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THINK
ประมวลกฎระเบยีบเรือ่งความซือ่สตัยส์จุรติ และ
จรรยาบรรณ ในวชิาชพี 
เพือ่นรว่มงานทีร่กัทกุทา่น
ความซือ่สตัยเ์ป็นหวัใจพืน้ฐานของเอสจเีอส ความเชือ่ถอืทีเ่ราสรา้งใหก้บัลกูคา้และผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่าย เป็นปัจจัยส�าคญัของความ
ส�าเร็จของเรา ทัง้ขององคก์รและบคุลากรในองคก์ร

ในฐานะผูน้�าในอตุสาหกรรมของเรา เราด�ารงตนไวใ้นมาตรฐานสงูสดุของการปฏบิตัแิบบมอือาชพี กฎระเบยีบเรือ่งความซือ่สตัย์
สจุรติของเรา เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึคา่นยิม ซึง่ยดึถอืร่วมกนัในองคก์รเอสจเีอส ในทกุๆ ธรุกจิ และในทกุๆ สาขาของบรษัิท

เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว ้เรามุง่ทีจ่ะสรรหา และรักษาไว ้ซึง่พนักงานผูม้ปีณธิานทีจ่ะปฏบิตังิานอยา่งเป็นผูน้�า มคีวามยตุธิรรม
และซือ่สตัยส์จุรติ เราตระหนักดวีา่เรามคีวามรับผดิชอบตอ่กนัทัง้ในองคก์ร และตอ่ลกูคา้ เพือ่ธ�ารงกฎเกณฑเ์รือ่งความซือ่สตัยส์จุรติ
ของเราเอาไว ้

เราตอ้งปกป้องดแูลแบรนด ์และชือ่เสยีงของ เอสจเีอส และมุง่มัน่อยา่งตอ่เนือ่งทีจ่ะปกป้องคณุคา่ที ่เอสจเีอสไดแ้สดงใหป้รากฏใน
วงการธรุกจินี ้ซ ึง่การบรรลคุวามตัง้ใจดงักลา่ว เราตอ้งประกอบธรุกจิอยา่งซือ่สตัยแ์ละโปรง่ใส และเพือ่เป็นสว่นหนึง่ของความมุง่มัน่
ดงักลา่ว เราขอสนับสนุนวฒันธรรมทีเ่ปิดกวา้ง ซึง่เราสามารถแลกเปลีย่นความคดิและขอ้มลู การขอค�าปรกึษา การหยบิยกประเด็น
ปัญหาขึน้มาพดูคยุกนัไดโ้ดยมติอ้งเกรงกลวัตอ่สิง่ใด 

สิง่นีจ้ะท�าใหเ้ราสามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งตรงใจลกูคา้ ในธรุกจิทีเ่ราไดเ้ลอืกแลว้ เราสามารถหยบิยืน่โอกาสใหก้บัพนักงานของเรา 
และสรา้งผลตอบแทนทางการเงนิทีย่ัง่ยนืใหผู้ถ้อืหุน้ของเรา 
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เอสจเีอสเป็นบรษัิทชัน้น�าของโลกในการตรวจสอบ ตรวจยนืยนัความถกูตอ้ง ทดสอบ และการตรวจรับรองระบบ บรษัิทกอ่ตัง้ขึน้ใน ปี ค.ศ 1878 จาก
ความตอ้งการของผูซ้ ือ้และผูข้าย ในการมอบหมายใหบ้คุคลทีส่ามซึง่มคีวามเป็นอสิระ ซือ่สตัย ์และเชือ่ถอืไดท้�าการส�ารวจการขนสง่สนิคา้ขา้ว จากวนันัน้
จนถงึวนันี ้เอสจเีอสไดเ้ตบิโตขึน้และไดข้ยายขอบเขตความเชีย่วชาญใหม่ๆ  โดยบรษัิทยงัคงท�าหนา้ทีเ่ป็นคนกลางซึง่มคีวามเป็นอสิระและเป็นมอือาชพี 
ทีน่่าเชือ่ถอื และไดรั้บความไวว้างใจจากผูค้า้ ผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค ตลอดจนรัฐบาลในประเทศตา่งๆ

ความส�าเร็จของเอสจเีอสทีไ่ดรั้บในวนันี ้เกดิจากการความเชือ่ถอืทีบ่รษัิทไดรั้บอยา่งตอ่เนือ่งเป็นเวลานานจากลกูคา้ พนักงาน ผูถ้อืหุน้ และจากชมุชนที่
บรษัิทประกอบธรุกจิอยู่

ความเชือ่ถอืนีไ้ดม้าจากความพยายามร่วมกนัของพนักงานแตล่ะรุ่นสบืทอดกนัมาของเอสจเีอส และเอสจเีอสมุง่เนน้ทีจ่ะรักษาความเชือ่ถอืนีไ้วด้ว้ยการใช ้
กฎระเบยีบเรือ่งความซือ่สตัยส์จุรติอยา่งเป็นผลตอ่ไป

การบงัคบัใชก้ฎระเบยีบ

กฎฯนีใ้ชก้บัพนักงาน เจา้หนา้ที ่และกรรมการ ทกุคนของเอสจเีอสและบรษัิทในเครอืทกุบรษัิท หลกัเกณฑต์า่งๆ มไิดเ้กีย่วขอ้งเฉพาะกบัพนักงานของเอส
จเีอสเทา่นัน้ แตต่อ้งไดรั้บการปฏบิตัติามโดยผูรั้บเหมา ผูใ้หค้�าปรกึษา ผูรั้บงานอสิระ คูค่า้ ธรุกจิร่วมทนุ ตวัแทน ผูรั้บเหมาชว่ง และผูใ้ดกต็ามซึง่กระท�า
การในนามหรอืเป็นตวัแทนของเอสจเีอสดว้ย

การท�าความเขา้ใจกบักฏระเบยีบ

ถอืเป็นความรับผดิชอบของพนักงานเอสจเีอสทกุทา่น ทีจ่ะตอ้งอา่นและท�าความเขา้ใจ และมุง่มัน่ทีจ่ะยดึถอืตามกฎระเบยีบนี้

พนักงานจ�าเป็นตอ้งเขา้ร่วมการฝึกอบรมเรือ่งความซือ่สตัยส์จุรติของเอสจเีอสซึง่จะจัดขึน้เป็นระยะๆ พนักงานในระดบัผูบ้รหิาร ตอ้งแน่ใจวา่
พนักงานของตนไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม เขา้ใจในกฏระเบยีบ และยอมรับทีจ่ะปฏบิตัติามได ้

การแสวงหาค�าแนะน�า

เอสจเีอสมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งวฒันธรรม ซึง่สามารถหยบิยกประเด็นปัญหาเรือ่งความซือ่สตัยส์จุรติ และจรรยาบรรณในวชิาชพีขึน้มาพดูคยุกนัไดอ้ยา่ง
เปิดเผย มกีารจัดเตรยีมขอ้ชีแ้นะและความชว่ยเหลอืสนับสนุน เพือ่ชว่ยใหพ้นักงานเขา้ใจกฎระเบยีบและตดัสนิใจไดอ้ยา่งถกูตอ้งเมือ่ตอ้งเผชญิกบั
สถานการณก์�า้ก ึง่และเกีย่วขอ้งกบัจรรยาบรรณ

ไมม่กีารตอบโตท้ีเ่ป็นภยั ตอ่การรายงานดว้ยความสจุรติใจ

พนักงานไดรั้บการสง่เสรมิใหก้ลา้พดู และรายงานเรือ่งตา่งๆ หรอืขอ้สงสยั เมือ่พบวา่ก�าลงัมกีารละเมดิกฏ เอสจเีอสใหค้วามมัน่ใจไดว้า่จะไมม่ใีครตอ้ง
เผชญิกบัการตอบโตท้ีเ่ป็นภยั ไมว่า่จะในรูปแบบใด หรอืตอ้งเผชญิผลรา้ยอนัเกดิจากการแสวงหาค�าปรกึษาหรอืการรายงานวา่มกีารละเมดิกฎฯเกดิขึน้ 
การตอบโตเ้อาคนืกบัพนักงานผูร้ายงานโดยสจุรติใจในเรือ่งการละเมดิกฏฯ จะถกูด�าเนนิการทางวนัิย นี

