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คู่มือนี้ได้ รวบรวมนโยบายมาตรฐานแนวทางต่าง
ที่สาคัญของคอร์ดซ่าซึ่งพนักงานทั้งหลายควรจะมีความคุ้นเคย
ต้ นฉบับนี้ได้ ถูกจัดทาและพัฒนาขึ้นโดยสานักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทซาบันชี่
แล้ วจึงนามาปรับปรุงแก้ ไขโดยกลุ่มบริษัทคอร์ดซ่า
คู่มือนี้ แสดงข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อ…

ๆ

• เพื่อที่จะให้ แนวทางกับพนักงานในการปฏบัติงานให้ เป็ นไปตามมาตรฐานจริยธรรมของบริษัท
• เพื่อที่จะเสริมสร้ างให้ เกิดความเข้ าใจในมาตรฐานจริยธรรมของบริษัทอันเกี่ยวเนื่องกับบรรดาลูก
ค้ า, ผู้จัดหาสินค้ า และบุคคลอื่นที่อยู่ภายนอกบริษัท
“คอร์ดซ่า” "บริษัท" และ “กลุ่มบริษัท”หมายถึง คอร์ดซ่าและบริษัทสาขา
บริษัทที่อยู่ในเครือและบริษัทที่ร่วมทุนทั้งหลายซึ่งมีส่วนได้ ส่วนเสียหรือความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
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หลักจริยธรรมทางธุรกิจ คอร์ดซ่ า
I. หลักจริยธรรมทางธุ รกิจ
1. ความเทีย่ งธรรม
ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์เป็ นคุณสมบัติหลักที่สาคัญของคอร์ดซ่า
ในการดาเนินกระบวนการทางธุรกิจและการติดต่อสื่อสารทุกประเภทของบริษัท
พนักงานของคอร์ดซ่า ทุกคนต้ องดาเนินงานด้ วยความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์
ทั้งต่อผู้ร่วมงาน ผู้ถือหุ้น ผู้จัดหาสินค้ า และลูกค้ า

2. การรักษาความลับ
ข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลความลับ
ประกอบด้ วยข้ อมูลที่อาจนาไปสู่การเสียเปรียบในการแข่งขันทางค้ าของคอร์ดซ่า
ความลับทางการค้ า ข้ อมูลการเงิน และข้ อมูลอื่นๆ ที่ไม่เปิ ดเผยสู่สาธารณะ
ข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และข้ อมูลที่อยู่ภายใต้ “สัญญาการรักษาความลับ”
ต่อบุคคลที่สาม
พนักงานคอร์ดซ่า ให้ ความสาคัญสูงสุดในการป้ องกันรักษาความเป็ นส่วนตัวของลูกค้ า
พนักงาน บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้ง การรักษาความลับของข้ อมูลของทุกฝ่ าย
พนักงานคอร์ดซ่า จะรักษาข้ อมูลความลับที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของบริษัทในเครือ
และใช้ ข้อมูลนี้เพียงเพื่อการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของคอร์ดซ่ า
และแลกเปลี่ยนข้ อมูลนี้ต่อผู้เกี่ยวข้ องที่ได้ รับอนุญาตเท่านั้น
คอร์ดซ่าห้ ามการซื้อขายข้ อมูลภายในของบริษัทโดยเด็ดขาด
หรือการรับข้ อมูลทางการเงินหรือการค้ า รวมทั้งข้ อมูลหุ้นที่มีการซื้อขาย
ด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูลความลับที่เป็ นสิทธิของคอร์ดซ่า และบริษัทในเครือคอร์ดซ่า
พนักงานที่หมดสภาพการเป็ นลูกจ้ างของบริษัท จะต้ องไม่เก็บเอกสาร โครงการ กฎเกณฑ์
ระเบียบปฏิบัติหรือข้ อมูลอื่นใดที่เป็ นความลับที่เคยอยู่ในหน้ าที่ความรับผิดชอบของตนโดยเด็ด
ขาด

3. ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
พนักงานคอร์ดซ่ามีหน้ าที่หลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ใดๆ
ที่จะนาไปสู่การเกิดความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
พนักงานคอร์ดซ่า
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จะต้ องไม่ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผ่านครอบครัวและเครือญาติของพ
นักงานในบริษัท และจากบุคคลหรือบริษัทที่คอร์ดซ่าดาเนินธุรกรรมด้ วย พนักงานคอร์ดซ่า
จะต้ องไม่ใช้ ช่ ือและสิทธิพิเศษในฐานะพนักงานของคอร์ดซ่ า คอร์ดซ่า/ซาบันชี่
ในการหาประโยชน์ส่วนตน
ในกรณีท่เี กิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
เราจะดาเนินการตามความเหมาะสมหากเห็นว่าผลประโยชน์ของผู้ท่เี กี่ยวข้ องสามารถจัดการได้
ด้ วยวิธกี ารทางกฎหมายและหลักจริยธรรม อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัย
เราจะขอคาปรึกษาจากผู้จัดการฝ่ ายต่างๆ ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้ าหน้ าที่จริยธรรมของบริษัท
เจ้ าหน้ าที่จริยธรรมของคอร์ดซ่า หรือคณะกรรมการจริยธรรม

4. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคอร์ดซ่ า
นอกเหนือจากหน้ าที่ความรับผิดชอบทางกฎหมายแล้ ว คอร์ดซ่า
ให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อลูกค้ า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้จัดหาสินค้ า และหุ้นส่วนการค้ า คู่แข่ง
ชุมชน บุคคล และชื่อเสียงของคอร์ดซ่า และซาบันชี่ ในความรับผิดชอบต่อไปนี้
4.1 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบทางกฎหมาย
พนักงานคอร์ดซ่า ดาเนินกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้ กรอบกฎหมายท้องถิ่นและสากล
พร้ อมทั้งส่งข้ อมูลที่จาเป็ นที่ถูกต้ อง ชัดเจน และเป็ นปัจจุบัน
ให้ องค์กรและหน่วยงานที่กากับดูแลอย่างครบถ้ วน
ในการดาเนินกิจกรรมและกระบวนการทั้งหมด พนักงานคอร์ดซ่ า
ต้ องไม่คาดหวังถึงผลประโยชน์จากกิจกรรมและกระบวนการนั้นๆและรักษาระดับความสัมพันธ์
ต่อสถาบันและองค์กรสาธารณะต่างๆ องค์กรบริหาร องค์กรเอกชน และพรรคการเมือง
ในขณะเดียวกัน ต้ องทาหน้ าที่อย่างเต็มที่ด้วยสานึกในความรับผิดชอบ
4.2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อลูกค้า
พนักงานคอร์ดซ่า มุ่งเน้ นที่ความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
และกระตือรือร้ นที่จะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างเหมาะสมในช่วงเวลาที่กาหนด
พนักงานคอร์ดซ่าให้ บริการตรงต่อเวลาและเป็ นไปตามพันธะสัญญาที่ให้ ไว้
รวมทั้งให้ บริการลูกค้ าด้ วยความเคารพ ให้ เกียรติ เป็ นธรรม เท่าเทียม และสุภาพนอบน้ อม
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4.3 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อพนักงาน
คอร์ดซ่า สนับสนุนให้ พนักงานใช้ สทิ ธิ์อย่างเต็มที่ในทางที่ถูกต้ องเหมาะสม
และปฏิบัติต่อพนักงานด้ วยความซื่อสัตย์ เป็ นธรรม
และจัดสภาพแวดล้ อมในการทางานไม่ให้ มีการเลือกปฏิบัติ ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย
คอร์ดซ่า สนับสนุนให้ มีการพัฒนาบุคลากร พร้ อมด้ วยปลูกจิตสานึกทางสังคม
โดยการเป็ นอาสาสมัครร่วมกิจกรรมชุมชนและสังคมที่เหมาะสม
ในขณะที่ยังคงให้ ความเคารพและรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทางานของพนักง
าน
4.4 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
ด้ วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่ต่อการดารงอยู่ในธุรกิจของคอร์ดซ่า
และสอดคล้ องกับการสร้ างมูลค่าให้ กบั หุ้นส่วนของคอร์ดซ่า
บริษัทหลีกเลี่ยงการดาเนินการใดๆ
ที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงที่ไม่จาเป็ นหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้
และดาเนินธุรกิจให้ ได้ รับผลกาไรอย่างต่อเนื่อง คอร์ดซ่ า
ปฏิบัติตามวินัยและความรับผิดชอบทางการเงิน บริหารทรัพยากร สินทรัพย์
และงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า คอร์ดซ่ า
มุ่งเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และลงทุนในส่วนที่มีศักยภาพในการเติบโตและให้ ผลตอบแทนสูงสุด คอร์ดซ่า
รายงานข้ อมูลผลการดาเนินการทางการเงิน กลยุทธ์ การลงทุน
และความเสี่ยงที่บริษัทต้ องเผชิญ อย่างโปร่งใส สมบูรณ์ ถูกต้ อง และเป็ นปัจจุบัน
ต่อสาธารณะและผู้ถือหุ้นของบริษัท
4.5 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อผูจ้ ดั หาสินค้า / หุน้ ส่วนธุรกิจ
เราดาเนินการอย่างให้ เกียรติและตรงไปตรงมาดังเช่นที่คาดหวังจากลูกค้ า
และรับผิดชอบธุรกรรมต่างๆ อย่างตรงต่อเวลา เราปกป้ องข้ อมูลลับที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
องค์กร และหุ้นส่วนธุรกิจอย่างระมัดระวัง
4.6 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อคู่แข่ง
คอร์ดซ่า แข่งขันอย่างเต็มกาลัง ในธุรกรรมที่อยู่ในกรอบกฎหมายและจริยธรรม
และหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม
คอร์ดซ่า
สนับสนุนความพยายามทุกวิถีทางในการสร้ างโครงสร้ างเพื่อการแข่งขันตามที่สงั คมคาดหวัง
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4.7 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ชุมชน สังคม และมนุษยชน
คอร์ดซ่า ยืนยันต่อผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมถึง พนักงาน ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น และสาธารณะ
ว่าจะดาเนินธุรกิจด้ วยความเคารพและห่วงใยในสิ่งแวดล้ อม คอร์ดซ่ า
จะดาเนินกลยุทธ์ท่นี าไปสู่ความสาเร็จทางธุรกิจ
และได้ รับผลประโยชน์สงู สุดต่อผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
โดยไม่ให้ เกิดการสูญเสียโอกาสของชนรุ่นต่อไป
คอร์ดซ่า จะพัฒนาการดาเนินงานของตนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในเรื่องของความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี และความเข้ าใจใหม่ๆ
เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และวิทยาการด้ านสิ่งแวดล้ อม คอร์ดซ่า
จะเดินหน้ าอย่างมั่นคง และวัดผลได้ ในการดาเนินกิจการของคอร์ดซ่า ทั่วโลก
คอร์ดซ่า ให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการรักษาประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน
การศึกษาและกิจกรรมการกุศล การปลอดจากอาชญากรรมและทุจริต พนักงานคอร์ดซ่ า
ริเริ่มกิจกรรมด้ านสังคมด้ วยความตระหนักในความเป็ นพลเมืองดีและตอบสนองต่อสังคม
และจะพยายามอย่างเต็มกาลังในการแสดงบทบาทในองค์กรเอกชน
การให้ บริการและกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ พนักงานคอร์ดซ่า
จะต้ องปฏิบัติงานอย่างกระตือรือร้ นและฉับไวไม่ว่าจะอยู่ท่ใี ด นอกจากนี้ พนักงานคอร์ดซ่า
จะต้ องไม่เสนอหรือตอบรับสินบนหรือของกานัลในรูปแบบสินค้ าหรือบริการ
นอกเหนือไปจากปริมาณที่เหมาะสมที่สามารถรับได้
4.8 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อชื่อ “คอร์ดซ่ า” และ “ซาบันชี่”
หุ้นส่วนทางธุรกิจของคอร์ดซ่า ลูกค้ า และผู้เกี่ยวข้ องอื่นๆ ไว้ ใจคอร์ดซ่า
ในความเป็ นมืออาชีพและซื่อสัตย์ คอร์ดซ่า มุ่งมั่นที่จะรักษาชื่อเสียงของบริษัทที่ระดับสูงสุด
คอร์ดซ่า จัดให้ บริการภายใต้ กรอบนโยบายของบริษัท มาตรฐานมืออาชีพ พันธะสัญญา
และหลักจริยธรรม และดาเนินการเพื่อบรรลุหน้ าที่ความรับผิดชอบของบริษัท
คอร์ดซ่า ให้ บริการในสิ่งที่บริษัทมีศักยภาพ และพร้ อมร่ วมงานกับลูกค้ า หุ้นส่วนธุรกิจ
และพนักงานที่มีความซื่อสัตย์และชอบด้ วยกฎหมาย คอร์ดซ่า
จะไม่ร่วมงานกับผู้ท่ขี าดจริยธรรมทางสังคม หรือทาลายสิ่งแวดล้ อม หรือสาธารณสุข
พนักงานคอร์ดซ่า จะต้ องไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัว
แต่ให้ ส่อื สารทัศนะของบริษัทในที่สาธารณะ
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และในที่ซ่ึงตนเองอยู่ในฐานะเป็ นตัวแทนของบริษัท
เมื่อต้ องเผชิญกับเหตุการณ์คับขันที่อาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่คอร์ดซ่า และ / หรือ
กลุ่มบริษัทซาบันชี่ พนักงานคอร์ดซ่า จะต้ องปรึกษาบุคลากรที่เกี่ยวข้ องในลาดับแรก
โดยการดาเนินการตามกระบวนการให้ คาปรึกษาทางเทคนิคหรือบริหารจัดการที่เหมาะสม

