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บทนํา 

เซเวส ซึง่รวมถงึกลุม่เซเวส และบรษิทัยอ่ย (รวมท ัง้ เซไดเวอร์, ลูกถว้ยไฟฟ้า พีพีซี, บล็อกแกว้) 
มุง่ม ั่นทีจ่ะทาํธรุกจิเฉพาะในการปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทางจรยิธรรมทีส่งู 
เฉพาะการดาํเนินธรุกจิทีเ่ป็นอยา่งสอดคลอ้งกบักฎหมาย และกฎระเบยีบ และมาตรฐานทางจรยิธรรมทีส่งู 
ทีน่ําสูค่วามสาํเร็จในระยะยาวของเซเวสและทาํหน้าทีท่ีด่ทีีส่ดุของสงัคม 

มหีลกัจรรยาบรรณทีอ่ยูใ่นกรอบของทางกฎหมาย และจรยิธรรมสาํหรบัการดาํเนินการของทกุกรรมการบรษิทั, 
เจา้หน้าที ่และลูกจา้งของเซเวส (ในทีนี่่คอื”ลูกจา้งทกุคน) และกาํหนดกฎพื้นฐานของการดาํเนินการภายในเซเวส 
และในความสมัพนัธ์กบัพนัธมติรทางธรุกจิ และประชาชนท ั่วไป 
นอกจากน้ียงัสะทอ้นใหเ้ห็นถงึคา่นิยมพื้นฐานของเซเวส 
รวมท ัง้ในคา่ความเคารพโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีเ่กีย่วกบัการจา้งงาน, ดา้นสขุภาพ 
และความปลอดภยัในการทาํงานและความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ เชน่เดยีวกบัการปกป้องสิง่แวดลอ้ม 

หลกัการ และคา่นิยมทีส่รปุไดต้ามตอ่ไปน้ี: 

• ปฏบิตัติามทกุกฎหมาย และกฎระเบยีบของแตล่ะประเทศ อยา่งเครง่ครดั โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ 
• ไมม่กีารประนีประนอมความซือ่สตัย์ของคณุไมว่า่เวลาใด อยา่ใชต้าํแหน่งของคณุภายใตเ้ซเวส 

เพือ่ทีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์ใด ๆ สาํหรบัตวัเอง,ครอบครวั หรือเพือ่นของคณุ 
• ไมเ่สนอ และไมไ่ดร้บัของขวญัใด ๆ และการเชื้อเชญิซึง่อาจจะสรา้งความประทบัใจ 

ราวกบัวา่พวกเขาอาจมผีลตอ่การตดัสนิใจทางธรุกจิของผูร้บั 
• อยา่เจตนาทีจ่ะหลอกลวงใคร ไมพ่ยายามบดิเบอืนการลงบนัทกึใด ๆ 
• ปฏบิตัติอ่เพือ่นรว่มงานของคณุอยา่งเป็นธรรม และดว้ยความเคารพ 

รูปแบบของการเลือกปฏบิตับินพื้นฐานเผา่พนัธุ์สว่นบคุคล, สผีวิ, ศาสนา, เพศหรือรสนิยมทางเพศ, 
อายหุรือความพกิาร ซึง่เป็นทีย่อมรบัไมไ่ด ้

• ใหค้วามเคารพตอ่ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิของเรา ปฏบิตัติอ่ลูกคา้ และผูผ้ลติของเราอยา่งเป็นธรรม 
และดว้ยความเคารพเสมอ 

• เป็นเพือ่นบา้นทีด่ ี
• สขุภาพ และกฎระเบยีบความปลอดภยั และวธิกีารทีถ่กูออกแบบมาเพือ่ปกป้องคณุ, เพือ่นรว่มงาน และคนอืน่ 

ๆ  ตดิตามพวกเขาตลอดเวลา 
• เคารพ และปกป้องสิง่แวดลอ้ม 
• หากมขีอ้สงสยั ใหส้อบถามถมเสมอ ถา้คณุไมแ่น่ใจเกีย่วกบัประเด็นตา่งๆ, 

ใหพู้ดคยุกบัผูแ้ทนเจา้หน้าทีก่าํกบัดแูลสว่นทอ้งถิน่,หวัหน้าประเจา้หน้าทีก่าํกบัดแูลของเซเวส 
หรือแผนกทรพัยากรบคุคล 

มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที ่15 กรกฏาคม ค.ศ. 2015 เซเวสได ้จดัต ัง้ระบบการจดัการการปฏบิตัใิหม ่(CMS) 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การดาํเนินงานของเซเวส และพฤตกิรรมของลูกจา้งทีอ่ยูใ่นการปฏบิตัติามหลกัการพื้นฐาน 
และคา่นิยมจรรยาบรรณ หลกัจรรยาบรรณน้ีเป็นเอกสารพื้นฐานของ CMS น้ี 
มนัจะเป็นไปแบบสมบรูณ์โดยแนวทางทีเ่ฉพาะเจาะจงมากขึน้ สาํหรบัการเลอืกพื้นทีท่ีส่าํคญั (เชน่ 
ป้องกนัการผกูขาด และการตอ่ตา้นการทจุรติ) 
และการแตง่ต ัง้หวัหน้าเจา้หน้าทีก่าํกบัดแูลโดยไดร้บัการสนบัสนุนโดยตวัแทนเจา้หน้าทีก่าํกบัดแูลสว่นสภาทอ้งถิน่ 
นอกจากน้ีเซเวส จะขยายโปรแกรมการฝึกอบรมการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัท ั่วโลก 
และไดม้กีารจดัต ัง้สายความซือ่สตัย์ ทีม่สีามารถถกูรายงานเมือ่มปีญัหาวกิฤตได ้

 

___________________     ___________________ 
ปีเตอร์ บาวม์การ์ทเนอร์     คอร์ราโด ปิโรลี ่
ซีอโีอ (ประธานกรรมการบรหิาร) กลุม่เซเวส  ซีเอฟโอ (ประธานฝ่ายการเงนิ) กลุม่เซเวส  
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1. พฤตกิรรมข ัน้พื้นฐานทีค่วามตอ้งการ 

การปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบตา่งๆ: กรรมการบรษิทั, เจา้หน้าที ่และลูกจา้งแตล่ะคน ("ลูกจา้ง") 
ของเซเวส  จะเป็นผูร้บัผดิชอบทีจ่ะ และเครง่ครดัตอ่กฎหมาย และกฎระเบยีบตา่งๆ ของระบบกฎหมายทีเ่ขา 
/ เธอมกีารดาํเนินงาน โดยไมค่าํนึงถงึการลงโทษซึง่อาจจะกาํหนดโดยกฎหมาย 
ลูกจา้งแตล่ะคนทีฝ่่าฝืนกฎหมาย หรือกฎระเบยีบอาจตอ้งถกูดาํเนินการทางวนิยั 

มาตรฐานทางจรยิธรรมสงูสดุ: 
นอกจากน้ียงัเป็นทีค่าดวา่ลูกจา้งแตล่ะคนปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมทีส่งูทีส่ดุ 
ดว้ยความรว่มมอืภายในของเขา/เธอ และการดาํเนินธรุกจิภายนอก ซึง่รวมถงึ ไมเ่พียงแคคู่ค่า้ท ัง้ภายใน 
และภายนอกไดร้บัการปฏบิตัดิว้ยความเคารพ, ความเป็นธรรม และความซือ่สตัย์สจุรติ 
แตย่งัปฏบิตัดิว้ยทกุสทิธมินุษยชน มาตรฐานแรงงานทีด่ ีและการปกป้อง และสง่เสรมิสิง่แวดลอ้ม, 
ผูจ้ดัการจะถกูคาดวา่จะป้องกนัไมใ่หก้ระทาํการใด ๆ ทีย่อมรบัไมไ่ด ้

ชือ่เสยีงของเซเวส: ดว้ยระดบัทีม่ ั่นคง, ชือ่เสยีงของเซเวส จะถกูกาํหนดโดยการกระทาํของลูกจา้ง 
และอกีอยา่งหนึ่ง ลูกจา้งทกุคนนําเสนอ และดาํเนินการตอ่ตนเอง พฤตกิรรมทีผ่ดิกฎหมาย 
และไมเ่หมาะสมของลูกจา้งคนเดยีว สามารถทาํใหเ้กดิความเสยีหายแกเ่ซเวส 
ดงัน ัน้จงึเป็นทีค่าดวา่ลูกจา้งทกุคนจะประพฤตติวัในแนวทางทีจ่ะรกัษา และสง่เสรมิชือ่เสยีงสงูสดุของเซเวส 

2. กฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาด 

โดยท ั่วไป: เซเวสมุง่ม ั่นทีจ่ะดาํเนินธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 
ซึง่รวมถงึการยดึม ั่นอยา่งเครง่ครดัตอ่กฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาด 
และกฎระเบยีบทีพ่ยายามทีจ่ะปกป้องการแขง่ขนัจากพฤตกิรรมตอ่ตา้นการแขง่ขนั 

ขอ้ตกลงตา่งๆแบบแนวนอน: ลูกจา้งไมอ่าจเขา้ไปในขอ้ตกลงใดๆ หรือการปฏบิตัริว่มกนัระหวา่งคูแ่ขง่ 
หรือคูแ่ขง่ทีม่ศีกัยภาพ (ขอ้ตกลงแบบแนวนอน) ทีม่วีตัถปุระสงค ์หรือมผีลกระทบตอ่การป้องกนั 
หรือขอ้จาํกดั ของการแขง่ขนั ดงัน ัน้จงึเป็นสิง่ตอ้งหา้มอยา่งเครง่ครดั: 

• การเขา้ไปในขอ้ตกลงตา่งๆกบัคูแ่ขง่ทีไ่มไ่ดม้กีารแขง่ขนัใดๆ 
ขอบเขตจาํกดัของการตดิตอ่กบัผูผ้ลติทีจ่ะแบง่ลูกคา้, ตลาด, ดนิแดนหรือโปรแกรมทีผ่ลติ หรือ 

• ทีจ่ะพูดคยุกบัคูแ่ขง่เกีย่วกบัราคา, ผลผลติ , ความจุ, การขาย, การเสนอราคา, ผลกาํไร, อตัราผลกาํไร, 
คา่ใชจ้า่ย และปจัจยัทีก่าํหนดอืน่ ๆ ทีก่าํหนด หรือมอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการแขง่ขนัของเซเวส 
โดยมเีป้าหมายเพือ่เรียกรอ้งพฤตกิรรมขนานจากคูแ่ขง่ 

ขอ้ตกลงแบบแนวต ัง้: ในหลายเขตอาํนาจศาล เชน่ในสหภาพยโุรป และสหรฐัอเมรกิา 
แมว้า่จะมคีวามแตกตา่งเล็กน้อยของขอ้ตกลงแบบแนวต ัง้หลายประเภท, เชน่ การเตรียมการ 
และขอ้ตกลงระหวา่งผูผ้ลติ และลูกคา้, ผูว้า่จา้ง และผูจ้ดัจาํหน่าย หรือผูถ้อืสทิธบิตัร 
และรบัใบอนุญาตเป็นสิง่ตอ้งหา้ม เหลา่น้ีรวมถงึ: 

• ขอ้จาํกดัเกีย่วกบัเสรีภาพในผูจ้ดัจาํหน่าย เพิอ่ในการกาํหนดราคาใหมข่าย 
• ขอ้จาํกดัเกีย่วกบัเสรีภาพในผูจ้ดัจาํหน่ายเพิอ่ในการกาํหนดเงือ่นไขของอปุทานในสว่นของคูค่า้ทางธรุกิ

จของพวกเขา (เชน่ ขอ้จาํกดั ทางภมูศิาสตร์ และขอ้จาํกดั ทีเ่กีย่วกบัลูกคา้) 
• ขอ้ผกูขาดบางประการ (เชน่ ความตอ้งการท ัง้หมด) 
• ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่มใ่ชก่ารแขง่ขนั 
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ในหลายๆกรณีก็ขึน้อยูก่บัระยะเวลาและความเขม้ขน้ของขอ้จาํกดั 
เชน่เดยีวกบัตาํแหน่งทางการตลาดของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ไมว่า่ขอ้จาํกดัดงักลา่วจะไดร้บัอนุญาตหรือไม ่
ดงัน ัน้พนกังานควรอยา่งยิง่ทีจ่ะขอคาํแนะนําทางกฎหมายกอ่นทีจ่ะเขา้ในไปในขอ้กาํหนดแบบแนวต ัง้ 

การละเมดิของตาํแหน่งทีโ่ดดเดน่ทางการตลาด: เทา่ทีเ่ซเวส 
มตีาํแหน่งทีโ่ดดเดน่ทางการตลาดกวา่ในบางตลาด ลูกจา้งจะตอ้งตระหนกัวา่ ในหลายเขตอาํนาจศาล 
เชน่ในสหภาพยโุรป และสหรฐัอเมรกิา แมว้า่จะมคีวามแตกตา่งเล็กน้อย 
การละเมดิของตาํแหน่งทีโ่ดดเดน่ทางการตลาดถอืเป็นสิง่ตอ้งหา้ม 
การละเมดิดงักลา่วสามารถเกดิขึน้ไดซ้ึง่อยูก่บัสถานการณ์ 

