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หลกัปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของ ไซม ์ดารบ์ี ้เบอรฮ์าด 

ที ่ ไซม ์ ดารบ์ี ้ เบอรฮ์าด ความส าเรจ็ของคุณไม่ไดเ้ป็นเพยีงแค่การวดัผลจากผลลพัธท์ีคุ่ณประสบความส าเรจ็ 

แต่ยงัรวมไปถงึความส าเรจ็ของคุณดว้ย การประพฤตปิฏบิตัติามจรยิธรรมเป็นความรบัผดิชอบส่วนบุคคลของคุณ 

และคุณจะตอ้งรูจ้กัท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิ (COBC).  

เมื่อคุณอ่านคู่มือฉบบันีคุ้ณจะไดเ้รยีนรูถ้งึมาตรฐานพฤตกิรรมทีคุ่ณคาดหวงัจากกลุม่และวธิทีีคุ่ณสามารถน าไปใชใ้นชวีติประ

จ าวนัได ้ สิง่นีจ้ะชว่ยใหคุ้ณแสดงคุณค่าหลกัของ ไซม ์ ดารบ์ี ้ เบอรฮ์าด 

ใหก้บัคนทีคุ่ณมีปฏสิมัพนัธด์ว้ยและสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีเ่ป็นบวกและมีจรยิธรรมยิง่ขึน้ ซึง่จะท าให ้ ไซม ์ ดารบ์ี ้

เบอรฮ์าด เป็นผูน้ าทางธรุกจิทีนั่บถอืของโลก 

คู่มือเลม่นีย้งัมีค าถามบางอย่างทีจ่ะทดสอบความเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานการปฏบิตัทิีจ่ าเป็นในตวัคุณ 

ในบางสถานการณเ์พือ่ใหคุ้ณสามารถตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

หากคุณมีขอ้สงสยัเกีย่วกบัการละเมิดทีเ่กดิขึน้จรงิหรอือาจเกดิขึน้ คุณสามารถใชช้อ่งทางการรายงานทีอ่ยู่ในส่วน 

"ตดิต่อเรา" ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในคู่มอืนีส้ านวน "กลุม่" และ "ไซม ์ดารบ์ี ้เบอรฮ์าด" ใชแ้ทนกนัเพือ่อา้งถงึกลุม่ บรษิทั ไซม ์ดารบ์ี ้เบอรฮ์าด โดยทัว่ไป ค าวา่ "เรา", 

"ของเรา" "เรา" และ "คุณ" ใชเ้พือ่อา้งถงึกลุม่ บรษิทั ไซม ์ดารบ์ี ้เบอรฮ์าด รวมถงึกรรมการและพนักงานทกุคน ในกรณีทีค่ าวา่ "คณุ" 

ใชเ้พือ่อา้งถงึคู่สญัญาและคูค่า้ทางธรุกจิ.
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ค่านิยมหลกัของ ไซม ์ดารบ์ี ้เบอรฮ์าด 

 

 ความยดึม ัน่ในคุณธรรม 

 รกัษาระดบัคุณค่าสว่นบุคคลและความเป็นมืออาชพีในการมีปฏสิมัพนัธแ์ละการตดัสนิใจต่างๆ 

 

ความเคารพและความรบัผดิชอบ 

 เคารพต่อบุคคลทีเ่รามีปฏสิมัพนัธด์ว้ยและสภาพแวดลอ้มทีเ่ราด าเนินงานทัง้ภายใน/ภายนอก 

และมุ่งมั่นทีจ่ะรบัผดิชอบในการกระท าทัง้หมด 

 

ความคดิรเิร ิม่สรา้งสรร 

แสวงหาและควา้โอกาสดว้ยความรวดเรว็ คล่องแคล่ว และเผชญิกบัสิง่ทีท่า้ทายในขอบเขตทีก่ าหนด 

 

ความเป็นเลศิ 

 ขยายขอบเขตการเตบิโตทางธรุกจิดว้ยความทะเยอทะยานทีแ่น่วแน่ เพือ่ใหบ้รรลุผลส่วนบุคคลและผลทางธรุกจิ 

 

 

หลกัเกณฑท์างธุรกจิของ ไซม ์ดารบ์ี ้เบอรฮ์าด 

รากฐานของกลุ่มสรา้งขึน้จากค่านิยมหลกัซึง่เป็นตวัชีน้ าการด าเนินการและแนวทางในการด าเนินธรุกจิของเราซึง่หลกัการนีจ้

ะถูกน ามาใชใ้นธรุกจิดงันี ้

 

สุขภาพ ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม 

สุขภาพและความปลอดภยัมคีวามส าคญักบัพนักงานและสงัคมทีเ่ราปฏบิตังิานอยู ่

เรามั่นใจว่าการด าเนินธรุกจิของเราจะสามารถยั่งยนืไดโ้ดยการเผชญิกบัความทา้ทายดา้นสิง่แวดลอ้มและเคารพสทิธมินุษยช

นขัน้พืน้ฐานโดยไม่ตอ้งสญูเสยีการสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิในระยะยาว 

 

การปฏบิตัติาม 
ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัในประเทศทีเ่ราไปประกอบธรุกจิ 

  

การท างานกบัชมุชนทอ้งถิน่ 

มีส่วนรว่มและสนับสนุนชมุชนทอ้งถิน่ในลกัษณะทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมทุกทีเ่ราปฏบิตังิานโดยไม่เห็นแกป่ระโยชนข์องผูม้สี่วนไ

ดส้่วนเสยีเป็นการเฉพาะเจาะจง 

 

การด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นธรรม 

สรา้งความมั่นใจว่าเราส่งเสรมิการด าเนินธรุกจิทีเ่ป็นธรรมและแข่งขนักนัโดยยดึหลกัจรยิธรรม 
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ขอ้ความจาก ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่ม 

ถงึเพือ่นรว่มงานทุกท่าน 

ยนิดตีอ้นรบัสู่แนวทางปฏบิตัฉิบบัใหม่ของ ไซม ์ดารบ์ี ้เบอรฮ์าด (COBC) ซึง่มีการเปลีย่นแปลงนับตัง้แต่เราไดป้ระกาศ COBC 

ของเราในเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2554 เพือ่ทีจ่ะรกัษาสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 

เราจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งให ้COBC ของเราทนัสมยัอยู่เสมอ  

เราไดร้บัขอ้เสนอแนะจากทุกท่านผ่านโปรแกรมต่างๆทีท่กุท่านไดม้สีว่นรว่ม เชน่ การฝึกอบรมเกีย่วกบัการรบัรูC้OBC 

และโครงการบูรณภาพ ไซม ์ ดารบ์ี ้ ซ ึง่เราไดร้วมขอ้มูลทีไ่ดร้บัมาไวใ้นCOBCฉบบันี ้

คุณจะสงัเกตเห็นว่าCOBCใหม่มีรูปลกัษณใ์หม่และมีเนือ้หาทีพ่ฒันาแลว้เพือ่ความสะดวกในการอา้งองิ 

โดยแต่ละส่วนจะมาพรอ้มกบั 'ทรพัยากรทีเ่ป็นประโยชน'์ ซึง่เช ือ่มโยงกบันโยบายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งภายในกลุม่ 

เมื่อตอ้งเผชญิกบัทางเลอืกทางธรุกจิทีย่ากล าบาก อย่าลมืว่าเราไม่ไดโ้ดดเดีย่วในการตดัสนิใจ 

เพราะเป็นความรบัผดิชอบของพวกเรารว่มกนัในการขอค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชา 

เพือ่นรว่มงานหรอืจากแหล่งขอ้มูลภายในอืน่ๆเพือ่ชว่ยในการคน้หาแนวทางแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

ฉันหวงัว่าทุกท่านจะท าความเขา้ใจพรอ้มปฎบิตัติามหลกัค าแนะน า COBC 

และยอมรบัคุณค่าซึง่กนัและกนัในการปฎบิตังิานอยู่รว่มกนัเป็นประจ าทุกวนั  

 

 

Jeffri Salim Davidson 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่ม  
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วตัถปุระสงค ์ 

ขอบเขต 

หลกัการทัว่ไปของ COBC 

ความรบัผดิชอบ และการปฎบิตัติาม 

COBC 
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1. วตัถุประสงค ์
 คู่มือปฏบิตังิานของCOBCใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัมาตรฐานพฤตกิรรมทีก่รรมการและพนักงานทุกคนของ ไซม ์ ดารบ์ี ้

เบอรฮ์าด คาดหวงั รวมถงึคู่สญัญาและหุน้ส่วนทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

มาตรฐานพฤตกิรรมมีพืน้ฐานมาจากค่านิยมหลกัและหลกัการธรุกจิของกลุ่มบรษิทั 

 

2. ขอบเขต 
COBCใชก้บักรรมการและพนักงานทุกคนของกลุม่บรษิทัซึง่รวมถงึพนักงานทีอ่ยู่ในความดูแลของผูร้ว่มทนุกจิการร่

วมคา้ บรษิทัรว่มหรอืบรษิทัรว่มคู่สญัญาจะตอ้งปฏบิตัติามคู่มือนี ้

เน่ืองดว้ยพนัธมิตรธรุกจิควรไดร้บัหลกัการและมาตรฐานพฤตกิรรมทีค่ลา้ยกนั โดยที ่ COBC 

จะถูกน ามาใชก้บัทุกธรุกจิของกลุม่ไซม ์ดารบ์ี ้ 

 

3. หลกัการท ัว่ไปของ COBC 
 เรามีความภาคภูมิใจในชือ่เสยีงของเราในการปฏบิตัตินอย่างเป็นธรรม 

ซือ่สตัยส์ุจรติและมีจรยิธรรมในทุกทีท่ีเ่ราท าธรุกจิ และมีความมุ่งมั่นรว่มกนัในการรกัษาความซือ่สตัยข์องทัง้กลุ่ม

 COBC ไม่ใชเ่อกสารทีล่ะเอยีดนักและไม่ไดก้ล่าวถงึทุกสถานการณท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้

ดงัน้ันคุณตอ้งท าความคุน้เคยและปฏบิตัติามนโยบาย 

ขัน้ตอนกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัของประเทศทีก่ลุม่ด าเนินการอยู่

 เมื่อมีขอ้ขดัแยง้ในบทบญัญตัริะหว่างคู่มือเล่มนี ้ กบั นโยบายและอ านาจของกลุม่(GPA) 

ขอ้บงัคบัและขอ้บญัญตัต่ิางๆ ใหป้ฏบิตัติามบทบญัญตัทิีเ่ขม้งวดมากกว่า 

อย่างไรก็ตามหากประเพณีหรอืการปฏบิตัใินทอ้งถิน่ขดัแยง้กบัคู่มือเล่มนี ้ คุณจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบั 

COBC เหนือสิง่อืน่ใดคุณตอ้งใชว้จิารณญาณในการตดัสนิใจไปในทางทีถู่กตอ้ง 

 

4. ความรบัผดิชอบและการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบั COBC  

ในฐานะกรรมการหรอืพนักงาน นอกเหนือจากการท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามCOBCแลว้คุณจะตอ้ง:  

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ารายงานเหล่านีช้ว่ยใหคุ้ณเขา้ใจและปฏบิตัติาม COBC 

 ส่งเสรมิการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและค่านิยมทางจรยิธรรมทีด่โีดยการเป็นผูน้ า และ 

 ใหค้ าแนะน าแกผู่อ้ืน่ทีม่ีปัญหาหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบั COBC 

  

เมื่อไดร้บัการแต่งตัง้หรอืเขา้รว่มกลุม่ 

กรรมการและพนักงานทุกคนของกลุม่บรษิทัตอ้งอ่านและปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัCOBC 

ซึง่กรรมการและพนักงานทุกคนอาจไดร้บัการลงโทษทางวนัิยรวมทัง้การเลกิจา้งหรอืการถูกไล่ออกเน่ืองจากการละเ

มิดCOBC 

รวมถงึการละเมิดCOBCทีม่ีความเกีย่วขอ้งกบัการกระท าผดิทางอาญาอาจส่งผลใหเ้กดิการฟ้องรอ้งในภายหลงัดว้ยเ

ชน่กนั  

 

ในฐานะคู่สญัญาคุณจะตอ้งท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งของCOBC การละเมิด 

COBCอาจส่งผลใหถู้กแบลค๊ลสิโดยกลุม่ 

บรษิทัพนัธมิตรทางธรุกจิควรไดร้บัหลกัการและมาตรฐานพฤตกิรรมทีค่ลา้ยกนั 

การบรหิารงานของCOBCจะอยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบของการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ Head - Group 

Compliance (GC) 
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การท างาน 

รว่มกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณุไม่มคีวามยุตธิรรมและไม่สภุาพกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของคณุหรอืไม่? 
 

 คณุไดส้รา้งเร ือ่งตลกหรอืความคดิเห็นทีไ่ม่เหมาะสมกบัเพือ่นรว่มงานของคณุห

รอืไม่? 
 

 คณุเป็นคนซือ่สตัยแ์ละจรงิใจกบัการท างานของคณุหรอืไม่? 
 

 คณุปฏบิตัติามขัน้ตอนดา้นความปลอดภยัทีท่ างานของคณุเสมอหรอืไม่? 

