หลัักปฏิิบััติิและจริิยธรรมธุุรกิิจ
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Inchcape Shipping Services เป็็ นผู้้นำ
� ำ �การให้บ้ ริิการด้้านท้อ้ งทะเล และเป็็ นเครืือข่่ายตััวแทนจำำ�กััดสิิท
ธิ์ที่
์� �่ ใหญ่่ที่สุ�่ ุดในโลก เรามีีหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบและโอกาสอัันยิ่่�งใหญ่่ที่จ�่ ะนำำ �ความเปลี่่ย� นแปลงสู่่�ชุุมชนทุุกร
ะดัับ ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็ นภายในอุุตสาหกรรมท้อ้ งทะเลโดยผ่่านลููกค้้าและคู่่�ค้้าของเรา หรืือในชุุมชนท้อ้ งถิ่น
่� ที่่เ� ร
�
�
� ว� โลก
าดำำ�เนิิ นธุุรกิิจอยู่่� และแม้้แต่่การมีีปฏิิสััมพัันธ์์วงกว้้างผ่่านการดำำ�เนิิ นงานของเราที่่ครอบคลุุมพื้้นที่่ทั่่

ในฐานะที่่เ� ป็็ นผู้้มี� ีประสบการณ์์ ด้้านอุุตสาหกรรมท้อ้ งทะเลมาตลอดชีีวิิตการทำำ�งาน ผมมีคี วามรัักและตั้้�ง
ใจกัับบริิษััทนี้้ �อย่่างยิ่่�ง รวมทั้้�งกัับอุุตสาหกรรมนี้้ �ด้ว้ ย ผมมีคี วามมุ่่�งมั่่�นอย่่างแรงกล้้าที่่จ� ะดำำ�เนิิ นธุุรกิิจไปต
ามกฎระเบีียบ หลัักจริิยธรรม และแนวคิิดแบบยั่่�งยืืนเสมอ

พัันธกิิจหลักั และเป้้าหมายใหญ่่ของเราคืือการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจโดยยึึดหลักั การปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎหมาย
�่ ให้เ้ ป็็ นไปตามเกณฑ์์กำ�ำ หนดขั้้�นต่ำำ�� เท่่า
หลัักจริิยธรรม และความยั่่�งยืืน เราไม่่เพีียงต้้องการปฏิิบัติั หน้้าที่
ิ
�่ ให้้ดีีที่่สุ� ุด
นั้้�น แต่่มุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะสร้้างมาตรฐานเพื่่อ� การปฏิิบัติั หน้้าที่
ิ
เป้้าหมายเหล่่านี้้ �สามารถสำำ�เร็็จได้ด้้ ว้ ย
ความเชื่่�อมั่่�นเต็็มเปี่�่ ยมจากทุุกระดัับภายในองค์์กรของเรา ในฐานะพนัั กงานของ Inchcape Shipping
Services ทุุกคนควรร่่วมมืือและเชื่่�อมั่่�นอย่่างพร้้อมเพรีียง และในฐานะบริิษััท เรามีคี วามรัับผิิดชอบในกา
รจััดสรรสภาพแวดล้้อม อุุปกรณ์์ และการอบรมที่่เ� หมาะสมกัับการทำำ�งาน
หลัักปฎิิบัติั แิ ละจริิยธรรมธุุรกิิจเป็็ นหลัักสำำ�คััญของโครงการการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบของเรา และเป็็ นดั่่�
งประภาคารที่่ช่� ่วยนำำ �ทางให้เ้ ราข้้ามผ่่านความท้้าทายในการปฏิิบัติั หน้้าที่
ิ
แ�่ ต่่ละวัันได้้ เฉกเช่่นการทำำ�หน้้
�
�
�
�
าที่่มาหลายศตวรรษของประภาคารที่่ Inchcape Rock – ซึ่ง่ เป็็ นที่่มาของชื่่�อบริิษััทเรา – ที่่ช่� ่วยนำำ �ทางให้้
แก่่เรืือในน่่ านน้ำำ ��ชายฝั่่งทะเล

Frank Olsen

�
อุุตสาหกรรมท้อ้ งทะเลต้้องพบเจอความท้้าทายมากมาย เช่่นเดีียวกัับอุุตสาหกรรมอื่่น
ๆ และชีีวิิตของเราทุุกคน ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็ นปัญหาการคอร์์รัปชั
ั ัน การติิดสิินบน
และการให้เ้ งิินค่่าอำ�ำ นวยความสะดวก Inchcape Shipping Services จะยืืนหยััดต่อ่ สู้้�กับั การกระทำำ�ผิิดกฎ
หมายและขััดต่อ่ หลัักจริิยธรรมต่่อไปไม่่หยุดยั้้
ุ ง�
ด้ว้ ยความมุ่่�งมั่่�นและตั้้�งใจของบริิษััท เราได้ว้ างมาตรการที่่ช่� ่วยให้้พนัั กงานทุุกระดัับสามารถระบุุ
�่ �่ ไม่่เป็็ นไปตามกฎระเบีียบหรืือขััดต่อ่ หลััก
รายงาน และต่่อสู้้�กับั ปัญหาใดที่่เ� กี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั หน้้าที่
ิ
ที่
�
จริิยธรรม เรามีีขั้้�นตอนปฏิิบัติั ที่
ิ ช่่ ่วยการัันตีีว่่าการรายงานนี้้ �สามารถทำำ�ได้้ โดยไม่่ต้้องเปิิ ดเผยตััวตน
�
และไม่่มีคี วามเสี่่ยงจากผลกระทบ
Inchcape Shipping Services ได้้ร่่วมมืือกัับลููกค้้าและคู่่�ค้้าในอุุตสาหกรรมของเราเพื่่อ� ให้ก้ ารดำำ�เนิิ นธุุรกิิจ
เป็็ นไปตามกฎระเบีียบ หลัักจริิยธรรม และแนวคิิดแบบยั่่�งยืืน สิ่่�งนี้้ �ยังั ช่่วยแบ่่งปันแนวทางและส่่งเสริิมวัั
� ๆ ให้พั
� เราต้้องการที่่จ� ะเห็็นหลัักปฏิิบัติั แิ ละจริิยธร
ฒนธรรมในการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจในบริิษััทอื่่น
้ ฒ
ั นาดีียิ่่�งขึ้้น
�
�
�
รมธุุรกิิจของเราเป็็ นเอกสารที่่มีคี วามเปลี่่ยนแปลงพััฒนาขึ้้นตลอดเวลา เพื่่อ� ให้้สอดรัับกัับมาตรฐาน
และกฎระเบีียบใหม่่ ๆ อยู่่�เสมอ
สรุุปคือื เอกสารต่่อไปนี้้ �จะเป็็ นมาตรฐานสำำ�หรัับวิิธีีปฏิิบัติั ิ ในการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจของเรา
รวมถึึงเป็็ นการประกาศตััวตนของเรา ทั้้�งในฐานะบริิษััทและในฐานะปัจเจกบุุคคล
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ค่่านิิ ยมองค์์กร

ค่านิยมของ INCHCAPE

ความเชี่่ย� วชาญ ความเป็็ นผู้้�นำำ�ระดัับสากล
ความมุ่่�งมั่่�นสู่่�อนาคต
ความมุ่่�งมั่่�นของ Inchcape ในการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจโดยยึึดหลักั ความถููกต้้องโปร่่งใส ทำำ�ให้บ้ ริิษััทของเราประสบความสำำ�เร็็
จตลอด 170 ปีีที่่ผ่� า่ นมา
� ำ �ทางการตััดสิินใจเชิิงธุุรกิิจของเราในอนาคตภายหน้้า
Inchcape ตั้้�งใจที่่จ� ะใช้้ความรู้้แ� ละประสบการณ์์ นี้้ �ช่่วยชี้้นำ
ลููกค้้าของ Inchcape สามารถมั่่�นใจได้้ว่่าผลงานทุุกชิ้้�นของเราเป็็ นไปตามมาตรฐานสููงสุุดและสอดคล้้องกัับหลัักจริิยธ
รรม

มุุมมองสากล พลัังมวลชน การคิิดเชิิงพััฒนา
พัันธสััญญาของ Inchcape ที่่จ� ะดำำ�เนิิ นธุุรกิิจตามกฎระเบีียบและหลัักจริิยธรรมนี้้ �ยังั ขยายผลไปถึึงพนัั กงานทุุกระดัับใน
องค์์กร ทุุกภาคส่่วน ทุุกประเทศ และทุุกออฟฟิิ ศของเราที่่ก� ระจายอยู่่�ทั่่�วโลก
Inchcape มุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะส่่งเสริิมศัักยภาพของพนัั กงานด้ว้ ยการมอบเครื่่อ� งมืือที่่จำ� �ำ เป็็ น เพื่่อ� การตััดสิินใจที่่ถูู� กต้้อง

แน่่ วแน่่ ชััดเจน ตรงไปตรงมา
หลัักปฏิิบัติั แิ ละจริิยธรรมธุุรกิิจของ Inchcape สะท้อ้ นถึึงวััฒนธรรมของ Inchcape: แน่่ วแน่่ ชััดเจน ตรงไปตรงมา
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ภาพรวม

