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ในหนังสือคูมือนี้ จะมีการใชคำวา “กลุม” (“The Group”), “ไซม ดารบี” (“Sime Darby”) และ “พวกเรา” (“we”) 
สลับกันไป ซึ่งหมายถึง กลุมบริษัท ไซม ดารบี (Sime Darby Group Companies)โดยทั่วๆไป สวน คำวา “คุณ” (“you”) 
จะใชเพื่อหมายถึง กรรมการ (Directors), พนักงาน (Employees) (และเคาเตอรพารทและหุนสวนทางธุรกิจ 
ตามแตที่เหมาะสม)

ที่ไซม ดารบี (Sime Darby) ความสำเร็จของคุณไมไดวัดจากผลที่คุณทำใหลุลวงไปไดเทานั้น  
แตรวมถึงวิธีที่คุณทำใหสิ่งเหลานั้นลุลวงไปไดดวย การประพฤติตัวตามหลักจริยธรรมเป็นความ
รับผิดชอบสวนบุคคลและคุณจำเป็นตองรู เขาใจ และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (COBC)

เมื่อคุณไดอานคูมือเลมนี้ คุณจะไดเรียนรู 
มาตรฐานการประพฤติตัวตามหลักจริยธรรมท่ีทางกลมุคาดหวังจากคุณและทำอยางไรในการใชมาตรฐาน
เหลานั้นในชีวิตการทำงานประจำวันของคุณ ดวย ซึ่งการทำเชนนี้ คุณสามารถแสดง
คานิยมหลักที่สำคัญของไซม ดารบี (Sime Darby) ใหกับคนที่คุณปฏิสัมพันธดวยได สิ่งนี้จะมีผลให 
สภาพแวดลอมในการทำงานเป็นไปในทางบวกมากขึ้นและมีจริยธรรมมากขึ้นซึ่งจะผลักดันใหไซม ดารบี 
(Sime Darby) เป็นผูนำทางธุรกิจที่นาเชื่อถือในระดับโลก

คูมือเลมนี้ยังไดเตรียมคำถามที่ทาทายมุมมองของคุณตอมาตรฐานการปฏิบัติตัวของคุณในสถานการณ
ตางๆ เพื่อที่วาคุณจะสามารถทำการตัดสินใจไดอยางถูกตองสำหรับกลุม 
ถาคุณมีความกังวลใดๆเกี่ยวกับการละเมิดฝาฝืนที่เกิดขึ้นจริงหรือมีความเป็นไปไดที่จะเกิดขึ้นคุณ 
สามารถใชชองทางการรายงานในหนา “ติดตอเรา”  

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ของกลุมไซม ดารบี (SIME DARBY) 
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สุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอม
สุขภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญตอ
พนักงานของพวกเราและชุมชนตางๆที่พวกเรา
ไปดำเนินงาน
พวกเรารับรองวาการดำเนินงานทางธุรกิจของ
พวกเราจะเป็นไปอยางยั่งยืน
โดยจัดการกับปัญหาดานสภาพแวดลอมในเชิงรุก
และการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
โดยไมละทิ้งการสรางสรรคคุณคาทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว

การปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ
ทั้งหมดในประเทศที่พวกเราไปดำเนินงาน

การทำงานรวมกับชุมชนทองถิ่น
มีสวนรวมและใหการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นใน
ลักษณะที่มีความรับผิดชอบตอสังคมในทุกที่
ท่ีพวกเราไปดำเนินงาน 
โดยปราศจากการประนีประนอมในดานผล
ประโยชนของผมีูสวนไดสวนเสียใดๆเป็นการเฉพาะ

การดำเนินธุรกิจอยางเป็นธรรม
รับรองวาพวกเราจะสงเสริมการดำเนินธุรกิจอยาง
เป็นธรรมและแขงขันกันอยางมีจริยธรรม

รากฐานของของกลุมสรางอยูบนคานิยมหลักที่สำคัญ ซึ่งชี้นำการกระทำของพวกเรา 
และวิถีทางที่พวกเราดำเนินธุรกิจ สิ่งนี้ไดถูกนำมาประยุกตใชในหลักการทางธุรกิจของพวกเรา  

ความยึดมั่นในคุณธรรม 
ยืนหยัดในคุณคาสวนบุคคลและความเป็น
มืออาชีพในระดับสูงในการปฏิสัมพันธและการตัด
สินใจในธุรกิจของพวกเราทั้งหมด

ความเคารพนับถือและความรับผิดชอบ
ใหความเคารพนับถือตอปัจเจกบุคคลที่เรา
ปฏิสัมพันธดวย และสภาพแวดลอมที่เราทำงาน
(ภายในและภายนอก) และใหคำมั่นที่จะรับ
ผิดชอบในการกระทำของพวกเราทั้งหมด

ความริเริ่มสรางสรร
มองหาและควาโอกาสดวยความรวดเร็วและคลอง
แคลว ทาทายขอบเขตที่ถูกลอมกรอบเอาไว

ความเป็นเลิศ
ยืดขยายขอบเขตการเติบโตเพื่อพวกเราเอง
และธุรกิจของพวกเราผานความทะเยอทะยานท่ีแนว
แนเพ่ือใหบรรลุผลอยางโดดเดนท้ังทางธุรกิจ
และสวนบุคคล

คานิยมหลักที่สำคัญของกลุมไซม ดารบี (SIME DARBY GROUP)

หลักการทางธุรกิจของกลุมไซม ดารบี (SIME DARBY GROUP)
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สารนจาก ประธานและผูบริหารระดับสูงของกลุม  

ถึง ผูรวมงานทุกทาน

เป็นเวลาเกือบ 200 ปีที่แลว ที่เกษตรกรชาวอังกฤษรุนบุกเบิกไดนำตนยางและปาลมน้ามันมาสูมลายู  
พืชผลสองชนิดที่นำพวกเขาไปสูโอกาสอันยิ่งใหญและทรัพยสินที่มากมายมหาศาล 
ในกลุมผูบุกเบิกเหลานั้นมี อเล็กซานเดอร กุธริ (Alexander Guthrie), แดเนียล (Daniel)และสมิธ  
ฮาริสัน (Smith Harrison), โจเซฟ ครอสฟิลด (Joseph Crosfield), วิลเลียม ไซม (William Sime)  
และ เฮ็นรี่ ดารบี (Henry Darby) ผูกอตั้งบริษัทที่ยิ่งใหญสามแหงซึ่งปัจจุบันยังดำรงอยูในไซม ดารบี  
(Sime Darby)  ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในดานตางๆที่ผสมผสานกันมามากกวา 450 ปีนี้
ไดสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับเรา ซึ่งมีนอยแหงนักที่จะสามารถอางสิทธินั้นได 

จากการเริ่มตนอยางพอประมาณ ไซม ดารบี (Sime Darby)
ในวันนี้ไดกลายเป็นผูมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมดานตางๆตลอดจนไดขยายกิจการไปยังประเทศ 
ตางๆมากกวา 20 ประเทศ ไซม ดารบี (Sime Darby) ไดรับการสนับสนุนจากทีมพนักงานมากกวา  
100,000 คนทั่วโลก ภายใตวิสัยทัศนหนึ่งเดียวที่วา  
จะเป็นสถานประกอบการนานาชาติชั้นนำที่สงมอบคุณคาอยางยั่งยืนใหกับผูถือผลประโยชนรวมกันทั้ง
หมด ดวยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราจะมีสวนรวมในคานิยมหลักที่สำคัญรวมกัน อันไดแก 
ความซื่อสัตย ความเคารพนับถือ ความรับผิดชอบ ความริเริ่มสรางสรรและความเป็นเลิศ 

พวกเราดำเนินชีวิตตามคานิยมของพวกเราผานการกระทำซึ่งสนับสนุนหลักการทางธุรกิจ COBC  
อันจะนำการกระทำของพวกเราไปสูการบรรลุซึ่งมาตรฐานความประพฤติสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง  
COBC แสดงถึงสิ่งที่พวกเรายึดมั่นและเชื่อถือ พวกเราไมเพียงมีความรับผิดชอบตอการกระทำ 
ของพวกเราเทานั้นแตยังรวมไปถึงการเอาใจใสตอวัฒนธรรมการปฏิบัติตามนโยบายของกลุมตลอดจน
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมทั้งมวลสิ้น 

พวกเราดำเนินนโยบายที่เปิดกวางและพวกเราสงเสริมใหคุณตั้งคำถามหรือแสดงความกังวลใดๆที่เกี่ยว
กับหลักปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเองหรือคนอื่นๆ ถาคุณมีเหตุผลที่เชื่อวา COBC 
ไดถูกละเมิดฝาฝืน คุณสามารถแจงเรื่องผานชองทาง “เปานกหวีด” 
ที่ไวใจไดที่กลุมของเราไดสรางไวสำหรับใหคุณใชงานไดในทันที 
พวกเราจะจัดการกับความกังวลของคุณเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่เหมาะสมในทันที 
อยางขันแข็งและดวยความความเคารพ 
เราจะไมยอมใหมีการแกแคนตอบโตใดๆตอผูที่กลาพูดดวยความเชื่อมั่นในสิ่งดี

ชื่อเสียงของพวกเราค้าจุนเครื่องหมายการคาไซม ดารบี (Sime Darby) 
ซึ่งเป็นทรัพยสินที่สำคัญของทางกลุม ทุกคนที่ไซม 
ดารบีมีพันธกิจในการปกปองชื่อเสียงของกลุมโดยการยึดมั่นในคานิยมหลักที่สำคัญและปฏิบัติตาม 
COBC 

 

Dato’ Mohd Bakke Salleh
President & Group Chief Executive
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พวกเราภูมิใจในชื่อเสียงของพวกเราสำหรับความประพฤติที่เป็นธรรม ซื่อสัตย 
และมีจริยธรรมในทุกที่ที่พวกเราทำธุรกิจ และความมุงมั่นรวมกันของพวกเราในการยืนหยัด 
ไวซึ่งความยึดมั่นในคุณธรรมตลอดทั่วทั้งกลุม

COBC ไมใชคูมือที่นาเบื่อและไมไดกลาวถึงสถานการณที่เป็นไปไดทุกสถานการณ 
คุณจำเป็นตองทำความคุนเคยกับคูมือนี้และยึดมั่นในนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ 
กฎหมายและระเบียบขอบังคับของประเทศที่กลุมไปดำเนินงานอยูทั้งหมดอยางเหมาะสม 

เมื่อมีขอขัดแยงในระหวางขอกำหนดในหนังสือคูมือนี้ ใหนำอำนาจหนาที่และนโยบายกลุม (GPA) 
และบทบัญญัติและขอบังคับทางกฎหมาย และบทบัญญัติที่เขมงวดกวามาใช อยางไรก็ตาม  
หากธรรมเนียมปฏิบัติทองถิ่นขัดแยงกับคูมือนี้ คุณตองปฏิบัติตาม COBC นี้