 

5. การท างานรว่มกนั 
กลุ่มบรษิทัมุ่งมั่นทีจ่ะสนับสนุนสภาพแวดลอ้มทางบวก เพือ่ใหท้กุคนไดร้บัการปฏบิตัดิว้ยความเคารพ 

ความไวว้างใจและมีเกยีรต ิ

5.1 เคารพ 
คุณตอ้งปฏบิตัต่ิอผูบ้งัคบับญัชา เพือ่นรว่มงาน 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกดว้ยความเคารพความไวว้างใจ ความซือ่สตัยส์ุจรติ และใหเ้กยีรต ิ

 

5.2 โอกาสทีเ่ท่าเทยีมและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
 กลุ่มบรษิทัใหโ้อกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในการด าเนินการทัง้หมดและพยายามทีจ่ะท าใหแ้น่ใจไดว่้าการตดัสนิใจเกีย่วกบัก

ารจา้งงานขึน้อยู่กบัคุณวุฒ ิ คุณความด ี

ผลงานและปัจจยัอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบังานและสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 

ถามตวัเอง: 
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 คุณตอ้งไม่เลอืกปฏบิตัโิดยพจิารณาจากเพศ เชือ้ชาต ิ ความผดิปกตดิา้นรา่งกาย สญัชาต ิ ศาสนา 

อายุหรอืรสนิยมทางเพศ เวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัเฉพาะเจาะจงจะก าหนดใหม้ีการคดัเลอืกตามเกณฑท์ีร่ะบ ุ

 

5.3 การล่วงละเมดิและความรุนแรง 
 การล่วงละเมิดและความรุนแรงใดๆเป็นความประพฤตทิีก่ลุม่ไม่สามารถยอมรบัได ้ การกระท าหรอืพฤตกิรรมเหล่านี ้

ประกอบไปดว้ย การวจิารณท์ีม่ีพืน้ฐานมาจากลกัษณะทางเพศ ลกัษณะเชือ้ชาต ิ หรอืชาตพินัธุ ์

รวมถงึการล่วงละเมิดทางเพศ การแพรก่ระจายข่าวลอืทีมุ่่งรา้ยต่อผูอ้ืน่ การใชอ้เีมล 

วอยซเ์มลหรอืชอ่งทางการสือ่สารอืน่ๆ เพือ่ส่งผ่านเนือ้หาทีเ่สือ่มเสยีหรอืเลอืกปฏบิตั ิ

 

5.4 สิง่ผดิกฎหมาย 
 หา้มใชห้รอืส่งต่อยาเสพตดิทีผ่ดิกฎหมายหรอืสารเสพตดิอืน่ๆ ในทีท่ างานอย่างเครง่ครดั 

 

5.5 กจิกรรมทีม่คีวามผดิทางอาญา 
 คุณตอ้งไม่เขา้รว่มหรอืมีส่วนรว่มในการกระท าหรอืกจิกรรมใดๆทีอ่าจถูกจดัอยู่ในประเภททีม่ีความผดิทางกฎหมายอ

าญาหรอืความผดิอืน่ๆทีม่ีโทษตามกฎหมายของประเทศ 

หากพบว่าคุณมีความผดิทางกฎหมายอาญาหรอืความผดิอืน่ทีม่ีโทษตามกฎหมายของประเทศ 

คุณจะไดร้บัการปฏบิตัติามนโยบายและขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งของกลุม่ 

 

5.6 สิง่แวดลอ้มอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
 กลุ่มบรษิทัมุ่งมั่นทีจ่ะจดัหาสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยัและดต่ีอสุขภาพ 

คุณตอ้งสรา้งและรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยัเพือ่หลกีเลีย่งอุบตัเิหตุในสถานทีท่ างานโดย 

• ใชอุ้ปกรณท์ัง้หมดทีก่ลุม่จดัหาใหเ้พือ่ความปลอดภยัของคุณ 

• หมั่นตรวจสอบอยู่เสมอว่าอุปกรณป้์องกนัต่างๆอยู่ในสภาพการท างานทีด่ ี

•

 รายงานอุปกรณแ์ละเคร ือ่งมือทีไ่ม่ปลอดภยัต่อผูบ้รหิารในทนัทถีงึเงือ่นไขและเหตุการณท์ีอ่าจกอ่ใหเ้

กดิอนัตราย และ 

• ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มของประเทศ 

รวมถงึกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้มความปลอดภยัและสุขภาพ 

 

 นอกจากนีคุ้ณยงัตอ้งรบัผดิชอบต่อความปลอดภยัของเพือ่นพนักงานและประชาชนทั่วไปและรายงานการละเมิดกฎ

หมายดา้นความปลอดภยัและสุขภาพในทีท่ างานไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

ในกรณีทีม่ีขอ้สงสยัโปรดขอค าชีแ้จง/ค าแนะน าจากหวัหนา้งานของคุณ 

 

5.7 สทิธมินุษยชน  

กลุ่มบรษิทัมหีนา้ทีใ่นการเคารพ 

สนับสนุนและรกัษาสทิธพิืน้ฐานตามทีร่ะบุไวใ้นปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนและแนวทางปฏบิตัขิองสหประชา

ชาตวิ่าดว้ยธรุกจิและสทิธมินุษยชน ความรบัผดิชอบของเราครอบคลมุไปถงึพนักงานทีป่ฏบิตังิานของเรา 

คู่สญัญาและชมุชนขา้งเคยีงสถานประกอบการของเรานอกจากนีเ้รายงัมุ่งมั่นทีจ่ะท างานรว่มกบัคู่คา้เพือ่สนับสนุนให ้

พวกเขาเคารพต่อสทิธมินุษยชนตามทีร่ะบไุวใ้นนโยบายของเราและเพือ่กระตุน้ใหพ้วกเขามภีาระผูกพนัทีค่ลา้ยคลงึ

กนัในแนวทางการด าเนินธรุกจิของตนเอง 

  

เมื่อมีการระบุถงึผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่กดิจากกจิกรรมทางธรุกจิของเรา 

เรามุ่งมั่นทีจ่ะลดผลกระทบและเพือ่แกไ้ขปัญหาดงักล่าวในเวลาทีเ่หมาะสม

 หากเป็นไปไดเ้ราจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามาตรฐานและการปฏบิตัขิองเราเป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่ที่

บงัคบัใชท้ัง้หมดและสอดคลอ้งกบัหลกัการและมาตรฐานสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบั สอดคลอ้งกบักฎบตัรสทิธขิองไซม ์

ดารบ์ี ้เราเคารพสทิธขิองพนักงานและสงัคมของเราซึง่ความรบัผดิชอบของเราซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง: 

 ใหโ้อกาสทีเ่ทา่เทยีมกนั 

เราส่งเสรมิความหลากหลายและการรวมกลุ่มและจะไม่ยอมใหม้ีการเลอืกปฏบิตัใิดๆ 

สามารถอ่านเพิม่เตมิไดท้ีข่อ้ 5.2 
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 เคารพเสรภีาพในกลุ่ม 

เราเคารพสทิธขิองพนักงานในการเขา้รว่มและจดัตัง้องคก์รทีต่นเลอืกและต่อรองรว่มกนั 

 การขจดัรูปแบบต่างๆ ของการเอารดัเอาเปรยีบ 

เราพยายามทีจ่ะก าจดัรูปแบบของการบงัคบัหรอืถูกผูกมดัแรงงานทาส 

การคา้มนุษยแ์ละการแสวงหาผลประโยชนท์างเพศ 

 การดูแลสภาพการท างานทีด่ ี

   เรามั่นใจว่าสถานทีท่ างานจะมีสภาพความเป็นอยู่และสภาพการท างานทีด่ต่ีอพนักงานของเราทุกคน 

เรามุ่งมั่นทีจ่ะใหค่้าจา้งทียุ่ตธิรรมและเขา้ถงึความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของพนักงานและคนงานทัง้หมดของเรา 

 การเสรมิสรา้งความปลอดภยัและสุขภาพ 

 เรามีสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยัและดต่ีอสุขภาพของพนักงานและคนงานของเราในการปฏบิตังิานแ

ละสนับสนุนสวสัดภิาพในสงัคมของเรา 

 เคารพสทิธชิมุชนและสทิธขิองชนเผ่าพืน้เมอืง 

เราสนับสนุนกระบวนการใหค้วามเป็นอสิระ ใหค้วามส าคญั 

และใหข้อ้มูลแกช่มุชนทอ้งถิน่มสีทิธทิีจ่ะใหห้รอืระงบัความยนิยอมของพวกเขาต่อโครงการทีเ่สนอซึง่อาจส่งผล

กระทบต่อทีด่นิทีต่นครอบครองหรอืใชป้ระโยชน ์

 การปกป้องสทิธขิองผูค้นทีด่อ้ยโอกาส 

 เราปกป้องและเคารพสทิธขิองบุคคลทีด่อ้ยโอกาส เชน่ กลุ่มชายแดน กลุม่คนทีถู่กเหยยีดหยามดูหมิ่นดูแคลน 

ผูท้ีม่ีความสามารถทีแ่ตกต่างกนัและผูล้ีภ้ยั 

 การคุม้ครองสทิธขิองเด็ก 

เราพยายามทีจ่ะส่งเสรมิสวสัดภิาพเด็กและปกป้องพวกเขาจากการถูกกระท าทารุณหรอืการแสวงประโยชนอ์ย่

างใดอย่างหน่ึง เชน่ การคา้ประเวณีเด็ก การคา้แรงงานเด็กและสือ่ลามกอนาจาร 

 ขจดัความรุนแรงและการล่วงละเมดิทางเพศ 

เราพยายามทีจ่ะต่อตา้นสภาพแวดลอ้มทีม่ีการข่มขู่และใชก้ารล่วงละเมิดทุกรูปแบบและใหก้ารสนับสนุนผูท้ีไ่ด ้

รบัความเสยีหาย สามารถอ่านเพิม่เตมิไดท้ีข่อ้ 5.3 

เมื่อตอ้งเผชญิกบัความขดัแยง้ระหว่างบรรทดัฐานและ/หรอืมาตรฐานระหว่างประเทศและภายในประเทศและเขตแดน

ทีเ่ราด าเนินงาน หากเป็นไปไดเ้ราพยายามทีจ่ะรกัษามาตรฐานทีสู่งขึน้และอยู่ภายใตข้อ้ 

จ ากดัของกฎหมายระดบัประเทศ 

 

เราทุกคนมีหนา้ทีใ่นการเคารพสทิธเิหล่านีแ้ละเพือ่ใหม้ั่นใจว่าเราด าเนินธรุกจิของเราใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑเ์ห

ล่านี ้

การละเมิดสทิธมินุษยชนใดๆในการปฏบิตังิานของเราจะตอ้งไดร้บัการรายงานทนัทโีดยผ่านทางชอ่งทางรอ้งทุกขแ์ละ

การแจง้ขอ้มูลทีแ่จง้ไว ้

 

5.8 การปกป้องขอ้มูลสว่นบคุคล 
 กลุ่มบรษิทัเคารพความเป็นส่วนตวัและความลบัของพนักงาน ลูกจา้ง คู่คา้ 

พนัธมิตรทางธรุกจิและขอ้มูลส่วนบคุคลของลูกคา้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลควรไดร้บัการเกบ็รกัษาไวเ้ป็นส่วนตวัและไดร้บัการป้องกนัเวน้แต่จะไดร้บัการเขา้ถงึอย่างถูกตอ้งเพื่

อวตัถุประสงคท์างธรุกจิ 

  

 หากคุณมสีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มูลดงักล่าวคุณจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ เชน่ 

กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและนโยบายของกลุม่ตอ้งมีมาตรการทีเ่หมาะสม 

หากคุณก าลงัปฏบิตังิานทีม่ีความเกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลในแง่ของการรวบรวมประมวลผล การเปิดเผย 

ความปลอดภยั การจดัเก็บและการเกบ็รกัษา 

 

แหล่งขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน ์

 GPA No. A1 - นโยบายทรพัยากรบุคคล 
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 GPA No. A2 – นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 GPA No. A9 - สุขภาพความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม 

 กฎบตัรสทิธมินุษยชนไซมด์ารบ์ี ้

 GPA No. C1 - บนัทกึการบรหิาร 

 คู่มือการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล 2010 

 

 

 

 

 

 

การหลกีเลีย่ง 

ความขดัแยง้ 

ทางผลประโยชน ์

 

 

 

 

 

 ถามตวัเอง: 
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 คณุใชต้ าแหน่งเพือ่ประโยชนส์ว่นตวัหรอืไม่? 
 

 หากคณุเป็นผูเ้ลอืกซพัพลายเออรข์องบรษิทั 

และหนึง่ในซพัพลายเออรท์ีถ่กูพจิารณาเป็นบรษิทัของพีช่ายคณุ 

คณุรูห้รอืไม่วา่คณุควรท าอยา่งไร? 
 

