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หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น 

ที่ไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น เราไม่ได้วัดความสำาเร็จจากผลการดำาเนินงานเท่านั้น แต่เราวัดจากวิธีการที่ได้มาซึ่งผลการดำาเนินงาน
นั้นด้วย การปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของเรา และเราจะต้องทราบ 
ทำาความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ (COBC) อย่างเคร่งครัด

เมื่อท่านอ่านคู่มือฉบับนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความประพฤติที่กลุ่มบริษัทคาดหวังจากท่าน และวิธีการที่ท่านจะนำา
มาตรฐานดังกล่าวไปปรับใช้กับการทำางานในแต่ละวัน เมื่อปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ ท่านจะสามารถแสดงให้บุคคลที่ท่าน
ติดต่อด้วยได้เห็นถึงค่านิยมหลักของไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น ซึ่งจะทำาให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำางานในเชิงบวกและเป็นไปตาม
หลักจรรยาบรรณมากขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้ไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่นกลายเป็นผู้นำาทางธุรกิจซึ่งเป็นที่น่านับถือในระดับโลก

คู่มือฉบับนี้ยังตั้งคำาถามต่อมุมมองของเราที่มีต่อมาตรฐานความประพฤติที่เราพึงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้เรา
สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดหลักจรรยา
บรรณหรือความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการละเมิดดังกล่าว ท่านสามารถใช้ช่องทางการรายงานที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ติดต่อเรา” เพื่อ
รายงานข้อกังวลดังกล่าวได้

ในคู่มือฉบับนี้ คำ�ว่� “กลุ่มบริษัท” และ “ไซม์ ด�ร์บี้ แพลนเทชั่น” จะใช้แทนกันเพื่ออ้�งถึงกลุ่มบริษัท ไซม์ ด�ร์บี้ แพลนเทชั่น เบอร์ฮ�ด ในกรณี
ทั่วไป นอกจ�กนี้ คำ�ว่� “เร�” “ของเร�” “เร�” และ “ท่�น” จะใช้เพื่ออ้�งถึงกลุ่มบริษัท ไซม์ ด�ร์บี้ แพลนเทชั่น เบอร์ฮ�ด รวมถึงกรรมก�รบริษัท
และพนักง�นทุกคนของกลุ่มบริษัท และในบ�งกรณี คำ�ว่� “ท่�น” จะถูกใช้เพื่ออ้�งถึงคู่ค้�และหุ้นส่วนท�งธุรกิจของกลุ่มบริษัทด้วย

บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น เบอร์ฮาด
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ไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น

2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ค่านิยมหลักของกลุ่มบริษัท ไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น

หลักการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น

ความซื่อสัตย์ 

ยึดมั่นในคุณค่าส่วนบุคคลและคุณค่าทางวิชาชีพในระดับสูงในทุกๆการติดต่อหรือการตัดสินใจทางธุรกิจของเรา

ความเคารพและความรับผิดชอบ

เคารพบุคคลที่เราติดต่อด้วย รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เราดำาเนินงาน (ทั้งภายในและภายนอก) และมีความมุ่งมั่นที่จะรับ

ผิดชอบต่อการกระทำาของตนทุกประการ

ความกล้าที่จะริเริ่มสิ่งใหม่

ค้นหาและไขว่คว้าโอกาสที่ผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วและคล่องแคล่ว โดยไม่หวั่นต่ออุปสรรคที่ขวางหน้า

ความเป็นเลิศ

ต่อยอดความเติบโตก้าวหน้าเพื่อตนเองและเพื่อธุรกิจของเรา ด้วยความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะบรรลุถึงผลลัพธ์ที่เป็นเลิศของ

ธุรกิจและของตนเอง

หลักการพื้นฐานของกลุ่มบริษัทสร้างขึ้นโดยอิงจากค่านิยมหลัก ซึ่งเป็นแนวทางการดำาเนินการของเราและเป็นวิธีการที่เรา
ใช้เพื่อดำาเนินธุรกิจ โดยหลักการทางธุรกิจที่เรายึดมั่นปฏิบัติประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 

สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำาคัญสำาหรับพนักงานของเราและชุมชนที่เราประกอบธุรกิจอยู่ เราจะทำาให้แน่ใจ
ว่าการดำาเนินธุรกิจของเรามีความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก ตลอดจนให้ความเคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาว.  

การปฏิบัติตามข้อกำาหนด

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้ในประเทศที่เราดำาเนินธุรกิจอยู่ 

การทำางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมและช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นด้วยการมีความสำานึกรับผิดชอบต่อสังคมในทุกที่ที่เราดำาเนินธุรกิจ โดยไม่ส่ง
ผลกระทบผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

การดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

การดำาเนินการให้แน่ใจว่าเราส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและแข่งขันอยู่บนพื้นฐานแห่งจริยธรรม
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เรียน เพื่อนร่วมงานทุกท่าน

เมื่อสองสามปีก่อน เราได้เริ่มเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของเราโดยการสร้างวัฒนธรรมการทำางานที่เน้นความสำาเร็จที่กลุ่ม บริษัท 

ไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น เบอร์ฮาด (SDPB) เราเริ่มจากการใช้หลักการ RISE ซึ่งซึ่งหมายถึง “ผลลัพธ์ (Results) นวัตกรรม 

(Innovation) ความยั่งยืน (Sustainability) และพลังงาน (Energy)” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผ่านการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมและ

องค์กรที่ยั่งยืน ด้วยหลักการ RISE เราได้นำาวิธีคิดเพื่อความสำาเร็จ 6 ประการ (6 Winning Mindsets) ความเชื่อเกี่ยวกับการดำาเนิน

งานให้บรรลุผลสำาเร็จ (Deliver Results) การดำาเนินงานโดยเนินลูกค้าเป็นหลัก (Customer First) การให้ความสำาคัญกับบุคคลผู้มี

ศักยภาพสูง (Value Talent) การสร้างความเชื่อมั่น (Build Trust) การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 

และ การให้อำานาจในการตัดสินใจ (Empowered Decisions) มาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนการกระทำาและเป็นแนวทางในที่นำาเราไปสู่

ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา

หลังจากทำาการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซา มาเลเซีย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรา

ได้ดำาเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการเร่งความเป็นเลิศในการดำาเนินงาน (APEX) ซึ่งเราได้กำาหนดให้ RISE 

และ APEX เป็นแนวทางที่เราจะมุ่งไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยเร่งพัฒนาทั้งการดำาเนินงานและสุขภาพขององค์กรของไปพร้อม

กันอย่างสมดุล RISE ก่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วม ซึ่งทำาให้เราพูดภาษาเดียวกัน และทำาให้เรามีมาตรฐานที่สอดคล้องกับทัศนะ APEX 

ปัจจุบัน ในขณะที่เราทำาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย เราต้องปรับตัวให้อยู่รอดกับ “ชีวิตวิถีใหม่” โดยการสร้างองค์กรที่มีความ

คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีประสิทธิผล เราสามารถดำาเนินการให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา การรักษาไว้ซึ่งการ

กำากับดูแลกิจการในระดับที่เหมาะสมที่สุดและการควบคุมบริษัทผ่านการสร้างความเข้มแข็งให้กับค่านิยมหลักของเรา

ในกรณีนี้ หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ (COBC) ถือเป็นเครื่องมือที่สำาคัญที่เราใช้เป็นแนวทางในการยกระดับค่านิยมหลักของเรา 

ทั้งความซื่อสัตย์ ความเคารพและความรับผิดชอบ ความกล้าที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ และความเป็นเลิศ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา และเกิด

ความคลุมเครือในการตัดสินใจ เราอาจต้องพยายามหาทางแก้ไขด้วยวิธีการอื่น อย่างไรก็ตาม ผมมั่นใจว่ามาตรฐานความประพฤติ

ที่ระบุไว้ใน COBC จะยังเป็นเสมือนเข็มทิศด้านศีลธรรม ซึ่งจะช่วยนำาทางให้เราดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ซื่อตรง และมีจรรยา

บรรณได้ต่อไป ขอให้ทุกท่านระลึกไว้เสมอว่าเราควรทำาในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายนักก็ตาม

ในองค์กรระดับโลกซึ่งมีพนักงานกว่า 90,000 คน การว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสมซึ่งมีทัศนคติที่เหมาะสมกับบริษัทเป็นเรื่องจำาเป็น

เมื่อเรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในขณะที่เราเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพการทำางาน

สูงโดยอาศัยหลักการของ RISE เพื่อไปสู่ APEX จรรยาบรรณทางธุรกิจที่เหมาะสมถือเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร 

นอกจากนี้ ยังถือเป็นบททดสอบเกี่ยวกับพันธสัญญาร่วมของเราในการรักษาไว้ซึ่งค่านิยมหลักของกลุ่มบริษัท การกระทำาของเรา

จะจะเป็นสิ่งที่กำาหนดเรา และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำาค่านิยมของเราไปเป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเราจะก้าวข้ามไปเป็น 

“ผู้นำาในอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์มแบบบูรณาการระดับโลก” 

“RISE เพื่อไปสู่ APEX ด้วยความมุ่งมั่นและซื่อตรง” 

โมฮัมหมัด เฮลมี โอทมัน บาชา

กรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท

สารจากกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท
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1. วัตถุประสงค์

 คู่มือ COBC ฉบับนี้เป็นแนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานความประพฤติที่กลุ่มบริษัทคาดหวังจากกรรมการและพนักงานทั้งหมดของ
กลุ่มบริษัทไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น ตลอดจนคู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ มาตรฐานความประพฤตินี้กำาหนดขึ้นจากค่านิยมหลัก
และหลักการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท.

2. ขอบเขต

 COBC เป็นแนวทางปฏิบัติสำาหรับกรรมการและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงพนักงานที่ถูกส่งตัวไปทำางานกับ
กิจการร่วมค้า บริษัทในเครือ หรือบริษัทสาขา เราคาดหวังว่าคู่ค้าจะปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน ขณะ
เดียวกันก็ส่งเสริมให้หุ้นส่วนทางธุรกิจปรับใช้หลักการและมาตรฐานความประพฤติในลักษณะเดียวกัน

 COBC เป็นแนวทางปฏิบัติสำาหรับธุรกิจและประเทศทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่

3. หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ COBC

 เราภูมิใจที่ได้รับกล่าวขานว่าเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ รวมถึง
พันธสัญญาร่วมในการรักษาไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตในการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

 COBC ไม่ใช่เอกสารที่ละเอียดครบถ้วนและไม่ได้ระบุสถานการณ์ทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ ท่านมีหน้าที่ต้องศึกษาและทำาความ
คุ้นเคยด้วยตนเองและปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ กฎหมาย และข้อบังคับของประเทศที่กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่อย่าง
ละเอียด

 เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างข้อกำาหนดของคู่มือฉบับนี้ นโยบายและหน่วยงานของกลุ่มบริษัท (GPA) และข้อกำาหนดของ
กฎหมาย ให้ดำาเนินการตามข้อกำาหนดที่เคร่งครัดกว่าเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากแนวทางปฏิบัติของท้องถิ่นขัดแย้งกับคู่มือ
ฉบับนี้ ท่านต้องปฏิบัติตาม COBC เป็นหลัก

 ข้อความอย่างเป็นทางการของคู่มือฉบับนี้จัดทำาเป็นภาษาอังกฤษ และหากมีความขัดแย้งกับคำาแปลของคู่มือฉบับนี้ ให้ยึด
ข้อความฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 เหนือสิ่งอื่นใด ท่านต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนทำาการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
 
4. ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ COBC

 นอกจากความเข้าใจและการปฏิบัติตาม COBC ในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินการดังนี้ 

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคลากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านมีความเข้าใจและปฏิบัติตาม COBC อย่างเคร่งครัด 
 • ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและค่านิยมทางจรรยาบรรณที่ดีผ่านความเป็นผู้นำา โดยประพฤติตนเป็นแบบอย่าง และ 
 • ให้แนวทางแก่บุคคลอื่นที่มีความกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ COBC 

 กรรมการและพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทต้องอ่านและปฏิบัติตาม COBC เมื่อได้รับการแต่งตั้งหรือเข้าร่วมกลุ่มบริษัท 
และอาจมีการลงโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน ในกรณีที่มีการละเมิด COBC การละเมิด COBC ที่
เกี่ยวข้องกับการกระทำาผิดทางอาญาอาจทำาให้เกิดการดำาเนินคดีได้ หลังจากส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม

 ในฐานะคู่ค้า ท่านต้องทำาความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องของ COBC หากมีการละเมิด COBC อาจทำาให้ท่าน
ถูกขึ้นบัญชีดำาของกลุ่มบริษัทฯ ได้ หุ้นส่วนธุรกิจควรนำาหลักการและมาตรฐานความประพฤติในลักษณะเดียวกันมาประยุกต์ใช้

 การบริหารจัดการ COBC อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของประธานฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและการประกัน
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การทำางานร่วมกับบุคคลอ่ืน

• ท่านเคยปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็นธรรมและปราศจาก

ความเคารพหรือไม่? 