9

มาตรฐานจริยธรรมของคอร์ดซ่า ฉบับที่ 2, อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552

II. นโยบายสนับสนุนหลักจริยธรรมทางธุ รกิจ
1. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม
คอร์ดซ่า ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็ นสาคัญ ยิ่งไปกว่านั้น
มีกฎหมายระดับท้ องถิ่นและระดับชาติท่คี รอบคลุมเรื่องการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทางาน
ซึ่งบังคับใช้ อย่างเข้ มงวด
อุบัติเหตุท่นี าไปสูก่ ารบาดเจ็บร้ ายแรงหรือถึงแก่ความตายจะได้ รับการสอบสวนอย่างรอบคอบโดยหน่วย
งานของรัฐ
การอบรมและตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเป็ นประจาและต่อเนื่องเป็ นสิ่งสาคัญในการทาความเข้ าใจแ
ละให้ การปฏิบัติงานเป็ นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
รัฐบาลทุกระดับในหลายๆ ประเทศได้ บังคับใช้ กฎหมายพิทกั ษ์ส่งิ แวดล้ อมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
หน่วยงานด้ านกฎหมายมีแนวโน้ มที่จะดาเนินการอย่างจริงจังในการบังคับใช้ กฎหมายอาญาหากองค์กรธุ
รกิจและพนักงานละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้ อม
กฎหมายด้ านสิ่งแวดล้ อมครอบคลุมเกือบทุกการดาเนินการของคอร์ดซ่ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการที่ก่อให้ เกิดการปล่อยของเสียออกสู่อากาศ ดิน หรือนา้
บริษัทต้ องรายงานต่อหน่วยงานของรัฐในกรณีท่มี ีการปล่อยสารพิษโดยไม่ได้ เจตนา
หรือมีข้อมูลใหม่ท่ชี ้ ีว่าสารเคมีอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
รัฐบาลในหลายประเทศต้ องการให้ มีการแจ้ งล่วงหน้ าก่อนบริษัทจะดาเนินการหรือนาเข้ าสารเคมีใหม่
โครงการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้ง
โครงการตรวจสอบผลการดาเนินงานเชิงสิ่งแวดล้ อมที่ได้ ผล เป็ นสิ่งสาคัญ
หลักปฏิบตั ิ :
a. มาตรฐานสูงสุดในการดาเนินงาน ความเป็ นเลิศทางธุรกิจ
คอร์ดซ่า ยึดมั่นมาตรฐานสูงสุดในการดาเนินการอย่างปลอดภัย และการปกป้ องสิ่งแวดล้ อม
พนักงานและลูกค้ าของเรา รวมทั้งชุมชนที่เราดาเนินธุรกิจด้ วย คอร์ดซ่า
ทาให้ ธุรกิจเข้ มแข็งด้ วยการเน้ นความสาคัญด้ านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด
และด้ วยความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับความคาดหวังของประชาชน
b. เป้าหมายการปราศจากการบาดเจ็ บ ความเจ็ บไข้ได้ป่วย และอุบตั ิเหตุ
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คอร์ดซ่า เชื่อว่าการบาดเจ็บ และความป่ วยไข้ ท่เี กิดจากการประกอบอาชีพทั้งหมด
รวมถึงเหตุท่เี กี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม สามารถป้ องกันได้
และเป้ าหมายของเราคือการปราศจากเหตุเหล่านี้ คอร์ดซ่ า
ส่งเสริมความปลอดภัยนอกเวลางานสาหรับพนักงาน อีกทั้ง
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมของสิ่งอานวยความสะดวกที่บริษัทมุ่งหมายที่จะสร้ าง และออกแบบ
ดาเนินการ และบารุงรักษาสิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ขนส่งทั้งหมด
เพื่อความปลอดภัยและเป็ นที่ยอมรับของชุมชน และปกป้ องสิ่งแวดล้ อม
คอร์ดซ่า เตรียมการสาหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
และพร้ อมให้ ความช่วยเหลือชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมพร้ อมสาหรับเหตุการณ์เหล่านั้น
c. เป้าหมายการปราศจากการปล่อยของเสีย
คอร์ดซ่า จะมุ่งสู่ยุคปราศจากของเสีย ณ แหล่งผลิต
วัสดุจะถูกนามาใช้ ใหม่และหมุนเวียนเพื่อลดปริมาณการบาบัดหรือกาจัด และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
หากมีของเสียเกิดขึ้นมา จะถูกกาจัดด้ วยกรรมวิธที ่ปี ลอดภัยและรับผิดชอบ คอร์ดซ่า
จะมุ่งสู่การปราศจากการปล่อยของเสีย
โดยให้ ความสาคัญต่อการจัดการกระบวนการที่อาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้ อมมา
กที่สดุ
หากวิธกี ารปฏิบัติท่ผี ่านมา ก่อให้ เกิดผลที่ต้องการการแก้ ไข คอร์ดซ่า จะเร่งดาเนินการแก้ ไขในทันที
d. การอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การขยายแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยของสัตว์
คอร์ดซ่า จะเป็ นมุ่งความเป็ นเลิศในการใช้ ถ่านหิน นา้ มัน ก๊าซธรรมชาติ นา้ แร่ธาตุ
และทรัพยากรธรรมชาติอ่นื ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทจะจัดการที่ดินของตนเพื่อเพิ่มที่อยู่อาศัยของสัตว์ท่มี ีอยู่ตามธรรมชาติ
เพือ่ บรรลุเป้ าหมายด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety, Health & Environment SHE) คอร์ดซ่า ได้พฒ
ั นานโยบาย SHE ขึ้นมา หากท่านต้องการรูข้ อ้ มูลเพิ่มเติม
กรุณาหารายละเอียดได้จากนโยบาย SHE ของคอร์ดซ่า
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หากมีขอ้ สงส้ยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมหรือข้อกาหนดของนโยบาย SHE
คุณสามารถขอคาปรึกษาได้จากผูจ้ ดั การSHE ของคอร์ดซ่า หรือ ผูจ้ ดั การ SHE ในพื้นทีข่ องคุณ
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2. พนักงาน
2.1 นโยบายสภาพแวดล้อมในการทางานทีเ่ ป็ นธรรม
คอร์ดซ่า
คานึงถึงความสาคัญในการสร้ างและรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานสาหรับพนักงานที่เป็ นธรรมเป็ น
ลาดับแรก ด้ วยการสร้ างบรรยากาศในการทางานที่ปลอดภัย มีสุขอนามัย และเป็ นธรรม
ที่ซ่ึงพนักงานเคารพซึ่งกันและกัน และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน มีพัฒนาการ และความมุ่งมั่นในการทางานของพนักงาน
คอร์ดซ่า เป็ นนายจ้ างที่เปิ ดโอกาสให้ กบั พนักงานทุกคน และไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของอายุ
เชื้อชาติ ความเชื่อ สีผิว เพศ ต้ นกาเนิด สถานภาพทางทหาร
ความพิการทั้งที่เป็ นอยู่และที่คิดว่าเป็ น ศาสนา หรือคุณลักษณะใดๆ ที่ได้ รับการคุ้มครองทางกฎหมาย
นโยบายนี้ใช้ กบั เงื่อนไขในการจ้ างงานทุกอย่าง ประกอบด้ วย การจ้ าง การกาหนดตาแหน่ง
การเลื่อนตาแหน่ง การยกเลิกจ้ าง การยุติการจ้ าง การเรียกกลับเข้ าทางาน การโอนย้ าย
การลางานชั่วคราว การชดเชย และการฝึ กอบรม
การก่อกวนในทุกรูปแบบจะได้ รับการลงโทษสูงสุดจากคอร์ดซ่ า
ห้ ามมิให้ ทุกคนที่เกี่ยวข้ องในธุรกิจของคอร์ดซ่าเลือกปฏิบัติ
หากผู้ใดฝ่ าฝื นจะถูกรายงานต่อหัวหน้ าหรือผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่จริยธรรมของบริษัท
เจ้ าหน้ าที่จริยธรรมของคอร์ดซ่า หรือคณะกรรมการจริยธรรมทันที
หลักปฏิบัติต่อไปนี้กาหนดหลักการพื้นฐานในการสร้ างและรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานที่เป็ นธรร
มที่บริษัทคอร์ดซ่า
หลักปฏิบตั ิ
a. คอร์ดซ่า
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจ้ างงานและสภาพแวดล้ อมในการดาเนินงานทั้งหมด
พนักงานคอร์ดซ่า ตอบรับทุกข้ อกาหนดของกฎหมายในการดาเนินกิจกรรมทุกประการ
b. คอร์ดซ่าดาเนินนโยบายและวิธปี ฏิบัติด้านบุคลากรในเรื่องการจ้ างงาน ซึ่งประกอบด้ วย การจ้ าง
การกาหนดตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่ง การโอนย้ าย การปรับเวียนตาแหน่ง การเลิกจ้ าง
การเรียกกลับเข้ าทางาน การลางานชั่วคราว ค่าชดเชย ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ทางสังคม
และการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบและไม่มีการเลือกปฏิบัติ
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c. คอร์ดซ่า ถือเป็ นพันธะสัญญาในการขจัดการบังคับใช้ แรงงานและการใช้ แรงงานเด็ก

2.2 ความเป็ นส่วนตัวและความลับของพนักงาน
เราเคารพชีวิตและเวลาส่วนตัวของพนักงาน
การละเมิดความเป็ นส่วนตัวของพนักงานในสถานที่ทางานหรือสถานที่ใดๆ
ที่เป็ นส่วนหนึ่งของการทางาน ถือเป็ นการกระทาผิดกฎหมายและหลักจริยธรรม และคอร์ดซ่า
จะใช้ บทลงโทษสูงสุดต่อผู้กระทาผิด
บริษัทมีเป้ าหมายที่จะจัดให้ สถานที่ทางานเป็ นที่ท่ปี กป้ องความเป็ นส่วนตัว ทั้งทางร่ างกาย ทางเพศ
และทางอารมณ์ การละเมิดความเป็ นส่วนตัวใดๆ ถือเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายและหลักจริยธรรม
ซึ่งบริษัท/บริษัทในกลุ่มจะใช้ บทลงโทษสูงสุดต่อผู้ละเมิด
เป้ าหมายของบริษัทคือการให้ พนักงานได้ ทางานในสภาพแวดล้ อมที่ปลอดจากการละเมิดทางร่างกาย
เพศ และอารมณ์ให้ มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
สิทธิส่วนบุคคลของพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ คอมพิวเตอร์ อีเมล และอินเตอร์เน็ต
ได้ รับการปกป้ อง และในสถานการณ์ท่เี สี่ยงต่อหลักจริยธรรม
บริษัทอาจจะต้ องทาการสอดส่องดูแลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงาน
คอมพิวเตอร์ของบริษัทต้ องใช้ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
และพนักงานจะต้ องไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ของบริษัท บัญชีอีเมล และวอยซ์เมลเพื่อกิจส่วนตัวโดยเด็ดขาด
หลักปฏิบตั ิ
a. การสื่อสารระหว่างบุคคลจะต้ องไม่ถูกละเมิดโดยบุคคลที่สาม
b. ข้ อมูลส่วนบุคคลที่ได้ บันทึกไว้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย จะต้ องไม่ถูกส่งต่อ/แจกจ่าย/ได้ รับ
โดยไม่ได้ รับอนุญาต
c. ข้ อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการจ้ างงาน
จะต้ องไม่ใช้ นอกเหนือวัตถุประสงค์ของการจ้ างงานหรือให้ บุคคลที่สามรับรู้
โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล
d. ชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวของพนักงานทุกคนต้ องได้ รับความเคารพ
2.3 สถานทีท่ างานทีใ่ ห้เกียรติและปราศจากการคุกคามหรือล่วงละเมิด
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คอร์ดซ่า สร้ างสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดีและเป็ นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อส่งเสริมการทางานร่วมกันและเป็ นที่ซ่ึงทาให้ คนต่างเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สีผิว ความเชื่อ
ต้ นกาเนิด ความพิการ อายุ และความคิดเห็น สามารถทางานด้ วยกันได้ อย่างเป็ นหนึ่งเดียว
การเลือกปฏิบัติโดยพนักงานหรือหัวหน้ างานในองค์กร หรือ โดยผู้ท่ไี ม่ใช่พนักงานในสานักงาน เช่น
ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้มาเยี่ยม ลูกค้ า แขกรับเชิญ และผู้จัดหาสินค้ า จะได้ รับการลงโทษสูงสุด
โดยวินัยการดาเนินธุรกิจของคอร์ดซ่านั้น
พนักงานทุกคนควรให้ ความเคารพในสิทธิและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของบุคคล
ห้ ามพนักงาน หัวหน้ างาน และผู้ท่ไี ม่ใช่พนักงานทุกคน แสดงพฤติกรรมการก่อกวนทางเพศ
ซึ่งจะทาให้ บริษัทคอร์ดซ่า และทุกคนที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทคอร์ดซ่า ได้ รับความเสียหาย
การคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ เป็ นรูปแบบหนึ่งของการเลือกปฏิบัติ
และเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ซึ่งการคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศนี้ โดยทั่วไป
หมายความถึง การรุกลา้ ทางเพศโดยไม่สมัครใจ การแสดงความต้ องการทางเพศ และกิริยาใดๆ
ที่ส่อื ถึงพฤติกรรมทางเพศ การคุกคามหรือล่วงละเมิดนี้เกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบได้ แก่
การคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศที่เป็ นเงื่อนไขในการตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพการจ้ างหรือได้ รับสิ่งตอบ
แทน และ การสร้ างสภาพแวดล้ อมหรือบรรยากาศในการทางานที่ไม่เป็ นมิตร ก่อให้ เกิดความอึดอัด
ไม่สบายใจโดยมีพ้ ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศ
การคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศทีเ่ ป็ นเงือ่ นไขในการตัดสินใจเกีย่ วกับสภาพการจ้างหรือได้รบั สิ่งตอบ
แทน
(i) การเรียกร้ องหรือยื่นข้ อเสนอเกี่ยวกับสภาพการจ้ างงานหรือสิ่งตอบแทน
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งความสุขหรือความพึงพอใจในเรื่องเพศทั้งทางตรงและทางอ้ อม
(ii) การยินยอมหรือปฏิเสธข้ อเสนอหรือข้ อเรียกร้ อง
อันจะมีผลกระทบต่อสภาพการจ้ างงานหรือสภาพการทางาน
ซึ่งทาให้ ตกอยู่ในภาวะต้ องเลือกระหว่าง ยอมให้ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
หรือจะได้ รับผลกระทบกับสภาพการทางาน หรือสภาพการจ้ างงาน
การสร้างสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการทางานทีไ่ ม่เป็ นมิตร ก่อให้เกิดความอึดอัด
ไม่สบายใจโดยมีพ้ ืนฐานเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ
การกระทาดังกล่าวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวาง/ยุ่งเกี่ยวกับผลการทางานของบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุผลอั
นควร หรือสร้ างบรรยากาศที่น่ากลัว น่าเกรงขาม หรือน่ารังเกียจในการทางาน
15

