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1.

วัตถุประสงค์

เดอะ สตาร์ เอ็นเทอร์เทนเม็นต์ กรุ ป จากัด (เดอะ สตาร์ ) มุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุรกิจในวิถีทางที่ปลอดภัย มี
จริ ยธรรม เป็ นมืออาชีพและปฏิบตั ิตามกฎหมายตามหลักการชี้นาประมวลจรรยาบรรณ
ดังนั้น จึงเป็ นที่คาดหวังว่า พนักงานของเราจะปฏิบตั ิตามค่านิยมของเดอะ สตาร์ (ภาคผนวก A) และเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของ เดอะ สตาร์ พนักงานของเราได้รับความคาดหวังให้ใช้หลักการชี้นาประมวล
จรรยาบรรณ เป็ นกรอบการทางานในการส่งมอบค่านิยมของเดอะ สตาร์
นโยบายต่อต้านการติดสิ นบนและการคอร์รัปชัน (นโยบาย) สนับสนุนประมวลจรรยาบรรณ ด้วยการ
สร้างมาตรฐานของภาระรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ตอ้ งสงสัยว่ามีการติดสิ นบนหรื อการคอร์
รัปชัน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของเดอะ สตาร์ ไม่วา่ จะเป็ นในออสเตรเลีย หรื อใน
ต่างประเทศ
2.

ขอบเขต

นโยบายนี้กล่าวถึงมาตรฐานซึ่งเป็ นที่คาดหวังจากทุกคนที่ปฏิบตั ิงานให้กบั หรื อในนามของ เดอะ สตาร์
โดยรวมถึงกรรมการ พนักงาน ผูร้ ับเหมา และบริ ษทั จ้างแรงงาน (พนักงาน)
การละเมิดนโยบายนี้ อาจถือว่าเป็ นการละเมิดประมวลจรรยาบรรณของเดอะ สตาร์อีกด้วย การละเมิด
นโยบายนี้และ/หรื อประมวลจรรยาบรรณ อาจส่งผลให้มีการลงโทษทางวินยั ซึ่งอาจรวมถึงการยุติการ
จ้างงานกับเดอะ สตาร์
3.

บริบท

เดอะ สตาร์ดาเนินงานในหลายเขตอานาจศาล และถูกผูกมัดด้วยกฎหมายของเขตอานาจศาลเหล่านั้น และ
เป็ นที่คาดหวังว่าการจัดซื้อ และการจัดหาสิ นค้าและบริ การที่ หรื อโดยธุรกิจของเดอะ สตาร์ จะได้รับการ
ดาเนินการในลักษณะที่เป็ นมืออาชีพ ถูกกฎหมาย ยุติธรรม และโปร่ งใส ทั้งนี้ เดอะ สตาร์จะไม่อนุมตั ิให้มี
การใช้ทรัพยากรของบริ ษทั เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ หรื อการอนุมตั ิใดๆ ที่ผิดกฎหมายทุกประเภทจาก
รัฐบาล หรื อหน่วยงานของรัฐ
ออสเตรเลียคือหนึ่งในประเทศที่ลงนามในอนุสัญญาองค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาว่าด้วยการต่อต้านติดสิ นบนของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศในธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
(อนุสัญญา OECD) อนุสัญญานี้ได้รับการดาเนินการในประเทศสมาชิก OECD ทุกประเทศ
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และเรี ยกร้องให้มีมาตรการคว่าบาตรทางอาญาที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริ ต และโดยเฉพาะอย่างยิง่
“การทุจริ ตในต่างประเทศ”
ในประเทศออสเตรเลียนั้น การติดสิ นบนและการคอร์รัปชันถือเป็ นเรื่ องผิดกฎหมาย และถูกจัดหมวดหมู่
อยูใ่ นกฎหมายอาญาของรัฐ โดยมีประมวลกฎหมายอาญาของรัฐบาลเครื อจักรภพ มาตรา 70(2) ที่กาหนด
ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิดา้ นการคอร์รัปชันในต่างประเทศ
4.