• การปฏบิตัทิีแ่ตกตา่งออยา่งไมม่เีหตผุลทีด่ ี (หา้มการเลือกปฏบิตั)ิ 
• การปฎเิสธทีจ่ะจดัหา 
• การกาํหนดราคาซื้อไมเ่พียงพอ หรือราคาขาย และเงือ่นไขตา่งๆ หรือ 
• การผกูมดัการเตรียมการโดยไมม่เีหตผุลสาํหรบัการจดัหาเพิม่เตมิ หรือบรกิารทีถ่กูเรียกรอ้ง 

ลูกจา้งทีก่าํลงัการดาํเนินธรุกจิในตลาดทีเ่ซเวส มตีาํแหน่งทีโ่ดดเดน่ (หลกัการท ั่วไป : 
สว่นแบง่การตลาดในสว่นทีเ่กนิ 40%) 
ควรขอคาํปรกึษาเกีย่วกบัขอ้จาํกดัทางกฎหมายทีเ่ป็นไปไดข้องพฤตกิรรมทีเ่กดิจากธรุกจิดงักลา่วเป็นตาํแห
น่งทีโ่ดดเดน่ 

ผลตา่งๆทีจ่ะตามจากการไมป่ฏบิตัติามขอ้บงัคบั: 
การละเมดิกฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาดอาจไมเ่พียงแตท่าํใหข้อ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัเป็นศนูย ์และเป็นโมฆะ 
แตย่งัอาจนําไปสูก่ารถกูบงัคบัใหเ้สยีคา่ปรบัทีก่าํหนดในเซเวส  
และการเรียกรอ้งความเสยีหายของของบคุคลทีส่ามกบัเซเวส  
ซึง่ท ัง้หมดน้ีอาจทาํใหเ้สีย่งตอ่ความอยูร่อดของเซเวส ดงัน ัน้การบรหิารจดัการเซเวส 
มุง่ม ั่นทีจ่ะดาํเนินการอยา่งเครง่ครดัดว้ยหลกัการของ "ศนูย์ความอดทน" และทีจ่ะกาํหนด 
(สอดคลอ้งกบักฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั) การลงโทษทางวนิยักบัลูกจา้งผูซ้ึง่ละเมดิกฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาด 
(และเป็นสาเหตรุวมถงึการเลกิจา้ง) 
นอกจากน้ีลูกจา้งควรจะตระหนกัวา่พวกเขาอาจตอ้งเผชญิกบัการเรียกรอ้งความเสยีหายสว่นบคุคล 
และคา่ปรบัทางอาญา,รวมท ัง้จาํคกุ ในเขตอาํนาจศาลตา่งๆ ถา้พวกเขาละเมดิกฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาด 

แนวทางการตอ่ตา้นการผกูขาด และการฝึกอบรม: แนวทางการตอ่ตา้นการผกูขาดของเซเวส 
ถกูกาํหนดในรายละเอยีดความตอ้งการของการปฏบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาด 
ทางเซเวสจะดาํเนินการแผนการฝึกอบรมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาด  

3. กฎระเบยีบตา่งๆของการตอ่ตา้นการผกูขาด 

โดยท ั่วไป: เซเวสมคีวามมุง่ม ั่นในหลกัการของการแขง่ขนัทีย่ตุธิรรม ซึง่รวมถงึผูอ้ืน่ดว้ย 
ความมุง่ม ั่นของเซเวส ในการแขง่ขนัสาํหรบัธรุกจิทีม่คีณุภาพ และราคาของสนิคา้ และบรกิารตา่งๆ 
แตไ่มไ่ดโ้ดยการนําเสนอขอ้ไดเ้ปรียบทีไ่มเ่หมาะสม หรือผลประโยชน์ใหก้บัคนอืน่ ๆ 

การเสนอ และการใหผ้ลประโยชน์แกเ่จา้หน้าทีข่องรฐั: เป็นสิง่ตอ้งหา้มตามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ 
ในเขตอาํนาจศาลสว่นใหญ ่ลูกจา้งจะไมเ่สนอ, ใหค้าํสญัญา หรือใหเ้งนิ 
หรือผลประโยชน์อืน่แกเ่จา้เหน้าทีข่องรฐั (หรือบคุคลใกลช้ดิทีเ่ชือ่มโยง 
หรือบคุคลทีม่คีวามรบัผดิชอบในหน้าทีบ่รกิารสาธารณะ) ท ัง้ทางตรง และทางออ้ม 
ทีม่อีทิธพิลตอ่การดาํเนินการอยา่งเป็นทางการ หรือไดร้บัความไดเ้ปรียบ 
เพือ่ทีจ่ะเป็นการหลีกเลีย่งความสงสยัใดๆ ไมม่กีารไดร้บัอนุญาตทีจ่ะเสนอ หรือใหผ้ลประโยชน์ใดๆ 
แกเ่จา้หน้าทีข่องรฐั 
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ถา้จะมกีารสรา้งการปรากฏใหเ้ห็นเจตนาทีจ่ะมอีทิธพิลตอ่การดาํเนินการอยา่งเป็นทางการ 
หรือมขีอ้ไดเ้ปรียบ 

คาํวา่ "เจา้หน้าทีข่องรฐั" มคีวามหมายในวงกวา้ง และรวมถงึ 

• เจา้หน้าทีใ่ดๆ, ลูกจา้ง หรือผูแ้ทนสว่นทอ้งถิน่, สว่นภมูภิาค หรือ หน่วยงานของรฐัแหง่ชาต ิ
หรือองคก์รประชาชนชาต,ิ 

• ลูกจา้งคนใด หรือผูแ้ทนขององคก์ร หรือบรษิทัของตนเอง หรือถกูควบคมุโดยหน่วยงานราชการ (เชน่ 
บรษิทัผลติไฟฟ้า หรือสาธารณูปโภคทีร่ฐับาลควบคมุ) 

• พรรคการเมอืงใดๆ และบคุคลทีด่าํรงตาํแหน่งใดในพรรคการเมอืง และผูส้มคัรใด 
ๆของหน่วยงานทางการเมอืง 

• บคุคลใดๆ ทีไ่มม่กีารจา้งงานโดยหน่วยงานราชการ หรือถา้การปฏบิตังิานตอ่สาธารณะ 
หรืองานใดๆตอ่ประเทศนัน้ๆ หรือทบวงการเมอืง1 

ในทางปฏบิตัน้ีิรวมถงึ (แตไ่มจ่าํกดัเฉพาะ) ขา้ราชการ, ผูต้รวจการ, สมาชกิของพรรคการเมอืง, ตาํรวจ 
และอยัการ, ผูพ้พิากษา และเจา้หน้าทีศ่ลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง, เอกอคัรราชทตู, เจา้หน้าทีส่ถานทตู 
แตย่งัรวมถงึตวัแทนของบรษิทัผลติไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคทีร่ฐัเป็นเจา้ของ  

คาํวา่ "ผลประโยชน์" รวมถงึสิง่ทีม่มีลูคา่, รวมท ัง้, เงนิสด หรือลกัษณะเทยีบเทา่เงนิสด (เชน่ เช็คธนาคาร, 
การกูย้มื, การอนุญาตใหเ้ลือ่นชาํระหน้ี, การสละสทิธิข์องหน้ี) 
สว่นลดสว่นบคุคลและการลดราคาทีไ่มส่ามารถใชไ้ดโ้ดยท ั่วไป, ของขวญั, ขอ้ไดเ้ปรียบ, 
การเชญิรว่มกจิกรรมทางวฒันธรรม หรือกจิกรรมกฬีา, สิง่ทใีหป้ระโยชน์, การใชส้ิง่อาํนวยความสะดวก, 
วสัด ุหรืออปุกรณ์ตา่งๆ, เครือ่งดืม่, อาหาร, การขนสง่, ทีพ่กัทีส่ญัญาไวต้อ่การจา้งงาน 
หรืองานตา่งๆในอนาคต 

ยกเวน้การเชญิรว่มรบัประทานอาหารตามธรุกจิ ผลประโยชน์ใดๆทีถ่กูเสนอ หรือถกูใหแ้กเ่จา้หน้าทีข่องรฐั 
ตอ้งไดร้บัการอนุมตัขิองหวัหน้าเจา้หน้าทีก่าํกบัดแูล 

การเสนอ และการใหผ้ลประโยชน์แกบ่คุคลอืน่ทีไ่มใ่ชเ่จา้หน้าของรฐั: ลูกจา้งไมอ่าจเสนอ 
หรือใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ใหก้บับคุคลใด ๆ (เชน่ลูกคา้,ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือพนัธมติรทางธรุกจิอืน่ ๆ 
หรือลูกจา้งของตน, ตวัแทน, ทีป่รกึษา หรือบคุคลอืน่อยา่งใกลช้ดิเชือ่มโยงกบัพวกเขา) ท ัง้ทางตรง 
และทางออ้ม เพือ่ทีจ่ะไดเ้ปรียบทางธรุกจิทีอ่ยา่งไมเ่ป็นธรรม 
หรือกอ่ใหเ้กดิบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งประพฤตติวัในการทาํงานทีไ่มเ่หมาะสมตามหน้าทีข่องเขา / เธอ 
หรือเพือ่ใหร้างวลัแกบ่คุคลทีเ่กีย่วประพฤตติวัในการทาํงานทีไ่มเ่หมาะสมของเขา / เธอ  
นอกจากน้ีเพือ่ประโยชน์ของชือ่เสยีงของเซเวส เชน่เดยีวกบัเป็นพนัธมติรทางธรุกจิเ, การเสนอ 
หรือการใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ เป็นสิง่ตอ้งหา้มอยูแ่ลว้วา่น้ี 
อาจจะตคีวามวา่เป็นความพยายามทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ทางธรุกจิทีไ่มเ่ป็นธรรม หรือการกระตุน้ใหเ้กดิ 
หรือตบรางวลัสาํหรบัผลการดาํเนินงานทีไ่มเ่หมาะสมของหน้าทีข่องบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประเพณีทอ้งถิน่ และมารยาทปตทิางธรุกจิ: ผลประโยชน์ท ัง้หมดทีถู่กนําเสนอ หรือไดร้บั 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัประเพณีทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง และสะทอ้นใหเ้ห็นถงึมารยาททางธรุกจิตามปกตเิทา่น ัน้ 

เงนิสด และลกัษณะเทยีบเทา่เงนิสด; ขอ้ไดเ้ปรียบทางเพศ หรือศลีธรรม: ไมเ่กีย่วขอ้งจากแคเ่พียงในนาม 
การนําเสนอ หรือใหล้กัษณะเทยีบเทา่เงนิสด หรือเงนิสด (เชน่ เช็ค ธนาคาร, การใหกู้ย้มื, 
การอนุญาตเลือ่นการชาํระหน้ี, การสละสทิธิข์องหน้ี) หรือผลประโยชน์ทีม่ลีกัษณะทางเพศ 
หรือผดิศลีธรรมจะไมไ่ดร้บัอนุญาต 

																																																													
1	ควรจะต ัง้ขอ้สงัเกตวา่ในบางเขตอาํนาจศาล,	เชน่	ประเทศอติาลี,	รวมท ัง้ภาคเอกชน	(หรือลูกจา้งภาคเอกชน)	
ผูผู้ซ้ึง่มคีวามรบัผดิชอบในงานสาธารณะ	(เชน่	เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั	หรือเจา้พนกังานเก็บภาษี)	
ถอืไดว้า่เป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัเชน่เดยีวกนั	
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ระหวา่งทีก่าํลงัมกีารตอ่รอง หรือหลงัจากนัน้ : ยกเวน้การเชญิรว่มรบัประทานอาหารตามประเพณี, 
การเสนอ หรือใหผ้ลประโยชน์กบั (ในอนาคต) ลูกคา้ หรือพนัธมติรทางธรุกจิอืน่ ๆ (หรือบคุคลใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพวกเขา) ในชว่งทีก่าํลงัจะเกดิการเจรจา หรือหลงัจากนัน้ จะตอ้งหลีกเลีย่ง 
และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากหวัหน้าเจา้หน้าทีก่าํกบัดแูล 

การเสนอ และการใหผ้ลประโยชน์ผา่นบคุคลทีส่าม: ลูกจา้งไมอ่าจเสนอ หรือใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ 
ตอ่บคุคลทีส่ามทีท่าํหน้าทีเ่ป็นสือ่กลาง (เชน่ตวัแทน หรือพนกังานฝ่ายขาย / ทีป่รกึษาโครงการ) 
หากลูกจา้งทราบ หรือมเีหตผุลทีจ่ะเชือ่วา่บคุคลทีส่ามใช ้หรือ อาจจะใชผ้ลประโยชน์น้ี 
(ท ัง้หมดหรือบางสว่น) ทีจ่ะตดิสนิบนแกเ่จา้หน้าทีข่องรฐั, ลูกคา้ หรือพนัธมติรทางธรุกจิอืน่ ๆ 
(หรือบคุคลใด ๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบัพวกเขา) 