มาตรฐานจริยธรรมของคอร์ดซ่า ฉบับที่ 2, อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552

หลักปฏิบตั ิ
(a) การคุกคามหรือล่วงละเมิดที่ผิดกฎหมายสามารถเกิดขึ้นได้ หลายรูปแบบ
ซึ่งอาจเป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับวาจาหรือไม่ใช่วาจาก็ได้ พฤติกรรมเหล่านี้ถูกห้ ามโดยเด็ดขาด
ตัวอย่างของการก่อกวนที่ผิดกฎหมาย ได้ แก่
• การข่มเหงด้ วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษรต่อเชื้อชาติ เพศ ต้ นกาเนิด อายุ ศาสนา
หรือความพิการ และอื่นๆ ที่ได้ รับการคุ้มครองทางกฎหมาย
• คาวิจารณ์เกี่ยวกับสภาพร่างกาย ลักษณะภายนอก หรือวิธกี ารใช้ ชีวิตของบุคคลหนึ่ง
โดยมีพ้ ืนฐานบนเชื้อชาติ เพศ ต้ นกาเนิด อายุ ศาสนา หรือความพิการ และอื่นๆ
ที่ได้ รับการคุ้มครองทางกฎหมาย
• การรุกลา้ ทางเพศ การถูกเนื้อต้ องตัวโดยมิได้ ยินยอม พฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
ที่ไม่ใช่ทางคาพูด เช่น
การมองหรือจ้ องซึ่งผู้ถูกมองเห็นว่าเป็ นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่ไม่เหมาะสม
• การแสดงรูป การ์ตูน รูปวาด รูปถ่าย ทั้งที่ชัดเจนหรือโดยนัย
ในสถานที่ทางานที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เพศ ต้ นกาเนิด อายุ ศาสนา หรือความพิการ
และอื่นๆ ที่ได้ รับการคุ้มครองทางกฎหมาย
• เรื่องเล่าลามก เรื่องขาขัน การเสียดสีเหน็บแนม หรือคาวิจารณ์ท่เี กี่ยวกับเชื้อชาติ
เพศ ต้ นกาเนิด อายุ ศาสนา หรือความพิการ และอื่นๆ
ที่ได้ รับการคุ้มครองทางกฎหมาย
• ข้ อความหรือคาขู่ท่สี ามารถตีความ หรือเชื่อมโยง ถึง เรื่องเพศ หรือ
เรื่องศาสนาของพนักงาน และนามาเป็ นเงื่อนไข เกี่ยวข้ องกับสถานภาพการจ้ างงาน
อนาคตในทางการทางาน อัตราเงินเดือน หรือพฤติกรรมการทางานอื่นๆ
การคุกคามหรือการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของลักษณะที่ได้ รับการคุ้มครองใดๆ
ที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น ถือว่าเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย พฤติกรรมดังกล่าวไม่ว่าจะเป็ นด้ วยวาจา
พฤติกรรม หรือ สภาพแวดล้ อม ไม่เป็ นที่ยอมรับและควรได้ รับการลงโทษสูงสุด
(b) หัวหน้ างานควรทาความเข้ าใจกับพนักงานแต่ละคนถึงนโยบายพื้นฐานของคอร์ ดซ่า
ในเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการคุกคาม ล่วงละเมิด และกระตุ้นให้ พนักงานรายงาน
หากพบการละเมิดใดๆ ซึ่งหัวหน้ างานจะต้ องรายงานให้ เจ้ าหน้ าที่จริยธรรมของบริษัท
เจ้ าหน้ าที่จริยธรรมของคอร์ดซ่า หรือคณะกรรมการจริยธรรมทราบโดยทันที
16

มาตรฐานจริยธรรมของคอร์ดซ่า ฉบับที่ 2, อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552

(c) พนักงานสามารถขอเข้ าพบเจ้ าหน้ าที่จริยธรรมของบริษัทอย่างไม่เป็ นทางการได้ ทุกเมื่อ
เพื่อพูดคุยสิ่งที่ได้ ประสบมาอย่างเป็ นความลับ ข้ อร้ องเรียนต่างๆ
จะได้ รับการสอบสวนโดยเจ้ าหน้ าที่จริยธรรมของบริษัท เจ้ าหน้ าที่จริยธรรมของคอร์ดซ่า
หรือคณะกรรมการจริยธรรม
และจะแจ้ งให้ ทราบผลการตรวจสอบและบทสรุปแก่ผ้ ูท่ไี ด้ รับความเสียหาย นอกจากนี้
คณะกรรมการจะได้ เสนอแนะหาทางดาเนินการ ซึ่งสุดท้ าย
บริษัทจะเป็ นผู้ตัดสินว่าควรจะดาเนินการต่อไปอย่างไร
(d) ในกรณีปกติ ผู้แจ้ งและชื่อของผู้กระทาผิดจะถูกเก็บเป็ นความลับ อย่างไรก็ตามคอร์ดซ่ า
มีหน้ าที่สอบสวนการคุกคาม หรือการล่วงละเมิดนั้นๆ
ซึ่งการสอบสวนอาจอยู่ในรูปแบบการสัมภาษณ์ผ้ ูถูกกล่าวหาและ/หรือพยาน
(e) การประทุษร้ ายต่อ ผู้ท่แี จ้ งเหตุการณ์ การละเมิด หรือคุกคาม หรือ ต่อ ผู้ท่ชี ่วยให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ถือเป็ นการละเมิดหลักการอย่างร้ ายแรง คอร์ดซ่า จะไม่ยอมให้ การกระทานี้เกิดขึ้น
และจะรายงานต่อผู้จัดการหรือเจ้ าหน้ าที่จริยธรรมในทันที
โดยรายงานนี้จะได้ รับการดาเนินการอย่างรวดเร็วและเหมาะสมที่สุด
(f) พนักงานหรือผู้ท่ไี ม่ใช่พนักงาน จะต้ องไม่ให้ การเท็จ ต่อข้ อกล่าวหา หรือ การตรวจสอบข้ อกล่าวหา
ที่เกี่ยวกับการคุกคาม การล่วงละเมิด พนักงานที่ต้ังใจแจ้ งความเท็จ
จะถูกดาเนินการทางวินัยและอาจได้ รับโทษสูงสุดคือการยุติการจ้ างต่อไป
(g) พนักงานผู้ใดที่พบว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายของคอร์ดซ่า ในเรื่องการคุกคาม การล่วงละเมิด
จะต้ องถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงการพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน นอกจากนี้ ผู้ท่ฝี ่ าฝื น
อาจจาเป็ นต้ องได้ รับการอบรมหรือได้ รับคาปรึกษาที่เหมาะสม ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝึ กวินัย
หากพนักงานคนใดถูกพบว่า มีส่วนร่วมในการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใดก็ตาม
จะถูกบันทึกเป็ นลายลักษณ์อักษรไว้ ในแฟ้ มประวัติบุคคล การเลือกปฏิบัติ
จะส่งผลต่อการประเมินรายบุคคล ซึ่งอาจลดลง และ สูญเสียรายได้ (รวมถึงการปรับเงินโบนัส)
การให้ พักงานโดยไม่ได้ รับเงินเดือน หรือการให้ ออกจากงาน
ผู้ท่ไี ม่ได้ เป็ นพนักงานของบริษัทที่ได้ กระทาการอันไม่เหมาะสม จะถูกนาตัวออกจากคอร์ดซ่า
และคอร์ดซ่า มีสิทธิยกเลิกธุรกรรมใดๆ ที่เคยมีต่อกันได้

3. ทรัพย์สินของบริษทั และความถูกต้องทางการเงิน
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3.1 การควบคุมภายในและความถูกต้องในการรายงาน
คอร์ดซ่า จัดให้ มีมาตรฐานและกระบวนการควบคุมภายใน
เพื่อให้ แน่ใจว่าทรัพย์สนิ ของบริษัทจะได้ รับการคุ้มครองและใช้ สอยอย่างเหมาะสม
บันทึกและรายงานทางการเงินต้ องถูกต้ องและเชื่อถือได้ รายงานทางการเงิน บันทึกทางบัญชี
รายงานวิจัย รายงานยอดขาย บัญชีรับ-จ่าย สมุดบันทึกเวลา และเอกสารอื่นๆ ของบริษัท
จะต้ องแสดงการรับ-จ่ายเงินอย่างถูกต้ องและชัดเจน
พนักงานต้ องรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาและปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายใน
การทาบัญชีและการจัดทาเอกสารที่ไม่เหมาะสม และการรายงานการเงินเท็จ
นอกจากจะผิดต่อนโยบายของคอร์ดซ่า แล้ ว อาจจะผิดระเบียบทางบัญชีท่เี รายึดถือปฏิบัติด้วย
การละเมิดในลักษณะนี้มักจะมีพันธะทางแพ่งและอาญา รวมทั้งการลงโทษจากบริษัท
หลักปฏิบตั ิ
(a)
การจงใจ หรือการกระทาโดยเจตนา เกี่ยวกับ
การจัดประเภทค่าใช้ จ่ายระหว่างต้ นทุนหรือสินทรัพย์ไม่ถูกต้ อง
การเร่งหรือทาให้ ช้าในการใช้ จ่ายหรือรายรับ การจัดประเภทสินค้ าคงค้ างเป็ นสินค้ าพร้ อมขาย
และการปลอมแปลงรายงานการเดินทางและค่าใช้ จ่าย
ทั้งหมดนี้เป็ นตัวอย่างของการละเมิดมาตรฐานทางบัญชี
(b)
บัญชีและบันทึกทุกอย่างจะต้ องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยจะต้ องอธิบายและแสดงสถานภาพแท้จริงของการใช้ จ่าย ทรัพย์สนิ หนี้สนิ หรือหุ้น
และต้ องจาแนกและบันทึกรายการในสมุดบัญชีได้ อย่างถูกต้ องตามหลักการรายงานการเงินที่เป็
นสากล (International Financial Reporting Standards – IFRS)
(c)
บันทึก รายการ หรือเอกสารใดๆ จะต้ องไม่เป็ นเท็จ บิดเบือน หรือชี้นาให้ เข้ าใจผิด
จงใจเบี่ยงประเด็น ไม่สมบูรณ์โดยตั้งใจ หรือถูกปิ ดบัง
3.2 การใช้ทรัพยากรของคอร์ดซ่ า
ในการใช้ ทรัพยากรที่เป็ นสมบัติของคอร์ดซ่า จะต้ องคานึงถึงผลประโยชน์ของคอร์ดซ่าเป็ นลาดับแรก
ทรัพย์สนิ ทรัพยากร และบุคลากรของ คอร์ดซ่า จะต้ องไม่ถูกนาไปภายนอก ภายใต้ ช่ืออื่นใด
หรือเพื่อชื่อและผลประโยชน์ของอีกฝ่ ายหนึ่ง เว้ นแต่ว่าผลประโยชน์ของคอร์ดซ่านั้น
จะได้ รับการคุ้มครองละรับประกัน บุคลากรของบริษัททุกท่านจะต้ องปฏิบัติตามหลักการของ
“การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภายอย่างสูงสุด”
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การใช้ ทรัพยากรอย่างถูกต้ องเพื่อประโยชน์ของคอร์ดซ่า ต้ องใช้ เวลาให้ เหมาะสม
ในระหว่างชั่วโมงการทางานพนักงานคอร์ดซ่า จะต้ องใช้ เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่ใช้ เวลาเพื่อกิจส่วนตัว ผู้จัดการต้ องไม่มอบหมายงานส่วนตัวให้ กบั พนักงาน
โดยหลักการแล้ ว ไม่ควรมีผ้ ูมาเยี่ยมหรือมีการนัดหมายส่วนตัวในระหว่างชั่วโมงทางาน
พนักงานจะพบปะและให้ สัมภาษณ์เฉพาะแขกสาคัญเท่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กบั เหตุของการมาเยี่ยม
และต้ องอยู่ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่กระทบต่อการทางานหรือการดาเนินธุรกิจ