• ท่านเคยล้อเลียนหรือแสดงความเห็นอย่างไม่เหมาะสมต่อเพ่ือน

ร่วมงานของท่านหรือไม่? 

• ท่านทำางานอย่างซ่ือสัตย์และตรงไปตรงมาหรือไม่? 

• ท่านปฏิบัติตามข้ันตอนความปลอดภัยในสถานท่ีทำางานหรือไม่? 

• เพ่ือนสนิทของท่านขอให้ท่านแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับเพ่ือนร่วมงาน

ในกลุ่มบริษัท ท่านได้รับอนุญาตให้ทำาหรือไม่? 

ถามตนเองว่า:
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5. การทำางานร่วมกับบุคคลอื่น

 กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำางานที่บุคลากรทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ ความไว้วางใจ และการ

ให้เกียรติ

 5.1 ความเคารพ

  ท่านต้องปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ด้วยความเคารพ 

ความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์ และการให้เกียรติ

 5.2 โอกาสที่เท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ

  กลุ่มบริษัทให้โอกาสแก่บุคลากรทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน และพยายามอย่างเต็มที่ในการดำาเนินการให้แน่ใจว่าการ

ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างจะอยู่บนพื้นฐานของคุณสมบัติ ความดีความชอบ ประสิทธิภาพในการทำางาน และ

ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

  ท่านต้องไม่เลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ความพิการ สัญชาติ ศาสนา อายุ หรือเพศวิถี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อ

บังคับระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการคัดเลือกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะเท่านั้น

 5.3 การคุกคามและการใช้ความรุนแรง

  เราไม่ยอมรับการคุกคามและการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ การกระทำาหรือพฤติกรรมเหล่านี้รวมถึงการแสดงความ

เห็นในทางเสื่อมเสียเกี่ยวกับลักษณะทางเพศ เชื้อชาติ หรือชาติพันธุ์ และการคุกคามทางเพศ การเผยแพร่ข่าวลือที่

สร้างความเสียหาย หรือการใช้อีเมล์ ข้อความเสียง และช่องทางการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ ในการส่งต่อข้อความที่สร้าง

ความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่บุคคลอื่น

 5.4 สารผิดกฎหมาย

  กลุ่มบริษัทห้ามไม่ให้บุคลากรใช้หรือส่งต่อยาเสพติดผิดกฎหมายหรือสารผิดกฎหมายอื่น ๆ ทั้งหมดในสถานที่ปฏิบัติ

งานอย่างเคร่งครัด

 5.5 อาชญากรรม

  ท่านต้องไม่มีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีจัดว่าเป็นการบ่อนทำาลายเข้าไปพัวพันกับการก

ระทำาความผิดใดๆ อาชญากรรม หรือการกระทำาอื่น ๆ ที่อาจถูกลงโทษตามกฎหมายของประเทศต่าง ๆ หากท่านถูก

ศาลตัดสินว่ามีความผิด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่เป็นบ่อนทำาลายหรือกระทำาความผิดทางอาญา ท่านจะถูก

ดำาเนินการตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ 

 5.6 สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

  กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ท่านต้องสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาพ

แวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในสถานที่ทำางานโดย

 • ใช้อุปกรณ์ป้องกันทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทกำาหนดให้ท่านใช้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ป้องกันทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี

 • รายงานให้ผู้บริหารทราบทันทีหากพบอุปกรณ์และเครื่องมือที่ไม่ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่เป็นอันตราย รวมถึง

อุบัติเหตุต่าง ๆ และ

 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศต่าง ๆ รวมถึงระเบียบและ

ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพของกลุ่มบริษัท

  นอกจากนี้ ท่านต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานและสาธารณชน รวมถึงรายงานการกระทำาอันเป็นการ

ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานที่ทำางาน ในกรณีที่มีข้อสงสัย กรุณา

สอบถามหัวหน้างานทันที
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 5.7 สิทธิมนุษยชน

  กลุ่มบริษัทมีหน้าที่ให้ความเคารพ สนับสนุน และรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชนและหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ พันธสัญญาของเราครอบคลุมบุคคล

ทั้งหมดที่อยู่ภายในเขตอิทธิพลของเรา ซึ่งประกอบด้วยพนักงาน คนงานฝ่ายปฏิบัติการ คู่ค้า และชุมชนโดยรอบ

สถานประกอบการของเรา นอกจากนี้ เราสัญญาว่าจะทำางานร่วมกับคู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้บุคคลดัง

กล่าวเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุไว้ในนโยบายของกลุ่มบริษัท และผลักดันให้มีคำามั่นสัญญาในลักษณะเดียวกันใน

หลักปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจของพวกเขา

  ในกรณีที่เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในทางลบอันเนื่องมาจากกิจกรรมทางธุรกิจของเรา เราสัญญาว่าจะบรรเทา

ผลกระทบในทางลบ ตลอดจนพิจารณาหาทางและแก้ไขผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  เราจะดำาเนินการให้แน่ใจว่ามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของเราสอดคล้องกับข้อบังคับของกฎหมายท้องถิ่น และ

สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามกฎบัตรสิทธิมนุษยชนของไซม์ ดาร์บี้ แพลน

เทชั่น เราเคารพสิทธิของพนักงาน คนงานฝ่ายปฏิบัติการ และชุมชนของเรา ผ่านพันธสัญญาของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จำากัดเพียง

 • การมอบโอกาสที่เท่าเทียม

  เราส่งเสริมความความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง และเราจะไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ 

พันธสัญญาในข้อนี้จะตีความร่วมกับข้อ 5.2

 • การเคารพเสรีภาพในการสมาคม

  เราเคารพสิทธิของพนักงานในการเข้าร่วมและก่อตั้งองค์กรตามที่พวกเขาเลือกด้วยตนเอง รวมถึงการเจรจาต่อ

รองร่วม

 • การขจัดการแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องทุกรูปแบบ

  เราพยายามที่จะขจัดการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานที่ถูกผูกมัด การเป็นทาส การค้ามนุษย์ และการแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศในทุกรูปแบบ

 • การส่งเสริมสภาพการทำางานที่เอื้อประโยชน์

  เราจะสร้างสภาพแวดล้อมการทำางานและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงานของเราทุกคน เราพยายามอย่างเต็มที่

ในการให้ค่าจ้างอย่างเป็นธรรมรวมถึงการเข้าถึงความจำาเป็นขั้นพื้นฐานแก่พนักงานและคนงานฝ่ายปฏิบัติการ

ทั้งหมดของเรา

 • การส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพ

  เราจะสร้างสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพให้แก่พนักงานและคนงานฝ่ายปฏิบัติการของ

เรา และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน พันธสัญญาข้อนี้จะตีความร่วมกับข้อ 5.6

 • การเคารพสิทธิของชุมชนและสิทธิของคนพื้นเมือง

  เรายึดมั่นในกระบวนการขอความยินยอมโดยสมัครใจโดยได้ข้อมูลล่วงหน้า  และตระหนักว่าชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิ

ให้หรือระงับความยินยอมเกี่ยวกับโครงการที่เสนอซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อที่ดินที่พวกเขาเป็นเจ้าของ ครอบครอง 

หรือใช้ประโยชน์ในทางอื่น
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 • การคุ้มครองสิทธิของบุคคลกลุ่มเปราะบาง

  เราคุ้มครองและเคารพสิทธิของบุคคลกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มชายขอบ บุคคลผู้มีความสามารถที่แตกต่าง และผู้

ลี้ภัย

 • การคุ้มครองสิทธิของเด็ก

  เราจะหาทางที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก และคุ้มครองเด็กจากการถูกทารุณกรรมหรือแสวงหาผล

ประโยชน์ในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงค้าประเวณีเด็ก การค้ามนุษย์เด็ก แรงงานเด็ก และสื่อลามกเด็ก

 • การกำาจัดความรุนแรงและการคุกคามทางเพศ

  เราจะหาทางที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการคุกคามและการละเมิดทุกรูปแบบ และให้ความช่วยเหลือ

ผู้ที่ได้รับความเสียหาย พันธสัญญาในข้อนี้ให้ตีความร่วมกับข้อ 5.3

  เม่ือต้องพบกับความขัดแย้งระหว่างธรรมเนียมปฏิบัติและ/หรือมาตรฐานของท้องถิ่นกับและระดับนานาชาติภายใน

ประเทศและดินแดนที่เราดำาเนินกิจการอยู่ เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานที่สูงกว่าเท่าที่เป็นไปได้ 

และอยู่ภายใต้ข้อจำากัดของกฎหมายของประเทศดังกล่าว

  เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเคารพต่อสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้ และดำาเนินการให้แน่ใจว่าเราดำาเนินธุรกิจ

ตามหลักการที่เป็นแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ การกระทำาที่ต้องสงสัยว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

ดำาเนินงานของเราจะต้องได้รับการรายงานผ่านช่องทางการร้องทุกข์และแจ้งเบาะแสโดยทันที

 5.8 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  กลุ่มบริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน กรรมการ คู่ค้า หุ้นส่วน

ทางธุรกิจ และลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวด เว้นแต่ได้รับ

อนุญาตให้เข้าถึงตามกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น

  หากท่านได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังล่าว ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน

ประเทศต่าง ๆ ที่กลุ่มบริษัทดำาเนินกิจการอยู่ รวมถึงนโยบายของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด ท่านต้องใช้มาตรการที่

เหมาะสมในกรณีที่ต้องดำาเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลข้อมูล การเปิด

เผยข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเก็บและรักษาข้อมูล

• GPA A1: นโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์

• GPA A2: เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• GPA A9: ความยั่งยืนและการจัดการคุณภาพ 

• GPA C1: การจัดการบันทึก
ทรัพยากรที่เป็น

ประโยชน์
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ถามตนเองว่า:

• ท่านกำาลังใช้ตำาแหน่งของตนเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่ 

หรือไม่? 

• ท่านมีหน้าท่ีเลือกผู้จัดหาให้แก่บริษัท หน่ึงในผู้จัดหาท่ีได้รับการ

พิจารณาเป็นบริษัทท่ีพ่ีชายของท่านเป็นเจ้าของ ท่านทราบหรือไม่

ว่าต้องดำาเนินการอย่างไร? 

• ความสัมพันธ์ส่วนตัวของท่านส่งผลต่อการตัดสินทางธุรกิจของ

ท่านหรือไม่? 

การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
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6. การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

 กรรมการและพนักงานทั้งหมดต้องทำาการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

 6.1 แนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป

  ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึนเมื่อท่านมีผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งอาจมีผลกระทบต่อภววิสัยในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการ

ตัดสินใจในนามของกลุ่มบริษัท ท่านจึงควรหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

  ท่านต้องไม่ใช้ตำาแหน่ง เวลาทำางาน ทรัพยากรและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแสวง

ประโยชน์จากบุคคลที่ท่านเกี่ยวข้องด้วย หากท่านพบว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ว่าเป็น

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นได้ก็ตาม ท่านควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสายตรงของท่านทราบ เพื่อหาทาง

จัดการสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยให้ท่านรายงานสถานการณ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุไว้

ในข้อ 6.2 การรายงานผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเร็วที่สุด และในรายงานต้องระบุข้อเท็จจริง ลักษณะ และระดับของ

ผลประโยชน์ทับซ้อน

 6.2 การรายงานผลประโยชน์ทับซ้อน

  กรรมการหรือพนักงานคนใดท่ีอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีความขัดแย้งเกิดข้ึนจริงหรือที่อาจเกิดข้ึนจะต้องจัดการกับความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อกำาหนดของแนวทางความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่ม หากคุณไม่แน่ใจในเรื่อง

ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คุณควรเปิดเผยข้อมูลและขอคำาแนะนำาจาก Group 

Compliance (GCO) 

  ในกรณีที่ความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสัญญาหรือสัญญาที่เสนอกับทางกลุ่มบริษัท ข้อกำาหนดของ

สัญญาจะต้องได้รับการพิจารณาและตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ  กรรมการและพนักงานจะต้องงดเว้นจากการเข้าร่วมใน

กระบวนการประกวดราคานั้นๆ

  ในกรณีของกรรมการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจก่อให้เกิดการทำาธุรกรรมของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และควรได้รับ

การจัดการตามกฎหมายและระเบียบต่างๆที่บังคับใช้

  เมื่อปรึกษาหารือและอนุมัติแล้ว กรรมการและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและแผนปฏิบัติการทั้งหมดที่ได้

ตกลงกันเพื่อแก้ไขความขัดแย้งนั้นๆ ในกรณีที่ความขัดแย้งยังคงมีอยู่หรือยังไม่ได้รับการแก้ไข คุณจะต้องเปิดเผยข้อ

มูลเความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องทุกปี
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 6.3 การติดต่อกับผู้จัดหา ลูกค้า ตัวแทน และคู่แข่ง 

  กรรมการหรือพนักงาน หรือสมาชิกครอบครัวของกรรมการหรือพนักงานต้องไม่มี

 • ผลประโยชน์ทางการเงินในผู้จัดหา ลูกค้า ตัวแทน หรือคู่แข่งของกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชน

ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผลประโยชน์ที่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจะไม่นำา

มาพิจารณา และ

 • ทำาการข้อตกลงหรือสัญญาทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมการซื้อสินค้าที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคส่วน

บุคคล หรือการซื้อซึ่งมีเงื่อนไขที่ไม่เอื้อประโยชน์มากกว่าที่เสนอขายต่อสาธารณะ 

  ในกรณีที่กลุ่มบริษัทชำาระเงินให้แก่ตัวแทนจำาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ผู้ซื้อควรจะทราบแนวทาง

ปฏิบัติทางการค้าโดยทั่วไปว่าสามารถจ่ายค่านายหน้าให้กับตัวแทนได้ และไม่จำาเป็นต้องได้รับการขออนุมัติเป็นการ

เฉพาะจากผู้ซื้อก่อน

  ยกเว้นกรณีข้างต้น พนักงานของกลุ่มบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้รับค่านายหน้าจากคู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ และคู่แข่ง

ของกลุ่มบริษัท

 6.4 การติดต่อกับผู้จัดหาและลูกค้าอย่างเป็นส่วนตัว

  กรรมการหรือพนักงานทุกคนต้องดำาเนินการให้แน่ใจว่าการติดต่อธุรกิจส่วนตัวของตนกับผู้จัดหาและลูกค้าเป็นไป

ตามหลักการเสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก เช่น การซื้อซึ่งมีเงื่อนไขที่ไม่เอื้อประโยชน์มากกว่าที่เสนอขายต่อ

สาธารณะ

 6.5 การว่าจ้างบุคคลภายนอกและกิจกรรมภายนอกกลุ่มบริษัท

  ในฐานะพนักงานประจำา ท่านต้องไม่รับจ้างทำางานนอกกลุ่มบริษัทหรือมีส่วนร่วมกับธุรกิจ/บริการภายนอก ซึ่งอาจ

เป็นคู่แข่งกับกลุ่มบริษัท ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งที่เกิดขึ้นจริง ได้รับทราบมา หรืออาจเกิดขึ้นได้ หรือทำาให้

ให้ท่านลดทอนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริษัทไป

  หากไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาสายตรงของท่านจาก HBU/HBS/PLC/GMD ท่านไม่

ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกของหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานกึ่งรัฐบาล หรือหน่วยงานกฎหมาย หรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 

สมาชิกสภา สมาชิกคณะกรรมการสมาคมการค้าหรือวิชาชีพ ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าตอบแทนทั้งหมดที่ท่านได้รับ 

อันเกี่ยวเนื่องกับความเป็นสมาชิกข้างต้นต้องถูกชำาระเข้ากลุ่มบริษัท ข้อจำากัดข้อนี้ไม่บังคับใช้แก่ชมรมและสมาคม

ทางสังคมหรือชุมชน

 6.6 การเป็นสมาชิกคณะกรรมการ

  พนักงานอาจได้รับอนุญาตให้ดูแลงานด้านคณะกรรมการของหน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานและ/หรือบริษัท/หน่วย

งานท่ีไม่ได้จดทะเบียนท่ีอยู่ภายนอกกลุ่มบริษัทในสถานการณ์พิเศษโดยได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 

GMD สำาหรับ GMD ต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท โดยค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าตอบแทน

ทั้งหมดที่คุณได้รับจากการดูแลงานดังกล่าวจะต้องชำาระคืนให้กับกลุ่มบริษัท

  ทั้งนี้ ยกเว้นในกรณี การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวหรือ บริษัท / หน่วยงานที่ไม่ได้จด

ทะเบียนซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร (เช่นสโมสรและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับสังคมหรือชุมชน)
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 6.7 สมาชิกครอบครัวและความสัมพันธ์ใกล้ชิดส่วนบุคคล

  กรรมการหรือพนักงานไม่ควรว่าจ้าง แนะนำาการว่าจ้าง ใช้อิทธิพลเหนือการตัดสินใจว่าจ้าง กำากับดูแล ส่งผลกระทบ

ต่อข้อกำาหนดและเงื่อนไขของการว่าจ้าง หรือส่งผลกระทบต่อการจัดการสมาชิกครอบครัวที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท 

สมาชิกครอบครัวของกรรมการหรือพนักงานอาจได้รับการว่าจ้างให้เป็นพนักงานหรือที่ปรึกษา ในกรณีที่การแต่งตั้ง

ดำาเนินการบนพื้นฐานของคุณสมบัติ ประสิทธิภาพการทำางาน ทักษะ และประสบการณ์ และตามนโยบายและขั้นตอน

การว่าจ้างของกลุ่มบริษัท

  กรรมการหรือพนักงานต้องเปิดเผยกิจกรรมทางธุรกิจในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกครอบครัว และหลีกเลี่ยง

การดำาเนินการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง

  ผลประโยชน์ที่สำาคัญซึ่งสมาชิกครอบครัวของกรรมการหรือพนักงานถือไว้ในบริษัทคู่แข่ง หรือบริษัทอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต้องได้รับการเปิดเผย

 6.8 กิจกรรมการลงทุน

  การตัดสินใจลงทุนส่วนตัวของกรรมการหรือพนักงานต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการหรือ

พนักงานที่กระทำาในนามของกลุ่มบริษัท

 6.9 จดหมายสนับสนุน 

  จดหมายสนับสนุนคือความพยายามท่ีจะโน้มน้าวการตัดสินใจในกลุ่มโดยการให้ผลประโยชน์หรือข้อได้เปรียบแก่ฝ่าย

ที่เข้าร่วมในการประกวดราคา โครงการ หรือการเข้าร่วมต่างๆ  ทั้งนี้ จดหมายสนับสนุน หมายรวมถึง:ี

 • รูปแบบของอิทธิพล/ แรงกดดัน/ การยืนกรานใดๆ ไม่ว่าด้วยทางวาจา ไม่ใช่ทางวาจา หรือรูปแบบอื่นใดโดย

บุคคลภายนอกที่มีต่อกรรมการของกลุ่มบริษัท รวมถึงพนักงานของกลุ่มบริษัท และ

 • รูปแบบของการสื่อสารใดๆ ที่ถ่ายทอดด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงจดหมาย บันทึก รายงานการ

ประชุม จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้นๆ การสนทนาด้วยวาจา การโทรศัพท์ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่คล้ายคลึง

กัน 

  กลุ่มบริษัทมองว่าจดหมายสนับสนุนเหล่านี้เป็นรูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อน และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้าม

ในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจของเรา

• แนวทางความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) ของกลุ่ม 

• GPA A1: ทรัพยากรบุคคล

• GPA B2: ธุรกรรมของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

• GPA B3: การซื้อขายภายใน

• GPA B5: แจ้งเบาะแส

• GPA C6: การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับหน่วยงานที่ดำาเนินงาน

• GPA E4: การจัดซื้อจัดจ้าง

• แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคำาถามที่พบบ่อย

ทรัพยากรที่เป็น
ประโยชน์
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ถามตนเองว่า:

• ท่านได้เรียกร้องหรือได้รับเงินหรือของขวัญจากผู้จัดหาหรือไม่? 

• ตัวแทนซ่ึงผู้ดำารงตำาแหน่งก่อนท่านได้ว่าจ้างให้เจรจากับเจ้า

หน้าท่ีรัฐท้องถ่ินในนามของบริษัททำาหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี แต่ค่า

ธรรมเนียมของตัวแทนสูงกว่าท่ีท่านคาดไว้ ท่านควรทำาอย่างไร?  

การป้องกันการให้สินบนและการทุจริต 
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• GPA B5: การแจ้งเบาะแส

• ช่องทางการแจ้งเบาะแสบนเว็บไซต์ทางการของไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น

7. การป้องกันการให้สินบนและการทุจริต 

 กลุ่มบริษัทไม่ยอมรับการให้สินบนและการทุจริต และมีมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนอย่างเป็นมืออาชีพ เป็นธรรม และมีความ
ซื่อสัตย์ในการติดต่อและความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความสัมพันธ์ทางธุรกิจในทุกสถานที่ที่กลุ่มบริษัทดำาเนินกิจการอยู่ รวม
ถึงมีการนำาไปใช้และบังคับใช้ซึ่งระบบที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านสินบนและการทุจริต

 ผลกระทบจากการให้สินบนและการทุจริตมีความร้ายแรง และอาจรวมไปถึงการจำาคุกสำาหรับบุคคล ค่าปรับแบบไม่จำากัด 

การถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการประมูลสัญญาของภาครัฐ และความเสียหายต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท ดังนั้น เราจะดำาเนินการ

ตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง

 ท่านต้องไม่ทำาให้บุคคลอื่นอยู่ใต้อิทธิพลหรือตัวท่านเองอยู่ใต้อิทธิพลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยการจ่าย

หรือรับสินบนหรือเงินใต้โต๊ะ หรือสิ่งอื่นใดที่ถือว่าผิดหลักจรรยาบรรณ หรือทำาให้กลุ่มบริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง

 7.1 การให้สินบนและการทุจริต

  ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการต่อต้านการรับสินบนและการทุจริต รวมถึงอนุสัญญาในประเทศ

ต่าง ๆ ที่กลุ่มบริษัทดำาเนินกิจการอยู่

  ท่านต้องไม่สัญญา เสนอ มอบ หรืออนุญาตให้มีการมอบเงินหรือสิ่งมีค่าอื่น ๆ แก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของบริษัท

เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือ

ความได้เปรียบในการดำาเนินธุรกิจ
  

  สิ่งเหล่านี้หมายรวมถึง

 • ค่าตอบแทนซึ่งท่านสงสัยว่าจะได้รับมาในลักษณะเป็นสินบน หรือท่านมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าค่าตอบแทนดังกล่าว