เหนือสิ่งอื่นใด คุณตองใชวิจารญาณที่ดีในการพิจารณาตัดสินใจที่ถูกตอง  

COBC นี้นำไปใชกับกรรมการและพนักงานทั้งหมดของกลุม 
รวมถึงพนักงานในลำดับที่สองในสวนของผูรวมทุนทางธุรกิจ พันธมิตรหรือภาคีทางธุรกิจ  
เคาเตอรพารทเองก็ไดรับการคาดหวังวาจะปฏิบัติตามคูมือนี้ดวยในขณะที่เป็นตัวแทนของกลุม  
สวนหุนสวนทางธุรกิจไดรับการสนับสนุนใหนำหลักการและมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่คลายๆ 
กันไปใชCOBC นี้นำไปใชกับธุรกิจทุกชนิดและทุกประเทศที่ทางกลุมไปดำเนินงานอยู

คูมือ COBC
นี้นำเสนอแนวทางอันเป็นมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังจากกรรมการและพนักงาน 
ของกลุมไซม ดารบี (Sime Darby Group) ทุกคน และเคาเตอรพารทและหุนสวนทางธุรกิจ
ตามความเหมาะสมมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัตินี้มาจากคานิยมหลักที่สำคัญและหลักการทางธุรกิจ
ของกลุม  

จุดประสงค1

ขอบเขต

หลักการทั ่วไปของ COBC

2

3



7

นอกเหนือจากการทำความเขาใจและปฏิบัติตาม COBC นี้แลว กรรมการและพนักงาน   
ตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งตอไปนี้ดวย

• รับรองวาสิ่งที่รายงานเขามา คุณมีความเขาใจและปฏิบัติตาม COBC
• สงเสริมการเชื่อฟังปฏิบัติตามและคานิยมทางจริยธรรมที่ดีผานความเป็นผูนำโดยทำเป็น
 ตัวอยาง และ
• เตรียมการชี้แนะใหคนอื่นๆที่เสนอความกังวลหรือตั้งคำถามที่เกี่ยวกับ COBC 
 คุณตองอานและประกาศตัววาจะปฏิบัติตาม COBC เมื่อมีการนัดหมายหรือเขารวมกลุม 

คุณอาจจะเป็นบุคคลที่ถูกดำเนินการทางวินัย
ไปจนถึงและรวมถึงการสิ้นสุดการวาจางหรือการไลออกสำหรับการฝาฝืนตอ COBC การฝาฝืน  
COBC ที่เกี่ยวของกับการกระทำอันเป็นอาชญากรรมอาจสงผลใหมีการฟองรองหลังจากที่มี 
การอางอิงตอไปยังผูมีอำนาจหนาที่ที่เหมาะสมแลว

ในฐานะเคาเตอรพารท คุณจะตองทำความเขาใจและปฏิบัติตามแงมุมที่เกี่ยวของใน COBC
นี้ดวย การฝาฝืน COBC จะสงผลตอการขึ้นบัญชีดำจากทางกลุม 
หุนสวนทางธุรกิจไดรับการสนับสนุนใหนำหลักการและมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่คลายๆกัน 
ไปใชการบริหาร COBC ตองอยูภายใตความรับผิดชอบของผูนำกลุม – 
สำนักงานการปฏิบัติตามกลุม 
(Group Compliance Office -CGO) 
  

ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตาม COBC4
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5.1 ความเคารพนับถือ

คุณจะตองปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน 
ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูถือผลประโยชนรวม
ภายนอกดวยความเคารพ ความเชื่อใจ 
ความซื่อสัตยและความภาคภูมิ

5.2 โอกาสท่ีเทาเทียมและการไมเลือกปฏิบัติ ิ

ทางกลุมใหโอกาสที่เทาเทียมกันตอทุกคนและ
พยายามที่จะรับรองวาการตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
การจางงานนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติที่เกี่ยวของ
คุณความดีความสามารถและปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
กับงาน และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ
บังคับที่เกี่ยวของทั้งหมดคุณตองไมเลือกปฏิบัต
ตามเพศ เช้ือชาติ ความพิการ สัญชาติ ศาสนา อายุ
หรือรสนิยมทางเพศ เวนแตวามีกฎหมาย
หรือระเบียบขอบังคับเฉพาะที่ใหมีการคัดเลือก
ตามเกณฑที่เฉพาะเจาะจง

5.3 การลวงละเมิดและความรุนแรง 

ทางกลุมจะไมยอมใหมีการการลวงละเมิดและ
ความรุนแรงใดๆก็ตามเกิดขึ้น การกระทำหรือ
พฤติกรรมเหลานี้รวมไปถึงการใหความคิดเห็นใน
ทางเส่ือมเสียท่ียึดตามเพศ เช้ือชาติ หรือลักษณะทาง
ชาติพันธุ และการกาวลวงทางเพศที่ไมไดรับการ
ยินยอม การปลอยขาวลือที่มุงรายหรือใชอีเมล 
เมลเสียงและรูปแบบชองทางการติดตอส่ือสารอ่ืนๆเพ่ือ
ถายทอดเน้ือหาท่ีสรางความเส่ือมเสียหรือเลือกปฏิบัติ

5.4 วัตถุท่ีผิดกฎหมาย

ทางกลุมหามไมใหมีการใชหรือสงตอยาเสพติด
ที่ผิดกฎหมายหรือวัตถุที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
ในสถานที่ทำงานโดยเด็ดขาด

5.5 กิจกรรมท่ีมีความผิดทางอาญา

คุณตองไมมีสวนรวมหรือมีความเกี่ยวของใน
พฤติกรรมหรือกิจกรรมใดๆที่อาจถือเป็นการลม
ลางหรือกระทำความผิด อาชญากรรมหรืออื่นๆ
ท่ีสามารถไดรับการลงโทษภายใตกฎหมายของแตละ
ประเทศ ถาคุณถูกพบวามีความผิดโดยศาลกฎ
หมายหรือพบวาเก่ียวพันในกิจกรรมท่ีเป็นการลมลาง
หรือมีความผิดทางอาญาคุณจะตองถูกดำเนิน
การตามนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการที่
เกี่ยวของของกลุม

5.6 สภาพแวดลอม
  ความปลอดภัยในอาชีพและสุขภาพ

ทางกลุมมุงมั่นในการจัดหาสภาพแวดลอมในการ
ทำงานที่มีความปลอดภัย มั่นคง และถูก
สุขลักษณะ คุณตองสรางสรรและดำรงไวซึ่งสภาพ
แวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัยเพื่อปองกัน
การบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน ดวยการ

• ใชอุปกรณทุกอยางที่จัดหาไวใหเพื่อการ
 ปองกันตัวของคุณเอง
• ทำความแนใจวาอุปกรณปองกันเหลานั้น
 อยูในสภาพที่ทำงานไดดี
• รายงานเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณที่ไม
 ปลอดภัย สภาพที่เป็นอันตรายและ
 อุบัติเหตุใหกับฝายบริหารในทันที และ 
• ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอ
 บังคับในดานสุขภาพและความปลอดภัยในการ
 ประกอบอาชีพของประเทศนั้นๆและกฎ
 เกณฑและขอบังคับดานสภาพแวดลอม 
 ความปลอดภัยและสุขภาพของทางกลุม

คุณมีสวนรับผิดชอบตอความปลอดภัยของเพื่อน
รวมงานและประชาชนทั่วไปดวย และตองสง
เสริมใหมีการรายงานอยางทันทวงทีเมื่อมีการ
ฝาฝืนกฎหมายวาดวยสภาพแวดลอม ความปลอดภัย
และสุขภาพในสถานท่ีทำงาน ในกรณีท่ีไมแนใจ 
กรุณาสอบถามความชัดเจนจากหัวหนางานของคุณ    

ทางกลุมมีความมุงมั่นที่จะสงเสริมสภาพแวดลอมโดยรวมใหทุกคนไดรับการปฏิบัติดวย
ความเคารพ ความเชื่อใจ และความภาคภูมิ

การทำงานกับผ ูอื ่น
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• คุณเคยทำในสิ่งที่ไมยุติธรรมหรือไม
 สุภาพตอผูใตบังคับบัญชาของคุณหรือไม

• คุณเคยพูดเรื่องตลกหรือใหความคิดเห็น
 ที่ไมเหมาะสมตอเพื่อนรวมงานของคุณหรือไม

• คุณกำลังซื่อสัตยสุจริตกับงานของคุณใชไหม

• คุณปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในสถานที่
 ทำงานของคุณตลอดเวลาใชหรือไม

ถามตัวคุณเองวา:
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6.1 การแนะนำท่ัวๆไป

ความขัดแยงในผลประโยชนเกิดขึ้นเมื่อคุณมีผล
ประโยชนสวนตัวที่เห็นไดวามีความเป็น
ไปไดท่ีจะแทรกแซงวัตถุประสงคในการปฏิบัติหนาท่ี
ของคุณหรือใชวิจารณญาณในนามของกลุม คุณ
ควรหลีกเลี่ยงความขัดแยงในผลประโยชนนั้น

ถาคุณพบวาตัวคุณเองอยูในสถานการณความ
ขัดแยงไมวาสิ่งนั้นไดเกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิด
ขึ้นได คุณตองเขียนรายงานในทันทีที่สามารถ
ระบุความเป็นจริง ลักษณะขอบเขตของความ
ขัดแยง โดย

• รายงานรองประธานฝายบริหารสวน (EVP)
 ตามลำดับขั้นของคุณ ถาคุณเป็นพนักงานคน
 หนึ่งที่สวน
• รายงานตอหัวหนาฝายของคุณ ถาคุณเป็น
 พนักงานที่ Group Head Office (GHO)

พนักงานที่อยูในระดับรองประธานอาวุโส (SVP)
และเหนือกวาตองเขียนรายงานตอ EVP สวน
และตอประธานและผูบริหารระดับสูงของกลุม 
(PGCE) ตามลำดับ จากนั้น EVP สวน
ตองดำเนินการตามที่เห็นวาจำเป็นตามคำแนะนำ
ของ PGCE เพื่อปกปองผลประโยชนของกลุม
และ/หรือเตรียมดำเนินการภายใตสถานการณที่
สามารถปฏิบัติได ที่ที่ความขัดแยงเกี่ยวของ
กับสัญญาหรือขอตกลงที่ไดรับการเสนอใหกับ
กลมุ EVP สวน จะตองแนใจไดวาขอตกลงในสัญญา
ไดรับการเจรจาตอรองและตัดสินใจอยางเป็นอิสระ
เชน ผานคณะกรรมการประกวดราคาอิสระ

ในฐานะกรรมการคุณตองเปิดเผยขอขัดแยงตอ
คณะกรรมการบริหารหลัก และ สวนที่เกี่ยว
ของ และตองไดรับความตกลงลวงหนาจาก
ผถืูอหนุตามท่ีไดระบุไวใน พ.ร.บ.บริษัทมาเลเซียปี
1965 และ Bursa Malaysia’s Main Market 
Listing Requirements 

6.2 การติดตอกับผจัูดหา ลูกคา    
  ผแูทนจำหนาย และคแูขง
กรรมการหรือพนักงาน หรือสมาชิกในครอบครัว
ของพวกเขาจะตองไมมี:

• ผลประโยชนดานการเงินใดๆกับผูจัดหา ลูกคา
 ผแูทนจำหนาย และคแูขงของทางกลมุ ยกเวนใน
 กรณีที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลัก
 ทรัพยที่กำไรนอยกวา 5 เปอรเซ็นต ในเงินทุน
 หมุนเวียนจะถูกมองขามไป และ 
• การติดตอทางธุรกิจหรือการตกลงทำสัญญาใดๆ
 กับบริษัทใดๆในกลุม ซึ่งไมรวมถึงการจับจาย
 ของพนักงานสำหรับการบริโภคสวนบุคคล 
 หรือการซื้อหาซึ่งไมไดมีเงื่อนไขใดๆใหประโยชน
 มากไปกวาที่นำเสนออยูในตลาด

ในกรณีที่มีการจายเงินจากบริษัทในกลุมใหกับตัว
แทนการขายที่ไดรับการแตงตั้งอยางเป็นทางการ 
ผูซื้อควรจะมีความรูในการทำการคาโดยทั่วไปวา
คาคอมมิชชั่นสามารถจายใหผูแทนจำหนายได
ดังนั้น จึงไมจำเป็นตองมีความยินยอมเจาะจงเป็น
พิเศษจากผูซื้อ

นอกจากกรณีตัวอยางขางตนแลว หามไมใหพนัก
งานของบริษัทในกลุมรับคาคอมมิชชั่นจาก
เคาเตอรพารท 
หุนสวนทางธุรกิจและคูแขงของกลุม

6.3 การติดตอสวนบุคคลกับผจัูดหาและลูกคา

กรรมการและพนักงานทุกคนตองรับรองวาการติด
ตอธุรกิจสวนบุคคลของพวกเขากับผูจัดหาและลูก
คาจะอยูบนพื้นฐานเสมือนทำกับบุคคลภายนอก
(arms-length basis) ตัวอยางเชน 
การซื้อหาซึ่งไมไดมีเงื่อนไขใดใหประโยชนมากไป
กวาที่นำเสนออยูในตลาด

เป็นที่คาดหวังวากรรมการและพนักงานทุกคนจะทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่ใหประโยชน 
สูงสุดตอทางกลุม

หลีกเลี ่ยงความขัดแยงของผลประโยชน6



ถึง ผูรวมงานทุกทาน

เป็นเวลาเกือบ 200 ปีที่แลว ที่เกษตรกรชาวอังกฤษรุนบุกเบิกไดนำตนยางและปาลมน้ามันมาสูมลายู  
พืชผลสองชนิดที่นำพวกเขาไปสูโอกาสอันยิ่งใหญและทรัพยสินที่มากมายมหาศาล 
ในกลุมผูบุกเบิกเหลานั้นมี อเล็กซานเดอร กุธริ (Alexander Guthrie), แดเนียล (Daniel)และสมิธ  
ฮาริสัน (Smith Harrison), โจเซฟ ครอสฟิลด (Joseph Crosfield), วิลเลียม ไซม (William Sime)  
และ เฮ็นรี่ ดารบี (Henry Darby) ผูกอตั้งบริษัทที่ยิ่งใหญสามแหงซึ่งปัจจุบันยังดำรงอยูในไซม ดารบี  
(Sime Darby)  ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในดานตางๆที่ผสมผสานกันมามากกวา 450 ปีนี้
ไดสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับเรา ซึ่งมีนอยแหงนักที่จะสามารถอางสิทธินั้นได 

จากการเริ่มตนอยางพอประมาณ ไซม ดารบี (Sime Darby)
ในวันนี้ไดกลายเป็นผูมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมดานตางๆตลอดจนไดขยายกิจการไปยังประเทศ 
ตางๆมากกวา 20 ประเทศ ไซม ดารบี (Sime Darby) ไดรับการสนับสนุนจากทีมพนักงานมากกวา  
100,000 คนทั่วโลก ภายใตวิสัยทัศนหนึ่งเดียวที่วา  
จะเป็นสถานประกอบการนานาชาติชั้นนำที่สงมอบคุณคาอยางยั่งยืนใหกับผูถือผลประโยชนรวมกันทั้ง
หมด ดวยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราจะมีสวนรวมในคานิยมหลักที่สำคัญรวมกัน อันไดแก 
ความซื่อสัตย ความเคารพนับถือ ความรับผิดชอบ ความริเริ่มสรางสรรและความเป็นเลิศ 

พวกเราดำเนินชีวิตตามคานิยมของพวกเราผานการกระทำซึ่งสนับสนุนหลักการทางธุรกิจ COBC  
อันจะนำการกระทำของพวกเราไปสูการบรรลุซึ่งมาตรฐานความประพฤติสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง  
COBC แสดงถึงสิ่งที่พวกเรายึดมั่นและเชื่อถือ พวกเราไมเพียงมีความรับผิดชอบตอการกระทำ 
ของพวกเราเทานั้นแตยังรวมไปถึงการเอาใจใสตอวัฒนธรรมการปฏิบัติตามนโยบายของกลุมตลอดจน
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมทั้งมวลสิ้น 

พวกเราดำเนินนโยบายที่เปิดกวางและพวกเราสงเสริมใหคุณตั้งคำถามหรือแสดงความกังวลใดๆที่เกี่ยว
กับหลักปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเองหรือคนอื่นๆ ถาคุณมีเหตุผลที่เชื่อวา COBC 
ไดถูกละเมิดฝาฝืน คุณสามารถแจงเรื่องผานชองทาง “เปานกหวีด” 
ที่ไวใจไดที่กลุมของเราไดสรางไวสำหรับใหคุณใชงานไดในทันที 
พวกเราจะจัดการกับความกังวลของคุณเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่เหมาะสมในทันที 
อยางขันแข็งและดวยความความเคารพ 
เราจะไมยอมใหมีการแกแคนตอบโตใดๆตอผูที่กลาพูดดวยความเชื่อมั่นในสิ่งดี

ชื่อเสียงของพวกเราค้าจุนเครื่องหมายการคาไซม ดารบี (Sime Darby) 
ซึ่งเป็นทรัพยสินที่สำคัญของทางกลุม ทุกคนที่ไซม 
ดารบีมีพันธกิจในการปกปองชื่อเสียงของกลุมโดยการยึดมั่นในคานิยมหลักที่สำคัญและปฏิบัติตาม 
COBC 

 

Dato’ Mohd Bakke Salleh
President & Group Chief Executive
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6.4 การจางงานภายนอกและกิจกรรมภายนอ
  กกลมุ

ในฐานะพนักงานเต็มเวลา คุณตองไมรับทำงาน
นอกกลุมหรือมีสวนรวมในธุรกิจหรือบริการใดๆ
นอกบริษัทซึ่งอาจจะเป็นการแขงขันกับกลุมหรือ
กอใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชนขึ้นกับ
การปฏิบัติหนาที่ของคุณในกลุมทั้งที่เกิดขึ้นจริง 
เขาใจได หรือเป็นไปไดที่จะเกิดขึ้น

คุณไมไดรับอนุญาตใหเป็นสมาชิกของรัฐบาล
หนวยงานกึ่งรัฐบาล หรือองคกรทางกฎหมาย 
หรือกลายเป็นขาราชการ สมาชิกสภา คณะกรรม
การของสมาคมการคาหรืออาชีพ นอกจากจะไดรับ
การยินยอมเป็นลายลักษณอักษร คาธรรมเนียมและ/ 
หรือคาตอบแทนทั้งหมดที่คุณไดรับในการเกี่ยว
ของกับการเป็นสมาชิกดังกลาว จะตองจายใหกับ
กลุมอยางเป็นทางการ ขอบังคับนี้ไมไดใชกับ
สมาคมหรือสโมสรทางสังคมหรือที่เกี่ยว
ของกับชุมชน

6.5 สมาชิกคณะกรรมการ

คุณอาจไดรับอนุญาตใหทำงานเป็นกรรมการของ
หนวยงาน/องคกรรัฐบาล และ/หรือ บริษัท/
นิติบุคคลที่ไมไดกอตั้งในรูปบริษัทนอกกลุม ใน
กรณีพิเศษเทานั้น ดวยการยินยอมเป็นลายลักษณ
อักษรจาก PGCE สำหรับ PGCE จะตองไดรับ
การยินยอมจากประธานคณะกรรมการหลัก คา
ธรรมเนียมและ/หรือคาตอบแทนทั้งหมดที่คุณ
ไดรับในการเก่ียวของกับการใหบริการดังกลาว จะตอง
จายใหกับกลุมอยางเป็นทางการ

ยกเวน ในกรณีที่การรับตำแหนงในคณะกรรมการ
นั้น เกี่ยวของกับธุรกิจครอบครัวหรือบริษัท/
นิติบุคคลที่ไมไดกอตั้งในรูปบริษัท ซึ่งกอตั้งเป็น
องคกรที่ไมไดแสวงหาผลกำไร (เชน สมาคมหรือ
สโมสรทางสังคมหรือที่เกี่ยวของกับชุมชน)

6.6 สมาชิกในครอบครัวและบุคคลท่ีมีความ
  สัมพันธใกลชิด

กรรมการหรือพนักงานไมควรจาง แนะนำใหจาง 
ใชอำนาจจูงใจเหนือการตัดสินใจในการจาง กำกับดู 
แล มีอิทธิพลตอเงื่อนไขและขอตกลงในการ
จางงาน หรือสงอิทธิพลตอการบริหารจัดการ
สมาชิกในครอบครัวใดๆที่มีสวนรวมอยูในกลุม 
สมาชิกในครอบครัวของกรรมการหรือพนักงาน
อาจไดรับการจางมาเป็นลูกจางหรือที่ปรึกษาได 
หากการแตงต้ังน้ันมีพ้ืนฐานมาจากคุณสมบัติ ความ
สามารถ ทักษะและประสบการณ และเป็นไปตาม
นโยบายและขั้นตอนการวาจางของทางกลุม

กรรมการหรือพนักงาน ตองเปิดเผยกิจกรรมทาง
ธุรกิจในกลุมซึ่งเกี่ยวของกับสมาชิกในครอบ
ครัวและละเวนจากกระบวนการตัดสินใจใดๆ
ที่เกี่ยวของ

การถือผลประโยชนที่สำคัญใดๆในบริษัทคูแขงขัน
หรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวของโดยสมาชิกในครอบ
ครัวของกรรมการหรือพนักงานจะตองไดรับการ
เปิดเผยใหทราบ

6.7 กิจกรรมการลงทุน       

การตัดสินใจลงทุนสวนบุคคลที่ทำโดยกรรมการ
หรือพนักงานตองไมสงผลตอวิจารณญาณอยาง
เป็นอิสระของเขา/ของเธอในนามของกลุม 

 
 



