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สารจากประธานผู้บริหาร
OCS Group
ในฐานะผู้ร่วมงาน

เราต่างปรารถนาให้ธุรกิจของเราเจริญเติบโตก้าวหน้า

เช่นเดียวกับลูกค้า

ซัพพลายเออร์

ผู้ถือหุ้น และผูม
้ ีสว
่ นเกีย
่ วข้องของเรา ไม่เพี ยงเท่านัน
้ เรายังปรารถนาให้ความสาเร็จของเราทรงคุณค่ าและยั่งยืน
อันเป็นผลจากการดาเนินธุรกิจตาม “ครรลองคลองธรรม”
ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีความภาคภูมิใจและพึ งระมัดระวังไม่เพี ยงในสิ่งที่เราปฏิบต
ั ิ
แต่ยังรวมถึงวิธีการที่เราปฏิบต
ั ิดว
้ ยเช่นกัน หลักจรรยาบรรณนี้รวบรวมนโยบายต่างๆ
ของเราไว้ในเอกสารฉบับเดียว เพื่ อให้คาแนะนาอันเป็นประโยชน์เกีย
่ วกับ “วิธก
ี าร”
ที่เราควรดาเนินธุรกิจของเราในทุกสถานทีท
่ ุกเวลา
เอกสารฉบับนี้กาหนดแนวทางการปฏิบัตต
ิ ามจรรยาบรรณและข้อพึ งประพฤติสาหรับเราทุกคน
ในฐานะผู้ร่วมงาน เราทุกคนต้องถือปฏิบัตต
ิ ามหลักจรรยาบรรณของเรา
โปรดสละเวลาอ่านเอกสารฉบับนี้ ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคุณ

John Hunter
ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารกลุ่มบริษัท
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บทนา
เหตุใดเราจึงต้องมีหลักจรรยาบรรณ

การละเมิดหลักจรรยาบรรณของเรา

หลักจรรยาบรรณของเรากาหนดแนวทางและมาตรฐานความประพฤติ

เราทุกคนต้องปฏิบต
ั ิตามหลักจรรยาบรรณ

อันพึ งปฏิบัติขณะที่เราดาเนินธุรกิจของเราในทุกสถานที่ทุกเวลา

นโยบายของเรา และกฎหมาย
การละเมิดหลักจรรยาบรรณของเรา

่ า่ งกันในแต่ละประเทศหรือไม่
ครอบคลุมกฎหมายทีต

หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับ

หลักจรรยาบรรณของเรากาหนดหลักการและแนวทางเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมาย
หรือจริยธรรมทั่วไปซึ่งใช้ในธุรกิจของเราโดยมิได้มุ่งหมายให้ครอบคลุมกฎหมาย
และนโยบายทั้งหมดที่อาจมีผลบังคับใช้กับคุณ

อาจนาไปสู่การดาเนินการทางวินัย
รวมถึงการเลิกจ้างและการดาเนินการ
ตามกฎหมาย

่ น
หลักจรรยาบรรณของเรามีนโยบายทัง
ั จาเป็นต้องทราบหรือไม่
้ หมดทีฉ
หลักจรรยาบรรณและนโยบายกลุ่มบริษัทของเราจะกล่าวถึงสิ่งที่คุณจาเป็นต้องทราบ
เพื่ อให้การปฏิบัติงานของคุณเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ
หลักจรรยาบรรณมิได้ใช้ทดแทนนโยบายโดยละเอียดของเราแต่ระบุถึงหลักการและกรอบ
การดาเนินงานอย่างชัดเจนอันเป็นพื้ นฐานสาหรับนโยบายของเรา ในฐานะผู้ร่วมงานของ OCS
หรือ Landmark คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับงานของคุณและการตัดสินใจที่คุณต้องดาเนินการแต่เพี ยงผู้เดียว