จะถูกผู้รับนำาไปใช้เพื่อจ่ายสินบน หรือเพื่อจุดประสงค์ในการทุจริตอื่น ๆ และ

 • เงินค่าอำานวยความสะดวก (“เงินหล่อลื่น”) ซึ่งถือว่าเป็นเงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้เข้าถึง ได้รับ หรือ

เร่งการปฏิบัติหน้าที่ประจำาที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติอยู่แล้ว กลุ่มบริษัทไม่อนุญาตให้มีการจ่ายเงินค่าอำานวย

ความสะดวก ท่านต้องแจ้งให้ GMD/ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ของ SDP และ GCO ทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร เมื่อท่านได้รับคำาขอให้จ่ายเงินค่าอำานวยความสะดวก หรือการจ่ายเงินใดๆ ซึ่งสามารถตีความผิดว่า

เป็นเงินในลักษณะดังกล่าวได้

  ท่านต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความประพฤติอันเป็นการทุจริตไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง

การใช้ตำาแหน่ง/อำานาจหน้าที่ในทางที่ผิด และการปลอมแปลงเอกสาร

  ท่านต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือพฤติกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการรับรู้หรือต้องสงสัยว่าเป็นการทุจริต หรือ

พยายามทุจริต การสัญญา การเสนอ การให้ หรือการรับผลประโยชน์อันไม่เหมาะสมเพื่อส่งผลต่อการตัดสินใจของ

ผู้รับ หรือยอมรับให้สิ่งดังกล่าวส่งผลต่อการตัดสินใจของตนไม่เพียงทำาให้ท่านได้รับโทษทางวินัยเท่านั้น แต่ท่านจะ

ถูกฟ้องร้องในคดีอาญาอีกด้วย ท่านจะไม่ถูกลดตำาแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลทางลบอื่น ๆ จากการปฏิเสธการให้

หรือรับสินบน แม้การปฏิเสธดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทสูญเสียธุรกิจไม่บรรลุเป้าหมายก็ตาม

  คู่ค้าทั้งหมด (เมื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท) ต้องไม่ให้สัญญา เสนอ หรือให้ผลประโยชน์อันไม่เหมาะสมในนาม

ของกลุ่มบริษัท กรรมการและพนักงานต้องพยายามดำาเนินการให้แน่ใจว่าคู่ค้าเหล่านี้ไม่สัญญา เสนอ หรือให้ผล

ประโยชน์อันไม่เหมาะสมดังกล่าวในนามของบริษัท

ทรัพยากรที่เป็น
ประโยชน์
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ถามตนเองว่า:

• การรับของขวัญจากผู้จัดหาหรือลูกค้าทำาให้ท่านรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณ

หรือไม่? 

• ของขวัญท่ีท่านให้แก่ลูกค้าเป็นรางวัลพิเศษหรือส่ิงจูงใจให้ดำาเนิน

งานหรือไม่? 

• ของขวัญหรือการต้อนรับท่ีท่านได้รับถือว่าเป็นส่ิงฟุ่มเฟือยหรือไม่?  

• ผู้จัดหาให้บัตรกำานัลเงินสดแก่ท่านเป็นของขวัญแสดงความขอบคุณ

ท่ีเร่งการชำาระเงินท่ีค้างอยู่เป็นระยะเวลานาน ท่านควรเก็บไว้หรือ

ไม่? 

• ท่านรู้สึกสะดวกใจกับของขวัญหรือการต้อนรับท่ีได้รับหรือไม่? ท่าน

ได้หารือกับเพ่ือร่วมงานและหัวหน้างานเก่ียวกับเร่ืองน้ีอย่างเปิดเผย

หรือไม่? 

ของขวัญและการต้อนรับขององค์กร
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8. ของขวัญและการต้อนรับขององค์กร

 กลุ่มบริษัทใช้นโยบายการไม่ให้ของขวัญ และห้ามการใช้การต้อนรับขององค์กรทุกรูปแบบเพื่อส่งผลต่อการตัดสินใจทาง

ธุรกิจ

 เป็นที่ทราบกันว่าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและเสนอการต้อนรับขององค์กรจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศและ

ภูมิภาค และแนวทางที่เป็นปกติและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคหนึ่งอาจไม่เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอื่น ๆ ท่านต้องพิจารณา

เจตนาของการต้อนรับขององค์กรเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดเจตนาอันทุจริตและความไม่เหมาะสม และไม่ให้บุคคล

อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นการให้สินบน

 ท่านต้องปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้ของขวัญและการต้อนรับ

ขององค์กรในทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทดำาเนินกิจการอยู่

 8.1 ของขวัญ

  ท่านหรือสมาชิกครอบครัวของท่านต้องไม่ยอมรับหรือเสนอของขวัญในรูปแบบของสินค้า เงินสด หรือสิ่งเทียบเท่า

เงินสด หรือบริการส่วนตัว ไม่ว่าได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม 

 8.2 การต้อนรับขององค์กร

 

  ท่านและสมาชิกครอบครัวของท่านต้องไม่เรียกร้องการต้อนรับขององค์กรในทุกรูปแบบจากคู่ค้าหรือหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจไม่ว่าโดยตรงและโดยอ้อม อย่างไรก็ตาม ท่านและสมาชิกครอบครัวของท่านอาจรับหรือเสนอการต้อนรับของ

องค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย เรียบง่าย และเหมาะสมภายในขอบเขตการทำางานของท่านในบางโอกาสเพื่อส่งเสริม

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี โดยที่สิ่งเหล่านี้ต้องไม่กลายเป็นสิ่งปกติที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจหรือส่งผลกระ

ทบทางลบต่อการชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท 

 

  ตัวอย่างของการต้อนรับที่ได้รับอนุญาต มีดังนี้

 • การเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรมทางสังคมหรือของบริษัท

 • ความบันเทิง เช่น การเล้ียงอาหารเพ่ือธุรกิจ

 • ของขวัญขององค์กรซ่ึงมีมูลค่าเหมาะสมและมีตราสัญลักษณ์ของบริษัทพิมพ์หรือสลักไว้บนของขวัญดังกล่าว เช่น 

ไดอาร่ี ปฏิทิน เคร่ืองเขียน “บนโต๊ะทำางาน” (เช่น ปากกา สมุดบันทึก ท่ีค่ันหนังสือ เพนไดรฟ์ เป็นต้น) และของ

แถม/ของส่งเสริมการขาย/ของทำาการตลาด (เช่น ร่ม พวงกุญแจ ถุงผ้าใบ เป็นต้น)

 • อาหารหรือดอกไม้ท่ีมีมูลค่าเหมาะสม 

 

  เมื่อรับหรือเสนอการต้อนรับ ท่านต้องใส่ใจนโยบายที่เกี่ยวข้องขององค์กรของผู้รับอย่างละเอียด ไม่ว่ากรณีใดๆ ท่าน

และสมาชิกครอบครัวของท่านต้องไม่เรียกร้อง ยอมรับ เกี่ยวข้อง หรือเสนอการต้อนรับใด ๆ ที่เป็นการอนาจาร มีจุด

ประสงค์ทางเพศ หรืออื่น ๆ ที่อาจทำาให้ท่านเกิดความขัดแย้ง หรือส่งกระทบทางลบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท การ

ต้อนรับที่รับหรือเสนอให้ต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งผลให้บุคคลอื่นเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มบริษัท หรือหลีกเลี่ยง

การกระทำาที่ส่งผลทางลบต่อกลุ่มบริษัท กรณีนี้รวมถึงการต้อนรับที่เสนอให้ด้วยความสามารถหรือค่าใช้จ่ายส่วนตน

ด้วย
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  การเดินทาง

 

  ท่านอาจยอมรับที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  (เช่น อาหาร การเดินทาง) ที่องค์กรรัฐเสนอให้ (เช่น หน่วยงานอุตสาหกรรม 

หน่วยงานระหว่างรัฐ และมหาวิทยาลัยรัฐ) สมาคมการค้า องค์กรไม่หวังผลกำาไร และองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ รวมถึง

สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ภายในประเทศเจ้าบ้าน หากการเดินทางเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ของรัฐ และการเดินทางดัง

กล่าวได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาสายตรงของท่านแล้ว เช่น HBU/HBS/PLC/GMD

  ท่านสามารถรับที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น อาหาร การเดินทางทางบก) ที่คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจเสนอให้

ภายในประเทศเจ้าบ้านได้ หากการเดินทางดังกล่าวเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ และการเดินทางดังกล่าวได้รับ

การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาสายตรงของท่านแล้ว เช่น HBS/PLC/GMD โดยบริษัทจะเป็นผู้รับ

ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังประเทศเจ้าบ้าน

  หากไม่ได้ถูกห้ามด้วยกฎหมายหรือนโยบายขององค์กรของผู้รับ กลุ่มบริษัทอาจรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ

ที่พักให้แก่คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดับการเยี่ยมชมสถานประกอบการของ

กลุ่มบริษัท การเยี่ยมชมต้องมีจุดประสงค์ทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ที่หน้า

งาน การเจรจาสัญญา หรือการฝึกอบรม และได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาสายตรงของท่าน

แล้ว เช่น HBS/PLC/GMD 

 8.3 การต้อนรับขององค์กรแก่เจ้าหน้าที่รัฐ

  

  ท่านต้องไม่เสนอที่จะจ่ายค่าเดินทางให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐและ/หรือสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่รัฐโดยปราศจากการ

อนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GMD ก่อน ซึ่งรวมถึงการต้อนรับที่เสนอให้โดยความสามารถหรือค่าใช้จ่ายส่วน

ตัว หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาขอคำาแนะนำาจากประธานฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและการประกัน 

• GPA E5: เรื่องการปฏิบัติการ

• ขีดจำากัดของอำานาจหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติ (LOA) ของ SDP และ LOAs ท้องถิ่นอื่น ๆ ทรัพยากรที่เป็น
ประโยชน์



ไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น

21หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ถามตนเองว่า:

• ท่านได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าท่ีในสภาท้องถ่ินให้ทำาการบริจาค

ในการระดมทุนท่ีโรงเรียนของบุตรสาวของเจ้าหน้าท่ี ท่านตัดสินใจ

บริจาคด้วยเจตนาอันดี กรณีน้ีถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจหรือไม่? 

การบริจาคและการให้การสนับสนุน
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9. การบริจาคและการให้การสนับสนุน

 การบริจาคและการให้การสนับสนุนของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสังคม และมีลักษณะที่ควร

ค่าแก่การช่วยเหลือ แต่ทั้งนี้ การบริจาคและการช่วยเหลือที่ถูกต้องตามกฎหมายอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกมองว่าเป็นการให้

สินบนและการทุจริตได้ในบางกรณี

 ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการบริจาคและการให้การสนับสนุนทั้งหมดท่ีท่านกระทำาในนามของกลุ่มบริษัทดำาเนินการ

ผ่านช่องทางที่เป็นทางการ โดยท่านต้องใส่ใจตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรการกุศลหรือองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนเป็น

องค์กรที่แท้จริงและสามารถจัดการเงินทุนที่ได้รับอย่างเหมาะสม

 ท่านต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการบริจาคหรือการให้การสนับสนุน ท่านต้องพึงระวัง

การให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรการกุศลหรือองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือครอบครัวของ

เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการกระทำาเพื่อหวังผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของ

กลุ่มบริษัทได้

 ท่านต้องได้รับการอนุมัติตามนโยบายที่กำาหนดไว้ก่อนทำาการบริจาคหรือให้การสนับสนุนในนามของกลุ่มบริษัท การบริจาค

หรือการให้การสนับสนุนที่ได้รับการอนุมัติต้องกระทำาอย่างโปร่งใสและบันทึกไว้อย่างถูกต้อง คำาขอเกี่ยวกับการบริจาคและ

การให้การสนับสนุนทั้งหมดที่กรรมการได้รับต้องส่งต่อให้แก่ GMD

• GPA C5: ทรัพย์สินทางปัญญา

• GPA D1: การยื่นเอกสารของคณะกรรมการ 

• GPA E5: เรื่องการปฏิบัติการ
ทรัพยากรที่เป็น

ประโยชน์
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ถามตนเองว่า:

• ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้รถยนต์ของบริษัทเพ่ือจุดประสงค์ในการ

ทำางาน ท่านจะจัดการรถยนต์คันดังกล่าวแตกต่างออกไปหรือไม่ 

หากรถเป็นของท่านเอง? 

