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จากคณะ
กรรมการบริษัท
เราทุกคนล้วนมีส่วน
สำ�คัญในการรักษา
วัฒนธรรมการมี
จริยธรรมที่ CBRE
โดยมีมาตรฐานของ
จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจคอยนำ�ทางให้
กับเรา

แถวบน (ซ้ายไปขวา): Brandon Boze, Beth Cobert, Reginald Gilyard, Shira Goodman, Blake Hutcheson, Christopher Jenny.
แถวล่าง (ซ้ายไปขวา): Gerardo Lopez, Susan Meaney, Oscar Munoz, Bob Sulentic, Sanjiv Yajnik.

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำ�หนดความคาด
หวังที่ชัดเจนและมาตรฐานที่สูงส่งสำ�หรับพฤติกรรมของ
การมีจริยธรรมทั่วทั้งองค์กร CBRE พฤติกรรมของการมี
จริยธรรมจะค่อย ๆ สร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างชื่อเสียง
ให้กับบริษัท และช่วยให้เราดึงดูดลูกค้ากับบุคลากรที่มี
ความสามารถ พร้อมสร้างเส้นทางอาชีพที่มีคุณค่าให้กับ
ผู้คนของเรา
มาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจ1 คือรากฐานสำ�หรับ
โปรแกรมจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
บริษัทของเรา เราอาศัยมาตรฐานดังกล่าวเพื่อเสริมค่า
นิยม RISE ของเราซึ่งได้แก่ เคารพ, ความซื่อตรง, บริการ
และความเป็นเลิศ พร้อมทั้งรับรองเรื่องการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบด้วยนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายและกฎ
ระเบียบต่าง ๆ ที่บังคับใช้กับเราทั่วโลก

1

ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับ CBRE ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารนั้นจำ�เป็นต้องอ่านและทำ�ความเข้าใจ
มาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจ พร้อมแสดงให้เห็น
ถึงค่านิยมและนโยบายของมาตรฐานดังกล่าวในการปฏิบัติ
งานต่าง ๆ ของเรา หากเราทุก ๆ คนทำ�สิ่งนี้ในทุกวันอย่าง
ไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ แล้วล่ะก็ เราจะเดินหน้าทำ�ให้ CBRE
กลายเป็นบริษัทที่โดดเด่นซึ่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับ
ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และชุมชนของเราได้
ความสำ�เร็จของ CBRE นั้นขึ้นอยู่กับการดำ�เนินตามค่านิยม
เหล่านั้นของเราที่กำ�หนดไว้แล้วในมาตรฐานของจรรยา
บรรณทางธุรกิจ
เราขอขอบคุณในการสนับสนุนของคุณเป็นอย่างสูง

นำ�มาใช้ในปี 2004; อัปเดตในปี 2011, 2019 และ 2021
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อภิธานศัพท์
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สารจาก CEO
เคารพ, ความซื่อตรง,
บริการ และความเป็น
เลิศ: ความมุ่งมั่นของ
เราที่มีต่อวิธีการที่เรา
ทำ�งาน

ความยาว: 1:24 นาที สามารถดูคำ�แปลของคำ�บรรยายได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม CC ตรงมุมขวาล่างหลังจากที่เปิดวิดีโอ

CBRE ต้องการที่จะเป็นบริษัทระดับโลกในทุก ๆ สิ่งที่เรา
ทำ� ด้วยผู้คนของเราและความมุ่งมั่นอันไม่ลดละของพวก
เขาในการมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า เราจึงเดิน
มาถูกทางแล้วในการทำ�ตามเป้าหมายที่ว่านี้
การทำ�งานอย่างหนักคือกุญแจสำ�คัญที่นำ�ไปสู่ความ
สำ�เร็จของเรา และสิ่งที่สำ�คัญพอ ๆ กับวิธีการที่เรา
ทำ�งานนั้นก็คือ ที่ CBRE เราดำ�เนินธุรกิจในทางที่ถูกที่ควร
ด้วยการมุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมสูงสุด นั่น
คือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากเรา และยังเป็นสิ่งที่เราคาดหวัง
จากตัวเราเองและพันธมิตรธุรกิจของเราด้วย
มาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจของ CBRE นั้นเปรียบ
เสมือนกระดูกสันหลังของความมุ่งมั่นของเรา ที่คอยช่วย
นำ�ทางเราในการตัดสินใจและเดินการสิ่งต่าง ๆ มาตรฐาน
ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของเราในทุกแง่มุม และ
ช่วยทำ�ให้เรานำ�ค่านิยมหลัก ๆ ของเราอันได้แก่ เคารพ,
ความซื่อตรง, บริการ และความเป็นเลิศ ไปใช้งานจริงได้