หลักจรรยาบรรณของเราบังคับใช้อย่างไร
หลักจรรยาบรรณบังคับใช้กับเราทุกคน รวมถึงคณะกรรมการบริหารของบริษัท
ในทุกสถานที่และทุกการกระทาเพื่ อเป็นแนวทางในการตัดสินใจทางธุรกิจทุกครั้งของเรา
เราคาดหวังให้ทุกคนนาหลักการในหลักจรรยาบรรณของเราไปใช้และ:
แสดงความเคารพ
ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์
ดาเนินงานภายใต้จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามคามั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้าของเรา
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ค่านิยมของเรา
่ ถือ และความเชี่ยวชาญ
OCS คือธุรกิจด้านบุคลากรและค่านิยมของเราอันได้แก่ ความใส่ใจ ความปลอดภัย ความน่าเชือ
อยู่ในสายเลือดของเรา ซึ่งเป็นแนวทางสิ่งที่เราต้องปฏิบัติและต้องละเว้นปฏิบัติ
ค่านิยมของเราจึงสะท้อนถึงศักยภาพสูงสุดของเรา
เมื่อเรายึดมั่นในค่านิยม เราจึงไม่เพี ยงมุ่งเน้นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติต่อลูกค้า
แต่ยังรวมถึงวิธีการที่เราต้องปฏิบัติ
ทั้งนี้เพื่ อมอบบริการอันยอดเยี่ยมที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความปลอดภัยของเรา
รวมถึงความน่าเชื่อถือและความชานาญงานที่เรามีมาอย่างต่อเนื่อง
เรายกย่องบุคลากรผู้ยึดมั่นบทบาทหน้าที่ในชีวิตประจาวันของตนตามค่านิยมของเราเป็นหลัก
โดยผ่านโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานภายในองค์กรและช่ องทางสื่อสารภายนอกองค์กรของเรา
ซึ่งไม่เพี ยงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมงานของเราทั่วโลก
แต่ยง
ั รวมถึงลูกค้าของเราด้วยเช่นกัน

ใส่ใจ

่ ถือ
น่าเชือ

ปลอดภัย

เราใส่ใจดูแลคุณ

เราปฏิบต
ั ิงานอย่างปลอดภัย

+ เราภาคภูมิใจในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า

และมีความรับผิดชอบ

่ ถือ
เรามีความน่าเชือ
+ เรารักษาสัญญาของเรา

ชานาญงาน

เราคือผูช
้ านาญงาน
+เราใช้ทักษะของเราเพื่ อทาความเข้าใจ
และตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า

+ เราเชื่อว่าทุกคนสมควรที่จะได้
กลับบ้านโดยสวัสดิภาพในทุกๆ วัน

+ เราเคารพและดูแลซึ่งกันและกัน

+ เราสามารถมอบความเชื่อใจได้
ว่าจะทาในสิ่งที่ถูกต้อง

+เราเพิ่ มมูลค่าให้แก่ลูกค้าของเรา

+ เรามอบบริการอย่างต่อเนื่อง

+เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบริการของเรา

+ เราสร้างและรักษาสภาพแวดล้อม
+เราดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

ในการทางานที่ปลอดภัย

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

อย่างต่อเนื่อง
+ เราปกป้องข้อมูลและรักษาความลับ
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การปฏิบต
ั ิด้วยความเคารพ
ให้เกียรติ และเป็นธรรม
ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกมีความสาคัญต่อเรา ด้วยเหตุนี้
่ ะสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานทีเ่ ป็นธรรมอันปราศจาก
เราจึงยืนหยัดทีจ

รายงานต่อเรา

การเลือกปฏิบต
ั แ
ิ ละการคุกคาม

คุณสามารถรายงานข้อกังวลใดๆ

ที่ OCS เรามุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานอันปราศจากการคุกคาม
และการกระทาที่ก้าวร้าวหรือไม่เคารพผู้อื่น

โดยติดต่อบริการ SafeCall
ของเราตามหมายเลขโทรฟรีภายในพื้ นที่
ของคุณ หมายเลขทั้งหมดอยู่ใน

