo kiên định của J.R. “Jack” Simplot bắt đầu từ cách
đây hơn 90 năm về trước. Trong những năm qua đã có nhiều điều thay đổi, nhưng tầm nhìn của
J.R. vẫn giữ nguyên: làm việc chăm chỉ, trở thành những cộng sự tốt, và xem trái đất là một nguồn
tài nguyên quý giá cần được coi trọng và bảo vệ hàng ngày.
Bộ Quy Tắc Ứng Xử của công ty Simplot áp dụng chiến lược One Simplot đối với trách nhiệm đạo
đức và pháp lý của toàn bộ nhân viên Simplot trên toàn thế giới. Bộ Quy tắc đóng vai trò là một
hướng dẫn cho các giá trị của chúng tôi và là một cam kết để tuân thủ các giá trị này.
Bộ Quy Tắc Ứng Xử áp dụng đối với toàn bộ nhân viên, viên chức và lãnh đạo của Công ty J.R.
Simplot và các công ty con. Mỗi chúng ta có trách nhiệm đọc Bộ Quy tắc, hiểu và áp dụng một cách
nhất quán. Bộ Quy Tắc cũng giúp chúng ta đưa ra lựa chọn đúng khi các quy tắc được áp dụng có
thể không rõ ràng.
Chúng tôi mong đợi những nhà lãnh đạo làm gương trong việc hoạt động theo Bộ Quy Tắc sẽ có
ý nghĩa như thế nào và mọi người khi thực hiện công việc kinh doanh thay mặt cho Công Ty của
chúng ta, bao gồm các đại lý và người được thuê theo hợp đồng, phải tuân thủ các nguyên tắc
của Bộ Quy Tắc này.
Khi bản thân chúng ta ứng xử theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử này, chúng ta sẽ có thể biến những giá trị
cốt lõi của chúng ta thành hành động mỗi ngày. Cùng nhau chúng ta có thể duy trì và giữ vững danh
tiếng của chúng ta như là một công dân doanh nghiệp tốt.
Trân trọng,

Garrett Lofto
Chủ Tịch và Giám Đốc Điều Hành
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Trang 2

Bộ Quy tắc Ứng xử của Công ty J.R. Simplot:
Liên tục kế thừa liêm chính
Mục Tiêu của chúng ta

Đóng góp để nuôi dưỡng thế giới
của chúng ta

Sứ mệnh của chúng ta

Mang các nguồn tài nguyên của
trái đất vào cuộc sống

Giá trị cốt lõi

• Đam mê con người
• Tinh thần đổi mới
• Tôn trọng các tài nguyên
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Trang 3

Cách chúng ta thể hiện

Tinh thần đổi mới

Cách chúng ta thể hiện tinh thần đổi mới
Chúng ta áp dụng quan điểm công ty: One Simplot

Chúng ta nắm bắt các cơ hội mới, tạo ra và cải thiện sản phẩm và dịch vụ bằng cách sử dụng tư duy
mới, và chúng ta làm điều này bằng cách áp dụng quan điểm Công Ty. Trong khi chúng ta coi trọng
sự đa dạng hóa về tư tưởng, kinh nghiệm, và các ý tưởng đến từ các bộ phận vận hành của chúng
ta trên khắp thế giới, trong tất cả các quyết định của mình, chúng tôi xem xét “bức tranh tổng thể”,
gia tăng lợi ích tốt nhất cho toàn bộ Simplot. Chúng ta là One Simplot. Chúng ta đã luôn mong mỏi
có một tiêu chuẩn cao về quản lý doanh nghiệp, giám sát không chỉ sự tuân thủ pháp lý nghiêm ngặt
mà còn cả những tiêu chuẩn kinh doanh có đạo đức được thông qua.

Chúng ta tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất

Chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm sự đổi mới để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất nhằm làm thõa
mãn nhu cầu và thị hiếu luôn thay đổi của người tiêu dùng. Chúng ta liên tục tìm kiếm các cách thức
mới và bền vững hơn để phát triển và nuôi dưỡng cây trồng, trông nom sự tăng trưởng và phát triển
động vật, và mang lại các nguồn tài nguyên khoáng chất từ trái đất. Chúng ta phấn đấu để đạt được
năng lực ở trình độ cao nhất về sản xuất thực phẩm, nông nghiệp, và khoa học sản xuất, cũng như
toàn bộ các quy tắc liên quan nhằm nâng cao giá trị xuyên suốt công việc kinh doanh theo hàng dọc
của chúng ta. Chúng ta duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao và các sản phẩm và dịch vụ chất lượng
của chúng ta đều an toàn cho mục đích sử dụng của chúng. Chúng ta thiết kế, sản xuất và phân
phối các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với các nghĩa vụ của chúng ta đối với khách hàng của mình,
và theo các luật lệ, tiêu chuẩn và quy định thích hợp.

