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คานา
เดอะ สตาร์ เอ็นเทอร์เทนเม็นท์ กรุ ป จากัด (เดอะ สตาร์ ) มุ่งมัน่ ที่จะส่งมอบประสบการณ์แบบท้องถิ่นที่มีคุณภาพสู ง
โดยเรามีความมุ่งมัน่ ที่จะสรรค์สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจาสาหรับแขกทุกคนของพวกเรา และเรามีผลิตภัณฑ์ระดับ
โลกที่จะทาให้ทุกท่านรู ้สึกภาคภูมิใจ
พวกเราเป็ นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับความนับถือของชุมชนที่เราดาเนินการอยู่ ซึ่งเรา
ประสบความสาเร็ จนี้ได้โดยการลงทุนในสิ่ งอานวยความสะดวกชั้นเยี่ยม และผูค้ นที่มีความสามารถ และการดาเนินงาน
อย่างมีจริ ยธรรม และมีความเป็ นมืออาชีพในทุกสิ่ งที่พวกเราทา
ชื่อเสี ยงที่ได้มาโดยยากนี้เป็ นผลของความพยายามที่มุ่งมัน่ ที่จะจัดตั้งและรักษาไว้ซ่ ึงหลักการ และพฤติกรรมดังที่
บรรยายไว้ในประมวลจรรยาบรรณนี้ การกระทาที่ประมาทและไม่เหมาะสมของพนักงานเพียงแค่หนึ่งคนก็สามารถ
ทาลายชื่อเสี ยงของเราในฐานะเป็ นพลเมืองบรรษัทที่ดีได้อย่างร้ายแรง
หลักการชี้นาว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้แนวทางชัดเจน ซึ่งจะทาให้เราทุกคนสามารถ
ตัดสิ นใจโดยสอดคล้องกับสิ่ งที่เดอะ สตาร์ คาดหวังได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เหล่านั้น ที่ทางเลือกที่ถูกต้อง
ไม่ใช่เรื่ องง่ายและชัดเจน
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่บงั คับใช้ท้งั หมด ขณะที่กาลังทางานให้กบั เดอะ สตาร์ โดยเดอะ สตาร์จะละ
ทิ้งการติดต่อทางธุรกิจใดๆ ที่อาศัยการละเมิดกฎหมายของประเทศใดก็ตาม และไม่มีบุคคลใดในบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิให้
มอบคาสั่งในแนวทางที่ผิดไปจากนี้
ประมวลจรรยาบรรณนี้ได้รับการรองรับจากชุดนโยบาย ขั้นตอน และแนวทางปฏิบตั ิชุดหนึ่งที่มีความสอดคล้องกัน ซึ่ง
ถูกออกแบบมาเพื่อมอบอานาจให้พนักงานทุกคนตัดสิ นใจได้ในทุกวันโดยอาศัยข้อมูลครบถ้วน
เราสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความมัน่ ใจที่จะรายงานกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย การทุจริ ต การลักขโมย การ
ฉ้อโกง หรื อการละเมิดประมวลจรรยาบรรณโดยเจตนา และไม่มีพนักงานคนใดจะต้องตกที่นงั่ ลาบาก เพราะพวกเขา
รายงานการละเมิดประมวลจรรยาบรรณที่อาจเกิดขึ้นโดยสุ จริ ตใจ
เราทุกคนล้วนมีบทบาทสาคัญในการรักษาวัฒนธรรมในสถานที่ทางานที่ดีและเป็ นมืออาชีพ ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมที่ปลุก
ความภาคภูมิใจ และความภักดีจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยของเราทุกคน
กรุ ณาใช้เวลาอ่านและทาความเข้าใจประมวลจรรยาบรรณนี้ และให้คามัน่ สัญญาส่วนตัวว่าจะนาไปปฏิบตั ิในทุกด้าน
ของงานของคุณ
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วัตถุประสงค์

1.