 ความสมัพนัธส์ว่นตวัของคณุมอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจทางธรุกจิหรอืไม่? 
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6. การหลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 กลุ่มบรษิทัคาดหวงัว่ากรรมการและพนักงานทุกคนจะตดัสนิใจทางธรุกจิเพือ่ผลประโยชนส์ูงสุดของกลุ่มบรษิทั 

 

6.1 ค าแนะน าท ัว่ไป 
 ผลประโยชนท์บัซอ้นเกดิขึน้เมื่อคุณมสี่วนไดเ้สยีทีส่ามารถมองเห็นไดว่้าคุณมีศกัยภาพในการแทรกแซงการปฏบิตัิ

หนา้ทีห่รอืใชอ้ านาจการตดัสนิใจในนามของกลุม่ คุณควรหลกีเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้นี ้

คุณตอ้งไม่ใชต้ าแหน่ง ช ัว่โมงการท างาน 

ทรพัยากรและทรพัยส์นิของกลุม่เพือ่ประโยชนส์่วนตวัหรอืเพือ่ประโยชนข์องบุคคลทีคุ่ณมีปฏสิมัพนัธด์ว้ย   

 

หากคุณพบว่าตวัเองอยู่ในสถานการณท์ีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น ไม่ว่าจะเป็นเร ือ่งจรงิหรอืทีอ่าจเกดิขึน้ 

ใหพู้ดคุยกบัหวัหนา้แผนกของคุณเพือ่หาแนวทางแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

สถานการณด์งักล่าวตอ้งมีการการรายงานเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยเรว็ทีสุ่ดเทา่ทีเ่ป็นไปได ้

โดยระบุขอ้เท็จจรงิลกัษณะและขอบเขตของผลประโยชนท์บัซอ้น 

 

 รายงานต่อ Division Managing Director (MD) หากคุณเป็นพนักงานของส านักงานใหญ ่

 รายงานต่อ Company Managing Director หรอื Business Unit Head 

ของคุณหากคุณเป็นพนักงานของบรษิทั 

 รายงานต่อ Head of Department ของคุณหากคุณเป็นพนักงานของ Group Head Office 

 

6.2 การรายงานผลประโยชนท์บัซอ้น 
 พนักงานกลุม่ทีอ่ยู่ในสถานการณท์ีเ่กดิผลประโยชนท์บัซอ้นหรอือาจเกดิขึน้จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์การเปิดเผยขอ้มู

ลผลประโยชนท์บัซอ้นทนัททีีเ่กดิเหตุการณข์ึน้ แบบฟอรม์ทีก่รอกจะตอ้งส่งใหห้วัหนา้งานเพือ่ขออนุมตั ิ

หวัหนา้งานจะปรกึษากบัฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ าหนดตามนแบบฟอรม์เพือ่ความสะดวกในการพจิารณา 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัลกัษณะของผลประโยชนท์บัซอ้น 

หากคุณไม่แน่ใจเร ือ่งใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลคุณสามารถขอค าแนะน าจาก GC ได ้

  

 หวัหนา้งานจะด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกนัผลประโยชนข์องกลุ่มบรษิทัและ/หรอืใหค้ าแนะน า 

ในกรณีทีผ่ลประโยชนท์บัซอ้นเกีย่วขอ้งกบัสญัญาหรอืการมอบขอ้เสนอดา้นสญัญาต่างๆกบักลุ่ม 

ขอ้ตกลงทีร่ะบุในสญัญาจะตอ้งมีการพจิารณาโดยละเอยีดผ่านคณะกรรมการประกวดราคาอสิระหากไดร้บัอนุมตัจิา

กคณะกรรมการประกวดราคาหลกัเรยีบรอ้ยแลว้ นอกจากนีคุ้ณยงัตอ้งละเวน้การเขา้รว่มกระบวนการประกวดราคา 

 

ในกรณีทีผ่ลประโยชนท์บัซอ้นเกดิขึน้กบัพนักงานต าแหน่งรองประธานอาวุโส(SVP) หรอื สูงกว่า 

จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุ่ม (GCEO) และ Division MD 

 

 ในฐานะกรรมการบรษิทั ท่านตอ้งเปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้นต่อคณะกรรมการในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง 

และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 เมื่อไดร้บัการปรกึษาหารอืและอนุมตัแิลว้คุณจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและแผนปฏบิตักิารทีต่กลงกนัไวท้ัง้หมดเพื่

อแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ต่างๆ 

ในกรณีทีผ่ลประโยชนท์บัซอ้นยงัคงด าเนินต่อไปหรอืยงัคงไม่ไดร้บัการแกไ้ขคุณควรจะเปิดเผยผลประโยชนท์บัซอ้น

ต่อไปและส่งแบบฟอรม์นีเ้ป็นประจ าทุกปี 
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6.3 การตดิต่อกบัซพัพลายเออร ์ลูกคา้ ตวัแทนและคู่แข่ง 
 กรรมการหรอืลูกจา้งหรอืสมาชกิในกลุ่มบรษิทัตอ้งไม่มี:  

 ส่วนไดเ้สยีทางการเงนิใดๆในผูจ้ดัจ าหน่าย ลูกคา้ ตวัแทนหรอืคู่แข่งของกลุ่มบรษิทั 

เวน้แต่ในกรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนซึง่มีส่วนไดเ้สยีในส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5% และ 

 การตดิต่อทางธรุกจิหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสญัญา 

โดยไม่รวมการซือ้ส่วนตวัของพนักงานเพือ่การอุปโภคบรโิภคส่วนบคุคลหรอืการซือ้สนิคา้ซึง่ไม่มีเงือ่นไขทีด่กี

ว่าสนิคา้ในตลาดทั่วไป 

 

 ในกรณีทีก่ลุม่บรษิทัจา่ยเงนิใหก้บัตวัแทนขายทีไ่ดร้บัแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ 

ผูซ้ ือ้ควรมีความรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตัทิางการคา้โดยทั่วไปซึง่จะตอ้งจา่ยค่าคอมมิชช ัน่แกต่วัแทนดงัน้ันจงึไม่จ าเป็นต ้

องไดร้บัอนุมตัจิากผูซ้ ือ้ 

 

 ยกเวน้กรณีขา้งตน้พนักงานของกลุ่มบรษิทัจะไม่ไดร้บัค่าคอมมิชช ัน่จากคู่สญัญา คู่คา้และคู่แข่งของกลุ่ม บรษิทั 

 

6.4 การตดิต่อกบัผูจ้ าหน่ายและลูกคา้ 

 กรรมการหรอืพนักงานทุกคนตอ้งมั่นใจว่าการท าธรุกจิกบัคู่คา้หรอืลกูคา้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานราคาตลาด เชน่ 

การซือ้สนิคา้ทีไ่ม่มีเงือ่นไขทีด่กีว่าสนิคา้ทีถู่กเสนอขายใหต้ลาดทั่วไป 

 

6.5 การจา้งงานนอกสถานทีแ่ละกจิกรรมภายนอกกลุ่ม 
 ในฐานะพนักงานเต็มเวลาคุณจะตอ้งไม่รบัจา้งงานนอกกลุม่หรอืประกอบธรุกจิ/บรกิารภายนอกทีอ่าจแข่งขนักบักลุม่

หรอืกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้จรงิหรอืทีอ่าจเกดิขึน้กบัหนา้ทีข่องคุณในกลุม่ 

  

 เวน้เสยีแต่ว่าจะไดร้บัอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรตามขอ้6.2 คุณไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นสมาชกิของรฐับาล 

รฐัวสิาหกจิ 

หรอืหน่วยงานตามกฎหมายหรอืเป็นผูถ้อืปฏบิตัใินส านักงานสมาชกิสภากรรมการสมาชกิสมาคมการคา้หรอืวชิาชี

พ ค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าตอบแทนทัง้หมดทีคุ่ณไดร้บัจากการเป็นสมาชกิจะตอ้งจา่ยใหก้บักลุม่ 

ขอ้จ ากดันีไ้ม่ไดใ้ชก้บัสโมสรหรอืสมาคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมหรอืชมุชน 

 

6.6 การเป็นสมาชกิคณะกรรมการ 

  คุณอาจไดร้บัอนุญาตใหท้ างานเป็นกรรมการของหน่วยงาน/องคก์รรฐับาล และ/หรอื 

บรษิทั/นิตบิุคคลทีไ่ม่ไดก้อ่ตัง้ในรูปบรษิทันอกกลุ่ม ในกรณีพเิศษเทา่น้ัน ดว้ยการยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก 

PGCE ส าหรบั PGCE จะตอ้งไดร้บัการยนิยอมจากประธานคณะกรรมการหลกั 

ค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าตอบแทนทัง้หมดทีคุ่ณไดร้บัในการเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารดงักล่าว 

จะตอ้งจา่ยใหก้บักลุ่มอย่างเป็นทางการ 

 ยกเวน้ ในกรณีทีก่ารรบัต าแหน่งในคณะกรรมการน้ัน 

เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิครอบครวัหรอืบรษิทั/นิตบิุคคลทีไ่ม่ไดก้อ่ตัง้ในรูปบรษิทั 

ซึง่กอ่ตัง้เป็นองคก์รทีไ่ม่ไดแ้สวงหาผลก าไร (เชน่ สมาคมหรอืสโมสรทางสงัคมหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัชมุชน) 

 

6.7 สมาชกิในครอบครวัและความสมัพนัธส์ว่นตวัทีใ่กลช้ดิ 

  กรรมการหรอืพนักงานไม่ควรจา้ง แนะน าใหจ้า้ง ใชอ้ านาจจงูใจเหนือการตดัสินใจในการจา้ง ก ากบัดูแล 

มีอทิธพิลต่อเงือ่นไขและขอ้ตกลงในการจา้งงาน 

หรอืส่งอทิธพิลต่อการบรหิารจดัการสมาชกิในครอบครวัใดๆทีม่ีส่วนรว่มอยู่ในกลุ่ม 

สมาชกิในครอบครวัของกรรมการหรอืพนักงานอาจไดร้บัการจา้งมาเป็นลูกจา้งหรอืทีป่รกึษาได ้

หากการแต่งตัง้น้ันมีพืน้ฐานมาจากคุณสมบตั ิ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ ์

และเป็นไปตามนโยบายและขัน้ตอนการว่าจา้งของทางกลุม่กรรมการหรอืพนักงาน 

ตอ้งเปิดเผยกจิกรรมทางธรุกจิในกลุม่ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสมาชกิในครอบครวัและละเวน้จากกระบวนการตดัสนิใจใดๆทีเ่

กีย่วขอ้ง 

 การถอืผลประโยชนท์ีส่ าคญัใดๆในบรษิทัคู่แข่งขนัหรอืบรษิทัอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งโดยสมาชกิในครอบครวัของกรรมการห

รอืพนักงานจะตอ้งไดร้บัการเปิดเผยใหท้ราบ 
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6.8 กจิกรรมการลงทุน 

 การตดัสนิใจลงทนุส่วนบุคคลของกรรมการหรอืพนักงานจะตอ้งไม่สง่ผลต่อการตดัสนิใจของตนในนามของกลุม่บร ิ

ษทั 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน ์

 

 www.simedarby.com/about-us/governance/ ethical-business-practice 

 GPA No. B2 - ธรุกรรมของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ฟอรม์การประกาศความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

 

 

 

 

 

การป้องกนั 

การตดิสนิบน 

และการทจุรติ 
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 คณุไดร้บัการรอ้งขอหรอืรบัเงนิหรอืของขวญัจากผูจ้ดัหาสนิคา้หรอืไม่? 
 

 ตวัแทนทีผู่ด้แูลงานกอ่นหนา้คณุไดว้า่จา้งใหเ้จรจาตอ่รองแทนบรษิทั 

กบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัในทอ้งถิน่ท างานไดด้ ี

แตค่า่ธรรมเนียมของเขาดเูหมอืนจะสงูกว่าทีค่ณุคาดไว ้คณุควรท าอะไร? 

ถามตวัเอง: 
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7. การป้องกนัการตดิสนิบนและการทจุรติ 

ทางกลุม่จะไม่ยอมปล่อยใหเ้ร ือ่งของการตดิสนิบนและการทุจรติคอรร์ปัช ัน่เกดิขึน้โดยเด็ดขาด 

และมุ่งมั่นทีจ่ะปฏบิตัติวัอย่างมืออาชพี อย่างยุตธิรรม 

และดว้ยความซือ่สตัยใ์นดา้นการตดิต่อและต่อความสมัพนัธท์างธรุกจิของพวกเราทัง้หมดในทุกทีท่ีก่ลุม่พวกเราไป

ด าเนินงาน 

และจะด าเนินการและบงัคบัใชร้ะบบอย่างมีประสทิธภิาพเพือ่ต่อตา้นการตดิสนิบนและการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ 

ผลกระทบจากการตดิสนิบนและการทุจรติคอรร์ปัช ัน่จะเป็นไปอย่างรนุแรง และอาจรวมถงึการรบัโทษส่วนบุคคล 

การเสยีค่าปรบัอย่างไม่มีจ านวนจ ากดั การถูกตดัสทิธิใ์นการประมูลงานในสญัญา 

และยงัเป็นการท าลายชือ่เสยีงของกลุม่ 

ดงัน้ันพวกเราจงึยดึถอืตามความรบัผดิชอบทางกฎหมายของพวกเราอย่างเครง่ครดั 

 

คุณตอ้งไม่ส่งเสรมิผูอ้ืน่หรอืถูกส่งเสรมิทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม 

โดยการจา่ยหรอืรบัสนิบนหรอืเงนิคนืหรอืมาตรการอืน่ใดทีถ่อืว่าผดิจรรยาบรรณหรอืท าใหช้ ือ่เสยีงของกลุ่มเสยีหาย 

 

7.1 การตดิสนิบนและการทจุรติ 

 

 คุณตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัและสนธสิญัญาเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ทีเ่กี่

ยวขอ้งทัง้หมดในทุกประเทศทีท่างกลุ่มไปด าเนินงานอยู่ คุณตอ้งไม่ใหค้ าสญัญา เสนอ 

อนุญาตหรอือนุมตักิารใหเ้งนิหรอืของมีค่าอืน่ใด ทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อสถานราชการ 

พนักงานของบรษิทัเอกชน 

และบุคคลทีเ่ช ือ่มโยงกนัเพือ่ไดร้บัประโยชนห์รอืผูกขาดธรุกจิหรอืผลประโยชนใ์นการด าเนินธรุกจิ ซึง่รวมไปถงึ: 

