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สัาริจาก CEO

Inchcape Shipping Services เป็็นผู้้�นำ�ก�รให้�บรกิ�รด้��นท้�องท้ะเล และเป็็นเครอืข่�่ยตัวัแท้นจำำ�กัด้สิิท้

ธิ์ิ�ท้่� ให้ญ่ท่้่�สุิด้ในโลก เร�มีห่้น��ท่้�รบัผู้ดิ้ชอบและโอก�สิอนัยิ�งให้ญ่ท่้่�จำะนำ�คว�มีเป็ล่�ยนแป็ลงส่้ิชมุีชนท้กุร

ะด้บั ไมีว่�่จำะเป็็นภ�ยในอุตัสิ�ห้กรรมีท้�องท้ะเลโด้ยผู้�่นล้กค��และค้ค่��ข่องเร� ห้รอืในชมุีชนท้�องถิ่ิ�นท้่�เร

�ด้ำ�เนินธิ์รุกจิำอย่้ และแมี�แตัก่�รมีป่็ฏิสัิิมีพันัธิ์ว์งกว��งผู้�่นก�รด้ำ�เนินง�นข่องเร�ท่้�ครอบคลมุีพัื �นท้่�ท้ั�วโลก

พันัธิ์กจิำห้ลกัและเป็� �ห้มี�ยให้ญ่ข่่องเร�คอืก�รด้ำ�เนินธิ์รุกจิำโด้ยยดึ้ห้ลกัก�รป็ฏิบัิตัติั�มีกฎห้มี�ย 

ห้ลกัจำรยิธิ์รรมี และคว�มียั�งยืน เร�ไมีเ่พัย่งตั�องก�รป็ฏิบิตััหิ้น��ท้่� ให้�เป็็นไป็ตั�มีเกณฑ์ก์ำ�ห้นด้ข่ั �นตัำ��เท้�่

นั�น แตัม่ีุง่มีั�นท้่�จำะสิร��งมี�ตัรฐ�นเพัื�อก�รป็ฏิบิตััหิ้น��ท้่� ให้�ด้ท่้่�สุิด้

เป็� �ห้มี�ยเห้ล�่น่�สิ�มี�รถิ่สิำ�เรจ็ำได้�ด้�วย 

คว�มีเชื�อมีั�นเต็ัมีเป่็� ยมีจำ�กท้กุระด้บัภ�ยในองคก์รข่องเร� ในฐ�นะพันักง�นข่อง Inchcape Shipping 

Services ทุ้กคนควรรว่มีมีอืและเชื�อมีั�นอย่�งพัร�อมีเพัรย่ง และในฐ�นะบรษัิัท้ เร�มีค่ว�มีรบัผู้ดิ้ชอบในก�

รจำดั้สิรรสิภ�พัแวด้ล�อมี อปุ็กรณ์ และก�รอบรมีท้่�เห้มี�ะสิมีกบัก�รท้ำ�ง�น

ห้ลกัป็ฎบิตััแิละจำรยิธิ์รรมีธิ์รุกจิำเป็็นห้ลกัสิำ�คญั่ข่องโครงก�รก�รป็ฏิบิตััติั�มีกฎระเบย่บข่องเร� และเป็็นด้ั�

งป็ระภ�ค�รท่้�ช่วยนำ�ท้�งให้�เร�ข่��มีผู้�่นคว�มีท้��ท้�ยในก�รป็ฏิบิตััหิ้น��ท้่�แตัล่ะวนัได้� เฉกเช่นก�รท้ำ�ห้น�

�ท้่�มี�ห้ล�ยศตัวรรษัข่องป็ระภ�ค�รท้่� Inchcape Rock – ซึึ่�งเป็็นท้่�มี�ข่องชื�อบรษัิัท้เร� – ท่้�ช่วยนำ�ท้�งให้�

แกเ่รอืในน่�นนำ ��ช�ยฝั่� งท้ะเล

อตุัสิ�ห้กรรมีท้�องท้ะเลตั�องพับเจำอคว�มีท้��ท้�ยมี�กมี�ย เช่นเด้ย่วกบัอตุัสิ�ห้กรรมีอื�น 

ๆ และช่วติัข่องเร�ทุ้กคน ไมีว่�่จำะเป็็นปัญ่ห้�ก�รคอรร์ปั็ชัน ก�รตัดิ้สิินบน 

และก�รให้�เงินค�่อำ�นวยคว�มีสิะด้วก Inchcape Shipping Services จำะยืนห้ยดั้ตัอ่ส้ิ�กบัก�รกระท้ำ�ผู้ดิ้กฎ

ห้มี�ยและข่ดั้ตัอ่ห้ลักจำรยิธิ์รรมีตัอ่ไป็ไมีห่้ยดุ้ยั �ง

ด้�วยคว�มีมีุง่มีั�นและตัั �งใจำข่องบรษัิัท้ เร�ได้�ว�งมี�ตัรก�รท้่�ช่วยให้�พันักง�นท้กุระด้บัสิ�มี�รถิ่ระบ ุ

ร�ยง�น และตัอ่ส้ิ�กบัปัญ่ห้�ใด้ท้่�เก่�ยวกบัก�รป็ฏิบิตััหิ้น��ท้่�ท้่� ไมีเ่ป็็นไป็ตั�มีกฎระเบย่บห้รอืข่ดั้ตัอ่ห้ลกั

จำรยิธิ์รรมี เร�มีข่่ั �นตัอนป็ฏิบิตััทิ้่�ช่วยก�รนัตัว่�่ก�รร�ยง�นน่�สิ�มี�รถิ่ท้ำ�ได้� โด้ยไมีต่ั�องเปิ็ด้เผู้ยตัวัตัน 

และไมีม่ีค่ว�มีเส่ิ�ยงจำ�กผู้ลกระท้บ

Inchcape Shipping Services ได้�รว่มีมีอืกบัล้กค��และค้ค่��ในอตุัสิ�ห้กรรมีข่องเร�เพัื�อให้�ก�รด้ำ�เนินธิ์รุกจิำ

เป็็นไป็ตั�มีกฎระเบย่บ ห้ลกัจำรยิธิ์รรมี และแนวคดิ้แบบยั�งยืน สิิ�งน่�ยงัช่วยแบง่ปันแนวท้�งและส่ิงเสิรมิีวั

ฒนธิ์รรมีในก�รด้ำ�เนินธิ์รุกจิำในบรษัิัท้อื�น ๆ ให้�พัฒัน�ด้ยิ่�งข่ึ �น เร�ตั�องก�รท่้�จำะเห็้นห้ลกัป็ฏิบิตััแิละจำรยิธิ์ร

รมีธิ์รุกจิำข่องเร�เป็็นเอกสิ�รท่้�มีค่ว�มีเป็ล่�ยนแป็ลงพัฒัน�ข่ึ �นตัลอด้เวล� เพัื�อให้�สิอด้รบักบัมี�ตัรฐ�น 

และกฎระเบย่บให้มี ่ๆ อย่้เสิมีอ 

สิรปุ็คอื เอกสิ�รตัอ่ไป็น่�จำะเป็็นมี�ตัรฐ�นสิำ�ห้รบัวธิิ์ป่็ฏิบิตััิ ในก�รด้ำ�เนินธิ์รุกจิำข่องเร� 

รวมีถิ่งึเป็็นก�รป็ระก�ศตัวัตันข่องเร� ท้ั �งในฐ�นะบรษัิัท้และในฐ�นะปัจำเจำกบคุคล

ในฐ�นะท่้�เป็็นผู้้�ม่ีป็ระสิบก�รณ์ด้��นอตุัสิ�ห้กรรมีท้�องท้ะเลมี�ตัลอด้ช่วติัก�รท้ำ�ง�น ผู้มีมีค่ว�มีรกัและตัั �ง

ใจำกบับรษัิัท้น่�อย�่งยิ�ง รวมีท้ั �งกบัอตุัสิ�ห้กรรมีน่�ด้�วย ผู้มีมีค่ว�มีมีุง่มีั�นอย่�งแรงกล��ท้่�จำะด้ำ�เนินธิ์รุกจิำไป็ตั

�มีกฎระเบย่บ ห้ลกัจำรยิธิ์รรมี และแนวคดิ้แบบยั�งยืนเสิมีอ

Frank Olsen
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ค่วามเช่ั่�ยวชั่าญ ค่วามเป็นผูู้้นำาริะดับัสัากลั 

ค่วามมุ่งมั�นสูัอ่นาค่ติ
คว�มีมีุง่มีั�นข่อง Inchcape ในก�รด้ำ�เนินธิ์รุกจิำโด้ยยดึ้ห้ลกัคว�มีถิ่ก้ตั�องโป็รง่ใสิ ท้ำ�ให้�บรษัิัท้ข่องเร�ป็ระสิบคว�มีสิำ�เร็

จำตัลอด้ 170 ป่็ท่้�ผู้�่นมี�

Inchcape ตัั �งใจำท้่�จำะใช�คว�มีร้�และป็ระสิบก�รณ์น่�ช่วยช่ �นำ�ท้�งก�รตัดั้สิินใจำเชิงธุิ์รกจิำข่องเร�ในอน�คตัภ�ยห้น��

ล้กค��ข่อง Inchcape สิ�มี�รถิ่มีั�นใจำได้�ว�่ผู้ลง�นท้กุชิ �นข่องเร�เป็็นไป็ตั�มีมี�ตัรฐ�นส้ิงสุิด้และสิอด้คล�องกบัห้ลกัจำรยิธิ์

รรมี

มุมมองสัากลั พัลัังมวลัชั่น การิคิ่ดเชิั่งพััฒนา
พันัธิ์สัิญ่ญ่�ข่อง Inchcape ท่้�จำะด้ำ�เนินธิ์รุกจิำตั�มีกฎระเบย่บและห้ลกัจำรยิธิ์รรมีน่�ยงัข่ย�ยผู้ลไป็ถิ่งึพันักง�นท้กุระด้บัใน

องคก์ร ทุ้กภ�คส่ิวน ทุ้กป็ระเท้ศ และทุ้กออฟฟิศข่องเร�ท้่�กระจำ�ยอย้ท่้ั�วโลก

Inchcape มีุง่มีั�นท้่�จำะส่ิงเสิรมิีศักยภ�พัข่องพันักง�นด้�วยก�รมีอบเครื�องมีอืท้่�จำำ�เป็็น เพัื�อก�รตัดั้สิินใจำท้่�ถิ่ก้ตั�อง

แน่วแน่ ชัั่ดเจน ติริงไปติริงมา
ห้ลกัป็ฏิบิตััแิละจำรยิธิ์รรมีธิ์รุกจิำข่อง Inchcape สิะท้�อนถิ่งึวฒันธิ์รรมีข่อง Inchcape: แน่วแน่ ชัด้เจำน ตัรงไป็ตัรงมี�

ค่่านิยมของ INCHCAPE



ภาพัริวม

เก่่ยวกับัหลัักปฏิิบััติิน่้

หลัักปฏิิบััติิคื่ออะไริ

ห้ลกัป็ฏิิบตััแิละจำรยิธิ์รรมีธิ์รุกจิำฉบบัน่� (“ห้ลักป็ฏิบิตัั”ิ) ห้รอื “Code of Business Conduct and Ethics” 

เป็็นพันัธิ์สัิญ่ญ่�ท่้�สิร��งข่ึ �นโด้ย Inchcape สิำ�ห้รบัก�รว�งเป็� �ห้มี�ย ค�่นิยมีองคก์ร และกฎระเบย่บตั�่งๆ 