เดอะ สตาร์ เอ็นเทอร์เทนเม็นท์ กรุ ป (เดอะ สตาร์ ) ยึดมัน่ ในมาตรฐานจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตามกฎหมายในระดับสู ง
วัตถุประสงค์ของประมวลจรรยาบรรณนี้ (ประมวล) มีไว้เพื่อสื่ อสารเกี่ยวกับพฤติกรรมอันเป็ นที่คาดหวังจากพนักงาน
ของเราในการปฏิบตั ิหน้าที่การงานของพวกเขา ซึ่งจะกาหนดหลักการชี้นาที่หล่อหลอมวิธีการตัดสิ นใจที่ควรกระทา
และวิธีปฏิบตั ิหน้าที่ของเราเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของเดอะ สตาร์ การยึดมัน่ ต่อหลักการเหล่านี้จะทาให้เราสามารถ
สร้างความไว้วางใจ และความเชื่อมัน่ ในหมู่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยของเรา ซึ่งรวมถึงแขกของเรา หุ้นส่วนธุรกิจของเรา
หน่วยงานกากับดูแล ชุมชนท้องถิ่น และที่สาคัญยิ่ง เพื่อนสมาชิกในทีมของเรา
จึงเป็ นที่คาดหวังว่า พนักงานทุกคนของเราจะปฏิบตั ิตามค่านิยมของเดอะ สตาร์ (ภาคผนวก A) และเพื่อผลประโยชน์
สู งสุ ดของ เดอะ สตาร์ พนักงานของเราได้รับความคาดหวังให้ใช้หลักการชี้นาประมวลจรรยาบรรณ เป็ นกรอบการ
ทางานในการส่งมอบค่านิยมของเดอะ สตาร์
ประมวลจรรยาบรรณนี้ได้รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หารของเดอะ สตาร์

ขอบเขต

2.

ประมวลจรรยาบรรณนี้มีผลบังคับใช้กบั ทุกคนที่ปฏิบตั ิงานให้ และในนามของเดอะ สตาร์ รวมถึงกรรมการบริ ษทั
พนักงาน ผูร้ ับเหมา และบริ ษทั จ้างแรงงานทั้งหมด (พนักงาน)

หลักการชี้นาว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณ

3.

หลักการชี้นาว่าด้ วยประมวลจรรยาบรรณ จะอธิบายถึงองค์ประกอบหลักของมาตรฐานพฤติกรรมที่เดอะ สตาร์ได้
กาหนดไว้สาหรับบริ ษทั และพฤติกรรมที่คาดหวังจากพนักงานเดอะ สตาร์คาด หลักการชี้นาว่าด้วยประมวล
จรรยาบรรณมีดงั ต่อไปนี้:
1.

เราเคารพชุมชน

2.

เราประกอบด้ วยผู้คนหลากหลาย

3.

เราปฏิบัตติ ามกฎหมาย

4.

เรามีจริยธรรม

5.

เราเป็ นมืออาชีพ

6.

เราทางานอย่างปลอดภัย
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4.

ประมวลจรรยาบรรณ

4.1

เราเคารพชุมชน

เราเป็ นพลเมืองบรรษัทที่ดีและดาเนินธุรกิจของเราในวิถีทางที่เคารพชุมชน ปกป้องสิ่ งแวดล้อม พร้อมกับพยายาม
ป้องกันพฤติกรรมต่อต้านสังคม และกิจกรรมที่ผดิ กฎหมายหรื อไม่พึงประสงค์ (IUA) ทั้งภายในหรื อในบริ เวณใกล้เคียง
สถานที่ที่เราประกอบธุรกิจ
เดอะ สตาร์ จะเคารพชุมชนโดย :
• รักษาและส่งเสริ มโครงการดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ (RSA)
• รักษาและส่งเสริ มโครงการการเล่นการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ (RG)
• รักษาและส่งเสริ มโครงการความรับผิดชอบขององค์กร
พนักงานของเราจะเคารพชุมชนโดย:
• ให้บริ การเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบตามโครงการ RSA ของเดอะ สตาร์
• ให้บริ การการพนันอย่างมีความรับผิดชอบตามโครงการ RG ของเดอะ สตาร์
• รักษาใบอนุญาต RSA (ตามความเหมาะสม)
• รายงานเหตุการณ์ท้งั หมดที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ ความปลอดภัย หรื อความมัน่ คงของแขก พนักงานและ
สิ นทรัพย์ของเดอะ สตาร์
4.2

