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สารจากประธานผู้บริหาร 

OCS Group 

ในฐานะผู้ร่วมงาน เราต่างปรารถนาให้ธุรกิจของเราเจริญเติบโตก้าวหน้า เช่นเดยีวกับลูกค้า ซัพพลายเออร ์

ผู้ถือหุ้น และผูม้ีสว่นเก่ียวข้องของเรา ไม่เพียงเท่านัน้ เรายังปรารถนาให้ความส าเร็จของเราทรงคณุค่าและยั่งยนื 

อันเปน็ผลจากการด าเนินธรุกิจตาม “ครรลองคลองธรรม” 

ด้วยเหตนุี้ เราจึงมีความภาคภมูิใจและพึงระมัดระวังไม่เพียงในส่ิงที่เราปฏิบตั ิ

แตย่ังรวมถึงวธิีการที่เราปฏบิตัิดว้ยเชน่กัน หลักจรรยาบรรณนี้รวบรวมนโยบายต่างๆ 

ของเราไว้ในเอกสารฉบับเดียว เพ่ือใหค้ าแนะน าอันเปน็ประโยชน์เก่ียวกับ “วิธกีาร” 

ที่เราควรด าเนินธรุกิจของเราในทุกสถานทีทุ่กเวลา 

เอกสารฉบับนี้ก าหนดแนวทางการปฏบิัตติามจรรยาบรรณและข้อพึงประพฤติส าหรบัเราทุกคน 

ในฐานะผู้ร่วมงาน เราทุกคนต้องถือปฏบิัตติามหลักจรรยาบรรณของเรา 

โปรดสละเวลาอ่านเอกสารฉบบันี้ ผมหวังว่าจะเปน็ประโยชน์ส าหรบัคุณ 

 

John Hunter 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่มบรษิัท 
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บทน า 

เหตุใดเราจงึตอ้งมหีลกัจรรยาบรรณ 

หลักจรรยาบรรณของเราก าหนดแนวทางและมาตรฐานความประพฤติ 

อันพึงปฏิบัติขณะท่ีเราด าเนินธุรกิจของเราในทุกสถานท่ีทุกเวลา 

 

ครอบคลมุกฎหมายทีต่า่งกนัในแตล่ะประเทศหรอืไม ่

หลักจรรยาบรรณของเราก าหนดหลักการและแนวทางเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมาย 

หรือจริยธรรมทั่วไปซ่ึงใช้ในธุรกิจของเราโดยมิได้มุ่งหมายให้ครอบคลุมกฎหมาย 

และนโยบายทั้งหมดท่ีอาจมีผลบังคับใช้กับคุณ 

 

หลกัจรรยาบรรณของเรามนีโยบายทัง้หมดทีฉ่นัจ าเป็นตอ้งทราบหรือไม ่

หลักจรรยาบรรณและนโยบายกลุ่มบริษัทของเราจะกล่าวถึงส่ิงท่ีคุณจ าเป็นต้องทราบ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคุณเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ 

หลักจรรยาบรรณมิได้ใช้ทดแทนนโยบายโดยละเอียดของเราแต่ระบุถึงหลักการและกรอบ 

การด าเนินงานอย่างชัดเจนอันเป็นพ้ืนฐานส าหรับนโยบายของเรา ในฐานะผู้ร่วมงานของ OCS  

หรือ Landmark คุณมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ 

โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวเน่ืองกับงานของคุณและการตัดสินใจท่ีคุณต้องด าเนินการแต่เพียงผู้เดียว 

 

หลกัจรรยาบรรณของเราบงัคบัใชอ้ย่างไร 

หลักจรรยาบรรณบังคับใช้กับเราทุกคน รวมถึงคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

ในทุกสถานท่ีและทุกการกระท าเพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจทางธุรกิจทุกครั้งของเรา 

เราคาดหวังให้ทุกคนน าหลักการในหลักจรรยาบรรณของเราไปใช้และ: 

 แสดงความเคารพ 

 ปฏิบัติตนด้วยความซ่ือสัตย์ 

 ด าเนินงานภายใต้จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติตามค าม่ันสัญญาท่ีมีต่อลูกค้าของเรา 

การละเมดิหลกัจรรยาบรรณของเรา 

เราทุกคนต้องปฏบิตัิตามหลักจรรยาบรรณ 

นโยบายของเรา และกฎหมาย 

การละเมิดหลักจรรยาบรรณของเรา 

หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบงัคับ 

อาจน าไปสู่การด าเนนิการทางวนิัย 

รวมถึงการเลิกจ้างและการด าเนนิการ 

ตามกฎหมาย 
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ค่านิยมของเรา 

OCS คือธุรกิจด้านบุคลากรและค่านิยมของเราอันได้แก่ ความใสใ่จ ความปลอดภยั ความน่าเชือ่ถอื และความเชี่ยวชาญ 