Chúng ta tham gia nghiên cứu khoa học có đạo đức

Chúng ta tham gia nghiên cứu khoa học có đạo đức khi chúng ta tìm kiếm các ý tưởng mới và phát
triển các công nghệ và sản phẩm mới. Để đảm bảo việc nghiên cứu của chúng ta có đạo đức, chúng
ta tuân thủ các quy ước đã được phê duyệt và sự kiểm soát phù hợp, bằng đánh giá ngang hàng
hoặc sự giám sát đảm bảo chất lượng, một cách phù hợp. Dữ liệu được ghi nhận một cách chính
xác, được lưu hồ sơ một cách đúng đắn và có thể sử dụng lại được, và chúng ta áp dụng phân tích
thống kê hoặc dữ liệu phù hợp.

Chúng ta tạo ra, thực thi và tôn trọng các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Sự đổi mới của chúng ta được bảo hộ bằng các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (IP). Chúng ta nỗ lực tạo ra
các tài sản IP có ý nghĩa phục vụ cho mục đích kinh doanh và giúp bảo vệ và khai thác các quyền lợi
của chúng ta đối với công nghệ, nhãn hiệu, quyền lợi truyền thông, bí quyết và thông tin độc quyền
riêng của Công Ty. Các tài sản IP bao gồm bằng sáng chế, bí mật thương mại, thương hiệu, quyền
tác giả, bản quyền và quyền ngăn chặn người khác thực hiện, sử dụng hoặc bán các ý tưởng và cải
tiến của chúng ta. Vì vậy, danh mục IP của Công Ty chúng ta là những tài sản bất khả xâm phạm chủ
chốt có giá trị to lớn đối với Công Ty. Chúng ta cũng tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ và thông tin
tuyệt mật của các công ty khác và chúng ta sẽ không xâm phạm, lạm dụng hoặc tham ô một cách
cố ý hoặc tự ý IP của một bên thứ ba.
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Trang 5

Cách chúng ta coi trọng

các nguồn tài nguyên

Cách chúng ta coi trọng các nguồn tài nguyên
Có tầm nhìn bền vững, dài hạn

Chúng ta lựa chọn tạo ra một tương lai bền vững bằng cách coi trọng các nguồn tài nguyên, nghiên cứu
các cải tiến hiệu quả hơn nhưng ít chi phí và trân trọng người dân trong các cộng đồng nơi chúng tôi làm
việc, đem lại giá trị kinh tế ở từng giai đoạn. Chúng ta chủ động kết nối với các khách hàng của chúng
tôi, những người mong đợi chúng tôi cùng họ đi trên con đường hướng đến một tương lai bền vững.
Chúng ta tin rằng Simplot có thể là nguồn cảm hứng về giáo dục, đổi mới và khả năng lãnh đạo vì
chúng ta mang các nguồn tài nguyên từ trái đất đi vào cuộc sống một cách bền vững. Chúng ta mang
đến sự nhanh nhẹn trong kinh doanh khi làm việc với các khách hàng doanh nghiệp lớn nhất của
chúng ta nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu. Ví dụ, chúng ta là những người đồng sáng lập của
Potato Sustainability Initiative, thành viên của Roundtable for Sustainable Beef và Field to Market,
cộng tác với Hội Đồng Quản Lý Biển, lãnh đạo tích cực trong Chương Trình Quản Lý Dinh Dưỡng
4R cùng với Học Viện Phân Bón, và là người tham dự trong một số các sáng kiến công nghiệp khác
nhằm khuyến khích sự hợp tác tiền cạnh tranh trong các chủ đề về sự bền vững để tạo ra một thế
giới tốt đẹp hơn. Khi chúng ta tìm nguồn nguyên liệu thô cho các sản phẩm, chúng ta nỗ lực làm việc
ngay tại khu vực các nhà trồng trọt cá nhân nhằm cải thiện các thông lệ và thói quen địa phương.

Bảo Vệ môi trường của chúng ta

Chúng ta cam kết bảo vệ môi trường bằng cách quản lý có trách nhiệm các nguồn tài nguyên thiên
nhiên. Chúng ta ủng hộ nông nghiệp, đánh bắt cá, khai thác hầm mỏ và sản xuất bền vững nhằm
bảo vệ các nguồn tài nguyên cho các thế hệ tương lai. Bằng cách bảo tồn năng lượng, cải tạo và
phục hồi nguồn nước, và bảo vệ môi trường sống quan trọng, chúng tôi làm việc xuyên suốt công
việc kinh doanh nhằm quản lý cẩn thận các nguồn tài nguyên của trái đất.
Chúng tôi cam kết tuân thủ toàn bộ luật lệ và quy định được áp dụng liên quan đến việc bảo vệ môi
trường và nỗ lực cải thiện liên tục. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm các cách thức mới để cải thiện sản
phẩm, bao bì và sản xuất nhằm làm giảm sự tác động của chúng tôi lên môi trường. Chúng tôi cũng
cam kết giảm chất thải, sự tiêu thụ năng lượng và nước trong toàn bộ vận hành của chúng tôi: tìm
cách làm giảm, tái sử dụng và tái chế.
Chúng tôi mong đợi các nhà cung cấp có các kế hoạch và chương trình tại chỗ về môi trường phù
hợp đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi.