วฒันธรรมความซือ่สตัยส์จุรติ
หลกัเกณฑค์วามซือ่สตัยส์จุรติของเอสจเีอส

• ความเชือ่ถอื: ถอืเป็นสนิทรัพยอ์นัมคีา่สงูสดุของเรา และเป็นพืน้ฐานของแบรนดแ์ละชือ่เสยีงของเรา ความไวว้างใจในความซือ่สตัยส์จุรติและความ
เชือ่ถอืของลกูคา้ทีม่ใีหก้บัเรา เป็นสิง่ทีต่อ้งไดรั้บการท�านุบ�ารงุและปกปักรักษาไวต้ลอดเวลา เพราะสิง่เหลา่นี ้อาจตกอยูใ่นภาวะทีเ่สีย่งตอ่การถกู
ท�าลายไปได ้ภายในชัว่พรบิตา

• ความซือ่สตัยแ์ละความโปรง่ใส: ในทกุสิง่ทีเ่ราท�า เราจ�าเป็นตอ้งซือ่ตรงตอ่ตนเอง ตอ่ลกูคา้ และเพือ่นร่วมงาน ไมม่สีถานการณใ์ดสามารถเป็นขอ้
อา้งใหเ้ราโกหก หลอกลวง หรอืขาดซึง่ความซือ่สตัยไ์ด ้

• ความรับผดิชอบ: การกระท�าและการละเวน้การกระท�าของเราในเรือ่งใดๆ ยอ่มมผีลทีจ่ะตามมา เราตอ้งยอมรับผลจากสิง่ทีเ่ราเลอืกท�าและไมต่�าหนผิู ้
อืน่เพราะการกระท�าของเราเอง

• หลกัการ: เราเชือ่ในการกระท�าการอยา่งมจีรรยาบรรณ ยตุธิรรม และเคารพผูอ้ืน่ การตดัสนิใจของเราจะถกูชีน้�าโดยการนอ้มรับในหลกัเกณฑแ์ละ
มาตรฐานความประพฤตทิีด่ ีไมม่เีรือ่งของความอคตหิรอืความชอบพเิศษสว่นตวั

ถามตวัเองดว้ยค�าถามของความถกูตอ้งดงัตอ่ไปนี้

• การกระท�าการของเรา อาจเป็นเรือ่งผดิกฎหมายหรอืผดิจรยิธรรมไดห้รอืไม่
• จะเป็นอยา่งไรหากการตดัสนิใจในการกระท�าของเรา ถกูน�าไปลงในหนังสอืพมิพ ์หรอืหากเราตอ้งพดูคยุเรือ่งนีก้บัครอบครัวและเพือ่นฝงู
• สิง่ทีเ่ราตัง้ใจจะท�านี ้ตอ้งโกหก หรอืทจุรติหรอืไม่
• สิง่ทีเ่ราตัง้ใจจะท�านี ้กอ่ท�าใหเ้กดิอนัตรายตอ่ความปลอดภยัของบคุคล หรอืสขุอนามยัของผูอ้ืน่หรอืไม่
• สิง่ทีเ่ราตัง้ใจจะท�านี ้ท�าใหเ้กดิความเสยีหายกบัเอสจเีอส หรอืชือ่เสยีงของเอสจเีอสหรอืไม่
• ธรุกรรมนี ้มวีตัถปุระสงคท์างธรุกจิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายหรอืไม่
หากสิง่ทีเ่ราตัง้ใจจะท�านี ้ไมผ่า่นการทดสอบขอ้หนึง่ขอ้ใดขา้งตน้ ทา่นควรขอค�าปรกึษา และทบทวนการตดัสนิใจใหม่

ไมม่กีารละเวน้ใหก้บั การละเมดิกฏระเบยีบนี้

การละเมดิกฎฯใดๆ ไมว่า่จะเล็กนอ้ยเพยีงใด อาจท�าลายชือ่เสยีงและแบรนดข์องเอสจเีอสไดแ้ละถอืเป็นเรือ่งทีไ่มส่ามารถยอมรับได ้การละเมดิกฎฯจะน�า
ไปสูก่ารด�าเนนิการตามมาตรการทางวนัิย ซึง่รวมถงึการเลกิสญัญาจา้งงานและการด�าเนนิคดอีาญาในกรณีการละเมดิทีร่า้ยแรง
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การแสวงหาค�าแนะน�า ชีแ้นะ หรอืการหยบิยกปญัหาขึน้มาก
เมือ่มขีอ้สงสยัในความหมายทีเ่ขยีนไวใ้นกฏระเบยีบฯ หรอืจะใชก้ฎฯอยา่งไรในสถานการณใ์ดสถานการณห์นึง่ พนักงานควรหารอืกบัผูบ้งัคบับญัชาหรอืผู ้
จัดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรอืฝ่ายกฎหมายของเอสจเีอส รายละเอยีดการตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายของเอสจเีอสสามารถหาไดใ้นอนิทราเน็ต พนักงานยงั
สามารถหารอืเรือ่งราวใดๆอนัเกีย่วขอ้งกบักฎฯนีก้บัผูต้รวจสอบภายในได ้

ในกรณีทีไ่มส่ามารถท�าไดห้รอือาจเป็นการไมเ่หมาะสมทีพ่นักงานจะพดูถงึประเด็นปัญหากบัผูบ้รหิารในสายงานของตน ทา่นสามารถตดิตอ่หวัหนา้ฝ่าย
ควบคมุการปฏบิตัติามกฎระเบยีบฯของเอสจเีอสไดเ้สมอ พนักงานทีท่ราบถงึการละเมดิหรอืสงสยัวา่มกีารละเมดิกฎฯ ยอ่มไดรั้บการสนับสนุนใหร้ายงาน
ใหห้วัหนา้ฝ่ายควบคมุการปฏบิตัติามกฎระเบยีบฯของเอสจเีอสทราบ

หวัหนา้ฝ่ายควบคมุการปฏบิตัติามกฎระเบยีบฯของเอสจเีอสสามารถตดิตอ่ได ้โดยพนักงานปัจจบุนัและพนักงานทีอ่อกไปแลว้ของเอสจเีอส หรอืโดย
ลกูคา้ หรอืผูใ้หบ้รกิารกบัเอสจเีอส หรอืบคุคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งกฎระเบยีบเรือ่งความซือ่สตัยส์จุรติ โดยวธิกีารใดวธิกีารหนึง่ดงัตอ่ไปนี้

การสง่ไปรษณีย:์ SGS SA / จา่หนา้ซองถงึ SGS Chief Compliance Officer / 1 place des Alpes, P.O. Box 2152, CH - 1211 Geneva 1 
integrityhelpline.sgs.com
ทางโทรศพัท ์หรอืแฟกซ:์ 
โทร. +41 (0)22 739 91 00 
แฟกซ ์+41 (0)22 739 98 81 ( สายตอบรับในชัว่โมงการท�างานในเจนวีา)
สายดว่นชว่ยได ้(SGS Integrity Helpline) : +1 800 461-9330 (หมายเลขโทรศพัทเ์รยีกเกบ็เงนิปลายทาง /เปิดรับสาย 24 ชัว่โมง ทกุวนั)

สายดว่นชว่ยไดใ้นเรือ่งความซือ่สตัยส์จุรติของเอสจเีอส ด�าเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิารอสิระซึง่เชีย่วชาญในการจัดการกบัปัญหาขอ้กงัวลอนัเกีย่วขอ้งกบัการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบฯและจรรยาบรรณ โดยสว่นใหญ ่ผูท้ีโ่ทรมายงัสายดว่นฯจะสามารถพดูคยุกบัพนักงานรับโทรศพัท ์และไดรั้บการตอบกลบัเป็นภาษา
เดยีวกนักบัผูท้ีโ่ทรมา ขอ้มลูทีส่ ือ่สารกบัสายดว่นนีฯ้ จะถกูเกบ็ไวเ้ป็นความลบัและจะรายงานไปยงัหวัหนา้ฝ่ายควบคมุการปฏบิตัติามกฎระเบยีบฯของเอส
จเีอส ซีง่จะเป็นผูรั้กษาขอ้มลูอนัเป็นความลบันีไ้ว ้

เมือ่หวัหนา้ฝ่ายควบคมุการปฏบิตัติามกฎระเบยีบฯของเอสจเีอส ผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ผูต้รวจสอบภายใน หรอืฝ่ายกฏหมายภายในบรษัิทเอสจี
เอส ไดรั้บการตดิตอ่ในเรือ่งเกีย่วกบักฎระเบยีบเรือ่งความซือ่สตัยส์จุรติ ขอ้มลูทีใ่หจ้ะเกบ็ไวเ้ป็นความลบั และใชเ้พือ่ตอบ หรอืชีป้ระเด็นของปัญหาเทา่นัน้
ผูร้ายงานไดรั้บการขอใหแ้จง้ชือ่ และรายละเอยีดทีต่ดิตอ่ได ้แตอ่าจเลอืกทีจ่ะเกบ็ขอ้มลูทีร่ะบตุวับคุคลไวเ้ป็นความลบักไ็ด ้ในกรณีนี ้อาจมกีารก�าหนดวธิี
การสือ่สารทีเ่หมาะสมเพือ่ท�าใหผู้ท้ีร่ายงานเขา้มาไดรั้บการตอบรับโดยไมต่อ้งเปิดเผยตวัตนใหท้ราบได ้