การติดสินบนและการคอร์ รัปชันคืออะไร

4.1

การติดสินบน

การติดสิ นบนคือการให้ หรื อการเสนอที่จะให้สิ่งของที่มีมูลค่าเพื่อโน้มน้าวการกระทาของอีกบุคคลหนึ่ง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับศักยภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคคลนั้น ทั้งนี้สินบนเป็ นของขวัญที่มอบให้เพื่อโน้ม
น้าวการกระทาของผูร้ ับ ซึ่งอาจเป็ นเงิน สิ นค้า สิ ทธิในการกระทา ทรัพย์สิน การเลื่อนตาแหน่ง สิ ทธิ
พิเศษ ความได้เปรี ยบ หรื อเป็ นเพียงคาสัญญาที่จะชักชวน หรื อโน้มน้าวการกระทา การออกเสี ยง หรื อ
อิทธิพลของบุคคลหนึ่ง การติดสิ นบนยังอาจอยูใ่ นรู ปแบบของค่านายหน้าลับ อันเป็ นผลกาไรที่ ตวั แทน
ได้มาโดยไม่ทราบว่าเงินต้นมาจากที่ไหน
การติดสิ นบนโดยปกติแล้วไม่รวมถึงของขวัญ ความบันเทิง หรื อการเลี้ยงรับรองที่มีความโปร่ งใส มี
ความเหมาะสมทางวัฒนธรรม และไม่สามารถถือได้วา่ เป็ นการชักจูงให้ประพฤติมิชอบ หรื อเป็ นการ
ละเมิดหน้าที่ใดๆ ของขวัญหรื อการเลี้ยงรับรองควรมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ และไม่ควรหรู หรา
ฟุ่ มเฟื อยเกินไปที่จะแสดงออกหรื อตีความหมายได้วา่ เป็ นโน้มน้าว หรื อตั้งใจที่จะโน้มน้าวการตัดสิ นใจ
ทั้งนี้ของขวัญที่ได้รับจะถูกกาหนดโดยนโยบายการให้และรับของขวัญของเดอะ สตาร์
การติดสิ นบนรวมถึงการประพฤติทุจริ ต และการจ่ ายค่าอานวยความสะดวกในต่ างประเทศตามที่นิยาม
ไว้ในหัวข้อที่ 9 ของนโยบายนี้
4.2

คอร์ รัปชัน

การคอร์รัปชันคือกิจกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ที่พนักงาน ผูร้ ับเหมา หรื อตัวแทนคนอื่นๆ ขององค์กรกระทาการ
ที่ขดั ต่อผลประโยชน์ขององค์กรนั้น และใช้ตาแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจในทางที่ผิดเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อความได้เปรี ยบสาหรับตัวเขาหรื อเธอ หรื อเพื่อคนอื่นๆ การคอร์ รัปชันอาจ
รวมถึงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การลักขโมย การใช้ตาแหน่ง หรื ออานาจ หรื อการ
กระท าอื่ น ๆ ในทางที่ ผิ ด ที่ ไ ม่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ของบริ ษัท และ/หรื อชุ ม ชนทั่ ว ไป โดยปกติ แ ล้ว
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การคอร์รัปชันจะรวมถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น การละเมิดความไว้เนื้อเชื่อใจ การละเมิดการรักษาความลับ และ
การใช้ขอ้ มูล ซึ่งมีกรรมสิ ทธิ์โดยมิได้รับอนุญาต
5.