 

- ค่าคอมมิชช ัน่ทีคุ่ณมีเหตุผลทีจ่ะสงสยัไดว่้าเป็นการรบัสนิบน 

หรอืมีเหตุผลทีจ่ะสงสยัไดว่้าจะถูกใชโ้ดยผูร้บัเพือ่เป็นการจา่ยค่าสนิบน หรอืวตัถุประสงคท์ีเ่ป็นการทุจรติอืน่ๆ 

และ 

- ทางกลุม่ไม่อนุญาตใิหม้ีการจา่ยเพือ่อ านวยความสะดวก (การจา่ยเงนิอดัฉีด) 

ซึง่ไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นการจา่ยเงนิใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องรฐัเพือ่ใหเ้ขา้ถงึ รบัรอง 

หรอืกระตุน้ประสทิธภิาพของการท างานประจ าทีพ่วกเขามีภาระผูกพนัในการด าเนินการ 

คุณตอ้งแจง้ต่อเจา้หนา้ทีท่ีเ่หมาะสมเมื่อเผชญิหนา้กบัการรอ้งขอใหจ้า่ยเงนิเพือ่อ านวยความสะดวก 

ถา้คุณไดท้ าการจา่ยเงนิใดๆซึง่มีความเป็นไปไดท้ีจ่ะถูกเขา้ใจผดิว่าเป็นการจา่ยเงนิเพือ่อ านวยความสะดวก 

จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีเ่หมาะสมทราบในทนัท ีและใหม้ีการบนัทกึการจา่ยเงนิทีส่อดคลอ้งกนั 

  

 คุณตอ้งไม่เกีย่วขอ้งโดยตรงหรอืโดยออ้มในการกระท าทีไ่ม่สุจรติซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดั เพยีงการใชต้ าแหน่ง / 

อ านาจทีไ่ม่เหมาะสมและการปลอมแปลงเอกสาร  

 

 นอกจากนีคุ้ณตอ้งละเวน้จากกจิกรรมหรอืพฤตกิรรมใดๆทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการรบัรูห้รอืสงสยัในการทุจรติหรอืความพ

ยายามในเร ือ่งดงักล่าว การใหค้ ามั่นสญัญา การเสนอหรอืใหผ้ลประโยชนท์ีไ่ม่เหมาะสมใดๆ 

เพือ่มีอทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูร้บัหรอืเพือ่ใหไ้ดร้บัอทิธพิลดงักล่าวอาจไม่เพยีงแต่ส่งผลใหเ้กดิการลงโทษทางวิ

นัยเท่าน้ันแต่ยงัรวมถงึการถูกด าเนินคดทีางอาญา 

 

คุณจะไม่ไดร้บัการลงโทษ หรอืผลกระทบอืน่ๆ 

ในกรณีทีคุ่ณปฏเิสธการจา่ยหรอืรบัสนิบนแมว้่าการปฏเิสธดงักล่าวอาจส่งผลใหบ้รษิทัสูญเสยีธรุกจิหรอืไม่บรรลุเป้าห

มายก็ตาม 

คู่คา้ทุกราย(ในกรณีทีเ่ป็นตวัแทนของกลุม่บรษิทั)อยู่ภายใตภ้าระหนา้ทีท่ีจ่ะไม่เสนอหรอืมอบประโยชนท์ีไ่ม่เหมาะสมใ

นนามของกลุ่มบรษิทั 

กรรมการและพนักงานตอ้งมุ่งมั่นเพือ่ใหม้ั่นใจว่าคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่ใหค้ ามั่นสญัญาเสนอหรอืมอบประโยชนท์ีไ่ม่เห

มาะสมดงักล่าวในนามของกลุม่ 
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ของก านัล 

ความบนัเทงิ 

และการท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 การรบัของขวญัจากซพัพลายเออร ์

หรอืลกูคา้ของคณุท าใหค้ณุรูส้กึผูกพนัหรอืไม่? 
 

 ของขวญัทีค่ณุมอบใหแ้กล่กูคา้เป็นรางวลัพเิศษหรอืเป็นแรงจงูใจในการท าธรุกร

รมหรอืไม่? 
 

 ของขวญัหรอืการตอ้นรบัทีค่ณุไดร้บัถอืวา่เป็นของฟุ่ มเฟือยหรอืไม่? 
 

 ซพัพลายเออรม์อบบตัรก านัลเงนิสดมูลคา่ 

500เหรยีญเป็นคา่ขอบคณุส าหรบัการเรง่ช าระเงนิคา้งทีเ่ป็นเวลานาน 

คณุควรเก็บไวห้รอืไม่? 
 

 

 

 

 

8. ของก านลั ความบนัเทงิ และการทอ่งเทีย่ว 
กลุ่มไม่อนุญาตใหใ้ชข้องก านัล ความบนัเทงิ และการท่องเทีย่วทีไ่ม่เหมาะสมเพือ่มีอทิธพิลต่อการตดัสนิใจทางธรุกจิ 

คุณตอ้งปฏบิตัติามนโยบายขัน้ตอนกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชข้องก านัล ความบนัเทงิ 

และการท่องเทีย่วในทุกประเทศทีก่ลุม่บรษิทัด าเนินงาน 

ถามตวัเอง: 
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เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาการใหข้องก านัลทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค 

อาจเป็นสิง่ทีป่กตแิละเป็นทีย่อมรบัในภูมิภาคหน่ึงแต่อาจไม่เป็นทีย่อมรบัในอกีประเทศหน่ึง 

ดงัน้ันเราจงึควรพจิารณาถงึความตัง้ใจเบือ้งหลงัการใหข้องก านัลอยูเ่สมอ 

เพือ่ทีว่่าจะไม่เกดิการสรา้งภาพลกัษณข์องความเชือ่ทีไ่ม่ด ี และไม่ถูกตอ้ง 

และไม่ควรทีจ่ะถูกเขา้ใจผดิโดยคนอืน่ว่าเป็นการตดิสนิบน 

 

8.1 ของก านัล 
คุณหรอืสมาชกิในครอบครวัของคุณตอ้งไม่ขอรบัของก านัลจากคู่คา้หรอืพารท์เนอรท์างธรุกจิโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

คุณหรอืสมาชกิในครอบครวัของคุณไม่ควรรบัของขวญัจากบุคคลเหล่านี ้

ทางกลุม่อนุญาตใหม้ีการรบัของก านัลเป็นคร ัง้คราวไดเ้พือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธท์ีด่ทีางธรุกจิ 
 

ในท านองเดยีวกนัคุณอาจมอบของก านัลเพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธท์างธรุกจิทีด่อีย่างไรก็ตามคุณตอ้งมีความรูส้กึละ

เอยีดอ่อนต่อนโยบายการรบัของก านัล  

คุณหรอืสมาชกิในครอบครวัของคุณอาจรบัหรอืมอบของก านัลภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละการอนุมตัติามขัน้ตอนทีก่ าห

นดไว ้ในฐานะกรรมการท่านตอ้งปรกึษาประธานกรรมการหลกักอ่น 
 

 คุณตอ้งไม่รบัหรอืให ้ ของก านัลในรูปแบบของเงนิสดหรอืเทยีบเท่าเงนิสด 

การบรกิารสว่นตวัหรอือืน่ๆทีอ่าจน าตวัคุณไปอยู่ในสถานการณค์วามขดัแยง้ส่งผลต่อการตดัสนิใจในทางธรุกจิของ

คุณ หรอืถูกให ้ หรอืมีความมุ่งหมายอืน่ทีค่าดหวงัว่าจะไดร้บัผลประโยชนใ์ดๆ หรอื 

อาจส่งผลกระทบต่อชือ่เสยีงของกลุม่โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะมหีรอืไม่มกีารอนุมตัก็ิตาม 

 

8.2 ความบนัเทงิ 

 คุณหรอืสมาชกิในครอบครวัของคุณตอ้งไม่เรยีกรอ้งความบนัเทงิใดๆจากเคาเตอรพ์ารท์ 

หรอืหุน้ส่วนทางธรุกจิทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม 

คุณอาจจะตอบรบัค าเชญิชวนไปงานสงัคมหรอืงานสงัสรรคด์ว้ยเหตุผลทีส่อดคลอ้งกบัขอบเขตงานของคุณ 

ซึง่งานสงัคมหรอืงานสงัสรรคเ์หลา่นีต้อ้งไม่เป็นไปอย่างฟุ่มเฟือยหรอืกลายเป็นรูปแบบประจ าทีอ่าจส่งผลต่อกระบวน

การตดัสนิใจในทางธรุกจิ 

 

 คุณอาจจะเสนอความบนัเทงิทีพ่อประมาณทีถู่กกฎหมายและเหมาะสมในขอบเขตงานของคุณ 

เมื่อมีการเสนอความบนัเทงิ คุณตอ้งมีความละเอยีดอ่อนต่อนโยบายการรบัความบนัเทงิขององคก์รผูร้บัดว้ย 

คุณตอ้งปรกึษาและไดร้บัการการอนุมตัลิ่วงหนา้จาก 

ฝ่ายMDหรอืGCEOทีเ่กีย่วขอ้งในฐานะกรรมการคุณตอ้งปรกึษาประธานคณะกรรมการหลกั 
 

 คุณตอ้งไม่ยอมรบั มีส่วนรว่มหรอืเสนอความบนัเทงิใดๆทีไ่ม่เหมาะสมมุ่งเนน้เร ือ่งการมีเพศสมัพนัธ ์

หรอือืน่ๆทีอ่าจน าพาตวัคุณเองไปอยู่ในสถานการณค์วามขดัแยง้ หรอืมีผลกระทบต่อชือ่เสยีงของกลุ่ม 

 

8.3  การท่องเทีย่ว 
คุณอาจรบัการใหท้ีพ่กัหรอืค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ (เชน่ อาหาร พาหนะในการเดนิทาง) ทีจ่ดัเตรยีมไวโ้ดยเคาเตอรพ์ารท์ 

หุน้ส่วนทางธรุกจิ หรอืผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มอืน่ๆภายในประเทศเจา้ภาพ 

หากการเดนิทางน้ันมีวตัถุประสงคใ์นทางธรุกจิและไดร้บัการอนุมตัลิว่งหนา้จาก ฝ่ายMDหรอืGCEO ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปยงัประเทศเจา้ภาพจะตอ้งเป็นความรบัผดิชอบของทางกลุม่  

  

 ในกรณีทีก่ฎหมายหรอืนโยบายขององคก์รผูร้บัไม่ไดห้า้มเอาไว ้

ทางกลุม่อาจแบกรบัค่าใชจ้า่ยในเร ือ่งพาหนะการเดนิทางและทีพ่กัส าหรบัเคาเตอรพ์ารท์ หุน้ส่วนทางธรุกจิ 

หรอืผูม้ีผลประโยชนร์ว่มอืน่ๆในการเยีย่มเยอืนสถานทีข่องทางกลุม่ 

การเยีย่มเยอืนน้ันตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคท์างธรุกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

เชน่การตรวจสอบอุปกรณเ์คร ือ่งมือในสถานประกอบการ การเจรจาท าสญัญาหรอืการฝึกอบรม 

โดยตอ้งไดร้บัการอนุมตัลิ่วงหนา้ตามขัน้ตอนการท างานทีก่ าหนด 
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การบรจิาค 

และการอปุถมัภ ์  
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9. การบรจิาคและการอปุถมัภ ์

การบรจิาคและการอุปถมัภข์องบรษิทัเป็นส่วนหน่ึงของความมุ่งมั่นของกลุ่มบรษิทัทีม่ต่ีอสงัคมและเป็นวธิกีารทีก่อ่ใหเ้กดิปร

ะโยชนอ์ย่างแทจ้รงิ 

แมก้ารบรจิาคและการอุปถมัภท์ีถู่กตอ้งตามกฎหมายบางคร ัง้อาจมีความเสีย่งทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการตดิสนิบนและการทุจรติ 

คุณตอ้งมั่นใจว่าการบรจิาคและการสนับสนุนทัง้หมดในนามของกลุม่จะด าเนินการผ่านทางชอ่งทางทีถู่กกฎหมายและเหมา

ะสม 

และตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษเพือ่ใหแ้น่ใจว่าองคก์รการกุศลหรอืองคก์รทีไ่ดร้บัการสนับสนุนดา้นการรบัเงนิเป็นหน่วยง

านทีถู่กตอ้งและสามารถจดัการเงนิไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

นอกจากนีคุ้ณควรหลกีเลีย่งสถานการณท์ีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้จากการบรจิาคหรอืการอุป

ถมัภ ์

และควรระวงัการมสี่วนรว่มในองคก์รการกุศลหรอืองคก์รทีไ่ดร้บัการสนับสนุนซึง่อาจเชือ่มโยงกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัหรอืครอ

บครวัของพวกเขา 

เชน่นีอ้าจถอืไดว่้าเป็นการกระท าทีม่ีอทิธพิลต่อการตดัสนิใจของเจา้หนา้ทีใ่นการไดร้บัประโยชนต่์อบรษิทั 

คุณตอ้งไดร้บัการอนุมตัติามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวก้อ่นทีจ่ะบรจิาคหรอือุปถมัภใ์นนามของกลุม่การบรจิาคและการใหก้ารสนั

บสนุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิะตอ้งโปรง่ใสและไดร้บัการบนัทกึอย่างถูกตอ้งการรอ้งขอการบรจิาคและการอุปถมัภท์ีไ่ดร้บัจากกรรม

การจะตอ้งถูกส่งไปที ่GCEO 
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การป้องกนั 

กลุ่มและ 

ผูถ้อืหุน้ 

 

 

 

 

 คณุไดอ้ปัโหลดดาวนโ์หลดหรอืสง่เนือ้หาทีน่่าสงสยัหรอืไม่? 
 