เกี่ยวกับหลักปฏิบัตินี้

หลัักปฏิิบััติิคืืออะไร

วิิธีี ใช้้หลัักปฏิิบััติิ

หลัักปฏิิบััติินี้้ � ใช้้กัับใครบ้้าง

กรณีีที่่�มีีความขััดแย้้งกัันระหว่่างหลัักปฏิิบััติิและนโยบายอื่่�น

หลัักปฏิิบัติั แิ ละจริิยธรรมธุุรกิิจฉบัับนี้้ � (“หลัักปฏิิบัติั ”ิ ) หรืือ “Code of Business Conduct and Ethics”
เป็็ นพัันธสััญญาที่สร้้า
่� งขึ้้น� โดย Inchcape สำำ�หรัับการวางเป้้าหมาย ค่่านิิยมองค์์กร และกฎระเบีียบต่่างๆ
เพื่่อ� ให้้พนัั กงานและบริิษััท Inchcape เองใช้้ยึึดถือื เป็็ นหลัักในการปฏิิบัติั หน้้าที่
ิ
เ่� ชิิงธุุรกิิจ
กฎระเบีียบบางข้้อครอบคลุุมพัันธสััญญาของ Inchcape ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับกฎหมายและระเ
บีียบปฏิิบัติั ขิ องรััฐ บางข้้อครอบคลุุมพัันธสััญญาของ Inchcape ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับพนัั กงาน
บางข้้อครอบคลุุมพัันธสััญญาของ Inchcape ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับความสััมพัันธ์์กับั ลููกค้้าและคู่่�ค้้า
และบางข้้อครอบคลุุมพัันธสััญญาของ Inchcape ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจตามหลักั จริิยธรรม
ในแต่่ละกรณีีภายใต้้หลัักปฏิิบัติั นี้้ิ � Inchcape ได้้มอบพัันธสััญญาอย่่างเป็็ นทางการ เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับ
มาตรฐานเหล่่านี้้ �

� ๆ ของ Inchcape
หลัักปฏิิบัติั นี้้ิ �ควรถููกใช้้ร่่วมกัับนโยบายและหลัักการดำำ�เนิิ นงานอื่่น
หลัักปฏิิบัติั นี้้ิ �เป็็ นการรวบรวมกฎระเบีียบสำำ�คััญต่า่ งๆ ไว้้ ซึ่่�งจะถููกใช้้เป็็ นมาตรฐานระดัับสากลสำำ�หรัับบริิ
� ๆ ให้้นำำ �ไปปฏิิบัติั ตาม
ษัั ทอื่่น
ิ
� ได้้ พนัั กงานทุุกคนจำำ�เป็็ นต้้องยึึดการปฏิิบัติั ติ นและการดำำ�เนิิ นธุุร
ความสำำ�เร็็จของ Inchcape จะเกิิดขึ้้น
กิิจตามหลักั ปฏิิบัติั นี้้ิ �

หลัักปฏิิบัติั นี้้ิ �จะใช้้กัับพนัั กงานของ Inchcape ทุุกคน ตั้้�งแต่่คณะกรรมการบริิษััท
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร และผู้้บ� ริิหารอาวุุโส จนถึึงพนัั กงานระดัับล่่าง
� กึ ษา และผู้้� ให้บ้ ริิการภายนอกที่่ร่� ว่ มงานกัับ Inchcape ทุุ
นอกจากนี้้ � ตััวแทนช่่วง ผู้้รั� บั เหมาช่่วง คู่่�ค้้า ที่่ปรึ
กคนต้้องทำำ�หน้้าที่่ข� องตนโดยยึึดหลักั ปฏิิบัติั นี้้ิ �
หากฝ่่ าฝืื นไม่่ปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎที่่ว� างไว้้อาจมีกี ารดำำ�เนิิ นการทางวิินััย

ทุุกนโยบายและวิิธีีดำ�ำ เนิิ นการของ Inchcape ถููกวางไว้้ ให้มี้ คี วามสอดคล้้องกัับหลัักปฏิิบัติั ิ
� ใดของ Inchcape จึึงมีี โอกาสเกิิดขึ้้น� น้้อยมาก ในกรณีีนี้้ �
ความขััดแย้้งระหว่่างหลัักปฏิิบัติั แิ ละนโยบายอื่่น
�
สิ่่�งแรกที่่ควรทำำ�คืือสอบถามและไขข้้อข้้องใจกัับเจ้้าหน้้าที่่ฝ่� ่ ายดููแลการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบของบริิษััท
หรืือกัับผู้้อ� อกนโยบาย/วิิธีีดำ�ำ เนิิ นการนั้้�นๆ

� ทั่่�วไป แต่่ Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาที่จ่� ะใช้้นโยบา
ในบางครั้้�ง เราอาจตััดสิินใจผิิดพลาด ดัังเช่่นองค์์กรอื่่น
�
ยความโปร่่งใสกัับปัญหาเหล่่านั้้ �น เรีียนรู้้จา
� กความผิิดพลาด ปรัับปรุุงแก้้ ไข และเติิบโตยิ่่�งขึ้้น
Inchcape ต้้องการให้้เอกสารฉบัับนี้้ � “สดใหม่่” ได้้รัับการทบทวน ปรัับปรุุง
และอััพเดทให้้ทัันสมััยอยู่่�เสมอ เพื่่อ� เป็็ นแนวทางในการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจอย่่างถููกต้้องและเหมาะสมของ
Inchcape

หลัักปฏิิบัติั นี้้ิ �เป็็ นพื้้น� ฐานทางจริิยธรรมที่่� Inchcape ใช้้ ในทุุกการดำำ�เนิิ นงานเชิิงธุุรกิิจ
พนัั กงานทุุกคนควรอ่่านและทำำ�ความเข้้าใจตามหลัักปฏิิบัติั นี้้ิ �อย่่างสม่ำำ�� เสมอ
สำำ�หรัับรายละเอีียดเฉพาะของแต่่ละกฎระเบีียบที่่เ� กี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั หน้้าที่
ิ
่� ในเชิิงธุุรกิิจ จะปรากฏอยู่่� ใน
นโยบายการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบ (Compliance policies) พนัั กงานควรใช้้หลัักปฏิิบัติั นี้้ิ �เป็็ นแนวทาง
แต่่ ใช้้นโยบายของบริิษััทเพื่่อ� ประกอบการพิิจารณาในรายละเอีียด

เป็็ นเรื่่อ� งปกติิที่�่ ในบางครั้้�ง บางนโยบายอาจมีคี วามเฉพาะเจาะจงและเข้้มงวดมากกว่่าหลักั ปฏิิบัติั ิ
นโยบายระดัับภููมิิภาคและระดัับท้อ้ งถิ่น
่� อาจมีคี วามเข้้มงวดมากกว่่าหลักั ปฏิิบัติั เิ ช่่นกััน

หากต้้องการเวอร์์ชั่่�นล่่าสุุด โปรดดููที่่เ� อกสารในรููปแบบดิิจิทั
ิ ลั ที่่จั� ดั แสดงไว้้บนอิินเตอร์์เน็็ ตและระบบเครืื
อข่่ายภายในองค์์กร
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การแจ้้งปัญหา

Inchcape เข้้าใจว่่าการรายงานปัญหาเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมใดที่่�ขััดต่่อกฎระเบีียบหรืือหลััก
จริิยธรรมนั้้� น เป็็ นไปเพื่่�อประโยชน์์ ของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท เพื่่�อที่่�ปัญหาจะไ
ด้้รับ
ั การแก้้ ไขอย่่างเหมาะสม
ดัังนั้้� น Inchcape จึึงได้้เสนอหลายช่่องทางเลืือกเพื่่�อแจ้้งปัญหากัับบริิษััทต่่อไป

วิิธีีแจ้้งปัญหา

ปัญหาใดบ้้างควรได้้รับ
ั การแจ้้งรายงาน

� บ้้างเมื่่�อมีีการ แจ้้งปัญหา
เกิิดอะไรขึ้้น

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
การป้้ องกัันการใช้้นโยบายการตอบโต้้

Inchcape ต้้องการให้้พนัั กงานแจ้้งรายงานต่่อผู้้จั� ดั การก่่อน
สิ่่�งนี้้ �เป็็ นหนทางดีีที่่สุ� ุดในการแก้้ ไขปัญหา
อย่่างไรก็็ตาม การรายงานนี้้ �อาจไม่่สามารถระทำำ�ได้อ้ ย่่างเหมาะสมและสะดวกสำำ�หรัับบุุคคลที่่� ไม่่ ใช่่พนัั
กงานบริิษััท

หากพนัั กงานและบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องเชื่่�อว่่ามีีการฝ่่ าฝืื นนโยบายของ Inchcape หรืือกฎหมายท้อ้ งถิ่น
่�
หรืือกฎหมายระดัับสากลใดๆ เกิิดขึ้้น� ควรกล้้าพููดความจริิง
บุุคคลใดมีีคำำ�ถามหรืือข้้อสงสััยเกี่่ย� วกัับนโยบายของ Inchcape ควรสอบถามและหาคำำ�ตอบที่่ชั� ัดเจน
ตััวอย่่างปัญหาที่่ค� วรได้้รัับการแจ้้งรายงาน ได้้แก่่:

Inchcape ต้้องการปกป้้ องคุ้้�มครองพนัั กงานหรืือผู้้� ให้บ้ ริิการภายนอกที่่ร� ายงานปัญหากัับเราด้ว้ ยเจตนาบ
ริิสุุทธิ์์�
Inchcape มีน
ี โยบายต่่อต้้านการตอบโต้้ที่่จ� ะช่่วยปกป้้ องคุ้้�มครองบุุคคลใดที่่ก� ล้้าพููดความจริิงด้ว้ ยเจตนาบริิ
สุุทธิ์แ์� ละความจริิงใจ

ดัังนั้้�น Inchcape จึึงได้้ ใช้้บริิการ Hotline ที่่ดำ� �ำ เนิิ นงานโดยผู้้� ให้บ้ ริิการภายนอก ซึ่่�งจะช่่วยให้้พนัั กงานส
ามารถรายงานปัญหาผ่่านทางโทรศััพท์แ์ ละเว็็บไซต์์ ได้้ โดยไม่่ต้้องเปิิ ดเผยตััวตน
อีีกทางเลืือกหนึ่่� งคืือ พนัั กงานสามารถแจ้้งเรื่่อ� งได้้ผ่่านทางอีีเมลที่่จั� ดั ไว้้สำำ�หรัับกรณีีนี้้ � โดยเฉพาะ หรืือแจ้้
งกัับเจ้้าหน้้าที่่ฝ่� ่ ายดููแลการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบได้้ โดยตรง
พนัั กงานยัังสามารถติิดต่อ่ กัับฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคลระดัับภููมิิภาคของตััวเอง หรืือติิดต่อ่ ฝ่่ ายกฎหมายได้้
ภายใน Inchcape

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inchcape ให้ค้ วามสำำ�คััญการแจ้้งรายงานปัญหาทุุกกรณีี
Inchcape จะทำำ�การสอบสวนปัญหาที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับกฎระเบีียบและหลัักจริิยธรรมอย่่างยุุติธิ รรมและทัันทีี ภา
ยใต้้การดููแลแนะนำำ �ของเจ้้าหน้้าที่่ฝ่� ่ ายดููแลการปฏิิบัติั หน้้าที่
ิ
ตาม
่� กฎระเบีียบของบริิษััท
หากเป็็ นการรายงานปัญหาผ่่านบริิการ Hotline และไม่่เปิิ ดเผยตััวตน Inchcape สามารถใช้้เทคโนโลยีีเพื่่อ�
สื่่�อสารกัับผู้้ร� ายงานได้้ โดยใช้้รหััส ID เพื่่อ� ปกป้้ องตััวตนของผู้้ร� ายงาน ในกรณีีที่่บ� ริิษััทต้้องการข้้อมููลเพิ่่�ม
เติิมภายหลััง
หากพิิสููจน์์ ได้้ว่่ามีกี ารกระทำำ�ผิิดจริงิ จะต้้องมีกี ารลงโทษทางวิินััยหรืือการดำำ�เนิิ นการแก้้ ไขอย่่างเหมาะสม

นโยบายนี้้ �จะใช้้คุ้้�มครองพนัั กงานทุุกคนไม่่ว่าจ
่ ะอยู่่� ในระดัับใดขององค์์กร
นอกจากนี้้ � Inchcape จะไม่่พยายามสืืบหาตััวตนที่่แ� ท้้จริิงของผู้้แ� จ้้งรายงานปัญหา

โปรดดููด้้านหลัังคู่่�มืือเล่่มนี้้ �สำำ�หรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับวิิธีีแจ้้งปัญหาโดยทางเลืือกใดทางเลืือกห
นึ่่� งตามที่่ก� ล่่าวมาแล้้วข้้างต้้น

การติิดสิินบน การรัับสิินบน หรืือการแลกผลประโยชน์์ กับั เงิิน
การโจรกรรม หรืือการฉ้้อโกง
การปลอมแปลงเอกสารบริิษััท
การไม่่สามารถปกป้้ องทรััพย์สิ์ ินของ Inchcape หรืือลููกค้้าได้้
การข่่มเหงรัังแก
การเลืือกปฏิิบัติั ิ
ผลประโยชน์์ ทับั ซ้้อน
การให้้หรืือรัับของขวััญหรือื การเลี้้ย� งรัับรองที่่มี� ีมููลค่่าสููงผิิดปกติิ
การรั่่ว� ไหลของข้้อมููลลัับ
การปฏิิบัติั ติ นที่่� ไม่่สอดคล้้องกัับค่่านิิยมของ Inchcape
การดำำ�เนิิ นธุุรกิิจกับั ประเทศหรืือบุุคคลใดที่่กำ� �ำ ลัังถููกคว่ำำ�� บาตร
ความสัับสนเกี่่ย� วกัับนโยบายของ Inchcape

Inchcape คาดหวัังให้้พนัั กงานใช้้วิิจารณญาณส่่วนตััวพิิจารณาตััดสิินว่่าสิ่่�งใดถููกต้้องหรืือไม่่
นอกจากนี้้ � Inchcape ยัังคาดหวัังให้้พนัั กงานกล้้าสอบถามหรืือขอคำำ�ปรึึกษาหากเกิิดความไม่่แน่่ ใจ

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
การตรวจสอบภายใน
Inchcape ไม่่เพีียงดำำ�เนิิ นการกัับทุุกปัญหาที่่� ได้้รัับการรายงาน แต่่ยังั ตรวจสอบการปฏิิบัติั งิ านภายในองค์์ก
� ที่่เ� กี่่ย� วข้้องข
รอย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่่อ� ให้แ้ น่่ ใจว่่าเป็็ นไปตามหลัักปฏิิบัติั แิ ละจริิยธรรมธุุรกิิจ รวมทั้้�งนโยบายอื่่น
องบริิษััท
Inchcape ได้้จััดสรรบุุคลากรส่่วนหนึ่่� งสำำ�หรัับการปฏิิบัติั หน้้าที่
ิ
่� ในแผนกตรวจสอบภายใน (Internal
� จา
Audit) ของบริิษััท และทำำ�หน้้าที่่พิ
ิ รณาตรวจสอบหลัักปฏิิบัติั แิ ละการดำำ�เนิิ นงานของ Inchcape
ในแต่่ละสาขาทั่่�วโลก
แผนกนี้้ �จะส่่งรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทของ Inchcape โดยตรง และมีีอำำ�นาจในการพิิจารณาสอบสว
นทุุกแผนกและทุุกฝ่่ ายภายใน Inchcape
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ิ บ
การต่่อต้้านการรัับสิน
นและการคอรััปชั่่�น

มัันเป็็ นความจริิงน่่ าเศร้้าที่่�การคอรััปชั่่�นมีีอยู่่� ในทุุกอุุตสาหกรรมและทุุกประเทศทั่่�วโ
ลก ซึ่่�งเห็็นได้้ ในรููปแบบใดรููปแบบหนึ่่� งเสมอ
� ที่่�ต่่างๆ ทั่่�วโลกที่่�การคอรััปชั่่�นกลายเป็็ นธรรมเนีียมป
Inchcape ต้้องดำำ�เนิิ นธุุรกิิจในพื้้น
ฏิิบััติิสามััญเช่่นกััน
Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาที่่�จะปฏิิบััติิตามระเบีียบข้้อกฎหมาย
ทั้้�งในระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับสากล พระราชบััญญััติิการคอรััปชั่่�นของสหรััฐอ
เมริิกา (Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)) พระราชบััญญััติิการติิดสิิน
บนของสหราชอาณาจัักร (U.K. Bribery Act) หลัักปฏิิบััติิและจริิยธรรมธุุรกิิจ
และกฏระเบีียบอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง ไม่่ว่า่ จะอยู่่� ในช่่วงเวลาและสถานที่่� ใดก็็ตาม

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
ิ บนและการคอรััปชั่่�น
การต่่อต้้านการรัับสิน

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
ต่่อต้้านการค้้าทาสและต่่อต้้านการค้้ามนุุ ษย์์

Inchcape ประกอบธุุรกิิจกับั เกืือบทุุกท่่าเรืือในทุุกประเทศทั่่�วโลก ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
แต่่ละท่่าเรืือมีีอุุปสรรคท้้าทายและธรรมเนีียมปฏิิบัติั ที่
ิ แ่� ตกต่่างกัันเกี่่ย� วกัับการคอรััปชั่่�น
Inchcape จะไม่่ยอมรัับการติิดสิินบนและการคอรััปชั่่�นเด็็ดขาดไม่่ว่าจ
่ ะเป็็ นท่่าเรืือใด
Inchcape จะไม่่ ให้้หรืืออำำ�นวยความสะดวกในการให้สิ้ ินบน รัับสิินบน หรืือแลกผลประโยชน์์ กับั เงิิน
ไม่่ว่ากั
่ บั บุุคคลใดและสถานที่่� ใด