ข้อกาหนดว่าด้วยนโยบาย

ไม่มีสถานการณ์ใดที่เดอะ สตาร์จะอนุมตั ิให้มีการติดสิ นบน หรื อมีพฤติกรรมที่เป็ นการคอร์รัปชัน
พนักงานและตัวแทนของเราห้าม:
• กระทาการหรื อแสวงหาการจ่ายเงิน หรื อผลประโยชน์แก่บุคคลใดก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ส่งเสริ มผลประโยชน์ทางการค้าของเดอะ สตาร์อย่างผิดกฎหมายหรื อไม่เหมาะสม
• การเสนอสิ นบน การจ่ายค่าอานวยความสะดวก หรื อผลประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
มอบความได้เปรี ยบทางการค้าที่ผิดกฎหมาย และไม่เหมาะสมแก่เดอะ สตาร์
• การเสนอให้สินบน ผลประโยชน์ หรื อการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
• การรับเงินหรื อผลประโยชน์ทุกรู ปแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการอานวยความสะดวกในการคอร์รัป
ชัน หรื อการติดสิ นบนในสถานที่หรื อรู ปแบบใดก็ตาม
• การสมคบคิดกับบุคคลใดก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้
ของขวัญและความบันเทิงที่จดั สรรโดยพนักงานของเดอะ สตาร์ จะต้องไม่ทาไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิด
กฎหมาย และต้องได้รับอนุมตั ิอย่างถูกต้องตามนโยบายการควบคุมทางการเงินและการฉ้อโกง
ในกรณีที่เหมาะสม เดอะ สตาร์จะทาการตรวจสอบเชิงลึก (ดูตอน 5.1) เกี่ยวกับความประพฤติของผูท้ ี่มี
โอกาสเป็ นคู่สัญญา และจะยอมรับกระบวนการรับประกันการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ในฐานะเป็ นส่วน
หนึ่งของการทาเอกสารสัญญา
ในกรณีที่เดอะ สตาร์ทราบว่ามีความประพฤติที่ผดิ ต่อนโยบายนี้ และน่าจะละเมิดกฎหมายใดๆ ที่หา้ ม
การติดสิ นบนหรื อการคอร์รัปชัน เดอะ สตาร์จะรายงานความประพฤติดงั กล่าวให้หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทราบ
5.1

การตรวจสอบเชิงลึก

เดอะ สตาร์มุ่งมัน่ ที่จะทาธุรกิจกับฝ่ ายต่างๆ ที่ปฏิบตั ิตามอนุสัญญา OECD และจะทาสัญญากับบุคคลที่
สามที่เกี่ยวข้องก็ต่อเมื่อบริ ษทั เชื่อว่าได้มีการสอบถามเพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิตามอนุสัญญา OECD ที่
สมเหตุสมผลแล้ว ทั้งนี้เดอะ สตาร์จะดาเนินการตรวจสอบบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องแบบเชิงลึก ก่อนที่จะ
ลงนามในสัญญาหรื อการเตรี ยมการ ซึ่งรวมถึงกิจการร่ วมค้า
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สิ่ งที่เดอะ สตาร์พิจารณาว่าเป็ นการสอบถามที่สมเหตุสมผลจะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั :
•
•
•
•

ลักษณะของธุรกรรม
ชื่อเสี ยงของอีกฝ่ ายหนึ่ง
ภูมิภาคและประเทศ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ซึ่งเดอะ สตาร์หรื อกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผูร้ ับเหมา พนักงานชัว่ คราว
หรื อตัวแทนของเดอะ สตาร์ทราบ

การสอบถามที่สมเหตุสมผลอาจรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงการตรวจสอบภูมิหลัง หลักฐานอ้างอิง และ
ประวัติการซื้ อขายในอดีต
เมื่อลงนามในการเตรี ยมการดังกล่าว เดอะ สตาร์จะ:
• เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐของต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจหรื อการร่ วมทุนที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง เช่น การยืน่ ขอความเห็นชอบ) ภายใต้ขอบเขตเท่าที่
ดาเนินการได้ในทางปฏิบตั ิ
• จัดทาและรักษาไว้ซ่ ึงขั้นตอนการรายงานที่มีประสิ ทธิภาพต่อเนื่อง ซึ่งจะทาให้เดอะ สตาร์ทราบถึง
ผลประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมายที่เสนอให้ หรื อมอบให้แก่บุคคลสาม ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ
ของต่างประเทศ
• รวม (ในกรณีที่จาเป็ น) ข้อหนึ่งในสัญญากับบุคคลที่สามเพื่อใช้เป็ นหลักฐานว่า บุคคลที่สามมี
ข้อตกลงว่าจะไม่จ่ายสิ นบนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเดอะ สตาร์
5.2