ถามตัวคุณเองวา:
• คุณกำลังใชตำแหนงของคุณสำหรับ
 ประโยชนสวนบุคคลใชหรือไม

• งานของคุณคือเลือกผูจัดหาสำหรับบริษัท
 หนึ่งในผูจัดหาที่อยูระหวางการพิจารณาเป็นบริษัท
 ที่พี่ชายของคุณเป็นเจาของ คุณรูไหมวาคุณ
 ควรจะทำเชนไร  
• ความสัมพันธสวนตัวของคุณมีผลตอการตัดสินใจ
 ทางธุรกิจของคุณหรือไม
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7.1 การติดสินบนและการทุจริตคอรรัปช่ัน

คุณตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
และสนธิสัญญาเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นที่เกี่ยวของทั้งหมดในทุกประเทศที่
ทางกลุมไปดำเนินงานอยู

คุณตองไมใหสัญญา เสนอ อนุญาตหรืออนุมัติ
การใหเงินหรือของมีคาอื่นใด ทั้งทางตรงและ
ทางออมตอสถานราชการ พนักงานของบริษัท
เอกชน และบุคคลที่เชื่อมโยงกันเพื่อไดรับ
หรือผูกขาดธุรกิจหรือผลประโยชนในการดำเนิน
ธุรกิจ

ซึ่งรวมไปถึง:

• คาคอมมิชชั่นที่คุณมีเหตุผลที่จะสงสัยไดวาเป็น
 การรับสินบน หรือมีเหตุผลที่จะสงสัยไดวาจะ
 ถูกใชโดยผูรับเพื่อเป็นการจายคาสินบน 
 หรือวัตถุประสงคที่เป็นการทุจริตอื่นๆ และ

• ทางกลมุไมอนุญาติใหมีการจายเพ่ืออำนวยความ
 สะดวก (การจายเงินอัดฉีด) 
 ซึ่งไดรับการพิจารณาวาเป็นการจายเงินใหกับเจา
 หนาที่ของรัฐเพื่อใหเขาถึง รับรอง 
 หรือกระตุนประสิทธิภาพของการทำงานประจำที่
 พวกเขามีภาระผูกพันในการดำเนินการ 
 คุณตองแจงตอเจาหนาที่ที่เหมาะสมเมื่อเผชิญ

 หนากับการรองขอใหจายเงินเพื่ออำนวย
 ความสะดวก ถาคุณไดทำการจายเงินใดๆซึ่งมี
 ความเป็นไปไดที่จะถูกเขาใจผิดวาเป็นการจาย
 เงินเพื่ออำนวยความสะดวก จะตองแจงใหเจา
 หนาที่ที่เหมาะสมทราบในทันที และใหมีการบัน
 ทึกการจายเงินที่สอดคลองกัน

คุณตองละเวนจากกิจกรรมหรือพฤติกรรมใดๆที่
อาจทำใหเกิดการรับรูหรือความสงสัยวาเป็น
การทุจริตคอรรัปชั่นตางๆหรือความพยายามเพื่
การนั้น การใหสัญญา การเสนอ การใหหรือการ
รับผลประโยชนใดๆท่ีไมเหมาะสม เพ่ือใหมีผลหรือ
ทำใหไดรับผลตอการตัดสินใจของผรัูบ ไมเพียงแต
กอใหเกิดผลในดานการดำเนินการทางวินัยเทาน้ัน 
แตอาจเป็นความผิดทางอาญาอีกดวย

เคาเตอรพารทท้ังหมด (เม่ือเป็นตัวแทนบริษัทใน
กลมุ) อยใูนหนาท่ีท่ีจะไมใหสัญญา เสนอ 
หรือใหผลประโยชนท่ีไมเหมาะสมใดๆในนามของ
กลมุ กรรมการและพนักงานตองพยายามท่ีจะแน
ใจไดวาเคาเตอรพารทเหลาน้ีไมใหสัญญา เสนอ 
หรือใหผลประโยชนท่ีไมเหมาะสมใดๆในนามของ
กลมุ

ทางกลุมจะไมยอมปลอยใหเรื่องของการติดสินบนและการทุจริตคอรรัปชั่นเกิดขึ้นโดยเด็ด 
ขาดและมุงมั่นที่จะปฏิบัติตัวอยางมืออาชีพ อยางยุติธรรมและดวยความซื่อสัตยในดาน
การติดตอและตอความ
สัมพันธทางธุรกิจของพวกเราทั้งหมดในทุกที่ที่กลุมพวกเราไปดำเนินงาน และจะดำเนินการ 
และบังคับใชระบบอยางมีประสิทธิภาพเพื่อตอตานการติดสินบนและการทุจริตคอรรัปชั่น 

ผลกระทบจากการติดสินบนและการทุจริตคอรรัปชั่นจะเป็นไปอยางรุนแรง และอาจรวมถึง 
การรับโทษสวนบุคคล การเสียคาปรับอยางไมมีจำนวนจำกัด การถูกตัดสิทธิ์ในการประมูล 
งานในสัญญา และยังเป็นการทำลายชื่อเสียงของกลุม ดังนั้นพวกเราจึงยึดถือตาม 
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของพวกเราอยางเครงครัด 

การปองกันการติดสินบนและการทุจริตคอรรัปชั ่น7



ถามตัวคุณเองวา:

• คุณเคยเรียกรองหรือรับเงินหรือของขวัญจาก
 ผูจัดหาบางหรือไม

• ตัวแทนที่ไดรับการวาจางลวงหนาของคุณเพื่อเจร
 จาตอรองกับเจาหนาที่ของรัฐบาลทองถิ่น  ทำ
 งานไดอยางยอดเยี่ยม แตคาจางเขาดูจะสูงกวาที่
 คุณคาดไว คุณจะทำอยางไร
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8.1 ของขวัญ

คุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณตองไมเรียก
รองของขวัญใดๆจากเคาเตอรพารท หรือหุน
สวนทางธุรกิจทั้งทางตรงหรือทางออม คุณหรือ
สมาชิกในครอบครัวของคุณจะถูกกีดกันจากการ
รับของขวัญจากเขาเหลานี้ ทางกลุมอนุญาตใหมี
การรับของขวัญเป็นครั้งคราวไดเพื่อสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจ

คุณอาจจะเสนอของขวัญเพื่อการสงเสริมความ
สัมพันธที่ดีทางธุรกิจไดเชนเดียวกัน อยางไรก็
ตามคุณตองมีความละเอียดออนตอนโยบาย
การรับของขวัญขององคกรผูรับดวย

คุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณอาจรับหรือ
ใหของขวัญที่เป็นไปตามกฎเกณฑและการอนุมัติ
ตามที่กำหนดอยูในขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการ คุณตองปรึกษาประธานคณะ
กรรมการหลักกอน

คุณตองไมรับหรือให ของขวัญในรูปแบบของเงิน
สดหรือเทียบเทาเงินสด การบริการสวนตัวหรือ
อื่นๆที่อาจนำตัวคุณไปอยูในสถานการณความขัด
แยงสงผลตอการตัดสินใจในทางธุรกิจของคุณ หรือ
ถูกให หรือมีความมงุหมายอ่ืนท่ีคาดหวังวาจะได
รับผลประโยชนใดๆ หรือ อาจสงผลกระทบตอช่ือ
เสียงของกลมุโดยเด็ดขาด ไมวาจะมีหรือไมมีการ
อนุมัติก็ตาม

8.2 ความบันเทิง

คุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณตองไมเรียก
รองความบันเทิงใดๆจากเคาเตอรพารท หรือ
หุนสวนทางธุรกิจทั้งทางตรงหรือทางออม คุณ
อาจจะตอบรับคำเชิญชวนไปงานสังคมหรืองาน
สังสรรคดวยเหตุผลที่สอดคลองกับขอบเขตงาน
ของคุณ ซึ่งงานสังคมหรืองานสังสรรคเหลานี้ตอง
ไมเป็นไปอยางฟมุเฟือยหรือกลายเป็นรูปแบบประ
จำท่ีอาจสงผลตอกระบวนการตัดสินใจในทางธุรกิจ

คุณอาจจะเสนอความบันเทิงที่พอประมาณที่ถูก
กฎหมายและเหมาะสมในขอบเขตงานของคุณ 
เมื่อมีการเสนอความบันเทิง คุณตองมีความละ
เอียดออนตอนโยบายการรับความบันเทิงขององค
กรผูรับดวย คุณตองปรึกษาและไดรับการการ
อนุมัติลวงหนาจาก EVP สวน หรือ PGCE ใน
ฐานะกรรมการคุณตองปรึกษาประธานคณะ
กรรมการหลัก

คุณตองไมยอมรับ มีสวนรวมหรือเสนอความ
บันเทิงใดๆที่ไมเหมาะสมมุงเนนเรื่องการมี
เพศสัมพันธ หรืออื่นๆที่อาจนำพาตัวคุณเองไปอยู
ในสถานการณความขัดแยง หรือมีผลกระทบตอ
ชื่อเสียงของกลุม

ทางกลุมหามไมใหใชของขวัญ ความบันเทิง และการทองเที่ยวเพื่อโนมนาวการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ คุณตองปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินการ กฎหมายและระเบียบ 
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการใชของขวัญ ความบันเทิง และการทองเที่ยวในทุกประเทศ 
ที่ทางกลุมไดไปดำเนินงาน

เป็นที่รับรูวาการใหของขวัญทางธุรกิจนั้นไดรับการปฏิบัติแตกตางกันไปในแตละประเทศและ
ภูมิภาค สิ่งที่อาจเป็นเรื่องปกติและสามารถยอมรับไดในภูมิภาคหนึ่งอาจไมเป็นที่ยอมรับใน 
อีกที่หนึ่ง ดังนั้นเราจึงควรพิจารณาถึงความตั้งใจเบื้องหลังการใหของขวัญอยูเสมอ
เพื่อที่วาจะไมเกิดการสรางภาพลักษณของความเชื่อที่ไมดี และไมถูกตองและไมควรที่จะ 
ถูกเขาใจผิดโดยคนอื่นวาเป็นการติดสินบน  

ของกำนัล ความบันเทิง และการทองเที ่ยว

 

8
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8.3 การทองเท่ียว

คุณอาจรับการใหที่พักหรือคาใชจายอื่นๆ 
(เชน อาหาร พาหนะในการเดินทาง) 
ที่จัดเตรียมไวโดยเคาเตอรพารท หุนสวนทาง
ธุรกิจ หรือผูถือผลประโยชนรวมอื่นๆภายใน
ประเทศเจาภาพ หากการเดินทางนั้นมีวัตถุประ
สงคในทางธุรกิจและไดรับการอนุมัติลวงหนาจาก 
EVP สวน หรือ PGCE คาใชจายในการเดิน
ทางไปยังประเทศเจาภาพจะตองเป็นความรับ
ผิดชอบของทางกลุมในกรณีที่กฎหมายหรือ
นโยบายขององคกรผูรับไมไดหามเอาไว ทางกลุม
อาจแบกรับคาใชจายในเรื่องพาหนะการเดินทาง
และที่พักสำหรับเคาเตอรพารทหุนสวนทางธุรกิจ 