จรรยาบรรณด้านจริยธรรมที่สนับสนุนโดยค่านิยม RISE
นั้นถือเป็นสิ่งสำ�คัญในการสร้างความทะเยอทะยานในการ
เป็นบริษัทระดับโลกของเรา หากมีบุคคลใดที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการดำ�เนินการอย่างถูกต้องหรือมีข้อกังวลเกี่ยว
กับการประพฤติผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานที่ทำ�งานของ
เราแล้วล่ะก็ บุคคลเหล่านั้นสามารถยกประเด็นเหล่านั้น
ผ่านตัวเลือกการรายงานมากมายที่เรามีให้บริการได้
เรารู้สึกขอบคุณผู้คนของเราเป็นอย่างยิ่งต่อความมุ่งมั่น
ของพวกเขาที่ทีต่อ CBRE และค่านิยม RISE ของเรา
ขอแสดงความนับถือ

Bob Sulentic
ประธานบริหารและ CEO
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจนั้นคือส่วนสำ�คัญของโปรแกรมจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา
เอกสารนี้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและค่านิยมต่าง ๆ ของเรา รวมถึงอธิบายหลักการที่จำ�เป็นที่คอยชี้นำ�ภาระผูกพัน
ด้านจริยธรรมและกฎหมายของคุณในขณะที่ทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนของ CBRE2

สิ่งที่เราทุกคนปฏิบัติตาม
มาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจอิงตามค่านิยม RISE ของเรา ค่านิยมเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่เราใช้ในการสร้างบริษัท
และเป็นสิ่งที่สรุปให้เห็นว่าคุณต้องดำ�เนินธุรกิจในแต่ละวันอย่างไร

ค่านิยม RISE
เคารพ
เราดำ�เนินการโดยคำ�นึง
ถึงความคิดของผู้อื่น
และแบ่งปันข้อมูลอย่าง
เปิดเผยเพื่อกระตุ้นให้
เกิดความไว้วางใจและ
ส่งเสริมการทำ�งานร่วม
กัน

ภาระผูกพันของคุณยังได้รับการอธิบายไว้ในนโยบายของเรา ซึ่งคุณสามารถดูได้ที่
myPolicy ใน CBRE Employee Intranet หากมีความไม่ต่อเนื่องหรือมีข้อขัดแย้ง
กันระหว่างนโยบายและมาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจของเราแล้ว ให้ยึดตาม
มาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นหลัก

ความซื่อตรง

บริการ

ความเป็นเลิศ

ไม่มีบุคคลใด ไม่มีการก
ระทำ�ใด ไม่มีลูกค้าราย
ใด ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่า
ความมุ่งมั่นของเราที่มี
ต่อบริษัทของเราและสิ่ง
ที่เรายึดมั่น

เราปฏิบัติต่อความ
ท้าทายต่าง ๆ ของ
ลูกค้าด้วยความ
กระตือรือร้นและความ
อุตสาหะ ที่ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ในระยะ
ยาวด้วยการเชื่อมต่อ
เข้ากับผู้คนที่ใช่ แหล่ง
เงินทุน และโอกาส
ต่าง ๆ

เรามุ่งเน้นอย่างไม่ลดละ
ในการสร้างผลลัพธ์ที่
เหนือใครอื่นสำ�หรับ
ลูกค้า พนักงาน และผู้
ถือหุ้นของเรา

2
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจของเราบังคับใช้กับบุคลากรของ CBRE ทุกคน, กรรมการบริษัทของเรา รวมถึง
ใครก็ตามที่ดำ�เนินงานในนามของบริษัทจากทุกแห่งทั่วโลก คุณมีหน้าที่ทำ�ความเข้าใจและนำ�มาตรฐานเหล่านี้ไป
ปฏิบัติจริง มาตรฐานดังกล่าวควรเป็นสิ่งที่คอยชี้นำ�การกระทำ�และการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับทุกคนที่คุณทำ�งานด้วย
ตั้งแต่ลูกค้า, คู่แข่ง, นักลงทุน, พันธมิตรธุรกิจ, ผู้จำ�หน่าย, รัฐบาล ไปจนถึงเพื่อนร่วมงานของคุณ
ในบางประเทศที่เราเข้าไปดำ�เนินงานนั้นอาจมีกฎหมายหรือกฎระเบียบท้องถิ่นที่เฉพาะเจาะจงหรือเข้มงวดกว่า
มาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากมีข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายหรือกฎระเบียบท้องถิ่นกับมาตรฐานของจรรยา
บรรณทางธุรกิจของเราแล้ว ให้ยึดตามนโยบาย กฎหมาย หรือกฎระเบียบท้องถิ่นเป็นหลัก

หน้าที่พิเศษของผู้จัดการ
หากคุณเป็นผู้ดูแลพนักงาน คุณมีหน้าที่:
•

ทำ�ตนเองให้เป็นตัวอย่างสำ�หรับค่านิยม RISE ของเรา

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมงานของคุณได้ทบทวน ทำ�ความเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของเรา นโยบายของบริษัท และกฎหมาย