เพัื�อให้�พันักง�นและบรษัิัท้ Inchcape เองใช�ยดึ้ถืิ่อเป็็นห้ลกัในก�รป็ฏิบิตััหิ้น��ท่้�เชิงธุิ์รกจิำ

กฎระเบย่บบ�งข่�อครอบคลุมีพันัธิ์สัิญ่ญ่�ข่อง Inchcape ท่้�เก่�ยวข่�องกบักฎห้มี�ยและระเ

บย่บป็ฏิิบตััขิ่องรฐั บ�งข่�อครอบคลมุีพันัธิ์สัิญ่ญ่�ข่อง Inchcape ท่้�เก่�ยวข่�องกบัพันักง�น 

บ�งข่�อครอบคลมุีพันัธิ์สัิญ่ญ่�ข่อง Inchcape ท่้�เก่�ยวข่�องกบัคว�มีสัิมีพันัธิ์ก์บัลก้ค��และค้ค่�� 

และบ�งข่�อครอบคลมุีพันัธิ์สัิญ่ญ่�ข่อง Inchcape ท่้�เก่�ยวข่�องกบัก�รด้ำ�เนินธิ์รุกจิำตั�มีห้ลักจำรยิธิ์รรมี

ในแตัล่ะกรณ่ภ�ยใตั�ห้ลกัป็ฏิบิตััน่ิ� Inchcape ได้�มีอบพันัธิ์สัิญ่ญ่�อย�่งเป็็นท้�งก�ร เพัื�อให้�สิอด้คล�องกบั

มี�ตัรฐ�นเห้ล�่น่�

ในบ�งครั �ง เร�อ�จำตัดั้สิินใจำผิู้ด้พัล�ด้ ด้งัเช่นองคก์รอื�นท้ั�วไป็ แตั ่Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�ท้่�จำะใช�นโยบ�

ยคว�มีโป็รง่ใสิกบัปัญ่ห้�เห้ล�่นั�น เรย่นร้�จำ�กคว�มีผิู้ด้พัล�ด้ ป็รบัป็รงุแก� ไข่ และเตับิโตัยิ�งข่ึ �น

Inchcape ตั�องก�รให้�เอกสิ�รฉบบัน่� “สิด้ให้มี”่ ได้�รบัก�รท้บท้วน ป็รบัป็รงุ 

และอพััเด้ท้ให้�ท้นัสิมียัอย้เ่สิมีอ เพัื�อเป็็นแนวท้�งในก�รด้ำ�เนินธิ์รุกจิำอย�่งถ้ิ่กตั�องและเห้มี�ะสิมีข่อง 

Inchcape 

วธ่ิ ใช้ั่หลัักปฏิิบััติิ

ห้ลกัป็ฏิบัิตัน่ิ�ควรถิ่ก้ใช�รว่มีกับนโยบ�ยและห้ลกัก�รด้ำ�เนินง�นอื�นๆ ข่อง Inchcape

ห้ลกัป็ฏิบัิตัน่ิ�เป็็นก�รรวบรวมีกฎระเบย่บสิำ�คญั่ตั�่งๆ ไว� ซึึ่�งจำะถิ่ก้ใช�เป็็นมี�ตัรฐ�นระด้บัสิ�กลสิำ�ห้รบับริ

ษััท้อื�นๆ ให้�นำ�ไป็ป็ฏิบิตััติั�มี

คว�มีสิำ�เรจ็ำข่อง Inchcape จำะเกิด้ข่ึ �นได้� พันักง�นท้กุคนจำำ�เป็็นตั�องยดึ้ก�รป็ฏิบัิตัติันและก�รด้ำ�เนินธิ์รุ

กจิำตั�มีห้ลกัป็ฏิบัิตัน่ิ�

ห้ลกัป็ฏิบัิตัน่ิ�เป็็นพัื �นฐ�นท้�งจำรยิธิ์รรมีท่้� Inchcape ใช� ในท้กุก�รด้ำ�เนินง�นเชิงธิ์รุกจิำ

พันักง�นท้กุคนควรอ�่นและท้ำ�คว�มีเข่��ใจำตั�มีห้ลกัป็ฏิบัิตัน่ิ�อย�่งสิมีำ��เสิมีอ

สิำ�ห้รบัร�ยละเอย่ด้เฉพั�ะข่องแตัล่ะกฎระเบย่บท่้�เก่�ยวกบัก�รป็ฏิบัิตัหิ้น��ท้่� ในเชิงธิ์รุกจิำ จำะป็ร�กฏิอย่้ ใน

นโยบ�ยก�รป็ฏิบิตััติั�มีกฎระเบย่บ (Compliance policies) พันักง�นควรใช�ห้ลกัป็ฏิบัิตัน่ิ�เป็็นแนวท้�ง 

แตั่ ใช�นโยบ�ยข่องบรษัิัท้เพัื�อป็ระกอบก�รพัจิำ�รณ�ในร�ยละเอย่ด้

ห้�กตั�องก�รเวอรชั์�นล�่สุิด้ โป็รด้ด้ท้้่�เอกสิ�รในรป้็แบบด้จิำทิ้ลัท้่�จำดั้แสิด้งไว�บนอนิเตัอรเ์น็ตัและระบบเครื

อข่�่ยภ�ยในองคก์ร

77

กริณ่ีท่�ม่ค่วามขัดแย้งกันริะหวา่งหลัักปฏิิบััติิแลัะนโยบัายอื�น

ท้กุนโยบ�ยและวธิิ์ด่้ำ�เนินก�รข่อง Inchcape ถิ่ก้ว�งไว� ให้�มีค่ว�มีสิอด้คล�องกับห้ลกัป็ฏิบัิตัิ

คว�มีข่ดั้แย�งระห้ว�่งห้ลกัป็ฏิบิตััแิละนโยบ�ยอื�นใด้ข่อง Inchcape จึำงมี่ โอก�สิเกิด้ข่ึ �นน�อยมี�ก ในกรณ่น่� 

สิิ�งแรกท่้�ควรท้ำ�คอืสิอบถิ่�มีและไข่ข่�อข่�องใจำกบัเจำ��ห้น��ท้่�ฝ่่�ยด้แ้ลก�รป็ฏิบัิตัติั�มีกฎระเบย่บข่องบรษัิัท้ 

ห้รอืกบัผู้้�ออกนโยบ�ย/วธิิ์ด่้ำ�เนินก�รนั�นๆ

เป็็นเรื�องป็กตัทิ้่� ในบ�งครั �ง บ�งนโยบ�ยอ�จำมีค่ว�มีเฉพั�ะเจำ�ะจำงและเข่�มีงวด้มี�กกว�่ห้ลักป็ฏิบัิตัิ

นโยบ�ยระด้บัภม้ีภิ�คและระด้บัท้�องถิ่ิ�นอ�จำมีค่ว�มีเข่�มีงวด้มี�กกว�่ห้ลักป็ฏิบัิตัเิช่นกนั

หลัักปฏิิบััติิน่� ใช้ั่กับัใค่ริบ้ัาง

ห้ลกัป็ฏิบิตััน่ิ�จำะใช�กบัพันักง�นข่อง Inchcape ทุ้กคน ตัั �งแตัค่ณะกรรมีก�รบรษัิัท้ 

ป็ระธิ์�นเจำ��ห้น��ท้่�บรหิ้�ร และผู้้�บรหิ้�รอ�วโุสิ จำนถึิ่งพันักง�นระด้บัล�่ง

นอกจำ�กน่� ตัวัแท้นช่วง ผู้้�รบัเห้มี�ช่วง ค้ค่�� ท้่�ป็รกึษั� และผู้้� ให้�บรกิ�รภ�ยนอกท้่�รว่มีง�นกบั Inchcape ทุ้

กคนตั�องท้ำ�ห้น��ท้่�ข่องตันโด้ยยดึ้ห้ลกัป็ฏิบิตััน่ิ�

ห้�กฝ่่�ฝื่นไม่ีป็ฏิบิตััติั�มีกฎท้่�ว�งไว�อ�จำมีก่�รด้ำ�เนินก�รท้�งวนัิย
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พัันธสัญัญาของ Inchcape ท่�ม่ต่ิอ...

วธ่ิแจ้งปัญหา

Inchcape ตั�องก�รให้�พันักง�นแจำ�งร�ยง�นตัอ่ผู้้�จำดั้ก�รกอ่น

สิิ�งน่�เป็็นห้นท้�งด้ท่่้�สุิด้ในก�รแก� ไข่ปัญ่ห้�

อย�่งไรก็ตั�มี ก�รร�ยง�นน่�อ�จำไมีส่ิ�มี�รถิ่ระท้ำ�ได้�อย�่งเห้มี�ะสิมีและสิะด้วกสิำ�ห้รบับคุคลท้่� ไมี่ ใช่พันั

กง�นบรษัิัท้

ด้งันั�น Inchcape จึำงได้� ใช�บรกิ�ร Hotline ท่้�ด้ำ�เนินง�นโด้ยผู้้� ให้�บรกิ�รภ�ยนอก ซึึ่�งจำะช่วยให้�พันักง�นสิ

�มี�รถิ่ร�ยง�นปัญ่ห้�ผู่้�นท้�งโท้รศัพัท้แ์ละเวบ็ไซึ่ตั์ ได้� โด้ยไมีต่ั�องเปิ็ด้เผู้ยตัวัตัน

อ่กท้�งเลอืกห้นึ�งคอื พันักง�นสิ�มี�รถิ่แจำ�งเรื�องได้�ผู้�่นท้�งอเ่มีลท้่�จำดั้ไว�สิำ�ห้รบักรณ่น่� โด้ยเฉพั�ะ ห้รอืแจำ�

งกบัเจำ��ห้น��ท้่�ฝ่่�ยด้แ้ลก�รป็ฏิบัิตัติั�มีกฎระเบ่ยบได้� โด้ยตัรง

พันักง�นยงัสิ�มี�รถิ่ตัดิ้ตัอ่กบัฝ่่�ยท้รพััย�กรบคุคลระด้บัภม้ีภิ�คข่องตัวัเอง ห้รอืตัดิ้ตัอ่ฝ่่�ยกฎห้มี�ยได้�

ภ�ยใน Inchcape

โป็รด้ด้ด้้��นห้ลงัค้ม่ีอืเลม่ีน่�สิำ�ห้รบัร�ยละเอย่ด้เพัิ�มีเตัมิีเก่�ยวกบัวธ่ิิ์แจำ�งปัญ่ห้�โด้ยท้�งเลือกใด้ท้�งเลอืกห้

นึ�งตั�มีท่้�กล�่วมี�แล�วข่��งตั�น

ปัญหาใดบ้ัางค่วริได้ริบััการิแจ้งริายงาน

ห้�กพันักง�นและบคุคลท้่�เก่�ยวข่�องเชื�อว�่มีก่�รฝ่่�ฝื่นนโยบ�ยข่อง Inchcape ห้รอืกฎห้มี�ยท้�องถิ่ิ�น 

ห้รอืกฎห้มี�ยระด้บัสิ�กลใด้ๆ เกดิ้ข่ึ �น ควรกล��พัด้้คว�มีจำรงิ

บคุคลใด้มีค่ำ�ถิ่�มีห้รอืข่�อสิงสัิยเก่�ยวกบันโยบ�ยข่อง Inchcape ควรสิอบถิ่�มีและห้�คำ�ตัอบท่้�ชัด้เจำน