อยู่ในสายเลือดของเรา ซ่ึงเป็นแนวทางส่ิงท่ีเราต้องปฏิบัติและต้องละเว้นปฏิบัติ 

ค่านิยมของเราจงึสะท้อนถึงศักยภาพสูงสุดของเรา 

เม่ือเรายึดม่ันในค่านิยม เราจึงไม่เพียงมุ่งเน้นส่ิงท่ีเราต้องปฏิบัติต่อลูกค้า 

แต่ยังรวมถึงวิธีการท่ีเราต้องปฏิบัติ 

ท้ังน้ีเพ่ือมอบบริการอันยอดเย่ียมท่ีแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความปลอดภัยของเรา 

รวมถึงความน่าเชื่อถือและความช านาญงานท่ีเรามีมาอย่างต่อเน่ือง 

เรายกย่องบุคลากรผู้ยึดม่ันบทบาทหน้าท่ีในชีวิตประจ าวันของตนตามค่านิยมของเราเป็นหลัก 

โดยผ่านโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานภายในองค์กรและช่องทางส่ือสารภายนอกองค์กรของเรา 

ซ่ึงไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมงานของเราท่ัวโลก 

แต่ยงัรวมถึงลูกค้าของเราด้วยเช่นกัน 

 

 

 

 

ใสใ่จ ปลอดภยั  นา่เชือ่ถอื ช านาญงาน 

 

 

เราใสใ่จดแูลคณุ 

+  เราภาคภูมิใจในการตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้า 

 

+ เราเคารพและดูแลซึ่งกันและกัน 

 

+เราด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง 

เราปฏบิตัิงานอยา่งปลอดภยั 

และมคีวามรบัผดิชอบ 

+ เราเชื่อว่าทุกคนสมควรที่จะได้ 

กลับบ้านโดยสวัสดิภาพในทุกๆ วัน 

 

+ เราสร้างและรักษาสภาพแวดล้อม 

ในการท างานที่ปลอดภัย 

 

+ เราปกป้องข้อมูลและรักษาความลับ 

เรามคีวามนา่เชือ่ถอื 

+ เรารักษาสัญญาของเรา 

 

+ เราสามารถมอบความเชื่อใจได้ 

ว่าจะท าในส่ิงท่ีถูกต้อง 

 

 + เรามอบบริการอย่างต่อเนื่อง 

เราคอืผูช้ านาญงาน 

+เราใช้ทักษะของเราเพ่ือท าความเข้าใจ 

และตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า 

 

+เราเพ่ิมมูลค่าให้แก่ลูกค้าของเรา 

 

+เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบริการของเรา

อย่างต่อเนื่อง 



หลกัจรรยาบรรณ ผูอ้นุมัติ: MH | วันท่ีออกเอกสาร: ตลุาคม 2563 | หมวดหมู่: เอกสารภายใน หน้า 5 จาก 14 กลบัไปทีส่ารบญั 

 

 

 

การปฏิบตัิด้วยความเคารพ 

ให้เกียรต ิและเป็นธรรม 

ความหลากหลายและการไม่แบง่แยกมคีวามส าคญัตอ่เรา ดว้ยเหตนุี ้

เราจงึยนืหยดัทีจ่ะสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่ป็นธรรมอนัปราศจาก

การเลอืกปฏบิตัแิละการคกุคาม 

ท่ี OCS เรามุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานอันปราศจากการคุกคาม 

และการกระท าท่ีก้าวร้าวหรือไม่เคารพผู้อ่ืน 

การคุกคาม คือการแสดงพฤติกรรมทางวาจา ทางสายตา หรือทางกายอันไม่พึงประสงค์ 

ซ่ึงก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีการกดขี่ ก้าวร้าวล่วงเกิน หรือไม่เป็นมิตร 

การคุกคามอาจรวมถึง: 

 การใช้ภาษา ท่าทาง ชื่อเล่น เรื่องข าขนั หรือมุกตลกท่ีหยาบคาย 

 การกล่าววาจาเสียดสีเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เพศ หรือศาสนา 