การบริจาคทางการเมือง

คณะกรรมการด้านบุคลากร วัฒนธรรม และความรับผิดชอบทางสังคมของบริ ษทั มีความรับผิดชอบใน
การกากับดูแลกิจกรรมใดๆ ทางการเมือง หรื อการบริ จาคขององค์กรเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการ
บริ จาคทางการเมือง
การบริ จาคทางการเมืองจะต้องเป็ นไปตามนโยบายการบริ จาคทางการเมืองเท่านั้น และการตัดสิ นใจใดๆ
ที่ทาไปนอกเหนือจากข้อกาหนดของนโยบายดังกล่าวจะถูกถือว่าเป็ นการละเมิดนโยบายนี้
การบริ จาคทางการเมืองของเดอะ สตาร์ จะได้รับการเปิ ดเผยให้สาธารณชนเห็นได้บนเว็บไซต์ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งของออสเตรเลีย ซึ่งเป็ นตามข้อกาหนดการรายงานประจาปี โดยมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลสนับสนุนซึ่งลงนามโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกรุ๊ ป
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6.

ภาระรับผิดชอบ

6.1

คณะกรรมการบริหารของเดอะ สตาร์

คณะกรรมการบริ หารเดอะ สตาร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุมตั ินโยบายนี้ และการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ต่อนโยบายนี้
6.2

คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย (BRCC)

BRCC รับผิดชอบในการ:
• สื่ อสารกับคณะกรรมการบริ หาร SGR เกี่ยวกับเรื่ องร้ายแรงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร หรื อ
การสอบสวนต่างๆ อันเป็ นผลจากการใช้นโยบายนี้
• รับรายงานจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นกฎหมายและความเสี่ ยงเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายนี้
• ทบทวนความมีประสิ ทธิภาพของนโยบายนี้และมาตรการอื่นๆ ที่ได้รับการบังคับใช้เพื่อป้องกัน
และตรวจจับการติดสิ นบนและการคอร์รัปชัน พร้อมกับให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ หาร
สาหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อนโยบายนี้
6.3

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านกฎหมายและความเสี่ ยง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นกฎหมายและความเสี่ ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการ:
• กากับดูแลการบังคับใช้นโยบายนี้ และเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจมีความจาเป็ นต้อง
กระทาเพื่อรักษาความมีประสิ ทธิภาพต่อเนื่องของนโยบายต่อ BRCC
• พัฒนาและปรับใช้กรอบการทางาน เพื่อสนับสนุนการป้องกัน และตรวจจับการติดสิ นบน หรื อการ
คอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของเดอะ สตาร์ได้อย่างทันท่วงที
6.4

ผู้นาของเดอะสตาร์

ผูน้ าของเดอะ สตาร์ มีความรับผิดชอบในการ:
• ส่งเสริ มและรักษาวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งเสริ มความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต และภาระรับผิดชอบส่วนบุคคล
• แสดงออกถึงความเป็ นผูน้ าทางด้านจริ ยธรรม และมาตรฐานการประพฤติในระดับสูง ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อกาหนดของประมวลจรรยาบรรณ
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• ปฏิบตั ิตามกรอบการทางานการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และแนวปฏิบตั ิดา้ นการจัดการความเสี่ ยง
ของเดอะ สตาร์ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของพวกเขา พร้อมกับกาหนดและคงไว้ซ่ ึงขั้นตอน
และกระบวนการที่จะช่วยให้สมาชิกในทีมคนอื่นๆ ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบาย
เดอะ สตาร์
6.5

พนักงานของเดอะ สตาร์

พนักงานของเดอะ สตาร์จาเป็ นต้อง:
•
•
•
•
•

7.