เรามีความหลากหลาย

เราส่งมอบสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการแบ่งแยก ที่ซ่ ึงทุกคนต่างได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและด้วยความเคารพ ทั้งนี้
นโยบายของเรา กระบวนการ สภาพการทางาน และแนวทางปฏิบตั ิต่างได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อต้านการเลือก
ปฏิบตั ิท้งั ทางตรงและทางอ้อม
เดอะ สตาร์ สนับสนุนความหลากหลายโดย:
• การพัฒนากลยุทธ์ ความคิดริ เริ่ ม และโครงการเพื่อส่งเสริ มความหลากหลาย
• การมีส่วนร่ วมกับชุมชนในโครงการที่สนับสนุนความหลากหลาย
• การกาหนดวัตถุประสงค์ดา้ นความหลากหลายที่สามารถวัดได้ และการรายงานความก้าวหน้าในการบรรลุ
ความสาเร็ จของวัตถุประสงค์เหล่านั้น
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พนักงานของเราได้ แสดงออกถึงความหลากหลายโดย:
• การประพฤติตนในลักษณะที่ไม่แบ่งแยก และมีมิตรไมตรี ต่อกัน
• การเคารพความเชื่อทางวัฒนธรรม สังคม ศาสนา และภูมิหลังที่หลากหลายของชุมชน แขกของเรา และเพื่อน
พนักงานเดอะ สตาร์ของเรา
• การเป็ นกระบอกเสี ยงเมื่อแขกหรื อเพื่อนพนักงานเดอะ สตาร์ของเรามีการกระทา หรื อพฤติกรรมที่กา้ วร้าว
รุ นแรง หรื อขาดความเคารพ
• การปฏิบตั ิตามนโยบายที่เกี่ยวข้องของเดอะ สตาร์ ซึ่งรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการจ้างงานที่
เสมอภาค การเลือกปฏิบตั ิ การรังควาน และการรังแกในที่ทางาน
4.3

เราปฏิบัติตามกฎหมาย

เราปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ ความมุ่งมัน่ โดยสมัครใจ มาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงนโยบาย
และกระบวนการของบริ ษทั ซึ่งการกระทาดังกล่าวจะช่วยให้เราปกป้องผลประโยชน์ของบริ ษทั ชุมชน แขกและ
พนักงานของเราได้
เดอะ สตาร์ จะช่ วยให้ พนักงานของเราปฏิบัติตามกฎหมายโดย:
• ให้การฝึ กอบรมที่เหมาะสมกับบทบาทแก่พนักงานทุกคน
• จัดให้มีกฎระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมแก่พนักงาน
• รักษาขั้นตอนในการระบุ และสื่ อสารการเปลี่ยนแปลงสาคัญต่อภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ ความ
มุ่งมัน่ โดยความสมัครใจ มาตรฐานอุตสาหกรรม หรื อนโยบาย และขั้นตอนของบริ ษทั ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
พนักงาน
• รักษาใบอนุญาตทั้งหมดที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินธุรกิจเอาไว้
พนักงานของเราจะปฏิบัติตามกฎหมายโดย:
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับภาระผูกพันทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงกับบทบาทงานของพวกเขา
• ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานทั้งหมดที่มีการบังคับใช้ในเขตอานาจศาลที่เราดาเนินการอยู่
• ปฏิบตั ิตามนโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา
• รายงานเหตุตอ้ งสงสัยว่ามีการกระทาผิดกฎหมายทันที
• รายงานการละเมิดนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐาน
• รักษาใบอนุญาตทั้งหมดที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ไว้
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• รายงานกิจกรรมที่ผดิ กฎหมายและไม่พึงประสงค์ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการฟอกเงิน การให้ยืม การกูเ้ งิน
เถื่อน การใช้ ซื้อขาย หรื อมียาเสพติดไว้ในครอบครอง และการค้าประเวณี
• รายงานตามแนวทางการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย (AML-CTF)
4.4