IInchcape จะไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับการค้้ามนุุ ษย์แ์ ละการกดขี่่แ� รงงาน ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็ นภายในองค์์กรหรืือในห่่วงโ
ซ่่อุปทา
ุ น
Inchcape จะไม่่ยอมรัับการกระทำำ�ผิิดเหล่่านี้้ � และจะใช้้ระบบหรืือมาตรการควบคุุมใดก็็ตาม เข้้ามาจััดการ
แก้้ ไขเพื่่อ� ไม่่ ให้้เกิิดการกดขี่่แ� รงงานขึ้้น� ในองค์์กร
นโยบายนี้้ �รวมไปถึึงการใช้้แรงงานเด็็ก และการจ้้างงานด้้วยค่่าแรงหรืือชั่่�วโมงทำำ�งานที่่� ไม่่เป็็ นธรรม และก
� ใดที่่� ไม่่เป็็ นธรรม
ารจ้้างงานรููปแบบอื่่น
� ใดที่่ร่� ว่ มงานกัับ
มาตรฐานเหล่่านี้้ �ยังั รวมไปถึึงตััวแทนบริิษััท ผู้้ป� ระกอบการ และผู้้� ให้้บริิการภายนอกอื่่น
Inchcape

Inchcape ยอมรัับว่่าจุดยื
ุ น
ื ที่่ชั� ัดเจนนี้้ �อาจทำำ�ให้ก้ ารปฏิิบัติั งิ านของ Inchcape
มีคี วามยากลำำ�บากในบางสถานการณ์์
แต่่อย่่างไรก็็ตาม จุุดยืน
ื นี้้ �สะท้้อนถึึงความเชื่่�อมั่่�นและเคารพของ Inchcape ที่่มี� ีต่่อระเบีียบข้้อกฎหมายทั้้�
� ใด
งในระดัับท้้องถิ่่น
� และระดัับสากล ที่่� ให้ค้ วามสำำ�คััญต่อ่ การดำำ�เนิิ นธุุรกิิจด้ว้ ยจริิยธรรมเหนืื ออื่่น
และ Inchcape จะไม่่เปลี่่ย� นแปลงแนวทางการปฏิิบัติั นี้้ิ �เพื่่อ� ผลประโยชน์์ ของฝ่่ ายใดทั้้�งสิ้้�น
� ใดกัับเจ้้า
ในทางปฏิิบัติั ิ นโยบายของ Inchcape คืือเราจะไม่่ติดิ สิินบนหรืือแลกผลประโยชน์์ ในรููปแบบอื่่น
� า่ เรืือ ผู้้ป� ระกอบธุุรกิิจ หรืือบุุคคลใดก็็ตามที่เ่� กี่่ย� วข้้องในอุุตสาหกรรมนี้้ �
หน้้าที่่ข� องรััฐ เจ้้าหน้้าที่่ท่
เช่่นเดีียวกััน Inchcape จะไม่่รับั ผลประโยชน์์ หรือื ตััวเงิินในรููปแบบใดก็็ตามที่ขั่� ดต่
ั อ่ จริิยธรรม
Inchcape จะไม่่อำ�ำ นวยความสะดวกกัับลููกค้้าใดก็็ตามในการให้สิ้ ินบน แต่่ Inchcape จะให้ก้ ารสนัั บสนุุ น
ช่่วยเหลืือลููกค้้าใดก็็ตามที่ต่่� อ่ ต้้านการคอรััปชั่่น
�
Inchcape จะไม่่ร่ว่ มงานกัับผู้้� ให้้บริิการภายนอกและจะไม่่ว่าจ้้า
่ งบุุคคลใดก็็ตามที่มี่� ีส่่วนเกี่่ย� วข้้องกัับพฤติิ
กรรมที่่� ไม่่ถููกหลัักจริิยธรรมดัังกล่่าว
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พัันธสััญญาของ Inchcape ที่่�มีีต่่อ...

ลููกค้้าของเรา

Inchcape เข้้าใจดีีถึึงภาระรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อลููกค้้าของเรา
Inchcape ให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งกัับการปฏิิบััติิหน้้ าที่่�ด้้วยความถููกต้้องตามกฎหมายแล
ะหลัักจริิยธรรม ตามที่่�ลููกค้้าของเราคาดหวัังให้้เป็็ น
Inchcape มุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิิ นธุุรกิิจด้้วยจรรยาบรรณ ในการปฏิิบััติิงานทุุกครั้้�งและในทุุ
กวััน

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
มาตรฐานของลููกค้้า

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
ความโปร่่งใส

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
การประกอบธุุรกิิจกัับลููกค้้าภาครััฐ

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
การปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบกัับผู้้� ให้้บริิการภายนอกองค์์กร

�
ทั้้�งหลัักปฏิิบัติั ิ โปรแกรม และนโยบาย เกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบของ Inchcape ถููกออกแบบขึ้้น
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมนี้้ � โดยเฉพาะ และมีคี วามเคร่่งครััด แต่่เราจะไม่่ ใช้้กระบวนทางกฎระเบีียบใดที่่� ไม่่จ
ำ�เป็็ นหรืือมีีข้้อจำำ�กััดเกิินไป
Inchcape เชื่่�อมั่่�นว่่าหลักั ปฏิิบัติั นี้้ิ �จะเทีียบเท่่าหรือื ดีีกว่่าหลักั ปฏิิบัติั ขิ องลููกค้้าบริิษััทเอง
อย่่างไรก็็ตาม Inchcape ก็็ยิน
ิ ดีีที่่จ� ะรัับพิิจารณามาตรฐานการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบของลููกค้้า และยิินดีี
ที่่จ� ะปฏิิบัติั ตาม
ิ ภายใต้้เงื่่อ� นไขและสถานการณ์์ ที่เ่� หมาะสมเช่่นกััน

Inchcape จะปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ทุุกธุุรกิิจของลููกค้้าเสมืือนเป็็ นธุุรกิิจของตััวเอง
ในทางปฏิิบัติั ิ Inchcape จะแจ้้งข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องทั้้�งหมด ในระยะเวลาที่่เ� หมาะสม และอััพเดทข้้อมููลจำำ�เ
ป็็ นให้้ลููกค้้าได้้ทราบเป็็ นระยะ
Inchcape จะปฏิิบัติั หน้้าที่
ิ
่� ในทุุกๆ ธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส

ในการประกอบธุุรกิิจกับั ลููกค้้าภาครััฐ – รวมถึึงตััวแทนภาครััฐ ฝ่่ ายทหาร และหน่่ วยงาน NGO –
Inchcape จะนำำ �ระเบีียบปฏิิบัติั นี้้ิ �มาใช้้ด้ว้ ยความระมััดระวัังและเคร่่งครััดยิ่่ง� ขึ้้น�
เมื่่อ� ต้้องติิดต่อ่ กัับลููกค้้ากลุ่่�มนี้้ � Inchcape จะไม่่ทนต่่อพฤติิกรรมใดๆ ที่่� ไม่่เหมาะสมเด็็ดขาด และหากมีกี
ารฝ่่ าฝืื นบทลงโทษก็็จะเพิ่่�มหนัักขึ้้น�
Inchcape มีน
ี โยบายเฉพาะที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจประเภทนี้้ � และเราได้้จััดให้มี้ ีทีีมผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
ซึ่่ง� ได้้รัับการอบรมเป็็ นพิิเศษ เพื่่อ� การติิดต่อ่ ธุุรกิิจกับั ลููกค้้ากลุ่่�มนี้้ � โดยเฉพาะ

ลููกค้้าของ Inchcape คาดหวัังให้้ Inchcape ส่่งมอบบริิการที่่มี� ีคุุณภาพสููงและเชื่่�อถืือได้้ โดยผ่่านการจััดก
ารผู้้� ให้บ้ ริิการภายนอกองค์์กรจำำ�นวนหลายพัันคนทั่่�วโลกอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
� รฐานเหล่่านี้้ �ซึ่่�งสร้้างขึ้้น� เพื่่อ� Inchcape เองจะได้้รัับการยอมรัับและนำำ �ไปปฏิิบัติั ตาม
จำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่มาต
ิ
� กึ ษาของบริิษััท
ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็ นตััวแทนช่่วง คู่่�ค้้า ผู้้รั� บั เหมาช่่วง ซััพพลายเออร์์ พนัั กงานชั่่�วคราว หรืือที่่ปรึ
Inchcape ต้้องการให้้คู่่�ค้้าทุุกคนนำำ �หลัักปฏิิบัติั แิ ละจริิยธรรมธุุรกิิจของ Inchcape ไปปฏิิบัติั ิ ใช้้จริิง
บุุคคลใดที่่ป� ฏิิเสธหรืือไม่่ปฏิิบัติั ตามมาต
ิ
รฐานดัังกล่่าว จะต้้องถููกถอดออกจากรายชื่่�อผู้้� ให้บ้ ริิการของ
Inchcape

Inchcape ยัังคงยึึดนโยบายการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจกับั ลููกค้้าภาครััฐในการปฏิิบัติั งิ าน หากพนัั กงานหรืือผู้้ป� ระกอ
บการใดมีีคำำ�ถามเกี่่ย� วกัับหลัักปฏิิบัติั เิ มื่่อ� ดำำ�เนิิ นธุุรกิิจกับั ลููกค้้าภาครััฐ สามารถดููคำำ�แนะนำำ �เพิ่่�มเติิมได้้ที่่ฝ่� ่
ายบริิการภาครััฐ หรืือสอบถามเจ้้าหน้้าที่่ฝ่� ่ ายดููแลการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบ

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
การปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบระดัับสููง

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
การยืืนเคีียงข้้างลููกค้้า

Inchcape เป็็ นบริิษััทข้้ามชาติิที่มี่� ีสำำ�นัั กงานและสาขากระจายอยู่่�ทั่่�วโลก
Inchcape เข้้าใจดีีว่่าแต่่ละประเทศมีกี ฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับ และธรรมเนีียมปฏิิบัติั แิ ตกต่่างกัันไป
ถึึงแม้้ Inchcape จะภาคภููมิิ ใจในการสามารถปรัับตััวให้้สอดคล้้องแนวทางการปฏิิบัติั หน้้าที่
ิ
ที่
่� ต่่� า่ งกัันไ
� ที่่� แต่่เราเชื่่�อว่่ามาตรฐานการปฏิิบัติั งิ านให้้สอดคล้้องกัับข้้อกฎหมายไม่่ควรถููกปรัับเปลี่่ย�
ปในแต่่ละพื้้น

การมีีจุุดยืน
ื ชััดเจนที่่จ� ะต่่อต้้านการคอรััปชั่่�นและการติิดสิินบนอาจนำำ �มาซึ่่�งความท้้าทายหลายด้้าน
และอาจเป็็ นอุุปสรรคต่่อการดำำ�เนิิ นงานของ Inchcape รวมทั้้�งความล่่าช้้าในการดำำ�เนิิ นงาน หรืือ
Inchcape จะต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิิ นงานที่่สูู� งขึ้้น�
จริิยธรรมธุุรกิิจอาจไม่่ ใช่่ทางเลืือกที่่ง่� า่ ยที่่สุ� ุดเสมอไป และอาจส่่งผลเสีียให้้กัับการประกอบธุุรกิิจของ

นตาม

Inchcape กัับลููกค้้า

เราใช้้มาตรฐานเดีียวกัันนี้้ �ทั่่ว� โลก และจะไม่่มีีข้้อยกเว้้นหรืือการปรัับเปลี่่ย� นไปตามธรรมเนีียมท้้องถิ่่น
�
ลููกค้้าของเราจะมั่่�นใจได้้ว่่าวิธีีิ การดำำ�เนิิ นธุุรกิิจของ Inchcape ในทุุกๆ ประเทศทั่่�วโลกไม่่มีคี วามแตกต่่า
งกััน

อย่่างไรก็็ตาม Inchcape ก็็จะไม่่ผ่อ่ นปรนมาตรฐานของตนเอง ไม่่ว่าจ
่ ะต้้องอยู่่�ภายใต้้แรงกดดัันเพีียงใด
ตราบใดที่่ลูู� กค้้า คู่่�ค้้า และผู้้� ให้้บริิการภายนอกองค์์กร ต่่างมีีเป้้าหมายเดีียวกัับ Inchcape ในการต่่อต้้านก
ารติิดสิินบนและการคอรััปชั่่�น Inchcape ก็็จะทำำ�ทุุกวิิถีีทางที่่จ� ะสนัั บสนุุ น ให้้คำำ�ปรึึกษา และช่่วยเหลืือ ให้้
ทุุกฝ่่ ายก้้าวผ่่านสถานการณ์์ ที่ท้
่� ้าทายไปได้้
Inchcape จะยืืนเคีียงข้้างทุุกคนที่่เ� ชื่่�อมั่่�นในการต่่อต้้านการคอรััปชั่่น
�
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พัันธสััญญาของ Inchcape ที่่�มีีต่่อ

พนัั กงานของเรา

Inchcape ต้้องการให้้พนัักงานทุุกคนและทุุกการบริิการของเรามีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
เพื่่�อให้้บรรลุุตามเป้้าหมายนี้้ � Inchcape จะจััดสรรเครื่่อ� งมืือใดๆ ที่่�จำำ�เป็็ นให้้กัับพนัักงาน
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการปฏิิบััติิหน้้ าที่่� รวมทั้้�งสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ปลอ
ดภััย เหมาะสม และส่่งส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง
ความเท่่าเทีียม

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง
เจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายดููแลการปฏิิบััตตามกฎระเบีียบ

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง
การฝึึ กอบรม

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง
การทำำ�ให้้การรายงานเป็็ นเรื่่อ� งง่่าย

Inchcape มุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะปฎิิบัติั ต่ิ อ่ พนัั กงานทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมภายใต้้ข้้อบัังคัับของการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเ
บีียบและจริิยธรรม

Inchcape ให้้ความสำำ�คััญกับั การปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบและจริิยธรรม และได้้จััดให้้มีีตำำ�แหน่่ งพนัั กงานปร
� เพื่่อ� ปฏิิบัติั หน้้าที่
ะจำำ�ขึ้้น
ิ
กำ่� �ำ กัับดููแลโปรแกรมนี้้ �ของ Inchcape โดยเฉพาะ

Inchcape จััดให้มี้ กี ารฝึึ กอบรมที่่จำ� �ำ เป็็ นทุุกอย่่างสำำ�หรัับพนัั กงานทุุกคน เพื่่อ� ให้ก้ ารปฏิิบัติั หน้้าที่
ิ
เ่� ป็็ นไปอ
ย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ

ที่่� Inchcape ระเบีียบ นโยบาย และการดำำ�เนิิ นการทางวิินััย จะถููกใช้้กัับทุุกคน ทุุกระดัับชั้้�น
อย่่างเท่่าเทีียมกััน
Inchcape จะไม่่มีีข้้อยกเว้้นกัับผู้้� ไม่่ปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบ ไม่่ว่าบุ
่ คุ คลนั้้�นจะอยู่่�ระดัับบนหรืือล่่างในอง
ค์์กร

� บั ปรุุงพััฒนาโปรแกรมนี้้ �อย่่า
เจ้้าหน้้าที่่ฝ่� ่ ายดููแลการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบของบริิษััท (GCO) มีีหน้้าที่่ปรั
งต่่อเนื่่� อง และสร้้างความตระหนัั กต่่อการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบที่่ถูู� กต้้องให้้พนัั กงานทุุกคนได้้รัับทราบ
เจ้้าหน้้าที่่� GCO จะรายงานโดยตรงต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร (CEO) และคณะกรรมการบริิษััท
(Board of Directors)

Inchcape จะปฏิิบัติั กัิ บั พนัั กงานทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียม ไม่่ว่าจ
่ ะอยู่่� ในตำำ�แหน่่ งงานใด ระดัับใดขององค์์กร
โดยไม่่คำ�ำ นึึ งถึึงระยะเวลาในการจ้้างงาน เชื้้อ� ชาติิ อายุุ เพศ ศาสนา หรืือมุุมมองทางการเมืือง

บทบาทของเจ้้าหน้้าที่่� GCO คืือการป้้ องกััน Inchcape จากการการกระทำำ�ใดที่่ขั� ดต่
ั อ่ กฎระเบีียบ และก
ารช่่วยเหลืือแนะนำำ �พนัั กงานทุุกคนในกรณีีที่่มี� ีคำำ�ถามหรืือข้้อสงสััยเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบแ
ละข้้อกฎหมาย

Inchcape กำำ�หนดให้้พนัั กงานทุุกคนเข้้ารัับการฝึึ กอบรมภาคบัังคัับภายใต้้หััวข้้อเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ตาม
ิ ก
ฎระเบีียบและจริิยธรรมก่่อนจะเริ่่มต้้
� นปฏิิบัติั หน้้าที่
ิ
่� ใดๆ กัับ Inchcape
� ั กงานเริ่่มทำ
การฝึึ กอบรมภาคบัังคัับนี้้ �จะถููกจััดสรรให้้ทัันทีีที่่พนั
� �ำ งานกัับ Inchcape
� ั กงานยัังทำำ�งานกัับ
นอกจากนี้้ � ยัังมีกี ารฝึึ กอบรมซ้ำำ�� เพื่่อ� เตืือนความจำำ�เป็็ นระยะตลอดช่่วงเวลาที่่พนั
Inchcape
Inchcape เชื่่�อว่่าด้ว้ ยการฝึึ กอบรมอย่่างสม่ำำ�� เสมอนี้้ � พนัั กงานจะมีคี วามตระหนัั กและสามารถอััพเดทข้้
อมููลเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบและจริิยธรรมได้้ตลอดเวลา เพื่่อ� การปฏิิบัติั หน้้าที่
ิ
่� ได้อ้ ย่่างมีีประ
สิิทธิภิ าพ

พัันธสััญญาของ Inchcape ที่่มี� ีต่่อการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบและจริิยธรรม หมายถึึงเราต้้องการรัับฟังกร
� รฐานกำำ�หนดหรืือคาดหวัังไว้้
ณีีตััวอย่่างใดก็็ตามที่แ่� สดงว่่าการดำำ�เนิิ นงานของบริิษััทไม่่เป็็ นไปตามที่่มาต
ตามที่่� ได้แ้ จ้้งไว้้ ในส่่วนของ “วิิธีีแจ้้งรายงานปัญหา” และที่่ป� ราฎด้้านหลัังคู่่�มืือนี้้ � พนัั กงานและผู้้บ� ริิการภ
ายนอกสามารถแจ้้งเรื่่อ� ง รายงาน หรืือสอบถามข้้อข้้องใจได้้หลายวิิธีี
Inchcape จะดำำ�เนิิ นการกัับทุุกรายงานปัญหาตามที่่ป� รากฏจริิง โดยปราศจากอคติิ ใดๆ
อย่่างไรก็็ตาม บุุคคลใดจงใจแจ้้งเรื่่อ� งเท็็จด้ว้ ยเจตนาไม่่บริิสุุทธิ์์� อาจถููกดำำ�เนิิ นการทางวิินััยด้ว้ ย