หรือผูมีผลประโยชนรวมอื่นๆในการเยี่ยมเยือน
สถานที่ของทางกลุม การเยี่ยมเยือนนั้นตองเป็น
ไปตามวัตถุประสงคทางธุรกิจที่ถูกตองตาม
กฎหมาย เชนการตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือใน
สถานประกอบการ การเจรจาทำสัญญาหรือการ
เทรนนิ่ง โดยตองไดรับการอนุมัติลวงหนาตาม
ขั้นตอนการทำงานที่กำหนด

การบริจาคของบริษัทคือสวนหนึ่งของความ
ผูกพันของกลุมที่มีตอสังคม
และเป็นหนทางที่เอื้อใหเกิดความชวยเหลือที่คุม
คา นาเสียดายท่ีบางคร้ังการบริจาคอยางถูกตองตาม
กฎหมายก็มีความเสี่ยงตอการสรางภาพลักษณ
ของการติดสินบนหรือทุจริตคอรรัปชั่น
คุณตองไดรับการอนุมัติลวงหนาตามขั้นตอนการ

ทำงานที่กำหนดกอนทำการบริจาคในนามของ
กลุม การรองขอใหมีการบริจาคทั้งหมดที่
กรรมการไดรับ จะตองถูกอางถึงไปยัง PGCE

การบริจาค9



ถามตัวคุณเองวา:
• การรับของขวัญจากผูจัดหาหรือลูกคาของคุณ
 ทำใหคุณรูสึกผูกมัดใชหรือไม

• ของขวัญที่คุณกำลังจะใหตอลูกคาเป็นของราง
 วัลพิเศษหรือแรงจูงใจสำหรับการทำธุรกรรม
 หรือไม

• ของขวัญหรือการตอนรับขับสูที่คุณไดรับเป็น
 การฟุมเฟือยหรือไม 

• ผูจัดหาไดใหคูปองเงินสดมูลคา 500
 ดอลลารเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมสำ
 หรับการเรงการจายเงินที่คางคามานาน คุณ
 ควรเก็บมันไวหรือไม 
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10.1 การปกปองทรัพยสินของกลมุ

ทางกลุมไดมอบความไววางใจใหคุณในทรัพยสิน
ของกลุมดวยการปฏิบัติงานของคุณ คุณตองปก
ปองทรัพยสินเหลานี้เพื่อไมใหเกิดการสูญเปลา 
สูญหาย ถูกทำลาย เหยียบย่า ใชในทางที่ผิด 
ถูกขโมย ยักยอก หรือละเมิดทรัพยสินทางปัญญา 
และรับรองวาทรัพยสินเหลานี้จะถูกใชดวยความ
รับผิดชอบ

10.2 ความถูกตองของขอมูลดานการเงิน

ทางกลุมมุงมั่นที่จะรับรองความสมบูรณของขอมูล
ดานการเงินเพื่อประโยชนของผูถือผล
ประโยชนรวมรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะคณะ
ของกรรมการบริหาร ผูบริหาร ผูถือหุน เจาหนี้ 
และหนวยงานของรัฐ

เนื่องจากกลุมไดอาศัยการลงบันทึกทางบัญชีเพื่อ
จัดทำรายงาน คุณจึงตองตรวจสอบใหแนใจได
วาการบันทึกและเอกสารทางธุรกิจทั้งหมดไดถูก
จัดเตรียมไวอยางถูกตอง เชื่อถือได และในเวลาที่
เหมาะสม

• การบันทึกเหลานี้ตองสอดคลองกับหลักการทาง
 บัญชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป ตลอดจนกฎหมาย
 และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทั้งหมดของ
 ประเทศที่กลุมไปดำเนินงานอยู และ

• การบันทึกนั้นมีความสำคัญตอการตัดสินใจใน
 การตัดสินใจของกลุม และการปฏิบัติหนาที่ที่
 เหมาะสมในทางการเงิน ทางกฎหมายและการ
 ทำรายงาน

การปลอมแปลงเอกสารดานการเงินหรือบันทึก
อื่นๆ หรือการบิดเบือนขอมูลเป็นการกอการทุจริต
และสามารถกอใหเกิดหนี้สินทั้งในทางแพงและ
ทางอาญาตอกรรมการ พนักงาน และทางกลุม 
คุณมีพันธกิจที่จะตองรายงานการลงขอมูลที่ผิด
พลาดหรือละเลย และเนนใหเห็นถึงการบัญชีที่
นาสงสัยหรือไมเหมาะสมในสมุดและบันทึกของ
ทางกลุม

10.3 กรรมสิทธ์ิและขอมูลท่ีเป็นความลับ

ทางกลุมใหความสำคัญและปกปองกรรมสิทธิ์และ
ขอมูลที่เป็นความลับทั้งหมด

ในการปฏิบัติหนาที่ของคุณ คุณอาจจะไดรับขอมูล
ที่ไมไดมีอยูทั่วไป หรือไมเป็นที่รับรูในสาธารณะ
หรือในตลาด ดังนั้นคุณตองไมติดตอหรือเปิดเผย
ขอมูลนี้ในรูปแบบใดๆก็ตามตอคูแขงขัน ลูกคา  
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในดานใดๆก็ตามของ
อุตสาหกรรมหลักทรัพย สมาชิกสมาคมการคา 
หรือกลุมบุคคลที่สามอื่นๆ ยกเวนการติดตอ
สื่อสารหรือการเปิดเผยนั้นไดรับการอนุมัติจาก
ทางกลุมแลว

• คุณตองตระหนักวาการเปิดเผยกรรมสิทธิ์หรือ
 ขอมูลที่เป็นความลับใดๆอยางผิดกฎหมายหรือ
 ไมไดรับอนุมัติอาจจะสงผลใหเกิดการสูญเสีย
 และ/หรือความเสียหายตอกลุมที่ไมสามารถ
 แกไขได ในกรณีเชนนี้ ทางกลุมอาจดำเนินคดี
 ทั้งทางแพงและทางอาญาตอผูกระทำความผิด

• ถือเป็นเรื่องสำคัญพอๆกันที่กรรมสิทธิหรือ
 ขอมูลอันเป็นความลับจะถูกเปิดเผยใหเฉพาะ
 พนักงานคนอื่นที่จำเป็นตองรูเทานั้น

คุณมีภาระผูกพันที่จะตองคงไวซึ่งการรักษากรรม
สิทธิ์และขอมูลอันเป็นความลับนั้นแมวาการ
แตงตั้ง/การจางงานไดสิ้นสุดลงแลว 
นอกเสียจากวาการเปิดเผยจะเป็นไปตามคำสั่ง
ของศาลที่มีอำนาจ หรือบุคคลผูมีอำนาจทางกฎ
หมาย เจาหนาที่รัฐและผูมีอำนาจในการกำกับดูแล

การปกปองกล ุมและผ ูถือห ุน10
ทางกลุมมุงมั่นที่จะปกปองทรัพยสินและทรัพยากรของกลุม
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10.4 ขอมูลภายใน การซ้ือขายหลักทรัพย   
  และการเปิดเผยตอสาธารณะ

ในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
ทางกลุมจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับตางๆเพื่อทำใหการเปิดเผยขอมูล
สาธารณะท่ีอาจสงผลอยางเป็นรูปธรรมตอหนุในตลาด
เป็นไปอยางถูกกาลเทศะ สมบูรณ และเป็นธรรม 

คุณหรือตัวแทนอื่นๆของกลุมไมไดรับอนุญาตให
ทำการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารทางการ
เงินอื่นๆ บนความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่
หากขอมูลนั้นยังไมไดถูกรายงานตอสาธารณะ

คุณตองละเวนจากการเปิดเผยขอมูลภายในตอ
ผูใดก็ตาม อันรวมถึงสมาชิกในครอบครัวและ
เพื่อนของคุณ นอกเสียจากวาจะเป็นไปตามคำสั่ง
ของศาลที่มีอำนาจ หรือบุคคลผูมีอำนาจทาง
กฎหมาย เจาหนาที่รัฐและผูมีอำนาจใน
การกำกับดูแล

การเปิดเผยขอมูลที่สำคัญและไมเป็นสาธารณะให
คนอื่นสามารถสงผลใหเกิดการลงโทษทั้งทางแพง
และทางอาญาได

10.5 ขอมูลดานเทคโนโลยี

เครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมดตองปลอดภัยจากการ
ขโมย ความเสียหาย และการใชงานที่ไมเหมาะ
สม ทางกลุมไมอนุญาตใหใชงานเครื่องคอม
พิวเตอรในดานที่เกี่ยวพันกับเรื่องที่ละเอียดออน
และผิดกฎหมาย การละเมิดทรัพยสินทางปัญญา 
การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาติ การใชเวลาและ
แหลงขอมูลของทางบริษัทไปในทางที่ผิด และ
เสี่ยงตอความสมบูรณของเครื่องคอมพิวเตอร

หากกฎหมายที่เกี่ยวของในประเทศที่ไปดำเนิน
งานอนุญาติ ทางกลุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
ขอความในอีเมล การสงขอความโตตอบแบบ
ทันที บล็อก การใชอินเตอรเน็ตและเนื้อหาที่ทาง
กลุมทำออกมาในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ขอ
มูลนี้อาจถูกกูคืนและใชเป็นหลักฐานในการดำเนิน
การทางกฎหมายภายในประเทศ หรือเปิดเผยตอ

เจาพนักงานหรือองคกรกำกับดูแลไดในบางกรณี
ที่อาจเกิดขึ้น

คุณตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางมีความรับผิดชอบ 
และเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจเป็นสำคัญซึ่งเป็น
เจตนาหลักในการมีเครื่องคอมพิวเตอร 
เคร่ืองคอมพิวเตอรในท่ีน้ีรวมไปถึงการเขาถึงอินเตอร
เน็ต การบริการอีเมล และอุปกรณฮารดแวร 
ซอฟแวรและอุปกรณตอพวงอื่นๆของ
คอมพิวเตอรทั้งหมด 

10.6 การบริหารจัดการดานการบันทึก 

เอกสารและการลงบันทึกของกลุมลวนมีไวสำหรับ
วัตถุประสงคและความตองการทางธุรกิจ ที่ชอบ
ดวยกฎหมาย และเป็นไปตามขอกฎหมายดาน
ภาษี การบัญชี และการกำกับดูแล คุณตองควบ
คุมและรักษาบันทึกขอมูลดังกลาวใหเป็นไป
อยางถูกตอง ทันสมัย ชัดเจน สามารถระบุ และ
เรียกคืนมาไดอยางรวดเร็ว คุณตองแนใจไดวา
บันทึกขอมูลทั้งหมดไดรับการจัดการใหเป็นไป
ตามระดับที่เหมาะสมในการเก็บเป็นความลับ สอด
คลองกับนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการที่
เกี่ยวของ และสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของทั้งหมด

10.7 การติดตอส่ือสารดานธุรกิจ        
คุณตองแนใจไดวาการติดตอส่ือสารดานธุรกิจท้ัง
หมดเป็นไปอยางชัดเจน สัตยจริง และถูกตอง 
คุณตองหลีกเล่ียงขอมูลท่ีผิดพลาด ความคิดเห็นท่ี
เกิดจากการคาดเดาหรือขอคิดเห็นท่ีเส่ือมเสีย ซ่ึงนำ
ไปใชไดกับการติดตอส่ือสารทุกชนิด รวมถึงอีเมล
และขอความหรือบันทึกท่ีไมเป็นทางการ