Quan Tâm đến sự khỏe mạnh của động vật

Tại Simplot, chúng tôi xem sức khỏe động vật như là một phần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
của chúng tôi, trách nhiệm này dàn trải trong từng khía cạnh của công việc kinh doanh và tìm nguồn
của chúng tôi. Chúng tôi cam kết động vật có sức khỏe tốt, nuôi dưỡng đúng và đối xử nhân đạo.
Chúng tôi là những người chăm lo động vật của mình. Đây là một yếu tố thiết yếu về sản xuất thực
phẩm có trách nhiệm, và là một vấn đề chúng tôi coi trọng.

Đẩy mạnh trách nhiệm quản lý sản phẩm

Chúng tôi cam kết quản lý có trách nhiệm các sản phẩm của chúng tôi trong suốt toàn bộ vòng đời
của chúng. Chúng tôi thúc đẩy trách nhiệm quản lý sản phẩm bằng cách đánh giá liệu những sản
phẩm và công nghệ này có an toàn và đáng tin cậy về môi trường hay không. Chúng tôi cũng giải
thích và khuyến khích việc sử dụng đúng và có trách nhiệm các sản phẩm và công nghệ của chúng
tôi, phù hợp với các tiêu chuẩn và nguyên tắc cộng đồng.
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Cách chúng tôi thể hiện

niềm đam mê dành
cho con người

Cách chúng tôi thể hiện niềm đam mê dành cho con người
Tạo ra môi trường làm việc an toàn và lành mạnh
An toàn nơi làm việc
Chúng tôi cam kết mang lại và duy trì một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và chúng tôi quyết
tâm đạt được một nơi làm việc không có chấn thương. Chúng tôi cam kết vì sự khỏe mạnh và an
toàn với con người của chúng tôi bởi vì chúng tôi hiểu rằng con người là tài sản tuyệt vời nhất của
chúng tôi. Chúng tôi có một khuôn khổ làm việc an toàn toàn diện và tiến triển nhằm đạt được sự
cải thiện liên tục về sự an toàn và an ninh xuyên suốt những nơi làm việc của chúng tôi.
Chúng tôi nhận thức rằng việc chăm lo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên của chúng tôi phụ
thuộc vào không chỉ các trang bị và thiết bị vững chắc về mặt kỹ thuật, mà còn ở sự hình thành văn
hóa chú trọng vào sự an toàn. Chúng tôi tin rằng sức khỏe và sự an toàn là những trách nhiệm chính
của từng nhân viên và chúng tôi mong đợi toàn bộ nhân viên của chúng tôi chủ động quan tâm đến
sự an toàn của riêng họ và sự an toàn của những người khác. Nhân viên của chúng tôi phải luôn
nhận thức được môi trường xung quanh họ và hiểu được các quy tắc và quy trình cụ thể áp dụng đối
với công việc vận hành của họ. Chúng tôi xem dù chỉ một chấn thương là quá nhiều, bởi vì sau cùng
chúng tôi muốn mọi người về nhà với gia đình của họ mà không bị chấn thương gì vào cuối ngày.
Nếu một nhân viên đối mặt với một tình huống cảm thấy không an toàn, hoặc tin rằng họ đã được
giao một nhiệm vụ mà họ không có đủ khả năng, không được huấn luyện hoặc không thể hoàn thành
một cách an toàn, nhân viên đó nên ngừng công việc lại và lên tiếng. Người giám sát hoặc một thành
viên của đội An Toàn Sức Khỏe Môi Trường và An Ninh nên được thông báo ngay lập tức. Để biết
thêm thông tin vui lòng xem lại chính sách Sức Khỏe Môi Trường và An Toàn của chúng tôi.
Ma túy và rượu
Chúng tôi cam kết bảo vệ sự an toàn, sức khỏe và sự khỏe mạnh của toàn bộ nhân viên. Do đó, khả
năng suy xét của nhân viên cần thiết phải rõ ràng và không bị hủy hại do ma túy hoặc rượu. Không
một nhân viên nào của Simplot được phép đảm nhiệm công việc trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi
rượu hoặc các chất ma túy không phù hợp bởi vì điều này hình thành một môi trường làm việc không
an toàn cho mọi người.
Rượu có thể được phục vụ trong các sự kiện của Công Ty đã được phê duyệt. Thậm chí trong những
trường hợp này, toàn bộ nhân viên được mong đợi cư xử có sự tiết chế và tỏ ra có óc suy xét.
Bạo lực nơi làm việc
Một nơi làm việc an toàn và an ninh rất quan trọng và chúng tôi sẽ không khoan nhượng những hành
động và mối đe dọa bạo lực tại nơi làm việc bởi vì chúng ảnh hưởng một cách tiêu cực đến an ninh,
sự an toàn và sự lành mạnh của nơi làm việc. Chúng tôi nghiêm cấm bất kỳ hành động bạo lực hoặc
gây hấn về thể chất, cho dù thậm chí với mục đích đùa giỡn.
Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết đã nhận được một mối đe dọa bạo lực hoặc là nạn nhân của một hành
động bạo lực, bạn có nghĩa vụ trình báo tình huống này ngay lập tức. Nếu bạn, đồng nghiệp của bạn
hoặc bất kỳ cá nhân nào khác kinh doanh với Công ty J.R. Simplot đang trong tình trạng nguy hiểm
tức thời, hãy liên hệ chính quyền địa phương và sau đó bộ phận An Ninh Toàn Cầu. Cuối cùng, hãy
tiếp tục theo sát quản lý của bạn hoặc nguồn khác được liệt kê trong Bộ Quy Tắc này.
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Trang 9