• ท่านส่ังซ้ือซอฟต์แวร์ และหัวหน้างานของท่านขอให้ท่านบันทึก

ค่าใช่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหมวดอ่ืน เน่ืองจากงบประมาณสำาหรับ

ซอฟต์แวร์เกินจากท่ีกำาหนดไว้ ท่านควรทำาอย่างไร? 

• ท่านสามารถแบ่งปันข้อมูลท่ีบริษัทเป็นเจ้าของให้บุคคลภายนอก

ทราบได้หรือไม่? จะมีความแตกต่างหรือไม่หากท่านแบ่งปันข้อมูล

ดังกล่าวเน่ืองจากลาออกแล้ว? 

• ท่านสามารถใช้เครือข่ายบุคคลภายนอกในการขอข้อมูลการ

กำาหนดราคาขอคู่แข่งได้หรือไม่? 

• ท่านได้อัพโหลด ดาวน์โหลด หรือส่งต่อวัสดุต้องสงสัยหรือไม่? 

• ข้อความท่ีท่านเขียนในโซเชียลมีเดียเป็นการดูถูกมุมมองทาง

ศาสนา การเมือง เช้ือชาติ หรือเพศหรือไม่? จะทำาให้เกิดความ

รู้สึกเกลียดชังหรือไม่พอใจหรือไม่? 

การคุ้มครองกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้น
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10. การคุ้มครองกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้น

 กลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องทรัพย์สินและทรัพยากรของกลุ่มบริษัท

 10.1 การคุ้มครองทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท

  กลุ่มบริษัทไว้วางใจให้ท่านใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทในการดำาเนินงานของท่าน ท่านต้องปกป้องทรัพย์สิน

เหล่านี้จากการใช้โดยเปล่าประโยชน์ สูญหาย เสียหาย ใช้อย่างไม่เหมาะสม ใช้ในทางที่ผิด ขโมย ยักยอก หรือละเมิด

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และดำาเนินการให้แน่ใจว่าทรัพย์สินเหล่านี้ถูกใช้อย่างมีความรับผิดชอบ

 10.2 ความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน

  กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นดำาเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องซื่อตรงเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และหน่วยงานรัฐบาล
 

  เนื่องจากกลุ่มบริษัทต้องใช้บันทึกทางบัญชีในการจัดทำารายงาน ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกและเอกสารทาง

ธุรกิจทั้งหมดได้รับการจัดทำาอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และในเวลาที่เหมาะสม
 

 • บันทึกเหล่าน้ีต้องสอดคล้องกับหลักการทางบัญชีซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับท้ังหมดท่ี

เก่ียวข้องซ่ึงบังคับในพ้ืนท่ีท่ีกลุ่มบริษัทดำาเนินกิจการอยู่ และ

 • บันทึกดังกล่าวมีความสำาคัญต่อกระบวนการตัดสินใจของกลุ่มบริษัทและการพ้นจากภาระผูกพันทางการเงิน 

กฎหมาย และการรายงานของบริษัทอย่างเหมาะสม 
 

  การปลอมแปลงบันทึกทางการเงินหรือบันทึกอื่น ๆ หรือการบิดเบือนข้อมูลอาจถือว่าเป็นการฉ้อโกง และสามารถ

ทำาให้เกิดเป็นความรับผิดทางแพ่งและทางอาญากับกรรมการ พนักงาน และกลุ่มบริษัทได้ ท่านมีหน้าที่ต้องรายงาน

รายการที่เป็นเท็จหรือการละเว้นการแสดงข้อมูลต่างๆ และแสดงให้เห็นถึงการทำาบัญชีที่ต้องสงสัยหรือไม่เหมาะ

สมในบัญชีและบันทึกของกลุ่มบริษัท

 10.3 ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์และข้อมูลที่เป็นความลับ
 

  กลุ่มบริษัทให้ความสำาคัญและปกป้องข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์และข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมด

  ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ท่านอาจได้รับข้อมูลที่ไม่เป็นที่เปิดเผยหรือรับทราบโดยทั่วไปหรือในตลาด ดังนั้น 

ท่านต้องไม่สื่อสารหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในลักษณะใดๆ ให้คู่แข่ง ลูกค้า บุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านใดๆ ของ

อุตสาหกรรมหลักทรัพย์ สมาชิกสมาคมการค้า หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ทราบ เว้นแต่การสื่อสารหรือการเปิดเผยดัง

กล่าวได้รับอนุญาตจากกลุ่มบริษัทแล้ว

 • ท่านต้องระลึกไว้เสมอว่าการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือข้อมูลความลับโดยผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

อาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียและ/หรือความเสียหายท่ีไม่สามารถแก้ไขได้แก่กลุ่มบริษัท ในกรณีดังกล่าว กลุ่มบริษัท

อาจดำาเนินคดีทางแพ่งและอาญาต่อฝ่ายท่ีกระทำาความผิดได้

 • ข้อมูลท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือข้อมูลความลับจะถูกเปิดเผยให้พนักงานคนอ่ืนเม่ือจำาเป็นต้องทราบเท่าน้ัน

  ท่านมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์และข้อมูลความลับต่อไป แม้หลังจากการแต่งตั้ง/การว่าจ้างจะสิ้นสุดลง

แล้ว เว้นแต่ศาลผู้มีอำานาจหรือหน่วยงานยุติธรรม หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานปกครองมีคำาสั่งให้เปิดเผยข้อมูลดัง

กล่าว
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 10.4 ข้อมูลภายใน การซื้อขายหลักทรัพย์ และการเปิดเผยต่อสาธารณะ

 

  ในฐานะบริษัทมหาชนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนด

ต่าง ๆ ซึ่งกำาหนดให้กลุ่มบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อตลาดที่มีการซื้อขายหลัก

ทรัพย์ของกลุ่มบริษัทแก่สาธารณะในเวลาที่เหมาะสม สมบูรณ์ และเป็นธรรม

  ท่านหรือตัวแทนอื่นของกลุ่มบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ โดยอาศัย

ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน หากข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถูกรายงานให้สาธารณะทราบ

  ท่านต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดทราบ ซึ่งรวมถึงสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนของท่าน เว้นแต่ศาลผู้

มีอำานาจหรือหน่วยงานยุติธรรม หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานปกครองมีคำาสั่งให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

  การเปิดเผยข้อมูลสำาคัญซึ่งไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะให้บุคคลอื่นทราบอาจส่งผลให้ท่านต้องรับโทษทางแพ่งและทาง

อาญา 

 10.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

  คอมพิวเตอร์และสิ่งอำานวยความสะดวกทั้งหมดต้องได้รับการคุ้มครองป้องกันจากการถูกขโมย ความเสียหาย 

และการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม กลุ่มบริษัทไม่อนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์และสิ่งอำานวยความสะดวกในลักษณะที่

เกี่ยวข้องกับประเด็นอ่อนไหวและผิดกฎหมาย การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

การใช้เวลาและทรัพยากรของบริษัทในทางที่ผิด และในทางที่ทำาให้ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความ

เสี่ยง

  ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในประเทศที่กลุ่มบริษัทดำาเนินกิจการอยู่ กลุ่มบริษัทสงวนสิทธิในการ

ตรวจสอบข้อความอีเมล์ ข้อความตอบกลับทันที บล็อก การใช้อินเตอร์เน็ตและเนื้อหาในคอมพิวเตอร์และสิ่งอำานวย

ความสะดวกของกลุ่มบริษัทของท่าน ข้อมูลนี้สามารถกู้คืนและใช้เป็นหลักฐานในการดำาเนินคดีภายในประเทศและใน

ศาล หรือเปิดเผยให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานปกครองทราบ แล้วแต่กรณี

  ท่านต้องใช้คอมพิวเตอร์และสิ่งอำานวยความสะดวกของกลุ่มบริษัทอย่างมีความรับผิดชอบและเพื่อจุดประสงค์ทาง

ธุรกิจตามที่กำาหนดไว้เป็นหลัก คอมพิวเตอร์สิ่งอำานวยความสะดวกรวมถึงการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต บริการอีเมล์ และ

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  

 10.6 การจัดการบันทึก

 

  เอกสารและบันทึกของกลุ่มบริษัทจัดทำาขึ้นเพื่อจุดประสงค์และข้อกำาหนดทางธุรกิจ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อ

กำาหนดทางกฎหมาย ภาษี บัญชี และกฎหมายปกครองเท่านั้น ท่านต้องควบคุมและรักษาบันทึกดังกล่าวเพื่อให้

บันทึกมีความถูกต้อง ทันสมัย ชัดเจน สามารถระบุและกู้คืนได้ทันที ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกทั้งหมดได้

รับการจัดการตามระดับการรักษาความลับที่เหมาะสม ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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 10.7 การสื่อสารทางธุรกิจ

 

  ท่านต้องดำาเนินการให้แน่ใจว่าการสื่อสารทางธุรกิจทั้งหมดมีความชัดเจน เป็นความจริง และถูกต้อง ท่านต้องหลีก

เลี่ยงข้อมูลที่ทำาให้เกิดความเข้าใจผิด ความคิดเห็นที่เป็นการคาดเดา หรือการแสดงความเห็นในทางเสื่อมเสีย ข้อ

กำาหนดขอนี้ใช้บังคับกับการสื่อสารทุกประเภท รวมถึงอีเมล์ และข้อความหรือบันทึกที่ไม่เป็นทางการด้วย

 10.8 โซเชียลมีเดีย

 

  พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์แบรนด์ของกลุ่มบริษัทไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น เมื่อใช้บัญชีโซ

เชียลมีเดียส่วนตัว ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความที่ท่านเขียนสะท้อนความเห็นส่วนตัวของท่านเท่านั้น และไม่

ส่งผลกระทบทางลบต่อการรับรู้ของสาธารณะที่มีต่อกลุ่มบริษัทไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น ท่านควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

ในการไม่แบ่งปันข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับและมีกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นทราบ

  พนักงานและคู่ค้าซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการบัญชีโซเชียลมีเดียทางการของกลุ่มบริษัทมีหน้าท่ีตววจสอบให้แน่ใจ

ว่าการจัดการบัญชี และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียอย่างเคร่งครัด

• GPA A2: เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• GPA A8: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• GPA B3: การจัดการข้อมูลภายใน 

• GPA B6: นโยบายเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย

• GPA C1: การจัดการบันทึก 

• GPA C5: ทรัพย์สินทางปัญญา 

• คู่มือแบรนด์ไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น

ทรัพยากรที่เป็น
ประโยชน์
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ถามตนเองว่า:

• ท่านติดต่อกับหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์หรือไม่? 

• ท่านได้พิจารณาความถูกต้องตามกฎหมายของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่านายหน้าท่ีจ่ายให้แก่คู่ค้าหรือไม่?

• มีบุคคลเสนอว่าจะแบ่งปันแผนธุรกิจของคู่แข่งให้ท่านทราย ท่านจะ

รับข้อเสนอหรือไม่? 

• ท่านได้เห็นกิจกรรมบางอย่างซ่ึงอาจมีหรือไม่มีผลกระทบกับส่ิง

แวดล้อม ท่านควรทำาอย่างไร? 

• ท่านถูกขอให้จ่ายเงินให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึง ในอีกประเทศหน่ึง 

โดยโอนไปยังบัญชีธนาคารหรือจ่ายเป็นเงินสด ท่านควรสงสัยหรือ

ไม่? 