 
 



ถามตัวคุณเองวา:
• คุณเคยอัพโหลด ดาวนโหลดหรือสงผานเนื้อ
 หาที่นาสงสัยหรือไม

• คุณสามารถใชเครือขายการติดตอภายนอกของ
 คุณเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลการกำหนดราคา
 ของคูแขงขันไดหรือไม

• เมื่อคุณออกจากบริษัท คุณสามารถนำขอมูลที่
 เป็นของไซม ดารบีไปกับคุณไดหรือไม

• คุณสั่งซอฟแวรมาตัวหนึ่งและหัวหนาของคุณ
 ขอใหคุณคิดคาใชจายลงไปในคาใชจายอีก
 ประเภทหนึ่งเนื่องจากเกินกวางบประมาณ
 ของซอฟแวรที่กำหนด คุณจะทำอยางไร
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11.1 เคาเตอรพารท

ทางกลุมคัดเลือกเคาเตอรพารทอยางเป็นกลาง
และอยูบนพื้นฐานของคุณความดีรวมกับการ
พิจารณาในเรื่องตางๆ เชน ราคา คุณภาพ การ
บริการ ความซื่อสัตยและมาตรฐานดานจริยธรรม

• คุณตองแนใจวาการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 เป็นไปเพื่อประโยชนสูงสุดของกลุมแตเพียง
 อยางเดียวและ
 เป็นไปตามตามนโยบายและขั้นตอนการ
 ดำเนินงานของกลุม 

• การชำระเงินที่เกิดขึ้นตองสมน้าสมเนื้อกับการ
 บริการและผลิตภัณฑที่ได

• โดยทั่วไป การจายคาคอมมิชชั่นจะไดรับอนุญาต
 ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับทองถิ่นของ
 แตละประเทศ และอยภูายใตขอกำหนดและเง่ือน
 ไขของสัญญาท่ีผูกพันกันตามกฎหมายระหวาง
 กลมุและเคาเตอรพารท อัตราของคาคอมมิชช่ัน
 หรือคาธรรมเนียมท่ีจายใหผแูทนจำหนาย ผจัูด
 จำหนาย  ตัวแทนจำหนายหรือท่ีปรึกษาตองเป็นไป
 อยางเหมาะสมกับมูลคาของผลิตภัณฑหรือผล
 งานท่ีปฏิบัติจริงอยใูนขณะน้ัน และควรจะเป็น
 เกณฑมาตรฐานกับการอุตสาหกรรม

เป็นเรื่องสำคัญที่จะตองตระหนักวา การเสนอ/การ
จายเงินใหกับบริษัทมากกวาใหตัวบุคคลนั้นไมใช
วาจะปลอดภัยเสมอไป ตองทำการทดสอบอยาง
เขมงวด

ถามีความสงสัยอะไรก็ตามวาการเสนอ/การจาย
เงินเป็นไปอยางเหมาะสม และสอดคลองกับขั้น
ตอนการดำเนินการของกลุมเกี่ยวกับคาคอม
มิชชันหรือไม ควรหาคำแนะนำจากหัวหนากลมุ (GCO)
ผูที่อาจจะปรึกษากับกลุมดานกฎหมายอีกตอหนึ่ง

ผูรับเหมาและผูรับเหมาชวงมีบทบาทหนาที่ที่
สำคัญในฐานะเป็นตัวแทนของกลุมในการทำให
สัญญาและภาระผูกพันของกลุมที่มีตอลูกคาบรรลุ
ตามเปาหมาย ทางกลุมพยายามจะทำธุรกิจกับผูที่
ปฏิบัติตามขอกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
และปฏิบัติงานอยางสอดคลองกับ COBC

เคาเตอรพารทจะถูกขึ้นบัญชีดำ หากไมยึดมั่นตาม 
COBC 

11.2 ลูกคา(หนุสวนทางธุรกิจ)

คุณตองปฏิบัติตอลูกคาดวยความซื่อสัตยและดวย
ความเคารพตลอดเวลา  คุณตองจัดเตรียมขอมูลที่
ถูกตองและสัตยจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
การบริการใหกับเขา คุณตองพยายามยกระดับคุณ
ภาพและความนาเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑและการ
บริการ ดวยการปรับปรุงกระบวนการทำงานและ
การสรางสรรคสิ่งใหมๆอยางตอเนื่อง  

ขอความที่ทำใหเขาใจผิดโดยเจตนา การละเลยขอ
เท็จจริงที่สำคัญ หรือการเรียกรองอันเป็นเท็จ
เกี่ยวกับการนำเสนอของกลุมหรือของคูแขงเป็น
สิ่งตองหาม

ทางกลุมพยายามอยางหนักที่จะสรางและเสริมสรางความแข็งแกรงในดานความสัมพันธกับ 
เคาเตอรพารทและหุนสวนทางธุรกิจ กรรมการและพนักงานไดรับการคาดหวังใหดำเนิน 
ธุรกิจตามหลักจริยธรรม และแบงปันจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่บัญญัติไวใน 
COBC กับเคาเตอรพารทและหุนสวนทางธุรกิจของพวกเขา

การติดตอธุรกิจตองเป็นไปอยางเป็นกลางมีเปาหมายและเป็นอิสระจากแรงกดดันใดๆไมวาจะ
เป็นภายในหรือภายนอกกลุม ในสวนนี้ กรรมการและพนักงานตองหลีกเลี่ยงการติดตอทาง 
ธุรกิจใดๆกับผูที่ดูทาวาจะเป็นอันตรายตอชื่อเสียงของกลุมและผูที่ฝาฝืนกฎหมายและ 
ระเบียบขอบังคับ เชน ในดานความปลอดภัย สภาพแวดลอม การตอตานการติดสินบนและ 
ตอตานการผูกขาด เป็นตน 

การติดตอธุรกิจกับเคาเตอรพารทและห ุนสวน
ทางธุรกิจ11
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11.3 กิจการคารวม (Joint Venture)   
  และพันธมิตรทางธุรกิจ    
  (หนุสวนทางธุรกิจ)

ทางกลุมพยายามที่จะทำงานหรือเชื่อมโยงกับ
บริษัทที่รวมกันรับผิดชอบตอคานิยมและหลัก
จริยธรรมของกลุม และหลักการของ COBC

11.4 กฎหมายวาดวยการแขงขันและตอตาน
  การผูกขาด

ทางกลุมมุงมั่นที่จะแขงขันในตลาดอยางมีจริย
ธรรม คุณตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการแขง
ขันและการตอตานการผูกขาดของประเทศที่ทาง
กลุมเขามาดำเนินงานอยู คุณตองตระหนักวาการ
ฝาฝืนกฎหมายนั้นๆสงผลตอความรับผิดชอบ
ทางแพงและทางอาญาทั้งสำหรับตัวคุณเองและ
ทางกลุมดวย

นอกจากนี้คุณตองไมใชวิธีการที่ผิดกฎหมายและ
ผิดจริยธรรมเพื่อการแขงขันในตลาด ซึ่งรวมถึง 
แตไมไดจำกัดเฉพาะ

• การแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อการแขงขันกับคู
 แขงขัน

• การแกไขราคาหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการ
 กำหนดราคา

• การแบงแยกตลาด อาณาเขต หรือลูกคา
  
• วางแผนลอลวงขั้นตอนการประกวดราคา
 (รวมถึงการจัดการใหมีการยื่นประกวดราคา
 หลอก) 

• นำกลยุทธิ์มาใชเพื่อขับคูแขงขันออกจากตลาด
 อยางผิดกฎหมาย อยางเชน การบังคับซื้อหรือ
 การขายสินคาตัดราคาอยางไมมีขอจำกัด

คุณตองไมใชขอมูลกรรมสิทธิ์ไปในทางที่ผิด 
หรือครอบครองความลับทางการคาที่ไดรับโดยไม
ไดรับความยินยอมจากเจาของ หรือโดยการกด
ดันการเปิดเผยขอมูลจากพนักงานของบริษัทอื่น

11.5 ส่ิงแวดลอม การเขาถึงท่ีดิน    
  และพัฒนาการอยางย่ังยืน

ทางกลุมพยายามที่จะลดความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ
และสภาพแวดลอมโดยใชประโยชนทรัพยากร
ธรรมชาติอยางมีความรับผิดชอบและลดของเสีย
และมลพิษในที่ที่สามารถปฏิบัติได คุณตองสนับ
สนุนพันธกิจนี้โดยการปฏิบัติตามนโยบายและ
ขั้นตอนการดำเนินการของกลุม คุณตองแจงให
กลุมและหัวหนาฝายการจัดการคุณภาพและ
ความยั่งยืน และฝาย EVP ทราบ ถามีวัตถุที่เป็น
อันตรายมาสัมผัสกับสภาพแวดลอมหรือไดรับการ
จัดการหรือกำจัดอยางไมถูกตอง

นอกเหนือจากกฎหมายที่บังคับใชและการอนุญาต
ที่ผูกพันอยูกับที่ดินแลว ทางกลุมยังตระหนักดี
วาอาจมีการอางสิทธิ์อื่นๆในที่ดินเชน กรรมสิทธิ์
พื้นเมืองหรือพื้นถิ่นที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ จึง
ควรปรึกษาหนวยงานที่เหมาะสม อยางเชนกลุม
ผลประโยชน ทองถิ่น และหนวยงานภาครัฐเพื่อ
สรางความชัดเจนในสิทธิหรือการรองเรียนที่มา
กับโฉนดที่ดิน เพื่อสามารถคงความสามัคคี
เอาไวได

 



ถามตัวคุณเองวา:
• คุณติดตอธุรกิจกับหุนสวนทางธุรกิจอยางซื่อ
 สัตยหรือไม

• คุณพิจารณาถึงความถูกตองตามกฎหมายของคา
 ธรรมเนียมหรือคาคอมมิชชั่นที่ไดจายใหใหกับ
 เคาเตอรพารทหรือไม
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12.1 กิจกรรมการเมือง

คุณมีสิทธิที่จะมีสวนรวมในฐานะปัจเจคบุคคลใน
กระบวนการการเมือง การมีสวนรวมของคุณตอง
ดำเนินไปดวยความรับผิดชอบของตัวคุณเองทั้ง
หมด โดยความต้ังใจของคุณเอง ในเวลาของคุณเอง
และดวยทรัพยากรของคุณเอง ความคิดเห็น
ดานการเมืองของคุณตองแสดงอยางชัดเจนวา
เป็นความคิดเห็นสวนบุคคล และไมใชเป็นตัว
แทนของทางกลุม