Đảm bảo đối xử công bằng

Chúng tôi cam kết toàn bộ nhân viên được đối xử công bằng. Mỗi nhân viên của Simplot có quyền
được đối xử công bằng và với sự tôn trọng, lòng tự trọng và sự lịch thiệp. Chúng tôi đưa ra các quyết
định về tuyển dụng, bao gồm việc lựa chọn và duy trì, dựa trên cơ sở khả năng của một người có thể
thực hiện công việc của họ và đóng góp cho công ty.
Simplot cam kết mang lại một môi trường không có sự phân biệt đối xử và quấy rối. Toàn bộ nhân
viên Simplot có quyền đến một nơi làm việc không có sự phân biệt đối xử, quấy rối, mối đe dọa,
sự hăm dọa và bạo lực bất kể bản chất hoặc cơ sở cho điều đó.
Simplot nghiêm cấm bất kỳ hình thức quấy rối nào, cho dù nó dựa trên sắc tộc, màu da, dân tộc hoặc
nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, giới tính, thiên hướng tình dục có thực hay đang nghi, bản dạng giới,
tôn giáo hoặc tín ngưỡng nhận thấy, khuyết tật hoặc đặc điểm cá nhân khác của một người hay
không. Nếu những vấn đề như vậy xuất hiện, nhân viên nên lên tiếng và không nên sợ hãi bị trả thù.
Nhân viên có thể mong đợi rằng bất kỳ biểu hiện nào về phân biệt đối xử, quấy rối, mối đe dọa, sự
hăm dọa hoặc bạo lực sẽ phải chịu hình thức kỷ luật, lên tới hoặc bao gồm chấm dứt hợp đồng làm
việc, hoặc thậm chí là trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.
Các tiêu chuẩn lao động công bằng
Ở Simplot chúng tôi ủng hộ nhân quyền cơ bản dành cho mọi người và chúng tôi cố gắng tôn trọng
và đẩy mạnh vấn đề nhân quyền bằng cách thực hiện các hoạt động của chúng tôi theo các nguyên
tắc đã được thiết lập trong Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi
nghiêm cấm việc sử dụng tất cả các hình thức lao động bị cưỡng bức, bao gồm nô lệ, nhân công tù
nhân bị cưỡng bức, lệ thuộc, giao kèo hoặc không tự nguyện và bất kỳ hình thức nào về nạn buôn
người hoặc bóc lột, bao gồm việc nhập khẩu hàng hóa có dấu hiệu nô lệ hoặc buôn người. Chúng
tôi nghiêm cấm việc tuyển dụng trẻ em vị thành niên hoặc lao động bị cưỡng bức và chúng tôi cũng
nghiêm cấm việc trừng phạt hoặc lạm dụng thể chất. Theo thông lệ tuyển dụng của chúng tôi, chúng
tôi tôn trọng quyền của nhân viên được phép gắn kết hoặc không gắn kết với bất kỳ nhóm nào, như
đã được cho phép bởi và theo luật pháp và quy định được áp dụng. Chúng tôi tuân thủ luật pháp
về thuê mướn nhân công ở mỗi thị trường chúng tôi hoạt động.

Tôn trọng sự khác biệt của mỗi người

Simplot nắm bắt và tán dương sự khác biệt, và coi trọng sự đa dạng hóa. Chúng tôi cam kết mọi
người đều có cơ hội như nhau, bao gồm nhân viên và người xin việc. Chúng tôi tin rằng nhân viên
của chúng tôi trên khắp thế giới xứng đáng được đối xử với sự công bằng, tôn trọng và lòng tự trọng.
Chúng tôi tôn trọng những điểm đặc trưng và quan điểm độc đáo của từng nhân viên bởi vì là một
công ty toàn cầu, chúng tôi tin rằng việc sử dụng các ý tưởng, kinh nghiệm và trình độ đa dạng sẽ
xây dựng nên văn hóa đổi mới và năng động, giúp ích cho các mối quan hệ của chúng tôi và đảm
bảo sự thành công.
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Trang 10