การแจง้ขอ้สงสยัวา่มกีารละเมดิกฎระเบยีบเรือ่งความซือ่สตัยส์จุรติ ใหห้วัหนา้ฝ่ายควบคมุการปฏบิตัติามกฎระเบยีบฯของ เอสจเีอสทราบ จะไดรั้บการ
สบืสวนอยา่งยตุธิรรม และภายในเวลาอนัเหมาะสม ผลการสบืสวน จะมกีารแจง้กลบัไปยงัผูร้อ้งเรยีนหรอืผูร้ายงานทราบ

1. ความซือ่สตัยส์จุรติในการใหบ้รกิาร (INTEGRITY OF SERVICES)
การบรกิารของเอสจเีอส ตอ้งด�าเนนิงานอยา่งมอือาชพี ซือ่ตรงตามมาตรฐาน วธิกีาร และนโยบายของเอสจเีอส เอสจเีอสรักษาความเป็นกลางในการคดิ
และตดัสนิใจ และจะไมย่อมจ�านนตอ่ความกดดนั และการชกัจงู ใหแ้สดงขอ้มลูทีผ่ดิ หรอืเปลีย่นแปลงผลของการตรวจสอบ การตรวจรับรอง หรอื การ
ทดสอบ อยา่งเด็ดขาด ขอ้มลูทีพ่บตอ้งท�าเป็นเอกสารอยา่งเหมาะสม และจะไมม่กีารออกรายงาน หรอืออกหนังสอืรับรองทีไ่มจ่รงิ หรอืท�าใหเ้กดิความ
เขา้ใจผดิ

ขอ้มลูและผลการตรวจทัง้หมดตอ้งท�าเป็นเอกสารอยา่งถกูตอ้งตามจรงิและตอ้งไมถ่กูเปลีย่นแปลงอยา่งไมเ่หมาะสม ผลการตรวจและความคดิเห็นทีน่�า
สง่โดยเอสจเีอส ตอ้งมแีหลง่ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งจากบนัทกึการท�างาน และรายงานการปฏบิตังิานทีเ่ป็นไปตามนโยบายของกลุม่บรษัิทเอสจเีอส

2. ความซือ่สตัยส์จุรติในการบนัทกึรายการทางการเงนิ (INTEGRITY OF FINANCIAL
RECORDS) 
ขอ้มลูทีล่งบนัทกึทางการเงนิของเอสจเีอส ตอ้งเป็นขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิ ยตุธิรรม ตามเวลาจรงิ และถกูตอ้ง การลงบนัทกึรายการตอ้งท�าอยา่งถกูตอ้ง เหมาะ
สม และยอดบญัชตีอ้งมเีอกสารประกอบอยา่งเพยีงพอโดยผูเ้กีย่วขอ้งทีส่จุรติ

การเกบ็รักษาขอ้มลูทัง้หมดตอ้งเป็นไปตามกฏหมาย และนโยบายของกลุม่บรษัิท เอสจเีอส

3. ผลประโยชนท์บัซอ้น (CONFLICTS OF INTEREST)
ผลประโยชนท์บัซอ้น : โดยท ัว่ไป

ตอ้งเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้นหรอืโอกาสอนัจะเกดิผลประโยชนท์บัซอ้นขึน้ได ้พนักงานจะตอ้งแจง้ตอ่ผูบ้งัคบับญัชา (หรอื หวัหนา้ฝ่ายควบคมุการปฏบิตั ิ
ตามกฏระเบยีบของเอสจเีอส) ทราบทนัท ีเมือ่ทราบวา่ผลประโยชนข์องตน หรอืของญาตสินทิ หรอืเพือ่นสนทิ อาจเป็นผลประโยชนท์บัซอ้นกบัผล
ประโยชนข์องเอสจเีอสได ้

ผลประโยชนท์บัซอ้นเกดิขึน้เมือ่ชอ่งทางทีจ่ะไดรั้บประโยชนส์ว่นตวัของพนักงาน เขา้มามอีทิธพิลกบัการตดัสนิใจ ความเป็นกลาง หรอืความซือ่สตัยท์ีม่ี
ตอ่เอสจเีอส

กรณีทีถ่อืเป็นผลประโยชนท์บัซอ้นดว้ยคอืเมือ่ญาตสินทิและเพือ่นสนทิของพนักงานเอสจเีอสมกีจิกรรมหรอืผลประโยชนท์ีข่ดัแยง้กบัเอสจเีอส 

ผลประโยชนท์บัซอ้น เกดิขึน้ไดห้ลายกรณี หากมขีอ้สงสยั พนักงานควรหาค�าปรกึษาชีแ้นะ

พนักงานตอ้งแจง้เป็นหนังสอืโดยทนัทใีนทกุเรือ่งทีเ่กีย่วกบัผลประโยชนท์บัซอ้น ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ และตอ้งละเวน้การตดัสนิใจใดๆ ในชว่งเวลาทีย่งั
ไดรั้บผลกระทบจากเรือ่งทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น
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ญาตสินทิ : ค�าจ�ากดัความ

ญาตสินทิของพนักงาน หมายรวมถงึ คูส่มรส หรอืผูท้ีอ่ยูก่นิกนัฉันสามภีรรยา ลกู หลาน พอ่แม ่ปู่  ยา่ ตา ยาย ญาตทิางสายเลอืด พีเ่ขย นอ้งเขย พีส่ะใภ ้
นอ้งสะใภ ้บตุรบญุธรรม หรอืผูท้ีอ่าศยัอยูก่บัพนักงาน เพือ่ความเหมาะสม บรษัิทเอสจเีอส สามารถออกนโยบายให ้ค�าจ�ากดัความ ของญาตขิยายความ
มากกวา่ทีก่ลา่วมาแลว้ ทัง้นี ้พจิารณาตามประเพณีของทอ้งถิน่นัน้ๆ 

การขออนุมตัลิว่งหนา้

กรณีทีอ่าจเป็นผลประโยชนท์บัซอ้น ทีพ่นักงานเอสจเีอสอาจตอ้งเผชญิ สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการขออนุมตัลิว่งหนา้และการรับรองจากเอสจเีอส

กรณีนี ้รวมถงึ:

การเป็นผูบ้รหิารในองคก์รอืน่

การปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นคณะกรรมการบรหิารในบรษัิทอืน่ หรอืท�างานในคณะกรรมการของสมาคมการคา้ หรอืวชิาชพีหรอืรับการแตง่ตัง้ทางการเมอืงใน
ระดบัทอ้งถิน่หรอืระดบัชาต ิตอ้งไดรั้บการอนุมตัลิว่งหนา้จากหวัหนา้ฝ่ายการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ เอสจเีอส หากทา่นเป็นสมาชกิทีป่รกึษาฝ่าย
ปฏบิตักิาร หรอื Operations Council members ของเอสจเีอส กต็อ้งไดรั้บการอนุมตัลิว่งหนา้จากคณะกรรมการจรรยาบรรณในวชิาชพี หรอื 
Professional Conduct Committee

การท�างานทีอ่ ืน่ 
การรับงานทีอ่ืน่หรอืรับจา้งท�างานนอกเอสจเีอส ตอ้งไดรั้บค�าอนุมตัลิว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากกรรมการผูจั้ดการ (Managing Director) ของเอส
จเีอสประเทศนัน้ และผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นภมูภิาคนัน้ (Regional HR Manager) อยา่งไรกต็าม จะไมอ่นุญาตให ้ในกรณีดงัตอ่ไปนีค้อื: (1) การ
ท�างานใหก้บัลกูคา้ของเอสจเีอสซึง่พนักงานเป็นผูใ้หบ้รกิารในระหวา่งการจา้งงานกบั เอสจเีอส (2) การท�างานใหคู้แ่ขง่ของเอสจเีอส หรอื (3) การท�างาน
ใหบ้รษัิททีจั่ดหาสนิคา้หรอืบรกิารใหเ้อสจเีอส