เรามีจริยธรรม

เราดาเนินธุรกิจของเราด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต เพราะนี่คือพื้นฐานในการทานุบารุ งรักษาไว้ซ่ ึงชื่อเสี ยงของเรา
เดอะ สตาร์ จะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีจริ ยธรรมโดย:
• รักษาระบบของนโยบายและขั้นตอนที่เคารพสิ ทธิมนุษยชน สิ่ งแวดล้อม และแนวทางการปฏิบตั ิที่ยงั่ ยืน
• ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา
• ดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมกับพนักงาน แขก และซัพพลายเออร์ของเรา
• มีประมวลจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายและขั้นตอนที่เหมาะสมอืน่ ๆ เพื่อช่วยให้พนักงานได้ทราบถึงสิ่ งที่
คาดหวังจากพวกเขา
• ให้ความเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพ และการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและพฤติกรรมทุจริ ตอื่น ๆ
• รักษานโยบายการแจ้งเบาะแส และให้ช่องทางอิสระสาหรับการรายงานการดาเนินการที่ตอ้ งสงสัยว่าผิด
จรรยาบรรณ หรื อผิดกฎหมาย
• ดาเนินธุรกิจของเราในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บงั คับใช้ท้งั หมด
พนักงานของเราถูกคาดหวังให้ :
• ปฏิบตั ิตามค่านิยมของเดอะ สตาร์ (ภาคผนวก A)
• ปฏิบตั ิงานอย่างซื่อสัตย์ และมีมาตรฐานส่วนตัวสู งในด้านความซื่อสัตย์สุจริ ต
• ใช้ทรัพย์สินของเดอะ สตาร์เฉพาะในบริ บทของงานเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อเพื่อ
ก่อให้เกิดผลเสี ยกับเดอะ สตาร์ หรื อแขกของเดอะ สตาร์
• ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตาแหน่งของตนเอง หรื อโอกาสที่เกิดขึ้นจากตาแหน่ง
ดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
• ปกป้องสิ นทรัพย์ของเดอะ สตาร์ รวมถึงสิ ทธิในทรัพย์สินทางกายภาพ และทรัพย์สินทางปัญญา
• ขออนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หารก่อนทากิจกรรม ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็ นการก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนได้
• เปิ ดเผยผลประโยชน์ทบั ซ้อนทั้งหมด
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• ไม่เข้าไปมีร่วมในกิจกรรมเพื่อให้ได้มา หรื อพยายามแสวงหาความได้เปรี ยบผ่านการหลอกลวง การลักขโมย
หรื อการสมรู ้ร่วมคิด
• ละเว้นซึ่งพฤติกรรมที่อาจนาความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงมาให้เดอะ สตาร์
• รับเฉพาะเงินทิปหรื อของขวัญ หากได้รับอนุญาตตามบทบาทเท่านั้น และรายงานสิ่ งเหล่านี้ตามนโยบายของ
เดอะ สตาร์ว่าด้วยเงินทิป และของขวัญ
• ท้าทายและรายงานพฤติกรรมหรื อการปฏิบตั ิที่ผดิ จริ ยธรรม
• ช่วยในการสื บสวนเหตุการณ์ที่อาจผิดกฎหมาย ตามความจาเป็ น
• ให้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ เที่ยงตรง และถูกต้องแก่หน่วยงานกากับดูแลที่ร้องขอข้อมูลอย่างถูกกฎหมาย