ตัวัอย�่งปัญ่ห้�ท้่�ควรได้�รบัก�รแจำ�งร�ยง�น ได้�แก:่

• ก�รตัดิ้สิินบน ก�รรบัสิินบน ห้รอืก�รแลกผู้ลป็ระโยชน์กบัเงิน

• ก�รโจำรกรรมี ห้รอืก�รฉ�อโกง

• ก�รป็ลอมีแป็ลงเอกสิ�รบรษัิัท้

• ก�รไมีส่ิ�มี�รถิ่ป็กป็� องท้รพััยสิ์ินข่อง Inchcape ห้รอืลก้ค��ได้�

• ก�รข่ม่ีเห้งรงัแก

• ก�รเลอืกป็ฏิบัิตัิ

• ผู้ลป็ระโยชน์ท้บัซึ่�อน

• ก�รให้�ห้รอืรบัข่องข่วญั่ห้รอืก�รเล่ �ยงรบัรองท่้�มีม่ีล้ค�่ส้ิงผู้ดิ้ป็กตัิ

• ก�รรั�วไห้ลข่องข่�อมีล้ลบั

• ก�รป็ฏิบิตััติันท้่� ไมีส่ิอด้คล�องกบัค�่นิยมีข่อง Inchcape

• ก�รด้ำ�เนินธิ์รุกจิำกบัป็ระเท้ศห้รอืบุคคลใด้ท้่�กำ�ลงัถิ่ก้ควำ��บ�ตัร

• คว�มีสัิบสินเก่�ยวกบันโยบ�ยข่อง Inchcape

Inchcape ค�ด้ห้วงัให้�พันักง�นใช�วจิำ�รณญ่�ณส่ิวนตัวัพิัจำ�รณ�ตัดั้สิินว�่สิิ�งใด้ถิ่ก้ตั�องห้รอืไม่ี

นอกจำ�กน่� Inchcape ยังค�ด้ห้วงัให้�พันักง�นกล��สิอบถิ่�มีห้รอืข่อคำ�ป็รกึษั�ห้�กเกดิ้คว�มีไมีแ่น่ ใจำ

Inchcape เข้าใจวา่การิริายงานปัญหาเก่�ยวกับัพัฤติิกริริมใดท่�ขัดต่ิอกฎริะเบ่ัยบัหริอืหลััก

จริยิธริริมนั�น เป็นไปเพืั�อปริะโยชั่น์ของบัริษัิัทแลัะผูู้้ถืือหุ้นของบัริษัิัท เพืั�อท่�ปัญหาจะไ

ด้ริบััการิแก้ ไขอย่างเหมาะสัม 

ดังนั�น Inchcape จึงได้เสันอหลัายช่ั่องทางเลืัอกเพืั�อแจ้งปัญหากับับัริษัิัทต่ิอไป

การิแจ้งปัญหา
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เกิดอะไริขึ�นบ้ัางเมื�อม่การิ แจ้งปัญหา

Inchcape ให้�คว�มีสิำ�คญั่ก�รแจำ�งร�ยง�นปัญ่ห้�ทุ้กกรณ่

Inchcape จำะท้ำ�ก�รสิอบสิวนปัญ่ห้�ท้่�เก่�ยวข่�องกบักฎระเบย่บและห้ลกัจำรยิธิ์รรมีอย�่งยุตัธิิ์รรมีและทั้นท้ ่ภ�

ยใตั�ก�รด้แ้ลแนะนำ�ข่องเจำ��ห้น��ท้่�ฝ่่�ยด้แ้ลก�รป็ฏิบัิตัหิ้น��ท้่�ตั�มีกฎระเบย่บข่องบรษัิัท้

ห้�กเป็็นก�รร�ยง�นปัญ่ห้�ผู่้�นบรกิ�ร Hotline และไม่ีเปิ็ด้เผู้ยตัวัตัน Inchcape สิ�มี�รถิ่ใช�เท้คโนโลย่เพัื�อ

สืิ�อสิ�รกบัผู้้�ร�ยง�นได้� โด้ยใช�รห้สัิ ID เพัื�อป็กป็� องตัวัตันข่องผู้้�ร�ยง�น ในกรณ่ท่้�บรษัิัท้ตั�องก�รข่�อมีล้เพัิ�มี

เตัมิีภ�ยห้ลงั

ห้�กพัส้ิิจำน์ ได้�ว�่มีก่�รกระท้ำ�ผู้ดิ้จำรงิ จำะตั�องมีก่�รลงโท้ษัท้�งวนัิยห้รอืก�รด้ำ�เนินก�รแก� ไข่อย�่งเห้มี�ะสิมี

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
การิป้องกันการิใช้ั่นโยบัายการิติอบัโต้ิ

Inchcape ตั�องก�รป็กป็� องคุ�มีครองพันักง�นห้รอืผู้้� ให้�บรกิ�รภ�ยนอกท่้�ร�ยง�นปัญ่ห้�กับเร�ด้�วยเจำตัน�บ

รสุิิท้ธิ์ิ�

Inchcape ม่ีนโยบ�ยตัอ่ตั��นก�รตัอบโตั�ท่้�จำะช่วยป็กป็� องคุ�มีครองบคุคลใด้ท้่�กล��พัด้้คว�มีจำรงิด้�วยเจำตัน�บริ

สุิท้ธิิ์�และคว�มีจำรงิใจำ

นโยบ�ยน่�จำะใช�คุ�มีครองพันักง�นท้กุคนไมีว่�่จำะอย่้ ในระด้บัใด้ข่ององคก์ร

นอกจำ�กน่� Inchcape จำะไม่ีพัย�ย�มีสืิบห้�ตัวัตันท้่�แท้�จำรงิข่องผู้้�แจำ�งร�ยง�นปัญ่ห้�

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
การิติริวจสัอบัภายใน

Inchcape ไม่ีเพัย่งด้ำ�เนินก�รกบัท้กุปัญ่ห้�ท่้� ได้�รบัก�รร�ยง�น แตัย่งัตัรวจำสิอบก�รป็ฏิบัิตังิ�นภ�ยในองคก์

รอย่�งสิมีำ��เสิมีอ เพัื�อให้�แน่ ใจำว�่เป็็นไป็ตั�มีห้ลกัป็ฏิบิตััแิละจำรยิธิ์รรมีธิ์รุกจิำ รวมีท้ั �งนโยบ�ยอื�นท้่�เก่�ยวข่�องข่

องบรษัิัท้

Inchcape ได้�จำดั้สิรรบคุล�กรส่ิวนห้นึ�งสิำ�ห้รบัก�รป็ฏิบัิตัหิ้น��ท้่� ในแผู้นกตัรวจำสิอบภ�ยใน (Internal 

Audit) ข่องบรษัิัท้ และท้ำ�ห้น��ท้่�พัจิำ�รณ�ตัรวจำสิอบห้ลกัป็ฏิบัิตัแิละก�รด้ำ�เนินง�นข่อง Inchcape 

ในแตัล่ะสิ�ข่�ท้ั�วโลก

แผู้นกน่�จำะส่ิงร�ยง�นตัอ่คณะกรรมีก�รบรษัิัท้ข่อง Inchcape โด้ยตัรง และมีอ่ำ�น�จำในก�รพิัจำ�รณ�สิอบสิว

นท้กุแผู้นกและทุ้กฝ่่�ยภ�ยใน Inchcape
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Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
การิต่ิอต้ิานการิริบััสันิบันแลัะการิค่อริปัชัั่�น

Inchcape ป็ระกอบธิ์รุกจิำกบัเกอืบท้กุท้�่เรอืในท้กุป็ระเท้ศท้ั�วโลก ท้ั �งท้�งตัรงและท้�งอ�อมี

แตัล่ะท้�่เรอืมีอ่ปุ็สิรรคท้��ท้�ยและธิ์รรมีเน่ยมีป็ฏิบิตััทิ้่�แตักตั�่งกนัเก่�ยวกบัก�รคอรปั็ชั�น

Inchcape จำะไมีย่อมีรบัก�รตัดิ้สิินบนและก�รคอรปั็ชั�นเด็้ด้ข่�ด้ไม่ีว�่จำะเป็็นท้�่เรอืใด้

Inchcape จำะไมี่ ให้�ห้รอือำ�นวยคว�มีสิะด้วกในก�รให้�สิินบน รบัสิินบน ห้รอืแลกผู้ลป็ระโยชน์กบัเงิน 

ไม่ีว�่กบับคุคลใด้และสิถิ่�นท้่� ใด้

Inchcape ยอมีรบัว�่จำดุ้ยนืท้่�ชัด้เจำนน่�อ�จำท้ำ�ให้�ก�รป็ฏิบิตัังิ�นข่อง Inchcape 

มีค่ว�มีย�กลำ�บ�กในบ�งสิถิ่�นก�รณ์

แตัอ่ย�่งไรก็ตั�มี จำดุ้ยนืน่�สิะท้�อนถิ่งึคว�มีเชื�อมีั�นและเค�รพัข่อง Inchcape ท่้�มีต่ัอ่ระเบ่ยบข่�อกฎห้มี�ยท้ั �

งในระด้บัท้�องถิ่ิ�นและระด้บัสิ�กล ท้่� ให้�คว�มีสิำ�คญั่ตัอ่ก�รด้ำ�เนินธิ์รุกจิำด้�วยจำรยิธิ์รรมีเห้นืออื�นใด้

และ Inchcape จำะไม่ีเป็ล่�ยนแป็ลงแนวท้�งก�รป็ฏิบัิตัน่ิ�เพัื�อผู้ลป็ระโยชน์ข่องฝ่่�ยใด้ท้ั �งสิิ �น

ในท้�งป็ฏิบิตัั ินโยบ�ยข่อง Inchcape คอืเร�จำะไม่ีตัดิ้สิินบนห้รอืแลกผู้ลป็ระโยชน์ ในรป้็แบบอื�นใด้กบัเจำ��

ห้น��ท้่�ข่องรฐั เจำ��ห้น��ท้่�ท้�่เรอื ผู้้�ป็ระกอบธิ์รุกจิำ ห้รอืบคุคลใด้ก็ตั�มีท้่�เก่�ยวข่�องในอตุัสิ�ห้กรรมีน่�

เช่นเด้ย่วกนั Inchcape จำะไม่ีรบัผู้ลป็ระโยชน์ห้รอืตัวัเงนิในรป้็แบบใด้ก็ตั�มีท้่�ข่ดั้ตัอ่จำรยิธิ์รรมี

Inchcape จำะไมีอ่ำ�นวยคว�มีสิะด้วกกบัลก้ค��ใด้ก็ตั�มีในก�รให้�สิินบน แตั ่Inchcape จำะให้�ก�รสินับสินุน

ช่วยเห้ลอืลก้ค��ใด้ก็ตั�มีท่้�ตัอ่ตั��นก�รคอรปั็ชั�น

Inchcape จำะไมีร่ว่มีง�นกบัผู้้� ให้�บรกิ�รภ�ยนอกและจำะไมีว่�่จำ��งบุคคลใด้ก็ตั�มีท้่�มีส่่ิวนเก่�ยวข่�องกบัพัฤตัิ

กรรมีท่้� ไมีถ่ิ่ก้ห้ลกัจำรยิธิ์รรมีด้งักล�่ว

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
ต่ิอต้ิานการิค้่าทาสัแลัะต่ิอต้ิานการิค้่ามนุษัย์

IInchcape จำะไม่ีเก่�ยวข่�องกบัก�รค��มีนุษัยแ์ละก�รกด้ข่่�แรงง�น ไมีว่�่จำะเป็็นภ�ยในองคก์รห้รอืในห้ว่งโ

ซ่ึ่อปุ็ท้�น

Inchcape จำะไมีย่อมีรบัก�รกระท้ำ�ผู้ดิ้เห้ล�่น่� และจำะใช�ระบบห้รอืมี�ตัรก�รควบคมุีใด้ก็ตั�มี เข่��มี�จำดั้ก�ร

แก� ไข่เพัื�อไมี่ ให้�เกดิ้ก�รกด้ข่่�แรงง�นข่ึ �นในองคก์ร

นโยบ�ยน่�รวมีไป็ถิ่งึก�รใช�แรงง�นเด็้ก และก�รจำ��งง�นด้�วยค�่แรงห้รอืชั�วโมีงท้ำ�ง�นท้่� ไมีเ่ป็็นธิ์รรมี และก

�รจำ��งง�นรป้็แบบอื�นใด้ท้่� ไมีเ่ป็็นธิ์รรมี

มี�ตัรฐ�นเห้ล�่น่�ยงัรวมีไป็ถิ่งึตัวัแท้นบรษัิัท้ ผู้้�ป็ระกอบก�ร และผู้้� ให้�บรกิ�รภ�ยนอกอื�นใด้ท้่�รว่มีง�นกบั 

Inchcape

พัันธสัญัญาของ Inchcape ท่�ม่ต่ิอ...