พนักงานคนใดที่ปรารถนาที่จะดำรงตำแหนง
สำคัญหลักในฐานะเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
ใดๆจะตองเปิดเผยและไดรับการอนุมัติลวงหนา
จาก PGCE เขาเหลานั้นที่ปรารถนาที่จะมี
สวนรวมอยางเต็มเวลาในทางการเมืองหรือได
รับการเสนอชื่อใหเป็นตัวแทนในการเลือกตั้งใดๆ 
หรือถูกเลือกใหเป็นผูแทนในหนวยงานนิติบัญญัติ
แหงชาติหรือรัฐจะตองลาออกจากกลุม

กรรมการที่ปรารถนาจะดำรงตำแหนงสำคัญ
หลักในฐานะเจาหนาที่ของพรรคการเมืองใดๆจะ
ตองเปิดเผยความตั้งใจนี้ตอประธานคณะกรรม
การบริหาร

 

12.2 การตอตานการฟอกเงินและการตอ
  ตานการใหเงินอุดหนุนตอการกอการราย

การฟอกเงินคือกระบวนการซอนเรนธรรมชาติ
ที่แทจริงหรือแหลงที่มาของเงินอยางผิดกฎ
หมาย (เชน จากการคายาเสพติดหรือการกอ
การราย)  และการสงเงินอยางซอนเรนผานชอง
ทางธุรกิจที่ถูกตองตามกฎหมายโดยวิธีฝาก
ธนาคาร การลงทุน หรือการโอนเงินจากที่หนึ่ง 
(หรือบุคคลหนื่ง) ไปยังอีกที่หนึ่ง

บทบัญญัติวาดวยการตอตานการฟอกเงินไดถูก
ออกแบบมาเพื่อที่จะชวยปองกันธุรกิจที่ถูก
กฎหมายจากการถูกอาชญากรนำไปใชเพื่อ
วัตถุประสงคนี้ และชวยเหลือหนวยงานบังคับ
ใชกฎหมายใหติดตามและเอาสินทรัพยทางอาญา
และเงินทุนที่ใชในการกอการรายกลับคืนมา

ทางกลุมหามไมใหคุณเขาไปเกี่ยวพันกับกิจกรรม
การฟอกเงิน ไมวาจะเป็นทางตรงหรือทางออม 
กิจกรรมเหลานี้อาจรวมถึง แตไมจำกัดเฉพาะเรื่อง
ตอไปนี้

• การจายเงินในสกุลเงินที่แตกตางจากใบแจงหนี้

• ความพยายามที่จะจายเงินดวยเงินสดหรือสิ่งที่
 เทียบเทาเงินสด (นอกเหนือจากการดำเนิน
 ธุรกิจปกติ)

• การจายเงินที่ทำโดยบุคคลที่สามที่ไมไดอยูใน
 สัญญา และ

• การจายเงินไปยังบัญชีของบุคคลที่สามที่ไมได
 อยูในสัญญา 

ทางกลุมพยายามที่จะสรางความสัมพันธที่มีความโปรงใสและเป็นธรรมกับหนวยงานของ 
รัฐบาล เจาหนาที่รัฐ และองคกรระหวางประเทศ  และตองเป็นการดำเนินการอยางเหมาะสม 
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่บังคับใชในทุกประเทศที่ทางกลุมไปดำเนินงาน 
อยู ตลอดจนนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องของกลุม

การติดตอกับเจาหนาที ่รัฐ พรรคการเมือง
และองคกรระหวางประเทศ
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ถามตัวคุณเองวา:
• เพื่อนของคุณกำลังทำงานใหกับสำนักงานการ
 เมือง คุณสามารถชวยหาเสียงไดหรือไม

• คุณเคยถูกขอใหทำการจายเงินไปใหบุคคลอื่น
 ในประเทศอื่นเขาไปในหมายเลขบัญชีธนาคาร 
 หรือดวยเงินสด หรือไม



26

13.1 รับคำแนะนำไดจากไหน

คุณสามารถขอคำแนะนำจาก GCO ถาคุณ
ไมแนใจการแปลความหรือการนำไปใชของ
หนังสือคูมือเลมนี้ 

13.2 การเสนอความกังวลและการรายงานก
  ารฝาฝืน

เป็นความรับผิดชอบของคุณโดยปราศจากขอยก
เวน ที่จะรับรองวาจะรายงานกรณีใดๆที่ไดมีการ
ฝาฝืนหรือนาจะละเมิด COBC ในทันที 

ทางกลุมไดดำเนินนโยบายแบบเปิดกวางและสง
เสริมคุณใหไดรวมแบงปันคำถาม ความกังวล
หรือเสนอแนะกับใครก็ตามท่ีสามารถพูดถึงเร่ืองน้ีได
อยางเหมาะสม ในกรณีสวนใหญ หัวหนางาน
ของคุณอยใูนตำแหนงท่ีดีท่ีสุดท่ีจะกลาวถึง
ความกังวลตางๆดวยในระดับฝาย ท่ีไมสามารถ
ทำเร่ืองดังกลาวได คุณควรพูดหรือเขียนไปยังหัว
หนาฝายหรือหัวหนาสวนงานตามลำดับ สวนงาน 
Compliance สวนงาน Corporate Assurance 
สวนงานทรัพยากรบุคคลและกฎหมายท่ี GHO 
คุณไดรับการสงเสริมในการพูดหรือเขียนไปยัง
หัวหนาคนใดคนหน่ึงตอไปน้ี - GCO, Group 
Corporate Assurance (GCA) 
กลมุกฎหมาย หรือกลมุทรัพยากรบุคคล

ทุกกรณีหรือการฝาฝืนท่ีเป็นท่ีนาสงสัยของ 
COBC ท่ีไดรับจากหัวหนาฝาย/สวนงาน/ GHO 
ตองสงตอไปยัง GCO ซ่ึงจะรวมมือกับ GCA 
ในการสอบสวน

อยางไรก็ตาม ถาคุณไมพอใจกับการตอบรับหรือถา
ความกังวลของคุณไมไดรับการพูดถึง คุณอาจจะ
แจงความกังวลของคุณไปท่ี EVP ฝายท่ีเก่ียว
ของ หรือเจาหนาท่ีปฏิบัติการหัวหนากลมุ 
(Chief Group Operating Officer) หรือ 
PGCE หรือชองทาง “เปานกหวีด” ท่ีไวใจได 
ซ่ึงมีรายละเอียดอยใูนหนา 33 ของคมืูอน้ี

เม่ือคุณหยิบยกความกังวลหรือรายงานการละเมิด
ฝาฝืน ตัวตนของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ 
อยางไรก็ตาม หากจำเป็นท่ีจะตองเปิดเผยตัวตน
ของคุณเพ่ือจุดประสงคในการสอบสวน จะตองได
รับการยินยอมจากตัวคุณกอน โปรดทราบไววา

การสอบสวนหาความจริงอาจเกิดผลกระทบ 
หากคุณไมยินยอมหรือ หากคุณเลือกท่ีจะไม
ระบุตัวตน

ทางกลมุคาดหวังวาทุกฝายจะกระทำการดวย
ศรัทธาท่ีดีงามและมีเหตุผลอันควรเม่ือมีการราย
งานความกังวลหรือปัญหา ถาการกลาวหาได
พิสูจนแลววาเป็นการมงุราย ความรับผิดชอบของ
บุคคลอาจนำไปสกูารดำเนินการท่ีเหมาะสม ซ่ึงถึง
ข้ันหรือรวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายใน
สวนท่ีเก่ียวของ

คุณจะไมประสบกับการลวงละเมิด การตอบโตแก
แคน หรือสงผลตอการจางงาน ถาคุณรายงาน
ดวยศรัทธาท่ีดี กรรมการหรือพนักงานคนใดท่ีตอบ
โตแกแคน (รวมถึงเคาเตอรพารท และหนุสวน
ทางธุรกิจ) คนท่ีรายงานดวยศรัทธาท่ีดีจะถูกดำ
เนินการทางวินัย ถึงข้ันและรวมถึงการส้ินสุด
การจางงานหรือการไลออก 

13.3 การสอบสวนการฝาฝืน COBC ท่ีอาจเกิด
  ข้ึนไดและการดำเนินการทางวินัย

ทางกลุมใหความสำคัญกับรายงานและเหตุการณที่
มีความเป็นไปไดที่จะมีการฝาฝืนตอ COBC ทั้ง
หมดอยางจริงจัง และจะสอบสวนเรื่องราวอยาง
ละเอียดถี่ถวนใหสอดคลองกับขั้นตอนวิธีการ
ดำเนินการสอบสวนที่เกี่ยวของ การดำเนินการ
ทางวินัยอยางเหมาะสมจะเกิดขึ้นเมื่อการละเมิด
ฝาฝืนดังกลาวไดรับการพิสูจน

ในสวนของกรรมการและพนักงานที่พบวามีการ
ละเมิด COBC พวกเขาจะไดรับการดำเนินการ
ใหสอดคลองกับนโยบายและขั้นตอนการดำเนิน
การของกลุม

รายงานทั้งหมดที่ทำขึ้นเกี่ยวกับการฝาฝืนที่เป็น
ไปไดจะถูกปิดเป็นความลับ โดยจำกัดการเปิด
เผยไวที่การดำเนินการสอบสวนหาความจริงของ
การฝาฝืนที่ถูกกลาวหา การเปิดเผยรายงานให
ปัจเจคบุคคลที่ไมไดเกี่ยวเนื่องกับการสอบสวน
หาความจริงจะถูกมองวาเป็นความผิดทางวินัย
อยางรายแรงจะถูกดำเนินการทางวินัย ถึงขั้น
และรวมถึงการสิ้นสุดการจางงานหรือการไลออก

การบริหาร COBC
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การหลอกลวง การแสดงความเป็นจริงในลักษณะท่ีเป็นเท็จ ไมวาจะดวยคำพูดหรือ
 การกระทำ การกลาวหาท่ีเป็นเท็จหรือชักนำไปในทางท่ีผิด หรือ
 การปกปิดซอนเรนในส่ิงท่ีควรจะเปิดเผย ท่ีหลอกลวงหรือ
 ต้ังใจจะหลอกลวงบุคคลอ่ืน 

การลวงละเมิด การกระทำ การปฏิบัติ หรือความประพฤติในทางตรงหรือทางออม
 ใดๆท่ีปัจเจคบุคคลหรือกลมุบุคคลพบวาเป็นการปรามาส 
 ทำใหอับอาย การขมขคุูกคาม หรือมงุราย ไมวาจะดวยวาจา
 ทางกายหรือการมอง

การฝาฝืน ความประพฤติท่ีสงผลใหเกิดการดำเนินการทางวินัยในรูปแบบใดๆก็ตาม
 ตอบุคคลใดบุคคลคนหน่ึงหรือหลายๆคน

การติดสินบน การติดสินบนเป็นการจูงใจหรือรางวัล (เงินหรืออ่ืนๆ) ท่ีเสนอใหสัญญา
 หรือใหท้ังทางตรงและทางออม เพ่ือท่ีจะไดรับผลประโยชนในเ
 ชิงพาณิชย สัญญา การกำกับดูแล สวนบุคคลหรืออ่ืนๆท่ีไมเหมาะสม