 การวิจารณ์ในทางดูหม่ินเหยียดหยาม 

 การแสดงพฤติกรรมกดขี่หรือข่มขู่ 

 การเป็นปรปักษ์ต่อผู้อ่ืนเน่ืองจากบุคลิกลักษณะเฉพาะตัว 

 การกีดกันผู้อ่ืนออกจากการสนทนาหรือกิจกรรมทางสังคม 

 การแสดงอีเมล รูปภาพ หรือเส้ือผ้าท่ีก่อความขุ่นเคือง 

 การคุกคามทางเพศ 

การคุกคามทางเพศอาจรวมถึง: 

 การล่วงเกินทางเพศ การร้องขอผลประโยชน์ทางเพศ หรือการเกี้ยวพาราสีอันไม่พึงประสงค์ 

 การสัมผัสร่างกายหรือมองด้วยสายตาอันไม่พึงประสงค์ 

 ค าวิจารณ์ท่ีไม่เหมาะสมเกี่ยวกับรปูลกัษณ์ของบุคคล รวมถึงเส้ือผ้าหรือร่างกายของบุคคลนั้น 

 ค าพูด ค าถาม ท่าทาง ภาษา เรื่องราว หรือเรื่องข าขันท่ีลามกหรือชี้น า 

 การแชร์รูปภาพหรือวิดีโอท่ีไม่เหมาะสม 

ที ่OCS เราไมย่อมใหม้กีารแสดงพฤตกิรรมใดๆ ทางวาจาหรอืทางกายอนัอาจพิจารณาวา่เป็นการกดขี ่

ไมเ่ป็นมติร หรอืกา้วรา้ว เราจะด าเนินการทางวนิัยอยา่งเหมาะสมในกรณทีีพ่บการกระท าอนัไม่สามารถยอมรบัได ้

เรายังมุ่งม่ันให้มีมาตรการป้องกันท่ีเหมาะสม 

เพ่ือมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ร่วมงาน ด้วยนโยบายของเรา เรามุ่งหมายท่ีจะ: 

 ห้ามมิให้มีแรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ 

 จัดสรรค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ และเง่ือนไขการจ้างงานอ่ืนๆ 

ท่ีเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกันตามกฎหมายท้องถิ่น 

 จัดเตรียมสภาวะการท างานให้มีความปลอดภัยตามหลักมนุษยธรรม 

รวมถึงสภาพท่ีพักอาศัยอันถูกสุขอนามัย สะอาด และปลอดภัย 

 ก าหนดให้ลูกค้า ซัพพลายเออร ์

และคู่ค้าทางธุรกิจของเราใช้มาตรฐานเดียวกันในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

 
รายงานตอ่เรา 

คุณสามารถรายงานข้อกังวลใดๆ 

โดยติดต่อบริการ SafeCall 

ของเราตามหมายเลขโทรฟรีภายในพ้ืนที่

ของคุณ หมายเลขทั้งหมดอยู่ใน 

ภาคผนวก 1 ท้ายเอกสารฉบับนี ้
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สุขภาพและความปลอดภัย 

ทกุคนใน OCS สมควรทีจ่ะกลบับา้นโดยสวสัดภิาพในทกุๆ วนั 

ผู้ร่วมงานของเราและครอบครัว รวมถึงลูกค้าของเราไว้วางใจให้เราด าเนินการดังกล่าว 

ด้วยเหตุน้ี สุขภาพและความปลอดภัยจึงมีความส าคัญสูงสุด เรามุ่งม่ันท่ีจะติดตามตรวจสอบ 

พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้แก่วัฒนธรรมความปลอดภัยของเราอย่างต่อเน่ือง 

ท่ี OCS เราใส่ใจซ่ึงกันและกันเราทุกคนต้องร่วมกันให้ความส าคัญ 

กับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกและสร้างวัฒนธรรมปลอดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

จรรยาบรรณและนโยบายด้านสขุภาพและความปลอดภยัของเราจะเหมอืนกนัในทกุประเทศทีเ่ราเขา้ไปด าเนนิธรุกจิ 

เรามุ่งม่ันท่ีจะ: 

เป็นผู้น าท่ีโดดเด่นด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

ปลูกฝังพฤติกรรมท่ีปลอดภัยและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยท่ีเข้มแข็ง 

 ให้การฝึกอบรมและเครื่องมือท่ีถูกต้องแก่ผูร้ว่มงานของเรา 

เพ่ือให้คุณท างานได้อย่างปลอดภัย 

น าแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดมาใช้ในกระบวนการท างานของเรา 

ส่งเสริมให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณ 

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยโดยทันที รวมถึง “สถานการณ์หวุดหวิด” 