Chăm sóc khách hàng và người tiêu dùng

Chúng tôi tự hào về các sản phẩm của chúng tôi, và các nhãn hiệu của chúng tôi đem đến cho khách
hàng và người tiêu dùng giá trị và chất lượng. Chúng tôi cam kết vì sức khỏe và sự khỏe mạnh của
các khách hàng của chúng tôi, và chúng tôi cung cấp một phạm vi rộng lớn sự lựa chọn sản phẩm
nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích đa dạng của họ. Chúng tôi cung cấp thông tin dinh dưỡng dựa
trên thực tế nhằm giúp các khách hàng của chúng tôi có thể đưa ra lựa chọn về chế độ ăn uống như
đã được biết cho bản thân họ và gia đình của họ. Chúng tôi coi trọng thách thức nhằm thúc đẩy và cải
thiện sức khỏe người tiêu dùng thông qua các sản phẩm thực phẩm chúng tôi cung cấp. Đối với các
sản phẩm như dưỡng chất cho cây trồng, các chất bổ sung sức khỏe động vật, và hạt giống và hàng
lưu kho, sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm an toàn, hiệu quả, và tiên tiến giúp ích cho
việc cung cấp thực phẩm cho thế giới, hôm nay và ngày mai.
An toàn thực phẩm
Điều quan trọng là thực phẩm chúng tôi tạo ra cho khách hàng của chúng tôi đều an toàn. An toàn
thực phẩm không chỉ là một phần trách nhiệm của chúng tôi như là một công dân doanh nghiệp tốt,
nó còn là điều thiết yếu đối với sự tăng trưởng liên tục và khả năng sinh lợi của doanh nghiệp chúng
tôi. Chúng tôi áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn và chất
lượng của chúng tôi đáp ứng hoặc vượt qua các yêu cầu được áp dụng của chính phủ và chúng tôi
ủng hộ các biện pháp bổ sung giúp bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo sự an toàn trong cung ứng
thực phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cũng làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo các thành phần
được giám sát, kiểm nghiệm và theo dõi. Cuối cùng, mỗi nhân viên Simplot có trách nhiệm tuân thủ
toàn bộ các chính sách và quy trình được áp dụng về an toàn và vệ sinh.
An toàn sản phẩm
Simplot đẩy mạnh các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn sản phẩm. Người tiêu dùng mong đợi các sản
phẩm họ mua phải an toàn và chúng tôi hiểu rằng an toàn sản phẩm cũng quan trọng đối với danh
tiếng của chúng tôi. Để truyền dẫn độ tin cậy vào các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi đáp ứng
hoặc vượt qua các yêu cầu pháp lý áp dụng đối với vấn đề an toàn sản phẩm của chúng tôi. Bất
kỳ nhân viên nào tham gia vào việc quản lý hoặc xử lý nguyên liệu thô, các quy trình sản xuất hoặc
thành phẩm phải tuân thủ chính sách Công Ty và các quy trình về an toàn sản phẩm nhằm tránh
sự ô nhiễm, hư hỏng hoặc sự biến đổi nguyên liệu không phù hợp.

Đóng góp cho cộng đồng của chúng tôi
Simplot cam kết hỗ trợ các cộng đồng nơi chúng tôi có trụ sở, kết nối với các chương trình cộng
đồng tạo ra sự khác biệt thật sự và dài hạn cho các cá nhân, cộng đồng và môi trường.
Mặc dù các sáng kiến của chúng tôi có nhiều hình thức khác nhau, chúng đều có chung một tư
tưởng: chúng tôi đầu tư vào tiềm năng chúng tôi thấy được xung quanh mình. Điều này có nghĩa
là chúng tôi nỗ lực làm giàu cho xã hội nói chung thông qua sự hỗ trợ về nghệ thuật, doanh nghiệp,
giáo dục cộng đồng và giới trẻ. Trong khi chúng tôi thực hiện đầu tư tài chính ở những cộng đồng
này, chúng tôi cũng tìm kiếm nhằm thực hiện đầu tư cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.
Các sáng kiến của chúng tôi cũng bao gồm việc cho phép nhân viên của chúng tôi có được phong
cách sống lành mạnh.
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Trang 11

Cách chúng tôi thể hiện

sự kế thừa liêm chính

Cách chúng tôi thể hiện sự kế thừa liêm chính
Chúng tôi tạo ra và duy trì sổ sách chính xác
Việc lưu trữ và báo cáo sổ sách chính xác rất quan trọng đối với danh tiếng và độ tín nhiệm của Simplot.
Toàn bộ nhân viên phải đảm bảo thông tin thương mại họ ghi sổ là trung thực, chính xác và kịp thời. Tất
cả sổ sách tài chính phải phản ánh chính xác các giao dịch của Công Ty chúng tôi và phù hợp với các
chuẩn mực kế toán được chấp nhận rộng rãi và các chính sách tài chính. Chúng tôi nghiêm cấm việc
sử dụng các quỹ và giao dịch bí mật. Toàn bộ sổ sách kinh doanh và chứng từ phải trung thực, chính
xác và hoàn chỉnh, và phải được lưu trữ theo chính sách và quy trình lưu trữ chứng từ của Simplot.