ตวัแทนของบคุคลทีส่ามของเซเวส: มนัเป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัเซเวส และชือ่เสยีงอยา่งสงูวา่ 
ตวัแทนของบคุคลทีส่ามของเซเวส (เชน่ ตวัแทน, เจา้หน้าทีฝ่่ายขาย หรือทีป่รกึษาโครงการ, ผูจ้ดัจาํหน่าย 
และบคุคลทีค่ลา้ยกนั) สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบการตอ่ตา้นการทจุรติทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเต็มที ่ดงัน ัน้, 
ลูกจา้งทีร่บัผดิชอบในการมสีว่นรว่มของผูแ้ทนของบคุคลทีส่าม 
ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ตวัแทนทีเ่กีย่วขอ้งจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบของการตอ่ตา้นการทจุรติของเซเวส 
หรือไดด้าํเนินการและปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่ปรียบเทยีบได ้

การเรียกรอ้ง และการยอมรบัขอ้ไดเ้ปรียบ: 
ลูกจา้งแตล่ะคนมหีน้าทีส่ง่เสรมิผลประโยชน์ของเซเวสอยา่งยตุธิรรม 
ดงัน ัน้ลูกจา้งตอ้งไมใ่ชก้ารงานของตวัเองเพือ่เป็นการเรียกรอ้ง, การตอ้งการ หรือการยอมรบั 
หรือการไดร้บั การใหส้ญัญาเพือ่ผลประโยชน์สว่นบคุคลใดๆ ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการเสนอ 
หรือใหโ้ดยบคุคลทีส่าม อาจจะไดร้บัการยอมรบัวา่พวกเขายนิยอมตอ่แนวทางการดาํเนินธรุกจิ 
และไมค่วรถามถงึชือ่เสยีงสงูสดุของเซเวส และความซือ่สตัย์อยา่งแน่นอนของลูกจา้งทีเ่กีย่วขอ้ง 

เงนิสด หรือลกัษณะเทยีบเทา่เงนิสดทีไ่มม่กีารถกูยอมรบั 

ขอ้ไดเ้ปรียบไมไ่ดอ้ยูบ่นเสน้ทางตามกฎระเบยีบทีต่อ้งถกูปฏเิสธ หรือถา้เป็นไปไมไ่ด ้
จะตอ้งมกีารรายงานทนัทตีอ่ตวัแทนหวัหน้าเจา้หน้าทีก่าํกบัดแูลสว่นทอ้งถิน่ หรือหวัหน้าเจา้หน้ากาํกบัดแูล 

อาํนาจเหนือกวา่กฎระเบยีบสว่นทอ้งถิน่ทีเ่ขม้งวด: 
ในขอบเขตทีก่ฎระเบยีบขอ้บงัคบัสว่นทอ้งถิน่วา่ดว้ยการตดิสนิบน หรือการทจุรติ 
ก็จดัใหม้กีฎระเบยีบทีเ่ขม้งวดกวา่หลกัการท ั่วไปขา้งตน้ของเซเวส, 
ลูกจา้งตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่ขม้งวด 

การตอ่ตา้นการทจุรติ และแนวทางการฝึกอบรม: แนวทางการตอ่ตา้นการทจุรติของเซเวส  
กาํหนดในรายละเอยีดความตอ้งการของการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทจุรติ / 
กฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบน และกฎระเบยีบ และกฎเกณฑ์ทีก่าํหนดไว ้
ความตอ้งการของการไดร้บัอนุมตัจิากผูแ้ทนเจา้หน้าทีก่าํกบัดแูลการเกีย่วขอ้ง 
หรือหวัหน้าเจา้หน้าทีก่าํกบัดแูล สาํหรบัการเสนอ หรือใหผ้ลประโยชน์บางอยา่ง 
ทางเซเวสจะดาํเนินการโปรแกรมการฝึกอบรม 

4. การมสีว่นรว่มทางการเมอืง, การบรจิาค และการสนบัสนุน 

การมสีว่นรว่มทางการเมอืง: 
การมสีว่นรว่มทางการเมอืงหมายถงึการมสีว่นรว่มของสิง่ทีม่มีลูคา่ในการสนบัสนุนเป้าหมายทางการเมอืง 
ตวัอยา่งรวมถงึกองทนุทางการเมอืงสว่นทอ้งถิน่, สว่นภมูภิาค หรือระดบัชาตเิพือ่เพิม่การทาํกจิกรมตา่งๆ, 
การจดัหาสนิคา้ หรือบรกิารตา่งๆใหก้บัพรรคการเมอืง หรือผูส้มคัรสาํหรบัตาํแหน่งทางการเมอืง 
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การจา่ยเงนิแกลู่กจา้งในชว่งเวลาทาํงานในการทาํงานใหท้างการเมอืง 
หรือการจา่ยเงนิสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยในการรณรงคท์างการเมอืง 

การมสีว่นรว่มทางการเมอืงโดยทางบรษิทั ถอืวา่ผดิกฎหมายในหลายประเทศ และละเมดิอยา่งเปิดเผย 
ดงัน ัน้แตล่ะการมสีว่นรว่มทางการเมอืงโดย หรือในนามของเซเวส  
ตอ้งไดร้บัการอนุมตัอิยา่งชดัเจนประธานกรรมการบรหิาร หรือประธานฝ่ายการเงนิของกลุม่เซเวส 

ไมม่คีวามกดดนัไมว่า่โดยตรง หรือโดยออ้มในรูปแบบใดอาจจะพุง่ตรงไปทีลู่กจา้ง 
เพือ่ทีจ่ะทาํใหก้ารมสีว่นรว่มทางการเมอืงสว่นบคุคล หรือ มสีว่นรว่มในการสนบัสนุนของพรรคการเมอืง 
หรือผูส้มคัรทางการเมอืงของบคุคลใดบคุคลหนึ่ง 

การบรจิาค: การบรจิาคตา่งๆเป็นความสมคัรใจดว้ยเงนิ หรือสิง่ของ โดยปราศจากการพจิารณา 
(เชน่ทีเ่ซเวส ไมไ่ดถ้กูจา่ยเงนิ และไมไ่ดร้บัอะไรทีเ่ป็นทรพัย์สนิในทางกลบักนั) 
ใหแ้กบ่คุคลทีส่ามสาํหรบัการศกึษา, ทางวทิยาศาสตร์, สิง่แวดลอ้ม, วตัถปุระสงคท์างวฒันธรรม หรือสงัคม 

การบรจิาคแตล่ะคร ัง้จะตอ้งไดร้บัการบนัทกึไวอ้ยา่งชดัเจน และเห็นไดช้ดั 
มนัจะตอ้งไมท่าํเพือ่ป้องกนัการแขง่ขนัทีไ่ดเ้ปรียบอยา่งไมเ่หมาะสมสาํหรบัเซเวส 
หรือเพือ่วตัถปุระสงคท์ีไ่มเ่หมาะสม, และจะตอ้งไมท่าํเพือ่บคุคล หรือองคก์รทีแ่สวงหาผลกาํไร 
บรจิาคแตล่ะคร ัง้จะตอ้งไดร้บัการลงนามโดยกรรมการผูจ้ดัการ / ผูจ้ดัการท ั่วไปของ บรษิทัเซเวส 
ทีเ่กีย่วขอ้ง และถา้จาํนวนวงเงนิเกนิลงนามโดยซีอโีอ หรือซีเอฟโอของกลุม่เซเวส 

การสนบัสนุน: การสนบัสนุนกจิกรรมตา่งๆหมายถงึการมสีว่นรว่มใด ๆ ในรูปแบบทีเ่ป็นเงนิ 
หรือสิง่ของโดยเซเวส ตอ่กจิกรรมทีจ่ดัขึน้โดยบคุคลทีส่ามในทางกลบักนั 
สาํหรบัโอกาสทีจ่ะแสดงสญัลกัษณ์ของเซเวส  (หรือของหน่วยธรุกจิอืน่ๆ) โฆษณายีห่อ้ของเซเวส 
(หรือหน่วยธรุกจิใดๆก็ตาม) ทีจ่ะถกูกลา่วถงึในการเปิด หรือปิดการปราศรยั, 
หรือมสีว่นรว่มของโฆษกในบทอภปิรายเชน่เดยีวกบับตัรเขา้รว่มกจิกรรม 

การสนบัสนุนแตล่ะคร ัง้จะตอ้งทาํบนพื้นฐานของขอ้ตกลงทีใ่หก้ารสนบัสนุน การระบผุูร้บั, 
จาํนวนของการสนบัสนุน, กจิกรรมทีก่องทนุผลจะไดร้บั และการพจิารณา ซึง่เซเวส จะไดร้บัการตอบแทน 
การสนบัสนุนแตล่ะคร ัง้จะตอ้งไดร้บัการลงนามโดยกรรมการผูจ้ดัการ / ผูจ้ดัการท ั่วไปของ บรษิทัเซเวส 
ทีเ่กีย่วขอ้ง และถา้จาํนวนวงเงนิเกนิ ลงนามโดยซีอโีอหรือซีอโีอของกลุม่เซเวส 

แนวทางการตอ่ตา้นการทจุรติ: 
แนวทางการตอ่ตา้นการทจุรติชุดรายละเอยีดอืน่ๆเพิม่เตมิไวใ้นการเชือ่มตอ่กบัการมสีว่นรว่มสนบัสนุนทาง
การเมอืง, การบรจิาค และการสนบัสนุน 

5. การลงโทษ และการปฏเิสธคูส่ญัญา 

เมือ่มกีารทาํธรุกจิ, ลูกจา้งทกุคนยนิยอมทาํตามขอ้จาํกดัทีถ่กูกาํหนดไวโ้ดยการลงโทษระหวา่งประเทศ 
การลงโทษหรือมาตรการทีเ่ขม้งวดในรูปแบบของเครือ่งมอืทางเศรษฐกจิทีพ่ยายามทีจ่ะปรบัเปลีย่นนโยบาย 
หรือกจิกรรมในประเทศอืน่ ๆ ทีล่ะเมดิกฎหมายระหวา่งประเทศ หรือสทิธมินุษยชน 

ในสหภาพยโุรป, ทสีาํคญัทีส่ดุคอืสภาของสหภาพยโุรป ซึง่มอีาํนาจทีจ่ะนํามาใชใ้นการลงโทษ 
หรือมาตรการทีเ่ขม้งวดและมกัจะดาํเนินการมผีลผกูพนัมตขิองคณะมนตรีความม ั่นคงแหง่สหประชาชาต ิ
ในสหรฐัอเมรกิาทีส่าํคญัทีส่ดุคอืกระทรวงการคลงั (สาํนกังานควบคมุทรพัย์สนิตา่งประเทศ - OFAC) 
กระทรวงพาณิชย์ (สาํนกังานอตุสาหกรรมและการรกัษาความปลอดภยั - BIS) 
และกระทรวงการตา่งประเทศ (สาํนกัรกัษาความปลอดภยัระหวา่งประเทศและการไมแ่พรข่ยายอาวุธ - 
ISN, คณะกรรมการกลาโหมควบคมุการคา้)มาตรการดาํเนินการมผีลบงัคบัใช ้
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และมผีลตอ่ทกุประเทศทีเ่ป็นสว่นหนึ่งขององคก์รทีพ่วกเขาทาํผดิกฎหมาย 
ในกรณีของสหภาพยโุรปทีพ่วกเขาจะไดร้บัคาํส ั่งใหส้าํหรบัสมาชกิ28 ประเทศ 

การลงโทษรวมถงึการกระทาํทีจ่ะแชแ่ข็งเงนิทนุ และทรพัยากรทางเศรษฐกจิของคนบางคน 
(ปกตผิูน้ําของประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบจากมาตรการน้ี) การหา้มสง่สนิคา้ (นํ้ามนั) ขอ้จาํกดั ในการนําเขา้ 
และการสง่ออก หา้มในการซื้อ และการขายของผลติภณัฑ์บางตวั ขอ้จาํกดัในทางบรกิารทางการเงนิ, 
เงนิทนุ และธรุกรรมการชาํระเงนิ ฯลฯ 

ในการเชือ่มตอ่กบัการลงโทษ, ลูกจา้งตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัในการทาํความตกลงกบับางกลุม่ (นิตบิคุคล 
หรือบรษิทั) ผูซ้ึง่ถกู "ปฏเิสธ" ("กลุม่ปฏเิสธ"), "กลุม่ทีถ่กูจาํกดัขอบเขต” หรือ "กลุม่บญัชีดาํ") 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการเชือ่มตอ่กบัการตอ่ตา้นการกอ่การรา้ยสากล, คนบางคน และบางบรษิทั 
ทีไ่ดร้บัการระบวุา่เป็น "ปฏเิสธ" หรือ "ถกูจาํกดัขอบเขต " 
และทีเ่ก็บรวบรวมโดยหน่วยงานของรฐัในรายการตา่งๆ2 กอ่นทีจ่ะเขา้ทาํธรุกรรมกบัลูกคา้ใหม ่
หรือพนัธมติรทางธรุกจิอืน่ ๆ 
และหลงัจากนัน้ในชว่งเวลาปกตกิ็จะตอ้งมกีารตรวจสอบวา่เป็นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีเ่กีย่วเนื่องใดๆ  