การจา้งญาตสินทิ

การจา้งญาตสินทิของพนักงานมาท�างานใน เอสจเีอส ตอ้งไดรั้บการอนุมตัลิว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากกรรมการผูจั้ดการ และผูจั้ดการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยใ์นภมูภิาค (MD and Regional HR Manager) ส�าหรับการจา้งญาตสินทิของสมาชกิทีป่รกึษาฝ่ายปฏบิตักิาร (Operation Council 
members) หรอื ญาตสินทิของกรรมการผูจั้ดการ (MD) และ ของผูท้ีร่ายงานตรงตอ่กรรมการผูจั้ดการ จะตอ้งไดรั้บอนุมตัลิว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร
จากหวัหนา้ฝ่ายควบคมุการปฏบิตัติามกฏระเบยีบ (Chief Compliance Officer) 

และไมว่า่กรณีใดๆ พนักงานเอสจเีอสไมไ่ดรั้บอนุญาตใหจ้า้งงาน ก�ากบัดแูล หรอืใชอ้ทิธพิลชีน้�าเงือ่นไขและขอ้ตกลงการจา้งงานญาตสินทิได ้

ขอ้หา้ม

ในบางสถานการณ ์ผลประโยชนท์บัซอ้น เป็นเรือ่งตอ้งหา้มส�าหรับพนักงาน ซึง่รวมถงึ :

การบรกิารจัดการดว้ยตนเอง 

• การเสนอหรอืมสีว่นร่วมไมว่า่ในการใหบ้รกิารค�าปรกึษาหรอืการท�างานในรูปแบบใดกต็ามแกล่กูคา้หรอืผูท้ีม่โีอกาสมาเป็นลกูคา้ ของเอสจเีอส
• การแขง่ขนักบัเอสจเีอสหรอืท�างานใหคู้แ่ขง่ของเอสจเีอส
• การรับรายไดส้ว่นตวัหรอืจัดหารายไดส้ว่นตวัใหญ้าตสินทิโดยการใชต้�าแหน่งหนา้ทีใ่นเอสจเีอสในทางมชิอบหรอืเขา้ถงึขอ้มลู
ของเอสจเีอส

การลงทนุสว่นตวัในบรษิทัคูค่า้ คูแ่ขง่ และลกูคา้ของเอสจเีอส
• การชกัน�าบรกิารของบรษัิทคูค่า้ หรอืผูรั้บเหมาชว่งของเอสจเีอสเขา้มาโดยเจตนา โดยทีพ่นักงานหรอืญาตสินทิเป็นผูถ้อืหุน้ส�าคญัหรอืมผีลประโยชน์

ทางการเงนิอืน่ๆไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยออ้ม เป็นเรือ่งทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต เวน้แต ่: (1) ผลประโยชนท์บัซอ้นอนัอาจเกดิขึน้นัน้ไดแ้จง้ใหผู้จั้ดการในสาย
งานของพนักงานรับทราบอยา่งโปรง่ใส และ(2) พนักงานทีไ่ดรั้บผลกระทบจากผลประโยชนท์บัซอ้นไมไ่ดม้สีว่นร่วมในกระบวนการจัดซือ้จัดหา

• การลงทนุสว่นตวัในบรษัิทคูค่า้ ผูรั้บเหมาชว่ง คูแ่ขง่ หรอืลกูคา้ของเอสจเีอสเป็นเรือ่งทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต ยกเวน้ จะท�าโดยวธิกีารซือ้หาหุน้ มาจาก
ตลาดหลกัทรัพยท์ีม่กีารซือ้ขายแลกเปลีย่นกนัอยา่งเปิดเผย

4. การใชท้รพัยส์นิ และทรพัยากรของบรษิทั (USE OF COMPANY ASSETS AND
RESOURCES)
การปกป้องทรพัยส์นิ และการเงนิของบรษิทั :

พนักงานมหีนา้ทีท่ีต่อ้งดแูล และใชท้รัพยส์นิ และการเงนิของบรษัิททีอ่ยูใ่นความควบคมุของตนอยา่งเหมาะสม หา้มมใิหใ้ชท้รัพยส์นิ และทรัพยากรของ
เอสจเีอสไปเพือ่ผลประโยชนส์ว่นตวัไมว่า่จะในรูปแบบใด หรอืใชเ้พือ่ปฏบิตังิานใหก้บับคุคลภายนอก

การใชท้รพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คอมพวิเตอร ์ระบบเครอืขา่ย และเครือ่งมอืสือ่สารอเิล็กทรอนกิสข์องบรษัิท ตอ้งใชไ้ปเพือ่วตัถปุระสงคด์า้นการท�างาน ตามนโยบายของเอสจเีอส การใช ้
อเีมล อนิเทอรเ์น็ต และวธิกีารสือ่สารรูปแบบอืน่อาจไดรั้บการควบคมุและตรวจสอบโดยเอสจเีอส (เมือ่ไดรั้บอนุญาตใหท้�าไดภ้ายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง) 
เมือ่มขีอ้สงสยัวา่มกีารใชง้านในทางมชิอบเกดิขึน้

03/02/2012 – Revised on March 2020



5

การจดัซือ้จดัหา

พนักงานของเอสจเีอสทีรั่บผดิชอบดา้นการจัดซือ้สนิคา้และจัดหาบรกิารจากบรษัิทผูข้าย หรอืผูใ้หบ้รกิาร และการคดัเลอืกผูรั้บเหมาชว่ง ตอ้งท�าดว้ย
วตัถปุระสงค ์ทีม่ัน่ใจไดว้า่บรกิารดงักลา่วโดยรวมมคีา่สงูสดุ โดยพจิารณาอยา่งเหมาะสมถงึคณุภาพและชือ่เสยีงของผูข้าย หรอืผูใ้หบ้รกิาร เพือ่ความ
เหมาะสม ตอ้งมกีารแสวงหาขอ้เสนอทีส่ามารถแขง่ขนั เปรยีบเทยีบกนัได ้กอ่นเลอืกผูข้าย หรอืผูใ้หบ้รกิาร หรอืผูรั้บเหมาชว่ง เอสจเีอสจะไมท่�าสญัญา
กบับรษัิทดงักลา่วโดยใชเ้กณฑค์วามพงึพอใจสว่นตวั การเรยีกรอ้งผลประโยชนส์ว่นตวัไมว่า่จะรูปแบบใดจากผูข้าย ผูใ้หบ้รกิาร หรอืจากบคุคลใด ซึง่
พยายามเสนอบรกิารใหเ้อสจเีอสเป็นเรือ่งตอ้งหา้มอยา่งยิง่

5. การให ้การเรยีก รบั สนิบน และการทจุรติ (BRIBERY AND CORRUPTION)
การให ้การเรยีก หรอืรบัสนิบน และการทจุรติ

เอสจเีอส จะไมเ่ขา้ไปยุง่เกีย่วกบัเรือ่งการให ้เรยีก รับสนิบน หรอืการทจุรติทกุกรณี ไมว่า่ในประเทศใดทีเ่ขา้ไปด�าเนนิธรุกจิ พนักงาน หรอืบคุคลใดที่
ปฏบิตังิานในนามเอสจเีอส ตอ้งไมเ่สนอให ้หรอืจา่ยเงนิใดๆ ใหก้บัเจา้หนา้ทีรั่ฐ ไมว่า่โดยตรง หรอืโดยออ้ม หรอืเสนอใหข้องก�านัล หรอืสิง่บนัเทงิใดๆ โดย
มเีป้าหมายเพือ่เป็นการจงูใจในการตดัสนิใจของเจา้หนา้ที ่หรอืเพือ่สนับสนุนใหเ้จา้หนา้ทีเ่อือ้ประโยชนอ์นัมชิอบใหก้บัเอสจเีอส ขอ้หา้มนีใ้หใ้ชก้บัเจา้
หนา้ที ่หรอืพนักงานขององคก์รเอกชนอืน่ๆ ดว้ย 

พนักงานคนใดของเอสจเีอสซึง่ไดรั้บการรอ้งขอการตดิสนิบน ตอ้งรายงานเรือ่งดงักลา่วใหผู้จั้ดการในสายงานของตนและหรอื/หวัหนา้ฝ่ายควบคมุการ
ปฏบิตัติามกฏระเบยีบของเอสจเีอสทราบทนัที

ไมม่กีารจา่ยเงนิเพือ่ธรุกจิ

เอสจเีอส ไมจ่า่ยเงนิใด หรอืยืน่ขอ้เสนอใดๆ เพือ่เป็นการตอบแทนอนัไมเ่หมาะสม เพือ่จดุประสงค ์ใหเ้ป็นการประกนัความมัน่คงใหก้บัธรุกจิของเอสจเีอส

คนกลาง และทีป่รกึษา

เอสจเีอสไมช่กัน�าบรกิารของบคุคลทีส่ามใหเ้ขา้มา เพือ่เสนอสนิบน คา่นายหนา้อนัผดิกฎหมาย หรอืการตอบแทนลบัๆในนามบรษัิท