หากคุณได้ร่วมงานกับบุคคลภายนอกในนามของ CBRE แล้ว คุณมีหน้าที่:
•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำ�เนินงานของบุคคลเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา3

•

ฝึกอบอรมบุคคลเหล่านั้นหากจำ�เป็น

•

ติดตามการทำ�งานของบุคคลเหล่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามมาตรฐาน นโยบายของเรา และ
กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

เราจะดำ�เนินการ

อภิธานศัพท์
วิธีการรายงานข้อกังวล

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบของคุณ

มาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์ ดังนั้น เราขอ
สนับสนุนให้คุณใช้การตัดสินใจที่ถูกต้อง ถามคำ�ถาม และรายงานทุกเมื่อที่มีข้อข้องใจว่าต้องทำ�อย่างไร

บทสรุป

คุณจะได้เห็นไอคอนนี้ตลอดทั้งมาตรฐานของ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ไอคอนดังกล่าวเป็นสิ่ง
เตือนให้คุณทราบว่าคุณสามารถค้นหานโยบาย
และข้อมูลสำ�คัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
ที่กำ�หนดไว้ด้วยการพิมพ์วลีคำ�สำ�คัญในกล่อง
ค้นหาตรงหน้าหลักอินทราเน็ตของคุณ หาก
คุณสามารถเชื่อมต่อกับ CBRE Employee
Intranet ได้
ให้มองหาไอคอนนี้เพื่อค้นหาตัวอย่างของ
สถานการณ์ในชีวิตจริงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อ
กิจกรรมประจำ�วันของคุณและช่วยตอบคำ�ถาม
ทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและมาตรฐาน
ของเรา เราหวังว่าส่วนคำ�ถามและคำ�ตอบสั้น
ๆ เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติ
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และทำ�การตัดสินใจได้
ถูกต้อง
คำ�ที่เป็นตัวเอียงนั้นหมายความว่าคำ�เหล่านั้น
เป็นอภิธานศัพท์ ซึ่งคุณสามารถอ้างอิงตาม
อภิธานศัพท์ได้หากไม่ทราบความหมายที่
ชัดเจนของคำ�เหล่านี้

ผู้จำ�หน่ายต้องยอมรับเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจสำ�หรับ
ซัพพลายเออร์ของเราเช่นกัน

3
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

สารจากคณะกรรมการ
บริษัท

บทนำ�

สารจาก CEO

เคารพ

ความซื่อตรง

สิ่งที่เราทุกคนปฏิบัติตาม ความรับผิดชอบของคุณ

บริการ

ความเป็นเลิศ
รายงาน

คำ�มั่นสัญญาของคุณ

บทสรุป
เราจะดำ�เนินการ

อภิธานศัพท์
วิธีการรายงานข้อกังวล

คำ�มั่นสัญญาของคุณ
ในแต่ละปี คุณต้องต่ออายุคำ�มั่นสัญญาของคุณที่มีต่อค่านิยม RISE ของเราด้วยการรับรองว่าคุณสามารถเข้าถึงมาตรฐาน
ของจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงได้อ่านและทำ�ความเข้าใจ พร้อมจะปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวตลอดการจ้างงานของ
คุณหรือขณะที่ให้บริการแก่ CBRE หากคุณไม่สามารถรักษาคำ�มั่นสัญญาของคุณได้ คุณจะทำ�ให้ตัวคุณเอง เพื่อนร่วม
งานของคุณ และ CBRE ตกอยู่ในความเสี่ยง ซึ่งคุณอาจจะถูกลงโทษทางวินัย ที่อาจมีโทษถึงขั้นเลิกจ้างงานและผลที่
ตามมาด้านกฎหมายได้
การยึดตามมาตรฐานสูงสุดในด้านความเป็นมืออาชีพนั้นคือพื้นฐานของทุกสิ่งที่เราทำ� ซึ่งการทำ�ให้ได้ตามภาระผูกพัน
ของคุณนั้นจำ�เป็นต้องอาศัยความมุ่งมั่นที่ตระหนักได้อยู่เสมอ คุณจึงจำ�เป็นต้องให้คำ�รับรองและต้องดำ�เนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน

ต่อไปนี้คือสาเหตุว่าทำ�ไมคุณถึงต้องให้คำ�รับรองในแต่ละปี
•

เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณสัญญาที่จะปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และดำ�เนินตามค่า
นิยม RISE ของเรา

•

เพื่อชี้นำ�คุณในการปฏิบัติงานและวิธีการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และพันธมิตรธุรกิจอื่น ๆ

•

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอกที่ร่วมงานหรือสนใจที่จะร่วมงานกับบริษัทของเรา ด้วยการที่ผู้คนของ
เราทุกคนทบทวน ทำ�ความเข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานของ CBRE ในแต่ละปี

•

เพื่อแสดงให้เห็นถึงคำ�มั่นสัญญาของคุณในการปกป้องแบรนด์ CBRE และรักษาชื่อเสียงของเราในฐานะบริษัทที่
มีจริยธรรม