ความลม้เหลวทยีอมรบัใหก้บัการลงโทษและ / หรือจาํกดัขอบเขต ของการดาํเนินการดว้ย "การถกูปฏเิสธ" 
หรือ "ถกูจาํกดัขอบเขต " บคุคลทีส่ามารถนําไปสูก่ารลงโทษอยา่งรุนแรงสาํหรบัเซเวส (รวมถงึเซเวส 
กลายเป็นบญัชีดาํ, ซึง่จะป้องกนัไมใ่หอ้งคก์รภาครฐั และหลายๆบรษิทั ดาํเนินธรุกจิกบัเซเวส) นอกจากน้ี, 
ยงัอาจรวมถงึความรบัผดิสว่นบคุคล และการจาํคกุ 

เซเวสคาดหวงัวา่ลูกจา้งทกุคนมคีวามคุน้เคยกบัการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงโทษท ัง้หมดสาํ
หรบัธรุกจิของพวกเขา กฎหมายควบคมุการสง่ออก และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเชน่เดยีวกบัรายชือ่ของ 
"การถกูปฏเิสธ" หรือ "ถกูจาํกดัขอบเขต " ฝ่าย หากพนกังานมขีอ้สงสยัใด ๆ 
เกีย่วกบัการทาํธรุกจิกบัทีเ่ฉพาะเจาะจงลูกคา้ หรือผูผ้ลติ หรือเฉพาะประเทศทีม่ ีหรืออาจมกีารลงโทษเขา / 
เธอควรขอคาํปรกึษาทางกฎหมาย 

6. การขดัผลประโชน์ 

ผลประโยน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทั  : มนัเป็นหน้าทีข่องลูกจา้งแตล่ะคนทีจ่ะทาํหน้าทีท่ีซ่ือ่สตัย์ตอ่เซเวส  
และการตดัสนิใจทางธรุกจิเพียงในผลประโยน์ทีด่ทีีส่ดุของเซเวส, 
ซึง่ไมม่พีื้นฐานตอ่ศกัยภาพของผลประโยชน์สว่นบคุคลของเขาและเธอหลีกเลีย่งความขดัแยง้ของผลประโย
ชน์: ลูกจา้งแตล่ะคนจะตอ้งหลีกเลีย่งความขดัแยง้ใด ๆ 
และแมก้ระท ั่งศกัยภาพของภาพลกัษณ์ของการขดัแผลประโยชน์ ในกรณีทีม่กีารขดัผลประโยชน์ 
(ศกัยภาพ) ลูกจา้งทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งแจง้ทนัทแีกผู่บ้งัคบับญัชาของเขา / เธอ และแผนกทรพัยากรบคุคล 
ดงัทีก่ลา่ว และไมไ่ดร้บัอนุญาตในการตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งในนามของเซเวส, มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ 
หรือมอีทิธพิลตอ่คนอืน่ ๆ เมือ่การตดัสนิใจ 

การแขง่ขนักบัเซเวส: ในชว่งระยะเวลาของการจา้งงานของเขา และเธอ 
ลูกจา้งอาจไมม่สีว่นรว่มในกจิกรรมใดการแขง่ขนัใดๆกบัเซเวส หรือการชว่ยเหลือ 
(ไมว่า่จะเป็นการจา้งงาน, ใหค้าํปรกึษา หรือในทางอืน่ ๆ ) บรษิทั หรือองคก์รทีแ่ขง่ขนักบั 
เซเวสไมว่า่ทางตรง หรือทางออ้ม หลงัจากระยะเวลาการจา้งงานของเขา และเธอ, 
ลูกจา้งอาจจะมกีารแขง่ขนั เวน้แตก่ารผกูพนัตามสญัญาภายหลงั ไมม่กีารแขง่ขนั เป็นขอ้ผกูมดักบัเซเวส 
หรือชว่ยเหลือ บรษิทัอืน่ หรือองคก์รมกีารแขง่ขนักบัเซเวส  แตไ่มเ่พียงแคข่อบเขตทีลู่กจา้งจะไมเ่ปิดเผย 
หรือใชข้อ้มลูใดๆ ทีเ่ป็นความลบั (ดา้นธรุกจิ,ดา้นเทคนิค, ความรู ้หรืออืน่ ๆ ) ของเซเวส 

																																																													
2 ดตูวัอยา่งรายการรวบรวมของนิตบิคุคล,กลุม่ และหน่วยงานภายใตก้ารควํ่าบาตรทางการเงนิของสหภาพยโุรป 
(http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm). 
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ผลประโยชน์ของลูกจา้งในบคุคลทีส่าม: ลูกจา้งแตล่ะคนทีย่ดึถอื หรือไดร้บัผลประโยชน์ในลูกคา้, 
ผูจ้ดัจาํหน่าย หรือใหบ้รกิาร หรือพนัธมติรทางธรุกจิของเซเวสไมว่า่ทางตรง หรือทางออ้ม 
จะตอ้งเปิดเผยความจรงิใหก้บัแผนกทรพัยากรบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง และผูบ้งัคบับญัชาของเขา ถา้เขา / 
เธอจะมสีว่นรว่มในการทาํธรุกรรมใดๆ กบัลูกคา้แตล่ะคน, ผูผ้ลติหรือพนัธมติรทางธรุกจิอืน่ ๆ 
หรือถา้ผลประโยชน์ทีจ่ะชว่ยใหเ้ขา / เธอทีจ่ะใชอ้ทิธพิลใดๆ กบัลูกคา้, ผูจ้ดัจาํหน่าย 
หรือพนัธมติรทางธรุกจิอืน่ ๆ นอกจากน้ีลูกจา้งแตล่ะคนทีย่ดึถอื 
หรือไดร้บัผลประโยน์สว่นไดส้ว่นเสยีจากคูแ่ขง่ 
ตอ้งเปิดเผยความจรงิเรือ่งน้ีไปยงัแผนกทรพัยากรบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งและทีป่รกึษาของเขาและเธอ 

ผลประโยชน์ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในบคุคลทีส่าม: กฎระเบยีบดงักลา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยดึถอื 
หรือการไดม้าของผลประโยน์ของลูกจา้งจากลูกคา้, ผูจ้ดัจาํหน่าย, พนัธมติรทางธรุกจิอืน่ ๆ 
หรือคูแ่ขง่ยงัใชโ้ดยวธิคีลา้ยคลงึกนั ถา้เป็นคนทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิกบัลูกจา้ง (คูส่มรส, คูช่ีวติ, บตุร) 
ยดึถอื หรือไดร้บัผลประโยชน์เชน่กนั 

แนวทางของการขดัผลประโยชน์: แนวทางของการขดัผลประโยชน์ของเซเวส 
ถกูกาํหนดในรายละเอยีดเพิม่เตมิกฎระเบยีบในการเชือ่มโยงกบัการหลีกเลีย่ง หรือจดัการกบั (ศกัยภาพ) 
การขดัผลประโยชน์ 

7. การจดัการทรพัย์สนิ (รวมถงึโทรศพัทเ์คลือ่นที ่และคอมพวิเตอร์) 

การจดัการทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ และเป็นแบบขยนัขนัแข็ง: 
ลูกจา้งทกุคนจะตอ้งจดัการกบัสนิทรพัย์ท ัง้หมดของเซเวส ในลกัษณะทีม่คีวามรบัผดิชอบ 
และเป็นแบบขยนัขนัแข็ง และเพือ่ปกป้องสิง่เหลา่น ัน้จากการสญูเสยี, การโจรกรรม,การละเมดิ 
และการเขา้ถงึโดยบคุคลทีส่าม ทรพัสนิย์ยงัรวมถงึไมเ่พียงแคอ่สงัหารมิทรพัย์ และสนิทรพัย์อืน่ทีจ่บัตอ้งได ้ 

ทรพัย์สนิ (เชน่เครือ่งจกัร, เครือ่งมอืตา่งๆ, คอมพวิเตอร์, เครือ่งถา่ยเอกสาร, โทรศพัท)์ 
แตย่งัรวมสนิทรพัย์อืน่ๆทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้(เชน่การประดษิฐ์คดิคน้ตา่งๆ, ความรู,้ ความลบัทางการคา้, ลขิสทิธิ ์
และทรพัย์สนิทางปญัญาตา่งๆ) 

การเคลือ่นยา้ยทรพัย์สนิออกบรเิวณสถานทีต่า่งๆ: 
เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญาตอยา่งชดัเจนโดยผูบ้งัคบับญัชาทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะกรณี 
(ยกเวน้กรณีทีน่โยบายทอ้งถิน่เขม้งวด) ทรพัย์สนิของเซเวส  
จะตอ้งไมถ่กูเลือ่นยา้ยออกจากบรเิวณสถานทีต่า่งๆของเซเวส สิง่น้ีไมไ่ดน้ําไปใชก้บัคอมพวิเตอร์แบบพกพา 
(เชน่โน๊ตบุค๊, แท็บเล็ตพีซี) และโทรศพัทม์อืถอืของบรษิทั ซึง่ของพวกเขา 
"สามารถทีจ่ะใชง้านนอกบรเิวณสถานที ่(โดยเป็นธรรมชาต)ิ 

ใชง้านไดเ้พือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิของเซเวสเทา่น ัน้ : 
เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญาตอยา่งชดัเจนจากผูบ้งัคบับญัชาทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะกรณีสนิทรพัย์สว่นบคุคลของเซเว
ส (เชน่เครือ่งจกัร, เครือ่งมอืตา่งๆ, อปุกรณ์สาํนกังาน) อาจจะใชเ้พียงสาํหรบัการดาํเนินธรุกจิของเซเวส 
แตไ่มไ่ดใ้ชส้าํหรบัสว่นบคุคล หรือธรุกจิของบคุคลทีส่าม   โทรศพัทม์อืถอื 
และคอมพวิเตอร์อาจถกูใชเ้พือ่วตัถปุระสงคส์ว่นบคุคล 
ตามกฎพเิศษทีก่าํหนดไวใ้นนโยบายทีแ่ยกตา่งหากเทา่น ัน้ อยา่งไรก็ตามจะไมม่กีรณีการใชโ้ทรศพัทม์อืถอื 
และคอมพวิเตอร์ (เป็นทรพัย์สนิอืน่ ๆ ) ของเซเวส เพือ่การกอ่กวน, การแบง่แยก หรือสบประมาท 

ใชค้อมพวิเตอร์; อเีมลล์: ในการเชือ่มตอ่กบัการใชค้อมพวิเตอร์ของ บรษิทั ลูกจา้งตอ้งไมใ่ชบ้ญัชีของเซเวส  
หรือกลอ่งจดหมายสว่นตวัเพือ่วตัถปุระสงคใ์ดๆ 
(ยกเวน้กรณีทีพ่วกเขาจะไดร้บัอนุญาตใหท้าํจาํเป็นตอ้งภายใตค้าํส ั่งกฎหมายทอ้งถิน่) 
คอมพวิเตอร์ของบรษิทั อาจถกูใชเ้พือ่วตัถปุระสงคส์ว่นตวัเทา่น ัน้ 
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ทีจ่ะไดร้บัการเขา้ถงึบญัชีสว่นตวัของพวกเขา (เชน่ "Adam.Smith@hotmail.com") 
สารสนเทศและขอ้มลูทีส่ง่จาก หรือไปยงับญัชีเซเวส และ / หรือกลอ่งจดหมายทีเ่ป็นของเซเวส  
และสามารถตรวจสอบโดยเซเวส ในเวลาใดก็ได ้(ขึน้อยูก่บัขอ้จาํกดั 
ทีก่าํหนดโดยการปกป้องขอ้มลูและกฎหมายความเป็นสว่นตวั) อเีมลล์สามารถเป็นเอกสารทางธรุกจิซึง่ - 
เชน่เดยีวกบัเอกสารแบบด ัง้เดมิ – 
จะตอ้งมกีารจดัเก็บในชว่งเวลาหนึ่งของเวลาตามทีก่ฎหมายการคา้และภาษี และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
ดงัน ัน้อเีมลทีไ่ดร้บัจากหรือสง่มาจากคอมพวิเตอร์ของเซเวส จะตอ้งไมถ่กูลบโดยลูกจา้ง 
ยกเวน้กรณีทีเ่ห็นไดช้ดัวา่ไมไ่ดม้คีณุสมบตัเิป็นเอกสารทางธรุกจิทีจ่ะไดร้บัการจดัเก็บตามกฎหมายทอ้งถิน่ 
และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รายละเอยีดเกีย่วกบัการเก็บรกัษา 
และการลบอเีมลล์เริม่ดาํเนินการของแนวทางการถกูแยกจากองคก์ร หรือนโยบายทอ้งถิน่ 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์: หลายๆโปรแกรมคอมพวิเตอร์ไดร้บัอนุญาตใหเ้ซเวส ใชส้าํหรบังานของธรุกจิ 
ลูกจา้งจะตอ้งไมท่าํสาํเนาของโปรแกรมใดๆเหลา่น้ี สาํหรบัการใชง้านสว่นบคุคลของพวกเขา 
หรือเนื่องมาจากจาํนวนใบอนุญาตโปรแกรมท ั่วไปทีม่จีาํกดั สาํเนาใบอนุญาตของโปรแกรมตา่งๆ 
สาํหรบัการใชง้านของ บรษิทั เวน้แตไ่ดร้บัการอนุมตัอิยา่งชดัเจนโดยแผนกไอที 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีอ่าจมไีวรสั หรือองคป์ระกอบทีเ่ป็นอนัตรายอืน่ ๆ ซึง่อาจจะโจมต ี
หรือแมก้ระท ั่งทาํลาย ระบบไอทขีองเซเวส ดงัน ัน้ลูกจา้งไมไ่ดร้บัอนุญาตใหต้ดิต ัง้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
หรือซอฟต์แวร์อืน่ๆของเซเวส ระบบไอทหีรือคอมพวิเตอร์ของบรษิทั ใด ๆ (รวมท ัง้ PC) 
โดยไมไ่ดร้บัอนุมตัจิากแผนกไอท ี