การคุกคาม คือการแสดงพฤติกรรมทางวาจา ทางสายตา หรือทางกายอันไม่พึงประสงค์

ภาคผนวก 1 ท้ายเอกสารฉบับนี้

ซึ่งก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีการกดขี่ ก้าวร้าวล่วงเกิน หรือไม่เป็นมิตร
การคุกคามอาจรวมถึง:
การใช้ภาษา ท่าทาง ชื่อเล่น เรื่องขาขัน หรือมุกตลกที่หยาบคาย
การกล่าววาจาเสียดสีเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพั นธุ์ เพศ หรือศาสนา
การวิจารณ์ในทางดูหมิ่นเหยียดหยาม
่ รือข่มขู่
การแสดงพฤติกรรมกดขีห
การเป็นปรปักษ์ต่อผู้อื่นเนื่องจากบุคลิกลักษณะเฉพาะตัว
การกีดกันผู้อื่นออกจากการสนทนาหรือกิจกรรมทางสังคม
่ ่อความขุ่นเคือง
การแสดงอีเมล รูปภาพ หรือเสื้อผ้าทีก
การคุกคามทางเพศ
การคุกคามทางเพศอาจรวมถึง:
การล่วงเกินทางเพศ การร้องขอผลประโยชน์ทางเพศ หรือการเกี้ยวพาราสีอันไม่พึงประสงค์
การสัมผัสร่างกายหรือมองด้วยสายตาอันไม่พึงประสงค์
่ วกับรูปลักษณ์ของบุคคล รวมถึงเสื้อผ้าหรือร่างกายของบุคคลนั้น
คาวิจารณ์ทีไ่ ม่เหมาะสมเกีย
คาพู ด คาถาม ท่าทาง ภาษา เรื่องราว หรือเรื่องขาขันที่ลามกหรือชี้นา
การแชร์รูปภาพหรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสม
ที่ OCS เราไม่ยอมให้มก
ี ารแสดงพฤติกรรมใดๆ ทางวาจาหรือทางกายอันอาจพิ จารณาว่าเป็นการกดขี่
ไม่เป็นมิตร หรือก้าวร้าว เราจะดาเนินการทางวินัยอย่างเหมาะสมในกรณีทพ
ี่ บการกระทาอันไม่สามารถยอมรับได้
เรายังมุ่งมั่นให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
เพื่ อมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ร่วมงาน ด้วยนโยบายของเรา เรามุ่งหมายที่จะ:
ห้ามมิให้มีแรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์
จัดสรรค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ
ที่เป็นธรรมโดยเท่าเทียมกันตามกฎหมายท้องถิ่น
จัดเตรียมสภาวะการทางานให้มีความปลอดภัยตามหลักมนุษยธรรม
รวมถึงสภาพที่พักอาศัยอันถูกสุขอนามัย สะอาด และปลอดภัย
กาหนดให้ลูกค้า ซัพพลายเออร์
และคู่ค้าทางธุรกิจของเราใช้มาตรฐานเดียวกันในเรื่องสิทธิมนุษยชน
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สุขภาพและความปลอดภัย
่ ะกลับบ้านโดยสวัสดิภาพในทุกๆ วัน
ทุกคนใน OCS สมควรทีจ
ผู้ร่วมงานของเราและครอบครัว รวมถึงลูกค้าของเราไว้วางใจให้เราดาเนินการดังกล่าว
ด้วยเหตุนี้ สุขภาพและความปลอดภัยจึงมีความสาคัญสูงสุด เรามุ่งมั่นที่จะติดตามตรวจสอบ
พั ฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้แก่วัฒนธรรมความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่อง
ที่ OCS เราใส่ใจซึ่งกันและกันเราทุกคนต้องร่วมกันให้ความสาคัญ

ดู
หากต้องการข้อมูลเพิ่ มเติม
โปรดดูวิดีโอนี้ โดยใช้
รหัสผ่าน safeHealth20

กับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกและสร้างวัฒนธรรมปลอดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จรรยาบรรณและนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเราจะเหมือนกันในทุกประเทศทีเ่ ราเข้าไปดาเนินธุรกิจ
เรามุ่งมั่นที่จะ:
เป็นผู้นาที่โดดเด่นด้านสุขภาพและความปลอดภัย

รายงานต่อเรา

ปลูกฝังพฤติกรรมที่ปลอดภัยและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เข้มแข็ง

คุณสามารถรายงานข้อกังวลใดๆ โดยติดต่อ

ให้การฝึกอบรมและเครื่องมือที่ถูกต้องแก่ผร
ู้ ว
่ มงานของเรา
่
เพื อให้คุณทางานได้อย่างปลอดภัย
นาแนวปฏิบัติท่ด
ี ีที่สุดมาใช้ในกระบวนการทางานของเรา