•

เนื่องจากเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่คุณต้องทำ� เราแต่ละคนต้องรับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐานของเรา และ
กฎหมาย รวมถึงรายงานปัญหาและการประพฤติผิดต่าง ๆ

ถามคำ�ถามหรือรายงานการประพฤติผิดได้ที่ CBRE Ethics HelpLine
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

สารจากคณะกรรมการ
บริษัท

บทนำ�

สารจาก CEO

เคารพ

ความซื่อตรง

สิ่งที่เราทุกคนปฏิบัติตาม ความรับผิดชอบของคุณ

บริการ
คำ�มั่นสัญญาของคุณ

การรายงานคือสิ่งสำ�คัญ!
เราสร้างชื่อเสียงของเราในฐานะผู้ให้คำ�ปรึกษาที่วางใจได้สำ�หรับลูกค้าของเราด้วยการปฏิบัติตามการปฏิบัติงาน
ด้านธุรกิจที่มีจริยธรรม แต่ชื่อเสียงดังกล่าวนั้นอาจถดถอยหรือถูกทำ�ลายได้ด้วยการกระทำ�แย่ ๆ ของพนักงาน
แค่คนเดียว นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำ�ไมคุณจึงมีหน้าที่ในการรายงานปัญหาด้วย นอกเหนือไปจากการทราบ
ถึงข้อกำ�หนดด้านกฎหมายและจริยธรรมที่จะนำ�ไปปฏิบัติในหน้าที่ของคุณเพียงอย่างเดียว
ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงาน ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานก็ตาม คุณไม่ควรพยายามแก้ปัญหาด้านจริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบยาก ๆ เพียงลำ�พัง รวมถึงไม่ควรคาดหวังว่าคุณนั้นจะทราบคำ�ตอบสำ�หรับทุก ๆ เรื่อง
เพียงแค่ขอความช่วยเหลือจากผู้จัดการหรือหัวหน้างานของคุณ, สมาชิกของผู้บริหารอาวุโส หรือทีมงานฝ่าย
บุคคล ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือฝ่ายกฎหมาย, เจ้าหน้าที่ประธานฝ่ายการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ หรือ CBRE Ethics HelpLine ด้วยการรายงานข้อกังวลต่าง ๆ คุณกำ�ลังช่วยรักษาชื่อเสียงของ
CBRE และจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะก่อให้เกิดผลเสียต่อบริษัท เพื่อนร่วมงาน และ
ลูกค้า

รายงานถ้าคุณ

หน้าที่พิเศษของผู้จัดการ

•

กังวลว่าใครบางคนกำ�ลังทำ� (หรือ
กำ�ลังจะทำ�) บางสิ่งบางอย่างที่ขัดกับ
นโยบายของเราหรือกฎหมาย หรือกำ�ลัง
กระทำ�อย่างไร้จริยธรรม

•

ทำ�ตนเองให้เป็นตัวอย่าง

•

รับฟังข้อกังวลที่ได้รับรายงานเข้ามา

•

เก็บไว้เป็นความลับ

•

เชื่อว่าคุณอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ประพฤติผิดใด ๆ

•

แจ้งสมาชิกในทีมให้รับผิดชอบต่อการกระ
ทำ�ของตน

•

ไม่แน่ใจว่าจะต้องทำ�อย่างไรเพื่อขอคำ�
ปรึกษา

•

ดำ�เนินการอย่างรวดเร็วเมื่อคุณเริ่มตระหนัก
ถึงการฝ่าฝืนที่อาจเกิดขึ้นได้

•

ส่งต่อข้อกังวลผ่านช่องทางที่เหมาะสม

ความเป็นเลิศ

บทสรุป

อภิธานศัพท์

เราจะดำ�เนินการ

รายงาน

วิธีการรายงานข้อกังวล

เมื่อคุณเผชิญกับประเด็นทางจริยธรรมที่
ยากลำ�บากในการตัดสินใจ ให้ถามตัวคุณ
เองว่า:
•

ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับค่านิยม RISE ของเรา
หรือไม่

•

ประเด็นดังกล่าวถูกกฎหมายหรือไม่

•

ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย CBRE หรือไม่

•

คุณแน่ใจหรือไม่วา่ ไม่มค
ี วามเสีย
่ งเข้ามาเกีย
่ วข้อง

•

คุณมีขอ
้ มูลเพียงพอทีจ
่ ะตัดสินใจอย่างเหมาะสมหรือไม่

•

จะดูเหมาะสมหรือไม่หากประเด็นดังกล่าวปรากฏในข่าว

ใช่

ดำ�เนินงานต่อไป
ได้ แต่ให้ปรึกษาผู้
จัดการหรือหัวหน้า
งานของคุณหากมี
คำ�ถามใด ๆ

ไม่ใช่

หยุดและรายงาน:
•

พูดคุยกับหัวหน้างานหรือผู้
จัดการของคุณ

•

ติดต่อสมาชิกของผูบ
้ ริหารอาวุโส
หรือหรือทีมงานฝ่ายบุคคล ฝ่าย
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ หรือฝ่ายกฎหมาย