8. การรกัษาความลบั 

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั และความรูท้กัษะของเซเวส: ขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิท์ีเ่ป็นความลบั และการคา้, 
ดา้นเทคนิค และความรูอ้ืน่ๆของเซเวส มคีวามสาํคญัตอ่ความสาํเร็จในระยะยาวของเซเวส ดงัน ัน้ขอ้มลู 
และความรูท้กัษะของเซเวส  
ซึง่จะไมเ่ป็นทีรู่จ้กัตอ่สาธารณชนควรไดร้บัการเปิดเผยภายในกลุม่แกลู่กจา้งของเซเวสทีม่คีวามตอ้งการทีจ่ะ
ทราบขอ้มลู และความรูด้งักลา่ว เพือ่เป็นสว่นหนึ่งของหน้าทีก่ารงานของพวกเขาทา่น ัน้ 
และควรไดร้บัการปกป้องตอ่การเขา้ถงึบคุคลทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั 
และความรูอ้าจถกูเปิดเผยตอ่บคุคลทีส่าม (เชน่ลูกคา้, ทีป่รกึษา หรือพนัธมติรทางธรุกจิ) เทา่น ัน้ 
ถา้และอยูใ่นขอบเขตการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งตามผลประโยชน์ทางธรุกจิของเซเวส 
และบคุคลทีส่ามทีถ่กูผกูมดัไวโ้ดยการรกัษาความลบัทีเ่หมาะสม และไมใ่ชเ้ป็นสญัญาผกูมดั 

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั และความรูท้กัษะของบคุคลทีส่าม: บอ่ยคร ัง้ทีข่อ้มลูลบั 
และความรูท้กัษะของบคุคลทีส่าม (เชน่ลูกคา้, ผูจ้ดัหน่าย, ตวัแทน, ทีป่รกึษา) ไดร้บัการเปิดเผย 
หรือสามารถใชไ้ดก้บัเซเวส และลูกจา้งของบรษิทั ลูกจา้งทกุคนจาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลู 
และความรูท้กัษะทีเ่ป็นความลบั ใหเ้ป็นขอ้มลูความลบัของเซเวส 
และเปิดเผยไดต้อ่เมือ่มกีารยนิยอมของบคุคลทีส่าม หรือผูบ้งัคบับญัชาทีเ่กีย่วขอ้ง  

ระยะเวลาของหน้าทีก่ารรกัษาความลบั: หน้าทีใ่นการปกป้องขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั 
และความรูท้กัษะอยา่งตอ่เนื่องตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน และแมห้ลงัจากการสิน้สดุการจา้ง 
เมือ่ออกจากเซเวสแลว้ ลูกจา้งทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งสง่คนืเอกสาร, แฟ้มขอ้มลู และการบนัทกึตา่ง 
(รวมถงึแฟ้มขอ้มลูอเิล็กทรอนิกส์ และการบนัทกึตา่งๆ) ซึง่บรรจ ุหรือสะทอ้นใหเ้ห็นถงึขอ้มลูความลบั 
และความรูท้กัษะตา่งๆ ใหแ้กเ่ซเวส   
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9. ขอ้มลูการรกัษาความปลอดภยั และการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล 

โดยท ั่วไป: สาํหรบัการดาํเนินงานของธรุกจิของเซเวสขึน้อยูก่บัการใชง้านของระบบอเิล็กทรอนิกส ์
การประมวลผลขอ้มลูและการแลกเปลีย่นของขอ้มลูอเิล็กทรอนิกส์ท ั่วโลก ระบบเหลา่น้ี 
และการแลกเปลีย่นน้ีแบกรบัความเสีย่งที ่(i) 
บคุคลทีส่ามไดร้บัการเขา้ถงึขอ้มลูของเซเวสโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต และทาํใหเ้กดิความเสยีหายใหก้บัเซเวส 
โดยการใช,้ แกไ้ข หรือทาํลายขอ้มลูเหลา่น้ี และ (ii) ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในทางทีผ่ดิ 
และความลบัสว่นบคุคลทีถ่กูละเมดิ  

การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู: 
ลูกจา้งทกุคนจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจกบัมาตรการทีเ่หมาะสมโดยบคุคลทีส่ามทีไ่มส่ามรถเขา้ถงึขอ้มลูใด ๆ 
(รวมถงึ,ไมถ่กูจาํกดักบัขอ้มลูอเิล็กทรอนิกส์) ของเซเวส มาตรการเหลา่น้ีรวมถงึ, ทา่มกลางขอ้อืน่ ๆ : 

• มสีถานทีท่ีไ่ดร้บัการป้องกนัจากการเขา้ถงึทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตโดยบคุคลทีส่าม 
• ไมล่ะทิง้เอกสารใดๆ ทีม่ขีอ้มลูทีส่าํคญัทีไ่มม่กีารป้องกนัในสถานทีท่าํงาน เมือ่ออกจากหอ้ง 
• ไมน่ําเอกสารใดๆ ทีม่ขีอ้มลูทีส่าํคญัออกจากสาํนกังาน ยกเวน้กรณีทีจ่าํเป็น และมขีอบเขตเทา่ทีจ่าํเป็น 
(เชน่สาํหรบัการประชุมกบัลูกคา้หรือสาํหรบัการทาํงานทีบ่า้น) 

• เพือ่ป้องกนัการโจรกรรมคอมพวิเตอร์ และการเขา้ถงึโดยบคุคลทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต 
(โดยเฉพาะเมือ่มกีารเดนิทาง) 

• การใชร้หสัผา่นทีเ่หมาะสม,มกีารเปลีย่นรหสัผา่นในชว่งเวลาปกตแิละไมเ่ปิดเผยรหสัผา่นไปยงับคุคลทีส่าม 
• จะมไีฟร์วอลล์ หรือความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร์ 

และการปรบัปรุงโปรแกรมป้องกนัไวรสัทีต่ดิต ัง้บนคอมพวิเตอร์อยา่งสมํ่าเสมอ 
• ไมเ่ชือ่มตอ่ฮาร์ดแวร์ใดๆ (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก และอปุกรณ์เก็บขอ้มลู) 

กบัคอมพวิเตอร์ของบรษิทั เวน้แตฮ่าร์ดแวร์ดงักลา่ว และการใชง้านทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากฝ่ายไอที 
• ไมต่ดิต ัง้ซอฟต์แวร์ใดๆในคอมพวิเตอร์ของบรษิทั โดยไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากฝ่ายไอท ี
• ไมจ่ดัเก็บขอ้มลูใดๆของบรษิทั ในคอมพวิเตอร์สว่นตวั หรืออปุกรณ์คอมพวิเตอร์สว่นตวัใด ๆ 
(โดยเฉพาะฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรืออปุกรณ์เก็บขอ้มลูใดๆ) 

นอกจากน้ีลูกจา้งทีร่บัผดิชอบในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูจะตอ้งแน่ใจวา่ (i) 
การทีลู่กจา้งเขา้ระบบของขอ้มลูเทา่น ัน้ทีพ่วกเขาจาํเป็นตอ้งใชส้าํหรบัผลการดาํเนินงานของพวกเขา (ii) 
วา่การเขา้ระบบจะถกูจาํกดั โดยมาตรการทางเทคนิคทีเ่หมาะสม และ (iii)  
ขอ้จาํกดัของการเขา้ระบบจะถกูควบคมุ และการตรวจสอบไดใ้นชว่งเวลาปกต ิ

การปกป้องขอ้มลู และกฎหมายความเป็นสว่นตวั: เขตอาํนาจศาลหลายแหง่ (เชน่สหภาพยโุรป 
และประเทศสมาชกิ) การปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล และความเป็นสว่นตวัของบคุคล ตามกฎหมาย 
และกฎระเบยีบทีเ่ขม้งวด คาํวา่ "ขอ้มลูสว่นบคุคล" รวมถงึขอ้มลูท ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคล (เชน่ชือ่, ทีอ่ยู,่ 
หมายเลขโทรศพัท,์ วนัเกดิ, เงนิเดอืน, เชื้อชาต,ิศาสนา ฯลฯ ) วา่บคุคลดงักลา่วเป็นลูกจา้ง, 
ลูกคา้หรือบคุคลอืน่ใด 

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎระเบยีบขอ้บงัคบั และกาํหนดเงือ่นไขโดยพื้นฐานความตอ้งการที ่
"ข ัน้ตอน" จากการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลผา่นการประมวลผล 
และจดัเก็บขอ้มลูเหลา่น ัน้ในการถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงับคุคลทีส่าม 
(รวมถงึการโอนยา้ยจากบรษิทัหนึ่งไปยงัอกีบรษิทัของกลุม่เซเวส) ลูกจา้งท ัง้หมดทีค่าดวา่จะทาํใหคุ้น้เคย 
และปฏบิตัติามการป้องกนัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง และความเป็นสว่นตวัของกฎหมาย และกฎระเบยีบขอ้บงัคบั 

  



Ref.v1 

 13 

10. การสือ่สาร 

การสือ่สารภายใน และภายนอกทีเ่หมาะสมมคีวามสาํคญัสาํหรบัตอ่ความสาํเร็จของเซเวส และหน่วยธรุกจิ 
เมือ่มกีารสือ่สารของลูกจา้งแตล่ะคน จะไดร้บัการยกยอ่งในฐานะตวัแทน และทตูของเซเวส 
ตอ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษในการสือ่สารตลอดเวลาในลกัษณะมอือาชีพ และรอบคอบ 

การสือ่สารใหส้าธารณชนทกุคนจะตอ้งเป็นความจรงิ, ถกูตอ้ง, โปรง่ใส และทนักาํหนดเวลา 

เมือ่มกีารสือ่สารภายนอก (ตวัอยา่งเชน่กบัลูกคา้, ผูผ้ลติ) ไมม่แีผนการทางธรุกจิ 
และไมม่ขีอ้มลูทางธรุกจิหรือการเงนิของเซเวส อาจถกูเปิดเผยเวน้แตว่า่ 
เซเวสมกีารเผยแพรอ่ยา่งเป็นทางการตอ่การวางแผน และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง หรือ ซีเอฟโอของกลุม่เซเวส 
จะมมีตอินุมตักิารเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว 

ลูกจา้งท ัง้หมดถกูคาดหวงัทีจ่ะปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัเมือ่มกีารสง่ขอ้ความอเีมลล์เป็นการสง่จดหมายอยา่ง
เป็นทางการมนัเป็นเรือ่งงา่ยทีจ่ะสง่ขอ้ความผดิพลาด ผูร้บัขอ้ความทีร่ะบจุะตอ้งมกีารตรวจสอบอยูเ่สมอ 
กอ่นทีจ่ะสง่ขอ้ความ และตอ้งจาํใหม้ ั่นวา่ขอ้ความอเีมลล์จะถกูสง่ตอ่ไดอ้ยา่งงา่ยดาย 
โดยปราศจากความรูข้องผูส้ง่ไปยงัผูร้บัเพิม่เตมิ  
และสิง่ทีอ่าจจะดเูหมอืนเป็นอารมณ์ขนัทีจ่ะเป็นเพือ่นสนิทอาจจะไมพ่อใจแกบ่คุคลอืน่ 
นอกจากน้ีจะตอ้งจาํใหม้ ั่นวา่ขอ้มลูอเิล็กทรอนิกส์อาจจะตอ้งไดร้บัการเปิดเผยในกรณีทีม่กีารรอ้งขอหมายศาล 
หรือการรอ้งขอใหค้น้หา และโดยท ั่วไปขอ้มลูอเิล็กทรอนิกส์ใดๆทีถ่กูลบทิง้ ทีส่ามารถผลติใหมไ่ดอ้กีคร ัง้ 

การสือ่สารเพือ่สือ่สาธารณะทกุชนิด (หนงัสอืพมิพ์, วทิย,ุ โทรทศัน์) จะตอ้งทาํเฉพาะทาง 
หรือไดร้บัการอนุมตัโิดยแผนกสือ่สาร / ผูจ้ดัการฝ่ายการสือ่สารของกลุม่เซเวส หรือหน่วยธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
ดงัน ัน้ลูกจา้งทกุคนจะอา้งองิขอ้สงสยัใดๆ จากสือ่สาธารณะถงึแผนกสือ่สาร / ผูจ้ดัการฝ่ายการสือ่สาร 