 คณุสามารถใชเ้ครอืขา่ยการตดิตอ่ภายนอกเพือ่หาขอ้มูลราคาของคูแ่ขง่ไดห้รอื

ไม่? 
 

 เมือ่คณุออกจากบรษิทั,คณุสามารถเก็บขอ้มูลใด ๆ ของ ไซมด์ารบ์ี ้

เบอรฮ์าดไวก้บัคณุ? 
 

 คณุสัง่ซ ือ้ซอฟตแ์วรแ์ละหวัหนา้งานของคณุขอใหค้ณุบนัทกึการเรยีกเก็บเงนิจา

กหมวดคา่ใชจ้า่ยอืน่เนือ่งจากงบประมาณซอฟตแ์วรห์มดลง คณุควรท าอะไร?  

ถามตวัเอง: 
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10.   การป้องกนักลุ่มและผูถ้อืหุน้ 
กลุ่มบรษิทัมุ่งมั่นทีจ่ะปกป้องสนิทรพัยแ์ละทรพัยากรของบรษิทั 

 

10.1  การปกป้องสนิทรพัยข์องกลุ่ม 

กลุ่มบรษิทัใหค้วามส าคญักบัสนิทรพัยข์องกลุม่บรษิทัในการปฏบิตังิานของคุณ 

คุณตอ้งปกป้องทรพัยส์นิเหล่านีจ้ากการสญูเสยี ความเสยีหาย การละเมิด 

การใชผ้ดิวตัถุประสงคก์ารโจรกรรมหรอืการละเมิดสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาและเพือ่ใหม้ั่นใจว่าสนิทรพัยเ์หล่านีถู้

กใชด้ว้ยความรบัผดิชอบ 

 

10.2  ความแมน่ย าของขอ้มูลทางการเงิน   

 ทางกลุม่มุ่งมั่นทีจ่ะรบัรองความสมบูรณข์องขอ้มูลดา้นการเงนิเพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มรวมถงึแต่ไม่จ า

กดัเฉพาะคณะของกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ เจา้หนี ้และหน่วยงานของรฐั 

  

 เน่ืองจากกลุ่มไดอ้าศยัการลงบนัทกึทางบญัชเีพือ่จดัท ารายงาน 

คุณจงึตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจไดว่้าการบนัทกึและเอกสารทางธรุกจิทัง้หมดไดถู้กจดัเตรยีมไวอ้ย่างถูกตอ้ง เชือ่ถอืได ้

และในเวลาทีเ่หมาะสม 

- การบนัทกึเหล่านีต้อ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการทางบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทั่วไป 

ตลอดจนกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดของประเทศทีก่ลุม่ไปด าเนินงานอยู่ และ 

- การบนัทกึน้ันมีความส าคญัต่อการตดัสนิใจในการตดัสนิใจของกลุม่ 

และการปฏบิตัหินา้ทีท่ีเ่หมาะสมในทางการเงนิ ทางกฎหมายและการท ารายงาน 

  

 การปลอมแปลงเอกสารดา้นการเงนิหรอืบนัทกึอืน่ๆ 

หรอืการบดิเบอืนขอ้มูลเป็นการกอ่การทุจรติและสามารถกอ่ใหเ้กดิหนีส้นิทัง้ในทางแพ่งและทางอาญาต่อกรรมการ 

พนักงาน และทางกลุม่ คุณมีพนัธกจิทีจ่ะตอ้งรายงานการลงขอ้มูลทีผ่ดิพลาดหรอืละเลย 

และเนน้ใหเ้ห็นถงึการบญัชทีีน่่าสงสยัหรอืไม่เหมาะสมในสมุดและบนัทกึของทางกลุม่ 

 

10.3  ขอ้มูลทีเ่ป็นกรรมสทิธิแ์ละเป็นความลบั 

 ทางกลุม่ใหค้วามส าคญัและปกป้องกรรมสทิธิแ์ละขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัทัง้หมด ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคุณฃ 

 อาจจะไดร้บัขอ้มูลทีไ่ม่ไดม้ีอยู่ทั่วไป หรอืไม่เป็นทีร่บัรูใ้นสาธารณะหรอืในตลาด ดงัน้ันคุณตอ้งไม่ตดิต่อหรอื 

 เปิดเผยขอ้มูลนีใ้นรูปแบบใดๆก็ตามต่อคู่แข่งขนั ลูกคา้  บุคคลทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในดา้นใดๆก็ตามของ 

 อุตสาหกรรมหลกัทรพัย ์สมาชกิสมาคมการคา้ หรอืกลุม่บุคคลทีส่ามอืน่ๆ ยกเวน้การตดิต่อสือ่สารหรอืการ 

 เปิดเผยน้ันไดร้บัการอนุมตัจิากทางกลุม่แลว้ 

 

- คุณตอ้งตระหนักว่าการเปิดเผยกรรมสทิธิห์รอืขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัใดๆอย่างผดิกฎหมายหรอืไม่ไดร้บัอนุมตัอิา

จจะส่งผลใหเ้กดิการสญูเสยีและ/หรอืความเสยีหายต่อกลุม่ทีไ่ม่สามารถแกไ้ขได ้ ในกรณีเชน่นี ้

ทางกลุม่อาจด าเนินคดทีัง้ทางแพ่งและทางอาญาต่อผูก้ระท าความผดิ 

- ถอืเป็นเร ือ่งส าคญัพอๆกนัทีก่รรมสทิธหิรอืขอ้มูลอนัเป็นความลบัจะถูกเปิดเผยใหเ้ฉพาะพนักงานคนอืน่ทีจ่ าเป็น

ตอ้งรูเ้ท่าน้ัน 

   

 

 คุณมีภาระผูกพนัทีจ่ะตอ้งคงไวซ้ ึง่การรกัษากรรมสทิธิแ์ละขอ้มูลอนัเป็นความลบัน้ันแมว่้าการแต่งตัง้/การจา้งง

านไดส้ิน้สุดลงแลว้ นอกเสยีจากว่าการเปิดเผยจะเป็นไปตามค าสั่งของศาลทีม่ีอ านาจ 

หรอืบุคคลผูม้ีอ านาจทางกฎหมาย เจา้หนา้ทีร่ฐัและผูม้ีอ านาจในการก ากบัดูแล 

 

 

 

10.4 ขอ้มูลภายในการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 
  ในฐานะบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

ทางกลุม่จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆเพือ่ท าใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะทีอ่าจส่งผลอย่

างเป็นรูปธรรมต่อหุน้ในตลาด เป็นไปอย่างถูกกาลเทศะ สมบูรณ ์และเป็นธรรม 



 

26 
 

   

  คุณหรอืตวัแทนอืน่ๆของกลุม่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืตราสารทางการเงนิอืน่ๆ 

บนความรูท้ีไ่ดร้บัจากการปฏบิตัหินา้ที ่หากขอ้มูลน้ันยงัไม่ไดถู้กรายงานต่อสาธารณะ 

 

  คุณตอ้งละเวน้จากการเปิดเผยขอ้มูลภายในต่อผูใ้ดก็ตาม อนัรวมถงึสมาชกิในครอบครวัและเพือ่นของคุณ 

นอกเสยีจากว่าจะเป็นไปตามค าสั่งของศาลทีม่ีอ านาจ หรอืบุคคลผูม้ีอ านาจทางกฎหมาย 

เจา้หนา้ทีร่ฐัและผูม้ีอ านาจในการก ากบัดูแล 

  

 การเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญัและไม่เป็นสาธารณะใหค้นอืน่สามารถส่งผลใหเ้กดิการลงโทษทัง้ทางแพ่งและทางอาญา

ได ้

 

10.5 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  เคร ือ่งคอมพวิเตอรท์ัง้หมดตอ้งปลอดภยัจากการขโมย ความเสยีหาย และการใชง้านทีไ่ม่เหมาะสม 

ทางกลุม่ไม่อนุญาตใหใ้ชง้านเคร ือ่งคอมพวิเตอรใ์นดา้นทีเ่กีย่วพนักบัเร ือ่งทีล่ะเอยีดอ่อนและผดิกฎหมาย 

การละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา การเขา้ถงึโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ิ

การใชเ้วลาและแหล่งขอ้มูลของทางบรษิทัไปในทางทีผ่ดิ และเสีย่งต่อความสมบูรณข์องเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

 

  หากกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศทีไ่ปด าเนินงานอนุญาต ิ ทางกลุม่ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะตรวจสอบขอ้ความในอเีมล 

การส่งขอ้ความโตต้อบแบบทนัท ี บล็อก 

การใชอ้นิเตอรเ์น็ตและเนือ้หาทีท่างกลุ่มท าออกมาในเคร ือ่งคอมพวิเตอรข์องคุณ 

ขอ้มูลนีอ้าจถูกกูค้นืและใชเ้ป็นหลกัฐานในการด าเนินการทางกฎหมายภายในประเทศ 

หรอืเปิดเผยต่อเจา้พนักงานหรอืองคก์รก ากบัดูแลไดใ้นบางกรณีทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

 คุณตอ้งใชเ้คร ือ่งคอมพวิเตอรอ์ย่างมีความรบัผดิชอบ 

และเพือ่วตัถุประสงคท์างธรุกจิเป็นส าคญัซึง่เป็นเจตนาหลกัในการมีเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

เคร ือ่งคอมพวิเตอรใ์นทีนี่ร้วมไปถงึการเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ต การบรกิารอเีมล และอุปกรณฮ์ารด์แวร ์

ซอฟแวรแ์ละอุปกรณต่์อพ่วงอืน่ๆของคอมพวิเตอรท์ัง้หมด 

 

10.6  บนัทกึการบรหิาร 
 เอกสารและการลงบนัทกึของกลุม่ลว้นมีไวส้ าหรบัวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการทางธรุกจิ ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

และเป็นไปตามขอ้กฎหมายดา้นภาษ ี การบญัช ี และการก ากบัดูแล 

คุณตอ้งควบคุมและรกัษาบนัทกึขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง ทนัสมยั ชดัเจน สามารถระบ ุ

และเรยีกคนืมาไดอ้ย่างรวดเรว็ 

คุณตอ้งแน่ใจไดว่้าบนัทกึขอ้มูลทัง้หมดไดร้บัการจดัการใหเ้ป็นไปตามระดบัทีเ่หมาะสมในการเก็บเป็นความลบั 

สอดคลอ้งกบันโยบายและขัน้ตอนการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้ง 

และสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 

10.7 การสือ่สารธุรกจิ 

         คุณตอ้งแน่ใจไดว่้าการตดิต่อสือ่สารดา้นธรุกจิทัง้หมดเป็นไปอย่างชดัเจน สตัยจ์รงิ และถูกตอ้ง 

คุณตอ้งหลกีเลีย่งขอ้มูลทีผ่ดิพลาด ความคดิเห็นทีเ่กดิจากการคาดเดาหรอืขอ้คดิเห็นทีเ่สือ่มเสยี 

ซึง่น าไปใชไ้ดก้บัการตดิต่อสือ่สารทุกชนิด รวมถงึอเีมลและขอ้ความหรอืบนัทกึทีไ่ม่เป็นทางการ 

 

 

10.8 เทคโนโลยกีารสือ่สารทางสงัคมในโลกออนไลน  ์

 พนักงานทุกคนมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการปกป้องชือ่เสยีงและภาพลกัษณข์องไซมด์ารบ์ีเ้บอรฮ์าดเมื่อใชบ้ญัชโีซเชี

ยลมีเดยีส่วนตวัของคุณ 

คุณตอ้งใหแ้น่ใจว่าโพสตข์องคุณแสดงเฉพาะความคดิเห็นส่วนตวัของคุณและไม่ส่งผลเสยีต่อการรบัรูข้องสาธาร

ณะเกีย่วกบัไซมด์ารบ์ีเ้บอรฮ์าด 

นอกจากนีคุ้ณควรระมดัระวงัเป็นพเิศษเพือ่ไม่เปิดเผยขอ้มูลทางธรุกจิทีเ่ป็นความลบัและเป็นกรรมสทิธิ ์
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 พนักงานและคู่สญัญาทีไ่ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัการบญัชสีือ่สงัคมออนไลนข์องกลุ่มบรษิทัและมหีนา้ทีร่บัผดิชอบใน

การดูแลใหก้ารจดัการบญัชแีละกจิกรรมภายในใหเ้ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑส์ือ่สงัคมและนโยบายของก

ลุ่ม 

 

 

 

 

แหล่งขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน ์

 

 Group No. A2 – นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 กลุ่มนโยบายความปลอดภยัดา้นขอ้มูล(GISP) 

 GPA No. A8 – การมีส่วนรว่มของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

 GPA No. B3 - การใชข้อ้มูลภายใน 

 GPA No. B6 – นโยบายกลุม่สือ่สงัคมออนไลน ์

 หลกัเกณฑส์ือ่สงัคมส าหรบัพนักงานทีจ่ดัการบญัชสีือ่สงัคมออนไลนข์องไซมด์ารบ์ี ้ 

 แนวทางกลุม่สือ่สงัคมออนไลนส์ าหรบัการใชง้านส่วนบุคคลของพนักงาน 

 GPA No. C1 - บนัทกึการบรหิาร 

 GPA No. C5 - ทรพัยส์นิทางปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

การตดิตอ่กบัคูส่ญัญา 
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และคูค่า้ทางธรุกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 คณุปฏบิตัอิยา่งสจุรติกบัคูค่า้ทางธรุกจิของคณุหรอืไม่? 
 