•

ส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่ประธาน
ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

•

ส่งรายงานทางออนไลน์หรือ
ทางโทรศัพท์ (สามารถส่ง
รายงานแบบนิรนามได้หาก
กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต)
ด้วยการใช้ CBRE Ethics

HelpLine

ถามคำ�ถามหรือรายงานการประพฤติผิดได้ที่ CBRE Ethics HelpLine
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

สารจากคณะกรรมการ
บริษัท

บทนำ�

สารจาก CEO

เคารพ

ความซื่อตรง

สิ่งที่เราทุกคนปฏิบัติตาม ความรับผิดชอบของคุณ

บริการ

ความเป็นเลิศ

คำ�มั่นสัญญาของคุณ

รายงาน

เราจะดำ�เนินการ

ห้ามมิให้มีการตอบโต้

การฝ่าฝืนต่อนโยบายของเราหรือกฎหมายที่ต้องสงสัย
จะได้รับการตรวจสอบในทันที อย่างทั่วถึง และอย่าง
ยุติธรรม เรื่องราวแต่ละอย่างที่ถือว่าเป็นการประพฤติผิด
อย่างร้ายแรงนั้นจะได้รับการมอบหมายให้กับผู้สืบสวน
ด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หากคุณต้องการคำ�แนะนำ� แจ้งข้อกังวล หรือรายงาน
การประพฤติผิด นั่นแสดงว่าคุณกำ�ลังทำ�สิ่งที่ถูกต้อง
และคุณจะได้รับการปกป้อง CBRE มีนโยบายห้ามมิให้
ทำ�การตอบโต้ใด ๆ ห้ามมิให้ทำ�การข่มขู่ คุกคาม หรือ
ตอบโต้ต่อพนักงานคนอื่นผู้ซึ่งปรารถนาดีด้วยการแจ้งข้อ
กังวล รายงานการฝ่าฝืน หรือมีส่วนร่วมในการสอบสวน
พนักงานคนใดที่ทำ�การตอบโต้จะได้รับการลงโทษทาง
วินัย ซึ่งอาจมีโทษถึงขั้นเลิกจ้างงาน

คุณไม่ควรทำ�การสืบสวนข้อกล่าวหาการประพฤติผิด
ต่าง ๆ ด้วยตนเองแม้ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้า
งานก็ตาม ในทางกลับกัน ให้รายงานข้อกล่าวหาดังกล่าว
คุณมีหน้าที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสืบสวนด้าน
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมด พร้อม
ตอบคำ�ถามตามความจริงและอย่างครบถ้วน การไม่ปฏิบัติ
ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะได้รับการลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจมี
โทษถึงขั้นเลิกจ้างงาน การดำ�เนินการที่เหมาะสมจะได้รับ
การตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยสมาชิกฝ่ายบริหารที่เหมาะสม
หากคุณรายงานข้อกังวล คุณสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเราจะ
ดำ�เนินการต่อข้อกังวลนั้นอย่างจริงจัง วางใจได้เลยว่าการ
รายงานของคุณนั้นจะได้รับการสืบสวนอย่างถี่ถ้วนและจะ
ได้รับการดำ�เนินการอย่างเหมาะสม

เราจะดำ�เนินการ

อภิธานศัพท์
วิธีการรายงานข้อกังวล

กระบวนการการสืบสวน
ขั้นตอน
ที่ 1

ขั้นตอน
ที่ 2

การประพฤติผิดร้ายแรงคืออะไร

บทสรุป

รับรายงานการประพฤติผิด

ตรวจสอบข้อร้องเรียน

ขั้นตอน

ผู้สืบสวนรับเรื่องและรายงานการประพฤติ
ผิดที่ทำ�การสืบสวน

ผู้สืบสวนระบุคำ�แนะนำ�สำ�หรับการดำ�เนิน
การที่เหมาะสมให้กับผู้บริหารอาวุโส

•

กิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายที่มี
นัยสำ�คัญด้านกฎหมาย การเงิน หรือต่อชื่อ
เสียงของบริษัท

ที่ 3

•

การเลือกปฏิบัติ การคุกคาม หรือพฤติกรรม
รุนแรงอื่น ๆ ที่กระทำ�ต่อเพื่อนร่วมงาน
ลูกค้า หรือบุคคลใดก็ตามที่เดินทางมายัง
สถานประกอบการของเรา

ขั้นตอน

•

กิจกรรมผิดกฎหมายหรือการละเมิด
นโยบายหรือมาตรฐาน CBRE อย่างรุนแรง

•

การรายงานทางการเงินที่ฉ้อโกงซึ่งระบุ
ไว้ใน Sarbanes Oxley Act of 2002 ใน
สหรัฐฯ และกฎหมายกับกฎระเบียบที่เทียบ
เคียงกันได้ในประเทศอื่น ๆ