การสือ่สารท ัง้หมดกบัธนาคาร และนกัลงทนุอืน่ๆ จะตอ้งทาํโดยเฉพาะฝ่ายการเงนิ 
ดงัน ัน้ลูกจา้งทกุคนจะอา้งองิขอ้สงสยัใดๆ จากธนาคาร หรือผูล้งทนุอืน่ ๆ แกฝ่่ายการเงนิ 

11. ความถกูตอ้งสมบรูณ์, ประวตักิารบนัทกึตา่งๆ และขอ้มลูทางการเงนิ 

โดยท ั่วไป: เซเวสหวงัวา่จากลูกจา้งทกุคน มคีวามสมบรูณ์แน่นอน และไมท่นตอ่พฤตกิรรมการหลอกลวงใด ๆ - 
ไมว่า่จะเผชญิหน้ากบับรษิทั หรือลูกจา้ง, ลูกคา้, ผูผ้ลติ หรือพนัธมติรทางธรุกจิอืน่ๆ, ธนาคาร 
และผูใ้หบ้รกิารทรพัยากรทางการเงนิ, หรือสถาบนัของรฐั 

หนงัสอื และประวตักิารบนัทกึตา่งๆ: ลูกจา้งทกุคนทีส่รา้ง 
หรือรบัผดิชอบตอ่หนงัสอืและประวตักิารบนัทกึตา่งๆของเซเวส (ไมว่า่จะในรูปแบบกระดาษ 
หรืออเิล็กทรอนิกส์) จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่: 

• หนงัสอื และประวตักิารบนัทกึตา่งๆ ตอ้งครบถว้น ถกูตอ้ง และสะทอ้นใหเ้ห็นถงึการเปลีย่นแปลง, 
คา่ใชจ้า่ยสนิทรพัย์ และหน้ีสนิของ บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเซเวสอยา่งเป็นธรรม 

• หนงัสอื และประวตักิารบนัทกึตา่งๆ ประกอบดว้ยสิง่ทีผ่ดิ, หลอกลวง หรือการปลอมแปลงรายการอืน่ๆ 
• รายการท ัง้หมดถกูสรา้งขึน้ในเวลาทีเ่หมาะสม 
• รายการทีม่ตีอ้งสอดคลอ้ง กบักฎระเบยีบทางบญัชี และมาตรฐาน 
• หนงัสอืทกุฉบบั และประวตัมิกีารบนัทกึตา่งๆจะถกูรกัษา 

และเก็บไวใ้นการปฏบิตัติามกฎหมายทีบ่งัคบัใช,้กฎระเบยีบ และมาตรฐานการบญัชี 
• การเปลีย่นแปลงใดๆของหนงัสอื และประวตักิารบนัทกึไดร้บัการยกเวน้ หรือสามารถตรวจสอบได ้

รายละเอยีดอืน่ๆเพิม่เตมิไดถ้กูเริม่ตน้แนวทางการบญัชีทีอ่อกโดย ฝ่ายการเงนิของเซเวส 
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เพือ่ใหแ้น่ใจวา่หนงัสอื และประวตักิารบนัทกึจะถกูเก็บไวอ้ยา่งถกูรกัษา และเก็บไว ้
ทางเซเวสจะดาํเนินการตรวจสอบทางการเงนิเป็นคร ัง้คราว 

กองทนุรวมทีไ่มเ่ปิดเผยหรือมไิดล้งประวตับินัทกึไว:้ ไมม่ลีูกจา้งคนใดอาจจดัต ัง้ หรือเก็บ 
กองทนุรวมทีไ่มเ่ปิดเผยหรือมไิดล้งประวตับินัทกึ หรือทรพัย์สนิของเซเวส 

การเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิ: ขอ้มลูทางการเงนิของเซเวส (เชน่การขาย, ผลกาํไรกอ่นเสยีดอกเบีย้ 
และภาษี และคา่เสือ่มราคา, ผลกาํไรข ัน้ตน้, ไดก้าํไร หรือขาดทนุ) ไมต่อ้งมกีารหารือ 
หรือเปิดเผยตอ่บคุคลทีส่ามเวน้แตข่อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ถกูปลอ่ยออกมาอยา่งเป็นทางการจากฝ่ายการเงนิ หรือ 
ประธานฝ่ายการเงนิของกลุม่เซเวสอนุมตักิารอภปิรายการหรือเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว 

12. กฎเบือ้งตน้ของการจา่ยเงนิตา่งๆ 

การออกเอกสารทีเ่หมาะสม: การชาํระเงนิแตล่ะคร ัง้โดย 
หรือในนามของเซเวสจะตอ้งทาํเฉพาะบนพื้นฐานของความเหมาะสม (เขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรือแบบอเิล็กทรอนิกส์) การออกเอกสารซึง่เห็นไดช้ดัวา่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึเหตผุลของการชาํระเงนิ 
และการชาํระเงนิทีถ่กูตอ้ง 

สิง่จาํเป็นสาํหรบัการทาํธรุกรรมทางธรุกจิ (Principal of 4-eyes): การชาํระเงนิแตล่ะคร ัง้โดย 
หรือในนามของเซเวสแตล่ะคร ัง้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูใ้หอ้นุญาตอยา่งน้อยสองคน 
การชาํระเงนิคนืคา่ใชจ้า่ยของลูกจา้ง (เชน่คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 
จะตอ้งไดร้บัการลงนามโดยผูบ้งัคบับญัชาทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประเภทของการชาํระเงนิ: เพือ่ทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจถงึความโปรง่ใส 
ทีม่ขีอบเขตการชาํระเงนิทีเ่ป็นไปไดโ้ดย หรือในนามของเซเวส จะทาํไดโ้ดยการโอนเงนิผา่นธนาคาร 
หรือเช็ค; ชาํระเงนิดว้ยเงนิสดควรจะหลีกเลีย่งเทา่ทีเ่ป็นไปได ้
และไดร้บัอนุญาตเฉพาะสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถขอเงนิคนืได ้(เชน่การชาํระเงนิของคา่อาหารธกุจิ, 
แท็กซี,่ แสตมป์อากร) 

การชาํระเงนิสด: หากการชาํระเงนิเสดไมส่ามารถหลีกเลีย่งได,้ 
ลูกจา้งตอ้งแสดงเอกสารการชาํระเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง และระบชุือ่ของผูช้าํระเงนิ 
และบคุคลทีไ่ดร้บัการอนุมตักิารชาํระเงนิสด, ชือ่ และทีอ่ยูข่องผูร้บั,จาํนวนเงนิ, วนัที ่
และจุดประสงคข์องการชาํระเงนิ เอกสารจะตอ้งสง่ตอ่ไปทนัททีีฝ่่ายการเงนิ 

การชาํระเงนิแกผู่ร้บัผลประโยชน์เทา่น ัน้: การชาํระเงนิท ัง้หมดจะตอ้งทาํโดยกลุม่ หรือคณะโดยตรง 
บญัชีธนาคารของกลุม่ หรือคณะบคุคลทีจ่ะกาํหนดชือ่ของผูร้บัผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ไมม่ลีูกจา้งจะทาํใหก้ารถา่ยโอนไปยงับญัชีใดหมายเลขใดๆ หรือบญัชีของบคุคลทีส่าม 
(แมว้า่จะรอ้งขอโดยบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง) แมว้า่การชาํระเงนิจะทาํเพือ่ผูร้บัประโยชน์โดยตรง 
ซึง่จะทาํกบับญัชีของผูร้บัผลประโยชน์ในประเทศทีม่ผีูร้บัผลประโยชน์มฐีานอยู ่
หรือสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั ขอ้ยกเวน้ตา่งๆ 
จาํเป็นตอ้งไดร้บัการอนุมตัโิดยประธานฝ่ายการเงนิของกลุม่เซเวส  

การชาํระเงนิใหก้บัตวัเอง: ลูกจา้งจะไมท่าํใหม้กีารอนุมตั ิหรือมผีลตอ่การชาํระเงนิใดๆของเซเวส แกต่นเอง 
(เชน่การชดใชเ้งนิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) หรือบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
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13. การฟอกเงนิ 

เซเวสมคีวามมุง่ม ั่นในการดาํเนินธรุกจิเฉพาะกบัผูผ้ลติ,ลูกคา้และพนัธมติรทางธรุกจิทีม่ชีือ่เสยีง 
ผูว้ิง่ดาํเนินธรุกจิของพวกเขาในลกัษณะทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 
และมเีงนิทนุมาจากแหลง่ทีม่าทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 
ดงัน ัน้ลูกจา้งทกุคนตอ้งปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดัตามกฎหมายป้องกนัการฟอกเงนิ 
และวธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งภายในบรษิทั 
ทีอ่อกแบบมาเพือ่ตรวจสอบและยบัย ัง้รูปแบบทีน่่าสงสยัของการชาํระเงนิ ชาํระเงนิดว้ยเงนิสดทีส่าํคญัใด ๆ 
โดยลูกคา้ และบคุคลอืน่ เซเวสและการชาํระเงนิใดๆ จากบญัชีของบคุคลทีส่าม 
หรือบญัชีของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในกลุม่ของประเทศ "วกิฤต" 
จะตอ้งไดร้บัการยอมรบัเฉพาะหลงัจากทีม่กีารตรวจสอบรูปพรรณ และความสมบรูณ์ของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ลูกจา้งทกุคนจะตอ้งรายงานพฤตกิรรมทีน่่าสงสยัใดๆ ทีแ่สดงใหเ้ห็นการฟอกเงนิของผูจ้ดัจาํหน่าย, ลูกคา้ 
หรือบคุคลอืน่ๆ (ในอนาคต) พนัธมติรทางธรุกจิแกห่วัหน้าเจา้หน้าทีก่าํกบัดแูล 
บคุคลคนทีไ่ดร้บัผลกระทบจะตอ้งไมไ่ดร้บัแจง้เกีย่วกบัความสงสยัใดๆ ดงักลา่ว 

14. สทิธมินุษยชน และการวา่จา้งงาน 

สทิธมินุษยชน: 
เซเวสใหค้วามเคารพและสนบัสนุนการป้องกนัของประกาศสทิธมินุษยชนในระดบัสากลในแนวเดยีวกนักบั
สหประชาชาตปิฏญิญาสากลของสทิธมินุษยชน 

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO): 
เซเวสสนบัสนุนหลกัการทีว่างไวใ้นประกาศขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศเกีย่วกบัหลกัการ 
และสทิธขิ ัน้พื้นฐานในการทาํงาน สนบัสนุนการทาํงานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศในการกาํหนด 
และบงัคบัใชแ้รงงานระหวา่งประเทศ และมาตรฐานทางสงัคม 
และการสรา้งงานในเงือ่นไขของศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ตามความตอ้งการหลกัสาํหรบัการตอ่สูก้บัความยาก
จน 

การเคารพในตวับคุคล: เซเวสดาํเนินธรุกจิในลกัษณะทีต่ระหนกัถงึสทิธขิองบคุคลทกุคน 
ทีจ่ะไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งมศีกัดิศ์รี และความเคารพ 
และการทาํงานในสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอสิระจากการกอ่กวน, การทาํรา้ยรา่งกาย, การลว่งละเมดิทางวาจา  
หรือคกุคาม และขม่ขู ่

เสรีภาพในการสมาคม: เซเวสยอมรบั และสง่เสรมิเสรีภาพในการสมาคม 
และสทิธขิองคนงานทีจ่ะเจรจาตอ่รองภายในขอบเขตของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีแ่พรห่ลาย 
เซเวสแน่ใจวา่ตวัแทนแหง่สหภาพแรงงานไมไ่ดป้ฏบิตัอิยา่งเลือกทีร่กัมกัทีช่งั 

แรงงานบงัคบั: เซเวสไมย่อมทนตอ่รูปแบบของการบงัคบัใชแ้รงงานใดๆ 

แรงงานเด็ก: เซเวสสนบัสนุนการกาํจดัการแสวงหาประโชน์อยา่งไมถ่กูตอ้งจากแรงงานเด็ก 
การจา้งงานแกค่นงานทีม่อีายอุยา่งน้อย15ปี หรือถา้อายทุีส่งูกวา่จาํกดัขึน้มผีลบงัคบัใชใ้นประเทศนัน้ๆ  
ดงัน ัน้อายทุีจ่าํกดัเซเวสยอมรบัเฉพาะอายตุํ่าสดุ14ปี โดยวธิกีารยกเวน้ถา้อายขุ ัน้ตํ่าตามกฎหมาย14ปี 
มผีลบงัคบัใชใ้นประเทศทีก่ารทาํงานจะถกูดาํเนินการ 
เซเวสมุง่ม ั่นทีจ่ะปฏบิตัติามอนุสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัอายขุ ัน้ตํ่าสาํหรบัการเขา้สูก่ารจา้งงาน 
(การประชุมที1่38 ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ) เชน่เดยีวกบัการประชุมเกีย่วกบัการหา้ม 
และการดาํเนินการในทนัท ีสาํหรบัการกาํจดัในรูปแบบทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุของการใชแ้รงงานเด็ก 
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(การประชุมที1่82 ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ) 
หากกฎระเบยีบแหง่ชาตทิีเ่กีย่วขอ้งแรงงานเด็กจะมาตรการทีเ่ขม้งวดเหลา่น้ีจะมอีาํนาจเหนือกวา่ 