 ติดตามตรวจสอบ ตรวจทาน และรายงาน 
การด าเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเราอย่างถูกต้อง 

 ปรับปรุงกระบวนการด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง 

 ปฏิบัติงานของเราตามแนวทางท่ีลดผลกระทบอันเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 

ยดึถอืแนวปฏิบตัใินการท างานอย่างปลอดภยัและปฏบิตัติามกฎเสมอ 

ดู 

หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเตมิ 

โปรดดูวิดีโอนี้ โดยใช้  

รหัสผ่าน safeHealth20 

รายงานตอ่เรา 

คุณสามารถรายงานข้อกงัวลใดๆ โดยติดต่อ

บริการ SafeCall ของเราตามหมายเลขโทรฟรี

ภายในพ้ืนทีข่องคณุ หมายเลขทั้งหมดอยู่ใน 

ภาคผนวก 1 ท่ีทา้ยเอกสารฉบบันี้

กฎส าคัญดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของเรา 

หยดุและกลา่วปฏเิสธ: 

 หากคุณเชื่อว่าการปฏบิัตงิานนั้นขาดความปลอดภัย 

 หากคุณเชื่อว่าไซตง์านนั้นขาดความปลอดภัย 

 หากคุณเชื่อว่าอุปกรณ์นัน้ขดัข้องหรือคุณไมม่ีอุปกรณท์ี่ถูกต้อง 

 หากคุณไม่ไดร้ับการฝึกอบรมให้ปฏิบตังิานนัน้หรือรู้สึกว่าไม่สามารถปฏบิตัิงานนัน้ได้ 

 หากคุณพบเห็นสิ่งที่อาจท าให้เกิดการบาดเจ็บได ้

https://vimeo.com/470140859
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การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

เราตอ้งดแูลขอ้มลูบคุคลและปกป้องขอ้มลู 

ข้อมลูสว่นบคุคล 

ท่ี OCS เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้ร่วมงานของเราและบุคคลอ่ืนๆ 

ทุกคน รวมถึงการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยปกติแล้ว เราจะเก็บรักษาและจัดการกับข้อมูลอันเกี่ยวเน่ืองกับบุคคลต่างๆ เช่น 

พนักงาน (ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) ผู้สมัครงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ 

และคู่ค้าทางธุรกิจอ่ืนๆ ข้อมูลน้ีจะประกอบด้วยชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ท่ีอยู่อีเมล 

สัญญาการจ้างงาน และประวัติการท างาน 

เราเป็นธุรกิจระหว่างประเทศ และในประเทศส่วนใหญ่ท่ีเราเข้าไปด าเนินธุรกิจต่างมีกฎหมาย 

ท่ีครอบคลุมการรวบรวม การใช้ การเก็บรักษา และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

แม้ว่ากฎหมายเหล่าน้ีจะมีความแตกต่างกัน แต่นโยบายของเราก าหนดให้เราต้อง: 

 ได้รับความยนิยอมจากบุคคลที่เก่ียวข้องตามข้อก าหนดของกฎหมายท้องถ่ิน 

 เก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็น มีความเก่ียวเนื่องและต้องการใชง้านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเท่านัน้ 

 เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นปจัจุบันเสมอ 

 เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับและปลอดภัย 

 อย่าเก็บข้อมูลไว้นานเกินความจ าเป็น 

 อย่าเปิดเผยข้อมลูทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร 

เว้นแต่จะเก่ียวเนื่องกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 อย่าถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ระหว่างอาณาเขตต่างๆ 

โดยไม่ได้รบัค าแนะน าจากเจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลในสหราชอาณาจักร 

 รายงานการละเมดิขอ้มลูทนัท ี

 

เราต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยอยู่เสมอ 

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจน าไปสู่มาตรการบังคับทางอาญาและมาตรการลงโทษทางการเงินต่

อ OCS ในฐานะธุรกิจและต่อเราในฐานะผู้ร่วมงาน 

การรักษาความปลอดภยัของขอ้มลู 

ในฐานะผู้ร่วมงาน เราต้องปกป้องสินทรัพยข์องบริษัท อันได้แก่ ข้อมูลของบริษัทและข้อมูลต่างๆ เช่น 

รายชื่อลูกค้าและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงส่ือธุรกิจและการตลาด แนวคิด การออกแบบ ฐานข้อมูล และบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ 

คุณต้องไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทในทางท่ีไม่เหมาะสมท้ังเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือสร้างความได้เปรียบ

อันไม่เป็นธรรมให้แก่บุคคลท่ีสาม ข้อมูลท้ังหมดของบริษัทถือเป็นความลับและควรเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา 