บริการ SafeCall ของเราตามหมายเลขโทรฟรี
ภายในพื้ นทีข
่ องคุณ หมายเลขทั้งหมดอยู่ใน
ภาคผนวก 1 ทีท
่ า้ ยเอกสารฉบับนี้

ส่งเสริมให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณ
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยโดยทันที รวมถึง “สถานการณ์หวุดหวิด”
ติดตามตรวจสอบ ตรวจทาน และรายงาน
การดาเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเราอย่างถูกต้อง
ปรับปรุงกระบวนการด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัติงานของเราตามแนวทางที่ลดผลกระทบอันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

กฎสาคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเรา
หยุดและกล่าวปฏิเสธ:
หากคุณเชื่อว่าการปฏิบัตง
ิ านนั้นขาดความปลอดภัย
หากคุณเชื่อว่าไซต์งานนั้นขาดความปลอดภัย
หากคุณเชื่อว่าอุปกรณ์นน
ั้ ขัดข้องหรือคุณไม่มีอุปกรณ์ที่ถูกต้อง
หากคุณไม่ได้รับการฝึกอบรมให้ปฏิบต
ั ง
ิ านนัน
้ หรือรู้สึกว่าไม่สามารถปฏิบต
ั ิงานนัน
้ ได้
หากคุณพบเห็นสิ่งที่อาจทาให้เกิดการบาดเจ็บได้

ยึดถือแนวปฏิบต
ั ใิ นการทางานอย่างปลอดภัยและปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎเสมอ
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การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
เราต้องดูแลข้อมูลบุคคลและปกป้องข้อมูล

รายงานต่อเรา
คุณสามารถรายงานข้อกังวลใดๆ

ข้อมูลส่วนบุคคล

โดยติดต่อบริการ SafeCall

ที่ OCS เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้ร่วมงานของเราและบุคคลอื่นๆ

ของเราตามหมายเลขโทรฟรีภายในพื้ นที่

ทุกคน รวมถึงการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

ของคุณ หมายเลขทั้งหมดอยู่ใน

โดยปกติแล้ว เราจะเก็บรักษาและจัดการกับข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับบุคคลต่างๆ เช่น
พนักงาน (ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) ผู้สมัครงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์

ภาคผนวก 1
ท้ายเอกสารฉบับนี้

และคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ ข้อมูลนี้จะประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล
สัญญาการจ้างงาน และประวัติการทางาน
เราเป็นธุรกิจระหว่างประเทศ และในประเทศส่วนใหญ่ที่เราเข้าไปดาเนินธุรกิจต่างมีกฎหมาย
ที่ครอบคลุมการรวบรวม การใช้ การเก็บรักษา และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
แม้ว่ากฎหมายเหล่านี้จะมีความแตกต่างกัน แต่นโยบายของเรากาหนดให้เราต้อง:
ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกีย
่ วข้องตามข้อกาหนดของกฎหมายท้องถิ่น
เก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จาเป็น มีความเกี่ยวเนื่องและต้องการใช้งานตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเท่านัน
้
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นปัจจุบันเสมอ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับและปลอดภัย
อย่าเก็บข้อมูลไว้นานเกินความจาเป็น
อย่าเปิดเผยข้อมูลทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร
เว้นแต่จะเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
อย่าถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ระหว่างอาณาเขตต่างๆ
โดยไม่ได้รบ
ั คาแนะนาจากเจ้าหน้าทีค
่ ุ้มครองข้อมูลในสหราชอาณาจักร
รายงานการละเมิดข้อมูลทันที

เราต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจนาไปสู่มาตรการบังคับทางอาญาและมาตรการลงโทษทางการเงินต่
อ OCS ในฐานะธุรกิจและต่อเราในฐานะผู้ร่วมงาน