ที่ 4

ขั้นตอน
ที่ 5

มีการตัดสินการดำ�เนินการที่เหมาะสม

ถามคำ�ถามหรือรายงานการประพฤติผิดได้ที่ CBRE Ethics HelpLine
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

สารจากคณะกรรมการ
บริษัท

บทนำ�

สารจาก CEO

เคารพ

ความซื่อตรง

สิ่งที่เราทุกคนปฏิบัติตาม ความรับผิดชอบของคุณ

บริการ
คำ�มั่นสัญญาของคุณ

ความเป็นเลิศ
รายงาน

บทสรุป
เราจะดำ�เนินการ

อภิธานศัพท์

วิธีการรายงานข้อกังวล

วิธีการรายงานข้อกังวล
CBRE มีหลายช่องทางให้คุณถามคำ�ถามหรือรายงานข้อ
กังวลเกี่ยวกับการประพฤติผิด หรือกิจกรรมที่ต้องสงสัย
ว่าผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหมาย ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีการ
รายงานแบบใดก็ตาม ข้อกังวลของคุณจะได้รับการดำ�เนิน
การอย่างเป็นความลับและสืบสวนอย่างถี่ถ้วน

พูดคุยกับหัวหน้างานหรือผู้จัดการของ
คุณ

คุณสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลสำ�คัญของ
CBRE ที่ระบุไว้ในส่วนนี้ได้ที่ CBRE Employee
Intranet
การค้นหาคำ�สำ�คัญ:

มาตรฐานของจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

ติดต่อสมาชิกของผู้บริหารอาวุโส หรือ
หรือทีมงานฝ่ายบุคคล ฝ่ายจริยธรรม
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือฝ่าย
กฎหมาย

ส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่ประธานฝ่าย
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ส่งรายงานทางออนไลน์หรือทาง
โทรศัพท์ (สามารถส่งรายงานแบบ
นิรนามได้หากกฎหมายท้องถิ่นอนุญาต)
ด้วยการใช้ CBRE Ethics HelpLine
CBRE Ethics HelpLine ดำ�เนินงาน
โดยบริษัทอิสระและให้บริการตลอด
24 ชั่วโมงทุกวันในทุกประเทศที่ CBRE
ดำ�เนินธุรกิจ

ถามคำ�ถามหรือรายงานการประพฤติผิดได้ที่ CBRE Ethics HelpLine
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

ให้ความเคารพทุก ๆ คน

บทนำ�

เคารพ

ความหลากหลาย ความเสมอ การป้องกันการคุกคามและ
ภาค และการอยู่ร่วมกัน
การกลั่นแกล้ง

ความซื่อตรง

บริการ

การรับมือกับการคุกคามทาง
เพศ

ความเป็นเลิศ
การสร้างสถานที่ทำ�งานอัน
ปราศจากความรุนแรง

บทสรุป

แอลกอฮอล์และยาเสพติด
สามารถนำ�ไปสู่การตัดสินใจ
ที่ผิดพลาด

อภิธานศัพท์
การเคารพสิทธิมนุษยชน

เคารพ
เราดำ�เนินการโดย
คำ�นึงถึงความคิด
ของผู้อื่นและแบ่งปัน
ข้อมูลอย่างเปิดเผย
เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความไว้วางใจและส่ง
เสริมการทำ�งานร่วม
กัน

ความเคารพคือค่านิยมที่ดีอย่างแรกของค่านิยม RISE
ของเรา ความเคารพก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ยกระดับการ
สื่อสาร และเสริมสร้างการทำ�งานเป็นทีม ไม่ว่าเพื่อนร่วม
งาน ลูกค้า หรือพันธมิตรธุรกิจของคุณจะนั่งอยู่ข้าง ๆ หรือ
อยู่ห่างออกไปครึ่งค่อนโลกก็ตาม วิธีการที่คุณปฏิบัติตน
ต่อพวกเขานั้นคือรากฐานสำ�คัญสำ�หรับวัฒนธรรมและค่า
นิยม RISE ที่เกี่ยวกับความเคารพของเรา

ให้ความเคารพทุก ๆ คน
CBRE ดึงดูดผู้คนที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถที่สุดจาก
ทุกระดับชั้น เรามอบสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ซึ่งคุณ
สามารถทำ�งานให้เสร็จสิ้นและสำ�เร็จได้ด้วยทักษะกับ
ความสามารถของคุณ พร้อมทั้งได้รับการยกย่องและ
รางวัลด้วยเช่นกัน เราไม่ยอมให้เกิดการคุกคาม การ
เหยียดเชื้อชาติ หรือการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำ�งานของ
เราเป็นอันขาด คุณควรปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยการให้
เกียรติและความเคารพอยู่เสมอ ไม่ว่าพวกเขาจะมีภูมิหลัง
หรือทำ�งานอยู่ในตำ�แหน่งใดก็ตาม
ผู้จัดการและหัวหน้างานมีบทบาทสำ�คัญในการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมการทำ�งานที่เอื้อต่อความหลากหลาย
ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน

การสอดส่องการเลือกปฏิบัติ
การเลือกปฏิบัติเป็นการประพฤติในสถานที่ทำ�งานซึ่ง
แสดงออกได้ทั้งทางการเขียน คำ�พูด หรือการกระทำ� ที่
เป็นการใส่ร้ายป้ายสี แสดงถึงการมุ่งร้าย หรือความเกลียด
ชังต่อบุคคลใด ๆ เนื่องจากเชื้อชาติ, สีผิว, ชาติพันธุ์,
เพศ, อัตลักษณ์ทางเพศและ/หรือการแสดงออกทางเพศ,
ลักษณะทางเพศ, รสนิยมทางเพศ, อายุ, ความพิการ,
ชาติกำ�เนิด, สัญชาติ, บรรพบุรุษ, สถานที่กำ�เนิดหรือการ
สืบเชื้อสาย, ศาสนา, ทหารผ่านศึกหรือสถานะทางทหาร
หรือชนชั้นที่ได้รับการปกป้องอื่น ๆ หรือลักษณะเฉพาะที่
ได้รับการปกป้องตามกฎหมายที่บังคับใช้

หากคุณเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
•

ทำ�ตนเองให้เป็นแบบอย่างและส่งเสริม
สภาพแวดล้อมการทำ�งานของทีมที่ดีและ
อยู่ร่วมกันได้

•

ทำ�ตัวให้เป็นมิตรและพร้อมที่จะให้
พนักงานปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการเลือก
ปฏิบัติหรือการเหยียดเชื้อชาติ

•

รายงานการประพฤติผิดทุกอย่างรวมถึง
แต่ไม่จำ�กัดเพียงการประพฤติผิดด้านการ
เหยียดเชื้อชาติผ่านตัวเลือกสำ�หรับการ
รายงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง CBRE Ethics
HelpLine

•

อย่าตอบโต้พนักงานที่รายงานข้อกังวล
ต่าง ๆ

ถามคำ�ถามหรือรายงานการประพฤติผิดได้ที่ CBRE Ethics HelpLine
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

ให้ความเคารพทุก ๆ คน

บทนำ�

ความหลากหลาย ความเสมอ
ภาค และการอยู่ร่วมกัน

เคารพ
การป้องกันการคุกคามและ
การกลั่นแกล้ง

ความซื่อตรง

บริการ

การรับมือกับการคุกคามทาง
เพศ

ความเป็นเลิศ
การสร้างสถานที่ทำ�งานอัน
ปราศจากความรุนแรง

บทสรุป

แอลกอฮอล์และยาเสพติด
สามารถนำ�ไปสู่การตัดสินใจ
ที่ผิดพลาด

อภิธานศัพท์
การเคารพสิทธิมนุษยชน

ความหลากหลาย ความเสมอภาค
และการอยู่ร่วมกัน
ที่ CBRE ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่
ร่วมกันนั้นคือเป้าหมายทางยุทธศาสตร์สำ�คัญขณะที่เรา
เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนรู้สึก
ปลอดภัย มีคุณค่า และมีใครคอยรับฟัง ความมุ่งมั่นของ
เรานั้นก่อตัวผ่านดีเอ็นเอของบริษัทและฝังตัวอยู่ในค่า
นิยม RISE ของเรา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของเรา เราได้ผนึก
รวมเอาหลักการเหล่านี้เข้ากับกระบวนการค้นหาผู้มีความ
สามารถและธุรกิจของเราเพื่อนำ�เสนอมุมมองที่หลาก
หลายและโซลูชันที่เปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ
CBRE มอบโอกาสในการจ้างงานที่ทัดเทียมกันสำ�หรับ
พนักทุกคน ตั้งแต่การคัดเลือก, การจ้างงาน, ค่า
ตอบแทน, งานที่ได้รับมอบหมาย, การเลื่อนขั้น, การ
ลงโทษ ไปจนถึงการเลิกจ้างงาน เมื่อตัดสินใจทำ�การ
จ้างงาน คุณควรมองถึงคุณงามความดีของผู้ถูกจ้างงาน
เข้าไว้ CBRE ไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ, สี
ผิว, ชาติพันธุ์, เพศ, อัตลักษณ์ทางเพศและ/หรือการ
แสดงออกทางเพศ, ลักษณะทางเพศ, รสนิยมทางเพศ,
อายุ, ความพิการ, ชาติกำ�เนิด, สัญชาติ, บรรพบุรุษ,
สถานที่กำ�เนิดหรือการสืบเชื้อสาย, ศาสนา, ทหารผ่านศึก
หรือสถานะทางทหาร หรือชนชั้นที่ได้รับการปกป้องอื่น
ๆ หรือลักษณะเฉพาะที่ได้รับการปกป้องตามกฎหมายที่
บังคับใช้