เอสจเีอสไมใ่ชบ้รกิารของคนกลาง ตวัแทน ทีป่รกึษา หุน้สว่น ผูร้่วมทนุ หรอืคูส่ญัญา ในกรณีทีส่งสยัวา่คนเหลา่นัน้อาจมสีว่นร่วมในการทจุรติหรอืด�าเนนิ
การคา้อืน่ๆโดยผดิกฎหมาย คนกลางหรอืตวัแทนขายไมส่ามารถเขา้มาเกีย่วขอ้งในธรุกจิเอสจเีอสได ้ยกเวน้

จะไดม้กีารด�าเนนิการ เพือ่ประเมนิความเหมาะสมและประเมนิวา่คา่ตอบแทนของคนกลางนัน้สมเหตสุมผลกบัการบรกิารทีเ่สนอมา หรอืไม ่การรอ้งขอเพือ่
จา้งคนกลางตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสมาชกิทีป่รกึษาฝ่ายปฏบิตักิารของเอสจเีอสและไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการจรรยาบรรณในวชิาชพีของเอส
จเีอส คนกลางตอ้งไดรั้บส�าเนา ลงลายมอืชือ่ และรับทราบกฎระเบยีบนี ้และตกลงทีจ่ะปฏบิตังิานตามกฎเกณฑท์กุเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอสจเีอส พนักงาน
ของเอสจเีอสผูท้ีจั่ดการเรือ่งการใชบ้รกิารคนกลางเป็นผูท้ีต่อ้งรับผดิชอบในการควบคมุดแูลอยา่งสม�า่เสมอใหค้นกลางนัน้ปฏบิตัติามกฎฉบบันี้

คา่อ�านวยความสะดวก

คา่อ�านวยความสะดวก คอืเงนิจ�านวนเล็กนอ้ยทีจ่า่ยครัง้เดยีว ใหก้บัเจา้หนา้ทีร่ะดบัลา่ง ณ สถานทีนั่น้ๆ เพือ่ใหเ้กดิความรวดเร็ว หรอืเพือ่อ�านวยความ
สะดวกให ้ในการกระท�าใด ซึง่เป็นการปฏบิตัอินัเป็นปกตทิีเ่อสจเีอสท�าไดโ้ดยชอบ อนึง่เราตอ้งพยายามปฏเิสธอยา่งถงึทีส่ดุตอ่การเรยีกรอ้งของเจา้หนา้ที่
ในเรือ่งดงักลา่ว และจะยอมจา่ยใหต้อ่เมือ่การปฏเิสธของเรามผีลตอ่ความปลอดภยัของพนักงาน หรอือาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งอยา่งมากกบัธรุกจิของเอส
จเีอส

การท�ารายงาน และการลงบญัชี

า้

ในกรณีท่เีกดิข้นึได ้ยากในการจา่ยคา่อ�านวยความสะดวก พนักงานท่ีจ่ายเงนิ หรอือนุญาตให จ่้ายเงนิต อ้งรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถงึเหตผุลในการท่ ี
ไมส่ามารถหลกีเลีย่งการจา่ยนัน้ได ้ตอ้งแจง้จ�านวนเงนิทีจ่่าย วันที ่และผูท้่รัีบเงนิจ�านวนน้ัน

คา่อ�านวยความสะดวก ตอ้งมกีารลงบัญชไีวเ้พือ่ท�าการตรวจสอบได ้บรษัิทในเครอืเอสจเีอสอาจเพ่มิรายละเอยีด และระเบยีบท่เีข ้มงวด หรอืข ้อหา้มใน 
เร่อืงการจา่ยคา่อ�านวยความสะดวก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัวธิปีฏบิตั ิ และกฏหมายในทอ้งถ่นิน้ัน

การปฏเิสธไมก่ระท�าในเร่อืงสนิบน  ไมเ่ป็ นสาเหตใุหพ้นกังานไดร้บัผลรา้ยใดๆ

จะไมม่กีารลงโทษพนักงานเอสจเีอสอยา่งเด็ดขาด ในกรณีทีพ่นักงานได ้ปฏเิสธในเรือ่ง สนิบน หรอืการจ่ายเพือ่การทุจรติ หรอืการจา่ยคา่อ�านวยความ 
สะดวก 

6. การบรจิาคเพ่อืการเมอืง และการบรจิาคเพ่อืการกุศล (POLITICAL DONATIONS
AND CHARITABLE CONTRIBUTIONS)
หา้มการบรจิาคเพือ่การเมอืง หรอืการศาสนา

เอสจเีอส ยดึถอืนโยบายความเป็นกลางทางการเมอืงในทกุประเทศทีเ่ข า้ไปด�าเนนิธรุกจิ และจะไมบ่รจิาคเงนิ หรอืทรัพยส์นิใดๆ ให ้กบัพรรคการเมอืง เจ 
หนา้ทีท่ีไ่ด รั้บเลอืกตัง้ หรอื ผูส้มัครเข ้ารับต�าแหน่งของรัฐ ไม่ว่าในประเทศใด รวมถงึไมส่นับสนุนการรณรงคท์างการเมอืงอกีด ว้ย นอกจากนี้ เอสจเีอส ก็ 
ยังไม่สนับสนุนองค์ กรศาสนาใดๆ 
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การบรจิาคเพือ่การกศุล

การบรจิาคของเอสจเีอสใหก้บัองคก์รการกศุล หรอืการลงทนุโดยตรงของเอสจเีอส ในโครงการทีม่ไิดแ้สวงหาก�าไรในชมุชนทีด่�าเนนิธรุกจิอยู ่(รวมถงึการ
ชว่ยเหลอืบรรเทาทกุขก์รณีฉุกเฉนิหลงัภยัพบิตัธิรรมชาต ิการบรจิาคเงนิเพือ่สนับสนุนการศกึษา เพือ่สขุอนามยั การคน้ควา้วจัิย หรอืการกระท�าอืน่ๆ ที่
มไิดแ้สวงหาก�าไรจากการลงทนุ) และตอ้งไดรั้บอนุมตัลิว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากหวัหนา้ฝ่ายปฏบิตังิานของเอสจเีอส (SGS Chief Operating 
Officer) ซึง่รับผดิชอบในระดบัภมูภิาค และส�าหรับการบรจิาคทีม่ากกวา่ 10,000.- สวสิฟรังค ์ตอ้งไดรั้บการอนุมตัลิว่งหนา้จากคณะกรรมการจรรยา
บรรณในวชิาชพี

จะไมม่กีารอนุมตัเิงนิบรจิาคเพือ่การกศุลไมว่า่จะในรูปแบบใด หากเงนินัน้มวีตัถปุระสงคห์รอืดเูหมอืนวา่จะเป็นไปเพือ่ชกัจงูใหเ้จา้หนา้ทีรั่ฐหรอืบคุคลทีส่าม
เอือ้ผลประโยชนอ์นัไมเ่หมาะสมใหแ้กเ่อสจเีอส

7. ของขวญั และสิง่บนัเทงิ (GIFTS AND ENTERTAINMENT)
หลกัการท ัว่ไป

ไมม่กีารเสนอให ้หรอืรับไวซ้ ึง่ของขวญั การเลีย้งรับรอง และความบนัเทงิใดๆ หากสิง่นัน้ชกัน�าใหเ้กดิ หรอือาจกอ่ใหเ้กดิการชกัน�าทีไ่มเ่หมาะสมตอ่การ
ตดัสนิใจทางธรุกจิ

ของขวญั การเลีย้งรับรอง และความบนัเทงิใดๆ ตอ้งไมม่มีลูคา่เกนิกวา่ทีใ่หก้นัทัว่ไปในธรรมเนยีมปฏบิตัทิางธรุกจิ ตอ้งหลกีเลีย่งสิง่บนัเทงิทกุรูปแบบที่
อาจสรา้งความเสยีหายตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิท กฏระเบยีบดงัตอ่ไปนีจ้ะอธบิายมาตรฐานการประพฤต ิปฏบิตั ิของพนักงานเอสจเีอส 

บรษัิทในเครอืเอสจเีอสอาจเพิม่รายละเอยีด และนโยบายทีเ่ขม้งวดส�าหรับพนักงานของตน ตามเงือ่นไขของทอ้งถิน่นัน้ๆ