การิต่ิอต้ิานการิริบััสันิบั

นแลัะการิค่อริปัชัั่�น

มันเป็นค่วามจริงิน่าเศริา้ท่�การิค่อริปัชัั่�นม่อยู่ ในทุกอุติสัาหกริริมแลัะทุกปริะเทศทั�วโ

ลัก ซึึ่�งเห็นได้ ในริปูแบับัใดริปูแบับัหนึ�งเสัมอ

Inchcape ต้ิองดำาเนินธุริกิจในพืั�นท่�ต่ิางๆ ทั�วโลักท่�การิค่อริปัชัั่�นกลัายเป็นธริริมเน่ยมป

ฏิิบััติิสัามัญเช่ั่นกัน

Inchcape ให้ค่ำามั�นสัญัญาท่�จะปฏิิบััติิติามริะเบ่ัยบัข้อกฎหมาย 

ทั�งในริะดับัท้องถิื�นแลัะริะดับัสัากลั พัริะริาชั่บััญญัติิการิค่อริปัชัั่�นของสัหริฐัอ

เมริกิา (Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)) พัริะริาชั่บััญญัติิการิติิดสันิ

บันของสัหริาชั่อาณีาจักริ (U.K. Bribery Act) หลัักปฏิิบััติิแลัะจริยิธริริมธุริกิจ 

แลัะกฏิริะเบ่ัยบัอื�นใดท่�เก่�ยวข้อง ไม่วา่จะอยู่ ในช่ั่วงเวลัาแลัะสัถืานท่� ใดก็ติาม
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ลูักค้่าของเริา

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
มาติริฐานของลูักค้่า

ท้ั �งห้ลักป็ฏิบิตัั ิโป็รแกรมี และนโยบ�ย เก่�ยวกบัก�รป็ฏิบิตััติั�มีกฎระเบ่ยบข่อง Inchcape ถิ่ก้ออกแบบข่ึ �น

สิำ�ห้รบัอุตัสิ�ห้กรรมีน่� โด้ยเฉพั�ะ และมีค่ว�มีเครง่ครดั้ แตัเ่ร�จำะไม่ี ใช�กระบวนท้�งกฎระเบย่บใด้ท้่� ไมีจ่ำ

ำ�เป็็นห้รอืมีข่่�อจำำ�กดั้เกนิไป็

Inchcape เชื�อมีั�นว�่ห้ลกัป็ฏิบิตััน่ิ�จำะเท้ย่บเท้�่ห้รอืด้ก่ว�่ห้ลักป็ฏิบิตััขิ่องลก้ค��บรษัิัท้เอง

อย�่งไรก็ตั�มี Inchcape ก็ยนิด้ท่้่�จำะรบัพัจิำ�รณ�มี�ตัรฐ�นก�รป็ฏิบิตััติั�มีกฎระเบ่ยบข่องลก้ค�� และยินด้่

ท้่�จำะป็ฏิิบตััติั�มีภ�ยใตั�เงื�อนไข่และสิถิ่�นก�รณ์ท้่�เห้มี�ะสิมีเช่นกนั

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
การิปฏิิบััติิติามกฎริะเบ่ัยบัริะดับัสูัง

Inchcape เป็็นบรษัิัท้ข่��มีช�ตัทิ้่�มีส่ิำ�นักง�นและสิ�ข่�กระจำ�ยอย้ท่้ั�วโลก

Inchcape เข่��ใจำด้ว่�่แตัล่ะป็ระเท้ศมีก่ฎห้มี�ย ระเบ่ยบข่�อบงัคบั และธิ์รรมีเน่ยมีป็ฏิบิตััแิตักตั�่งกนัไป็

ถิ่งึแมี� Inchcape จำะภ�คภมิ้ี ใจำในก�รสิ�มี�รถิ่ป็รบัตัวัให้�สิอด้คล�องแนวท้�งก�รป็ฏิบัิตัหิ้น��ท้่�ท้่�ตั�่งกนัไ

ป็ในแตัล่ะพัื �นท้่� แตัเ่ร�เชื�อว�่มี�ตัรฐ�นก�รป็ฏิบิตัังิ�นให้�สิอด้คล�องกับข่�อกฎห้มี�ยไมีค่วรถิ่ก้ป็รบัเป็ล่�ย

นตั�มี

เร�ใช�มี�ตัรฐ�นเด้ย่วกนัน่�ท้ั�วโลก และจำะไมีม่ีข่่�อยกเว�นห้รอืก�รป็รบัเป็ล่�ยนไป็ตั�มีธิ์รรมีเน่ยมีท้�องถิ่ิ�น

ล้กค��ข่องเร�จำะมีั�นใจำได้�ว�่วธิิ์ก่�รด้ำ�เนินธิ์รุกจิำข่อง Inchcape ในท้กุๆ ป็ระเท้ศท้ั�วโลกไม่ีมีค่ว�มีแตักตั�่

งกนั

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง... 
การิยืนเค่่ยงข้างลูักค้่า

ก�รมีจ่ำดุ้ยนืชัด้เจำนท้่�จำะตัอ่ตั��นก�รคอรปั็ชั�นและก�รตัดิ้สิินบนอ�จำนำ�มี�ซึึ่�งคว�มีท้��ท้�ยห้ล�ยด้��น

และอ�จำเป็็นอุป็สิรรคตัอ่ก�รด้ำ�เนินง�นข่อง Inchcape รวมีท้ั �งคว�มีล�่ช��ในก�รด้ำ�เนินง�น ห้รอื 

Inchcape จำะตั�องมีค่�่ใช�จำ�่ยในก�รด้ำ�เนินง�นท้่�ส้ิงข่ึ �น

จำรยิธิ์รรมีธุิ์รกจิำอ�จำไมี่ ใช่ท้�งเลอืกท้่�ง�่ยท้่�สุิด้เสิมีอไป็ และอ�จำส่ิงผู้ลเส่ิยให้�กบัก�รป็ระกอบธิ์รุกจิำข่อง 

Inchcape กบัลก้ค��

อย�่งไรก็ตั�มี Inchcape ก็จำะไมีผู่้อ่นป็รนมี�ตัรฐ�นข่องตันเอง ไมีว่�่จำะตั�องอย้ภ่�ยใตั�แรงกด้ด้นัเพัย่งใด้

ตัร�บใด้ท้่�ลก้ค�� ค้ค่�� และผู้้� ให้�บรกิ�รภ�ยนอกองคก์ร ตั�่งมีเ่ป็� �ห้มี�ยเด้ย่วกบั Inchcape ในก�รตัอ่ตั��นก

�รตัดิ้สิินบนและก�รคอรปั็ชั�น Inchcape ก็จำะท้ำ�ท้กุวถิิ่ท่้�งท้่�จำะสินับสินุน ให้�คำ�ป็รกึษั� และช่วยเห้ลอื ให้�

ท้กุฝ่่�ยก��วผู้�่นสิถิ่�นก�รณ์ท้่�ท้��ท้�ยไป็ได้�

Inchcape จำะยนืเคย่งข่��งท้กุคนท้่�เชื�อมีั�นในก�รตัอ่ตั��นก�รคอรปั็ชั�น

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
ค่วามโปริง่ใสั

Inchcape จำะป็ฏิบิตััติัอ่ท้กุธิ์รุกจิำข่องลก้ค��เสิมีอืนเป็็นธิ์รุกจิำข่องตัวัเอง

ในท้�งป็ฏิบิตัั ิInchcape จำะแจำ�งข่�อมีล้ท้่�เก่�ยวข่�องท้ั �งห้มีด้ ในระยะเวล�ท่้�เห้มี�ะสิมี และอพััเด้ท้ข่�อมีล้จำำ�เ

ป็็นให้�ลก้ค��ได้�ท้ร�บเป็็นระยะ

Inchcape จำะป็ฏิบิตััหิ้น��ท้่� ในท้กุๆ ธิ์รุกจิำด้�วยคว�มีโป็รง่ใสิ

Inchcape เข้าใจด่ถึืงภาริะริบััผิู้ดชั่อบัท่�ม่ต่ิอลูักค้่าของเริา

Inchcape ให้ค่วามสัำาคั่ญอย่างยิ�งกับัการิปฏิิบััติิหน้าท่�ด้วยค่วามถูืกต้ิองติามกฎหมายแลั

ะหลัักจริยิธริริม ติามท่�ลูักค้่าของเริาค่าดหวงัให้เป็น

Inchcape มุ่งมั�นท่�จะดำาเนินธุริกิจด้วยจริริยาบัริริณี ในการิปฏิิบััติิงานทุกค่ริั �งแลัะในทุ

กวนั

ภาริะผูู้กพััน
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Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
การิปริะกอบัธุริกิจกับัลูักค้่าภาค่ริฐั

ในก�รป็ระกอบธุิ์รกจิำกบัล้กค��ภ�ครฐั – รวมีถิ่งึตัวัแท้นภ�ครฐั ฝ่่�ยท้ห้�ร และห้น่วยง�น NGO – 

Inchcape จำะนำ�ระเบย่บป็ฏิบิตััน่ิ�มี�ใช�ด้�วยคว�มีระมีดั้ระวงัและเครง่ครดั้ยิ�งข่ึ �น

เมีื�อตั�องตัดิ้ตัอ่กบัล้กค��กลุ่มีน่� Inchcape จำะไม่ีท้นตัอ่พัฤตักิรรมีใด้ๆ ท้่� ไมีเ่ห้มี�ะสิมีเด็้ด้ข่�ด้ และห้�กมีก่

�รฝ่่�ฝื่นบท้ลงโท้ษัก็จำะเพัิ�มีห้นักข่ึ �น

Inchcape ม่ีนโยบ�ยเฉพั�ะท้่�เก่�ยวข่�องกบัก�รด้ำ�เนินธิ์รุกจิำป็ระเภท้น่� และเร�ได้�จำดั้ให้�มีท่้ม่ีผู้้�เช่�ยวช�ญ่ 