การตอบโตแกแคน การกระทำโดยวิธีทางท่ีไมเป็นธรรมไมชอบดวยกฎหมาย หรือการแก
 แคนท่ีไมเหมาะสมอ่ืนๆอันเกิดข้ึนเพ่ือเป็นการตอบแทนความ
 เจ็บปวดและความผิดท่ีเกิดข้ึนจริงหรือไดรับรู

กรรมการ กรรมการหมายรวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการไมอิสระ 
 กรรมการบริหาร และไมใชผบูริหารของกลมุ และหมายรวมถึงกรรม
 หมุนเวียนและตัวแทนกรรมการดวยท้ังหมด

กฎหมายตอตานการผูกขาด กฎหมายท่ีประสงคจะสงเสริมการแขงขันอยางเสรีในตลาดโดยทำให
 ระบบผูกขาดอยนูอกกฎหมาย

กฎหมายตอตานการติดสินบน กฎหมายท่ีหามเสนอเงิน สินคา หรือการบริการไปยังบุคคลใดบุคคล
 หน่ึงเพ่ือชักชวนเขาดำเนินการเพ่ือผลประโยชนของผท่ีูเสนอการติด
 สินบน โดยในหลายกรณีจะเป็นการดำเนินการท่ีผิดกฎหมาย
 

คำศัพท คำอธิบาย 

คำนิยามของคำศัพทสำคัญที่ใชในหนังสือคูมือ COBC นี้ มีดังตอไปนี้

คำนิยาม
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ขอมูลท่ีเป็นความลับ a) ขอมูลใดๆในรูปแบบใดๆก็ตามท่ีไมเป็นท่ีรกัูนโดยท่ัวไป และกรรม
  สิทธ์ิของกลมุ ซ่ึงรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
  กระบวนการ การดำเนินการ การคาขาย ผลิตภัณฑ การวิจัย 
  การพัฒนา การผลิต การจัดซ้ือ ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ธุรกรรม 
  กิจการ กิจกรรม ความร ูทรัพยสินทางปัญญา บัญชี การเงิน 
  การวางแผน การดำเนินการ ขอมูลลูกคา วิศวกรรมศาสตร การ
  ตลาด ธุรกรรมทางตลาดและการขาย ขอมูลการคาท่ีเป็น
  กรรมสิทธ์ิ ตัวเลขบัญชีเงินเดือน ขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน 
  รายช่ือลูกคา บันทึกขอมูล ขอตกลงและขอมูล ขอมูลดานเทค
  นิคและขอมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ และหนังสือ บัญชีและการบันทึก
  ใดๆท่ีถูกเก็บรักษาโดยกลมุเพ่ือจุดประสงคในการทำธุรกิจ
 
 b) ขอมูลท้ังหมดท่ีไดรับการเปิดเผยตอกรรมการหรือพนักงาน หรือ
  ตอส่ิงท่ีกรรมการหรือพนักงานเขาถึงไดในระหวางการครอบครอง
  ของเขา/เธอ ซ่ึงเขา/เธอมีเหตุผลหรือควรจะมีเหตุผลท่ีเช่ือวาเป็น
  ขอมูลท่ีเป็นความลับ ใหถือวาเป็นขอมูลท่ีเป็นความลับ และรวม
  ถึง (แตไมจำกัดเฉพาะ) รายการราคา วิธีการทางธุรกิจ ประวัติลูก
  คา บันทึก ขอมูลและส่ิงประดิษฐ และ

 c) ขอมูลอ่ืนๆอยางใดท่ีไดอธิบายไวแลวในขอ a) และ b) ดานบน
  ซ่ึงเก่ียวของกับผจัูดหา ตัวแทนจำหนาย ผจัูดจำหนาย และลูก
  คาของกลมุ  

ขอมูลกรรมสิทธ์ิ ขอมูลกรรมสิทธ์ิคือขอมูลท่ีครอบครองโดยบุคคลหรือนิติบุคคล
 ท่ีเก่ียวของกับองคความร ูความลับทางการคาหรือขอมูลในรูปแบบ
 อ่ืนใดก็ตาม ไมวาจะเป็นในรูปแบบการพิมพหรืออิเล็กทรอนิค รวม
 ถึงแตไมจำกัดเฉพาะ ทรัพยสินทางปัญญา ขอมูลดานเทคนิค 
 กระบวนการทางธุรกิจ การคาดการณการขาย กลยุทธ์ิทางการตลาด 
 รายช่ือลูกคาหรือขอมูลผท่ีูมีความเป็นไปไดสูงท่ีจะเป็นลูกคา บันทึก
 ทางการเงินหรือการปฏิบัติงานท่ีถือวาเป็นความลับโดยตัวของมันเอง 
 (ไมวาจะระบุหรือไมระบุวาเป็นความลับก็ตาม) และเป็นของหรือ
 ครอบครองโดยทางกลมุ

คำศัพท คำอธิบาย

คแูขง คูแขงคือบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ใหบริการแบบเดียวกันหรือคลาย
 กันมาก หรือจัดหาผลิตภัณฑแบบเดียวกันหรือคลายกันมาก กับ
 กลุมในสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆอยาง
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บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงบุคคลตอไปนี้
 • สมาชิกในครอบครัวของหนุสวนทางธุรกิจหรือเจาหนาท่ี รวมถึง
  คสูามีภรรยา พอแม บุตร(รวมถึงลูกอุปถัมภหรือลูกเล้ียง) 
  พ่ีชายหรือนองชาย พ่ีสาวหรือนองสาว และคสูามีภรรยาของ
  บุตร พ่ีชายหรือนองชายหรือ พ่ีสาวหรือนองสาว
 • องคกรบริษัทท่ีเช่ือมโยงกับหนุสวนทางธุรกิจหรือเจาหนาท่ี
 • ผดููแลผลประโยชนของบริษัท (นอกเหนือจากผดููแลผล
  ประโยชนสำหรับสวัสดิการพนักงานหรือเงินบำนาญ)  ท่ีหนุ
  สวนทางธุรกิจหรือพนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวของ
  เขา/เธอเป็นผไูดรับผลประโยชน หรือ
 • หนุสวนของหนุสวนทางธุรกิจ หรือเจาหนาท่ี หรือหนุสวนของ
  บุคคลท่ีเช่ือมโยงกับหนุสวนทางธุรกิจหรือเจาหนาท่ีน้ัน

ทรัพยสินทางปัญญา ขอมูลทางธุรกิจหรือทางเทคนิคที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่มีคาไดรับการปก
 ปองโดยสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายวาดวย
 ความลับทางการคา 

เจาหนาท่ีรัฐ เจาหนาที่รัฐใหความหมายไวอยางกวางๆซึ่งรวมถึงเจาหนาที่หรือลูก
 จางที่ปฏิบัติงานในนามของรัฐบาลหรือหนวยงานหรือองคกร
 สาธารณะ และยังหมายถึงพนักงานหรือลูกจางขององคกรนานา
 ชาติของรัฐบาลเชน สหประชาชาติ (United Nations) และยัง
 รวมถึง นักการเมืองหรือลูกจางของพรรคการเมือง หรือ
 ผูสมัครรับเลือกตั้งเป็นนักการเมือง

จรรยาบรรณทางธุรกิจ  ชุดคำแนะนำที่มุงกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกรรมการ พนักงาน   
(COBC) และเคาเตอรพารท

เคาเตอรพารท กิจการคารวม Joint Venture (ควบคุมผลประโยชน) ที่คำปรึกษา ตัว
 แทนจำหนาย ผูรับเหมาและ ผูจัดหาสินคา/บริการของกลุมที่มีการติด
 ตอโดยตรงกับกลุม

พนักงาน พนักงานหมายความครอบคลุมถึงบุคลากรทุกสวน รวมถึงผูบริหาร
 ระดับสูง ผูจัดการ ผูบริหารและไมใชผูบริหารภายใตการจางงาน
 ของกลุม รวมถึงพนักงานชั่วคราวและเด็กฝึกงาน

คำศัพท คำอธิบาย

พรรคการเมือง กลุมของบุคคลที่ตั้งขึ้นเพื่อใหไดมาและใชอำนาจทางการเมือง
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หนุสวนทางธุรกิจ องคกรใดๆที่ทางกลุมมีความสัมพันธดานการคาดวยแตไมไดอยูใน
 ตำแหนงที่จะมีอิทธิพลในการควบคุมที่เหนือกวาหรือมีนัยยะสำคัญ
 อยางเชนลูกคา กิจการคารวม Joint Venture (ไมควบคุมผล
 ประโยชน) และพันธมิตรทางธุรกิจ 

หลักจริยธรรม หมายถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนซึ่งชี้ใหเห็นถึงวิธีการประพฤติตน 
 ตามหนาที่ทางศีลธรรมและคุณธรรมซึ่งเกิดขึ้นจากหลักการแหง
 ความถูกและผิด หลักจริยธรรมมีความเกี่ยวของกับสองแงมุมคือ
 ความสามารถในการแยกแยะความถูกตองออกจากความผิด และ
 ความมุงมั่นในการทำในสิ่งที่ถูกตอง

สินทรัพย  ทรัพยากรที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตนที่ถูกควบคุมโดยองคกรที่เป็นผล
 มาจากการทำธุรกรรมหรือเหตุการณที่ผานมา และคาดหวังวาจะนำ
 มาซึ่งผลประโยชนดานเศรษฐกิจในอนาคตใหกับองคกรทรัพยากร
 ดังกลาว รวมถึงอาคาร ที่ตั้ง อุปกรณ เครื่องมือ วัสดุสิ้นเปลือง สิ่ง
 อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร เงิน บัญชี โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 ขอมูล เทคโนโลยี เอกสาร สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา ลิขสิทธ์ิ องค
 ความร ูและทรัพยากรอ่ืนๆ หรือทรัพยสินของกลมุ

ส่ิงเทียบเทาเงินสด สินทรัพย อยางเชนทรัพยสินหรือหุน ที่นาเชื่อถือใหมีมูลคาเทียบ
 เทาเงินสดจำนวนหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง  หรือสินทรัพยที่สามารถ
 เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดไดโดยงาย ตัวอยางเชน ตั๋วเงินคลัง

สัญญา ความตกลงที่มีผลตามกฎหมายบังคับใหกลุมบุคคลหรือบริษัททำ
 หรือไมใหทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ตัวอยางของสัญญา รวมถึงสัญญาการซื้อ
 และการขาย สัญญาการบริการและอื่นๆ

สมาชิกในครอบครัว หมายรวมถึงคูสามีภรรยา พอแม บุตร(รวมถึงลูกอุปถัมภหรือลูก
 เลี้ยง) พี่ชายหรือนองชาย พี่สาวหรือนองสาว และคูสามีภรรยา
 ของบุตร พี่ชายหรือนองชาย พี่สาวหรือนองสาวของกรรมการ
 หรือพนักงาน

ลูกคา ลูกคาเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งกลุมไดจัดหาสินคาหรือบริการให 
 และรวมถึงผูที่มีความเป็นไปสูงที่จะเป็นลูกคา

คำศัพท คำอธิบาย
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