การติดต่อกับคู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ และ

องค์กรระหว่างประเทศ
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11. การติดต่อกับคู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศ

 กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและเพิ่มความสัมพันธ์กับคู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศให้แข็งแกร่งมากขึ้น 

กรรมการและพนักงานต้องดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และแบ่งปันหลักจรรยาบรรณและหลักการทางธุรกิจที่ระบุไว้ใน 

COBC ให้คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจทราบ

 การติดต่อธุรกิจต้องมีความเป็นกลาง ไม่ลำาเอียง และปราศจากอิทธิพลจากทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีนี้ 

กรรมการและพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลที่อาจทำาลายช่ือเสียงของกลุ่มบริษัทและละเมิดกฎหมาย

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 11.1 คู่ค้า

  คู่ค้ารวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียงผู้จัดหา ที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้จัดหาสินค้า/บริการ และตัวแทนกลุ่มบริษัทซึ่งมีการ

ติดต่อธุรกิจโดยตรงกับบริษัท

 • กลุ่มบริษัทเลือกคู่ค้าของตนอย่างเป็นกลางและบนพ้ืนฐานของคุณธรรม โดยพิจารณาจากราคา คุณภาพ บริการ 

ความซ่ือสัตย์สุจริต และมาตรฐานทางจริยธรรม ท่านต้องดำาเนินการให้แน่ใจว่าการตัดสินใจจัดซ้ือจัดจ้างกระทำาเพ่ือ

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่าน้ัน และเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง

 • การชำาระเงินต้องสอดคล้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ท่ีจัดหาให้

 • โดยท่ัวไปแล้ว การจ่ายค่านายหน้าน้ันได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศท้องถ่ินและอยู่ภายใต้ข้อ

กำาหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาซ่ึงมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกลุ่มบริษัทและคู่ค้า อัตราค่านายหน้าหรือ

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายให้แก่นายหน้า ตัวแทนจำาหน่าย ตัวแทน หรือท่ีปรึกษาต้องมีความสมเหตุสมผลกับมูลค่าของ

ผลิตภัณฑ์หรืองานท่ีดำาเนินการจริง และควรเปรียบเทียบกับมาตรฐานแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรม

  สิ่งที่สำาคัญคือต้องระลึกไว้เสมอว่าการให้ข้อเสนอ / การจ่ายเงินให้แก่บริษัท แทนที่จะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช่

การคุ้มครองโดยอัตโนมัติ การดำาเนินการเช่นนี้ก็ต้องได้รับการตรวจสอบแบบเดียวกันอย่างเคร่งครัด

  หากมีข้อสงสัยว่าการเสนอ/จ่ายเงินมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขั้นตอนการจ่ายค่านายหน้าของกลุ่มบริษัทหรือ

ไม่ ท่านควรปรึกษาประธานฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและการประกัน ซึ่งอาจหารือกับฝ่ายกฎหมายของ

กลุ่มบริษัท

  กลุ่มบริษัทต้องการทำาธุรกิจกับบุคคลที่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายและดำาเนินการตาม COBC อย่างเสมอต้น

เสมอปลาย ในกรณีนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดตั้ง COBC ของผู้ค้า (Vendor COBC) ซึ่งระบุมาตรฐานความประพฤติที่พึง

ประสงค์จากผู้ค้า (ซึ่งประกอบด้วยผู้จัดหา ที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์/บริการ และตัวแทนของ

กลุ่มบริษัทซึ่งติดต่อธุรกิจโดยตรงกับกลุ่มบริษัท) ผู้ค้าต้องอ่านและเปิดเผยการปฏิบัติตาม COBC ของผู้ค้าผ่านทาง

คำาปฏิญาณความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ค้า (Vendor Integrity Pledge) คู่ค้าอาจถูกรายงานและ/หรือขึ้นบัญชีดำาในกรณี

ที่ไม่ปฏิบัติตาม COBC
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 11.2 ลูกค้า (หุ้นส่วนทางธุรกิจ)

 

  ท่านต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และความเคารพ ท่านต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

และบริการแก่ลูกค้าเสมอ ท่านต้องพยายามยกระดับคุณภาพและความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์และบริการผ่านการ

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

  ท่านต้องไม่ใช้ข้อความที่จงใจทำาให้เกิดความเข้าใจผิด การละเว้นข้อเท็จจริงที่สำาคัญ หรือการอวดอ้างอันเป็นเท็จเกี่ยว

กับข้อเสนอของกลุ่มบริษัทหรือคู่แข่งของกลุ่มบริษัท 

 11.3 กิจการร่วมค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ (หุ้นส่วนทางธุรกิจ)

 

  กลุ่มบริษัทพยายามอย่างเต็มท่ีที่จะทำางานหรือร่วมมือกับบริษัทที่ร่วมกันดำาเนินการตามค่านิยมและหลักจริยธรรม

ของกลุ่มบริษัท รวมถึงหลักการของ COBC ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินการตามข้อกำาหนด กลุ่มบริษัท

พยายามมีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารของกิจการร่วมค้าในการพัฒนา COBC ของกิจการร่วมค้า (JV COBC) ที่มีความ

แข็งแกร่ง กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นช่วยเหลือกิจการร่วมค้าในการใช้หลักการที่ระบุไว้ใน COBC ให้มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้

จริง

 11.4 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและการต่อต้านการผูกขาด

 

  กลุ่มบริษัทสัญญาว่าจะแข่งขันในตลาดอย่างมีจรรยาบรรณ ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและการ

ต่อต้านการผูกขาดในประเทศที่กลุ่มบริษัทดำาเนินกิจการอยู่ ท่านต้องระลึกไว้เสมอว่าการละเมิดกฎหมายดังกล่าวอาจ

ทำาให้ทั้งท่านและกลุ่มบริษัทมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา

  นอกจากนี้ ท่านต้องไม่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณในการแข่งขันในตลาด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง 

 • การแลกเปล่ียนข้อมูลการแข่งขันกับคู่แข่ง

 • การจำากัดราคาหรือเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับการจำากัดราคา

 • การแบ่งส่วนตลาด อาณาเขต หรือลูกค้า

 • การฮ้ัวประมูล (ซ่ึงรวมถึงการจัดให้มีการเสนอราคาประมูลท่ีหลอกลวง) และ

 • การใช้กลยุทธ์เพ่ือกันคู่แข่งออกจากตลาดอย่างผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น แต่ไม่จำากัดเพียงการกำาหนดราคาสินค้าขาย

ควบเพ่ือกำาจัดการแข่งขันทางการค้าหรือการต้ังราคาเพ่ือขจัดคู่แข่งขัน 

 

  ท่านต้องไม่ลักลอบใช้ข้อมูลท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองความลับทางการค้าที่ได้รับโดยปราศจากความยินยอมของ

เจ้าของข้อมูล หรือโดยการกดดันพนักงานของบริษัทอื่นให้เปิดเผยข้อมูล

 11.5 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

 

  ในฐานะบริษัทข้ามชาติที่ดำาเนินธุรกิจทั่วโลก กลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้กับการค้าระหว่าง

ประเทศ พนักงานและคู่ค้าซึ่งการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจากกฎหมายเหล่านี้ต้องทำาความคุ้นเคยและปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ (แต่ไม่จำากัดเพียง) การ

ควบคุมการนำาเข้าและส่งออก เช่น การกีดดันทางการค้าและอากรนำาเข้า
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 11.6 สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงที่ดิน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

  กลุ่มบริษัทพยายามที่จะลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิด

ชอบ และลดของเสียและการปล่อยมลพิษเท่าที่สามารถทำาได้ ท่านต้องส่งเสริมพันธสัญญาข้อนี้โดยการปฏิบัติตาม

นโยบายและระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ฝ่ายความยั่งยืนและการจัดการคุณภาพของกลุ่มบริษัท

และหัวหน้างานโดยตรงของท่าน เช่น HBU/HBS/PLC/GMD ทราบทันที หากสารอันตรายต่าง ๆ ถูกปล่อยออกสู่

สิ่งแวดล้อม หรือได้รับการจัดการหรือกำาจัดอย่างไม่ถูกต้อง

  นอกจากกฎหมายและการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่เกี่ยวข้องแล้ว กลุ่มบริษัทยังตระหนักด้วยว่าอาจมีข้อเรียกร้อง

อื่น ๆ เกี่ยวกับที่ดิน เช่น กรรมสิทธิ์ของบรรพบุรุษ ชนพื้นเมือง หรือคนท้องถิ่น ท่านควรปรึกษาหารือกับหน่วยงาน

ที่เหมาะสม เช่น กลุ่มผู้มีผลประโยชน์ หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐบาล เพื่อทำาให้กระจ่างถึงสิทธิหรือข้อเรียก

ร้องที่อาจมาพร้อมกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมานสามัคคี 

 11.7 การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 

  การฟอกเงินเป็นกระบวนการซ่อนเร้นลักษณะที่แท้จริงหรือแหล่งของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย (เช่น จากการค้ายา

เสพติด หรือการก่อการร้าย) และส่งต่ออย่างลับ ๆ ผ่านช่องทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย โดยใช้วิธีฝากธนาคาร การลงทุน 

หรือโอนจากสถานที่หนึ่ง (หรือบุคคลหนึ่ง) ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง

  บทบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินถูกกำาหนดข้ึนเพื่อช่วยป้องกันธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายจากกการถูกอาชญากรนำา

ไปใช้เพื่อจุดประสงค์ข้างต้น และเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในการแกะรอยและกู้คืนทรัพย์สินที่

เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและเงินทุนสนับสนุนผู้ก่อการร้าย

  กลุ่มบริษัทห้ามไม่ให้ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฟอกเงินทุกประเภท ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม กิจกรรมดัง

กล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • การจ่ายเงินท่ีกระทำาเป็นสกุลเงินท่ีต่างจากสกุลเงินท่ีระบุไว้ในใบแจ้งหน้ี

 • การพยายามจ่ายเงินเป็นเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่าเงินสด (ซ่ึงแตกต่างจากแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจปกติ)

 • การจ่ายเงินท่ีกระทำาโดยบุคคลท่ีสาม ซ่ึงไม่ใช่คู่สัญญา และ

 • การจ่ายเงินเข้าบัญชีของบุคคลท่ีสาม ซ่ึงไม่ใช่คู่สัญญา

  ท่านต้องแจ้งให้หัวหน้าโดยตรงของท่าน เช่น HBU/HBS/PLC/GMD ทราบเกี่ยวกับรายการธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือ

เหตุการณ์ที่ต้องสงสัยว่าอาจเป็นการฟอกเงิน จากนั้น HBU/HBS/PLC/GMD จะแจ้ง CFO ของ SDP ที่ปรึกษา

ทั่วไปของกลุ่มบริษัท และประธานฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและการประกัน ทราบทันที ท่านต้องดำาเนิน

การตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการแจ้งและข้อ

กำาหนดการอนุมัติที่จำาเป็น

• GPA E4: การจัดซื้อจัดจ้าง

• นโยบายและอำานาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มบริษัท (GPPA)

• COBC ของผู้ค้า

• GPA B8: นโยบายการปฏิบัติตามข้อกำาหนดในการแข่งขัน 

• GPA A9: ความยั่งยืนและการจัดการคุณภาพ 

• GPA D6: การแจ้ง การรายงาน และการเปิดเผย 

ทรัพยากรที่เป็น
ประโยชน์
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ถามตนเองว่า:

• เพ่ือนของท่านกำาลังสมัครชิงตำาแหน่งทางการเมือง ท่านสามารถ

ช่วยในการรณรงค์หาเสียงได้หรือไม่? 

• ท่านถูกพบอยู่ท่ีการชุมนุมทางการเมืองโดยสวมใส่เส้ือยืดท่ีมีตรา

สัญลักษณ์ของบริษัท กรณีน้ีถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำาหนดของ 

COBC หรือไม่? 

การติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลและ

เจ้าหน้าที่รัฐ
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• GPA A8: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• GPA D6: การแจ้ง การรายงาน และการเปิดเผย 

12. การติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ 

 กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่โปร่งใสและเป็นธรรมกับหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ ท่านต้องดำาเนินการอย่างเหมาะ

สมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดของประเทศต่าง ๆ ที่กลุ่มบริษัทดำาเนินกิจการอยู่ รวมถึงนโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 12.1 การติดต่อกับหน่วยงานกำากับดูแลและหน่วยงานรัฐบาล

  ฝ่ายของท่านหรือหน่วยปฏิบัติการของท่านอาจถูกสอบถามอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ การตรวจสอบโดยไม่

แจ้งล่วงหน้า การสืบสวน หรือการเข้าตรวจค้นพื้นที่โดยหน่วยงานกำากับดูแลและหน่วยงานรัฐบาล ในกรณีนี้ พนักงาน

ต้องดำาเนินการตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการ

แจ้งและข้อกำาหนดการอนุมัติที่จำาเป็น 

 12.2 กิจกรรมทางการเมือง

  ท่านมีสิทธิเข้าร่วมกระบวนการทางการเมืองในฐานะบุคคล การเข้าร่วมของท่านจะต้องดำาเนินการทั้งหมดด้วยข้อ

ตกลงของท่านเอง ความตั้งใจของท่านเอง กระทำาในเวลาของท่านและด้วยทรัพยากรของท่านเอง ความเห็นทางการ

เมืองของท่านต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลและไม่เป็นตัวแทนในการแสดงถึงจุดยืน

ของกลุ่มบริษัท

  พนักงานที่มีความประสงค์ที่จะดำารงตำาแหน่งสำาคัญในฐานะเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองต้องเปิดเผยและได้รับการ

อนุมัติจาก GMD ก่อน พนักงานที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการเมืองอย่างเต็มเวลา หรือได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้

สมัครชิงตำาแหน่งในการเลือกตั้ง หรือได้รับเลือกตั้งให้เป็นตัวแทนหน่วยงานกฎหมายของรัฐบาลกลางหรือรัฐต้องลา

ออกจากกลุ่มบริษัท

  กรรมการผู้มีความประสงค์จะรับตำาแหน่งสำาคัญในพรรคการเมืองต้องเปิดเผยความประสงค์ของตนให้ประธานคณะ

กรรมการบริษัททราบ

 12.3 การสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง
 

  กลุ่มบริษัทไม่อนุญาตให้มีการบริจาค การสนับสนุนและการช่วยเหลือทางการเมืองโดยใช้เงินทุนหรือทรัพยากรใดๆ

ของกลุ่มบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม การสนับสนุนและช่วยเหลือหรือให้ค่าใช้จ่ายแก่พรรคการเมืองรวมถึง แต่ไม่

จำากัดเฉพาะ

 • การจ่ายเงินค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ทางการเมืองอ่ืน ๆ 

 • การซ้ือโต๊ะสำาหรับการรับประทานอาหารเพ่ือระดมทุน ซ่ึงจัดข้ึนโดยพรรคการเมือง

 • การอนุญาตให้พนักงานสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองในระหว่างเวลาทำางาน

  หากท่านต้องการสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมทางการเมืองโดยใช้เวลาและเงินของท่านเอง จะถือว่าเป็นการตัดสิน

ใจส่วนตัวและด้วยความสมัครใจของท่านทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การแสดงออกทางการเมืองของท่านต้องสื่อสารอย่าง

ชัดเจนว่าเป็นจุดยืนของตัวท่านเอง และไม่ใช่ในฐานะตัวแทนของกลุ่มบริษัท

ทรัพยากรที่เป็น
ประโยชน์
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การบริหารจัดการ COBC 
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13. การบริหารจัดการ COBC  

 13.1 สถานที่ที่สามารถขอรับแนวทางปฏิบัติ

  ท่านสามารถของคำาแนะนำาจาก GCO หากท่านไม่แน่ใจว่าตีความหรือใช้คู่มือฉบับนี้ถูกต้องหรือไม่

  ส่งคำาถามและข้อสงสัยของท่านมาที่ cobc@simedarbyplantation.com

 13.2 การแจ้งข้อกังวลหรือการรายงานการละเมิด 

  เราแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบดำาเนินการให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือต้องสงสัยว่าเป็นการละเมิด COBC 

ได้รับการรายงานโดยทันที

  กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายที่เปิดกว้างและส่งเสริมให้ท่านแบ่งปันคำาถาม ข้อกังวล หรือคำาแนะนำากับฝ่ายต่างๆ ที่

สามารถจัดการปัญหาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้บังคับบัญชาสายตรงของท่านอยู่ในฐานะที่ดีที่สุด

ที่จะจัดการข้อกังวลต่างๆ

  โปรดดูผังการตัดสินใจด้านล่างนี้สำาหรับทางเลือกในการแจ้งข้อกังวลของท่าน

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

พูด/เขียนถึงหัวหน้าหน่วยงาน
คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ - GCO, 
ประธานฝ่ายควบคุมการปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดและการประกัน, 

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ
ที่ปรึกษาทั่วไปของกลุ่มบริษัท 

หากท่านไม่มีตัวเลือก
เหล่านี้ให้ใช้ กรุณาใช้ช่อง

ทางการแจ้งเบาะแสที่
ปลอดภัย (ดูหน้า 34)

ท่านสามารถพูดคุย 

กับผู้บังคับบัญชาสาย

ตรงของท่านเกี่ยวกับ

ข้อสงสัยหรือข้อกังวล

หรือไม่?

ท่านสามารถติดต่อ

หน่วยงานสนับสนุนที่

เกี่ยวข้องได้หรือไม่?

พูดคุยกับผู้บังคับบัญชา

สายตรงของท่าน
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  ทุกๆ เหตุการณ์หรือการกระทำาที่ต้องสงสัยว่าเป็นการละเมิด COBC ซึ่งพนักงานได้รับต้องนำาเสนอให้ GCO ทราบ 

และ GCO จะร่วมมือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการสืบสวน

  รายงานที่เกี่ยวกับการถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำาความผิด และการสอบสวนที่เกี่ยวข้อง จะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็น

ความลับอย่างเต็มที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมกับความจำาเป็นในการดำาเนินการสอบสวน

อย่างเพียงพอ

  กลุ่มบริษัทคาดหวังว่าทุกฝ่ายจะดำาเนินการด้วยความสุจริตและมีเหตุผลอันสมคสรเมื่อทำาการรายงานข้อกังวลหรือ

ประเด็นต่าง ๆ หากข้อกล่าวหาได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นการกล่าวหาโดยมีเจตนาร้าย บุคคลผู้รับผิดชอบต้องได้รับโทษ

ทางวินัยอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจถึงขั้นถูกฟ้องร้องดำาเนินคดี 

 13.3 การไม่ตอบโต้

 

  กลุ่มบริษัทไม่ยอมรับการตอบโต้ต่อบุคคลที่เปิดเผยการละเมิดข้อกำาหนดทั้งที่เกิดข้ึนจริงและที่สงสัยว่าอาจเกิดข้ึน

โดยมีเจตนาสุจริต ท่านจะไม่ถูกคุกคาม ตอบโต้ หรือได้รับผลกระทบต่อการจ้างงานในทางลบจากการที่ท่านเปิดเผย

หรือให้ความร่วมมือในการสืบสวน กรรมการหรือพนักงานที่ตอบโต้บุคคลอื่น (รวมถึงคู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ) ที่

รายงานการละเมิดโดยมีเจตนาสุจริตต้องถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจถึงขั้นเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน

 13.4 การสอบสวนการละเมิด COBC และการลงโทษทางวินัย  

 

  กลุ่มบริษัทให้ความสำาคัญกับการรายงานและเหตุการณ์ทั้งหมดที่อาจเข้าข่ายการละเมิด COBC อย่างจริงจัง และจะ

สืบสวนรายงานและเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดตามระเบียบปฏิบัติการสืบสวนที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิสูจน์ได้แล้วว่ามี

การละเมิดจริง จะต้องมีการลงโทษทางวินัยอย่างเหมาะสม

  รายงานทั้งหมดเกี่ยวกับการกระทำาที่เข้าข่ายการละเมิดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจำากัดการเปิดเผยเพื่อการ

สืบสวนข้อกล่าวหาการละเมิดเท่านั้น การเปิดเผยรายงานแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนจะถือว่าเป็นการผิด

วินัยร้ายแรง ซึ่งจะส่งผลให้ถูกลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน

• GPA B5: การแจ้งเบาะแส

• ช่องทางการแจ้งเบาะแสบนเว็บไซต์ทางการของไซม์ ดาร์บี้ แพลนทรัพยากรที่เป็น
ประโยชน์
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กฎหมายการต่อต้านการให้สินบนและ

การทุจริต 

กฎหมายที่ห้ามการเสนอเงิน สินค้าหรือบริการให้แก่บุคคลหนึ่งเพื่อจูงใจให้บุคคลดัง

กล่าวกระทำาการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์ของบุคคล

ที่เสนอสินบนหรือการทุจริต 

กฎหมายต่อต้านการผูกขาด กฎหมายที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีในตลาด โดยมิให้มีการผูกขาด 

ทรัพย์สิน  ทรัพยากรที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนซึ่งควบคุมโดยบริษัท ซึ่งเป็นผลมาจากรายการ

ธุรกรรมหรือเหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าบริษัทจะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน

อนาคตจากทรัพย์สินดังกล่าว ทรัพยากรดังกล่าวประกอบด้วย อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การสื่อสาร เงิน บัญชี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล 

เทคโนโลยี เอกสาร สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความรู้ความชำานาญ และ

ทรัพยากรอื่น ๆ หรืออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท 

การผิดสัญญา พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยต่อบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคล

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการหลักของบริษัท ไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น เบอร์ฮาด

การให้สินบน สินบน หมายถึง การจูงใจหรือรางวัล (ทางการเงินหรืออื่น ๆ) ที่เสนอ สัญญา หรือให้

ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการค้า สัญญา กฎหมาย ส่วน

ตัว หรืออื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม 

หุ้นส่วนทางธุรกิจ  บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่กลุ่มบริษัทมีความสัมพันธำทางการค้าด้วย แต่ไม่ได้อยู่ใน

ตำาแหน่งที่สามารถใช้อำานาจที่สำาคัญหรืออำานาจควบคุม เช่น ลูกค้า กิจการร่วมค้า (ส่วน

ได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม) และพันธมิตรทางธุรกิจ

สิ่งเทียบเท่าเงินสด  ทรัพย์สิน เช่น อสังหาริมทรัพย์หรือหุ้น ซึ่งมีมูลค่าเป็นเงินสดที่รับรู้ได้เทียบเท่ากับเงิน

จำานวนหนึ่ง หรือทรัพย์สินที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ง่าย เช่น ตั๋วเงินคลัง

จรรยาบรรณทางธุรกิจ (COBC) ชุดแนวทางปฏิบัติ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ 

พนักงาน และคู่ค้า 

คู่แข่ง คู่แข่ง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน

หรือคล้ายกันกับกลุ่มบริษัทในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือหลายอย่าง

รวมกัน
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ข้อมูลความลับ ก. ข้อมูลในรูปแบบใดๆ ที่ไม่เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป และเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่ม

บริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ การปฏิบัติ

การ การค้า ผลิตภัณฑ์ การวิจัย การพัฒนา การผลิต การซื้อ แผนธุรกิจ รายการ

ธุรกรรม กิจการ กิจกรรม ความรู้ความชำานาญ ทรัพย์สินทางปัญญา บัญชี การเงิน 

การวางแผน การปฏิบัติการ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลทางวิศวกรรม ข้อมูลทางการตลาด 

ข้อมูลสินค้าและการขาย ข้อมูลการค้าที่มีกรรมสิทธิ์ ตัวเลขค่าจ้าง ข้อมูลส่วนบุคคล

ของพนักงาน รายชื่อลูกค้า บันทึก ข้อตกลงและข้อมูล ข้อมูลด้านเทคนิคและอื่น ๆ 

ทีเกี่ยวข้อง และสมุดและบัญชี รวมถึงบันทึกที่เก็บรักษาไว้โดยกลุ่มบริษัทเพื่อจุด

ประสงค์ทางธุรกิจ

ข. ข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผยแก่กรรมการหรือพนักงาน หรือกรรมการหรือพนักงานที่

ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในช่วงระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง ซึ่งกรรมการและ

พนักงานดังกล่าวมีเหตุผลหรือต้องมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าเป็นข้อมูลความลับ จะ

ถือว่าเป็นข้อมูลความลับ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำากัดเฉพาะ) รายการราคา วิธีการทาง

ธุรกิจ ประวัติของลูกค้า บันทึก ข้อมูล และการประดิษฐ์คิดค้น และ

ข้อมูลใดๆ ที่อธิบายไว้ในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้จัดหา ตัวแทน ผู้

แทนจำาหน่าย และลูกค้าของกลุ่มบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บุคคลที่เกี่ยวโยงกันประกอบด้วย

• สมาชิกครอบครัวของหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งรวมถึงคู่สมรส บิดามารดา 

บุตร (รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรเลี้ยง) พี่ชายน้องชาย พี่สาวน้องสาว และคู่

สมรสของบุตร พี่ชายน้องชาย หรือพี่สาวน้องสาว

• หน่วยงานบริษัทที่เกี่ยวข้องดับหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

• ผู้ดูแลผลประโยชน์ของทรัสต์ (นอกจากผู้ดูแลผลประโยชน์สำาหรับแผนหุ้นของ

พนักงาน หรือแผนเงินบำานาญ) ซึ่งหุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือเจ้าหน้าที่ หรือสมาชิก

ครอบครัวเป็นผู้รับผลประโยชน์ หรือ

• หุ้นส่วนของหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าว หรือหุ้นส่วนของบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

สัญญา ข้อตกลงซึ่งมีผลบังคับทางกฎหมายให้คู่สัญญากระทำาหรือไม่กระทำาสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

ตัวอย่างของสัญญาประกอบด้วย สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ และอื่น ๆ 

การต้อนรับขององค์กร งานหรือกิจกรรมขององค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับความบันเทิงของพนักงานและบุคคลที่สาม 

เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรนั้น การต้อนรับขององค์กรประกอบด้วย บัตรโดยสาร (เช่น 

ค่าโดยสารเครื่องบิน) การเดินทางทางบก ค่าที่พัก และค่าอาหารเพื่อจุดประสงค์ทาง

ธุรกิจ 

คู่ค้า กิจการร่วมค้า (ผลประโยชน์ที่ควบคุม) ที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้รับจ้าง และผู้จัดหา

ผลิตภัณฑ์/บริการของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีการติดต่อโดยตรงกับกลุ่มบริษัท

ลูกค้า ลูกค้า หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งบริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ และรวมถึง

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจเป็นลูกค้าด้วย

กรรมการ กรรมการ หมายถึง กรรมการอิสระและกรรมการไม่อิสระทั้งหมด กรรมการที่เป็นระดับ

บริหารและไม่ใช่ระดับบริหารของกลุ่มบริษัท และรวมถึงกรรมการสำารองหรือกรรมการ

ที่ดำารงตำาแหน่งแทนด้วย
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พนักงาน บุคคลที่เข้าทำาสัญญาว่าจ้างกับกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกส่งตัวไปทำางานกับ

กิจการร่วมค้า บริษัทในเครือ หรือบริษัทสาขา พนักงานชั่วคราวและพนักงานฝึกหัด 

ทั้งนี้ ไม่รวมผู้รับจ้างและที่ปรึกษาอิสระซึ่งได้รับการว่าจ้างเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อทำา

กิจกรรมหรืองานที่มอบหมายโดยเฉพาะ

จริยธรรม หมายถึง มาตรฐานความประพฤติ ซึ่งระบุวิธีการประพฤติตามหน้าที่ทางศีลธรรมและ

จรรยา ซึ่งเกิดจากหลักการความถูกผิด จริยธรรมมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นสองด้าน 

คือ ความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่ถูกผิด และความมุ่งมั่นที่จะทำาในสิ่งที่ถูกต้อง

สมาชิกครอบครัว หมายรวมถึง คู่สมรส บุตร (รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรเลี้ยง) พี่ชายน้องชาย พี่สาว

น้องสาว และคู่สมรสของบุตร พี่ชายน้องชาย หรือพี่สาวน้องสาว ของกรรมการและ

พนักงาน

การฉ้อโกง การแสดงสิ่งที่เป็นเท็จของข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็นคำาพูดหรือการกระทำา การกล่าวหาที่

เป็นเท็จหรือชี้นำาในทางที่ผิด หรือการปกปิดสิ่งที่ควรเปิดเผย ซึ่งเป็นการหลอกลวงหรือ

มีเจตนาที่จะหลอกลวงบุคคลอื่น

“กลุ่มบริษัท” หรือ “กลุ่มบริษัทไซม์ 

ดาร์บี้ แพลนเทชั่น”

บริษัทไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น เบอร์ฮาด และบริษัทในเครือ

การคุกคาม การกระทำา การปฏิบัติตัว หรือความประพฤติ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลเห็นว่าเป็นการกลั่นแกล้ง ทำาให้อับอาย ทำาให้เสื่อมเสีย หรือเป็นการคุกคาม 

ทั้งทางวาจา ร่างกาย หรือการมองเห็น

หัวหน้าส่วนธุรกิจ (HBS) หัวหน้าส่วนธุรกิจ (HBS) หมายถึง 

ก) ต้นน้ำา

 • หัวหน้า, ส่วนต้นน้ำา ประเทศมาเลเซีย

 • หัวหน้า, ส่วนต้นน้ำาและสวน ประเทศอินโดนีเซีย

 • ประธานฝ่ายบริหาร, บริษัท นิว บริเตน ปาล์ม ออยล์ จำากัด

ข) บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

 • ประธานฝ่ายปฏิบัติการ

 • ประธานฝ่ายการค้า

 • หัวหน้า, ส่วนเอเชียแปซิฟิก

 • หัวหน้า, ส่วนยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

 • หัวหน้า, ส่วนโอเชียเนีย

หัวหน้าส่วนธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งรายงานโดยตรงต่อสมาชิกคณะกรรมการความเป็นผู้นำาของ

แพลนเทชั่น
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หัวหน้าหน่วยธุรกิจ (HBU) หัวหน้าหน่วยธุรกิจ (HBU) ประกอบด้วย

ก) ต้นน้ำา

 • ประธานฝ่ายบริหารระดับภูมิภาค ประเทศมาเลเซีย

 • ประธานฝ่ายบริหารระดับภูมิภาค ประเทศอินโดนีเซีย

 • ผู้จัดการทั่วไป (NBPOL)

ข) บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

 • หัวหน้าหน่วยงาน SDO ที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ที่รายงานโดยตรงต่อ HBS

ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลทางธุรกิจที่มีกรรมสิทธิ์หรือข้อมูลทางเทคนิคท่ีได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตร 

เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายความลับทางการค้า

ผู้บริหาร สมาชิก PLC และพนักงานคนอื่น ๆ ซึ่งมีอำานาจในการบริการ/ตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ดำาเนินธุรกิจ

คณะกรรมการความเป็นผู้นำาของ

แพลนเทชั่น (PLC)

คณะกรรมการความเป็นผู้นำาของแพลนเทชั่น (PLC) ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

• กรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท (GMD)

• ประธานฝ่ายที่ปรึกษาและค่านิยม (CAVO)

• ประธานฝ่ายการเงิน (CFO)

• ประธานฝ่ายปฏิบัติการ อัพสตรีม (COO Upstream)

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (MD SDO)

• ประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (CHRO)

• ประธานฝ่ายความยั่งยืน (CSO)

• ประธานฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรม (CSIO)

• ประธานฝ่ายการวิจัยและการพัฒนา (CRDO)

• ประธานฝ่ายบริการการปฏิบัติการ (COSO)

• เลขานุการกลุ่มบริษัท

• ประธานฝ่ายการสื่อสาร (CCO)

• ที่ปรึกษาทั่วไปของกลุ่มบริษัท

• ประธานฝ่ายดิจิทัล (CDO)

• ประธานฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและการประกัน (CIAO)

• ประธานฝ่ายความเสี่ยง (CRO)

พรรคการเมือง กลุ่มบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ได้มาและใช้อำานาจทางการเมือง 

ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ หมายถึง ข้อมูลที่ครอบครองโดยบุคคลหนึ่งหรือนิติบุคคล ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับความรู้ความชำานาญ ความลับทางการค้า หรือข้อมูลอื่น ๆ ทุกประเภท ไม่

ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลด้านเทคนิค กระบวนการทางธุรกิจ การพยากรณ์การ

ขาย กลยุทธ์ทางการตลาด รายชื่อลูกค้า หรือข้อมูลของผู้ที่มีศักยภาพเป็นลูกค้า บันทึก

ทางการเงินหรือซึ่งถือได้ว่าเป็นความลับ (ไม่ว่าจะระบุหรือไม่ระบุว่าเป็นความลับหรือ

ไม่ก็ตาม) และเป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของบริษัท
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เจ้าหน้าที่รัฐ หมายรวมถึงแต่ไม่จำากัดเฉพาะ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือบุคคลที่กระทำาการในนามของ

รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐ ซึ่งอาจหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือบุคคลในองค์กร

ระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ องค์กรการค้า สหภาพแรงงาน เอ็นจีโอ และหน่วย

งานอุตสาหกรรม 

และยังหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการเมืองหรือพนักงานของพรรคการเมือง หรือผู้

สมัครชิงตำาแหน่งทางการเมืองด้วย

การโต้ตอบ การกระทำาในรูปแบบของการตอบโต้ที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือวิธีอื่นๆที่ไม่เหมาะ

สม ที่ทำาเพื่อเอาคืนการบาดเจ็บหรือความขุ่นเคืองที่เกิดขึ้นจริงหรือที่รับรู้ได้

ผู้ค้า ผู้ค้า หมายรวมถึง ผู้จัดหา ที่ปรึกษา ตัวแทน ผู้รับจ้าง และผู้จัดหาผลิตภัณฑ์/บริการ

ของกลุ่มบริษัท ซึ่งติดต่อธุรกิจกับกลุ่มบริษัทโดยตรง.
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ติดต่อเรา 

คำาถาม

กรุณาส่งคำาถามของท่านเกี่ยวกับการตีความหรือบังคับใช้ COBC ไปยังอีเมล์ cobc@simedarbyplantation.com 

การรายงานการละเมิด

ท่านสามารถรายงานเหตุการณ์หรือการกระทำาที่ต้องสงสัยว่าเป็นการละเมิดข้อกำาหนดของ COBC

ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ดังนี้ 

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสอิเล็กทรอนิกส์ที่หน้าเว็บไซต์ของไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น   

อีเมล์:

กรรมการอิสระอาวุโส:

seniordirector@simedarbyplantation.com 

หน่วยแจ้งเบาะแส GCO:

whistleblowing@simedarbyplantation.com

    

หมายเลขโทรฟรี (เวลาทำาการของประเทศมาเลเซีย; GMT+8 hours):

 

โทรสายด่วน: +6019 - 2797 553

ส่งจดหมายถึงหน่วยแจ้งเบาะแส GCO ไปยัง:

หน่วยแจ้งเบาะแส 

ไซม์ ดาร์บี้ แพลนเทชั่น เบอร์ฮาด 

ตู้ ปณ. 8068

เคลานา เจยา 

46781 รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย 

มาเลเซีย 1 800 22 3388

อินโดนีเซีย 007 8036 01 5252

ไทย 1 800 011 933

เนเธอร์แลนด์ 0800 0220 028

แอฟริกาใต้ 0800 993 820

สหราชอาณาจักร 0808 2344 999
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หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
Sime Darby Plantation Berhad (647766-V)
Level 10, Main Block, Plantation Tower
No. 2, Jalan PJU 1A/7 Ara Damnasara
47301 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

T: +(603) 7848 4000
F: +(603) 7848 4000

www.simedarbyplantation.com
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