 คณุคดิวา่คา่ธรรมเนียมหรอืคอมมชิช ัน่ทีจ่า่ยแกคู่ส่ญัญาถกูตอ้งตามกฎหมายห

รอืไม่? 

ถามตวัเอง: 
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11. การตดิต่อกบัคูส่ญัญาและคูค่า้ทางธุรกจิ 
 

 ทางกลุม่พยายามอย่างหนักทีจ่ะสรา้งและเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ในดา้นความสมัพนัธก์บัเคาเตอรพ์ารท์และ

หุน้ส่วนทางธรุกจิ กรรมการและพนักงานไดร้บัการคาดหวงัใหด้ าเนินธรุกจิตามหลกัจรยิธรรม 

และแบ่งปันจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิทีบ่ญัญตัไิวใ้น COBC 

กบัเคาเตอรพ์ารท์และหุน้ส่วนทางธรุกจิของพวกเขา 

  

 การตดิต่อธรุกจิตอ้งเป็นไปอย่างเป็นกลาง 

มีเป้าหมายและเป็นอสิระจากแรงกดดนัใดๆไม่ว่าจะเป็นภายในหรอืภายนอกกลุม่ ในส่วนนี ้

กรรมการและพนักงานตอ้งหลกีเลีย่งการตดิต่อทางธรุกจิใดๆกบัผูท้ีดู่ท่าว่าจะเป็นอนัตรายต่อชือ่เสยีงของกลุม่และ

ผูท้ีฝ่่าฝืนกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั เชน่ ในดา้นความปลอดภยั สภาพแวดลอ้ม 

การต่อตา้นการตดิสนิบนและต่อตา้นการผูกขาด เป็นตน้ 

 

11.1  คู่สญัญา 
  ทางกลุม่คดัเลอืกเคาเตอรพ์ารท์อย่างเป็นกลางและอยู่บนพืน้ฐานของคุณความดรีว่มกบัการพจิารณาในเร ือ่งต่างๆ 

เชน่ ราคา คุณภาพ การบรกิาร ความซือ่สตัยแ์ละมาตรฐานดา้นจรยิธรรม 

 

- คุณตอ้งแน่ใจว่าการตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดเป็นไปเพือ่ประโยชนส์งูสุดของกลุ่มแต่เพยีงอย่างเดยีวและเป็นไป

ตามตามนโยบายและขัน้ตอนการด าเนินงานของกลุม่ 

- การช าระเงนิทีเ่กดิขึน้ตอ้งสมน ้าสมเนือ้กบัการบรกิารและผลติภณัฑท์ีไ่ด ้

- โดยทั่วไป การจา่ยค่าคอมมิชช ัน่จะไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ของแต่ละ       

  ประเทศ และอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขของสญัญาทีผู่กพนักนัตามกฎหมายระหว่างกลุม่และเคาเตอรพ์ารท์ 

อตัราของค่าคอมมิชช ัน่หรอืค่าธรรมเนียมทีจ่า่ยใหผู้แ้ทนจ าหน่าย ผูจ้ดัจ าหน่าย  ตวัแทนจ าหน่าย 

หรอืทีป่รกึษาตอ้งเป็นไปอย่างเหมาะสมกบัมูลค่าของผลติภณัฑห์รอืผลงานทีป่ฏบิตัจิรงิอยู่ในขณะน้ัน 

และควรจะเป็นเกณฑม์าตรฐานกบัการอุตสาหกรรม 

 

  เป็นเร ือ่งส าคญัทีจ่ะตอ้งตระหนักว่า 

การเสนอ/การจา่ยเงนิใหก้บับรษิทัมากกว่าใหต้วับุคคลน้ันไม่ใชว่่าจะปลอดภยัเสมอไป 

ตอ้งท าการทดสอบอย่างเขม้งวด 

 

  ถา้มีความสงสยัอะไรก็ตามว่าการเสนอ/การจา่ยเงนิเป็นไปอย่างเหมาะสม 

และสอดคลอ้งกบัขัน้ตอนการด าเนินการของกลุม่เกีย่วกบัค่าคอมมิชชนัหรอืไม่ ควรหาค าแนะน าจากหวัหนา้กลุ่ม 

(GCO) ผูท้ีอ่าจจะปรกึษากบักลุม่ดา้นกฎหมายอกีต่อหน่ึง 

 

 

 ผูร้บัเหมาและผูร้บัเหมาชว่งมีบทบาทหนา้ทีท่ีส่ าคญัในฐานะเป็นตวัแทนของกลุม่ในการท าใหส้ญัญาและภาระ

ผูกพนัของกลุม่ทีม่ีต่อลูกคา้บรรลุตามเป้าหมาย 

ทางกลุม่พยายามจะท าธรุกจิกบัผูท้ีป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและปฏบิตังิานอย่างสอดคลอ้งกั

บ COBC 

 

            เคาเตอรพ์ารท์จะถูกขึน้บญัชดี า หากไม่ยดึมั่นตาม COBC 
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11.2     ลูกคา้ (คู่คา้ทางธุรกจิ) 

  คุณตอ้งปฏบิตัต่ิอลูกคา้ดว้ยความซือ่สตัยแ์ละดว้ยความเคารพตลอดเวลา  

คุณตอ้งจดัเตรยีมขอ้มูลทีถู่กตอ้งและสตัยจ์รงิเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละการบรกิารใหก้บัเขา 

คุณตอ้งพยายามยกระดบัคุณภาพและความน่าเชือ่ถอืใหก้บัผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร 

ดว้ยการปรบัปรุงกระบวนการท างานและการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง   

 

 ขอ้ความทีท่ าใหเ้ขา้ใจผดิโดยเจตนา การละเลยขอ้เท็จจรงิทีส่ าคญั 

หรอืการเรยีกรอ้งอนัเป็นเท็จเกีย่วกบัการน าเสนอของกลุม่หรอืของคู่แข่งเป็นสิง่ตอ้งหา้ม 

 

11.3     กจิการรว่มคา้และพนัธมติรทางธุรกจิ (คู่คา้ทางธุรกจิ) 

 กลุ่มบรษิทัมุ่งมั่นทีจ่ะท างานหรอืสรา้งความสมัพนัธก์บับรษิทัทีม่สี่วนรว่มในคุณค่าและจรยิธรรมของกลุม่ บรษิทั 

และหลกัการของCOBC ในฐานะส่วนหน่ึงของความพยายามในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของเรา 

เราพยายามทีจ่ะรว่มมือกบัฝ่ายบรหิารเพือ่รว่มกนัการพฒันา Joint Venture COBC (JV COBC) 

เราหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะชว่ยใหหุ้น้ส่วนทางธรุกจิของเราด าเนินการตามหลกัการส าคญั ๆ ทีก่ าหนดไวใ้น COBC 

ของเรา 

 

11.4     การแข่งขนัและกฎหมายต่อตา้นการผูกขาด 

  ทางกลุม่มุ่งมั่นทีจ่ะแข่งขนัในตลาดอย่างมีจรยิธรรม 

คุณตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการแข่งขนัและการต่อตา้นการผูกขาดของประเทศทีท่างกลุ่มเขา้มาด าเนินงา

นอยู่ 

คุณตอ้งตระหนักว่าการฝ่าฝืนกฎหมายน้ันๆส่งผลต่อความรบัผดิชอบทางแพ่งและทางอาญาทัง้ส าหรบัตวัคุณเองแ

ละทางกลุม่ดว้ย 

 

  นอกจากนี ้  คุณตอ้งไม่ใชว้ธิกีารทีผ่ดิกฎหมายและผดิจรยิธรรมเพือ่การแข่งขนัในตลาด ซึง่รวมถงึ 

แต่ไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะ 

- การแลกเปลีย่นขอ้มูลเพือ่การแข่งขนักบัคู่แข่งขนั 

- การแกไ้ขราคาหรอืเงือ่นไขทีเ่กีย่วกบัการก าหนดราคา 

- การแบ่งแยกตลาด อาณาเขต หรอืลูกคา้ 

- วางแผนล่อลวงขัน้ตอนการประกวดราคา (รวมถงึการจดัการใหม้ีการยืน่ประกวดราคาหลอก) 

- น ากลยุทธิม์าใชเ้พือ่ขบัคู่แข่งขนัออกจากตลาดอย่างผดิกฎหมาย อย่างเชน่ 

การบงัคบัซือ้หรอืการขายสนิคา้ตดัราคาอย่างไม่มีขอ้จ ากดั 

 

  คุณตอ้งไม่ใชข้อ้มูลกรรมสทิธิไ์ปในทางทีผ่ดิ 

หรอืครอบครองความลบัทางการคา้ทีไ่ดร้บัโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของ 

หรอืโดยการกดดนัการเปิดเผยขอ้มูลจากพนักงานของบรษิทัอืน่ 

 

11.5     กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ 
 ในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัขา้มชาตทิีด่ าเนินธรุกจิทั่วโลก 

กลุ่มบรษิทัตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมายและขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชก้ารคา้ระหว่างประเทศ 

พนักงานและคู่สญัญาทีอ่ยู่ในสายงานไดร้บัผลกระทบจากกฎหมายเหล่านีจ้ะตอ้งท าความคุน้เคยและปฏบิตัติามก

ฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเร ือ่งการควบคุมการน าเขา้และการส่งออก เชน่ 

อุปสรรคทางการคา้และภาษีน าเขา้ 

 

11.6    สภาพแวดลอ้มการเขา้ถงึทีด่นิและการพฒันาอย่างย ัง่ยนื 

 ทางกลุม่พยายามทีจ่ะลดความเสีย่งเร ือ่งสุขภาพและสภาพแวดลอ้มโดยใชป้ระโยชนท์รพัยากรธรรมชาตอิย่างมีคว

ามรบัผดิชอบและลดของเสยีและมลพษิในทีท่ีส่ามารถปฏบิตัไิด ้

คุณตอ้งสนับสนุนพนัธกจินีโ้ดยการปฏบิตัติามนโยบายและขัน้ตอนการด าเนินการของกลุม่ 

คุณตอ้งแจง้GCEOและMDทราบ 

ถา้มีวตัถุทีเ่ป็นอนัตรายมาสมัผสักบัสภาพแวดลอ้มหรอืไดร้บัการจดัการหรอืก าจดัอย่างไม่ถูกตอ้ง 
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 นอกเหนือจากกฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละการอนุญาตทีผู่กพนัอยู่กบัทีด่นิแลว้ 

ทางกลุม่ยงัตระหนักดว่ีาอาจมีการอา้งสทิธิอ์ืน่ๆในทีด่นิเชน่ กรรมสทิธิพ์ืน้เมืองหรอืพืน้ถิน่ทีต่กทอดจากบรรพบุรษุ 

จงึควรปรกึษาหน่วยงานทีเ่หมาะสม อย่างเชน่กลุ่มผลประโยชน ์ ทอ้งถิน่ 

และหน่วยงานภาครฐัเพือ่สรา้งความชดัเจนในสทิธหิรอืการรอ้งเรยีนทีม่ากบัโฉนดทีด่นิ 

เพือ่สามารถคงความสามคัคเีอาไวไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน ์

 

 GPA No. E4 - ฝ่ายจดัหา 

 นโยบายและการจดัซือ้กลุม่ (GPPA) 

 กจิการรว่มคา้ COBC Framework 

 คู่มือการปฏบิตัติามกฎหมายการแข่งขนั 

 GPA No. A9 – สุขภาพ,ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม 

 ผูจ้ าหน่ายVLODและหนังสอืรบัรองผูจ้ าหน่าย 

 

   

 

 

การตดิตอ่กบั 

ผูม้อี านาจของรฐับาล 
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การเมอืง 

กลุ่มและ 

องคก์รระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 เพือ่นของคณุท างานอยู่ในส านักงานการเมอืง 

คณุสามารถชว่ยแคมเปญนีไ้ดห้รอืไม่? 
 

 คณุไดร้บัการขอใหช้ าระเงนิใหก้บับุคคลอืน่ในอกีประเทศหนึง่ไปยงับญัชธีนาคา

รทีร่ะบุมาหรอืจา่ยเป็นเงนิสด? 
 