3.3 การปกป้องทรัพย์สินของคอร์ดซ่ า
ข้ อมูลถือเป็ นทรัพย์สนิ สาคัญที่สดุ อย่างหนึ่ง
ที่บริษัทคอร์ดซ่าจะใช้ ในการประเมินวิสยั ทัศน์ขององค์กร
กฎหมายระหว่างประเทศในการรักษาความลับทางการค้ าปัจจุบันได้ รวมข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกล
งการค้ าเสรีอเมริกาเหนือ(NAFTA) และ ข ้อตกลงทั่วไปว่าด ้วยภาษีศลุ กากรและการค ้า (GATT)
กฎหมายภายในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมากในประเด็นนี้
ประเทศส่วนใหญ่ท่คี อร์ดซ่าประกอบธุรกิจอยู่น้ัน
ได้ ระบุและกาหนดบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญาสาหรับการขโมยความลับทางการค้ า ดังนั้น
การใช้ ข้อมูลอย่างคุ้มค่า แลกเปลี่ยนอย่างเหมาะสม และรักษาระดับความเป็ นส่วนตัว
ความเป็ นเอกภาพ และการเข้ าถึงข้ อมูล
เป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของบริษัทของคอร์ดซ่าและพนักงานทั้งหมด
ความสอดคล้ องของระบบและกระบวนการบริหารจัดการข้ อมูล
และการรักษาความลับเป็ นปัจจัยสาคัญเพื่อผลกาไร/ประโยชน์สูงสุดที่กลุ่มบริษัทควรได้ รับ
รายละเอียดวิธกี ารปฏิบัติในเรื่องนี้ได้ กาหนดไว้ ในนโยบายความปลอดภั ยของข้ อมูลของคอร์ดซ่า
และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ในการเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทคู่แข่ง
พนักงานจะใช้ ทรัพยากรที่ถูกต้ องตามกฎหมายและหลักจริยธรรม
เพื่อป้ องกันการเสื่อมเสียชื่อเสียงของการดาเนินการใดๆ
ของบริษัทจากการใช้ ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์โดยไม่เหมาะสม
บริษัทหลีกเลี่ยงบทลงโทษทางแพ่งและอาญาต่อบริษัทและพนักงานในการยักยอกความลับทางการค้ า
ด้ วยการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทโดยเคร่งครัด
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หลักปฏิบัติต่อไปนี้ ได้ กาหนดนิยามข้ อมูลที่เป็ นความลับของคอร์ดซ่า
และกาหนดหลักการที่พนักงานจะควรนาไปใช้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลที่เป็ นความลับ
หลักปฏิบตั ิ
ข้ อมูลที่เป็ นความลับ ประกอบด้ วย ยี่ห้อ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เป็ นของคอร์ดซ่า
ฐานข้ อมูลที่ได้ กาหนดรหัสแล้ ว หรือที่ได้ ค้นพบ พัฒนา หรือใช้ งานโดยบุคลากร รวมทั้ง นวัตกรรม
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ท่ยี ังไม่ได้ ออกสู่ตลาด ผลสารวจหรือผลการวิจัยทุกประเภท โฆษณา
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ แผน (การตลาด, ผลิตภัณฑ์, เทคนิค) กลยุทธ์ทางธุรกิจ หุ้นส่วนยุทธศาสตร์
สัญญาค้ างและข้ อมูลเกี่ยวกับหุ้นส่วน ข้ อมูลการเงิน ข้ อมูลส่วนบุคคล รายชื่อลูกค้ า
การออกแบบผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ คุณสมบัติ รายชื่อลูกค้ าปัจจุบันและกลุ่มที่อาจจะกลายเป็ นลูกค้ า
ข้ อมูลผู้จัดหาสินค้ า และข้ อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รูปภาพ
หรือที่อ่านได้ ด้วยเครื่อง
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หลักการทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล
(a) ข้ อมูลจะต้ องไม่ถูกเปิ ดเผยโดยไม่ได้ รับอนุญาต ต่อผู้อ่นื ที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท
หรือต่อผู้ท่ไี ม่มีความจาเป็ นในการใช้ ข้อมูลนั้น
(b) ข้ อมูลจะต้ องไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ทาสาเนา หรือทาลาย มาตรการที่จาเป็ นจะนามาใช้ เพื่ออนุรักษ์
เก็บรักษา และปกป้ องข้ อมูลเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อมูลนั้น
จาเป็ นต้ องบันทึกวันที่ท่ไี ด้ ทาการเปลี่ยนแปลง
(c) แฟ้ มข้ อมูลที่เป็ นความลับจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ นาออกจากองค์กร หากจาเป็ น
ต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบหรือผู้มีอานาจจัดการสูงสุด
(d) รหัสผ่าน รหัสผู้ใช้ งาน และข้ อมูลแสดงตนอื่นๆ ที่ใช้ เพื่อเข้ าถึงข้ อมูล
จะต้ องเก็บรักษาอย่างเป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยต่อผู้ท่ไี ม่ได้ รับสิทธิ์โดยเด็ดขาด
(e) ข้ อมูลความลับของบริษัทจะต้ องไม่นามาวิพากษ์วิจารณ์ในห้ องอาหาร ลิฟท์
ยานพาหนะที่ใช้ บริการ หรือในสถานที่สาธารณะต่างๆ
(f) ข้ อมูลความลับถูกจาแนกประเภทตามลาดับชั้นความลับ
ซึ่งกล่าวไว้ ชัดเจนในรายละเอียดข้ อมูลบุคลากรของบริษัท/บริษัทแม่ควรรับทราบระดับชั้นความลับของข้
อมูลที่ได้ รับในตาแหน่งหน้ าที่ของตน และปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม
ในกรณีท่มี ีความไม่แน่นอนในเรื่องระดับชั้นความลับ ให้ ถือว่าข้ อมูลนั้นมีระดับชั้นความลับสูงกว่า
และปรึกษาผู้จัดการที่เกี่ยวข้ องหากจาเป็ น
(g) การแลกเปลี่ยนข้ อมูลบริษัทกับบุคคลและ/หรือองค์กรอื่น
เพื่อป้ องกันการรั่วไหลของข้ อมูลที่ไม่พึงประสงค์
ควรมีการลงนามในสัญญาการรักษาความลับก่อนทาการเปิ ดเผยข้ อมูล
ทั้งนี้เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ท่ไี ด้ รับข้ อมูลไปตระหนักถึงความรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยและการรักษาทรั
พย์สนิ นี้ไว้
(h) ไม่ควรมีการกล่าวอ้ างที่ไม่มีมูลความจริง และ/หรือการซุบซิบนินทาที่เกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กร
(i) ข้ อมูลค่าจ้ าง/เงินเดือน สวัสดิการ และข้ อมูลอื่นๆ
ในลักษณะเดียวกันที่สะท้ อนถึงนโยบายของบริษัท
และเป็ นข้ อมูลส่วนตัวที่ไม่ควรเปิ ดเผยต่อผู้ท่ไี ม่ได้ รับอนุญาต
การส่งข้ อมูลใดๆที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลควรส่งให้ เป็ นการส่วนตัวถึงบุคคลนั้น
ห้ ามไม่ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลบุคคลนี้ต่อผู้อ่นื โดยเด็ดขาด หรือกดดันให้ พนักงานอื่นเปิ ดเผยข้ อมูลนี้
การป้ องกันและการใช้ ทรัพย์สนิ ของบริษัทอย่างเหมาะสม รวมถึงข้ อมูลที่มีกรรมสิทธิ์
เป็ นความรับผิดชอบพื้นฐานของพนักงานทุกคน
พนักงานต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อป้ องกันทรัพย์สนิ ที่จับต้ องได้
21
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และทรัพย์สนิ อื่นๆ จากการใช้ หรือโยกย้ ายโดยไม่ได้ รับอนุญาต และป้ องกันการสูญเสียจากการลักขโมย
หรือการทาผิดหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย
สาหรับข้ อมูลเกี่ยวกับนโยบายทรัพย์สนิ ของบริษัทและความถูกต้ องทางการเงินสามารถดูได้ จากนโยบาย
การตรวจสอบภายในและความปลอดภัยของข้ อมูล
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4. หุน้ ส่วนธุรกิจและรัฐบาล
4.1