4.5

เราเป็ นมืออาชีพ

เรามีความรับผิดชอบต่อการกระทาของเรา และมุ่งสู่ความเป็ นเลิศในทุกสิ่ งที่เราทา
เดอะ สตาร์ จะแสดงออกถึงความเป็ นมืออาชีพผ่ าน:
• การปฏิบตั ิต่อพนักงานของเดอะ สตาร์ทุกคนด้วยความเคารพ
• การส่งเสริ มสถานที่ทางานที่ร่วมมือกันและมีความเป็ นมิตร
• การจัดหาตาแหน่งที่ต้งั ที่ปลอดภัยสาหรับการเก็บข้อมูลที่เป็ นความลับ
• การมอบโอกาสในการฝึ กอบรม และการพัฒนาสาหรับพนักงานเดอะ สตาร์ เพื่อพัฒนาทักษะ และเส้นทาง
สาหรับการพัฒนาในอาชีพ
พนักงานของเราเป็ นมืออาชีพ เมื่อพวกเขา :
• ทางานภายในข้อกาหนดของสัญญาการจ้างงานของพวกเขา และทาตามคาสั่งที่ถูกกฎหมายและสมเหตุสมผล
ซึ่งอยูภ่ ายในขอบเขตความสามารถ และการฝึ กอบรมของพวกเขา
• รักษาและพัฒนาทักษะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ รวมถึงเข้ารับการฝึ กอบรมภาคบังคับทั้งหมด
ให้เสร็จอย่างทันท่วงที
• มีความสุ ภาพและให้เกียรติในการติดต่อกับผูอ้ ื่น – รวมถึงแขก ซัพพลายเออร์ เพื่อนพนักงาน และหน่วยงาน
กากับดูแล
• ใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีความรับผิดชอบ และถูกกฎหมายโดยเป็ นไปตามนโยบายของเดอะ สตาร์
• ตัดสิ นใจภายในขอบเขตของอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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• แจ้งเดอะ สตาร์ทนั ที หากพวกเขาถูกจับ ถูกตั้งข้อหา หรื อถูกพิพากษาลงโทษสาหรับความผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจ้างงานหรื อใบอนุญาตของพวกเขา
• ไม่มียาเสพติดผิดกฎหมาย หรื อสารที่ผิดกฎหมายไว้ในครอบครองขณะที่อยูใ่ นสถานที่ของเดอะ สตาร์
• ปฏิบตั ิงานภายใต้มาตรฐาน นโยบาย และกระบวนการให้บริ การของเดอะ สตาร์ อย่างสม่าเสมอ
• ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่สนับสนุนให้แขกเล่นเกมการพนันอย่างปลอดภัย
• ประพฤติตนในลักษณะที่เป็ นธรรมและไม่แบ่งแยก
4.6

เราทางานอย่ างปลอดภัย

เรารักษาสถานที่ทางานของเราให้มีสุขภาวะที่ดี ปลอดภัย และมัน่ คง เพื่อที่พนักงานของเราจะสามารถกลับไปบ้านได้
อย่างปลอดภัย เมื่อสิ้นสุ ดวันทางานแต่ละวัน และเพื่อให้แขกของเรามีความสุ ขในขณะที่พวกเขาอยูก่ บั เรา
เดอะ สตาร์ จะปกป้องพนักงานและแขกให้ ปลอดภัยโดย:
• การให้สถานที่ทางานที่ปลอดภัยสาหรับทุกคน
• การปรับใช้กรอบการจัดการความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัยเพื่อระบุ ประเมิน และจัดการ
ปัญหาเรื่ องความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที
• ให้การฝึ กอบรม คาแนะนา และข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัยแก่พนักงาน
• ทาโครงการเพื่อส่งเสริ มสุ ขภาพ และความเป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงานและแขก
พนักงานของเราถูกคาดหวังให้ ปกป้องตนเองและผู้อื่นให้ ปลอดภัยโดย :
• ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการทางานที่ปลอดภัย
• การรายงานการปฏิบตั ิงานที่ไม่ปลอดภัยในทันที
• การรายงานพื้นที่และอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรื ออันตรายในทันที
• การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่การงาน
• การปฏิบตั ิตามคาสั่งที่สมเหตุสมผลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของแขกและพนักงาน
• มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของพวกเขาในการทางานอย่างปลอดภัย
• ใช้สารถูกกฎหมายหรื อยาตามใบสั่งยา และละเว้นจากการทางานภายใต้อิทธิพลของสารหรื อยาที่ถูกกฎหมาย
ซึ่งอาจลดทอนความสามารถในการทางานอย่างปลอดภัย
• ปฏิบตั ิหน้าที่ของพวกเขาโดยปราศจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ หรื อสารมึนเมาอื่นๆ
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5.

การปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ

5.1

การรายงานการละเมิดประมวลจรรยาบรรณ

พวกเราแต่ละคนล้วนมีความรับผิดชอบที่จะปฏิบตั ิตามประมวลจรรยาบรรณนี้ ทั้งนี้การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้มี
การลงโทษทางวินยั ซึ่งอาจรวมถึงการยุติการจ้างงานกับเดอะ สตาร์ได้
นอกจากนี้ พวกเราแต่ละคนยังมีความรับผิดชอบที่จะรายงานการละเมิดประมวลจรรยาบรรณทั้งที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อที่
อาจเกิดขึ้นอีกด้วย
หากคุณทราบหรื อมีเหตุผลที่จะสงสัยว่า พนักงานคนหนึ่งคนใดได้ละเมิด หรื ออาจจะละเมิดประมวลจรรยาบรรณผ่าน
การมีส่วนร่ วมในความประพฤติมิชอบใดๆ หรื อในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรื อไม่พึงประสงค์ หรื อกระทาการใดๆ ที่ไม่
สอดคล้องกับข้อกาหนดของประมวลจรรยาบรรณ คุณสามารถรายงานเรื่ องดังกล่าวผ่านช่องทางต่อไปนี้ได้:
• รายงานถึงหัวหน้าโดยตรงของคุณ
• หากเรื่ องที่จะต้องรายงานนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหัวหน้าโดยตรงของคุณ หรื อหากคุณไม่เชื่อว่าหัวหน้า
โดยตรงของคุณจะจัดการกับข้อกังวลของคุณด้วยความจริ งจังในระดับที่เหมาะสมได้ กรุ ณารายงานเรื่ อง
ดังกล่าวไปยังทีมงานบุคลากรและประสิ ทธิภาพการทางานของคุณ หรื อผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายบริ หารของสาย
ธุรกิจที่คุณทางานอยู่
• รายงานเรื่ องดังกล่าวถึงสมาชิกคณะกรรมการจริ ยธรรมของเดอะ สตาร์คนใดคนหนึ่ง (ภาคผนวก B)
• อีเมล callitout@star.com.au
• รายงานเรื่ องดังกล่าวผ่านบริ การแจ้งเบาะแส e-TIPS ที่ปลอดภัยของเดอะ สตาร์
อีเมล etips@etika.com.au โทรศัพท์ 1800 499 114 โทรศัพท์ฟรี ภายในออสเตรเลีย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อแผนกสอบสวนเพื่อรายงานเรื่ องดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์หรื ออีเมล แผนกสอบสวนจะ
ดาเนินการเรื่ องทั้งหมดโดยรักษาความลับให้ได้มากที่สุดเท่าที่ที่จะทาได้ ทั้งนี้เดอะ สตาร์อาจมีภาระรับผิดชอบที่จะต้อง
เปิ ดเผยข้อมูล (ตัวอย่างเช่น ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย) ในบางสถานการณ์
5.2

การให้ ความร่ วมมือในการสอบสวน

แผนกสอบสวนอาจขอให้คุณร่ วมมือในการสัมภาษณ์ หากพวกเขาพิจารณาว่าคุณอาจมีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่กาลัง
สอบสวน พนักงานจาเป็ นต้องร่ วมมือในการสัมภาษณ์ดงั กล่าว และให้ความร่ วมมือเต็มที่ในระหว่างการสัมภาษณ์ ซึ่ง
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนนั้นอย่างเต็มที่ พนักงานยังต้องปฏิบตั ิตามคาขอร้องที่
สมเหตุสมผลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนนั้นด้วย รวมถึงการให้อุปกรณ์หรื อไฟล์ที่อาจมีขอ้ มูลจัดเก็บอยู่ และให้
การเข้าถึงพื้นที่ที่แผนกสอบสวนพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่า อาจเป็ นพื้นที่ที่จดั เก็บข้อมูล อุปกรณ์ หรื อไฟล์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเอาไว้
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พนักงานไม่มีสิทธิที่จะนาผูแ้ ทน หรื อพยานมาร่ วมสัมภาษณ์กบั แผนกสอบสวน
เมื่อถึงเวลาสรุ ปการสอบสวน แผนกสอบสวนอาจให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับทีมงานบุคคลากรและประสิ ทธิภาพการ
ทางานของเดอะ สตาร์ เพื่อพิจารณาการดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) การดาเนินการสอบถาม
เพิม่ เติม การสัมภาษณ์พนักงานที่เกี่ยวข้อง และกาหนดโทษทางวินยั ใดๆ ที่อาจจาเป็ นต่อสถานการณ์ดงั กล่าว
6.