 

 

 

 

12. การตดิต่อกบัเจา้หน้าทีร่ฐั พรรคการเมอืง 

และองคก์รระหว่างประเทศ 

  ทางกลุม่พยายามทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธท์ีม่ีความโปรง่ใสและเป็นธรรมกบัหน่วยงานของรฐับาล เจา้หนา้ทีร่ฐั 

และองคก์รระหว่างประเทศ  

และตอ้งเป็นการด าเนินการอย่างเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชใ้นทุกประเทศทีท่าง

กลุ่มไปด าเนินงานอยู่ ตลอดจนนโยบายและขัน้ตอนการด าเนินการทีเ่กีย่วเน่ืองของกลุ่ม 

 

12.1  การจดัการกบัหน่วยงานก ากบัดูแลและหน่วยงานราชการ 
 แผนกหรอืหน่วยงานของคุณอาจถูกบงัคบัทีเ่ป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการจากหน่วยงานราชการการ 

 ตรวจสอบ การสบืสวนหรอืการจูโ่จมโดยหน่วยงานก ากบัดูแลและหน่วยงานรฐับาลในเหตุการณเ์หล่านี 

 พนักงานควรไดร้บัทราบถงึขัน้ตอนทีเ่หมาะสมในการมสี่วนรว่ม ซึง่รวมถงึการแจง้เตอืนและการอนุมตัทิี ่

 จ าเป็น 

 

12.2  กจิกรรมทางการเมอืง 

ถามตวัเอง: 
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คุณมีสทิธทิีจ่ะมีส่วนรว่มในฐานะปัจเจคบุคคลในกระบวนการการเมือง 

การมีส่วนรว่มของคุณตอ้งด าเนินไปดว้ยความรบัผดิชอบของตวัคุณเองทัง้หมด โดยความตัง้ใจของคุณเอง 

ในเวลาของคุณเอง และดว้ยทรพัยากรของคุณเอง 

ความคดิเห็นดา้นการเมืองของคุณตอ้งแสดงอย่างชดัเจนว่าเป็นความคดิเห็นส่วนบุคคล 

และไม่ใชเ่ป็นตวัแทนของทางกลุ่ม 

พนักงานคนใดทีป่รารถนาทีจ่ะด ารงต าแหน่งส าคญัหลกัในฐานะเจา้หนา้ทีข่องพรรคการเมืองใดๆจะตอ้งเปิดเผยและไ

ดร้บัการอนุมตัลิ่วงหนา้จาก GCEO 

เขาเหล่าน้ันทีป่รารถนาทีจ่ะมสี่วนรว่มอย่างเต็มเวลาในทางการเมืองหรอืไดร้บัการเสนอชือ่ใหเ้ป็นตวัแทนในการเลอื

กตัง้ใดๆ หรอืถูกเลอืกใหเ้ป็นผูแ้ทนในหน่วยงานนิตบิญัญตัแิห่งชาตหิรอืรฐัจะตอ้งลาออกจากกลุม่ 

 กรรมการทีป่รารถนาจะด ารงต าแหน่งส าคญัหลกัในฐานะเจา้หนา้ทีข่องพรรคการเมืองใดๆจะตอ้งเปิดเผยความตัง้ใจ

นีต่้อประธานคณะกรรมการบรหิารหลกั 

 

12.3  ผลงานทางการเมอืง 
 กลุ่มบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมีส่วนรว่มทางการเมืองในประเทศที ่

 เราด าเนินงาน คุณตอ้งไม่ใชเ้งนิทนุหรอืทรพัยากรของบรษิทัเพือ่ท าผลงานทางการเมืองโดยทางตรงหรอื 

 ทางออ้มในนามของกลุม่หากไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ คุณควรหลกีเลีย่งจากการมีส่วนรว่มใน 

 การบรจิาคหรอืจา่ยเงนิใหก้บัพรรคการเมืองผูส้มคัรหรอืแคมเปญใดๆ 

 

 การมีส่วนรว่มทางการเมืองขององคก์รมีการควบคุมอย่างเครง่ครดัและตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิาก 

 คณะกรรมการถา้คุณตอ้งการบรจิาคเวลาหรอืเงนิของคุณใหก้บักจิกรรมทางการเมืองใดๆถอืว่าเป็นการ 

 ตดัสนิใจโดยส่วนตวัและโดยสมคัรใจ 

 

เงนิอุดหนุนทางการเมืองหรอืค่าใชจ้า่ยรวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ: 

 จา่ยค่าโฆษณาและค่าใชจ้า่ยในการรณรงคท์างการเมืองอืน่ๆ 

 ซือ้โตะ๊ส าหรบังานเลีย้งอาหารค ่าทีร่ะดมทุนโดยพรรคการเมือง และ / หรอื 

 ใหย้มืพนักงานเพือ่สนับสนุนกจิกรรมทางการเมืองในชว่งเวลาท างาน 

 

12.4  การป้องกนัการฟอกเงินและการต่อตา้นการกอ่การรา้ย 
การฟอกเงนิคอืกระบวนการซอ่นเรน้ธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิหรอืแหล่งทีม่าของเงนิอย่างผดิกฎหมาย (เชน่ 

จากการคา้ยาเสพตดิหรอืการกอ่การรา้ย)  

และการส่งเงนิอย่างซอ่นเรน้ผ่านชอ่งทางธรุกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมายโดยวธิฝีากธนาคาร การลงทุน 

หรอืการโอนเงนิจากทีห่น่ึง (หรอืบุคคลหน่ืง) ไปยงัอกีทีห่น่ึง 

 

บทบญัญตัว่ิาดว้ยการต่อตา้นการฟอกเงนิไดถู้กออกแบบมาเพือ่ทีจ่ะชว่ยป้องกนัธรุกจิทีถู่กกฎหมายจากการถูกอาช

ญากรน าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคนี์ ้ และชว่ยเหลอืหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายใหต้ดิตามและเอาสนิทรพัยท์างอาญา 

และเงนิทุนทีใ่ชใ้นการกอ่การรา้ยกลบัคนืมา 

 

ทางกลุม่หา้มไม่ใหคุ้ณเขา้ไปเกีย่วพนักบักจิกรรมการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม 

กจิกรรมเหล่านีอ้าจรวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเฉพาะเร ือ่งต่อไปนี ้

 

- การจา่ยเงนิในสกุลเงนิทีแ่ตกต่างจากใบแจง้หนี ้

- ความพยายามทีจ่ะจา่ยเงนิดว้ยเงนิสดหรอืสิง่ทีเ่ทยีบเท่าเงนิสด (นอกเหนือจากการด าเนินธรุกจิปกต)ิ 

- การจา่ยเงนิทีท่ าโดยบุคคลทีส่ามทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในสญัญา และ 

- การจา่ยเงนิไปยงับญัชขีองบุคคลทีส่ามทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในสญัญา 
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แหล่งขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน ์

 

 GPA No. A8 - การมีส่วนรว่มของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

 กรอบการแจง้เตอืนและการรายงาน(NRF) 

 

 

 

 

 

การบรหิารงาน 

ของ COBC 
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13.การบรหิารงานของ COBC 

13.1 ค าแนะน าหาไดท้ีไ่หน 
 คุณสามารถขอค าแนะน าจาก GC หากคุณไม่แน่ใจเกีย่วกบัการตคีวามหรอืการใชคู่้มือเลม่นี ้

 

13.2 สรา้งความหว่งใยหรอืรายงานการละเมดิ 
เราแต่ละคนมหีนา้ทีร่บัผดิชอบใหแ้น่ใจว่าจะมีการรายงานการละเมิด COBC ทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืสงสยัว่ามกีารละเมิด 

COBC ทนัท ี

กลุ่มปฏบิตัติามนโยบายเปิดประตู (Open Door Policy) และสนับสนุนใหคุ้ณแบ่งปันค าถาม 

ขอ้กงัวลหรอืขอ้เสนอแนะของคุณกบัคนทีส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ในกรณีส่วนใหญ ่

ผูบ้งัคบับญัชาของคุณอยู่ในต าแหน่งทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะแกไ้ขปัญหาขอ้กงัวลต่างๆ 

โปรดดูทีโ่ครงสรา้งการตดัสนิใจดา้นล่าง: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกกรณีหรอืการละเมิดCOBCทีไ่ดร้บัโดย Divisional/ Functional/ GHO Heads จะตอ้งมีการมอบอ านาจใหก้บั   

GC ซึง่จะท างานรว่มกบั GCA ในการสบืสวน 

 

 อย่างไรก็ตามหากคุณไม่พอใจกบัผลตอบรบัหรอืหากขอ้กงัวลของคุณยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข 

คุณส่งเร ือ่งใหแ้กM่Dของแผนกทีเ่กีย่วขอ้งหรอืGCEOหรอืชอ่งสญัญาณแจง้เบาะแสซึง่มีรายละเอยีดอยู่ทีห่นา้43  

ของคู่มือนี ้

 

เมื่อคุณมีความกงัวลหรอืรายงานการละเมิด ขอ้มูลส่วนตวัของคุณจะถูกเก็บเป็นความลบั 

อย่างไรก็ตามคุณจะไดร้บัการขอความยนิยอมกอ่น 

หากมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของคุณเพือ่การตรวจสอบการตรวจสอบอาจไดร้บัผลกระทบหากคุณไม่

ไดใ้หค้วามยนิยอมหรอืหากคุณเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยชือ่ 

คณุสามารถพูด

คยุกับผูบ้ังคบั

บัญชาเกีย่วกับ

ค าถามหรอืขอ้

กังวลของคุณไ

ดห้รอืไม่? 

คณุสามารถตดิ

ตอ่กับฝ่ายสนับ

สนุนทีเ่กีย่วขอ้

งไดห้รอืไม่? 

คณุรายงานไปยั

งส านักงานใหญ่

ของกลุม่หรอืไม่

? 
คณุรายงานไป

ยัง Division 

หรอืไม่? 

ถา้ไม่มตีวัเลอืกเหล่
านีใ้หคุ้ณใชแ้จง้เบ
าะแสชอ่งสญัญาณ

ทีป่ลอดภัย 
 

 
 

 
 

(ดหูนา้ 43) 

 
 

 
 
 

พูด / 

เขยีนจดหมายไปยั

งหัวหนา้แต่ละสว่น

หรอืหัวหนา้ฝ่ายปฏิ

บัตกิารคนใดคนหนึ่

งดงัตอ่ไปนี ้- 

การปฏบิัตติามกฎร

ะเบยีบ, 

การก ากับดแูลกจิก

าร, 

ดา้นกฎหมายหรอืด ้

านทรัพยากรบุคคล 

พูดกับผูบ้ังคบับัญช

าของคุณ 

พูด / 

เขยีนถงึหนึง่ในบุคคล

ตอ่ไปนี ้- GC, Group 

Corporate 

Assurance (GCA), 

Group Legal หรอื 

Group Human 

Resources 
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 กลุ่มบรษิทัคาดหวงัว่าทุกฝ่ายจะด าเนินการโดยสุจรติและมีเหตุอนัสมควรในการรายงานปัญหาหรอืขอ้กงัวลหากขอ้

กล่าวหาไดร้บัการพสิูจนแ์ลว้ว่าเป็นอนัตรายบุคคลทีร่บัผดิชอบ 

บุคคลน้ันอาจตอ้งไดร้บัการด าเนินการทีเ่หมาะสมรวมถงึการด าเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม 

 

13.3 ไม่มกีารตอบโต  ้

 กลุ่มบรษิทัไม่ยอมใหม้ีการแกแ้คน้ต่อบุคคลทีเ่ปิดเผยความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้จรงิหรอืสงสยัว่ามีการละเมดิคุณจะไม่

ประสบปัญหาการล่วงละเมิดการตอบโตห้รอืการจา้งงานทีไ่ม่พงึประสงคส์ าหรบัการพูดหรอืการรว่มมือในการสบืส

วน กรรมการหรอืลูกจา้งทีต่อบโตก้บัคนอืน่(รวมถงึคู่คา้และคู่คา้ทางธรุกจิ) 

ทีท่ ารายงานดว้ยความสุจรติจะตอ้งถูกลงโทษทางวนัิยและรวมถงึการเลกิจา้งหรอืไล่ออก 

 

13.4 การตรวจสอบศกัยภาพในการละเมดิ COBC และการลงโทษทางวนิัย 
 กลุ่มบรษิทัตอ้งรายงานและรายงานเหตุการณท์ีเ่ป็นไปไดต่้อการละเมดิต่อพนักงานเจา้หนา้ทีอ่ย่างจรงิจงัและพนักง

านเจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งสอบสวนอย่างละเอยีดตามกระบวนการตรวจสอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

และจะตอ้งด าเนินการทางวนัิยทีเ่หมาะสมเมื่อมีการพสิูจนว์่าพบการละเมิด 

 ในส่วนทีเ่กีย่วกบักรรมการและพนักงานทีถู่กพบว่ามีการละเมิดCOBC 

จะถูกด าเนินการตามนโยบายและขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งของกลุ่มบรษิทั 

 รายงานทัง้หมดเกีย่วกบัการละเมิดทีเ่ป็นไปไดจ้ะตอ้งไดร้บัการเกบ็รกัษาอย่างเป็นความลบัโดยมกีารเปิดเผยขอ้มูล

เพือ่ด าเนินการตรวจสอบการละเมิดทีถู่กกล่าวหาทัง้หมด 

การเปิดเผยรายงานต่อบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการสอบสวนจะถอืว่าเป็นความผดิทางอาญาอย่างรา้ยแรงซึง่อาจส่ง

ผลใหเ้กดิการลงโทษทางวนัิยจนถงึการเลกิจา้งหรอืการไล่ออก  

 

แหล่งขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน ์

 

 GPA No. B5 - แจง้การประพฤตผิดิของนายจา้ง 

 www.simedarby.com/operating-responsibly/ whistleblowing 

 

 

 

 

บทนิยาม 

ค าจ ากดัความของค าศพัทท์ีส่ าคญัทีใ่ชใ้น COBC ผูข้ายนีม้ีดงัต่อไปนี:้ 

เง่ือนไข ค าอธบิาย 

กฎหมายต่อตา้นการทุจรติ กฎหมายทีห่า้มมิใหม้กีารเสนอเงนิสนิคา้หรอืบรกิารแกบุ่คคลเพือ่ทีจ่ะชกัจงูใหเ้ข

าด าเนินการในหลายกรณีทีผ่ดิกฎหมายเพือ่ประโยชนข์องบุคคลทีเ่สนอเร ือ่งสนิ

บน 

กฎหมายต่อตา้นการผูกขาด กฎหมายทีม่ีวตัถุประสงคเ์พือ่ส่งเสรมิการแข่งขนัอย่างเสรใีนตลาดโดยการหา้ม