นโยบายการให้และรับของกานัล

พนักงานของคอร์ดซ่า จะต้ องละเว้ นจากการแสวงหาหรือรับของกานัล ผลประโยชน์
ความช่วยเหลือหรือความบันเทิง เพื่อตนเองหรือผู้อ่นื ซึ่งอาจมีผลต่อความเป็ นธรรมในการตัดสินใจ
และการเสนอของขวัญ ผลประโยชน์ ความช่วยเหลือหรือความบันเทิงต่อบุคคลภายนอกหรือองค์กร
ซึ่งอาจจะทาให้ ส่งผลต่อการตัดสินใจและการปฏิบัติท่ไี ม่เป็ นธรรมของบุคคลภายนอก นอกจากนี้
พนักงานคอร์ดซ่า ไม่ควรแสวงหาหรือยอมรับการให้ กู้ยืม
(นอกเหนือจากการกู้ยืมที่อัตราดอกเบี้ยตลาดปกติจากสถาบันการเงิน)
จากบุคคลหรือองค์กรธุรกิจที่ดาเนินธุรกิจด้ วยหรือเป็ นคู่แข่งทางธุรกิจกับบริษัทคอร์ดซ่า
การยึดถืออย่างมาดมั่นและเคร่งครัดกับกฎนี้ จะป้ องกันคอร์ดซ่า และพนักงานของคอร์ดซ่า
จากการถูกวิพากษ์วิจารณ์ การฟ้ องร้ องดาเนินคดี หรือความอึดอัดใจ อับอาย
ที่เกิดจากการถูกกล่าวหาหรือความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือการปฏิบัติท่ขี าดจริยธรรม จรรยาบรรณ
หลักปฏิบัติต่อไปนี้ กาหนดกรอบในเรื่องการแลกเปลี่ยนของขวัญ ของกานัล
ระหว่างพนักงานบริษัทและบุคคลภายนอก และองค์กรที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
การกาหนดหลักการที่เกี่ยวข้ องนี้เพื่อให้ พนักงานปฏิบัติตามเมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว
หลักปฏิบตั ิ
(a) ห้ ามมิให้ พนักงานคอร์ดซ่า รับผลประโยชน์ หรือของกานัลใดๆ ทั้งที่มีและไม่มีมูลค่า
อันจะทาให้ มีผลหรืออาจจะมีผลทาให้ ขาดความเป็ นธรรม
มีผลเสียต่อผลการดาเนินงานและกระบวนการตัดสินใจในขณะปฏิบัติหน้ าที่
(b) พนักงานคอร์ดซ่า สามารถรับ และ/หรือให้ ของกานัลที่ได้ กาหนดไว้ ในมาตรา (c)
หรือสามารถรับได้ ภายใต้ เงื่อนไขต่อไปนี้
• เป็ นไปตามเป้ าหมายธุรกิจขององค์กร
• เป็ นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ในปัจจุบัน
• ต้ องไม่ก่อให้ เกิดการลาบากใจต่อคอร์ดซ่า ในกรณีท่มี ีการเปิ ดเผยของกานัลต่อสาธารณะ
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(c) หากบรรลุเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในมาตรา (b) ครบถ้ วน
• พนักงานคอร์ดซ่า สามารถให้ หรือรับของกานัล ความบันเทิง
และการเลี้ยงอาหารที่สมเหตุสมผล เป็ นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ ในวงการธุรกิจ
และภายใต้ เงื่อนไข สอดคล้ องกับหลักการที่ปรากฏในตารางอานาจหน้ าที่ของบริษัท (Company
Authorization Table)
• พนักงานสามารถรับรางวัล โล่ หรื่ออื่นๆ ที่เป็ นสัญลักษณ์ท่ไี ม่มีมูลค่า
ในฐานะเป็ นที่ระลึกในการได้ เข้ าร่วมการสัมมนาหรือองค์กรในลักษณะเดียวกันเพื่อเป็ นตัวแทนของคอร์
ดซ่า
(d) กรณีท่ไี ด้ กล่าวมาข้ างต้ น และของขวัญต่างๆ ผลประโยชน์ วันหยุดพักผ่อน ส่วนลด
และอื่นๆเป็ นต้ นนี้ ที่นอกเหนือไปจากที่เป็ นตัวเงิน ไม่จาเป็ นต้ องได้ รับอนุมัติ
หากเป็ นไปตามเงื่อนไขในมาตรา (b)
และถ้ ามูลค่ารวมของของกานัลในแต่ละปี ปฏิทนิ ที่ได้ รับจากบุคคล/บริษัทใดบุคคล/บริษัทหนึ่งไม่เกิน
YTL 250 หรือเทียบเท่า
(e) ห้ ามมิให้ รับของกานัลหรือผลประโยชน์ท่ตี ้ องการการตอบแทนทั้งโดยชัดเจนและโดยนัย
(f) การรับ ให้ หรือเสนอแนะสินบน และ/หรือค่านายหน้ า ไม่เป็ นที่ยอมรับในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
(g) ห้ ามมิให้ พนักงานคอร์ดซ่า รับเงินหรือเทียบเท่า (เช่น หุ้น หรือ หลักทรัพย์ท่มี ีมูลค่าตลาด)
ไม่ว่าจานวนเท่าใดทั้งสิ้น หรือยืมเงินจากคู่สญ
ั ญา ผู้จัดหาสินค้ า ที่ปรึกษา คู่แข่งหรือลูกค้ า
หรือร้ องขอหรือยอมให้ บุคคลเหล่านี้ และ/หรือองค์กรชาระค่าเดินทาง ค่าใช้ จ่ายดาเนินกิจกรรม
หรือค่าใช้ จ่ายในลักษณะเดียวกัน
(h) ของขวัญ ของกานัล และสินค้ าสนับสนุนการขายที่คอร์ดซ่า จัดให้ ลูกค้ า ผู้ติดต่อการค้ า
หรือบุคคลที่สามที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ต้ องได้ รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของคอร์ดซ่ า
การแจกจ่ายของขวัญและสินค้ าสนับสนุนการขายที่ได้ รับการอนุมัติแล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องขออนุมัติอกี
(i) หากเป็ นไปตามเงื่อนไขในมาตรา(b) คอร์ดซ่า
สามารถรับสินค้ าและบริการที่เหมาะสมในฐานะของกานัล
และสินค้ าและบริการที่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมและคุณค่าทางศีลธรรมของผู้รับ
สามารถให้ เป็ นของกานัลได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง
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(j) ในกรณีพิเศษที่วัฒนธรรมท้ องถิ่นต้ องมีการแลกเปลี่ยนของขวัญที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่กาหนดไว้ ใ
นนโยบายของบริษัท สามารถรับของกานัลนั้นได้ ในนามคอร์ดซ่า เท่านั้น
และต้ องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง ในทุกกรณี
การแลกเปลี่ยนของขวัญควรสอดคล้ องกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น
(k) รายงานทางบัญชีและเอกสารสนับสนุนที่แสดงรายละเอียดของขวัญ ความช่วยเหลือ
และความบันเทิง ที่จัดให้ ผ้ ูอ่นื ต้ องบันทึกอย่างถูกต้ อง รวมทั้งมีคาอธิบายชัดเจนและสมเหตุสมผล
กระบวนการให้ ความเห็นชอบและลงบันทึกรายละเอียดการรับ-จ่าย ไม่ว่าจะเป็ นในรูปแบบใด
ควรดาเนินการโดยรองประธานฝ่ ายการเงินและการจัดหาของบริษัท
(l) การจ่ายเงินไม่สามารถใช้ เพื่อกระตุ้น (1) การตัดสินใจของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ไม่ว่าจะเพื่อการอนุญาตให้ ดาเนินธุรกิจใหม่ หรือต่อเนื่องกับผู้ใดผู้หนึ่ง (2)
ให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐดาเนินการใดๆ
ในกระบวนการพิจารณาเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจอนุญาตให้ ดาเนินธุรกิจใหม่
หรือต่อเนื่องกับผู้ใดผู้หนึ่ง
4.2

ค่านายหน้า เงินคืน ส่วนลด

ค่านายหน้ าจากการขาย เงินคืน ส่วนลด สินเชื่อ และเบี้ยเลี้ยง เป็ นเครื่องจูงใจปกติทางธุรกิจ
แต่ต้องพึงระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินที่ผิดกฎหมายและจริยธรรม
และต้ องให้ เป็ นไปตามระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราและภาษีต่างๆ
การจ่ายเงินในลักษณะเป็ นเครื่องจูงใจนี้ ต้ องอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล
มีเหตุผลเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ มีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างเหมาะสม
และจ่ายให้ กบั องค์กรธุรกิจที่มีสญ
ั ญาการขายหรือใบเรียกเก็บเงินดั้งเดิมกับบริษัทเท่านั้น
หลักปฏิบตั ิ
(a) ในกรณีท่เี กี่ยวข้ องกับการขายโดยบริษัท บริษัทซึ่งมีบันทึกการขาย จะเป็ นผู้จ่ายหรือให้ ค่านายหน้ า
เงินคืน ส่วนลด สินเชื่อ และเบี้ยเลี้ยงเท่านั้น และการจ่ายนั้นต้ อง
• มีมูลค่าสมเหตุสมผลกับมูลค่าของสินค้ าที่ได้ ขายไป
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• อยู่ในรูปของเช็คหรือการโอนเงินสั่งจ่ายหน่วยธุรกิจที่ได้ มีการทาข้ อตกลง
หรือมีใบเรียกเก็บเงินเดิม ไม่ใช่ส่งั จ่ายเจ้ าหน้ าที่ พนักงาน
หรือตัวแทนของหน่วยธุรกิจนั้นๆ
• สั่งจ่ายในประเทศที่มีธุรกรรมเกิดขึ้น
• มีเอกสารสนับสนุนที่สมบูรณ์ และกาหนดลักษณะและวัตถุประสงค์ของการจ่ายนั้น
(b) เมื่อบริษัทมีความจาเป็ นต้ องจ่ายค่านายหน้ า สินเชื่อ เงินคืน หรือการจ่ายลักษณะอื่น
แก่บุคคลที่สามหรือผู้รับเงิน
หรือธนาคารเจ้ าของบัญชีในประเทศนอกเหนือจากประเทศที่มีธุรกรรมเกิดขึ้น
หรือในสกุลเงินที่ไม่ได้ ใช้ กนั โดยแพร่หลาย
นอกจากการจ่ายนั้นจะเป็ นไปตามที่กล่าวข้ างต้ นแล้ วจะต้ องสอดคล้ องกับเกณฑ์ต่อไปนี่
• ต้ องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือกฎหมายว่าด้ วยภาษี
หรือมีวัตถุประสงค์ท่ผี ิดกฎหมายใดๆ
• ผู้รับเงินต้ องส่งคาร้ องที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้ าหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมายจากหน่วยธุรกิจ
ระบุวิธกี ารและสถานที่รับจ่ายเงิน
• การจ่ายเงินโดยบริษัทในฐานะผู้จัดหาสินค้ าหรือผู้จ่าย ต้ องไม่เป็ นการผิดกฎหมาย
ในกรณีท่ไี ม่สามารถหาข้ อมูลเชิงกฎหมายของการจ่ายเงินได้ จากแหล่งอื่น เช่น
ธนาคารต่างๆ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
สามารถติดต่อที่ปรึกษาท้ องถิ่นเพื่อขอคาแนะนาที่เหมาะสมได้
(c) เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ายเงิน เช่น ใบเรียกเก็บเงิน เอกสารกงสุล หนังสือจากธนาคาร
เป็ นต้ น จะต้ องไม่มีข้อผิดพลาด นาเสนออย่างถูกต้ อง หรือเรียกเก็บเงินมากเกินจริงโดยเจตนา ทั้งนี้
รวมถึงการไม่ยกเลิกหรือละเว้ นเอกสาร หรือข้ อมูลในเอกสาร หรือการส่งเอกสารผิดที่โดยเจตนา
(d) ข้ อตกลงที่จะให้ บริษัทจ่ายค่านายหน้ า เงินคืน สินเชื่อ ส่วนลด หรือเบี้ยเลี้ยง
ควรทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากไม่มี
การจ่ายเงินนั้นจะต้ องมีบันทึกอธิบายเพื่อเป็ นหลักฐานสาหรับผู้อนุมัติจ่าย
(e) การจ่ายหรือให้ ค่านายหน้ า เงินคืน สินเชื่อ ส่วนลด
หรือเบี้ยเลี้ยงโดยบริษัทที่เป็ นไปตามเกณฑ์การค้ ามาตรฐานสาหรับอุตสาหกรรม ราคารายการสินค้ า
หรือกระบวนการมาตรฐานปกติ ต้ องมีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอยู่แล้ ว
และไม่จาเป็ นต้ องทาเป็ นเอกสารในลักษณะข้ อตกลงที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือบันทึกช่วยจาอีก
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(f) การจ่ายเงินค่าสินค้ าและบริการที่บริษัทจัดซื้อ
ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ นในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ายค่านายหน้ า ฯลฯ
ยกเว้ นในกรณีท่กี ารจ่ายเงินนั้นเกิดขึ้นในประเทศปลายทางที่รับสินค้ าและบริการ
จะไม่ต้องผ่านการพิจารณาเป็ นพิเศษ
หรือต้ องมีคาร้ องขอจ่ายเงินที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้ าหน้ าที่ของผู้รับจ่าย
นอกจากมีเหตุท่ที าให้ เห็นว่าการจ่ายเงินอาจผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้ องทานองคลองธรรม
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4.3

การแข่งขันทางการค้าและการป้องกันการผูกขาด

บริษัทต้ องปฏิบัติตามกฎหมายป้ องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้ าในทุกประเทศที่ดาเนินธุรกิจ
และการสืบสวนและบังคับใช้ กฎหมายป้ องกันการผูกขาด
เป็ นผลมาจากความร่วมมือในระดับนานาประเทศของหน่วยบังคับใช้ กฎหมาย โดยทั่วไป
กฎหมายป้ องกันการผูกขาดส่วนใหญ่ในพื้นที่ท่คี อร์ดซ่า ดาเนินการอยู่
ห้ ามการตกลงหรือการกระทาที่ยับยั้งการค้ าหรือลดการแข่งขัน พฤติกรรมที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
ประกอบด้ วย การตกลงร่วมกันระหว่างคู่แข่ง เพื่อตรึงหรือควบคุมราคา
คว่าบาตรผู้จัดหาสินค้ าหรือลูกค้ าเฉพาะราย จาหน่ายผลิตภัณฑ์แบ่งอาณาเขตหรือตลาด
หรือจากัดการผลิตหรือการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
สิ่งที่ต้องพึงระวังคือต้ องให้ แน่ใจว่ากิจกรรมใดที่ดาเนินการโดยตัวแทนของบริษัทอื่น
จะต้ องไม่ถูกมองหรือตีความว่าละเมิดกฎหมายป้ องกันการผูกขาดใดๆ
นโยบายของบริษัทในเรื่องของการดาเนินการสอดคล้ องกับการป้ องกันการผูกขาด ได้ เสนอไว้ ใน
“แนวทางการดาเนินการสอดคล้ องกับการป้ องกันการผูกขาด”
ซึ่งบุคลากรทุกคนในฝ่ ายการตลาดและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
และพนักงานในด้ านอื่นที่ต้องติดต่อกับบริษัทคู่แข่ง ควรได้ ทบทวนอย่างรอบคอบ
4.4

ผลประโยชน์ทบั ซ้อน

พนักงานของคอร์ดซ่า
ต้ องหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ท่เี กี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ทบั ซ้ อนโดยตรง
หรือที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและของบริษัท
พนักงานต้ องถือเป็ นความรับผิดชอบหลักที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ ทรัพยากร ชื่อ เอกลักษณ์
และอานาจของคอร์ดซ่าในการหาประโยชน์ส่วนตัว
รวมทั้งหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ท่อี าจก่อให้ เกิดผลในทางลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
หลักปฏิบัติต่อไปนี้ ให้ ความหมายของเหตุการณ์
และ/หรือความสัมพันธ์ท่เี กี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ซึ่งพนักงานคอร์ดซ่ า
อาจประสบในขณะปฏิบัติงาน หรือในชีวิตส่วนตัว เนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และได้ กาหนดหลักการเพื่อให้ พนักงานยึดถือปฏิบัติเมื่อเผชิญสถานการณ์ดังกล่าว
28

มาตรฐานจริยธรรมของคอร์ดซ่า ฉบับที่ 2, อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552

หลักปฏิบตั ิ
(a) กิจกรรมทีอ่ าจนาไปสู่ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ในกรณีท่เี ผชิญสถานการณ์หรือกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
พนักงานคอร์ดซ่าทุกคนต้ องปฏิบัติตามหลักการที่กาหนดไว้ ต่อไปนี้

i.