พนัั กงานสามารถพููดคุุยกัับ GCO ได้้ โดยไม่่ต้้องเปิิ ดเผยตััวตน

พนัั กงานทุุกคนของ Inchcape จะต้้องได้้รัับการฝึึ กอบรมเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบและจริิยธรร
มนี้้ � ไม่่ว่าจ
่ ะดำำ�รงตำำ�แหน่่ งระดัับใดและได้้ทำำ�งานในองค์์กรมาเป็็ นระยะเวลามากน้้อยเพีียงใด
� ั กงานระดัับอาวุุโสจะ
Inchcape เชื่่อ� ในความสำำ�คััญของ “การปฏิิบัติั เิ ป็็ นแบบอย่่างโดยผู้้นำ
� ำ �องค์์กร” ที่่พนั
ต้้องปฏิิบัติั ติ นเป็็ นแบบอย่่างให้เ้ ห็็นก่่อน ทั้้�งในด้้านความประพฤติิส่่วนตััวและในเชิิงธุุรกิิจ รวมทั้้�งช่่วยเป็็
นกระบอกเสีียงในเรื่่อ� งการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบและจริิยธรรมด้ว้ ย
เนื่่� องจาก Inchcape เป็็ นบริิษััทระดัับสากล เราได้้จััดให้มี้ กี ารฝึึ กอบรมในหลายภาษา เพื่่อ� ความเข้้าใจที่่ต�
รงกัันของพนัั กงานทุุกคน
� ั กงานมีปัี ญหาเกี่่ย� วกัับการเข้้าถึึงข้้อมููลดัังกล่่าว Inchcape จะช่่วยเหลืือโดยจััดสรรการฝึึ กอ
ในกรณีีที่่พนั
� ตามเหมาะสม
บรมด้ว้ ยวิิธีีอื่่น
� ว� โลก
พัันธสััญญาของ Inchcape ที่่มี� ีต่่อการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบและจริิยธรรมยัังขยายไปถึึงทุุกพื้้น� ที่่ทั่่
แม้้จะอยู่่�ห่่างไกลเพีียงใดก็็ตาม
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พนัั กงานของเรา

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
การบัังคัับใช้้นโยบาย

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
สภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�ปลอดภััย

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
การจััดการที่่�ดีี

ในทางกลัับกััน…

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาที่จ่� ะสอบสวนหาข้้อเท็็จจริงิ ในทุุกรายงานที่่� ได้้รัับแจ้้ง
และจะดำำ�เนิิ นการอย่่างเป็็ นระบบ ตามมาตรฐาน และไม่่อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจฝ่่ ายใด
การสอบสวนจะดำำ�เนิิ นการโดยเจ้้าหน้้าที่่ฝ่� ่ ายดููแลการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฏระเบีียบ
Inchcape คาดหวัังให้้พนัั กงานทุุกคนให้ค้ วามร่่วมมืือในกระบวนการสอบสวน รวมทั้้�งเก็็บเป็็ นข้้อมููลเป็็
นความลัับ

ท่่าเรืือ อู่่�เรืือ และแม้้แต่่สำำ�นัั กงาน อาจเป็็ นสถานที่่อั� น
ั ตรายได้้
Inchcape เชื่่�อว่่าการดำำ�เนิิ นงานจะประสบความสำำ�เร็็จได้้ก็็ต่อ่ เมื่่อ� ไม่่มีี ใครได้้รัับอัันตรายจากการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�

Inchcape คาดหวัังมาตรฐานที่่สูู� งจากผู้้จั� ดั การทุุกคน
การจััดการภายใน Inchcape จะต้้องไม่่เพีียงสอดคล้้องกัับมาตรฐานของหลัักปฏิิบัติั นี้้ิ � แต่่ต้้องแสดงการ
กระทำำ�ให้เ้ ห็็นจริิงด้ว้ ย

นอกจากนโยบายการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบและจริิยธรรม ที่่ว่� า่ ด้้วยการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัั กงานอยู่่�ยุุติธิ รรมแล้้ว
Inchcape ยัังให้้ความสำำ�คััญกับั การสร้้างสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่ป� ลอดภััยให้้กัับพนัั กงานทุุกคน
� า่ เรืือ อู่่�เรืือ หรืือสำำ�นัั กงาน
สุุขภาพและความปลอดภััยเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญมากสำำ�หรัับ Inchcape ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็ นที่่ท่
Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� งมาตรฐานความปลอดภััยที่่สูู� ง เรามีีแผนกสุุขภาพ ความปลอดภััย
ความมั่่�นคงและสภาพแวดล้้อม (HSSE) ที่่จั� ดั ไว้้ โดยเฉพาะที่่� ซึ่่�งจะทำำ�การตรวจสอบวิิธีีปฏิิบัติั งิ าน
การอบรมพนัั กงาน และกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิิ นงานของ Inchcape ให้้เป็็ นไปตามมาตรฐานสากล
Inchcape มุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะสร้้างสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่ป� ราศจากการข่่มขู่่� การล่่วงละเมิิด
การแสวงหาผลประโยชน์์ รวมทั้้�งยาเสพติิด และเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์

� ง� ด้้านเกีียรติิและจริิยธรรม ทุุกการ
บุุคคลใดที่่ดำ� �ำ รงตำำ�แหน่่ งระดัับผู้้นำ
� ำ �องค์์กรจะต้้องเป็็ นแบบอย่่างที่่ดีีทั้้
กระทำำ�ต้้องสอดคล้้องกัับค่่านิิยมของ Inchcape ต้้องพร้้อมที่่จ� ะปกป้้ องสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานจากพฤ
ติิกรรมใดที่่� ไม่่เป็็ นไปตามกฎระเบีียบและจริิยธรรม
Inchcape คาดหวัังให้ผู้้ จั้� ดั การทุุกคนช่่วยกัันส่่งเสริิมจริยิ ธรรมในการดำำ�เนิิ นธุุรกิิจ และจััดฝึึกอบรมให้้กัับ
พนัั กงานตามความเหมาะสม

ในทางกลัับกััน Inchcape คาดหวัังให้้พนัั กงานทุุกคนดำำ�เนิิ นธุุรกิิจด้ว้ ยความเป็็ นมืืออาชีีพ มีคี วามซื่่�อสััตย์์
และตรงไปตรงมา ปฏิิบัติั หน้้าที่
ิ
อ่� ย่่างเต็็มความสามารถ โดยยึึดหลักั ปฏิิบัติั แิ ละนโยบายการทำำ�งานตามก
ฎระเบีียบของ Inchcape เข้้าร่่วมการฝึึ กอบรมที่่จั� ดั โดยบริิษััทให้อ้ ย่่างสม่ำำ�� เสมอ ให้ค้ วามร่่วมมืือในการตร
วจสอบหรืือสอบสวนตามเหมาะสม และกล้้าพููดความจริิงเมื่่อ� พบเห็็นการกระทำำ�ที่่� ไม่่เหมาะสมหรืือไม่่มีี
ความชััดเจน ซึ่่�งอาจนำำ �ไปสู่่�ปัญหาด้้านกฎระเบีียบและจริิยธรรมได้้

� แล้้ว Inchcape จะบัังคัับใช้้การดำำ�เนิิ นการทางวิินััยใดๆ ที่่จำ� �ำ เป็็ นอย่่างยุุติธิ รรม
เมื่่อ� การสอบสวนเสร็็จสิ้้น
และโดยปราศจากอคติิ

พนัั กงานทุุกคนหรืือผู้้เ� ยี่่ย� มชม Inchcape ทุุกคนจะมั่่�นใจได้้ว่่าเรามีีสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่ถูู� กสุุขอน
ามััยและปลอดภััย
บุุคคลใดที่่ยั� งั ไม่่ ได้้ออกมาพููดความจริิง ควรกระทำำ�ทัันทีี

� งสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่ช่� ว่ ยให้้พนัั กงานรู้้สึ� ึกปลอดภััยที่่จ� ะแจ้้งรายงาน
ผู้้จั� ดั การทุุกคนมีีหน้้าที่่สร้้า
ปัญหาเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบและจริิยธรรม โดยไม่่รู้สึ้� ึกกลััวการใช้้นโยบายตอบโต้้กลัับ
Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาที่จ่� ะจััดหาเครื่่อ� งมืือให้้กัับผู้้จั� ดั การตามเหมาะสมเพื่่อ� ช่่วยอำำ�นวยความสะดวก
ในการฝึึ กอบรม
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การปฏิิบััติิต่่อผู้้� ให้้บริิการภายนอก

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
การตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
จรรยาบรรณความสััมพัันธ์์เชิิงธุุรกิิจ

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
การหลีีกเลี่่�ยงผลประโยชน์์ ทัับซ้้อน

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
การแข่่งขัันอย่่างยุุติิธรรม