การผูกขาด 

http://www.simedarby.com/operating-responsibly/
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เง่ือนไข ค าอธบิาย 

สนิทรพัย ์ ทรพัยากรทีจ่บัตอ้งไดห้รอืไม่มีตวัตนทีค่วบคุมโดยองคก์รอนัเป็นผลมาจากการ

ท าธรุกรรมหรอืเหตุการณท์ีผ่่านมาและจากผลประโยชนท์างเศรษฐกจิในอนาค

ตทีค่าดว่าจะส่งใหแ้กก่จิการ 
ทรพัยากรดงักล่าวจะรวมถงึอาคารสถานทีอุ่ปกรณเ์คร ือ่งมือเคร ือ่งใชส้ิง่อ านวย

ความสะดวกดา้นการสือ่สารเงนิบญัชโีปรแกรมคอมพวิเตอรข์อ้มูลเทคโนโลยเีอ

กสารสทิธบิตัรเคร ือ่งหมายการคา้ลขิสทิธิค์วามรูแ้ละทรพัยากรอืน่หรอืทรพัยส์นิ

ของกลุ่ม 

ชอ่งโหว่ พฤตกิรรมทีส่่งผลในรูปแบบการลงโทษทางวนัิยใดๆต่อบุคคลหรอืบุคคล 

การตดิสนิบน สนิบนคอืการชกัจงูหรอืใหร้างวลั(ทางการเงนิหรอือืน่ๆ)ทีน่ าเสนอสญัญาหรอืได ้

รบัโดยตรงหรอืโดยออ้มเพือ่ทีจ่ะไดร้บัประโยชนท์างการคา้ตามสญัญาขอ้บงัคบั

ส่วนบุคคลหรอืขอ้บงัคบัทีไ่ม่เหมาะสม 

พนัธมิตรทางธรุกจิ ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงซึง่กลุม่บรษิทัมีความสมัพนัธท์างการคา้แต่ไม่สามารถใชอ้ทิธพิ

ลทีม่ีนัยส าคญัหรอืควบคุมเชน่ลูกคา้กจิการรว่มคา้(ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจคว

บคุม) และพนัธมิตรทางธรุกจิ 

เงนิสดเทยีบเท่า สนิทรพัยเ์ชน่ทรพัยส์นิหรอืสต็อกทีม่มูีลค่าเป็นไปไดท้ีเ่ท่ากบัจ านวนเงนิทีร่ะบุหร ื

อสนิทรพัยท์ีส่ามารถแปลงสภาพเป็นเงนิสดไดง่้ายตวัอย่างเชน่ตั๋วเงนิคลงั 

หลกัเกณฑก์ารด าเนินธรุกจิ (COBC) ชดุค าแนะน าเพือ่การด าเนินธรุกจิของกรรมการพนักงานและคู่สญัญา 

คู่แข่ง คู่แข่งคอืบุคคลหรอืนิตบิุคคลทีใ่หบ้รกิารแบบเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนัมากหรอื

จดัหาผลติภณัฑเ์ดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนัเป็นกลุ่มในหน่ึงหรอืหลายสภาพแวด

ลอ้มทางธรุกจิ 

ขอ้มูลลบั 
ก. ขอ้มูลใดๆในรูปแบบใดๆทีไ่ม่เป็นทีรู่จ้กัโดยทั่วไปและความชอบธรรมต่อกลุ่

มรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะขอ้มูลเกีย่วกบักระบวนการของพวกเขาการด าเ

นินงาน การคา้ ผลติภณัฑ ์การวจิยั การพฒันา การผลติ การจดัซือ้ ธรุกจิ 

โอกาสทางธรุกจิ ธรุกรรม กจิกรรม ความรู ้ทรพัยส์นิทางปัญญา การบญัช ี

การเงนิ การวางแผน 

การด าเนินงานขอ้มูลลูกคา้วศิวกรรมการตลาดการขายสนิคา้และการขาย

ขอ้มูลการคา้ทีเ่ป็นกรรมสทิธิ,์ตวัเลขเงนิเดอืนขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงา

นรายชือ่ลูกคา้บนัทกึขอ้ตกลงและขอ้มูลขอ้มูลทางเทคนิคและอืน่ๆทีเ่กีย่วข ้

องรวมทัง้หนังสอืบญัชแีละบนัทกึขอ้มูลทีก่ลุม่ บรษิทั 

เก็บไวเ้พือ่วตัถุประสงคใ์นการด าเนินธรุกจิ 

ข. ขอ้มูลทัง้หมดทีเ่ปิดเผยต่อผูอ้ านวยการหรอืลูกจา้งหรอืทีผู่อ้ านวยการหรอื

ลูกจา้งเขา้ถงึไดใ้นระหว่างการด ารงต าแหน่งทีต่นมีเหตุผลหรอืควรมีเหตุผ

ลทีจ่ะเชือ่ว่าเป็นขอ้มูลลบัจะถอืว่าเป็นขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัและจะตอ้งรวมถึ

งรายการราคาวธิกีารทางธรุกจิประวตัลิูกคา้ประวตัขิอ้มูลและสิง่ประดษิฐ;์ 

และ 
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ค. ขอ้มูลใดๆทีอ่ธบิายไวใ้น(ก)และ(ข) 

ขา้งตน้เกีย่วขอ้งกบัผูจ้ดัจ าหน่ายตวัแทนจ าหน่ายและลูกคา้ของกลุ่ม 

บรษิทั 

บุคคลทีเ่ช ือ่มต่อกนั  สมาชกิในครอบครวัของคู่คา้หรอืขา้ราชการน้ันรวมทัง้คู่สมรสบดิามารดา

บุตร(รวมทัง้บุตรบุญธรรมและลูกดอก)พีน่อ้งนอ้งสาวและคู่สมรสของบุตรน้ั

นพีช่ายหรอืนอ้งสาว; 

 องคก์รดา้นรา่งกายทีเ่กีย่วขอ้งกบัคู่คา้หรอืเจา้หนา้ทีน้ั่น ๆ; 

 ผูดู้แลผลประโยชนข์องความไวว้างใจ(นอกเหนือจากผูดู้แลโครงการกองทุ

นส ารองเลีย้งชพีพนักงานหรอืโครงการบ าเหน็จบ านาญ) 

ซึง่คู่คา้หรอืขา้ราชการหรอืสมาชกิในครอบครวัน้ันเป็นผูร้บัประโยชน:์ 

หรอื 

 คู่คา้ของคู่คา้หรอืขา้ราชการหรอืคู่คา้ของบุคคลทีเ่ช ือ่มต่อกบัคู่คา้หรอืเจา้

หนา้ทีน้ั่น ๆ 

 

สญัญา ขอ้ตกลงทีถู่กตอ้งตามกฎหมายบงัคบัใหพ้รรคท าหรอืไม่ท าสิง่ใดสิง่หน่ึง 

ตวัอย่างของสญัญาไดแ้กส่ญัญาการขายและการซือ้สญัญาบรกิารและอืน่ ๆ 

คู่สญัญา กจิการรว่มคา้(ควบคุมดอกเบีย้)ทีป่รกึษาตวัแทนผูร้บัเหมาและผูข้าย สนิคา้ / 

บรกิารของกลุม่ บรษิทั ทีม่ีการตดิต่อโดยตรงกบักลุ่ม บรษิทั 

ลูกคา้ ลูกคา้คอืบุคคลหรอืหน่วยงานทีก่ลุม่บรษิทัจดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิารแกลู่ก

คา้ทีม่ีศกัยภาพและรวมถงึลูกคา้ 

ผูอ้ านวยการ ผูอ้ านวยการทีเ่ป็นอสิระและไม่เป็นอสิระรวมทัง้ผูอ้ านวยการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผู ้

ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

พนักงาน พนักงานจะตอ้งรวมถงึพนักงานทุกคนรวมทัง้ผูบ้รหิารอาวุโสผูจ้ดัการผูบ้รหิารแ

ละผูไ้ม่เป็นผูบ้รหิารภายใตก้ารจา้งงานของผูข้ายนอกจากนีย้งัรวมถงึพนักงานช ั่

วคราว,ฝึกงานและ/หรอืบุคคลทีส่ามทีผู่ข้ายมอบหมายใหท้ างานใหก้บัไซมด์าร ์

บีเ้บอรฮ์าด 

จรยิธรรม หมายถงึมาตรฐานการประพฤตซิึง่บ่งบอกถงึการปฏบิตัตินบนพืน้ฐานของหนา้ที่

คุณธรรมและคุณธรรมทีเ่กดิจากหลกัการทีถู่กและผดิจรยิธรรมมสีองดา้นคอืคว

ามสามารถในการแยกแยะความแตกต่างจากความผดิและความมุ่งมั่นทีจ่ะท าใน

สิง่ทีถู่กตอ้ง 

สมาชกิในครอบครวั จะรวมถงึคู่สมรสของบดิามารดาบตุร(รวมทัง้บุตรบญุธรรมและบุตรทีย่งัไม่บรรลุ

นิตภิาวะ) ของพีน่อ้งสตรหีรอืพีน่อ้งของกรรมการหรอืลูกจา้ง 
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การหลอกลวง การแสดงขอ้มูลทีเ่ป็นเท็จไม่ว่าจะดว้ยค าพูดหรอืโดยการประพฤตโิดยขอ้กล่าวห

าทีเ่ป็นเท็จหรอืท าใหเ้ขา้ใจผดิหรอืโดยการปิดบงัสิง่ทีค่วรไดร้บัการเปิดเผยว่าห

ลอกลวงหรอืตัง้ใจจะหลอกลวงบุคคลอืน่.  

ขา้ราชการ เจา้หนา้ทีข่องรฐัก าหนดไวอ้ย่างกวา้งขวางเพือ่รวมเจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานทีท่ า

หนา้ทีแ่ทนรฐับาลหรอืหน่วยงานหรอืหน่วยงานของรฐันอกจากนีย้งัอาจหมายถงึ

เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานขององคก์รระหว่างประเทศของรฐับาลเชน่สหประชาชาต ิ

รวมถงึเจา้หนา้ทีท่างการเมืองหรอืพนักงานพรรคการเมืองหรอืผูส้มคัรรบัเลอืกตั้

งในต าแหน่งทางการเมือง 

การล่วงละเมิด การกระท าการหรอืการกระท าใดๆโดยทางตรงหรอืทางออ้มซึง่บุคคลหรอืกลุม่บุ

คคลใดๆพบวา่ไม่เหมาะสมอปัยศข่มขูห่รอืเป็นปฏปัิกษไ์ม่ว่าจะดว้ยวาจาทางรา่ง

กายหรอืทางสายตา.  

ทรพัยส์นิทางปัญญา ขอ้มูลทางธรุกจิหรอืขอ้มูลทางเทคนิคทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องค่าทีไ่ดร้บัการคุม้ครอ

งโดยกฎหมายสทิธบิตัรเคร ือ่งหมายการคา้ลขิสทิธิห์รอืกฎหมายการคา้. 

พรรคการเมือง กลุ่มคนทีจ่ดัใหม้ีอ านาจและไดร้บัอ านาจทางการเมือง 

ขอ้มูลทีเ่ป็นกรรมสทิธิ ์ ขอ้มูลทีเ่ป็นกรรมสทิธิค์อืขอ้มูลทีบ่คุคลหรอืนิตบิุคคลถอืครองเกีย่วกบัความรูค้ว

ามลบัทางการคา้หรอืขอ้มูลอืน่ๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสิง่พมิพห์รอืรูปแบบอเิล็กทร

อนิกสร์วมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะทรพัยส์นิทางปัญญาขอ้มูลทางเทคนิคกระบวนก

ารทางธรุกจิการคาดการณย์อดขาย,กลยุทธก์ารตลาดรายชือ่ลูกคา้หรอืขอ้มูลลู

กคา้ทีม่ีศกัยภาพบนัทกึทางการเงนิหรอืการด าเนินงานซึง่ถอืเป็นความลบัในธร

รมชาต(ิหรอืระบุว่าเป็นความลบั) และเป็นของกลุม่. 

การตอบโต ้ การกระท าโดยวธิกีารทีไ่ม่เป็นธรรมไม่ชอบดว้ยกฎหมายการตอบโตท้ีผ่ดิกฎหม

ายหรอืไม่เหมาะสมใดๆทีเ่กดิขึน้เพือ่เป็นการตอบแทนการบาดเจ็บหรอืความผดิ

ทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืไดร้บัรู ้
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ตดิต่อเรา 

 

อ-ีฟอรม์แจง้การประพฤตผิดิของนายจา้ง ไดท้ี ่http://www.simedarby.com/operating-

responsibly/whistleblowing 

 

อเีมล:์ 

ผูอ้ านวยการอสิระอาวุโส: seniordirector@simedarby.com  

                      GC หน่วยการแจง้เตอืน: whistleblowing@simedarby.com 

 

โทรไปยงัหมายเลขโทรฟร(ีชัว่โมงท างานของมาเลเซยี; GMT+8 ชัว่โมง): 

มาเลเซยี 1-800-88-8880  

ประเทศอืน่ ๆ 800-8008-8000 

 

                       โทรไปฮอทไลน ์ที:่ +6019-2688-295 

 

จดหมายถงึ GC หน่วยการแจง้เตอืน ที:่ 

              Sime Darby Berhad  

  P.O Box 10494,  

  50714, Kuala Lumpur, 

  Malaysia 
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