Chúng tôi cạnh tranh công bằng và tuân thủ Luật Pháp Thương Mại Quốc Tế
Là một Công Ty, chúng tôi có trách nhiệm tuân thủ các luật lệ thương mại và quy định của những đất
nước chúng tôi làm kinh doanh. Chúng tôi sẽ cạnh tranh công bằng trong tất cả các thị trường nơi
chúng tôi hoạt động theo luật chống độc quyền và luật cạnh tranh được áp dụng. Chúng tôi cam kết
tuân thủ các luật lệ thương mại quốc tế được áp dụng, bao gồm các quy định kiểm soát xuất nhập
khẩu, tuân thủ các luật lệ về trừng phạt và chống tẩy chay.

Chúng tôi cam kết quảng cáo và các tiêu chuẩn tiếp thị trung thực

Chúng tôi tin rằng quảng cáo và tiếp thị có trách nhiệm giúp chúng tôi cung cấp thông tin cho khách
hàng và người tiêu dùng về các lợi ích của sản phẩm và cải tiến của chúng tôi. Các sản phẩm của
chúng tôi được quảng cáo và tiếp thị một cách trung thực, dựa trên thực tế. Nhân viên phải tuân thủ
các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc phê duyệt nhãn dán, quảng cáo, bao bì, thu hồi và
các quy trình liên quan.

Chúng tôi tránh mâu thuẫn lợi ích

Chúng tôi không tiến hành các hoạt động tạo ra, hoặc có vẻ như tạo ra, mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân
của chúng tôi và lợi ích của Simplot. Chúng tôi không chấp nhận những ưu đãi trong kinh doanh (ví dụ
như quà tặng, sự chiếu cố hoặc giải trí) có giá trị cao hơn giá trị chúng tôi có thể trao đổi một cách hợp
lý, hoặc ép buộc hoặc có vẻ như ép buộc chúng tôi hành động một cách trái ngược với Bộ Quy Tắc của
chúng tôi hoặc luật pháp. Toàn bộ nhân viên phải tránh các hoạt động và lợi ích cá nhân có thể mâu
thuẫn với trách nhiệm của họ đối với Simplot. Nhân viên không được tìm kiếm bất kỳ khoản thu lợi tài
chính nào cho bản thân họ hoặc lạm dụng vị trí mà họ nắm giữ.
Chúng tôi tôn trọng các quyền của nhân viên của chúng tôi khi tham gia vào các hoạt động chính trị
theo sự lựa chọn của riêng họ. Nhân viên phải giải thích rõ rằng các hoạt động chính trị hoặc dân sự
mà họ tham gia đều là quan điểm và hành động của họ và không phải là các quan điểm của Công Ty.

Chúng tôi từ chối thực hiện thanh toán bất chính

Simplot cam kết duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao khi làm việc với các công chức, các công ty khác
và tư nhân. Simplot nghiêm cấm mọi hình thức hối lộ và hành vi tham nhũng. Nhân viên không được
phép tìm kiếm sự chi phối người khác, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng cách hứa hẹn hoặc chi
trả vật đút lót hoặc tiền bí mật hoặc tiến hành bất kỳ cách thức nào khác vô đạo đức hoặc sẽ làm ô uế
danh tiếng của chúng tôi về tính chính trực. Nhân viên không được phép nhận hoặc đề nghị bất kỳ quà
tặng hoặc khoản thanh toán nào là, hoặc có thể được hiểu là, vật đút lót.
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Trang 13

Chúng tôi bảo vệ tài sản của công ty và chúng tôi sử dụng công nghệ
giao tiếp điện tử một cách có trách nhiệm và chuyên nghiệp

Các tài sản của Simplot rất quan trọng đối với sự cạnh tranh trong kinh doanh và sự thành công của
chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi được cung cấp các tài sản của chúng tôi nhằm thực hiện hiệu quả
công việc kinh doanh của công ty. Tất cả nhân viên phải bảo vệ các tài sản này bao gồm, nhưng không
giới hạn, tiền mặt, thiết bị vật chất tại các công trình chế biến và sản xuất, máy vi tính, điện thoại di
động và thiết bị làm việc cá nhân của chúng tôi. Nhân viên bị nghiêm cấm trộm cắp, lừa đảo hoặc tham
ô tài sản của Công Ty. Công nghệ của Công Ty chỉ được phép sử dụng cho các hoạt động kinh doanh
hợp pháp bởi những cá nhân được phép. Việc truy cập, và sử dụng công nghệ của Công Ty phải có
trách nhiệm, chuyên nghiệp và theo Bộ Quy Tắc này và các chính sách của Công Ty.