ปฏิบตั ิหน้าที่และงานภายในบทบาทของพวกเขาในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
เฝ้าระวังในกรณี ที่ตอ้ งสงสัยว่ามีการติดสิ นบนหรื อคอร์รัปชัน
เข้าอบรมการปฏิบตั ิตามกฎหมายทางออนไลน์ที่เป็ นภาคบังคับทั้งหมด
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสาหรับการรายงานการกระทาที่ตอ้ งสงสัยว่าเป็ นการติดสิ นบนและคอร์รัปชัน
ให้ขอ้ มูลที่เป็ นความจริ งและถูกต้อง เมื่อได้รับการร้องขอจากพนักงานสอบสวน หน่วยงานกากับ
ดูแล หรื อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
วิธีการรายงาน

การให้ หรื อเสนอให้ และการพัวพันกับการคอร์รัปชันเป็ นกรณีของความประพฤติที่จาเป็ นต้องได้รับ
การรายงานตามที่ได้รับการกาหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสของเดอะ สตาร์
คุณต้องรายงานพฤติกรรมใด ๆ ที่คุณทราบ และที่คุณพิจารณาว่าอาจเป็ นความประพฤติที่ตอ้ งรายงาน
โดยจะสามารถรายงานไปยังช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้:
•
•
•
•
•

หัวหน้าโดยตรงของคุณ ผูจ้ ดั การหรื อผูจ้ ดั การอาวุโสคนอื่นภายในพื้นที่ที่คุณทางานอยู่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสอบสวนของกรุ๊ ป
สมาชิกคณะกรรมการจริ ยธรรมคนใดคนหนึ่ง (ภาคผนวก B)
อีเมล callitout@star.com.au
ผ่าน e-TIPS บริ การแจ้งเบาะแสที่ปลอดภัยและเป็ นอิสระของเดอะ สตาร์ทางอินเทอร์เน็ต
(อีเมล: etips@etika.com.au โทร: 1 800 499 114 (โทรฟรี ))
รายงานความประพฤติใดๆ ที่ละเมิดนโยบายนี้จะถูกสอบสวน และจัดการตามนโยบายและกระบวนการ
อื่นๆ ของเดอะ สตาร์
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8.

การบริหารนโยบาย

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นกฎหมายและความเสี่ ยงจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานการละเมิดต่างๆ ของ
นโยบายนี้ให้ BRCC ทราบ ในกรณีที่เหมาะสม
นโยบายนี้จะได้รับการทบทวนโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นกฎหมายและความเสี่ ยง ซึ่งจะเป็ นผูท้ ี่
ตรวจสอบประสิ ทธิภาพของการดาเนินงานของนโยบายเป็ นประจาภายในระยะเวลาไม่เกินทุก 3 ปี และ
เสนอการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นใดๆ ถึงคณะกรรมการบริ หารเพื่อขอการอนุมตั ิของพวกเขา

9.

อภิธานศัพท์

ค่าอานวยความสะดวก หมายถึงการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่ผิดกฎหมายเพื่อเร่ งรัดการปฏิบตั ิงานตาม
กิจวัตรประจาวันของรัฐบาล
พฤติกรรมการคอร์ รัปชันในต่างประเทศ รวมถึงการติดสิ นบน ในกรณีที่มีการจัดสรรสิ ทธิประโยชน์เพื่อ
โน้มน้าวการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐของต่างประเทศ
เจ้ าหน้ าที่รัฐของต่างประเทศรวมถึง:
• พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรื อผูร้ ับเหมาขององค์กรรัฐบาลต่างประเทศ
• บุคคลที่ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดารงตาแหน่ง หรื อมีตาแหน่งภายใต้กฎหมายของ
ต่างประเทศ
• บุคคลที่มีหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดารงตาแหน่ง หรื อมีตาแหน่งที่สร้างขึ้นตามประเพณี
หรื อธรรมเนียมปฏิบตั ิของต่างประเทศ
• บุคคลที่รับราชการในหน่วยงานรัฐบาลของต่างประเทศ (รวมถึงการรับราชการทหารหรื อกองกาลัง
ตารวจ
• สมาชิกของผูบ้ ริ หาร ตุลาการ หรื อผูพ้ ิพากษาของต่างประเทศ
• พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรื อผูร้ ับเหมาขององค์กรมหาชนระหว่างประเทศ (เช่น สหประชาชาติ)
• สมาชิกหรื อเจ้าหน้าที่สภานิติบญั ญัติของต่างประเทศ
• บุคคลที่เป็ นหรื อที่ถือว่าตัวเขาหรื อเธอเป็ นคนกลางที่ได้รับมอบหมายของเจ้าหน้าที่รัฐของ
ต่างประเทศ
งาน หมายถึงหน้าที่ที่ได้รับค่าจ้างหรื อไม่ได้รับค่าจ้างที่ถูกออกแบบมาเพื่อทาให้ขบั เคลื่อนผลประโยชน์
ด้านทางธุรกิจของเดอะ สตาร์
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ภาคผนวก A - ค่านิยมของเดอะ สตาร์
ค่านิยมของเดอะสตาร์คือ:
• มีความเป็ นเจ้าของ
• มีความอบอุ่นเป็ นมิตร
• การทางานร่ วมกันเป็ นทีมอย่างแท้จริ ง
• ทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
หลักการชี้นาว่าด้ วยประมวลจรรยาบรรณ