ซึึ่�งได้�รบัก�รอบรมีเป็็นพัเิศษั เพัื�อก�รตัดิ้ตัอ่ธุิ์รกจิำกบัล้กค��กลุ่มีน่� โด้ยเฉพั�ะ

Inchcape ยังคงยึด้นโยบ�ยก�รด้ำ�เนินธิ์รุกจิำกบัล้กค��ภ�ครฐัในก�รป็ฏิบิตัังิ�น ห้�กพันักง�นห้รอืผู้้�ป็ระกอ

บก�รใด้มีค่ำ�ถิ่�มีเก่�ยวกบัห้ลกัป็ฏิบิตััเิมีื�อด้ำ�เนินธิ์รุกจิำกบัล้กค��ภ�ครฐั สิ�มี�รถิ่ด้ค้ำ�แนะนำ�เพัิ�มีเตัมิีได้�ท่้�ฝ่่

�ยบรกิ�รภ�ครฐั ห้รอืสิอบถิ่�มีเจำ��ห้น��ท้่�ฝ่่�ยด้แ้ลก�รป็ฏิบัิตัติั�มีกฎระเบย่บ

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
การิปฏิิบััติิติามกฎริะเบ่ัยบักับัผูู้้ ให้บัริกิาริภายนอกองค์่กริ

ล้กค��ข่อง Inchcape ค�ด้ห้วงัให้� Inchcape ส่ิงมีอบบรกิ�รท่้�มีค่ณุภ�พัส้ิงและเชื�อถืิ่อได้� โด้ยผู้�่นก�รจัำด้ก

�รผู้้� ให้�บรกิ�รภ�ยนอกองคก์รจำำ�นวนห้ล�ยพันัคนท้ั�วโลกอย่�งมีป่็ระสิิท้ธิ์ภิ�พั

จำำ�เป็็นอย่�งยิ�งท่้�มี�ตัรฐ�นเห้ล�่น่�ซึึ่�งสิร��งข่ึ �นเพัื�อ Inchcape เองจำะได้�รบัก�รยอมีรบัและนำ�ไป็ป็ฏิบัิตัติั�มี 

ไมีว่�่จำะเป็็นตัวัแท้นช่วง ค้ค่�� ผู้้�รบัเห้มี�ช่วง ซัึ่พัพัล�ยเออร ์พันักง�นชั�วคร�ว ห้รอืท่้�ป็รกึษั�ข่องบรษัิัท้

Inchcape ตั�องก�รให้�ค้ค่��ท้กุคนนำ�ห้ลกัป็ฏิบิตััแิละจำรยิธิ์รรมีธิ์รุกจิำข่อง Inchcape ไป็ป็ฏิบัิตัิ ใช�จำรงิ

บคุคลใด้ท้่�ป็ฏิเิสิธิ์ห้รอืไมีป่็ฏิบิตััติั�มีมี�ตัรฐ�นด้งักล่�ว จำะตั�องถิ่ก้ถิ่อด้ออกจำ�กร�ยชื�อผู้้� ให้�บรกิ�รข่อง 

Inchcape
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พันักงานของเริา

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง
ค่วามเท่าเท่ยม

Inchcape มีุง่มีั�นท้่�จำะป็ฎิบตััติัอ่พันักง�นท้กุคนอย�่งเท้�่เท้ย่มีภ�ยใตั�ข่�อบงัคบัข่องก�รป็ฏิบิตััติั�มีกฎระเ

บย่บและจำรยิธิ์รรมี

ท้่� Inchcape ระเบย่บ นโยบ�ย และก�รด้ำ�เนินก�รท้�งวนัิย จำะถ้ิ่กใช�กบัท้กุคน ท้กุระด้บัชั �น 

อย�่งเท้�่เท้ย่มีกนั

Inchcape จำะไมีม่ีข่่�อยกเว�นกบัผู้้� ไมีป่็ฏิบิตััติั�มีกฎระเบ่ยบ ไมีว่�่บุคคลนั�นจำะอย้ร่ะด้บับนห้รอืล�่งในอง

คก์ร

Inchcape จำะป็ฏิบิตัักิบัพันักง�นท้กุคนอย�่งเท้�่เท้ย่มี ไมีว่�่จำะอย้่ ในตัำ�แห้น่งง�นใด้ ระด้บัใด้ข่ององคก์ร 

โด้ยไม่ีคำ�นึงถิ่งึระยะเวล�ในก�รจำ��งง�น เชื �อช�ตั ิอ�ย ุเพัศ ศ�สิน� ห้รอืมีมุีมีองท้�งก�รเมีอืง

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง
เจ้าหน้าท่�ฝ่่ายดูแลัการิปฏิิบััติติามกฎริะเบ่ัยบั

Inchcape ให้�คว�มีสิำ�คญั่กบัก�รป็ฏิบัิตัติั�มีกฎระเบย่บและจำรยิธิ์รรมี และได้�จำดั้ให้�มีต่ัำ�แห้น่งพันักง�นป็ร

ะจำำ�ข่ึ �นเพัื�อป็ฏิบิตััหิ้น��ท้่�กำ�กบัด้แ้ลโป็รแกรมีน่�ข่อง Inchcape โด้ยเฉพั�ะ

เจำ��ห้น��ท้่�ฝ่่�ยด้แ้ลก�รป็ฏิบัิตัติั�มีกฎระเบย่บข่องบรษัิัท้ (GCO) ม่ีห้น��ท้่�ป็รบัป็รงุพัฒัน�โป็รแกรมีน่�อย�่

งตัอ่เนื�อง และสิร��งคว�มีตัระห้นักตัอ่ก�รป็ฏิบัิตัติั�มีกฎระเบย่บท่้�ถิ่ก้ตั�องให้�พันักง�นท้กุคนได้�รบัท้ร�บ

เจำ��ห้น��ท้่� GCO จำะร�ยง�นโด้ยตัรงตัอ่ป็ระธิ์�นเจำ��ห้น��ท้่�บรหิ้�ร (CEO) และคณะกรรมีก�รบรษัิัท้ 

(Board of Directors)

บท้บ�ท้ข่องเจำ��ห้น��ท้่� GCO คอืก�รป็� องกนั Inchcape จำ�กก�รก�รกระท้ำ�ใด้ท้่�ข่ดั้ตัอ่กฎระเบย่บ และก

�รช่วยเห้ลอืแนะนำ�พันักง�นท้กุคนในกรณ่ท้่�มีค่ำ�ถิ่�มีห้รอืข่�อสิงสัิยเก่�ยวกบัก�รป็ฏิบัิตัติั�มีกฎระเบย่บแ

ละข่�อกฎห้มี�ย

พันักง�นสิ�มี�รถิ่พัด้้คยุกบั GCO ได้� โด้ยไมีต่ั�องเปิ็ด้เผู้ยตัวัตัน

Inchcape ต้ิองการิให้พันักงานทุกค่นแลัะทุกการิบัริกิาริของเริาม่ปริะสัทิธิภาพัสูังสุัด

เพืั�อให้บัริริลุัติามเป้าหมายน่� Inchcape จะจัดสัริริเค่ริื�องมือใดๆ ท่�จำาเป็นให้กับัพันักงาน 

เพืั�ออำานวยค่วามสัะดวกในการิปฏิิบััติิหน้าท่� ริวมทั�งสัภาพัแวดล้ัอมในการิทำางานท่�ปลัอ

ดภัย เหมาะสัม แลัะสัง่สัง่เสัริมิปริะสัทิธิภาพัการิทำางาน

ภาริะผูู้กพััน
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Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง
การิฝึ่กอบัริม

Inchcape จัำด้ให้�มีก่�รฝึ่กอบรมีท้่�จำำ�เป็็นท้กุอย�่งสิำ�ห้รบัพันักง�นท้กุคน เพัื�อให้�ก�รป็ฏิบิตััหิ้น��ท้่�เป็็นไป็อ

ย�่งมีป่็ระสิิท้ธิิ์ภ�พั

Inchcape กำ�ห้นด้ให้�พันักง�นท้กุคนเข่��รบัก�รฝึ่กอบรมีภ�คบงัคบัภ�ยใตั�ห้วัข่�อเก่�ยวกบัก�รป็ฏิบิตััติั�มีก

ฎระเบย่บและจำรยิธิ์รรมีกอ่นจำะเริ�มีตั�นป็ฏิบิตััหิ้น��ท้่� ใด้ๆ กบั Inchcape

ก�รฝึ่กอบรมีภ�คบงัคบัน่�จำะถิ่ก้จำดั้สิรรให้�ท้นัท้ท่่้�พันักง�นเริ�มีท้ำ�ง�นกบั Inchcape

นอกจำ�กน่� ยังมีก่�รฝึ่กอบรมีซึ่ำ ��เพัื�อเตัอืนคว�มีจำำ�เป็็นระยะตัลอด้ช่วงเวล�ท่้�พันักง�นยังท้ำ�ง�นกบั 

Inchcape

Inchcape เชื�อว�่ด้�วยก�รฝึ่กอบรมีอย�่งสิมีำ��เสิมีอน่� พันักง�นจำะมีค่ว�มีตัระห้นักและสิ�มี�รถิ่อพััเด้ท้ข่�

อมีล้เก่�ยวกบัก�รป็ฏิบิตััติั�มีกฎระเบย่บและจำรยิธิ์รรมีได้�ตัลอด้เวล� เพัื�อก�รป็ฏิบิตััหิ้น��ท้่� ได้�อย�่งมีป่็ระ

สิิท้ธิิ์ภ�พั

พันักง�นท้กุคนข่อง Inchcape จำะตั�องได้�รบัก�รฝึ่กอบรมีเก่�ยวกบัก�รป็ฏิบิตััติั�มีกฎระเบย่บและจำรยิธิ์รร

มีน่� ไมีว่�่จำะด้ำ�รงตัำ�แห้น่งระด้บัใด้และได้�ท้ำ�ง�นในองคก์รมี�เป็็นระยะเวล�มี�กน�อยเพัย่งใด้

Inchcape เชื�อในคว�มีสิำ�คญั่ข่อง “ก�รป็ฏิบิตััเิป็็นแบบอย่�งโด้ยผู้้�นำ�องคก์ร” ท่้�พันักง�นระด้บัอ�วโุสิจำะ

ตั�องป็ฏิบิตััติันเป็็นแบบอย่�งให้�เห็้นกอ่น ท้ั �งในด้��นคว�มีป็ระพัฤตัส่ิิวนตัวัและในเชิงธุิ์รกจิำ รวมีท้ั �งช่วยเป็็

นกระบอกเส่ิยงในเรื�องก�รป็ฏิบิตััติั�มีกฎระเบย่บและจำรยิธิ์รรมีด้�วย

เนื�องจำ�ก Inchcape เป็็นบรษัิัท้ระด้บัสิ�กล เร�ได้�จำดั้ให้�มีก่�รฝึ่กอบรมีในห้ล�ยภ�ษั� เพัื�อคว�มีเข่��ใจำท้่�ตั

รงกนัข่องพันักง�นท้กุคน

ในกรณ่ท่้�พันักง�นมีป่ัญ่ห้�เก่�ยวกบัก�รเข่��ถิ่งึข่�อมีล้ด้งักล่�ว Inchcape จำะช่วยเห้ลอืโด้ยจำดั้สิรรก�รฝึ่กอ