Chúng tôi bảo vệ thông tin và dữ liệu tuyệt mật

Thông tin và dữ liệu của công ty rất quan trọng đối với Simplot. Tất cả nhân viên phải bảo vệ thông
tin không được tiết lộ ra công chúng của Công Ty. Nhân viên không được phép tiết lộ thông tin tuyệt
mật của Công Ty, như là các hoạt động nghiên cứu và phát triển, các báo cáo bán hàng và lợi nhuận,
các kế hoạch tiếp thị, các quy trình sản xuất, các vụ sát nhập hoặc đầu tư tiềm năng và/hoặc giá cả
trả cho cung ứng và các bí mật thương mại khác. Tất cả nhân viên nên tôn trọng tính tuyệt mật và
riêng tư của thông tin cá nhân của những người khác.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu của nhân viên

Chúng tôi nhận thức rõ và tôn trọng thông tin riêng tư cá nhân của nhân viên, khách hàng, nhà cung
cấp và những người khác mà chúng tôi giao thiệp. Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân vì
mục đích kinh doanh và chúng tôi làm điều đó một cách hợp pháp và minh bạch. Chúng tôi có các
biện pháp hợp lý để bảo vệ tính bảo mật sổ sách của chúng tôi có chứa thông tin cá nhân, và đảm
bảo những sổ sách này được bảo quản đúng cách.

Chúng tôi ký kết với các nhà cung cấp và các cộng tác kinh doanh phù hợp

Chúng tôi tin tưởng khi làm việc chỉ với những nhà cung cấp, nhà thầu và khách hàng có tiêu chuẩn
cao về hành vi kinh doanh có đạo đức. Chúng tôi mong đợi các nhà cung cấp và cộng tác kinh doanh
của chúng tôi tôn trọng toàn bộ các luật lệ và quy định được áp dụng và tuân thủ các nguyên tắc của
Bộ Quy Tắc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cố tình sử dụng các nhà cung cấp vi phạm luật pháp
liên quan đến thuê mướn lao động, môi trường hoặc sự an toàn. Chúng tôi sẽ không kinh doanh với
bất kỳ nhà cung cấp nào thuê mướn trẻ em, tù nhân hoặc lao động bị cưỡng bức, hoặc tiến hành
bất kỳ thông lệ tuyển dụng vô đạo đức nào khác. Sau khi đã xem xét giá bán cạnh tranh, chúng tôi
sẽ mua hàng hóa và dịch vụ dựa trên giá trị, chất lượng, sự tuân thủ các tiêu chuẩn của chúng tôi,
và khả năng nhà cung cấp đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi. Các mối quan hệ cá nhân hoặc gia
đình không được làm ảnh hưởng đến quyết định của nhân viên trong việc cấp hợp đồng cho một
nhà cung cấp.
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Nhất quán trong các hành
động của chúng tôi

Làm việc với Bộ Quy Tắc

Sự nhất quán trong hành động của chúng tôi −
Làm việc với Bộ Quy Tắc
Ở Simplot, sự trung thực là không thể thương lượng được. Chúng tôi có sự cam kết kiên định về sự
trung thực, chất lượng và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi sẽ thành thật trong lời nói của chúng tôi và
giữ lời hứa của mình.
Simplot nghiêm cấm tất cả các hình thức hoạt động gian lận. Gian lận bao gồm, nhưng không giới
hạn, các hành động không trung thực hoặc lừa gạt; sự tham ô; sự giả mạo hoặc làm thay đổi các
công cụ hoặc giấy tờ có thể chuyển nhượng được; sự lạm dụng tài sản của Công Ty, nhân viên,
khách hàng, cộng sự, hoặc của nhà cung cấp; sự chuyển đổi bất kỳ tài sản nào của Công Ty cho
việc sử dụng cá nhân; và việc làm giả mạo sổ sách hoặc báo cáo tài chính của Công Ty.
Toàn bộ nhân viên phải tuân thủ tất cả các luật lệ được áp dụng và Bộ Quy Tắc này ở bất cứ nơi nào
chúng ta kinh doanh, nhưng nếu luật pháp mâu thuẫn với Bộ Quy Tắc chúng ta sẽ làm theo luật pháp.
Các chính sách của doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh cũng có thể áp dụng và bổ sung Bộ Quy Tắc
này. Mỗi nhân viên có trách nhiệm hiểu rõ luật áp dụng ở nơi chúng ta hoạt động và đọc và hiểu Bộ
Quy Tắc này.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về tính khả dụng của bất kỳ luật lệ nào, bạn nên liên hệ Phòng pháp lý.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về cách áp dụng Bộ Quy Tắc này, hãy sử dụng các nguồn được nêu
ra trong Mục của Bộ Quy Tắc về yêu cầu sự trợ giúp và đề cập những mối lo ngại.