พึงระแวดระวงัการลกัขโมยหรอืการใชท้รัพยากรของบรษิทัที่ผดิวตัถปุระสงค ์และรายงานขอ้กงัวลหากคณุสงสัยวา่มกีารกระท าดงักล่าว 

รายงานตอ่เรา 

คุณสามารถรายงานข้อกงัวลใดๆ 

โดยติดต่อบริการ SafeCall 

ของเราตามหมายเลขโทรฟรีภายในพ้ืนที่

ของคุณ หมายเลขทั้งหมดอยู่ใน 

ภาคผนวก 1 

ท้ายเอกสารฉบับนี ้
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การติดสินบนและการทุจริต 

ที ่OCS เราจะไมย่อมใหม้กีารตดิสนิบนและการทจุรติ 

การติดสินบน คือการทุจริตรูปแบบหน่ึงท่ีเป็นอันตรายและผิดกฎหมาย 

ซ่ึงสามารถท าลายชื่อเสียงของเราอย่างรุนแรง 

และมีผลลัพธ์อันร้ายแรงทางกฎหมายและทางการเงิน 

การติดสินบน หมายถึง การให้ การเสนอให้ การได้รับ 

หรือการเรียกร้องการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์โดยทุจริตหรือโดยมิชอบ 

เพ่ือแลกเปล่ียนกับบางส่ิงเป็นการตอบแทน 

สถานการณ์ท่ีอาจมีแรงกดดันให้มีการจ่ายสินบน ได้แก่: 

 เม่ือต้องการชนะหรือได้รับการท าสัญญา 

 เม่ือต้องการได้รับสิทธิ์หรือใบอนุญาต 

 ความพยายามเพ่ือท่ีจะโน้มน้าวบุคคลใดหรือเพ่ือท่ีจะได้รับผล

ประโยชน์โดยมิชอบ (เช่น 

การบริจาคเพ่ือการกุศลท่ีได้รับการสนับสนุนโดยลูกค้าหรือผู้

ท่ีมีโอกาสเป็นลูกค้า) 

 เม่ือต้องการหลักประกันในการช าระหน้ี 

 เม่ือต้องการหลีกเล่ียงค่าปรับหรือการลงโทษ 

 
สินบนอาจประกอบด้วยเงิน ของก านัล การเล้ียงรับรอง ความบันเทิง บริการการจ้างงานการบริจาคเพ่ือการกุศล 

การปฏิบัติเป็นพิเศษ หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ การจ่ายเงินเพ่ือ “อ านวยความสะดวก” จ านวนเล็กน้อยอย่างไม่เป็นทางการ 

เพ่ือให้ม่ันใจว่าจะมีหรือเร่งรัดให้มีการด าเนินการท่ีจ าเป็น ถือเป็นการติดสินบนอีกรูปแบบหน่ึง 

ดังนั้นจึงห้ามกระท าด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม อาหาร การเล้ียงรับรอง และของก านัลเล็กๆ น้อยๆ อาจถือเป็นกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย 

เม่ือด าเนินการตามแนวทางอันถูกต้อง ดังน้ันการเล้ียงรับรองหรือความบันเทิงตามสมควรและตามความเหมาะสม 

จึงสามารถกระท าได้เพ่ือท่ีจะสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีดีของเรา 

แต่การด าเนินการดังกล่าวอาจถือเป็นการติดสินบนรูปแบบหน่ึง หากมีมูลค่าสูงเกินสมควร อยู่ในลักษณะท่ีไม่เหมาะสมเป็นประจ า 

หรือมีเจตนาท่ีจะส่งผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีสามด าเนินการแทน OCS เช่น ซัพพลายเออร์ คู่ค้า ตัวแทนหรือท่ีปรึกษาจะส่งผลอย่างไร  

หากพวกเขาจ่ายสินบน เราอาจต้องรับผิด ด้วยเหตุน้ี เราจึงต้องมีการด าเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลท่ีสามท่ีร่วมงานกับเรา 

จะไม่มีการติดสินบน 

ที ่OCS เราจะด าเนินการทางวนิยัโดยเทา่เทียมและโดยทันทตีอ่ผูร้ว่มงานคนใดกต็ามทีต่ดิสนิบน 

มาตรการลงโทษอาจถึงขัน้ไลอ่อกและรายงานตอ่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในกรณทีีค่ณุอาจถกูด าเนนิคดทีางอาญา 