ช ั่วโมงการทาํงาน: คนงานจะตอ้งไมท่าํงานมากเกนิช ั่วโมง 
หรือทาํงานโดยไมม่รีะยะเวลาทีเ่พียงพอตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัในทอ้งถิน่ 

คา่ตอบแทน: เซเวสปฏบิตัติามกฎหมายทอ้งถิน่เกีย่วกบัการจา่ยเงนิของการทาํงาน 
รวมท ัง้กฎระเบยีบสาํหรบัการชาํระเงนิใดๆ ในระหวา่งการลาป่วย และกฎระเบยีบใดๆ วา่ดว้ยคา่จา้งข ัน้ตํ่า 
ทีเ่คารพตอ่หลกัการของ "จา่ยเทา่ๆกนัสาํหรบัการทาํงานทีม่คีา่เทา่กนั" 

โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนัการจา้งงาน: 
เซเวสยนิยอมปฏบิตัติามกฎระเบยีบท ัง้หมดของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหโ้อกาสการจา้งงานทีเ่ทา่เทยีมกนั 
และไมย่อมทนตอ่การเลือกปฏบิตัใิดๆ ทีผ่ดิกฎหมายของลูกจา้ง 
เวน้แตก่ฎหมายระดบัชาตทิีช่ดัแจง้ใหเ้ลือกตามเกณฑ์ทีร่ะบุ การวา่จา้งงานของเซเวส, 
การชดเชยและสง่เสรมิลูกจา้งบนพื้นฐานของคณุสมบตั ิและประสทิธภิาพการทาํงานของพวกเขา 

การเลือกปฏบิตั:ิ เซเวสจะกระทาํภายในขอบเขตของกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กดิขึน้ 
เพือ่ใหต้รงขา้มทกุรูปแบบของการเลือกปฏบิตั ิซึง่รวมถงึการทีลู่กจา้งจะไมเ่ลือกปฏบิตัใิดๆ ทีลู่กจา้ง 
หรือพนัธมติรทางธรุกจิ ทีอ่ยูบ่นพื้นฐานของเผา่พนัธุ์,   วฒันธรรม, ศาสนา, อาย,ุ ความพกิาร, เชื้อชาต,ิ 
เพศ หรือรสนิยมทางเพศ 

พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม และการลว่งละเมดิ: การเคารพผูอ้ืน่เป็นพื้นฐานทางวฒันธรรมของเซเวส 
ดงัน ัน้ลูกจา้งคนจะตอ้งมุง่ม ั่นทีจ่ะใหแ้น่ใจวา่สภาพแวดลอ้มการทาํงานใหค้วามเคารพ 
และปราศจากพฤตกิรรมใดๆทีไ่มเ่หมาะสม หรือลว่งละเมดิ การลว่งละเมดิใดๆ ของลูกจา้ง 
หรือพนัธมติรทางธรุกจิใดๆ และพฤตกิรรมทีน่่ารงัเกยีจ ไมว่า่จะเป็นทางเพศ 
หรือตอ่บคุคลอืน่เป็นสิง่ตอ้งหา้มอยา่งเครง่ครดั 

การรอ้งเรียน: 
ลูกจา้งคนใดก็ตามจะเชือ่วา่เขาหรือเธอไดถ้กูยดัเยยีดใหเ้ลือกปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมายพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมหรือ
ลว่งละเมดิ ควรนําเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้แจง้ตอ่ผูบ้งัคบับญัชา หรือฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
หรือหวัหน้าเจา้หน้าทีก่าํกบัดแูลทนัท ีการรอ้งทกุขด์งัจะไดร้บัมกีารตรวจสอบทนัท ี
หากการตรวจสอบพสิจูน์ไดว้า่เป็นการเลือกปฏบิตัพิฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมหรือลว่งละเมดิ 
ทางเซเวสจะดาํเนินการแกไ้ขทนัท ีลูกจา้งทีร่อ้งเรียนดว้ยความสจุรติใจจะไมถ่กูตาํหนิ 
หรือไดร้บัการปฏบิตัใินทางลบเพราะไดท้าํเรือ่งรอ้งเรียน 

15. ดา้นสขุภาพ และความปลอดภยั 

การปฏบิตัติอ่ดา้นสขุภาพ และความปลอดภยั: 
เซเวสมคีวามมุง่ม ั่นทีจ่ะใหส้ภาพแวดลอ้มของการทาํงานเป็นอยา่งปลอดภยั 
และการมสีขุภาพดแีกลู่กจา้งทกุคน 
และมคีวามกระตอืรือรน้อยา่งตอ่เนื่องในการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มการทาํงาน ในทาํนองเดยีวกนั 
เซเวสมคีวามมุง่ม ั่นเพือ่ใหแ้น่ใจวา่การดาํเนินงานไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุสขุภาพและความปลอดภยั
แกเ่พือ่นบา้น และพยายามลดผลกระทบตอ่สขุภาพ 
และความปลอดภยัอาจเกดิขึน้ในพื้นทีใ่กลเ้คยีงอยา่งถาวร 

มาตรการพื้นฐาน: 
เป็นขอ้บงัคบัวา่ในแตล่ะโรงงานและสาํนกังานของเซเวสตอ้งมมีาตรการทีเ่หมาะสมสาํหรบั 
การปฐมพยาบาลเบือ่งตน้, การดบัเพลงิ และการอพยพ ของลูกจา้งทีเ่กีย่วขอ้ง ในการใชอ้ปุรณ์ตา่งๆ 
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และมกีารตรวจสอบและการฝึกอบรมอยา่งสมํ่าเสมอ 
ลงบนัทกึการฝึกอบรมความปลอดภยัทีเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการจะตอ้งไดร้บัเก็บการรกัษาไว ้

การตรวจโรค: ตามกาํหนดตามขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
เซเวสจดัใหม้กีารตรวจโรคแกลู่กจา้งผูซ้ึง่มคีวามเสีย่งตอ่สขุภาพทีเ่ชือ่มโยงมาจากการปฏบิตังิานของพวกเขา  

การเรียนการสอนเบือ้งตน้ และการฝึกอบรมลูกจา้ง: มนัเป็นความรบัผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชา ทีลู่กจา้งใหม ่
และลูกจา้งของงาน หรือสถานทีท่าํงานใหมแ่ตล่ะคน 
จะไดร้บัคาํแนะนําเกีย่วกบัความเสีย่งเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงาน หรือสถานทีท่าํงาน 
และการฝึกอบรมเกีย่วกบัสขุภาพ และปญัหาดา้นความปลอดภยั ทีม่ใีหก้ารเรียนการสอนเบือ้งตน้ 
และการฝึกอบรมเป็นประจาํจะไดร้บัการจดบนัทกึไว ้

อปุกรณ์ความปลอดภยั: เซเวสจดัใหม้อีปุกรณ์ความปลอดภยัทีจ่าํเป็นท ัง้หมด 

ประเด็นการใหค้วามสาํคญักบัสขุภาพ และความปลอดภยั: 
เซเวสหวงัวา่จากลูกจา้งวา่ของพวกเขามใีหค้วามใสใ่จกบัประเด็นการใหค้วามสาํคญักบัสขุภาพ 
และความปลอดภยัอยา่งตอ่เนื่อง 
และการดาํเนินการของพวกเขาในลกัษณะทีช่ว่ยป้องกนัสขุภาพและความปลอดภยัของตวัเอง 
ของลูกจา้งและเพือ่นบา้นเซเวส  

การเกดิอบุตัเิหตรุะหวา่งการทาํงาน: ทกุสิง่ทกุอยา่งเริม่ตน้ดว้ยการป้องกนั ดงัน ัน้ตวัอาคาร 
และผูจ้ดัการสาํนกังานทกุคนมคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนินการทีด่ทีีส่ดุดว้ยมาตรการป้องกนัอบุตัเิหต ุ
การเกดิอบุตัเิหตรุะหวา่งทกุประเภทการจะไดร้บัการลงบนัทกึ, ตรวจสอบ และวเิคราะห์ 
การทาํใหถ้กูตอ้งอยา่งเหมาะสม และมาตรการแกไ้ขทีจ่ะตอ้งดาํเนินการ 

การรายงาน: ผูบ้รหิารระดบัสงูของกลุม่เซเวสจะไดร้บั (อยา่งน้อย) 
การรายงานสรุปประจาํไตรมาสของการเกดิอบุตัเิหต ุและปญัหาสขุภาพและความปลอดภยั 
ทีเ่กีย่วขอ้งท ัง้หมด  พรอ้มกบัขอ้เสนอในการปรบัปรุงสถานการณ์ 
อบุตัเิหตรุา้ยแรงและอบุตัเิหตทุีม่กีารบาดเจ็บตอ่รา่งกายอยา่งสาหสัใดๆ  
จะตอ้งรายงานแกท่ีผู่บ้รหิารระดบัสงูของกลุม่เซเวส ทนัทรีายละเอยีดจะกาํหนดไวใ้นนโยบายทีแ่ยกตา่งหาก 

16. ความปลอดภยัและคณุภาพในผลติภณัฑ ์ 

มนัมคีวามสาํคญัสงูสดุสาํหรบัเซเวส และประสบความสาํเร็จในระยะยาวนาน 
ซึง่ผลติภณัฑ์ของเซเวสมคีวามปลอดภยัและมคีณุภาพสงู ดงัน ัน้ลูกจา้งจงึมคีวามรบัผดิชอบในการพฒันา, 
การตลาดและ / หรือการขายสนิคา้ตอ้งใหแ้น่ใจวา่: 

• ความตอ้งการความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายจะตอ้งถกูนํามาพจิารณาในระหวา่งการ
ออกแบบ,การพฒันา และการตลาดของทกุๆผลติภณัฑ์ 

• กอ่นทาํการตลาด และการขายผลติภณัฑ์, ,มนัเป็นไดว้า่ผลกระทบตอ่ของผลติภณัฑ์ใหมม่คีวามปลอดภยั 
และตอ่สขุภาพของประชาชน และสภาพแวดลอ้ม มกีารตรวจสอบอยา่งละเอยีด 
และการวนิิจฉยัทีเ่ป็นเอกสารประกอบ 

• ผลติภณัฑ์ใหมจ่ะไดร้บัการวางตลาด จะมกีารยนืยนัวา่ผลติภณัทน์ ัน้ๆ 
ไมไ่ดเ้ป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยั 
และสขุภาพของประชาชนเมือ่นํามาใชต้ามวตัถปุระสงคข์องพวกเขา 
หรือสามารถมองเห็นหนทางลว่งหน้าได ้และไมม่กีารหลีกเลีย่งตอ่ผลกระทบทีส่าํคญัตอ่สิง่แวดลอ้ม  

• ผลติภณัฑ์ท ัง้หมดจะถกูจาํหน่ายพรอ้มกบัคาํแนะนําทีช่ดัเจนเกีย่วกบัวธิกีารใชผ้ลติภณัฑ์ 
และเพือ่หลีกเลีย่ง หรือลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิเชือ่มโยงกบัการใชง้าน 
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• ผลติภณัฑ์ท ัง้หมดจะถกูตรวจสอบอยา่งตอ่เนื่องดว้ยการเอาใจใสใ่นการคน้พบของผลกระทบตอ่ความปลอด
ภยั, สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม และเอาใจใสต่อ่ในการประชุมทางกฎหมายใดๆทีว่า่ดว้ยสขุภาพ 
และความตอ้งการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

• ผลติภณัฑ์ท ัง้หมดจะถกูตรวจสอบอยา่งตอ่เนื่องดว้ยการเอาใจใส ่ตอ่คณุภาพของผลติภณัฑ ์
และการปรบัปรุงคณุภาพทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

17. การรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

เซเวสมุง่ม ั่นทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัทีม่คีวามรบัผดิชอบ และเอาใจใสต่อ่สิง่แวดลอ้ม 
ขณะทีก่ารดาํเนินกจิกรรมทางธรุกจิ 
การรกัษาสิง่แวดลอ้มและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ลีาํดบัความสาํคญัสงูสาํหรบัเซเวส  

เซเวสจะดาํเนินการในการปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดัตอ่กฎหมาย และกฎระเบยีบเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
และยงัมุง่ม ั่นทีจ่ะดาํเนินการในลกัษณะทีม่คีวามปลอดภยัสาํหรบัสภาพแวดลอ้มอยา่งตอ่เนื่อง 
และเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ลูกจา้งทกุคนจะตอ้งทาํใหต้วัเองคุน้เคย และปฏบิตัติามกฎหมายสิง่แวดลอ้มและกฎระเบยีบอยา่งเครง่ครดั 
ลูกจา้งจะมสีว่นรว่มในพฤตกิรรมของตวัเองเพือ่เป้าหมายในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
และการอนุรกัษ์ทรพัยากรทางธรรมชาต ิทีน่อกเหนือไปจากความตอ้งการของกฎหมายปจัจุบนั 
เซเวสใหม้ีการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