Bảo vệ khỏi sự trả đũa

Tất cả nhân viên có trách nhiệm đảm bảo Simplot đạt được các mục tiêu kinh doanh của chúng tôi
theo cách phù hợp; tránh các rủi ro không cần thiết và bảo vệ danh tiếng của chúng tôi. Tất cả nhân
viên có trách nhiệm cá nhân trong việc đề cập các câu hỏi hoặc mối lo ngại và trình báo hành vi xấu.
Simplot sẽ không có bất kỳ hành động nào chống lại nhân viên đã có thiện ý đề cập đến vấn đề
về đạo đức hoặc pháp lý. Chúng tôi không khoan nhượng bất kỳ sự trả thù nào của bất kỳ cá nhân
nào chống lại nhân viên đã đề cập một mối lo ngại hoặc thực hiện trình báo một cách có thiện ý.
Chúng tôi sẽ điều tra toàn bộ vấn đề đã được đề cập. Cuộc điều tra sẽ được giữ bí mật sao cho chỉ
những bên có yêu cầu nhất định phải được biết sẽ được tham gia. Tất cả trình báo về hành vi xấu phải
được thực hiện một cách có thiện ý. Giống như bất kỳ hành vi sai trái khác, việc cố ý nộp báo cáo sai
lệch hoặc gây hiểu lầm sẽ dẫn đến hành động kỷ luật, lên đến và bao gồm cả chấm dứt việc làm.

Giám sát Bộ Quy Tắc và các biện pháp hiệu chỉnh
Sự tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử này là một yếu tố thiết yếu cho sự thành công trong kinh doanh của
chúng tôi. Cán bộ tuân thủ và đạo đức toàn cầu sẽ giám sát việc thi hành Bộ Quy Tắc Ứng Xử và giải
pháp về các vấn đề đạo đức và tuân thủ đã được nêu ra bởi các nhân viên phối hợp với phòng Pháp
lý, Nhân sự, Dịch vụ toàn cầu và các đơn vị kinh doanh bị ảnh hưởng.
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Yêu cầu trợ giúp và đề cập những mối lo ngại

Nếu bạn có các câu hỏi về phạm vi của Bộ Quy Tắc này hoặc cách áp dụng Bộ Quy Tắc, bạn có
thể nói chuyện với đội nhóm quản lý của bạn hoặc một trong những nguồn được liệt kê bên dưới.
Nếu bạn đối mặt với một tình huống hoặc một vấn đề là, hoặc có thể là, sự vi phạm Bộ Quy Tắc
này, bạn phải thực hiện các bước cần thiết để xác định nó.
Hướng dẫn và hỗ trợ có sẵn ở một vài nguồn khác nhau:
• Nhân sự. Bạn có thể nói trực tiếp và thắng thắn với người quản lý Nhân Sự của bạn nếu bạn
không rõ về cách thức hành động tốt nhất trong bất kỳ tình huống nhất định nào.
• Cán bộ tuân thủ và đạo đức toàn cầu hoặc Bộ phận pháp lý. Bạn có thể nhận được hướng
dẫn và lời khuyên từ Cán bộ tuân thủ và đạo đức toàn cầu hoặc Tổng cố vấn.
• Đường dây nóng của Nhân viên Simplot. Bạn có thể trình báo sự vi phạm các tiêu chuẩn đã được
thiết lập trong Bộ Quy Tắc này, hoặc bất kỳ mối lo ngại nghiêm trọng nào khác, qua Đường Dây Nóng
Trình Báo Của Nhân Viên, có sẵn trên internet tại https://simplot.alertline.com/gcs/welcome.

Khẳng định cam kết của chúng tôi đối với Bộ Quy Tắc

Mặc dù có nhiều nhân tố đóng góp vào sự thành công của Simplot, nhưng điều cơ bản chính là sự
kết hợp giữa khả năng lãnh đạo vững chắc của J.R. Simplot và đam mê của ông ấy đối với sự thịnh
vượng và sự đạt được tính chuyên nghiệp của nhân viên của ông ấy. Sự tương giao của khả năng
lãnh đạo và sự đạt được tính chuyên nghiệp chính là sự tôn trọng: khi chúng tôi tuân thủ các Giá Trị
Cốt Lõi của chúng tôi, và coi trọng lẫn nhau và các nguồn tài nguyên trên trái đất, phương cách tiếp
cận có đạo đức sẽ tiếp nối một cách tự nhiên.
Bởi vì chúng tôi cam kết bất kỳ người nào cũng đều có trách nhiệm giải trình thông qua đối thoại và
hành động mang tính tôn trọng, chúng tôi sẽ giữ vững các giá trị và đạo đức của Một Simplot. Là một
phần của việc đảm bảo Bộ Quy Tắc này và cam kết này được hiểu và tuân thủ trên khắp thế giới,
Công Ty sẽ theo đuổi các hoạt động nhằm đảm bảo Bộ Quy Tắc này được đánh giá, hiểu và chấp
nhận bởi toàn bộ nhân viên và/hoặc các bên thứ ba có liên quan.
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