งานส่่วนใหญ่่ของ Inchcape เกี่่ย� วข้้องกัับการติิดต่อ่ คู่่�ค้้าและผู้้รั� บั เหมาช่่วง เพื่่อ� ให้้ปฏิิบัติั หน้้าที่
ิ
่� ในนามข
� ที่่ทั่่
� ว� โลก
องลููกค้้า และ Inchcape เองก็็ต้้องร่่วมงานกัับผู้้� ให้บ้ ริิการเหล่่านี้้ �จำ�ำ นวนหลายพัันบริิษััทในพื้้น
Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาที่จ่� ะทำำ�การตรวจสอบข้้อมููลส่่วนตััวและประวััติเิ ป็็ นมาที่่จำ� �ำ เป็็ นของผู้้� ให้้บริิการ
ภายนอกเหล่่านี้้ � ก่่อนที่่จ� ะตััดสิินใจร่่วมธุุรกิิจด้ว้ ย และเราจะทำำ�การตรวจเช็็คคุุณสมบััติคิ วามถููกต้้องของ
ผู้้� ให้บ้ ริิการภายนอกอย่่างสม่ำำ�� เสมอ ตลอดระยะเวลาที่่ร่� ว่ มงานกัับ Inchcape

ของขวััญและการเลี้้ย� งรัับรองเป็็ นธรรมเนีียมปฏิิบัติั ขิ องทุุกธุุรกิิจ
การจ่่ายค่่าอาหารให้้กัับลููกค้้าหรืือรัับของขวััญในรููปของขนมสัักกล่่องจากคู่่�ค้้าเป็็ นเรื่่อ� งปกติิ ในการดำำ�เนิิ น
�
ธุุรกิิจ ที่่ช่� ่วยกระชัับความสััมพัันธ์์ทั้้ง� สองฝ่่ ายให้้แน่่ นแฟ้้ นและราบรื่่น
แต่่เราควรระมััดระวัังและแน่่ ใจว่่าการกระทำำ�นี้้ �เป็็ นไปอย่่างเหมาะสม
�
Inchcape เชื่่�อมั่่�นว่่าการแลกเปลี่่ย� นของขวััญและ/หรืือการเลี้้ย� งรัับรองกัับบุุคคลที่่สามต้้
องเป็็ นไปอย่่างเห
มาะสม และไม่่มีีผลต่่อการตััดสิินใจเชิิงธุุรกิิจ

Inchcape เข้้าใจดีีถึึงความจำำ�เป็็ นต้้องหลีีกเลี่่ย� งสถานการณ์์ ที่ก่� ารประเมิินและตััดสิินใจเชิิงธุุรกิิจอาจได้้
รัับ หรืือดููเหมืือนได้้รัับ ผลกระทบจากความสนใจหรืือความสััมพัันธ์์ส่่วนตััว
การตััดสิินใจเชิิงธุุรกิิจต้้องอยู่่�บนพื้้น� ฐานที่่ป� ราศจากอคติิ

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาที่จ่� ะแข่่งขัันด้้านธุุรกิิจอย่่างยุุติธิ รรม และไม่่สร้้างข้้อจำำ�กััดการแข่่งขัันหรืือกา
รค้้า

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
การปกป้้องข้้อมููล
Inchcape ได้้รัับข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่เ� ป็็ นความลัับของลููกค้้าอยู่่�เสมอ
Inchcape มีีระบบรัักษาความปลอดภััยที่่ช่� ่วยปกป้้ องข้้อมููลเหล่่านี้้ �
Inchcape ดำำ�เนิิ นธุุรกิิจสอดคล้้องกัับมาตรการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของสหภาพยุุโรป (EU General
Data Protection Regulation (GDPR)) โดยมีกี ารใช้้ระบบ นโยบาย และวิิธีีดำ�ำ เนิิ นการที่่ส� อดคล้้องกัับ
กฎหมายนี้้ �

Inchcape ต้้องการให้้พนัั กงานทุุกคนแจ้้งฝ่่ ายดููแลการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบหากเกิิดความขััด
แย้้งด้้านผลประโยชน์์ ทับั ซ้้อนขึ้้น� เพื่่อ� ทางเจ้้าหน้้าที่่จ� ะได้้ทำำ�การตรวจสอบ อนุุ มัติั หรื
ิ อื ปฏิิเสธ
และลงบัันทึึกไว้้เป็็ นหลัักฐาน

Inchcape จะทำำ�การตรวจสอบและพิิจารณาก่่อนอนุุ มัติั เิ รื่่อ� งการให้้ของขวััญหรือื การเลี้้ย� งรัับรองเสมอ
Inchcape หวัังว่่าลููกค้้าและคู่่�ค้้าของเราจะเข้้าใจว่่า บางครั้้�งพนัั กงานของ Inchcape อาจไม่่สามารถเข้้าร่่ว
มกิิจกรรมเชิิงธุุรกิิจหรือื ธรรมเนีียมการเลี้้ย� งรัับรองได้้ ทั้้�งนี้้ �เพื่่อ� เป็็ นการหลีีกเลี่่ย� งสถานการณ์์ อัน
ั อาจนำำ �ไ
ปสู่่�ความเข้้าใจผิิดหรือื การกระทำำ�ที่่� ไม่่เหมาะสม

นโยบายนี้้ �รวมไปถึึงการประกอบธุุรกิิจของ Inchcape กัับพรรคการเมืืองและองค์์กรการกุุศลใดๆ ด้ว้ ย
Inchcape ไม่่มีน
ี โยบายบริิจาคเงิินให้้กัับองค์์กรทางการเมืืองใดๆ รวมถึึงไม่่มีกี ารให้้ของขวััญหรือื การให้บ้
ริิการโดยไม่่คิดค่
ิ า่ ใช้้จ่่าย

ในกรณีีที่่ลูู� กค้้าหรืือคู่่�ค้้าของเรามีีนโยบายที่่ค� ล้้ายกัันหรืือเข้้มงวดกว่่า Inchcape จะยิินดีียอมรัับเงื่่อ� นไขแ
ละปฏิิบัติั ตาม
ิ เช่่นเดีียวกัันหากได้้รัับแจ้้งข้้อมููลอย่่างชััดเจน

นอกจากนี้้ � เราจะไม่่จ้้างงานหรืือเสนอผลประโยชน์์ ใด้้ ให้้กัับบุุคคลที่่ยั� งั ดำำ�รงตำำ�แหน่่ งทางการเมืือง หรืือ
� นตำำ�แหน่่ งทางการเมืืองมาแล้้วไม่่เกิินหนึ่่� งปีี
บุุคคลที่่พ้้

นโยบายของ Inchcape เชื่่�อว่่าพนัักงานของ Inchcape จะต้้องไม่่สนัับสนุุ นหรืือเรีียกร้้อง ไม่่ว่าจ
่
ะในนามของตััวเองหรืือในนามของสมาชิิกครอบครััว หรืือเพื่่อ� นฝููง ในการรัับของขวััญ เงิินรางวััล
� ใด หรืือความช่่วยเหลืือในรููปแบบใดก็็ตาม จากซััพพลายเออร์์ คู่่�ค้้า ตััวแทน
ผลประโยชน์์ ส่่วนตััวอื่่น
� กึ ษา ลููกค้้า หรืือคู่่�แข่่งของบริิษััท
ที่่ปรึ

การบริิจาคเพื่่อ� การกุุศลใดๆ จะต้้องได้้รัับการพิิจารณาและอนุุ มัติั จา
ิ กเจ้้าหน้้าที่่ร� ะดัับคณะกรรมการบริิ
ษัั ทก่อ่ น

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาที่จ่� ะหลีีกเลี่่ย� งการตกลงราคาสิินค้้าร่่วมกััน หรืือการใช้้ระบบคาร์์เทล ในทุุกกร
ณีีกัับคู่่�แข่่งทางการค้้าของเรา Inchcape จะปฏิิบัติั ติ นตามกฎหมายท้อ้ งถิ่น
่� และกฎหมายระหว่่างประเท
ศในการต่่อต้้านการผููกขาด
นอกจากนี้้ � Inchcape และพนัั กงานทุุกคนจะไม่่พยายามเข้้าถึึงข้้อมููลลัับของคู่่�แข่่ง และหากเราได้้รัับข้้อ
มููลลัับโดยไม่่มีเี จตนาจงใจ เราจะทำำ�ลายข้้อมููลนั้้�นและแจ้้งให้ผู้้ เ้� กี่่ย� วข้้องได้้ทราบ

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
การจััดเก็็บเอกสาร
สำำ�หรัับพัันธสััญญาเรื่่อ� งความโปร่่งใส Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาที่จ่� ะจััดเก็็บเอกสารที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการทำำ�
งาน ซึ่่�งอาจจำำ�เป็็ นต้้องใช้้สำำ�หรัับการตรวจสอบคุุณภาพ หรืือเพื่่อ� วััตถุปุ ระสงค์์ทางกฎหมายในภายหลััง ทั้้�
งนี้้ �เพื่่อ� ให้เ้ ป็็ นไปตามนโยบายเรื่่อ� งความโปร่่งใส
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ความยั่่�งยืืน