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ในฐานะผู้ร่วมงาน เราต้องปกป้องสินทรัพย์ของบริษัท อันได้แก่ ข้อมูลของบริษัทและข้อมูลต่างๆ เช่น
รายชื่อลูกค้าและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงสื่อธุรกิจและการตลาด แนวคิด การออกแบบ ฐานข้อมูล และบันทึกข้อมูลอื่นๆ
คุณต้องไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทในทางที่ไม่เหมาะสมทั้งเพื่ อผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่ อสร้างความได้เปรียบ
อันไม่เป็นธรรมให้แก่บุคคลที่สาม ข้อมูลทั้งหมดของบริษัทถือเป็นความลับและควรเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา
พึ งระแวดระวังการลักขโมยหรือการใช้ทรัพยากรของบริษท
ั ที่ผด
ิ วัตถุประสงค์ และรายงานข้อกังวลหากคุณสงสัยว่ามีการกระทาดังกล่าว
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การติดสินบนและการทุจริต
ที่ OCS เราจะไม่ยอมให้มก
ี ารติดสินบนและการทุจริต
การติดสินบน คือการทุจริตรูปแบบหนึ่งที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมาย
รายงานต่อเรา

ซึ่งสามารถทาลายชื่อเสียงของเราอย่างรุนแรง
และมีผลลัพธ์อันร้ายแรงทางกฎหมายและทางการเงิน

ควรรายงานเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่นา่ สงสัย
ทั้งหมดไปยัง Malcolm Clark เลขาธิการกลุ่ม

การติดสินบน หมายถึง การให้ การเสนอให้ การได้รับ

บริษัท ที่ malcolm.clark@ocs-group.com หรือ
คุณสามารถรายงานข้อกังวลใด ๆ โดยติดต่อ

หรือการเรียกร้องการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์โดยทุจริตหรือโดยมิชอบ

บริการ SafeCall ของเราตามหมายเลขโทรศัพท์ฟรี
ในพื้ นที่ของคุณ ตัวเลขทั้งหมดสามารถพบได้ใน

เพื่ อแลกเปลี่ยนกับบางสิ่งเป็นการตอบแทน

ภาคผนวก 1 ทีท
่ า้ ยเอกสารนี้

สถานการณ์ที่อาจมีแรงกดดันให้มีการจ่ายสินบน ได้แก่:
เมื่อต้องการชนะหรือได้รับการทาสัญญา
เมื่อต้องการได้รับสิทธิ์หรือใบอนุญาต
ความพยายามเพื่ อที่จะโน้มน้าวบุคคลใดหรือเพื่ อที่จะได้รับผล
ประโยชน์โดยมิชอบ (เช่น
การบริจาคเพื่ อการกุศลที่ได้รับการสนับสนุนโดยลูกค้าหรือผู้
ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า)
่ ต้องการหลักประกันในการชาระหนี้
เมือ
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงค่าปรับหรือการลงโทษ
สินบนอาจประกอบด้วยเงิน ของกานัล การเลี้ยงรับรอง ความบันเทิง บริการการจ้างงานการบริจาคเพื่ อการกุศล
การปฏิบัติเป็นพิ เศษ หรือผลประโยชน์อื่นๆ การจ่ายเงินเพื่ อ “อานวยความสะดวก” จานวนเล็กน้อยอย่างไม่เป็นทางการ
เพื่ อให้มั่นใจว่าจะมีหรือเร่งรัดให้มีการดาเนินการที่จาเป็น ถือเป็นการติดสินบนอีกรูปแบบหนึ่ง
ดังนั้นจึงห้ามกระทาด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม อาหาร การเลี้ยงรับรอง และของกานัลเล็กๆ น้อยๆ อาจถือเป็นกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อดาเนินการตามแนวทางอันถูกต้อง ดังนั้นการเลี้ยงรับรองหรือความบันเทิงตามสมควรและตามความเหมาะสม
จึงสามารถกระทาได้เพื่ อที่จะสร้างหรือรักษาความสัมพั นธ์ทางธุรกิจที่ดีของเรา
แต่การดาเนินการดังกล่าวอาจถือเป็นการติดสินบนรูปแบบหนึ่ง หากมีมูลค่าสูงเกินสมควร อยู่ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเป็นประจา
หรือมีเจตนาที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
ในกรณีที่บุคคลที่สามดาเนินการแทน OCS เช่น ซัพพลายเออร์ คู่ค้า ตัวแทนหรือที่ปรึกษาจะส่งผลอย่างไร
หากพวกเขาจ่ายสินบน เราอาจต้องรับผิด ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องมีการดาเนินการเพื่ อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามที่ร่วมงานกับเรา
จะไม่มีการติดสินบน
่ ด
ที่ OCS เราจะดาเนินการทางวินย
ั โดยเท่าเทียมและโดยทันทีตอ
่ ผูร้ ว
่ มงานคนใดก็ตามทีต
ิ สินบน
่ วข้องในกรณีทค
มาตรการลงโทษอาจถึงขัน
้ ไล่ออกและรายงานต่อหน่วยงานทีเ่ กีย
ี่ ณ
ุ อาจถูกดาเนินคดีทางอาญา