รายงานตอ่เรา 

ควรรายงานเหตกุารณ์หรือเหตกุารณ์ที่นา่สงสัย

ทั้งหมดไปยัง Malcolm Clark เลขาธิการกลุ่ม 

บริษัท ที่ malcolm.clark@ocs-group.com  หรือ

คุณสามารถรายงานขอ้กังวลใด ๆ โดยตดิต่อ 

บริการ SafeCall ของเราตามหมายเลขโทรศัพท์ฟรี

ในพ้ืนที่ของคณุ ตัวเลขทั้งหมดสามารถพบได้ใน

ภาคผนวก 1 ทีท่า้ยเอกสารนี ้

mailto:malcolm.clark@ocs-group.com
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การป้องกันการฉอ้โกง 

เราตอ้งบนัทกึและรายงานขอ้มลูทัง้หมดอยา่งถกูตอ้งและตรงไปตรงมา 

บันทึกข้อมูลทางการเงินของเรา รวมถึงข้อมูลที่เราให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ 

ต้องมีความถูกตอ้งและสมบูรณ์ บันทึกข้อมูลของเราเป็นข้อมูลทางธุรกจิที่มีค่า 

และเป็นหลักฐานการด าเนินการ การตัดสินใจ และภาระผูกพันของเรา 

ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหารของเรารวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษี 

จะอาศัยข้อมูลทางการเงินของเราในการตัดสินใจบนพ้ืนฐานข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับธุรกิจของเรา 

การไม่บันทึกข้อมูลธุรกรรมอย่างถูกต้อง หรอืการปลอมแปลง/การสร้างข้อมูลที่ท าให้เข้าใจผิด 

หรือการโน้มน้าวผู้อื่นให้กระท าการดังกล่าว อาจก่อให้เกิดการฉ้อโกง 

อันอาจน าไปสู่การปรับหรอืการลงโทษต่อผู้ร่วมงานหรอืต่อ OCS ได้ 

ด้วยเหตุนี้ เราทุกคนต้องแน่ใจว่า: 

 ข้อมูลใดๆ ของบริษัทได้รับการบันทกึอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และครบถ้วน 

 ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจท้ังหมดได้รับการบันทึกและเอกสารสนับสนุนอย่างถูกต้อง 

 

“การฟอกเงนิ” คอือะไร 

การฟอกเงิน คอืการฉ้อโกงรูปแบบหน่ึง โดยท่ีบุคคลพยายามซกุซอ่นเงินท่ีผิดกฎหมาย 

หรือพยายามท าให้แหล่งที่มาของเงินที่ผิดกฎหมายของตนดูเหมือนว่าชอบด้วยกฎหมาย 

กฎหมายห้ามมิให้มีการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรืออันมิชอบด้วยกฎหมาย 

ตัวบ่งช้ีความเปน็ไปได้ในการฟอกเงิน ได้แก่: 

 การขอช าระเป็นเงินสดหรือเง่ือนไขการช าระเงินที่ผิดปกติอื่นๆ จากผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ 

 การจ่ายเงินก้อนใหญ่เป็นเงินสด 

 การใช้หลายบัญชีหรือหลายวิธีในการช าระเงิน 

 การใช้บัญชีซึ่งอยู่ในสถานท่ีต้ังอันไม่พึงประสงค ์

 

พึงระแวดระวงัการฉอ้โกงหรอืการรายงานคลาดเคลือ่น และรายงานขอ้กงัวลใดๆ ทนัท ี

 
รายงานตอ่เรา 

ควรรายงานเหตกุารณ์หรือเหตกุารณ์ที่นา่สงสัย

ทั้งหมดไปยัง Malcolm Clark เลขาธิการกลุ่ม 

บริษัท ที่ malcolm.clark@ocs-group.com  

หรือคณุสามารถรายงานข้อกังวลใด ๆ โดยติดต่อ 

บริการ SafeCall ของเราตามหมายเลขโทรศัพท์ฟรี

ในพ้ืนที่ของคณุ ตัวเลขทั้งหมดสามารถพบได้ใน

ภาคผนวก 1 ทีท่า้ยเอกสารนี ้
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การแจ้งเบาะแส 

ที ่OCS คณุควรรูส้กึปลอดภยัและไดร้บัการสนบัสนนุในการแจง้เหตุ 

ท่ี OCS เราให้ความส าคัญกับการปฏิบัติผิดพลาดและการประพฤติผิดอย่างจริงจัง 

ด้วยเหตุน้ี เราจึงต้องการให้ผู้ร่วมงานทุกคนรู้สึกม่ันใจท่ีจะรายงานข้อกังวลร้ายแรง 