ของขวญัทีถ่กูเสนอใหก้บัพนกังานเอสจเีอส

พนักงานเอสจเีอส ตอ้งไมรั่บโดยเด็ดขาดในการเสนอใหซ้ึง่ส ิง่ตอ่ไปนี ้
• เงนิสด เงนิเพือ่เป็นสนิน�้าใจ การใหกู้ย้มื หรอืของก�านัลทีม่มีลูคา่เทา่กบัเงนิสด ทีเ่สนอใหโ้ดยคูค่า้ หรอืลกูคา้
• ของก�านัล ของสมนาคณุ สิง่บนัเทงิ หรอืสิง่แสดงไมตรจีติ เป็นการสว่นตวัใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารของเอสจเีอส
• พนักงานทีเ่กีย่วขอ้งในการตดัสนิใจเรือ่งการจัดซือ้ จัดหาหรอืการเลอืกผูข้าย หรอืผูใ้หบ้รกิาร ตอ้งไมรั่บของก�านัลจากผูข้าย หรอืผูใ้หบ้รกิาร หรอืผู ้

ก�าลงัจะเขา้มาเป็นผูข้าย หรอืผูใ้หบ้รกิาร การเลีย้งรับรอง หรอืสิง่บนัเทงิทัว่ไป รวมถงึการมสีว่นร่วมในงานแสดงสนิคา้และงานแสดงอืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั
ซึง่ไดรั้บการสนับสนุนทางการเงนิจากผูข้าย หรอืผูใ้หบ้รกิาร เป็นเรือ่งยอมรับไดโ้ดยตอ้งมกีารรายงานและไดรั้บการรับรองใหท้�าได ้

การรายงาน และการขอการรบัรองจากบรษิทั

พนักงานเอสจเีอส ตอ้งรายงานและขอการอนุมตัลิว่งหนา้จากกรรมการผูจั้ดการ (MD) ของเอสจเีอส ในการรับของขวญั ของก�านัลทีม่มีลูคา่เกนิกวา่ 100 
สวสิฟรังก ์และในกรณีมลูคา่เกนิ 500 สวสิฟรังก ์ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากหวัหนา้ฝ่ายควบคมุการปฏบิตัติามกฏระเบยีบ 

ในกรณีทีไ่มส่ามารถคนืของก�านัลใหก้บัผูใ้หไ้ด ้เนือ่งจากอาจสรา้งความขุน่ขอ้งหมองใจขึน้ได ้ใหพ้นักงานทีไ่ดรั้บของก�านัล หาวธิจี�าหน่ายของนัน้ไป
อยา่งเหมาะสม เชน่ การบรจิาคใหก้บัองคก์รการกศุลทีเ่ลอืกสรรแลว้

การก�านัลทีเ่อสจเีอสเสนอใหเ้พือ่ธรุกจิสมัพันธ์

ของขวญั ของก�านัลทีเ่อสจเีอสเสนอใหก้บัลกูคา้ หรอืเพือ่ธรุกจิสมัพันธ ์ตอ้งไดรั้บอนุมตัลิว่งหนา้จากกรรมการผูจั้ดการของเอสจเีอสประเทศนัน้ๆ ส�าหรับ
ของก�านัลทีม่มีลูคา่เกนิ 100 สวสิฟรังก ์และส�าหรับของก�านัลทีม่มีลูคา่เกนิ 500 สวสิฟรังก ์ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากหวัหนา้ฝ่ายควบคมุการปฏบิตัติามกฏ
ระเบยีบ

การเสนอทีจ่ะจา่ยคา่เดนิทางหรอืคา่ทีพั่กใหเ้จา้หนา้ทีรั่ฐหรอืคูค่า้ทางธรุกจิในงานกจิกรรมทีเ่อสจเีอสเป็นผูส้นับสนุนทางการเงนิหรอืเพือ่วตัถปุระสงคใ์น
การเยีย่มเยยีนศนูยป์ฏบิตักิารของเอสจเีอส จ�าเป็นตอ้งไดรั้บค�าอนุมตัลิว่งหนา้จากสมาชกิของทีป่รกึษาฝ่ายปฏบิตักิาร 2 ทา่น (ซึง่ในทางปฏบิตั ิคอื 
หวัหนา้ฝ่ายปฏบิตักิาร/COO และรองประธานบรหิาร /EVP) หากคา่เดนิทางดงักลา่วและคา่ทีพั่กมมีลูคา่เกนิกวา่ 10,000 สวสิฟรังก ์จ�าเป็นตอ้งขออนุมตัิ
จากหวัหนา้ฝ่ายควบคมุการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ เอสจเีอสกอ่น
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8. การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม (FAIR COMPETITION)
เอสจเีอส ด�าเนนิธรุกจิ โดยยดึแนวปฏบิตัใินตลาดการคา้ทีม่กีารแขง่ขนั และเป็นธรรม เอสจเีอสจะไมก่ระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการตกลงร่วมกบับรษัิทคูแ่ขง่ 
เพือ่ใหม้กีารเอนเอยีง หรอืโนม้นา้วใหเ้กดิกลไกของตลาดทีไ่มเ่หมาะสมในธรุกจิทีด่�าเนนิอยู่

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เอสจเีอส จะไมเ่กีย่วขอ้งในการร่วมมอื ก�าหนดราคา เงือ่นไขของสญัญา การแบง่สดัสว่นการตลาด หรอืการแบง่พืน้ทีก่ารคา้ หรอืลกูคา้
และจะไมม่กีารปรกึษาหารอืในการแขง่ขนัประมลูงานกบัคูแ่ขง่อยา่งเด็ดขาด

เอสจเีอส จะไมท่�าการตลาดในเรือ่งการบรกิาร หรอืความสามารถในการใหบ้รกิาร ในลกัษณะอนัเป็นการหลอกลวง หรอืท�าใหเ้กดิการเขา้ใจผดิ กบัผูใ้ช ้
บรกิาร และจะไมด่ถูกู หรอืกลา่วหาบรษัิทคูแ่ขง่ในเรือ่งทีไ่มเ่ป็นความจรงิ

เอสจเีอสจะไมใ่ชว้ธิกีารอนัผดิกฎหมายหรอืผดิจรรยาบรรณ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูอนัเป็นความลบัของคูแ่ขง่ 

กฎหมายทีก่�ากบัการแขง่ขนัมคีวามซบัซอ้นและแตกตา่งกนัไปในแตล่ะเขตอ�านาจศาล จงึตอ้งหาค�าแนะน�าจากแหลง่ขอ้มลูกฎหมายของเอสจเีอส 

9. ความสมัพนัธข์องพนกังาน (EMPLOYEE RELATIONS)
ความเสมอภาค

พนักงานของเอสจเีอสทกุคนตอ้งไดรั้บการปฏบิตัแิละประเมนิแยกกนัเป็นรายบคุคลตามทกัษะของงาน คณุสมบตั ิพฤตกิรรมและประสทิธภิาพในการ
ท�างาน เอสจเีอสพจิารณาความสมัพันธใ์นการจา้งงานโดยอาศยัเกณฑเ์รือ่งโอกาสอนัเทา่เทยีมกนั โดยไมค่�านงึถงึเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ศาสนา ความ
เกีย่วขอ้งทางการเมอืง ความเป็นสมาชกิในสหภาพ สญัชาต ิความชอบทางเพศ สงัคมเดมิ อายหุรอืความพกิาร การเลอืกปฏบิตัติามสิง่ทีก่ลา่วมานี ้ไม่
สามารถยอมรับในองคก์รเอสจเีอส 

การขม่ขู ่และการคกุคามทางเพศ

การประพฤตมิชิอบ การลว่งละเมดิ และการกระท�ารุนแรงไมว่า่จะในรูปแบบใดถอืเป็นเรือ่งตอ้งหา้ม การรกุล�้าทางเพศโดยทีอ่กีฝ่ายไมพ่งึประสงค ์การ
รอ้งขอมเีพศสมัพันธห์รอืการแตะเนือ้ตอ้งตวัอยา่งไมเ่หมาะสมเป็นเรือ่งทีไ่มส่ามารถยอมรับไดอ้ยา่งเด็ดขาด พนักงานทกุคนไดรั้บการคาดหวงัทีจ่ะตอ้ง
ปฏบิตักิบัเพือ่นพนักงานดว้ยกนัอยา่งใหเ้กยีรตซิ ึง่กนัและกนั 

พนักงานตอ้งซือ่สตัยแ์ละใหเ้กยีรตเิสมอในการตดิตอ่กบัเพือ่นร่วมทมี เพือ่นร่วมงาน และผูบ้รหิาร

สิง่ทีก่ลา่วมานี ้ใหร้วมถงึ ลกูคา้ของเอสจเีอส ผูข้าย และผูใ้หบ้รกิาร พนักงาน และผูบ้รหิารของคนเหลา่นัน้ดว้ย 