การเกีย่ วข้องในกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน

พนักงานทุกคนจะต้ องไม่สร้ างสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน
หรือบุคคลที่สามที่เสนอผลประโยชน์ท่ตี ้ องตอบแทนและไม่ต้องตอบแทน ตัวอย่างเช่น
กรณีท่พี นักงานที่มีอานาจจัดซื้อ
ควรหลีกเลี่ยงการทาธุรกิจกับผู้จัดหาสินค้ าที่มีสมาชิกในครอบครัวของตนทางานอยู่
หากต้ องการยกเว้ น จะต้ องได้ รับความเป็ นชอบจากประธานบริษัทคอร์ดซ่ า
ในทานองเดียวกันนี้ พนักงานคอร์ดซ่า
ควรระมัดระวังผลประโยชน์ทบั ซ้ อนที่อาจเกิดจากมีสมาชิกในครอบครัวทางานในบริษัทคู่แข่ง
พนักงานจะต้ องไม่หาประโยชน์จากการซื้อขายข้ อมูลภายใน
รวมทั้งการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
และจะต้ องไม่เอื้อโอกาสให้ ผ้ ูอ่นื สามารถกระทาได้ เช่นกัน
เป็ นกฏเบื้องต้ นว่าพนักงานจะต้ องไม่ดาเนินธุรกิจไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อม
และจะต้ องไม่ทางานให้ บุคคลและ/หรือองค์กรอื่นภายใต้ ช่ือใดก็ตามระหว่างหรือนอกเวลาทา
งาน เพื่อค่าจ้ างหรือผลประโยชน์ท่คี ล้ ายคลึงกัน
อย่างไรก็ตามพนักงานอาจทางานกับบุคคลที่สามหรือองค์กรอื่นโดยได้ รับค่าจ้ างหรือค่าตอบแ
ทนได้ เฉพาะนอกเวลาทางานของบริษัทโดยมีข้อแม้ ว่างานนั้น;
• จะต้ องไม่สร้ างผลประโยชน์ทบั ซ้ อนกับงานที่ทาในตาแหน่งและไม่ขัดต่อหลักปฏิบัติขอ
งกลุ่มซาบันชี่
• จะต้ องเป็ นไปตามหลักจริยธรรมในการทาธุรกิจของบริษัท
• ไม่ทาให้ เกิดผลกระทบในทางเสียหายกับความสามารถในการทางานที่บริษัท
• และได้ รับการอนุมัติจากผู้บิหาร
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สาหรับหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหาร ผู้จัดการทั่วไปและผู้ใต้ บังคับบัญชาโดยตรง
จะต้ องได้ รับการนุมัติจากหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารของกลุ่มซาบันชี่
ภายใต้ คาแนะนาของคณะกรรมการจริยธรรม
และสาหรับพนักงานอื่นๆทั้งหมดจะต้ องได้ รับการนุมัติจากหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารและผู้จัดก
ารทั่วไปของบริษัท
ภายใต้ คาแนะนาของเจ้ าหน้ าที่จริยธรรมและผู้จัดการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท
พนักงานจะต้ องไม่ทาหน้ าที่เป็ นกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบในองค์กรอื่น
นอกเหนือไปจากกลุ่มบริษัทในเครือ โดยปราศจากความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
และจะต้ องไม่รับตาแหน่งในบริษัทคู่แข่ง หรือบริษัทใดๆ ที่กลุ่มคอร์ดซ่า
มีสัมพันธ์ทางธุรกิจด้ วย
พนักงานอาจทางานในสถาบันการศึกษาหรือองค์กรของรัฐที่ทางานเพื่อสังคมหรือการกุศลโด
ยจะต้ องได้ รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
ตราบเท่าที่งานนั้นไม่ทาให้ เป็ นอุปสรรคต่อความรับผิดชอบในหน้ าที่ท่มี ีอยู่ในบริษัท
ผู้จัดการที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องในการตัดสินใจเรื่องการว่าจ้ างงาน จะต้ องไม่จ้างคู่สมรส
ญาติสนิท และเครือญาติของบุคคลดังกล่าว
พนักงานอาจมีการกล่าวสุนทรพจน์ และเขียนบทความที่เกี่ยวกับอาชีพ
ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้ องกับบริษัทหรือการดาเนินการของบริษัท
และไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับนโยบายของบริษัทใดๆ ในการนี้
ต้ องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงหากมีการใช้ ช่ือบริษัทในกิจกรรมนั้นๆ
พนักงานอาจเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับพรรคการเมืองได้ เป็ นส่วนตัวและด้ วยความสมัครใจ
ผู้จัดการจะต้ องไม่ขอร้ องให้ พนักงานเข้ าไปมีส่วนร่วมหรือเป็ นสมาชิกพรรคการเมืองใด
การเข้ าไปทางานรับใช้ พรรคการเมืองใดๆจะต้ องได้ รับการอนุมัติจากฝ่ ายบริหารและต้ องเป็ น
ไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้;
• พนักงานที่เข้ าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองจะต้ องไม่ทาให้ เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อนกับบท
บาทหน้ าที่ของตนในบริษัทและไม่ขัดต่อวิธกี ารปฏิบัติงานตลอดจนแนวทางของคอร์
ดซ่า และกลุ่มซาบันชี่
• พนักงานต้ องไม่ไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองในระหว่างเวลาทางานของบริษัทหรือไม่ไป
รบกวนเวลาทางานของเพื่อนร่วมงาน
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• พนักงานต้ องไม่ใช้ ช่ ือของบริษัท ตาแหน่งหน้ าที่การงาน
หรือทรัพยากรของบริษัทในกิจกรรมทางการเมือง
สาหรับหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหาร ผู้จัดการทั่วไปและผู้ใต้ บังคับบัญชาโดยตรง
จะต้ องได้ รับการนุมัติจากหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารของกลุ่มซาบันชี่
ภายใต้ คาแนะนาของคณะกรรมการจริยธรรม
และสาหรับพนักงานอื่นๆทั้งหมดจะต้ องได้ รับการนุมัติจากหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่บริหารและผู้จัดก
ารทั่วไปของบริษัท
ภายใต้ คาแนะนาของเจ้ าหน้ าที่จริยธรรมและผู้จัดการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท
พนักงานจะต้ องไม่ให้ การสนับสนุนโดยใช้ กองทุนของบริษัท ทรัพย์สนิ
หรือบริการต่อพรรคการเมืองหรือกรรมการ ไม่ว่าจะภายในหรือต่างประเทศ
หรือต่อผู้สมัครในรัฐบาลใดๆ – ระดับชาติ ท้องถิ่น หรือต่างประเทศ นโยบายนี้ไม่ยกเว้ น
(ก) การดาเนินการของกรรมการทางการเมืองภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (ข)
การสมทบทุนจากบริษัทที่ถูกกฎหมายเพื่อสนับสนุนหรือต่อต้ านประชามติหรือประเด็นการลง
คะแนนเสียง หรือ (ค) การช่วยเหลือทางการเมืองที่ถูกต้ องตามกฎหมาย
และได้ รับการทบทวนแล้ วจากผู้บริหารของบริษัท
พนักงานสามารถบริจาคให้ บุคคลที่สามทั้งในรูปตัวเงินหรืออื่นๆนอกบริษัท
และสามารถทางานในองค์กรการกุศลได้
ii. การประพฤติผดิ ในอาชีพ
การกระทาใดๆ ของพนักงานที่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อคอร์ดซ่า
จากการใช้ อานาจของตนในการละเลยหรืองดเว้ นเพื่อประโยชน์ส่วนตนและ/หรือเครือญาติ
จะได้ รับการลงโทษสูงสุด
พนักงานจะต้ องไม่รับผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งทางตรงและทางอ้ อม
จากกิจกรรมซื้อขายและการทาสัญญาที่มีบริษัทเป็ นส่วนหนึ่ง
พนักงานจะต้ องไม่เกี่ยวข้ องในการกระทาหรือพฤติกรรมใดๆ ที่ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย
หรือที่ขัดแย้ งกับวินัยของบริษัท
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iii. ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นและ/หรือองค์กรอื่นทีบ่ ริษทั มีความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์
ห้ ามมิให้ มีการสร้ างความสัมพันธ์ส่วนตัวเชิงธุรกิจและหนี้สนิ ส่วนตัว
และ/หรือการรับสินค้ า/บริการจากลูกค้ าของบริษัท คู่สัญญา หรือผู้จัดหาสินค้ า
และบุคคลและ/หรือองค์กรที่บริษัทมีความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ด้วย
หนี้สนิ ส่วนตัวทั้งเงินสดและ/หรือสินค้ า/บริการ ไม่สามารถผลักภาระให้ ผ้ ูอ่นื
และ/หรือองค์กรอื่นที่บริษัทมีความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ด้วย
ปัจจัยต่อไปนี้ควรได้ รับการพิจารณาควบคู่ไปกับลูกค้ า การดาเนินธุรกรรมใดๆ
แม้ เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้ า ต้ องดาเนินการโดยความเห็นชอบของลูกค้ าเท่านั้น
และแม้ จะเพื่อประโยชน์ของบริษัท จะต้ องไม่มีการใช้ ประโยชน์จากจุดอ่อนของลูกค้ า
และจะต้ องไม่มีการแสวงหากาไรจากลูกค้ าจากการให้ ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้ องแก่ลูก
ค้ า
พนักงานคอร์ดซ่า จะต้ องไม่แสดงหรือกระทาการใดๆ ที่ส่อถึงการร้ องขอของกานัลจากบุคคล
และ/หรือองค์กรที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้ วย และจะต้ องไม่รับของขวัญ เงิน เช็ค
ทรัพย์สนิ การเที่ยวพักผ่อนฟรี ส่วนลดพิเศษ ฯลฯ ที่จะทาให้ บริษัทต้ องอยู่ภายใต้ ข้อจากัด
พนักงานจะต้ องไม่รับความช่วยเหลือส่วนบุคคล
หรือเงินบริจาคจากบุคคลหรือองค์กรที่บริษัทมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้ วย
และในกรณีเหล่านี้ ให้ ถือปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการให้ และรับของกานัล
iv.

ความสัมพันธ์กบั สือ่

การกระทาทุกอย่างที่เกี่ยวข้ องกับสื่อต้ องเป็ นไปตามข้ อตกลงในการสื่อสารของบริษัท
การแถลงข่าวหรือให้ สัมภาษณ์ต่อสื่อใดๆ การเข้ าร่วมสัมมนา ประชุมวิชาการ ฯลฯ
ในฐานะวิทยากร จะต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
และกิจกรรมเหล่านั้นต้ องไม่นามาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว
v.

การเป็ นตัวแทนบริษทั
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ค่าตอบแทนจากการไปเป็ นตัวแทนบริษัทในกลุ่มบริษัท สหภาพแรงงานนายจ้ าง
และองค์กรเอกชนที่มีลักษณะใกล้ เคียงกัน
จะต้ องบริจาคให้ กบั สถาบันที่เกี่ยวข้ องหรือช่องทางอื่นใดที่สถาบันกาหนด
การจ่ายเงินจากบุคคลที่สามให้ พนักงานบริษัท
เนื่องจากการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสัมมนา หรือการให้ บริการในลักษณะเดียวกัน
จะต้ องนาเงินที่ได้ บริจาคให้ องค์กรหรือที่ท่อี งค์กรกาหนด อย่างไรก็ตาม
พนักงานสามารถรับรางวัล แผ่นจารึก ฯลฯ ที่มีคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ให้ ไว้ เพื่อเป็ นที่ระลึก