เพ่ือให้เราสามารถจัดการกับข้อกังวลเหล่าน้ันได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

คุณต้องแจ้งเหตุ 

หากเชื่อว่ามีเหตุอย่างน้อยหน่ึงเหตุต่อไปน้ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น: 

 ความผิดทางอาญาใดๆ 

 การฉ้อโกงและ/หรือการทุจริต 

 การลักขโมย 

 การละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง สุขภาพและความปลอดภัย หรือการจ้างงาน 

 พฤติกรรมประมาทเลินเล่อหรือขาดความระมัดระวัง 

 การกลั่นแกล้งหรือการคุกคาม 

 การเลือกปฏิบัติ 

 ความเส่ียงท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม 

 การด าเนินการอันมีเจตนาท่ีจะปิดบังส่ิงใดส่ิงหน่ึงข้างต้น 

 

 

เรารกัษาทกุเรือ่งทีไ่ดร้บัแจง้ไวเ้ป็นความลับอยา่งเครง่ครดั และพยายามอยา่งเตม็ที ่

ทีจ่ะไมเ่ปิดเผยตวัตนของผูร้ว่มงานทีแ่จ้งขอ้กงัวลดงักล่าว เวน้แตค่ณุจะยนิยอมโดยชดัแจง้ 

 

รายงานตอ่เรา 

ควรรายงานเหตกุารณ์หรือเหตกุารณ์ที่น่าสงสัย

ท้ังหมดไปยัง Malcolm Clark เลขาธิการกลุ่ม 

บริษัท ที่ malcolm.clark@ocs-group.com    

หรือคณุสามารถรายงานข้อกังวลใด ๆ โดยติดต่อ 

บริการ SafeCall ของเราตามหมายเลขโทรศัพท์ฟรี

ในพ้ืนท่ีของคณุ ตัวเลขทั้งหมดสามารถพบได้ใน

ภาคผนวก 1 ที่ทา้ยเอกสารนี ้

mailto:malcolm.clark@ocs-group.com


หลกัจรรยาบรรณ ผู้อนุมัติ: MH | วันท่ีออกเอกสาร: ตลุาคม 2563 | หมวดหมู่: เอกสารภายใน หน้า11 จาก 14 กลบัไปทีส่ารบญั 

 

 

 

 

 

 

การกล่าวในนามบริษัทของเรา 

คณุตอ้งได้รบัอนญุาตใหเ้ป็นผูก้ลา่วหรอืผูเ้ขยีน 

ในนามของ OCS 

แนวทางท่ีเราส่ือสารกับส่ือมวลชนและบุคคลท่ีสามผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 

ต้องการทักษะและประสบการณ์เฉพาะทางเน่ืองจากอาจมีข้อก าหนดทางกฎหม

ายท่ีส าคัญ ด้วยเหตุน้ี เราจึงต้องจัดการอย่างรอบคอบ 

ผู้ร่วมงานท่ีได้รับอนุญาตและได้รับการฝึกอบรม/การสรุปข้อมูลเป็นการเฉพาะเท่านั้น 

จึงจะสามารถส่ือสารเกี่ยวกับ OCS กับส่ือมวลชน หรือตอบค าถาม/ข้อสงสัยใดๆ ท่ีเราได้รับได้ 

ในท านองเดียวกัน เม่ือใช้โซเชียลมีเดียส่วนตัวของคุณเอง 

คุณควรอธิบายให้ชัดเจนว่าคุณมิได้เป็นผู้กล่าวในนามของ OCS 

ผู้ร่วมงานยังต้อง: 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมส่วนบุคคลเพ่ือชุมชน เพ่ือการกุศล หรือทางการเมืองใดๆ ไม่ได้ 
รับการตีความว่าเป็นกิจกรรมในนามของหรือเกี่ยวเน่ืองกับ OCS (ยกเว้นท่ีได้รับอนุญาต) 

 ได้รับอนุญาตจาก MD ประจ าประเทศ/ประจ าภาค ก่อนการเป็นผู้กล่าวในเหตุการณ์ 

การให้สัมภาษณ์หรือการเป็นผู้เขียนส่ือเพ่ือการเผยแพร่ตามต าแหน่งหน้าท่ีของตนเองในฐานะพนักงาน OCS 

 

รายงานตอ่เรา 

มีข้อกังวลใดๆ หรือไม่ เรารบัฟงัคณุอยู่ 

ติดต่อกับบริการ SafeCall 

ของเราตามหมายเลขโทรฟรีภายในพ้ืนที่ของ

คุณ หมายเลขทัง้หมดจะอยูใ่น ภาคผนวก 1 

ท้ายเอกสารฉบับนี ้
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การปกป้องตนเอง 