บรมีด้�วยวธิิ์อ่ื�นตั�มีเห้มี�ะสิมี

พันัธิ์สัิญ่ญ่�ข่อง Inchcape ท่้�มีต่ัอ่ก�รป็ฏิบิตััติั�มีกฎระเบย่บและจำรยิธิ์รรมียังข่ย�ยไป็ถิ่งึทุ้กพัื �นท้่�ท้ั�วโลก 

แมี�จำะอย้ห่่้�งไกลเพัย่งใด้ก็ตั�มี

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง
การิทำาให้การิริายงานเป็นเริื�องง่าย

พันัธิ์สัิญ่ญ่�ข่อง Inchcape ท่้�มีต่ัอ่ก�รป็ฏิบิตััติั�มีกฎระเบย่บและจำรยิธิ์รรมี ห้มี�ยถิ่งึเร�ตั�องก�รรบัฟังกร

ณ่ตัวัอย�่งใด้ก็ตั�มีท้่�แสิด้งว�่ก�รด้ำ�เนินง�นข่องบรษัิัท้ไมีเ่ป็็นไป็ตั�มีท่้�มี�ตัรฐ�นกำ�ห้นด้ห้รอืค�ด้ห้วงัไว�

ตั�มีท้่� ได้�แจำ�งไว� ในส่ิวนข่อง “วธิิ์แ่จำ�งร�ยง�นปัญ่ห้�” และท้่�ป็ร�ฎด้��นห้ลังค้ม่ีอืน่� พันักง�นและผู้้�บรกิ�รภ

�ยนอกสิ�มี�รถิ่แจำ�งเรื�อง ร�ยง�น ห้รอืสิอบถิ่�มีข่�อข่�องใจำได้�ห้ล�ยวธิิ์่

Inchcape จำะด้ำ�เนินก�รกบัท้กุร�ยง�นปัญ่ห้�ตั�มีท่้�ป็ร�กฏิจำรงิ โด้ยป็ร�ศจำ�กอคตัิ ใด้ๆ

อย�่งไรก็ตั�มี บคุคลใด้จำงใจำแจำ�งเรื�องเท็้จำด้�วยเจำตัน�ไมีบ่รสุิิท้ธิ์ิ� อ�จำถิ่ก้ด้ำ�เนินก�รท้�งวนัิยด้�วย



17

พัันธสัญัญาของ Inchcape ท่�ม่ต่ิอ

พันักงานของเริา

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
การิบัังคั่บัใช้ั่นโยบัาย

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�ท้่�จำะสิอบสิวนห้�ข่�อเท็้จำจำรงิในท้กุร�ยง�นท้่� ได้�รบัแจำ�ง 

และจำะด้ำ�เนินก�รอย�่งเป็็นระบบ ตั�มีมี�ตัรฐ�น และไม่ีอย้ภ่�ยใตั�อำ�น�จำฝ่่�ยใด้

ก�รสิอบสิวนจำะด้ำ�เนินก�รโด้ยเจำ��ห้น��ท่้�ฝ่่�ยด้แ้ลก�รป็ฏิบัิตัติั�มีกฏิระเบ่ยบ

Inchcape ค�ด้ห้วงัให้�พันักง�นท้กุคนให้�คว�มีรว่มีมีอืในกระบวนก�รสิอบสิวน รวมีท้ั �งเก็บเป็็นข่�อมีล้เป็็

นคว�มีลับ

เมีื�อก�รสิอบสิวนเสิรจ็ำสิิ�นแล�ว Inchcape จำะบังคบัใช�ก�รด้ำ�เนินก�รท้�งวนัิยใด้ๆ ท้่�จำำ�เป็็นอย�่งยตุัธิิ์รรมี

และโด้ยป็ร�ศจำ�กอคตัิ

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
สัภาพัแวดล้ัอมการิทำางานท่�ปลัอดภัย

ท้�่เรอื อ้เ่รอื และแมี�แตัส่ิำ�นักง�น อ�จำเป็็นสิถิ่�นท้่�อนัตัร�ยได้�

Inchcape เชื�อว�่ก�รด้ำ�เนินง�นจำะป็ระสิบคว�มีสิำ�เรจ็ำได้�ก็ตัอ่เมีื�อไมีม่ี่ ใครได้�รบัอันตัร�ยจำ�กก�รป็ฏิบิตััิ

ห้น��ท้่�

นอกจำ�กนโยบ�ยก�รป็ฏิบัิตัติั�มีกฎระเบย่บและจำรยิธิ์รรมี ท่้�ว�่ด้�วยก�รป็ฏิบัิตัติัอ่พันักง�นอย้ยุ่ตัธิิ์รรมีแล�ว 

Inchcape ยงัให้�คว�มีสิำ�คญั่กบัก�รสิร��งสิภ�พัแวด้ล�อมีก�รท้ำ�ง�นท้่�ป็ลอด้ภยัให้�กบัพันักง�นท้กุคน

สุิข่ภ�พัและคว�มีป็ลอด้ภยัเป็็นสิิ�งสิำ�คญั่มี�กสิำ�ห้รบั Inchcape ไม่ีว�่จำะเป็็นท้่�ท้�่เรอื อ้เ่รอื ห้รอืสิำ�นักง�น

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�องมี�ตัรฐ�นคว�มีป็ลอด้ภยัท้่�ส้ิง เร�มีแ่ผู้นกสุิข่ภ�พั คว�มีป็ลอด้ภยั 

คว�มีมีั�นคงและสิภ�พัแวด้ล�อมี (HSSE) ท่้�จำดั้ไว� โด้ยเฉพั�ะท้่� ซึึ่�งจำะท้ำ�ก�รตัรวจำสิอบวธิิ์ป่็ฏิบิตัังิ�น 

ก�รอบรมีพันักง�น และกำ�กบัด้แ้ลก�รด้ำ�เนินง�นข่อง Inchcape ให้�เป็็นไป็ตั�มีมี�ตัรฐ�นสิ�กล

Inchcape มีุง่มีั�นท้่�จำะสิร��งสิภ�พัแวด้ล�อมีก�รท้ำ�ง�นท้่�ป็ร�ศจำ�กก�รข่ม่ีข่้ ่ก�รลว่งละเมีดิ้ 

ก�รแสิวงห้�ผู้ลป็ระโยชน์ รวมีท้ั �งย�เสิพัตัดิ้ และเครื�องด้ื�มีแอลกอฮอล์

พันักง�นท้กุคนห้รอืผู้้�เย่�ยมีชมี Inchcape ทุ้กคนจำะมีั�นใจำได้�ว�่เร�มีส่ิภ�พัแวด้ล�อมีก�รท้ำ�ง�นท้่�ถิ่ก้สุิข่อน

�มียัและป็ลอด้ภยั

บคุคลใด้ท้่�ยงัไมี่ ได้�ออกมี�พัด้้คว�มีจำรงิ ควรกระท้ำ�ท้นัท้่
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Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
การิจัดการิท่�ด่

Inchcape ค�ด้ห้วงัมี�ตัรฐ�นท้่�ส้ิงจำ�กผู้้�จำดั้ก�รท้กุคน

ก�รจำดั้ก�รภ�ยใน Inchcape จำะตั�องไมีเ่พัย่งสิอด้คล�องกบัมี�ตัรฐ�นข่องห้ลักป็ฏิบิตััน่ิ� แตัต่ั�องแสิด้งก�ร

กระท้ำ�ให้�เห็้นจำรงิด้�วย

บคุคลใด้ท้่�ด้ำ�รงตัำ�แห้น่งระด้บัผู้้�นำ�องคก์รจำะตั�องเป็็นแบบอย่�งท่้�ด้ท่้ั �งด้��นเกย่รตัแิละจำรยิธิ์รรมี ทุ้กก�ร

กระท้ำ�ตั�องสิอด้คล�องกบัค�่นิยมีข่อง Inchcape ตั�องพัร�อมีท้่�จำะป็กป็� องสิภ�พัแวด้ล�อมีก�รท้ำ�ง�นจำ�กพัฤ

ตักิรรมีใด้ท้่� ไมีเ่ป็็นไป็ตั�มีกฎระเบย่บและจำรยิธิ์รรมี

Inchcape ค�ด้ห้วงัให้�ผู้้�จำดั้ก�รท้กุคนช่วยกนัส่ิงเสิรมิีจำรยิธิ์รรมีในก�รด้ำ�เนินธิ์รุกจิำ และจำดั้ฝึ่กอบรมีให้�กบั

พันักง�นตั�มีคว�มีเห้มี�ะสิมี

ผู้้�จำดั้ก�รทุ้กคนม่ีห้น��ท่้�สิร��งสิภ�พัแวด้ล�อมีในก�รท้ำ�ง�นท้่�ช่วยให้�พันักง�นร้�สึิกป็ลอด้ภัยท้่�จำะแจำ�งร�ยง�น

ปัญ่ห้�เก่�ยวกบัก�รป็ฏิบิตััติั�มีกฎระเบย่บและจำรยิธิ์รรมี โด้ยไมีร่้�สึิกกลวัก�รใช�นโยบ�ยตัอบโตั�กลบั

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�ท้่�จำะจำดั้ห้�เครื�องมีอืให้�กบัผู้้�จำดั้ก�รตั�มีเห้มี�ะสิมีเพัื�อช่วยอำ�นวยคว�มีสิะด้วก

ในก�รฝึ่กอบรมี

ในทางกลัับักัน…

ในท้�งกลับกนั Inchcape ค�ด้ห้วงัให้�พันักง�นท้กุคนด้ำ�เนินธิ์รุกจิำด้�วยคว�มีเป็็นมืีออ�ช่พั ม่ีคว�มีซืึ่�อสัิตัย ์

และตัรงไป็ตัรงมี� ป็ฏิบิตััหิ้น��ท้่�อย�่งเต็ัมีคว�มีสิ�มี�รถิ่ โด้ยยดึ้ห้ลกัป็ฏิบัิตัแิละนโยบ�ยก�รท้ำ�ง�นตั�มีก

ฎระเบย่บข่อง Inchcape เข่��รว่มีก�รฝึ่กอบรมีท้่�จำดั้โด้ยบรษัิัท้ให้�อย�่งสิมีำ��เสิมีอ ให้�คว�มีรว่มีมีอืในก�รตัร

วจำสิอบห้รอืสิอบสิวนตั�มีเห้มี�ะสิมี และกล��พัด้้คว�มีจำรงิเมีื�อพับเห็้นก�รกระท้ำ�ท้่� ไมีเ่ห้มี�ะสิมีห้รอืไมีม่ี่

คว�มีชัด้เจำน ซึึ่�งอ�จำนำ�ไป็ส่้ิปัญ่ห้�ด้��นกฎระเบย่บและจำรยิธิ์รรมีได้�
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การิปฏิิบััติิต่ิอผูู้้ ให้บัริกิาริภายนอก

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
การิติริวจสัอบัข้อเท็จจริงิ

ง�นส่ิวนให้ญ่ข่่อง Inchcape เก่�ยวข่�องกบัก�รตัดิ้ตัอ่ค้ค่��และผู้้�รบัเห้มี�ช่วง เพัื�อให้�ป็ฏิบิตััหิ้น��ท้่� ในน�มีข่

องล้กค�� และ Inchcape เองก็ตั�องรว่มีง�นกบัผู้้� ให้�บรกิ�รเห้ล�่น่�จำำ�นวนห้ล�ยพันับรษัิัท้ในพัื �นท้่�ท้ั�วโลก