เซเวสไดต้รวจสอบการใชพ้ลงังานและนํ้า และการสรา้งของเสยีในแตล่ะโรงงาน 
เซเวสมุง่ม ั่นทีจ่ะลดปรมิาณการบรโิภคพลงังานและนํ้า และปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
เทา่ทีเ่ป็นไปไดข้องเสยีจะถกูนํากลบัมาใชใ้นกระบวนการผลติตอ่ไป 

18. การสง่เสรมิการปฎบิตักิารทางธรุกจิทีด่ทีีส่ดุ; 
ความสมบรูณ์ถกูตอ้งของการทบทวนพจิารณาของพนัธมติรทางธรุกจิ  

การสง่เสรมิการปฏบิตัธิรุกจิทีด่ทีีส่ดุในหมูผู่จ้ดัจาํหน่าย: 
ลูกจา้งตอ้งสือ่สารหลกัการพื้นฐานของจรรยาบรรณกบัผูจ้ดัจาํหน่ายของเซเวสในขอบเขตทีเ่หมาะสม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกเขาจะสง่เสรมิในหมูผู่จ้ดัจาํหน่ายของเซเวส และพวกเขาตอ้งการทีจ่ะปฏบิตัติาม 

• การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัท ัง้หมด 
(รวมถงึโดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายตอ่ตา้นความไวว้างใจและการตอ่ตา้นการทจุรติ / 
กฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบน 

• หลกัการทีว่างไวใ้นปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาตสิทิธมินุษยชน 
• หลกัการทีว่างไวใ้นปฏญิญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศเกีย่วกบัหลกัการ 

และสทิธขิ ัน้พื้นฐานในการทาํงาน (รวมถงึโดยเฉพาะอยา่งยิง่การสง่เสรมิโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกนั 
และการปฏบิตัขิองลูกจา้งโดยไมค่าํนึงถงึสผีวิ,เชื้อชาต,ิสญัชาต,ิความพกิาร,เพศ 
หรือรสนิยมทางเพศ,ทางการเมอืง 
หรือความเชือ่ทางศาสนา,อายเุชน่เดยีวกบัการปฏเิสธของรูปแบบของการใชแ้รงงานเด็กทีต่อ้งหา้ม 
และการบงัคบัใชแ้รงงาน) 

• ความรบัผดิชอบตอ่สขุภาพ และความปลอดภยัของพนกังาน 
• หลกัการของการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากน้ีลูกจา้งยงัจะแนะนําใหผู้จ้ดัจาํหน่าย และผูใ้หบ้รกิารของเซเวส 
ในการเปิดจะเรียกรอ้งใหผู้จ้ดัจาํหน่ายของตนและผูใ้หบ้รกิารทีจ่ะปฏบิตัติาม และสง่เสรมิหลกัการดงักลา่ว 
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ความสมบรูณ์ถกูตอ้งของการทบทวนพจิารณาของพนัธมติรทางธรุกจิ: ในการใฝ่หาธรุกจิของเซเวส 
ในบางกรณีเขา้มาเป็นความสมัพนัธ์ใกลช้ดิกบับรษิทัทีเ่ฉพาะเจาะจง หรือบคุคล, ผูแ้ทน, ตวัแทนขาย / 
ทีป่รกึษาโครงการ, ผูจ้ดัจาํหน่าย ผูร้ว่มการลงทนุ, ผูร้ว่มการวจิยัและพฒันา 
แตย่งัรวมถงึบคุคลทีเ่ป็นตวัแทนของเซเวส บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัเจา้หน้าทีข่องรฐั (รวมเรียกวา่ 
"พนัธมติรทางธรุกจิ") แมว้า่จะกลา่วไวอ้ยา่งเครง่ครดัวา่ ความรบัผดิชอบของเซเวสทีไ่มถ่กูกฎหมาย 
ในการดาํเนินการ และพฤตกิรรมการดาํเนินธรุกจิของพนัธมติรทางธรุกจิดงักลา่ว เป็นทีส่นใจแกเ่ซเวส 
วา่พนัธมติรทางธรุกจิกบัผูท้ีจ่ะเขา้สูค่วามสมัพนัธ์ใกลช้ดินอกจากน้ียงัมกัจะทาํหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามกฎหมาย
และกฎระเบยีบและปฏบิตัติามจรยิธรรมทางธรุกจิอยา่งมมีาตรฐานสงู 
สิง่ทีแ่ตกตา่งกนัจะเป็นอนัตรายตอ่ชือ่เสยีงของเซเวส  
คอืความซือ่สตัย์ของพนัธมติรทางธรุกจิทีเ่ป็นพื้นฐานของความสาํเร็จทางธรุกจิในระยะยาว 
ดงัน ัน้กอ่นทีจ่ะเขา้มามสีว่นรว่มอยา่งแน่นอนกบัพนัธมติรทางธรุกจิทีใ่กลช้ดิ 
พนัธมติรทางธรุกจิดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัการทบทวนพจิารณา และไดร้บัการยนืยนั 

แนวทางของพนัธมติรธรุกจิ: 
รายละเอยีดการตรวจสอบความสมบรูณ์ของพนัธมติรทางธรุกจิทีม่กีารกาํหนดไวใ้นแนวทางพนัธมติรทางธรุกจิ 

19. รายงานการไมป่ฏบิตักิารตามขอ้บงัคบั; การตรวจสอบขอ้ปฏบิตั;ิ การลงโทษ 

รายงานการไมป่ฏบิตักิารตามขอ้บงัคบั: ลูกจา้งทีรู่ ้
หรือมเีหตผุลทีด่ทีีจ่ะเชือ่วา่เรือ่งของการไมป่ฏบิตัติามกฎหมายหรือกฎระเบยีบ หลกัจรรยาบรรณ 
หรือแนวทางการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัตา่งๆทีเ่กดิขึน้ 
ไดร้บัการสนบัสนุนทีจ่ะนําเรือ่งน้ีไปสูค่วามสนใจของผูแ้ทนเจา้หน้าทีก่าํกบัการสว่นทอ้งถิน่ 
หรือหวัหน้าเจา้หน้าทีก่าํกบัดแูลฝ่าย 

สายแหง่ความซือ่สตัย์: 
อกีทางเลือกหนึ่งทีพ่วกเขาสามารถรายงานเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งผา่นทางสายแหง่ความซือ่สตัย ์
ทีจ่ดัต ัง้ขึน้โดยเว็บไซต์ของกลุม่เซเวสที ่(www.seves.com/compliance) 
ชือ่ผูต้ดิตอ่ทีส่ายแหง่ความซือ่สตัย์เป็นบรษิทักฎหมายภายนอก เพือ่ใหร้ายงานใดๆ 
และการตดิตอ่การรายงานของลูกจา้งกบับรษิทักฎหมาย ทีม่กีารป้องกนัความลบัโดยมอือาชีพ 

ควรจะทาํรายงานโดยไมค่าํนึงถงึตาํแหน่งของบคุคลทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบสาํหรบัเรือ่งของการไมป่ฏบิตัติามกฎ
ขอ้บงัคบั 

รายงานดงักลา่วท ัง้หมดจะไดร้บัการตรวจสอบทนัท ี
มาตรการแกไ้ขทีเ่หมาะสมจะไดร้บัการดาํเนินการในกรณีทีจ่าํเป็น 

การคุม้ครองการรายงานลูกจา้ง: ลูกจา้งทีร่ายงานเรือ่งของการไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่ขา / เธอรู ้
หรือมเีหตผุลทีด่ทีีจ่ะเชือ่วา่จะไมม่กีารแกเ้ผ็ด หรือถกูปฏบิตัใินแงล่บเพราะการทาํรายงานเกดิขึน้ 
เมือ่มกีารรอ้งขอทราบตวัตนของลูกจา้งทีท่าํใหร้ายงานจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั 
เวน้แตม่คีวามจาํเป็นอยา่งอืน่ตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

การตรวจสอบการปฏบิตัติาม: เซเวสจะดาํเนินการตรวจสอบการปฏบิตัติามในชว่งเวลาปกตใินเรือ่งทีเ่ลือก 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณแนวทางทีเ่ฉพาะเจาะจงมากขึน้ (เชน่ แนวทางตอ่ตา้นการผกูขาด, 
แนวทางป้องกนัการทจุรติแนวทางธรุกจิพนัธมติร) แตย่งัมีกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
ผลของการตรวจสอบดงักลา่วจะถกูรายงานไปยงัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
และประธานฝ่ายการเงนิของกลุม่เซเวส 
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การลงโทษ: การละเมดิใดๆตอ่หลกัจรรยาบรรณ, แนวทางอืน่ๆของเซเวส 
หรือกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอาจสง่ผลในการดาํเนินการทางวนิยัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่ที่
บงัคบัใช ้

20. กฎหมายทอ้งถิน่ และกฎระเบยีบตา่งๆ; นโยบายทอ้งถิน่ และแนวทางปฏบิตั.ิ  

ขอบเขตของหลกัจรรยาบรรณทีม่กีฎสาํหรบักลุม่เซเวส 
ถา้ไมป่ฏบิตัติามกฎหมายทอ้งถิน่หรือกฎระเบยีบตา่งๆในภาคบงัคบั หรือในภาคบงัคบัใชก้ฎหมายทอ้งถิน่ 
และกฎระเบยีบจะมอีาํนาจหนือกวา่ และกรรมการผูจ้ดัการ / ผูจ้ดัการท ั่วไป ผูซ้ึง่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัเซเวส 
จะตอ้งแจง้ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

เจา้หน้าทีต่าํรวจทอ้งถิน่และแนวทางปฏบิตั ิ
อาจจดัใหม้กีฎระเบยีบทีเ่ขม้งวดกวา่ทีร่ะบไุวใ้นหลกัจรรยาบรรณของกลุม่เซเวสแตต่อ้งไมใ่หก้ฎเขม้งวดน้อย
กวา่ เวน้แตไ่ดร้บัการอนุมตัอิยา่งชดัเจนโดยประธานเจา้หน้าทีก่าํกบัดแูล 

21. คาํถามตา่งๆ 

หากลูกจา้งมคีาํถามตา่งๆเกีย่วกบัหลกัจรรยาบรรณ หรือกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง หรือถา้เขา / 
เธอไมแ่น่ใจวา่อยูใ่นสถานการณ์ทีเ่ป็นรูปธรรมวา่จะทาํอยา่งไร, เขา / เธอควรจะตอ้งตดิตอ่ / 
ผูบ้งัคบับญัชาของเขา / เธอ ในแผนกทรพัยากรบคุคลในทอ้งถิน่, ผูแ้ทนเจา้หน้าทีก่าํกบัดแูลสว่นทอ้งถิน่ 
หรือหวัหน้าเจา้หน้ากาํกบัดแูล 

หากลูกจา้งไมแ่น่ใจวา่การกระทาํของเขา / เธอเป็นไปตามกฎหมาย สอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณ เขา / 
เธอควรจะตดิตามตามหลกัการทีว่า่: ถามกอ่น, กระทาํทหีลงั  

22. การสือ่สารของหลกัจรรยาบรรณ; การฝึกอบรม 

หลกัจรรยาบรรณทีม่อียูใ่นทกุภาษาหลกัทีใ่ชใ้นกลุม่เซเวส 

หลกัจรรยาบรรณจะตอ้งแสดงอยูบ่นเว็บไซต์ของเซเวส ในสว่นทีก่ลา่วถงึ "การปฏบิตัติามขอ้บงัคบั" 
ไมไ่ดม้ไีวเ้พือ่เพียงแตใ่ชก้บัลูกจา้งทกุคนท ัง้หมด แตย่งัมไีวส้าํหรบัลูกคา้, 
ผูจ้ดัจาํหน่ายและพนัธมติรทางธรุกจิอืน่ๆของเซเวส ทีส่ามารถเขา้ถงึได ้
นอกจากน้ียงัมเีอกสารสาํเนาถาวรทีม่กีารพมิพ์ออกมาใช ้ทีจ่ดัหามาจากแผนกทรพัยากรบคุคลในทอ้งถิน่ 

เซเวสจะจดัดาํเนินการฝึกอบรมเป็นกลุม่กวา้งในหลกัพื้นฐานของจรรยาบรรณ 

23. วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

หลกัจรรยาบรรณของกลุม่เซเวสมผีลบงัคบัใชก้บัผล ณ วนัที ่15 กรกฎาคม 20153 

ใชแ้ทนทีห่ลกัจรรยาบรรณเดมิกอ่นหน้าน้ีของเซเวส  

																																																													
3	ตามขอบเขตทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสภาการทาํงานทีจ่าํเป็นสาํหรบัการดาํเนินงานในบรษิทัเซเวสสว่นทอ้งถิน่	
การจดัการสว่นทอ้งถิน่จะทาํใหก้ระบวนการดงักลา่วเสร็จสิน้สมบรูณ์โดยไมล่า่ชา้	