4.5 ข้อจากัดทางการค้า การควบคุมการส่งออก และกฎหมายการควา่ บาตรทางการค้า
หลายประเทศที่บริษัทดาเนินการอยู่มักจะมีการกาหนดเงื่อนไขในการส่งออกและการดาเนินธุรกรรมกับ
บางประเทศ องค์กรและบุคคล ต้ องพึงระวังต่อการต่อต้ านการคว่าบาตร การควบคุมการส่งออก
ทุจริตในต่างแดน และกฎหมายศุลกากร การลงโทษรุนแรง การปรับ การเพิกถอนใบอนุญาตส่งออก
และการจาคุก สามารถนามาใช้ เมื่อมีการละเมิดกฎหมายเกิดขึ้น
รายชื่อประเทศต้ องห้ าม และข้ อจากัดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
หากพนักงานผู้ใดต้ องทางานเกี่ยวข้ องกับการขายหรือจัดส่งสินค้ า เทคโนโลยี หรือบริการข้ ามประเทศ
ควรศึกษากฎระเบียบที่เป็ นปัจจุบันเสมอ
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5. นโยบายการซื้ อขายหุน้ ของบริษทั ในกลุ่มคอร์ดซ่ า
พนักงานของคอร์ดซ่า และบริษัทในกลุ่ม
ต้ องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้ วยการค้ าหุ้นของบริษัทในกลุ่มคอร์ดซ่ า
และหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้ องในสถานการณ์ท่อี าจนาไปสู่ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน หลักปฏิบัติต่อไปนี้
กาหนดหลักการเพื่อให้ พนักงานคอร์ดซ่า ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทในกลุ่มคอร์ดซ่า
หลักปฏิบตั ิ
(a) ห้ ามผู้ท่สี ามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ใช้ ข้อมูลนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้ อง (การซื้อขายภายใน)
(b) ผู้ท่สี ามารถเกี่ยวข้ องกับการซื้อขายภายในได้ คือ ประธานและกรรมการของบริษัทมหาชน
ผู้บริหาร (ผู้จัดการขึ้นไป) ผู้ตรวจสอบ
ผู้ท่สี ามารถใช้ ข้อมูลในระหว่างการบริหารงานตามบทบาทหน้ าที่
รวมทั้งผู้ท่สี ามารถรับแจ้ งข้ อมูลทั้งทางตรงและทางอ้ อมจากการติดต่อกับผู้ท่อี ้ างถึงข้ างต้ น
(c) บุคคลเหล่านี้สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทในกลุ่มคอร์ดซ่ า
ได้ กต็ ่อเมื่อใช้ ข้อมูลที่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนเท่านั้น
(ในทางกฏหมายบางแห่งการถือหุ้นนานเกิน 3 เดือนถือเป็ นการลงทุน)
(d) พนักงานคอร์ดซ่า นอกเหนือไปจากที่กล่าวถึงข้ างต้ น
สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทในกลุ่มคอร์ดซ่ าได้ อย่างเสรี
ด้ วยการใช้ ข้อมูลที่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะโดยไม่มีข้อจากัดด้ านเวลา
(e) หลักปฏิบัติข้างต้ นใช้ กบั คู่สมรสและบุตรธิดาของบุคคลที่อ้างถึงข้ างต้ นด้ วย
ธุรกรรมใดที่กระทาโดยคู่สมรสและบุตรธิดา จะถือเสมือนการกระทาของพนักงานโดยตรง

III. ระเบียบทีจ่ ะบังคับใช้
บริษัทในกลุ่มคอร์ดซ่า ดาเนินธุรกิจในตลาดนานาประเทศ ดังนั้น
การดาเนินการของบริษัทอาจต้ องขึ้นอยู่กบั กฎหมายและระเบียบในหลายประเทศ
เมื่อต้ องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความลังเลที่เกี่ยวกับจริยธรรมในการทาธุรกิจในประเทศต่างๆ
ในขั้นแรกบริษัทจะถือปฏิบัติตามระเบียบในประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม
หากการปฏิบัติตามกฎระเบียบขัดแย้ งกับจริยธรรมที่ยึดถือปฏิบัติของบริษัทในกลุ่มคอร์ดซ่า
เราจะพยายามหาวิธกี ารแก้ ไขภายใต้ หลักจริยธรรมนี้และกระบวนการที่เรายึดถือปฏิบัติอยู่เดิม
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IV. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของพนักงาน
คอร์ดซ่า – จริยธรรม และนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้ อง
ได้ กาหนดหลักจริยธรรมในวิธกี ารประพฤติตัวและแนวทางในการทางานโดยละเอียด
ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญในลาดับแรกที่พนักงานทุกคนจะต้ องปฏิบัติตามหลักนี้ ดังนั้น
เป็ นเงื่อนไขของการทางานกับคอร์ดซ่า พนักงานทุกคนจะต้ องมีหน้ าที่
(i) ปฏิบัติงานภายใต้ กฎและระเบียบในทุกสถานการณ์
(ii) อ่านหลักจริยธรรมธุรกิจของคอร์ดซ่า เรียนรู้ ทาความเข้ าใจ ซึมซับ
และประพฤติตนให้ สอดคล้ องกับหลักการ หลักเกณฑ์ และคุณค่าของบริษัท
(iii) เรียนรู้นโยบายธุรกิจเฉพาะและทั่วไป และกระบวนการที่สาคัญต่อการทางานในบริษัท
(iv) ปรึกษาผู้จัดการหรือเจ้ าหน้ าที่ด้านจริยธรรมโกลบอลหรือบริษัทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ท้งั ข
องตนเองหรือผู้อ่นื
(v) รายงานการฝ่ าฝื นที่อาจเกิดขึ้น ด้ วยตนเองหรือผู้อ่นื อย่างเร่งด่วน แจ้ งผู้จัดการ
เจ้ าหน้ าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมโกลบอล / ท้องถิ่นและ
/หรือคณะกรรมการจริยธรรม ด้ วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร
โดยการเปิ ดเผยตัวตนหรือเป็ นความลับ
(vi) ปฏิบัติตาม “กระบวนการและวิธกี ารในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม”
ซึ่งใช้ เป็ นแนวทางในการประพฤติตนและดาเนินการต่างๆ
ตามหลักการและเมื่อต้ องแก้ ปัญหาใดๆ
(vii) ร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่จริยธรรมทั้งโกลบอลและบริษัท และ/หรือ
กรรมการจริยธรรมในระหว่างการสืบสวนที่เกี่ยวข้ องกับจริยธรรม
และรักษาข้ อมูลที่ใช้ ในการสืบสวนให้ เป็ นความลับ
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กระบวนการและวิธีการในการพิจารณาประเด็นจริยธรรม
พนักงานคอร์ดซ่า ควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
และตั้งคาถามเหล่านี้เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาแผนปฏิบัติการ
1. กาหนดประเด็น การตัดสิน หรือปัญหา
• คุณถูกขอร้ องให้ ทาสิ่งที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้ องหรือไม่
• คุณตระหนักถึงเหตุการณ์ใดๆ ในบริษัท/บริษัทแม่
หรือหุ้นส่วนธุรกิจที่อาจผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจหรือไม่
• คุณกาลังพยายามตัดสินใจในเรื่องที่คุณลังเลว่าคุณจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ เป็ นไปตามหลัก
จริยธรรมธุรกิจหรือไม่
2. คิดก่อนตัดสินใจ
• พยายามนิยามและสรุปปัญหาหรือคาถามของคุณให้ ชัดเจน
• ถามตัวเองว่าเหตุใดจึงมีสถานการณ์ลาบากนี้เกิดขึ้น
• คิดถึงทางเลือกและผลลัพธ์
• คิดถึงผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบ
• ปรึกษาผู้อ่นื
3. ตัดสินใจกาหนดแผนปฏิบตั ิการ
• กาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของคุณ
• ทบทวนข้ อเท็จจริงและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องทั้งหมด
• ศึกษานโยบาย กระบวนการ และมาตรฐานอาชีพของบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
• ประเมินความเสี่ยง และหาวิธที ่จี ะลดความเสี่ยงนั้น
• พยายามกาหนดแผนปฏิบัติการที่ดีท่สี ดุ
• ปรึกษาผู้อ่นื
4. ทดสอบการตัดสินใจของคุณ
• ทบทวนคาถามที่ควรถามในเชิงจริยธรรม
• ทบทวนคาถามในส่วนที่เกี่ยวของกับมูลค่าหลักของบริษัท
• แน่ใจว่าคุณได้ พิจารณานโยบายบริษัท กฎหมาย และมาตรฐานอาชีพ
• ปรึกษาผู้อ่นื และพิจารณาความเห็นจากผู้อ่นื ภายในกรอบของแผนปฏิบัติการ
5. เดินหน้าต่อไปด้วยทางแก้ปัญหา
• แลกเปลี่ยนการตัดสินใจพร้ อมเหตุผลของคุณกับผู้ท่เี กี่ยวข้ อง
• แลกเปลี่ยนสิ่งที่คุณได้ เรียนรู้
• แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสาเร็จของคุณกับผู้อ่นื
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คาถามสีข่ อ้ หลักที่ตอ้ งพิจารณา
1. กิจกรรม/พฤติกรรมนั้นอยู่ในกรอบกฎหมาย กฎระเบียบ และธรรมเนียมประเพณีหรือไม่
(มาตรฐาน)
o ขัดแย้ งกับมาตรฐานอาชีพหรือไม่
o ผิดกฎหมายหรือไม่
2. กิจกรรม/พฤติกรรมนั้นเหมาะสมและเป็ นธรรมหรือไม่ คุณจะไม่พอใจหรือไม่หากคู่แข่ง
(หรือผู้อ่นื ) กระทาแบบเดียวกัน (ความยุติธรรม)
o คุณคิดว่าถูกต้ องหรือไม่
3. คุณจะรู้สกึ เสียหน้ าแทนบริษัทของคุณและ/หรือผู้ถือหุ้ นหรือไม่
หากกิจกรรม/พฤติกรรมนั้นถูกเปิ ดเผยอย่างละเอียดในที่สาธารณะ
(ความรู้สกึ และคุณค่าทางจริยธรรม)
o คุณจะตกอยู่ในที่น่ังลาบากหรือรู้สกึ เสียหน้ าหรือไม่ถ้าผู้อ่ นื รับรู้การกระทาของคุณ
o ใครจะได้ รับผลกระทบจากการกระทาของคุณบ้ าง (พนักงานอื่นในบริษัท คุณ ผู้ถือหุ้น
ฯลฯ)
4. “ข้ อเท็จจริงที่รับรู้” และ “ข้ อเท็จจริงบนพื้นฐานของหลักฐาน” มีความเหลื่อมกันเพียงใด
o จะสะท้อนในหนังสือพิมพ์อย่างไร
o ผู้อ่นื จะคิดอย่างไรในสถานการณ์เดียวกัน
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หากมีคาถามหรือข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ใดๆ
คุณสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที่จริยธรรม
และ/หรือกรรมการจริยธรรมได้ ทางอีเมล
และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้
Global Ethics Compliance Officer

เจ้าหน้าที่จริยธรรมโกลบอล

e-mail

:

etik@kordsa.com

Address

:

Kordsa A.S.
Ethics Compliance Officer
Sabancı Center
34330 4. Levent
Istanbul Turkey

Phone

:

+ 90 216 300 12 99
Work hours: weekdays 08:30-12:00 am and 01:0005:30 pm
Turkish Time (GMT +2)

Local Ethics Compliance Officer / Izmit

เจ้าหน้าทีจ่ ริยธรรมประเทศตุรกี/

อิสมิท
e-mail

etik.tr@kordsa.com

Address

:

Kordsa A.S.
Ethics Compliance Officer
P.K. 196 41001 Alikahya
İzmit-Kocaeli, Turkey

Phone

:

(+90) 262 316 79 99
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ที่อยู่ไปรษณีย์

Local Ethics Compliance Officer / USA / Chattanooga

เจ้าหน้าทีจ่ ริยธรรมประเทศอเมริกา ประจาแชตตานู กา้
e-mail

chattethics@kordsa.com

Address

:

Phone

:

Kordsa, Inc.
Ethics Compliance Officer
4501 North Access Road
Chattanooga TN 37415-9990, USA
(+1) 866 421 2777

Local Ethics Compliance Officer / USA / Laurel Hill

เจ้าหน้าทีจ่ ริยธรรมประเทศอเมริกา ประจาลอเรล ฮิล
e-mail

:

Address

:

Phone

:

laurelhillethics@kordsa.com
Kordsa, Inc.
Ethics Compliance Officer
17780 Armstrong Road
Laurel Hill NC 28351, USA
(+1) 866 421 2777

Local Ethics Compliance Officer / Brasil
e-mail

:

Address

:

Phone

:

เจ้าหน้าทีจ่ ริยธรรมประเทศบราซิล

etica.brasil@kordsa.com
Kordsa Brasil S.A.
Ethics Compliance Officer
Rua Eteno, nº 3832
Polo Industrial de Camaçari
Camaçari, BA, Brazil
(+55) 71 2104 4601
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Local Ethics Compliance Officer / Indonesia
e-mail

:

Address

:

Phone

:

etika@kordsa.com
PT Indo Kordsa Tbk
Ethics Compliance Officer
Jl. Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Citeureup
Bogor 16810
Indonesia
(+62) 21 875 39 36

Local Ethics Compliance Officer / Thailand
e-mail

:

Address

:

Phone

:

เจ้าหน้าที่จริยธรรมประเทศอินโดนีเซี ย

เจ้าหน้าทีจ่ ริยธรรมประเทศไทย

etik.th@kordsa.com
Thai Indo Kordsa Co., Ltd.
Ethics Compliance Officer
Rojana Industrial Park, 1/61 Moo 5 Khanham Subdistrict
Uthai District, Ayutthaya 13210,
Thailand
(+66) 89 968 05 54

Local Ethics Compliance Officer / China
e-mail

:

Address

:

Phone

:

(+86) 532 83763282

e-mail

:

etik@sabanci.com

Address

:

H.Ö. Sabancı Holding AS
Attn: Ethics Board
Sabanci Center
34330, 4.Levent
Istanbul Turkey

Phone

:

+90 212 385 85 85

เจ้าหน้าทีจ่ ริยธรรมประเทศจี น

etik.cin@kordsa.com
Kordsa Qingdao Nylon Enterprise Limited
Ethics Compliance Officer
22 Hai An Road, Qingdao
Shandong 266031, China