หน้า8 จาก 14

่ ารบัญ
กลับไปทีส

หลักจรรยาบรรณ ผู้อนุมัติ: MH | วันทีอ
่ อกเอกสาร: ตุลาคม 2563 | หมวดหมู่: เอกสารภายใน

การป้องกันการฉ้อโกง
เราต้องบันทึกและรายงานข้อมูลทัง
้ หมดอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา
บันทึกข้อมูลทางการเงินของเรา รวมถึงข้อมูลที่เราให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
ต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ บันทึกข้อมูลของเราเป็นข้อมูลทางธุรกิจที่มีค่า

รายงานต่อเรา

และเป็นหลักฐานการดาเนินการ การตัดสินใจ และภาระผูกพั นของเรา

ควรรายงานเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่นา่ สงสัย

ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผู้บริหารของเรารวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษี

ทั้งหมดไปยัง Malcolm Clark เลขาธิการกลุ่ม
บริษัท ที่ malcolm.clark@ocs-group.com

จะอาศัยข้อมูลทางการเงินของเราในการตัดสินใจบนพื้ นฐานข้อมูลที่เพี ยงพอเกี่ยวกับธุรกิจของเรา
การไม่บันทึกข้อมูลธุรกรรมอย่างถูกต้อง หรือการปลอมแปลง/การสร้างข้อมูลที่ทาให้เข้าใจผิด
หรือการโน้มน้าวผู้อื่นให้กระทาการดังกล่าว อาจก่อให้เกิดการฉ้อโกง
อันอาจนาไปสู่การปรับหรือการลงโทษต่อผู้ร่วมงานหรือต่อ OCS ได้

หรือคุณสามารถรายงานข้อกังวลใด ๆ โดยติดต่อ
บริการ SafeCall ของเราตามหมายเลขโทรศัพท์ฟรี
ในพื้ นที่ของคุณ ตัวเลขทั้งหมดสามารถพบได้ใน
ภาคผนวก 1 ทีท
่ า้ ยเอกสารนี้

ด้วยเหตุนี้ เราทุกคนต้องแน่ใจว่า:
ข้อมูลใดๆ ของบริษัทได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และครบถ้วน
ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทั้งหมดได้รับการบันทึกและเอกสารสนับสนุนอย่างถูกต้อง
“การฟอกเงิน” คืออะไร
การฟอกเงิน คือการฉ้อโกงรูปแบบหนึ่ง โดยที่บุคคลพยายามซุกซ่อนเงินที่ผิดกฎหมาย
หรือพยายามทาให้แหล่งที่มาของเงินที่ผิดกฎหมายของตนดูเหมือนว่าชอบด้วยกฎหมาย
กฎหมายห้ามมิให้มีการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินเพื่ อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรืออันมิชอบด้วยกฎหมาย
ตัวบ่งชี้ความเป็นไปได้ในการฟอกเงิน ได้แก่:
การขอชาระเป็นเงินสดหรือเงือ
่ นไขการชาระเงินที่ผิดปกติอื่นๆ จากผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือซัพพลายเออร์
การจ่ายเงินก้อนใหญ่เป็นเงินสด
การใช้หลายบัญชีหรือหลายวิธีในการชาระเงิน
การใช้บัญชีซึ่งอยู่ในสถานที่ตั้งอันไม่พึงประสงค์
่ น และรายงานข้อกังวลใดๆ ทันที
พึ งระแวดระวังการฉ้อโกงหรือการรายงานคลาดเคลือ
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การแจ้งเบาะแส
ที่ OCS คุณควรรูส
้ ก
ึ ปลอดภัยและได้รบ
ั การสนับสนุนในการแจ้งเหตุ
ที่ OCS เราให้ความสาคัญกับการปฏิบัติผิดพลาดและการประพฤติผิดอย่างจริงจัง
ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องการให้ผู้ร่วมงานทุกคนรู้สึกมั่นใจที่จะรายงานข้อกังวลร้ายแรง
เพื่ อให้เราสามารถจัดการกับข้อกังวลเหล่านั้นได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
คุณต้องแจ้งเหตุ