การหา้มใชแ้รงงานเด็ก หรอืแรงงานทีถ่กูบงัคบั

เอสจเีอส ไมจ่า้งแรงงานเด็ก ทีม่อีายตุ�า่กวา่เกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคบั และไมว่า่ในกรณีใดๆ ตอ้งไมต่�า่กวา่ 16 ปี ในกรณีทีม่กีารจา้งแรงงานเด็กทีม่อีายุ
ระหวา่ง 16-18 ปี แรงงานเด็กเหลา่นัน้ จะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองจากประเภทของงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สขุภาพ สวสัดภิาพ ความปลอดภยั หรอื
การศกึษาของเด็ก 

เอสจเีอส ตอ้งไมเ่กีย่วขอ้งกบัแรงงานทาส การซือ้ขาย หรอืการขนสง่เด็ก ลกูหนีท้าส หรอืแรงงานทาส การบงัคบัใชแ้รงงาน 

ไมว่า่กรณีใดๆ เอสจเีอสไมใ่ช ้แรงงานทาส ลกูหนีท้าส หรอื แรงงานนักโทษ

อสิรภาพในการรวมกลุม่ของพนกังาน
เอสจเีอสรับทราบในสทิธขิองพนักงานในการกอ่ตัง้ หรอืเขา้ร่วมกบัสหภาพ และกลุม่การเจรจาตอ่รอง ในกรณีทีส่ทิธขิองพนักงานในการเขา้ร่วมสมาคม 
หรอืเจรจาตอ่รองถกูจ�ากดัโดยกฏหมาย เอสจเีอสจะอ�านวยความสะดวกอยา่งเป็นกลางในการรวมกลุม่ของพนักงานอยา่งเป็นอสิระ และเพือ่การเจรจาตอ่
รอง ตวัแทนของพนักงานสามารถใชส้ ิง่อ�านวยความสะดวกในเวลาทีจ่�าเป็นเพือ่ปฏบิตัภิารกจิของตวัแทนใหเ้สร็จลลุว่งได ้

การปฏบิตัติามโดยผูใ้หบ้รกิาร และผูร้บัจา้งชว่งของเอสจเีอส

เอสจเีอส จะไมใ่ชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร และผูรั้บจา้งชว่ง ทีใ่ชแ้รงงานทีถ่กูบงัคบั หรอืแรงงานเด็ก และจะมกีารตรวจสอบดรูายละเอยีดการท�าธรุกจิ และ
การจัดการของผูใ้หบ้รกิาร และผูรั้บจา้งชว่งดงักลา่ว เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เขาไดป้ฏบิตัติามกฏระเบยีบในขอ้นี้

10. สิง่แวดลอ้ม สขุอนามยั และความปลอดภยั (ENVIRONMENT, HEALTH AND
SAFETY) 
สิง่แวดลอ้ม

เอสจเีอส พยายามลดผลกระทบจากการใหบ้รกิารของบรษัิท ตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยการกระตุน้ใหเ้กดิการใชท้รัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ ลด และป้องกนั
มลภาวะ และจ�ากดัปรมิาณการปลอ่ยสารทีเ่ป็นอนัตราย และจ�ากดัการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกใหน้อ้ยทีส่ดุ

สขุอนามยั และความปลอดภยั

พนักงานเอสจเีอส ตอ้งถกูจัดใหไ้ดรั้บสิง่แวดลอ้มในสถานทีท่�างานทีป่ลอดภยั รวมถงึการจัดหาอปุกรณเ์ครือ่งใชใ้นทีท่�างานทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกนัความ
บาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการท�างาน

พนักงานเอสจเีอส ตอ้งชว่ยรายงาน และบนัทกึ อบุตัเิหตทุีเ่กีย่วกบัการท�างาน หรอืมลพษิทีเ่กดิขึน้ ตามกฏระเบยีบของเอสจเีอส หรอืตามกฏหมายที่
เกีย่วขอ้ง การรายงานเรือ่งดงักลา่วของพนักงาน จะไมม่ผีลใหเ้กดิโทษใดๆ กบัพนักงานผูร้ายงาน
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11. ขอ้มลูอนัเป็นความลบั (CONFIDENTIALITY)
เอสจเีอสเคารพ และป้องกนัขอ้มลูอนัเป็นความลบัทีไ่ดรั้บจากลกูคา้ และบคุคลอืน่ในระหวา่งจากการท�าธรุกจิ และมกีารมาตรการอยา่งเหมาะสมเพือ่
ป้องกนัขอ้มลูทีอ่าจถกูเปิดเผยโดยไมเ่จตนา 

เอสจเีอสเคารพ ความเป็นสว่นตวั และขอ้มลูอนัเป็นความลบัสว่นบคุคลของพนักงาน เอสจเีอสไดม้าซึง่ขอ้มลู และตอ้งเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นตวัของ
พนักงาน ของลกูคา้ และคูค่า้ทางธรุกจิ ภายในขอบเขตทีต่อ้งท�าส�าหรับการด�าเนนิธรุกจิ หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามทีก่�าหนดโดยกฏหมาย พนักงานไมส่มควร
เขา้ไปดขูอ้มลูสว่นตวั หรอืขอ้มลูความลบัใดๆ เวน้แตเ่พือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิ ทีช่อบดว้ยกฏหมาย 

พนักงานตอ้งรักษาขอ้มลูความลบัของเอสจเีอส และขอ้มลูสว่นบคุคลของเพือ่นร่วมงาน และตอ้งไมเ่ปิดเผย หรอืพดูคยุกนัถงึขอ้มลูทีส่มควรระมดัระวงั
เกีย่วกบัสถาณะทางการเงนิของเอสจเีอส การลงทนุ กลยทุธ ์แผนงาน หรอืลกูคา้ของเอสจเีอส ซึง่ขอ้ผกูมดันี ้ยงัคงมผีลผกูพันตอ่ไปถงึแมส้ญัญาการจา้ง
งานจะสิน้สดุลงแลว้กต็าม

12. ทรพัยส์นิทางปญัญา (INTELLECTUAL PROPERTY)
เอสจเีอส ตอ้งปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญาของตนเอง และเคารพในทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่ดว้ย

เอสจเีอสสรา้งสรรคค์วามคดิ การบรกิาร กระบวนการธรุกจิ และกลยทุธท์ีม่คีา่ จากงานของพนักงาน และความสามารถในเชงิสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  ทรัพยส์นิ
ทางปัญญาเหลา่นี ้คอืสว่นส�าคญัทีเ่ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ และจ�าเป็นตอ้งไดรั้บการป้องกนัการน�าไปเผยแพร ่และการน�าไปใชโ้ดยมชิอบ

ทรัพยส์นิทางปัญญาของเอสจเีอสปรากฏในหลายรูปแบบ ไดแ้ก ่กระบวนการ การออกแบบ วธิกีาร ขัน้ตอนการท�างาน กลยทุธท์างการคา้ และการตลาด 
ขอ้มลูลกูคา้ แบบอยา่งการก�าหนดราคาและตน้ทนุ พนักงานตอ้งไมเ่ปิดเผย ลอกเลยีนแบบ หรอืใชท้รัพยส์นิทางปัญญานี ้เวน้แตเ่พือ่วตัถปุระสงคข์องเอส
จเีอส

พนักงานตอ้งถอืปฏบิตัเิชน่เดยีวกนั ส�าหรับทรัพยส์นิทางปัญญาของลกูคา้

เอสจเีอสไมม่เีจตนาทีจ่ะละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาของบคุคลอืน่ การใชซ้อฟแวรท์ีไ่มม่ใีบอนุญาต การใช ้หรอืการท�าซ�้าสิง่ของทีม่ลีขิสทิธิโ์ดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาต หรอืการจงใจละเมดิสทิธบิตัร เป็นเรือ่งตอ้งหา้มทัง้สิน้

13. การสือ่สารภายนอกองคก์ร (EXTERNAL COMMUNICATION)
เอสจเีอส เป็นบรษัิทมหาชน และมหีนา้ทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลู เพือ่ใหนั้กลงทนุตดัสนิใจลงทนุในเวลาทีถ่กูตอ้งและมขีอ้มลูทีพ่รอ้มตอ่การตดัสนิใจ เอสจเีอส
ตอ้งจัดเตรยีมขอ้มลูทีแ่น่นอน ถกูตอ้ง โปรง่ใส และชดัเจน ใหก้บัผูถ้อืหุน้ นักลงทนุ และใหก้บัตลาด และสาธารณชน เกีย่วกบัธรุกจิ และกจิกรรมทีท่�าของ
เอสจเีอส การสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ นักลงทนุ สือ่ และสาธารณชนเกีย่วกบัเอสจเีอส ธรุกจิและผลประกอบการ ตอ้งท�าโดยผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ�านาจเทา่นัน้