ค่านิยมของเดอะ สตาร์

เราเคารพชุมชน
1

เราเป็ นพลเมืองบรรษัทที่ดีและดาเนินธุรกิจของเราในวิถีทางที่เคารพชุมชน
ปกป้องสิ่ งแวดล้อม พร้อมกับพยายามป้องกันพฤติกรรมต่อต้านสังคม และ
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรื อไม่พึงประสงค์ (IUA) ทั้งภายในหรื อในบริ เวณ
ใกล้เคียงสถานที่ที่เราประกอบธุรกิจ

ทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
มีความอบอุ่นเป็ นมิตร

เราประกอบด้วยผูค้ นหลากหลาย
2

เราส่ งมอบสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการแบ่งแยก ที่ซ่ ึงทุกคนต่างได้รับการ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและด้วยความเคารพ ทั้งนี้นโยบายของเรา
กระบวนการ สภาพการทางาน และแนวทางปฏิบตั ิต่างได้รับการออกแบบ
มาเพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิท้ งั ทางตรงและทางอ้อม

ทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
มีความอบอุ่นเป็ นมิตร

เราปฏิบตั ิตามกฎหมาย
3

4

5

เราปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ ความมุ่งมัน่ โดยสมัคร
ใจ มาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายและกระบวนการของบริ ษทั ซึ่ง
การกระทาดังกล่าวจะช่วยให้เราปกป้องผลประโยชน์ของบริ ษทั ชุมชน
แขกและพนักงานของเราได้

มีความเป็ นเจ้าของ ทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
การทางานร่ วมกันเป็ นทีมอย่างแท้จริ ง

เรามีจริ ยธรรม

มีความเป็ นเจ้าของ ทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
การทางานร่ วมกันเป็ นทีมอย่างแท้จริ ง

เราดาเนินธุ รกิจของเราด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต เพราะนี่คือพื้นฐานในการ
ทานุบารุ งรักษาไว้ซ่ ึงชื่อเสี ยงของเรา

เราเป็ นมืออาชีพ
เรามีความรับผิดชอบต่อการกระทาของเรา และมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในทุกสิ่ ง
ที่เราทา

ทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
มีความอบอุ่นเป็ นมิตร มีความเป็ น
เจ้าของ การทางานร่ วมกันเป็ นทีมอย่าง
แท้จริ ง

เราทางานอย่างปลอดภัย
6

เรารักษาสถานที่ทางานของเราให้มีสุขภาวะที่ดี ปลอดภัย และมัน่ คง เพื่อที่
พนักงานของเราจะสามารถกลับไปบ้านได้อย่างปลอดภัย เมื่อสิ้ นสุ ดวัน
ทางานแต่ละวัน และเพื่อให้แขกของเรามีความสุ ขในขณะที่พวกเขาอยูก่ บั
เรา
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ทาในสิ่ งที่ถูกต้อง มีความเป็ นเจ้าของ
การทางานร่ วมกันเป็ นทีมอย่างแท้จริ ง
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ภาคผนวก B – ข้ อมูลสาหรับการติดต่ อคณะกรรมการจริยธรรม
ข้อมูลนี้จะไม่ได้รับการเปิ ดเผยตามพระราชบัญญัติความเป็ นส่วนตัว 1988
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