รายงานต่อเรา
ควรรายงานเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่นา่ สงสัย

ทั้งหมดไปยัง Malcolm Clark เลขาธิการกลุ่ม
บริษัท ที่ malcolm.clark@ocs-group.com
หรือคุณสามารถรายงานข้อกังวลใด ๆ โดยติดต่อ

หากเชื่อว่ามีเหตุอย่างน้อยหนึ่งเหตุต่อไปนี้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น:
ความผิดทางอาญาใดๆ

บริการ SafeCall ของเราตามหมายเลขโทรศัพท์ฟรี
ในพื้ นที่ของคุณ ตัวเลขทั้งหมดสามารถพบได้ใน
ภาคผนวก 1 ที่ทา้ ยเอกสารนี้

การฉ้อโกงและ/หรือการทุจริต
การลักขโมย
การละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง สุขภาพและความปลอดภัย หรือการจ้างงาน
พฤติกรรมประมาทเลินเล่อหรือขาดความระมัดระวัง
การกลั่นแกล้งหรือการคุกคาม
การเลือกปฏิบัติ
่ งทีม
่ ีต่อสิ่งแวดล้อม
ความเสีย
การดาเนินการอันมีเจตนาที่จะปิดบังสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้างต้น

่ งทีไ่ ด้รบ
เรารักษาทุกเรือ
ั แจ้งไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และพยายามอย่างเต็มที่
่ ะไม่เปิดเผยตัวตนของผูร้ ว
่ จ้งข้อกังวลดังกล่าว เว้นแต่คณ
ทีจ
่ มงานทีแ
ุ จะยินยอมโดยชัดแจ้ง
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การกล่าวในนามบริษัทของเรา
คุณต้องได้รบ
ั อนุญาตให้เป็นผูก
้ ล่าวหรือผูเ้ ขียน
ในนามของ OCS

รายงานต่อเรา
มีข้อกังวลใดๆ หรือไม่ เรารับฟังคุณอยู่
ติดต่อกับบริการ SafeCall

แนวทางที่เราสื่อสารกับสื่อมวลชนและบุคคลที่สามผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

ของเราตามหมายเลขโทรฟรีภายในพื้ นที่ของ

ต้องการทักษะและประสบการณ์เฉพาะทางเนื่องจากอาจมีข้อกาหนดทางกฎหม

คุณ หมายเลขทัง
้ หมดจะอยูใ่ น ภาคผนวก 1

ายที่สาคัญ ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องจัดการอย่างรอบคอบ

ท้ายเอกสารฉบับนี้

ผู้ร่วมงานที่ได้รับอนุญาตและได้รับการฝึกอบรม/การสรุปข้อมูลเป็นการเฉพาะเท่านั้น
จึงจะสามารถสื่อสารเกี่ยวกับ OCS กับสื่อมวลชน หรือตอบคาถาม/ข้อสงสัยใดๆ ที่เราได้รับได้
ในทานองเดียวกัน เมื่อใช้โซเชียลมีเดียส่วนตัวของคุณเอง
คุณควรอธิบายให้ชัดเจนว่าคุณมิได้เป็นผู้กล่าวในนามของ OCS
ผู้ร่วมงานยังต้อง:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมส่วนบุคคลเพื่ อชุมชน เพื่ อการกุศล หรือทางการเมืองใดๆ ไม่ได้
รับการตีความว่าเป็นกิจกรรมในนามของหรือเกี่ยวเนื่องกับ OCS (ยกเว้นที่ได้รับอนุญาต)
ได้รับอนุญาตจาก MD ประจาประเทศ/ประจาภาค ก่อนการเป็นผู้กล่าวในเหตุการณ์
การให้สัมภาษณ์หรือการเป็นผู้เขียนสื่อเพื่ อการเผยแพร่ตามตาแหน่งหน้าที่ของตนเองในฐานะพนักงาน OCS
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การปกป้องตนเอง
้ ระหว่างผลประโยชน์สว
เราต้องไม่อนุญาตให้ความขัดแย้งเกิดขึน
่ นตัวของเรา
กับผลประโยชน์ของ OCS
ในฐานะผู้ร่วมงาน
เราต้องดาเนินการโดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ OCS เสมอ