Ethics Board

Work hours: weekdays 08:30-12:00 am and 01:00-05:30 pm
Turkish Time (GMT +2)
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V. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูจ้ ัดการ
ผู้จัดการของคอร์ดซ่า มีหน้ าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ สาหรับพนักงานภายใต้ กรอบ
คอร์ดซ่า – จริยธรรม ดังต่อไปนี้
i. สร้ างและรักษาวัฒนธรรมบริษัทและสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ส่งเสริมหลักจริยธรร
ม
ii. เป็ นตัวอย่างในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
ให้ ความรู้บุคลากรของตนในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักจริยธรรม
iii. สนับสนุนพนักงานในสายงานให้ แสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกั
บหลักจริยธรรม
iv. ให้ คาแนะนาแก่ผ้ ูขอคาปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทา
พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับจริยธรรมทุกด้ าน
และส่งต่อให้ เจ้ าหน้ าที่จริยธรรมทั้งของบริษัทและโกลบอล
และ/หรือกรรมการจริยธรรมโดยเร็วที่สุดในกรณีจาเป็ น
v. วางโครงสร้ างกระบวนงานในส่วนที่รับผิดชอบ
โดยให้ เกิดความเสี่ยงทางจริยธรรมน้ อยที่สดุ และดาเนินวิธกี ารที่จาเป็ นเพื่อให้ แน่ใจว่า
พนักงานในสายงานของตนปฏิบัติตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
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VI. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบอืน่
ผู้บริหารระดับสูงของคอร์ดซ่ าเป็ นผู้รับผิดชอบการบังคับใช้ คอร์ดซ่า– จริยธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้ างวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการใช้ กฎเหล่านี้
คอร์ดซ่า – จริยธรรม และนโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับหลักจริยธรรมทางธุรกิจ
จะได้ รับการทบทวนแก้ ไขและจัดทาเป็ นเอกสารโดยเจ้ าหน้ าที่จริยธรรม
ตามคาแนะนาของคณะกรรมการจริยธรรม
และจะประกาศผลการทบทวนต่อบริษัทภายหลังจากได้ รับความเห็นชอบจากประธานบริษัทคอ
ร์ดซ่า
เจ้ าหน้ าที่จริยธรรมทั้งของบริษัทและโกลบอลมีหน้ าที่;
i. แจ้ งพนักงานทุกคนทราบถึงหลักจริยธรรมของบริษัทนี้
จัดให้ มีการอบรมด้ านจริยธรรมเพื่อความกระจ่างในนโยบายและหลักการ
รวมทั้งจัดให้ มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้ต่อพนักงานทุกคน
ii. แจ้ งให้ ทราบและให้ บุคลากรใหม่ของบริษัทอ่านหลักจริยธรรม
และให้ ลงนามในหนังสือแสดงคายืนยันของพนักงาน (Employee Declaration)
iii. ในตอนต้ นปี
เจ้ าหน้ าที่จริยธรรมต้ องแน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้ ลงนามในแบบฟอร์มจริยธรรมธุ
รกิจและจัดทาข้ อมูลในหนังสือแสดงคายืนยันของพนักงานให้ เป็ นปัจจุบัน
ผู้บริหารของบริษัท ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่จริยธรรม และ/หรือกรรมการจริยธรรม มีหน้ าที่
i. ดาเนินการเพื่อให้ แน่ใจว่าคาร้ อง/คาแจ้ งความภายในกรอบของหลักจริยธรรมถูกเ
ก็บเป็ นความลับ
และป้ องกันการเอาคืนต่อผู้ท่ยี ่ นื คาร้ องภายหลังการบันทึกคาร้ องแล้ ว
ii. รักษาความปลอดภัยของตาแหน่งงานสาหรับพนักงานที่แจ้ งคาร้ อง/คาแจ้ งความ
iii. ดาเนินการเพื่อให้ แน่ใจว่าคาร้ องและคาแจ้ งความถูกสืบสวนอย่างทันเหตุการณ์
ด้ วยความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
และดาเนินการที่จาเป็ นต่อการกระทาผิดนั้นๆ
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VII. การไม่ปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรม
ผู้ท่ฝี ่ าฝื นหลักจริยธรรมธุรกิจ
และ/หรือนโยบายและกระบวนการของบริษัทอาจได้ รับการลงโทษทางวินัยรวมถึงการพ้ นสภาพจากการเ
ป็ นพนักงาน
การลงโทษทางวินัยครอบคลุมถึงผู้ท่อี นุมัติหรือสั่งการที่ไม่เหมาะสมและมีการละเมิดหลักจริยธรรม
รวมทั้งผู้ท่ไี ม่รายงานเหตุล่วงละเมิดทั้งที่ตนเองทราบ
1. คณะกรรมการจริยธรรม
เจ้ าหน้ าที่จริยธรรม และ/หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมมีหน้ าที่สบื สวนและแก้ ไขคาร้ องและคาแจ้ งความที่เกี่ยวกับการละเมิดหลักจริยธ
รรมของบริษัทในกลุ่มคอร์ดซ่า (คอร์ดซ่า – จริยธรรม) และนโยบายที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
คณะกรรมการจริยธรรมของซาบันชี่รายงานให้ ประธานของบริษัทแม่ซาบันชี่โดยตรง
คณะกรรมการจริยธรรมของบริษัทซาบันชี่
ประธาน : หัวหน้ าแผนกด้ านตรวจสอบภายใน
สมาชิก : หัวหน้ าแผนกด้ านกฎหมาย
สมาชิก : หัวหน้ าแผนกฝ่ ายแรงงานสัมพันธ์

2. แนวทางปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการจริยธรรม
เจ้ าหน้ าที่จริยธรรมและกรรมการจริยธรรมดาเนินการภายใต้ กรอบแนวทางดังต่อไปนี้
i.
ii.

รักษาคาร้ อง/คาแจ้ งความและชื่อผู้แจ้ งเป็ นความลับ
ดาเนินการสืบสวนอย่างเป็ นความลับให้ มากที่สดุ
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iii.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

x.

มีอานาจขอข้ อมูล เอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการสืบสวนโดยตรงจากแผนกที่เกี่ยวข้ อง
วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสารเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการสืบสวน
กระบวนการสืบสวนต้ องได้ รับการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง ข้ อมูล หลักฐาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
บันทึกต้ องได้ รับการลงนามเห็นชอบจากประธานและสมาชิกของคณะกรรมการจริยธรรม
การสืบสวนต้ องดาเนินการโดยเร่งด่วน และแก้ ไขโดยเร็วที่สดุ ที่จะเป็ นไปได้
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมต้ องเร่งดาเนินการโดยทันที
แผนกและหน่วยที่เกี่ยวข้ องจะได้ รับแจ้ งผลลัพธ์ของการพิจารณา
ในระหว่างปฏิบัติหน้ าที่
ประธานและสมาชิกของคณะกรรมการจริยธรรมและเจ้ าหน้ าที่จริยธรรมปฏิบัติงานอย่างอิส
ระ และปราศจากแรงกดดันหรือการชี้แนะจากผู้บังคับบัญชาและองค์กรตามสายงาน
หากจาเป็ น อาจขอ “ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ”
และผู้เชี่ยวชาญให้ คาปรึกษาเพื่อให้ แน่ใจว่าได้ ดาเนินมาตรการที่จาเป็ นและไม่ละเมิดหลักก
ารการรักษาความลับในระหว่างการสืบสวน
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VIII. เอกสารยินยอมให้ ความร่วมมือตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ
แบบฟอร์มเอกสารยินยอมให้ ความร่วมมือตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจจะต้ องดาเนินการโดยพนักงานแ
ต่ละคนภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี และต้ องจัดส่งไปยังฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

คาถาม
1.

คุณทราบหรือไม่ว่าใครคือตัวแทนด้ านจริยธรรมทางธุรกิจ ของ บริษัท กรุณาระบุช่ อื
ใช่

2.

คุณเคยลงนามรับทราบข้ อบังคับผูกพัน ที่จะต้ องปฏิบตั ติ ามเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจของคอร์ดซ่า
เมื่อครั้งแรกเข้ าทางานบริษัทหรือไม่

3.

คุณเคยเข้ าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ จริยธรรมทางธุรกิจ ของ คอร์ดซ่า หรือไม่

ในช่วงปี ที่ผ่านมา;
4.

คุณได้ กระทาการใดๆ ที่ฝ่าฝื นกฎหมายที่มอี ยู่ หรือ นิตบิ ญ
ั ญัตอิ ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ องหรือไม่

5.

คุณใช้ ข้อมูลที่เป็ นความลับของทางบริษัทเพื่อประโยชน์ของคุณหรือผู้อ่นื และ/หรือ
คุณได้ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็ นความลับให้ แก่บุคคลที่สามนอกเหนือจากหน้ าที่ของคุณหรือไม่

6.

คุณได้ เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับธุรกิจอื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อมโดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั
ษรจากทางบริษัทหรือไม่

7.

คุณถูกเสนอให้ รับการสนับสนุน ของขวัญ ผลประโยชน์ ความช่วยเหลือ สิ่งบันเทิงใจใดๆ
จากบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หลักจริยธรรมทางธุรกิจหรือ
นโยบายการมอบและรับของขวัญหรือไม่

8.

คุณเคยเรียกร้ อง หรือรับการสนับสนุน ผลประโยชน์ ความช่วยเหลือ สิ่งบันเทิงใจใดๆ เพื่อตัวคุณเอง
หรือเพื่อบุคคลที่สาม อันขัดกับนโยบายการมอบและรับของขวัญหรือไม่

9.

คุณก่อให้ เกิดการดาเนินการทางธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆ ที่ไม่ได้ มกี ารกาหนดอย่างชัดเจน
หรือไม่ได้ มกี ารบันทึกไว้ ในรายงานทางบริษัทอย่างครบถ้ วนหรือไม่

10.

คุณได้ รับเงินสด สิง่ ที่เทียบเท่าเงิน หรือเงินกู้ (นอกเหนือจากเงินกู้ยืมตามปรกติจากสถาบันกู้ยืมเงิน
ณ ดอกเบี้ยกู้ยืมตามตลาด) เพื่อตัวเองหรือผู้อ่นื
จากบุคคลหรือบริษัทอื่นที่มหี รือตั้งใจที่จะสร้ างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทางกลุ่มบริษัทของคอร์ดซ่า
หรือเป็ นคู่แข่งกับกลุ่มบริษัทคอร์ดซ่าหรือไม่
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ไม่ใช่

11. คุณหรือบุคคลในครอบครัวของคุณ (ภายใต้ การรับรู้ของคุณ)
ได้ รับผลประโยชน์ทางการเงินจากองค์กรที่เป็ นคู่แข่ง
หรือองค์กรที่อยากสานสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทางบริษัทหรือไม่
12. คุณได้ เข้ าไปเป็ นหนึ่งในคณะผู้บริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา
หรือผู้รับจ้ างในองค์กรที่เป็ นคู่แข่งกับทางบริษัท หรือ องค์กรใดๆ
ที่มหี รือตั้งใจจะสร้ างความสัมพันธ์กบั ทางบริษัทหรือไม่
13. คุณได้ กระทาการใดๆ เสมือนเป็ นนายหน้ า ผู้แทนจาหน่าย หรือผู้ไกล่เกลี่ย
หรือทาหน้ าที่แทนบุคคลที่สามในการดาเนินการทางธุรกิจเพื่อเข้ ามาดาเนินงานในบริษัท
หรือมีโอกาสเข้ ามาดาเนินงานในบริษัทหรือไม่
14. คุณได้ เข้ าไปดาเนินการหรือไกล่เกลี่ยในข้ อตกลงใดๆ อันเกี่ยวข้ องกับครอบครัวของคุณหรือ
บุคคลอื่นที่คุณมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลด้ วย
ที่อาจทาให้ คุณทางานขัดกับผลประโยชน์ของทางบริษัทหรือไม่
15. คุณเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ในนามของบริษัทที่อาจนามาซึ่งความเสียหายต่อคุณ
หรือบริษัทเองโดยที่ไม่ได้ รับการอนุมตั จิ ากทางบริษัทก่อนหรือไม่
16. คุณละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ร่วมงานหรือผู้ว่าจ้ างอื่น ๆ ทางร่างกาย ทางเพศ และ/หรือ
ทางจิตใจหรือไม่
17. คุณแบ่งแยก พนักงานในบริษัทบุคคลใดก็ตามโดยอายุ เชื้อชาติ หลักความเชื่อ นิกาย สีผวิ เพศ ภาษา
เชื้อชาติ สภาวะการแต่งงาน สภาวะการเป็ นทหาร ความคิดเห็นทางการเมือง
ความพิการอันรวมไปถึงความพิการภายนอกและภายใน ศาสนา
หรือลักษณะพิเศษเฉพาะที่ได้ รับการปกป้ องอย่างใดอย่างหนึ่งทางกฎหมายหรือไม่
18. คุณได้ ทาการประนีประนอมหรือพยายามยอมรับข้ อแตกต่างในเรื่องเพศ ศาสนาและเชื้อชาติ
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือไม่
19. นอกจากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
คุณเคยได้ รับรู้เหตุการณ์หรือพฤติกรรมใดๆที่คุณเชื่อว่าน่าจะขัดต่อหลักจริยธรรมทางธุรกิจของคอร์ดซ่า
หรือเคยประสบมาด้ วยตนเองบ้ างหรือไม่
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