เราตอ้งไมอ่นญุาตใหค้วามขดัแยง้เกดิขึน้ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตวัของเรา

กบัผลประโยชนข์อง OCS 

ในฐานะผู้ร่วมงาน 

เราต้องด าเนินการโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ OCS เสมอ 

เราควรมีความซ่ือตรงในทุกเรื่องท่ีจะส่งผลกระทบ 

บริษัทของเรา หมายรวมถึง ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าของเราและบุคคลอ่ืนๆ 

ซ่ึงมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทของเรา 

ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร ผลประโยชน์ทับซ้อน 

คือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ภายนอกองค์กรของเราเอง 

ซ่ึงขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของธุรกิจของเรา 

หรือมีอิทธิพลต่อความสามารถในการตัดสินใจท่ีถูกต้องของเรา 

ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจรวมถึง: 

 การท างานให้แก่หรือการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในบริษัทคู่แข่ง ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ 

 การว่าจ้างหรือเป็นผู้ก ากับดูแลสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือน 

โดยปราศจากการรับรู้และการอนุมัติจากผู้จัดการสายงานของเรา 

 การจ้างงานภายนอกองค์กรซ่ึงส่งผลในทางลบต่อประสิทธิภาพการท างานของเรา 

หรือขัดแย้งกับหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อ OCS ของเรา 

 การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล 

หรือทรัพยากรของบริษัทเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของเราหรือเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน 

 การเลือกซัพพลายเออร์เน่ืองจากการเล้ียงรับรองในงานกีฬาต่างๆ ท่ีพวกเขาจัดให้ 

 

หากคุณคิดว่าคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ในขณะน้ีหรือมีโอกาสท่ีจะมี คุณต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวทันที 

ผลประโยชน์ทับซ้อนมักได้รับการแก้ไขด้วยการพูดคุยอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา 

รายงานตอ่ผูจ้ดัการสายงานของคณุทันทเีกีย่วกบัผลประโยชนท์ับซอ้นที่ไดร้บัอยูใ่นขณะนี้

หรอืมีโอกาสทีจ่ะไดร้บั หรอืตดิตอ่ SafeCall 

 

รายงานตอ่เรา 

คุณสามารถรายงานข้อกังวลใดๆ 

โดยติดต่อบริการ SafeCall 

ของเราตามหมายเลขโทรฟรีภายในพ้ืนที่ของคุณ 

หมายเลขทั้งหมดอยู่ใน ภาคผนวก 1 

ท้ายเอกสารฉบับนี้ 
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ภาคผนวก 1 

หากคุณพบเห็นหรือได้ยินส่ิงท่ีละเมิดหลักจรรยาบรรณของ OCS คุณสามารถรายงานข้อกังวลใดๆ 

ได้โดยติดต่อบริการ SafeCall ภายในพ้ืนท่ีของคุณตามหมายเลขโทรฟรีด้านล่าง 

แต่ละหมายเลขจะแสดงรหัสครบถ้วน คุณจึงไม่จ าเป็นต้องป้อนรหัสการโทรอ่ืนๆ 

 

 

 ประเทศ    โทรฟรี หมายเลขโทรศัพท ์

ออสเตรเลีย ได้ 1800 312 928 

บังกลาเทศ ไมไ่ด้ 00 44 191 516 7782 

กัมพูชา ได้ 1800 209 761 

อินเดีย ได้ 00 0800 440 1256 

สาธารณรัฐ ไอร์แลนด์ ได้ 1800 812 740 

มาเลเซีย ได้ 1800 220 054 

นิวซีแลนด์ ได้ 00 800 72 33 22 55 

กาตาร์ ได้ 8000 250 

ซาอุดีอาระเบีย ได้ 800 844 2067 

ไทย ได้ 001 800 72 33 22 55 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ 8000 441 3376 

สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ ได้ 0800 915 1571 
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ภาคผนวก 2 

หากคุณพบเห็นหรือได้ยินส่ิงท่ีละเมิดหลักจรรยาบรรณของ OCS คุณยังสามารถติดต่อ: 

 

 

ต าแหนง่งาน                 รายละเอยีดตดิตอ่ 

เลขานุการกลุ่มบริษัท malcolm.clark@ocs-group.com 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริษัทฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และกิจการองค์กร 
marianne.holgate@ocs-group.com 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลในสหราชอาณาจักร richard.baylie@ocs-group.com 
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