รายงานต่อเรา

เราควรมีความซื่อตรงในทุกเรื่องที่จะส่งผลกระทบ

คุณสามารถรายงานข้อกังวลใดๆ

โดยติดต่อบริการ SafeCall

บริษัทของเรา หมายรวมถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าของเราและบุคคลอื่นๆ

ของเราตามหมายเลขโทรฟรีภายในพื้ นที่ของคุณ

ซึ่งมีความสัมพั นธ์ทางการค้ากับบริษัทของเรา

หมายเลขทั้งหมดอยู่ใน ภาคผนวก 1
ท้ายเอกสารฉบับนี้

ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร ผลประโยชน์ทับซ้อน
คือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพั นธ์ภายนอกองค์กรของเราเอง
ซึ่งขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของธุรกิจของเรา
หรือมีอิทธิพลต่อความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกต้องของเรา
ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจรวมถึง:
การทางานให้แก่หรือการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ในบริษัทคู่แข่ง ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์
การว่าจ้างหรือเป็นผู้กากับดูแลสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่ อน
โดยปราศจากการรับรู้และการอนุมัติจากผู้จัดการสายงานของเรา
การจ้างงานภายนอกองค์กรซึ่งส่งผลในทางลบต่อประสิทธิภาพการทางานของเรา
หรือขัดแย้งกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ OCS ของเรา
การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล
หรือทรัพยากรของบริษัทเพื่ อประโยชน์ส่วนตัวของเราหรือเพื่ อประโยชน์ของผู้อื่น
การเลือกซัพพลายเออร์เนื่องจากการเลี้ยงรับรองในงานกีฬาต่างๆ ที่พวกเขาจัดให้
หากคุณคิดว่าคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ในขณะนี้หรือมีโอกาสที่จะมี คุณต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวทันที
ผลประโยชน์ทับซ้อนมักได้รับการแก้ไขด้วยการพู ดคุยอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา
่ วกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้รบ
รายงานต่อผูจ
้ ด
ั การสายงานของคุณทันทีเกีย
ั อยูใ่ นขณะนี้
่ ะได้รบ
หรือมีโอกาสทีจ
ั หรือติดต่อ SafeCall
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ภาคผนวก 1
หากคุณพบเห็นหรือได้ยินสิ่งที่ละเมิดหลักจรรยาบรรณของ OCS คุณสามารถรายงานข้อกังวลใดๆ
ได้โดยติดต่อบริการ SafeCall ภายในพื้ นที่ของคุณตามหมายเลขโทรฟรีด้านล่าง
แต่ละหมายเลขจะแสดงรหัสครบถ้วน คุณจึงไม่จาเป็นต้องป้อนรหัสการโทรอื่นๆ

ประเทศ

โทรฟรี

หมายเลขโทรศัพท์

ออสเตรเลีย

ได้

1800 312 928

บังกลาเทศ

ไม่ได้

00 44 191 516 7782

กัมพู ชา

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
หากคุณพบเห็นหรือได้ยินสิ่งที่ละเมิดหลักจรรยาบรรณของ OCS คุณยังสามารถติดต่อ:

ตาแหน่งงาน

รายละเอียดติดต่อ

เลขานุการกลุ่มบริษัท

malcolm.clark@ocs-group.com

ผู้อานวยการกลุ่มบริษัทฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และกิจการองค์กร
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในสหราชอาณาจักร
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marianne.holgate@ocs-group.com
richard.baylie@ocs-group.com
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