Inchcape มีีหน้้ าที่่�รับผิ
ั ิดชอบต่่อโลกและสัังคม
เมื่่�อใดก็็ตามที่่�เป็็ นไปได้้ Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาที่่�จะลดการปล่่อยสารพิิษสู่่�อากาศ
ป้้องกัันมลพิิษ ควบคุุมของเสีีย และนำำ �วัสดุ
ั ุต่่างๆ กลัับมาใช้้ ใหม่่ เพื่่�อลดปริิมาณขยะที่่�
�
ถููกทิ้้�งบนพื้้นดิินและปล่่อยลงทะเล
ในทุุกๆ กิิจกรรมของ Inchcape เราจะลดปริิมาณการใช้้ทรััพยากรที่่� ไม่่สามารถนำำ �กลัับม
าใช้้ ใหม่่ ได้้ โดยใช้้วิธีีิ และแนวทางปฏิิบััติิที่่�มีีประสิิทธิิภาพที่่�สุุด

การจััดซื้้อ� จััดจ้้างอย่่างยั่่�งยืืนของ Inchcape (Sustainable Procurement) มีีวััตถุปุ ระสงค์์และเป้้าหม
ายที่่ส� อดคล้้องกัับหลัักการของ มาตรฐานการจััดซื้้อ� จััดจ้้างอย่่างยั่่�งยืืนของสหราชอาณาจัักร (British
Sustainable Procurement Standard BS8903) และมีีรายละเอีียด ดัังต่่อไปนี้้ �

•
•
•
•

ใช้้ทรััพยากรและพลัังงานในปริิมาณน้้อยลงโดยการใช้้ โซลููชั่่�นเชิิงนวััตกรรมและการพััฒนาอย่่
างต่อเนื่ อง
ระบุุและจััดหาวัตถุ
ั ดิุ บิ สิินค้้า และบริิการ ที่่มี� คี วามสมดุุลและสมเหตุุสมผลระหว่่างปัจจััยด้้านสััง
คม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และยังสร้างคุณประโยชน์ ให้กับสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม
เลืือกใช้้สิินค้้าที่่ป� ระหยััดทรัพ
ั ยากร และคำำ�นึึ งถึึงการใช้้ประโยชน์์ หลังั จากสิินค้้านั้้�นหมดอายุุกา
รใช้งานแล้ว
เมื่่อ� ใดก็็ตามที่เ�่ ป็็ นไปได้้ ให้้ โอกาสกัับผู้้ป� ระกอบการขนาดเล็็กและขนาดกลาง หัันมาใช้้บริิการข
้ สนั บสนุ นการจ้างงานในท้องถิ่น ความหลากหลาย การฝึ กอบรม แล
องกิจการเพื่อสังคมมากขึน
้ ที่ใกล้ส�ำนั กงานหรือสถานประกอ
ะการร่วมงานกับหน่ วยงานอาสาสมัคร โดยเฉพาะผู้อยู่ ในพืน
บการของเรา

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาที่ดำ�่ �ำ เนิิ นงานให้้สอดคล้้องกัับเกณฑ์์มาตรฐานและมีีการปรัับปรุุงพััฒนาอย่่างส
ม่ำำ�� เสมอ เพื่่อ� แสดงความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ความยั่่�งยืืน และสัังคม
สำำ�หรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับหััวข้้อนี้้ �ของ Inchcape สามารถดููได้้ที่่เ� ว็็บไซต์์และระบบเครืือข่่ายภา
ยในองค์์กรของ Inchcape
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นโยบายที่่�ชััดเจน

ในขณะที่่�หลัักปฏิิบััติิและจริิยธรรมธุุรกิิจนี้้ � แสดงถึึงวััตถุุประสงค์์ระดัับสููงของ Inchcape
ที่่�มีีต่่อการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบและหลัักจริิยธรรม หลัักปฏิิบััติินี้้ � ยัังอยู่่�ภายใต้้นโยบาย
การปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ ซึ่่�งสามารถดููเพิ่่�มเติิมได้้
นโยบายนี้้ � มีีระเบีียบบัังคัับเฉพาะที่่�ควบคุุมทุุกพัันธสััญญาของ Inchcape ที่่�มีีต่่อการปฏิิ
บััติิตามกฎระเบีียบและหลัักจริิยธรรม

� โยบายนั้้�นใช้้ครอบคลุุมถึงึ อธิิบายลัักษณะของกฎร
แต่่ละนโยบายจะแสดงรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับบุุคคลที่่น
ะเบีียบที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ให้้ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับวิิธีีสืืบค้้นข้้อมููลเพิ่่�มเติิม และอธิิบายการดำำ�เนิิ นการลงโทษทางวิินััยห
ากเกิิดการฝ่่ าฝืื นไม่่ปฏิิบัติั ตาม
ิ
นโยบายการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบของ Inchcape รวมทั้้�งหลัักปฏิิบัติั แิ ละจริิยธรรมธุุรกิิจฉบัับนี้้ � มีคี วามส
ำ�คััญต่อ่ โปรแกรมการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบของ Inchcape
โปรแกรมนี้้ �ถููกควบคุุมจัดั การโดยกฎบััตร (Compliance Charter) ของ Inchcape ซึ่่�งได้้กำำ�หนดบทบาท
หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทและเจ้้าหน้้าที่่ฝ่� ่ ายดููแลการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบ

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
นโยบายที่่�เข้้าถึึงได้้

Inchcape ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาเรื่่อ� ง...
การอธิิบายรายละเอีียดนโยบาย

Inchcape ต้้องการให้น
้ โยบายการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบนี้้ �เข้้าถึึงได้้ง่่าย
และเข้้าใจได้้ตรงกัันสำำ�หรัับทุุกคน
สามารถอ่่านและดาวน์์ โหลดนโยบายนี้้ � ได้้จากระบบเครืือข่่ายภายในองค์์กร
อีีกทางเลืือกหนึ่่� งคืือ พนัั กงานสามารถขอสำำ�เนาได้้จากเจ้้าหน้้าที่่ฝ่� ่ ายดููแลการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบ หรืือ
ส่่งอีีเมลไปยัังฝ่่ ายดููแลการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฏระเบีียบของบริิษััท

ความตั้้�งใจของ Inchcape คืือการทำำ�ให้้ทุุกนโยบายของการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบเป็็ นเรื่่อ� งเข้้าใจง่่ายที่่สุ� ุ
ดเท่่าที่จ่� ะเป็็ นได้้
ด้้านท้้ายของทุุกนโยบายมีีคำำ�แนะนำำ �วิิธีีการสอบถามและหาข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
Inchcape ต้้องการให้้พนัั กงานทุุกคนสอบถามหากมีีข้้อสงสััยหรืือความไม่่แน่่ ใจเกี่่ย� วกัับนโยบายใดก็็ตาม

สำำ�หรัับบุุคคลภายนอก สามารถขอสำำ�เนาเอกสารใดๆ ที่่เ� กี่่ย� วกัับนโยบายการปฏิิบัติั ตาม
ิ กฎระเบีียบของ
Inchcape สามารถใช้้วิิธีีเดีียวกัันนี้้ �
สามารถดููรายละเอีียดติิดต่อ่ ได้้ที่่ด้� ้านหลัังคู่่�มืือนี้้ �
นโยบายฉบัับปัจจุุบัน
ั ของเราจััดแสดงไว้้บนระบบเครืือข่่ายภายในองค์์กร และสงวนสิิทธิ์์� ในการอััพเดทแ
ละทบทวนแก้้ ไขข้้อมููลได้้ตลอดเวลา
เมื่่อ� ทำำ�การดาวน์์ โหลดนโยบาย พึึงระลึึกว่่าเวอร์์ชั่่�นที่่ป� รากฎบนระบบเครืือข่่ายภายในองค์์กรเป็็ นเวอร์์ชั่่�
นที่่� ใช้้งานจริิง
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ติิดต่่อ

ข้้อมููลติิดต่่อ

พนัั กงานหรืือบุุคคลอื่่�นใดที่่�ต้้องการรายงานปัญหาเกี่่�ยวกัับการฝ่่ าฝืื นกฎระเบีียบและห
ลัักจริิยธรรม หรืือมีีคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับหลัักปฏิิบััติิ หรืือเกี่่�ยวกัับนโยบายการปฏิิบััติิตามกฎร
ะเบีียบของ Inchcape สามารถติิดต่่อที่่�:

ฝ่่ ายดููแลการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
compliance@iss-shipping.com

สายด่่วน (Hotline)
www.convercent.com

เว็็บไซต์์
http://www.iss-shipping.com/

เจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายดููแลการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของบริิษััท
Erin Omosona
Erin.Omosona@iss-shipping.com

ผู้้�จััดการความปลอดภััยทางไซเบอร์์และการปฏิิบััติิตามกฏระเบีียบ
Lee Scott
Lee.Scott@iss-shipping.com

หััวหน้้ าเจ้้าหน้้ าที่่�ฝ่่ายกฎหมายและปกป้้องข้้อมููล
Niree Mahabeer
Niree.Mahabeer@iss-shipping.com

พนัั กงานของ Inchcape เท่่านั้้� น
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับการแจ้้งรายงานปัญหา พนัั กงานสามารถติิดต่อ่ ที่่:�

•
•
•
•

ผู้้จั� ดั การสายตรง
ฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคล
ฝ่่ ายกฎหมาย
ระบบเครืือข่่ายภายในองค์์กรของ Inchcape
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