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�ท้่�จำะท้ำ�ก�รตัรวจำสิอบข่�อมีล้ส่ิวนตัวัและป็ระวตััเิป็็นมี�ท้่�จำำ�เป็็นข่องผู้้� ให้�บรกิ�ร

ภ�ยนอกเห้ล�่น่� กอ่นท้่�จำะตัดั้สิินใจำรว่มีธิ์รุกจิำด้�วย และเร�จำะท้ำ�ก�รตัรวจำเช็คคณุสิมีบตััคิว�มีถิ่ก้ตั�องข่อง

ผู้้� ให้�บรกิ�รภ�ยนอกอย�่งสิมีำ��เสิมีอ ตัลอด้ระยะเวล�ท่้�รว่มีง�นกบั Inchcape

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
การิปกป้องข้อมูลั

Inchcape ได้�รบัข่�อมีล้ส่ิวนบคุคลท่้�เป็็นคว�มีลบัข่องลก้ค��อย้เ่สิมีอ

Inchcape มีร่ะบบรกัษั�คว�มีป็ลอด้ภยัท้่�ช่วยป็กป็� องข่�อมีล้เห้ล�่น่�

Inchcape ด้ำ�เนินธิ์รุกจิำสิอด้คล�องกบัมี�ตัรก�รคุ�มีครองข่�อมีล้ส่ิวนบคุคลข่องสิห้ภ�พัยุโรป็ (EU General 

Data Protection Regulation (GDPR)) โด้ยมีก่�รใช�ระบบ นโยบ�ย และวธ่ิิ์ด้ำ�เนินก�รท้่�สิอด้คล�องกบั

กฎห้มี�ยน่�

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
จริริยาบัริริณีค่วามสัมัพัันธ์เชิั่งธุริกิจ

ข่องข่วญั่และก�รเล่ �ยงรบัรองเป็็นธิ์รรมีเน่ยมีป็ฏิบัิตัขิ่องท้กุธิ์รุกจิำ

ก�รจำ�่ยค�่อ�ห้�รให้�กบัลก้ค��ห้รอืรบัข่องข่วญั่ในรป้็ข่องข่นมีสัิกกลอ่งจำ�กค้ค่��เป็็นเรื�องป็กตัิ ในก�รด้ำ�เนิน

ธิ์รุกจิำ ท้่�ช่วยกระชับคว�มีสัิมีพันัธิ์ท์้ั �งสิองฝ่่�ยให้�แน่นแฟ� นและร�บรื�น

แตัเ่ร�ควรระมีดั้ระวงัและแน่ ใจำว�่ก�รกระท้ำ�น่�เป็็นไป็อย�่งเห้มี�ะสิมี

Inchcape เชื�อมีั�นว�่ก�รแลกเป็ล่�ยนข่องข่วญั่และ/ห้รอืก�รเล่ �ยงรบัรองกบับุคคลท้่�สิ�มีตั�องเป็็นไป็อย่�งเห้

มี�ะสิมี และไมีม่ีผู่้ลตัอ่ก�รตัดั้สิินใจำเชิงธิ์รุกจิำ

Inchcape จำะท้ำ�ก�รตัรวจำสิอบและพัจิำ�รณ�กอ่นอนุมีตััเิรื�องก�รให้�ข่องข่วญั่ห้รอืก�รเล่ �ยงรบัรองเสิมีอ

Inchcape ห้วงัว�่ลก้ค��และค้ค่��ข่องเร�จำะเข่��ใจำว�่ บ�งครั �งพันักง�นข่อง Inchcape อ�จำไม่ีสิ�มี�รถิ่เข่��รว่

มีกจิำกรรมีเชิงธิ์รุกจิำห้รอืธิ์รรมีเน่ยมีก�รเล่ �ยงรบัรองได้� ท้ั �งน่�เพัื�อเป็็นก�รห้ลก่เล่�ยงสิถิ่�นก�รณ์อนัอ�จำนำ�ไ

ป็ส่้ิคว�มีเข่��ใจำผู้ดิ้ห้รอืก�รกระท้ำ�ท้่� ไมีเ่ห้มี�ะสิมี

ในกรณ่ท้่�ลก้ค��ห้รอืค้ค่��ข่องเร�มีน่โยบ�ยท้่�คล��ยกนัห้รอืเข่�มีงวด้กว�่ Inchcape จำะยินด้ย่อมีรบัเงื�อนไข่แ

ละป็ฏิบิตััติั�มีเช่นเด้ย่วกนัห้�กได้�รบัแจำ�งข่�อมีล้อย�่งชัด้เจำน

นโยบ�ยข่อง Inchcape เชื�อว�่พันักง�นข่อง Inchcape จำะตั�องไมีส่ินับสินุนห้รอืเรย่กร�อง ไมีว่�่จำ

ะในน�มีข่องตัวัเองห้รอืในน�มีข่องสิมี�ชิกครอบครวั ห้รอืเพัื�อนฝ้่ง ในก�รรบัข่องข่วญั่ เงนิร�งวลั 

ผู้ลป็ระโยชน์ส่ิวนตัวัอื�นใด้ ห้รอืคว�มีช่วยเห้ลอืในรป้็แบบใด้ก็ตั�มี จำ�กซัึ่พัพัล�ยเออร ์ค้ค่�� ตัวัแท้น 

ท้่�ป็รกึษั� ลก้ค�� ห้รอืค้แ่ข่ง่ข่องบรษัิัท้
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Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
การิแข่งขันอย่างยุติิธริริม

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�ท้่�จำะแข่ง่ขั่นด้��นธิ์รุกจิำอย่�งยตุัธิิ์รรมี และไมีส่ิร��งข่�อจำำ�กัด้ก�รแข่ง่ขั่นห้รอืก�

รค��

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�ท้่�จำะห้ล่กเล่�ยงก�รตักลงร�ค�สิินค��รว่มีกนั ห้รอืก�รใช�ระบบค�รเ์ท้ล ในท้กุกร

ณ่กบัค้แ่ข่ง่ท้�งก�รค��ข่องเร� Inchcape จำะป็ฏิบัิตัติันตั�มีกฎห้มี�ยท้�องถิ่ิ�นและกฎห้มี�ยระห้ว�่งป็ระเท้

ศในก�รตัอ่ตั��นก�รผู้ก้ข่�ด้

นอกจำ�กน่� Inchcape และพันักง�นท้กุคนจำะไมีพ่ัย�ย�มีเข่��ถึิ่งข่�อม้ีลลบัข่องค้แ่ข่ง่ และห้�กเร�ได้�รบัข่�อ

มีล้ลบัโด้ยไมีม่ีเ่จำตัน�จำงใจำ เร�จำะท้ำ�ล�ยข่�อมีล้นั�นและแจำ�งให้�ผู้้�เก่�ยวข่�องได้�ท้ร�บ

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
การิจัดเก็บัเอกสัาริ

สิำ�ห้รบัพันัธิ์สัิญ่ญ่�เรื�องคว�มีโป็รง่ใสิ Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�ท่้�จำะจัำด้เก็บเอกสิ�รท่้�เก่�ยวข่�องกับก�รท้ำ�

ง�น ซึึ่�งอ�จำจำำ�เป็็นตั�องใช�สิำ�ห้รบัก�รตัรวจำสิอบคณุภ�พั ห้รอืเพัื�อวตััถิ่ปุ็ระสิงคท์้�งกฎห้มี�ยในภ�ยห้ลัง ท้ั �

งน่�เพัื�อให้�เป็็นไป็ตั�มีนโยบ�ยเรื�องคว�มีโป็รง่ใสิ

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
การิหล่ักเล่ั�ยงผู้ลัปริะโยชั่น์ทับัซ้ึ่อน

Inchcape เข่��ใจำด้ถ่ิ่งึคว�มีจำำ�เป็็นตั�องห้ล่กเล่�ยงสิถิ่�นก�รณ์ท้่�ก�รป็ระเมิีนและตัดั้สิินใจำเชิงธุิ์รกจิำอ�จำได้�

รบั ห้รอืด้เ้ห้มีอืนได้�รบั ผู้ลกระท้บจำ�กคว�มีสินใจำห้รอืคว�มีสัิมีพันัธิ์ส่์ิวนตัวั

ก�รตัดั้สิินใจำเชิงธุิ์รกจิำตั�องอย่้บนพัื �นฐ�นท้่�ป็ร�ศจำ�กอคตัิ

Inchcape ตั�องก�รให้�พันักง�นท้กุคนแจำ�งฝ่่�ยด้แ้ลก�รป็ฏิบัิตัติั�มีกฎระเบย่บห้�กเกดิ้คว�มีข่ดั้

แย�งด้��นผู้ลป็ระโยชน์ท้บัซึ่�อนข่ึ �น เพัื�อท้�งเจำ��ห้น��ท้่�จำะได้�ท้ำ�ก�รตัรวจำสิอบ อนุมีตััหิ้รอืป็ฏิเิสิธิ์ 

และลงบนัท้กึไว�เป็็นห้ลกัฐ�น

นโยบ�ยน่�รวมีไป็ถิ่งึก�รป็ระกอบธุิ์รกจิำข่อง Inchcape กับพัรรคก�รเมีอืงและองคก์รก�รกศุลใด้ๆ ด้�วย

Inchcape ไม่ีมีน่โยบ�ยบรจิำ�คเงนิให้�กบัองคก์รท้�งก�รเมืีองใด้ๆ รวมีถิ่งึไมีม่ีก่�รให้�ข่องข่วญั่ห้รอืก�รให้�บ

รกิ�รโด้ยไมีค่ดิ้ค�่ใช�จำ�่ย

นอกจำ�กน่� เร�จำะไมีจ่ำ��งง�นห้รอืเสินอผู้ลป็ระโยชน์ ใด้� ให้�กบับคุคลท้่�ยงัด้ำ�รงตัำ�แห้น่งท้�งก�รเมืีอง ห้รอื

บคุคลท้่�พั�นตัำ�แห้น่งท้�งก�รเมืีองมี�แล�วไม่ีเกนิห้นึ�งป่็

ก�รบรจิำ�คเพัื�อก�รกศุลใด้ๆ จำะตั�องได้�รบัก�รพัจิำ�รณ�และอนุมีตััจิำ�กเจำ��ห้น��ท้่�ระด้บัคณะกรรมีก�รบริ

ษััท้กอ่น



พัันธสัญัญาของ Inchcape ท่�ม่ต่ิอ...