การบริหารประมวลจรรยาบรรณ

คณะกรรมการจริ ยธรรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารประมวลจรรยาบรรณนี้
รายละเอียดของสมาชิกคณะกรรมการจริ ยธรรมมีอยูใ่ นภาคผนวก B
คณะกรรมการจริ ยธรรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลจรรยาบรรณดังนี้:
• ทบทวนความมีประสิ ทธิภาพของประมวลจรรยาบรรณนี้ และเสนอการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการ
บุคลากร วัฒนธรรม และความรับผิดชอบทางสังคมของบริ ษทั
• จัดให้มีข้นั ตอนสาหรับการเผยแพร่ และติดตามผลการปฏิบตั ิตามประมวลจรรยาบรรณ
• สอบสวนข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดประมวลจรรยาบรรณ และ
• รายงานการละเมิดประมวลจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการบุคลากร วัฒนธรรม และความรับผิดชอบทางสังคม
คณะกรรมการจริ ยธรรมจะทบทวนประมวลจรรยาบรรณนี้เป็ นประจาภายในระยะเวลาไม่เกินทุกสองปี เพื่อตรวจสอบ
ว่าสอบให้แน่ใจว่านโยบายดังกล่าวทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเสนอการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คิดว่าจาเป็ น เพื่อ
ส่งเสริ มวัฒนธรรมในที่ทางานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประมวลจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการบุคลากร
วัฒนธรรม และความรับผิดชอบทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงประมวลจรรยาบรรณจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารบริ ษทั
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ภาคผนวก A – ค่านิยมของเดอะ สตาร์
ค่านิยมของเดอะ สตาร์คือ:
• มีความเป็ นเจ้าของ
• การทางานร่ วมกันเป็ นทีมอย่างแท้จริ ง
• มีความอบอุ่นเป็ นมิตร
• ทาในสิ่ งที่ถูกต้อง

1

หลักการชี้นาว่าด้ วยประมวลจรรยาบรรณ
เราเคารพชุมชน

ค่านิยมของเดอะ สตาร์

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

เราปฏิบตั ิตามกฎหมาย
3

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

เรามีจริ ยธรรม
4

เราดาเนินธุ รกิจของเราด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต เพราะนี่คือพื้นฐานในการ
ทานุบารุ งรักษาไว้ซ่ ึงชื่อเสี ยงของเรา

เราเป็ นมืออาชีพ
5

เรามีความรับผิดชอบต่อการกระทาของเรา และมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในทุกสิ่ ง
ที่เราทา

เราทางานอย่างปลอดภัย
6

เรารักษาสถานที่ทางานของเราให้มีสุขภาวะที่ดี ปลอดภัย และมัน่ คง เพื่อที่
พนักงานของเราจะสามารถกลับไปบ้านได้อย่างปลอดภัย เมื่อสิ้ นสุ ดวัน
ทางานแต่ละวัน และเพื่อให้แขกของเรามีความสุ ขในขณะที่พวกเขาอยูก่ บั
เรา
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ทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
มีความอบอุ่นเป็ นมิตร
มีความเป็ นเจ้าของ ทาในสิ่ งที่
ถูกต้อง การทางานร่ วมกันเป็ นทีม
อย่างแท้จริ ง
มีความเป็ นเจ้าของ ทาในสิ่ งที่
ถูกต้อง การทางานร่ วมกันเป็ นทีม
อย่างแท้จริ ง
ทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
มีความอบอุ่นเป็ นมิตร มีความ
เป็ นเจ้าของ การทางานร่ วมกัน
เป็ นทีมอย่างแท้จริ ง
ทาในสิ่ งที่ถูกต้อง มีความเป็ น
เจ้าของ การทางานร่ วมกันเป็ น
ทีมอย่างแท้จริ ง
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ภาคผนวก B – ข้ อมูลสาหรับการติดต่ อคณะกรรมการจริยธรรม
ข้อมูลนี้จะไม่ได้รับการเปิ ดเผยตามพระราชบัญญัติความเป็ นส่วนตัว 1988
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