หา้มพนักงานกลา่วอา้งในนามของบรษัิท หรอืหารอื หรอืเปิดเผยขอ้มลูใดเกีย่วกบัเอสจเีอสใหแ้กส่ือ่ นักวเิคราะหท์างการเงนิ นักลงทนุปัจจบุนัหรอืผูม้ี
ศกัยภาพทีจ่ะลงทนุ หรอืออกแถลงการณต์อ่สาธารณะใดๆในนามของเอสจเีอส เวน้แตจ่ะไดรั้บมอบอ�านาจโดยเฉพาะเจาะจงใหท้�าไดเ้ทา่นัน้

หา้มมใิหใ้ชห้วักระดาษของเอสจเีอส e-mail หรอื บรบิทใดๆ ทีส่ามารถเชือ่มโยงมาถงึเอสจเีอสได ้ในการแสดงความคดิเห็นสว่นตวัของพนักงานที่
เกีย่วขอ้งกบัศาสนาและการเมอืง หรอืเนือ้หาทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการตอ่ตา้นไมว่า่ในรูปแบบใด 

เมือ่มสีว่นร่วมในกระทูอ้ภปิรายออนไลนแ์ละสือ่ทางสงัคม (social media) พนักงานของเอสจเีอสตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบเรือ่งความซือ่สตัยส์จุรติ และ
กฏระเบยีบเกีย่วกบัสือ่โฆษณาของเอสจเีอส ( SGS Social Media Policy)

14. การตกลงซือ้ขายโดยใชข้อ้มลูภายใน (INSIDER DEALING)
พนักงานตอ้งไมต่ดิตามการลงทนุสว่นตวั หรอืโอกาสทางธรุกจิ โดยอาศยัขอ้มลูทีไ่มเ่ปิดเผยตอ่สาธรารณะเกีย่วกบัเอสจเีอส ลกูคา้ หรอืผูใ้หบ้รกิาร ของ
เอสจเีอส 

หา้มมใิหพ้นักงานซือ้ขายหุน้ของเอสจเีอส สทิธใินการซือ้ขายหุน้ หรอืหลกัทรัพยอ์ืน่ๆ ซึง่ออกโดยเอสจเีอส ในขณะทีถ่อืขอ้มลูภายในทีย่งัไมเ่ปิดเผยตอ่
บคุคลภายนอก และหากเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วจะมผีลกระทบตอ่ราคาหุน้ของเอสจเีอส ขอ้มลูทีถ่อืวา่เป็นขอ้มลูที ่ไมเ่ปิดเผย คอืขอ้มลูทีย่งัมไิดม้กีาร
ประกาศอยา่งเป็นทางการโดยเอสจเีอส ภายใตก้ฏระเบยีบของตลาดหลกัทรัพย์

ขอ้มลูภายใน รวมถงึ ผลประกอบการทางการเงนิ ร่างแผนกลยทุธข์องกลุม่บรษัิทเอสจเีอส ขอ้เสนอการซือ้ หรอืควบรวมธรุกจิ แผนการปรับเปลีย่นผู ้
บรหิารระดบัสงู การจัดเตรยีมขอ้มลูใดทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูดงักลา่วควรไดรั้บค�าแนะน�าจากฝ่าย กฏหมายของเอสจเีอส กอ่น

ในการด�าเนนิธรุกจิ บางครัง้เอสจเีอสอาจไดรั้บขอ้มลูส�าคญัทีย่งัไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกเกีย่วกบัลกูคา้ หรอืบคุคลอืน่ๆ ในกรณีนี ้หา้มมใิหพ้นักงาน
ซือ้ขายหุน้ของลกูคา้ หรอืบคุคลอืน่ในขณะทีค่รอบครองขอ้มลูอนัเป็นความลบันัน้อยู่

หา้มมใิหพ้นักงานสง่ขอ้มลูภายใน ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ หรอืเคล็ดลบัการลงทนุ ทีไ่ดรั้บทราบจากการเป็นพนักงานของเอสจเีอส ใหก้บับคุคลภายนอก หรอื
ญาตสินทิ 
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15. การปฏบิตัติามกฏหมาย (COMPLIANCE WITH LAWS)
เอสจเีอสปฏบิตัติามกฏหมายทีบ่งัคบัใชอ้ยูใ่นประเทศทีบ่รษัิทด�าเนนิธรุกจิอยู ่กฏหมายทีค่รอบคลมุถงึความหลากหลายของธรุกจิของเอสจเีอสอาจมคีวาม
ซบัซอ้น พนักงานจ�าเป็นตอ้งทราบกฎตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอสจเีอส และกบัตวัพนักงานเอง ในกรณีมขีอ้สงสยั ตอ้งคน้หาค�าแนะน�าทางกฏหมาย จาก
แหลง่ขอ้มลูทางกฏหมายของเอสจเีอส การไมรู่ก้ฏหมายไมส่ามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไมรั่บผดิได ้

ในกรณีทีก่ฏระเบยีบฉบบันี ้หรอืขอ้ก�าหนดของเอสจเีอสมกีฏเกณฑท์ีบ่งัคบัใชท้ีเ่ขม้งวดกวา่ทีก่ฏหมายก�าหนด ใหพ้นักงานปฏบิตัติามกฏเกณฑท์ีเ่ขม้งวด
กวา่ และหากมขีอ้สงสยัในกรณีมขีอ้ขดัแยง้ระหวา่งกฏระเบยีบฉบบันี ้กบัขอ้กฏหมาย ใหพ้นักงานคน้หาแนวทางในการปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง

ในการด�าเนนิธรุกจิของเอสจเีอส พนักงานอาจไดรั้บการตดิตอ่จากบรษัิท องคก์รตา่งๆ หรอืจากเจา้หนา้ทีรั่ฐ เกีย่วกบัการสบืสวนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอสจเีอส 
และหากมกีารขอขอ้มลู หรอืเอกสาร ทีไ่มใ่ชก่ารรอ้งขอขอ้มลู อนัเป็นปกตใินงานทีต่นรับผดิชอบอยู ่พนักงานตอ้งขอค�าแนะน�าจากแหลง่ขอ้มลูทางกฏ
หมายของเอสจเีอสกอ่น และไมว่า่ในกรณีใดๆ หา้มมใิหพ้นักงานทีท่�าการในนามของเอสจเีอส พยายามทีจ่ะท�าใหเ้กดิการเขา้ใจผดิ ปกปิดหลกัฐาน 
ท�าลายเอกสารใดๆ หรอืขดัขวางการสบืสวนทีก่ระท�าตามกฏหมาย

การบงัคบัใชป้ระมวลกฏระเบยีบ (IMPLEMENTATION)
ประมวลกฏระเบยีบฉบบันี ้ไดรั้บการอนุมตัโิดยทีป่รกึษาฝ่ายปฏบิตักิาร และคณะกรรมการของเอสจเีอส โดยมคีณะกรรมการจรรยาบรรณในวชิาชพี ซึง่มา
จากคณะกรรมการของเอสจเีอส เป็นผูรั้บทราบรายงานเกีย่วกบัการฝ่าฝืน และตรวจตราดแูลการบงัคบัใชป้ระมวลกฏระเบยีบฉบบันี้

ประมวลกฏระเบยีบนีใ้หม้ใีชบ้งัคบัตัง้แตเ่ดอืน กมุภาพันธ ์ค.ศ 2012 เป็นตน้ไป และแทนทีฉ่บบัเดมิปี ค.ศ. 2004 บรษัิทในเครอืเอสจเีอส สามารถเพิม่เตมิ
ในสว่นของรายละเอยีด หรอืก�าหนดกฏเพิม่เตมิในสว่นทีค่รอบคลมุอยูใ่นประมวลกฏระเบยีบนี ้ทัง้นีต้อ้งไดรั้บการอนุมตัลิว่งหนา้จากหวัหนา้ฝ่ายควบคมุ
การปฏบิตัติามกฏระเบยีบ 

ขอ้มลูการตดิตอ่ (CONTACT INFORMATION)
COMPLIANCE CONTACT

1 place des Alpes

P.O. Box 2152

CH – 1211 Geneva 1

t +41 (0)22 739 91 00

f +41 (0)22 739 98 81

integrityhelpline.sgs.com

www.sgs.com

ขอขอบคณุพนักงานทกุทา่น และผูม้ผีลประโยชนร์่วมทกุฝ่าย ส�าหรับการสนับสนุนกฏระเบยีบเรือ่งความซือ่สตัยส์จุรติฉบบัขึ้
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https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/7d61f621-20ce-e811-80e6-000d3ab6ebad
http://www.sgs.com
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