ค่วามยั�งยืน
Inchcape ม่หน้าท่�ริบััผิู้ดชั่อบัต่ิอโลักแลัะสังัค่ม

เมื�อใดก็ติามท่�เป็นไปได้ Inchcape ให้ค่ำามั�นสัญัญาท่�จะลัดการิปล่ัอยสัาริพิัษัสูัอ่ากาศ 

ป้องกันมลัพิัษั ค่วบัคุ่มของเสัย่ แลัะนำาวสััดุต่ิางๆ กลัับัมาใช้ั่ ใหม่ เพืั�อลัดปริมิาณีขยะท่�

ถูืกทิ�งบันพืั�นดินแลัะปล่ัอยลังทะเลั

ในทุกๆ กิจกริริมของ Inchcape เริาจะลัดปริมิาณีการิใช้ั่ทริพััยากริท่� ไม่สัามาริถืนำากลัับัม

าใช้ั่ ใหม่ ได้ โดยใช้ั่วธ่ิแลัะแนวทางปฏิิบััติิท่�ม่ปริะสัทิธิภาพัท่�สุัด

ก�รจำดั้ซืึ่ �อจำดั้จำ��งอย�่งยั�งยนืข่อง Inchcape (Sustainable Procurement) ม่ีวตััถิ่ปุ็ระสิงคแ์ละเป็� �ห้มี

�ยท้่�สิอด้คล�องกบัห้ลกัก�รข่อง มี�ตัรฐ�นก�รจำดั้ซืึ่ �อจำดั้จำ��งอย�่งยั�งยนืข่องสิห้ร�ชอ�ณ�จำกัร (British 

Sustainable Procurement Standard BS8903) และม่ีร�ยละเอย่ด้ ด้งัตัอ่ไป็น่�

• ใช�ท้รพััย�กรและพัลงัง�นในป็รมิี�ณน�อยลงโด้ยก�รใช� โซึ่ลชั้�นเชิงนวตัักรรมีและก�รพัฒัน�อย่

�งตัอ่เนื�อง

• ระบแุละจำดั้ห้�วตััถิ่ดุ้บิ สิินค�� และบรกิ�ร ท้่�มีค่ว�มีสิมีด้ลุและสิมีเห้ตัสุิมีผู้ลระห้ว�่งปัจำจัำยด้��นสัิง

คมี เศรษัฐกิจำ และสิิ�งแวด้ล�อมี และยังสิร��งคณุป็ระโยชน์ ให้�กับสัิงคมีและเศรษัฐกิจำโด้ยรวมี

• เลอืกใช�สิินค��ท้่�ป็ระห้ยดั้ท้รพััย�กร และคำ�นึงถิ่งึก�รใช�ป็ระโยชน์ห้ลงัจำ�กสิินค��นั�นห้มีด้อ�ยกุ�

รใช�ง�นแล�ว

• เมีื�อใด้ก็ตั�มีท้่�เป็็นไป็ได้� ให้� โอก�สิกบัผู้้�ป็ระกอบก�รข่น�ด้เล็กและข่น�ด้กล�ง ห้นัมี�ใช�บรกิ�รข่

องกิจำก�รเพัื�อสัิงคมีมี�กข่ึ �น สินับสินุนก�รจำ��งง�นในท้�องถิ่ิ�น คว�มีห้ล�กห้ล�ย ก�รฝึ่กอบรมี แล

ะก�รรว่มีง�นกับห้น่วยง�นอ�สิ�สิมีัคร โด้ยเฉพั�ะผู้้�อย้่ ในพัื �นท้่� ใกล�สิำ�นักง�นห้รอืสิถิ่�นป็ระกอ

บก�รข่องเร�

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�ท้่�ด้ำ�เนินง�นให้�สิอด้คล�องกบัเกณฑ์ม์ี�ตัรฐ�นและมีก่�รป็รบัป็รงุพัฒัน�อย�่งสิ

มีำ��เสิมีอ เพัื�อแสิด้งคว�มีรบัผิู้ด้ชอบตัอ่สิิ�งแวด้ล�อมี คว�มียั�งยนื และสัิงคมี

สิำ�ห้รบัร�ยละเอย่ด้เพัิ�มีเตัมิีเก่�ยวกบัห้วัข่�อน่�ข่อง Inchcape สิ�มี�รถิ่ด้ไ้ด้�ท้่�เวบ็ไซึ่ตัแ์ละระบบเครอืข่�่ยภ�

ยในองคก์รข่อง Inchcape
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พัันธสัญัญาของ Inchcape ท่�ม่ต่ิอ...

นโยบัายท่�ชัั่ดเจน
ในขณีะท่�หลัักปฏิิบััติิแลัะจริยิธริริมธุริกิจน่�แสัดงถึืงวตัิถุืปริะสังค์่ริะดับัสูังของ Inchcape 

ท่�ม่ต่ิอการิปฏิิบััติิติามกฎริะเบ่ัยบัแลัะหลัักจริยิธริริม หลัักปฏิิบััติิน่�ยังอยู่ภายใต้ินโยบัาย

การิปฏิิบััติิติามกฎริะเบ่ัยบั ซึึ่�งสัามาริถืดูเพิั�มเติิมได้

นโยบัายน่�ม่ริะเบ่ัยบับัังคั่บัเฉพัาะท่�ค่วบัคุ่มทุกพัันธสัญัญาของ Inchcape ท่�ม่ต่ิอการิปฏิิ

บััติิติามกฎริะเบ่ัยบัแลัะหลัักจริยิธริริม

แตัล่ะนโยบ�ยจำะแสิด้งร�ยละเอย่ด้เก่�ยวกบับุคคลท้่�นโยบ�ยนั�นใช�ครอบคลมุีถิ่งึ อธิ์บิ�ยลกัษัณะข่องกฎร

ะเบย่บท่้�เก่�ยวข่�อง ให้�ข่�อมีล้เก่�ยวกบัวธิิ์สื่ิบค�นข่�อมีล้เพัิ�มีเตัมิี และอธิ์บิ�ยก�รด้ำ�เนินก�รลงโท้ษัท้�งวนัิยห้

�กเกดิ้ก�รฝ่่�ฝื่นไมีป่็ฏิบัิตัติั�มี

นโยบ�ยก�รป็ฏิบิตััติั�มีกฎระเบย่บข่อง Inchcape รวมีท้ั �งห้ลกัป็ฏิบัิตัแิละจำรยิธิ์รรมีธุิ์รกจิำฉบบัน่� มีค่ว�มีสิ

ำ�คญั่ตัอ่โป็รแกรมีก�รป็ฏิบัิตัติั�มีกฎระเบย่บข่อง Inchcape

โป็รแกรมีน่�ถิ่ก้ควบคมุีจำดั้ก�รโด้ยกฎบัตัร (Compliance Charter) ข่อง Inchcape ซึึ่�งได้�กำ�ห้นด้บท้บ�ท้ 

ห้น��ท้่� และคว�มีรบัผิู้ด้ชอบข่องคณะกรรมีก�รบรษัิัท้และเจำ��ห้น��ท้่�ฝ่่�ยด้แ้ลก�รป็ฏิบัิตัติั�มีกฎระเบย่บ 
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Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
การิอธิบัายริายลัะเอ่ยดนโยบัาย

คว�มีตัั �งใจำข่อง Inchcape คอืก�รท้ำ�ให้�ท้กุนโยบ�ยข่องก�รป็ฏิบัิตัติั�มีกฎระเบย่บเป็็นเรื�องเข่��ใจำง�่ยท้่�สุิ

ด้เท้�่ท้่�จำะเป็็นได้�

ด้��นท้��ยข่องท้กุนโยบ�ยมีค่ำ�แนะนำ�วธิิ์ก่�รสิอบถิ่�มีและห้�ข่�อมีล้เพัิ�มีเตัมิี

Inchcape ตั�องก�รให้�พันักง�นท้กุคนสิอบถิ่�มีห้�กมีข่่�อสิงสัิยห้รอืคว�มีไม่ีแน่ ใจำเก่�ยวกบันโยบ�ยใด้ก็ตั�มี

Inchcape ให้�คำ�มีั�นสัิญ่ญ่�เรื�อง...
นโยบัายท่�เข้าถึืงได้

Inchcape ตั�องก�รให้�นโยบ�ยก�รป็ฏิบิตััติั�มีกฎระเบย่บน่�เข่��ถิ่งึได้�ง�่ย 

และเข่��ใจำได้�ตัรงกันสิำ�ห้รบัท้กุคน

สิ�มี�รถิ่อ�่นและด้�วน์ โห้ลด้นโยบ�ยน่� ได้�จำ�กระบบเครอืข่�่ยภ�ยในองคก์ร

อก่ท้�งเลือกห้นึ�งคอื พันักง�นสิ�มี�รถิ่ข่อสิำ�เน�ได้�จำ�กเจำ��ห้น��ท้่�ฝ่่�ยด้แ้ลก�รป็ฏิบัิตัติั�มีกฎระเบย่บ ห้รอื

ส่ิงอเ่มีลไป็ยังฝ่่�ยด้แ้ลก�รป็ฏิบัิตัติั�มีกฏิระเบย่บข่องบรษัิัท้

สิำ�ห้รบับคุคลภ�ยนอก สิ�มี�รถิ่ข่อสิำ�เน�เอกสิ�รใด้ๆ ท้่�เก่�ยวกบันโยบ�ยก�รป็ฏิบิตััติั�มีกฎระเบย่บข่อง 

Inchcape สิ�มี�รถิ่ใช�วธิิ์เ่ด้ย่วกนัน่�

สิ�มี�รถิ่ด้ร้�ยละเอย่ด้ตัดิ้ตัอ่ได้�ท่้�ด้��นห้ลงัค้ม่ีอืน่�

นโยบ�ยฉบบัปัจำจำบุนัข่องเร�จำดั้แสิด้งไว�บนระบบเครอืข่�่ยภ�ยในองคก์ร และสิงวนสิิท้ธิิ์� ในก�รอพััเด้ท้แ

ละท้บท้วนแก� ไข่ข่�อมีล้ได้�ตัลอด้เวล�

เมีื�อท้ำ�ก�รด้�วน์ โห้ลด้นโยบ�ย พังึระลึกว�่เวอรชั์�นท้่�ป็ร�กฎบนระบบเครอืข่�่ยภ�ยในองคก์รเป็็นเวอรชั์�

นท้่� ใช�ง�นจำรงิ
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ติิดต่ิอ

ข้อมูลัติิดต่ิอ

ฝ่่ายดูแลัการิปฏิิบััติิติามกฎริะเบ่ัยบั
compliance@iss-shipping.com

สัายด่วน (Hotline)
www.convercent.com

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

เจ้าหน้าท่�ฝ่่ายดูแลัการิปฏิิบััติิติามกฎริะเบ่ัยบัของบัริษัิัท
Erin Omosona

Erin.Omosona@iss-shipping.com

ผูู้้จัดการิค่วามปลัอดภัยทางไซึ่เบัอริแ์ลัะการิปฏิิบััติิติามกฏิริะเบ่ัยบั
Lee Scott

Lee.Scott@iss-shipping.com 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่�ฝ่่ายกฎหมายแลัะปกป้องข้อมูลั
Niree Mahabeer

Niree.Mahabeer@iss-shipping.com

พันักงานของ Inchcape เท่านั�น
ข่�อมีล้เพัิ�มีเตัมิีสิำ�ห้รบัก�รแจำ�งร�ยง�นปัญ่ห้� พันักง�นสิ�มี�รถิ่ตัดิ้ตัอ่ท้่�:

• ผู้้�จำดั้ก�รสิ�ยตัรง

• ฝ่่�ยท้รพััย�กรบคุคล

• ฝ่่�ยกฎห้มี�ย

• ระบบเครอืข่�่ยภ�ยในองคก์รข่อง Inchcape

พันักงานหริอืบุัค่ค่ลัอื�นใดท่�ต้ิองการิริายงานปัญหาเก่�ยวกับัการิฝ่่าฝื่นกฎริะเบ่ัยบัแลัะห

ลัักจริยิธริริม หริอืม่ค่ำาถืามเก่�ยวกับัหลัักปฏิิบััติิ หริอืเก่�ยวกับันโยบัายการิปฏิิบััติิติามกฎริ

ะเบ่ัยบัของ Inchcape สัามาริถืติิดต่ิอท่�:



www.iss-shipping.com
compliance@iss-shipping.com
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