คำ�ถาม: ล
 ูกค้าขอให้ฉันเปลี่ยนสมาชิก
ในทีมคนหนึ่งเนื่องจากศาสนา
ของเธอ ฉันควรทำ�อย่างไร
คำ�ตอบ: ค
 ำ�ร้องขอของลูกค้านั้นไม่เหมาะ
สม ให้ลองปรึกษากับผู้จัดการของ
คุณดูเพื่อจัดการกับคำ�ร้องขอของ
ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม หรือคุณ
อาจรายงานข้อกังวลนี้ไปยังทีมงาน
ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ CBRE
Ethics HelpLine

ในบางประเทศ เรามีภาระผูกพันทางกฎหมายในการ
ดำ�เนินการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานและการเลื่อนตำ�แหน่ง
งานของผู้คนที่อยู่ภายในการจัดกลุ่มประเภทที่ได้รับการ
ปกป้องบางประเภท เราเชื่อว่านั่นคือสิ่งถูกต้องที่ควรทำ�
และเป็นสิ่งที่ดีสำ�หรับธุรกิจของเรา

ถามคำ�ถามหรือรายงานการประพฤติผิดได้ที่ CBRE Ethics HelpLine
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

ให้ความเคารพทุก ๆ คน

บทนำ�

เคารพ

ความซื่อตรง

ความหลากหลาย ความเสมอ
การป้องกันการคุกคามและ
ภาค และการอยู่ร่วมกัน
การกลั่นแกล้ง

การป้องกันการคุกคามและการกลั่น
แกล้ง
CBRE มีนโยบายต่อต้านการคุกคามในทุก ๆ ที่ที่เรา
ดำ�เนินงาน การทราบถึงสิ่งที่ทำ�ให้เกิดการคุกคามนั้นช่วย
ให้คุณป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการ
รายงานเมื่อคุณพบเห็บเห็นสิ่งที่ว่า
ผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องในการประพฤติที่ฝ่าฝืนนโยบายต่อ
ต้านการคุกคามของเราจะต้องรับผิดชอบเป็นรายบุคคล
บางครั้ง การคุกคามในสถานที่ทำ�งานนั้นก็กระทำ�โดย
บุคคลภายนอกบริษัท เช่น ที่ปรึกษา ซัพพลายเออร์ หรือ
ลูกค้า หากคุณสังเกตเห็นการคุกคามและคุณไม่รายงาน
หรือจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น มันก็จะเหมือนกับว่าคุณยอมรับ
หรือร่วมทำ�พฤติกรรมดังกล่าวด้วยตัวคุณเอง ซึ่งทำ�ให้คุณ
มีโอกาสถูกลงโทษได้ด้วยเช่นกัน
การคุกคามนั้นมาในหลายรูปแบบและสามารถเกิดขึ้นได้
แบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มด้วยเช่นกัน การคุกคามอาจ
เป็นเหตุการณ์รุนแรงแบบครั้งเดียวหรือเกิดขึ้นต่อเนื่อง
เป็นประจำ� ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตาม การคุกคามนั้น
ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา ไม่เหมาะสม และ
ดูถูกดูแคลน พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ไม่
เป็นมิตรซึ่งไปรบกวนความสามารถของเพื่อนร่วมงานใน
การดำ�เนินงานและเพลิดเพลินไปกับงานของตนเอง หาก
คุณมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนนโยบายปลอดการ
คุกคามในสถานที่ทำ�งานของเราหรือกฎหมายแล้ว คุณจะ
ต้องมีส่วนรับผิดชอบ

บริการ

การรับมือกับการคุกคามทาง
เพศ

ความเป็นเลิศ
การสร้างสถานที่ทำ�งานอัน
ปราศจากความรุนแรง

บทสรุป

แอลกอฮอล์และยาเสพติด
สามารถนำ�ไปสู่การตัดสินใจ
ที่ผิดพลาด

อภิธานศัพท์
การเคารพสิทธิมนุษยชน

ตัวอย่างของการคุกคามในสถานที่
ทำ�งาน
•

ความคิดเห็นที่ไม่เป็นมิตร การทำ�ร้าย
ร่างกาย หรือการข่มขู่

•

การก้าวก่ายชีวิตส่วนบุคคล

•

พฤติกรรมข่มขู่ที่ขัดขวางไม่ให้บุคคลใด ๆ
ส่งคำ�ร้องเรียน

•

การแสดงท่าทางและการล่วงล้ำ�ทางเพศ
อย่างชัดเจน

•

แสดงข้อคิดเห็น พูดตลก หรือถามคำ�ถาม
เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ

•

คำ�พูดใส่ร้ายป้ายสีด้านเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์
หรือการแสดงภาพพจน์ในเชิงลบ

•

เสนอผลประโยชน์/การเลื่อนตำ�แหน่งงาน
เพื่อแลกกับการตอบรับทางเพศ (quid pro
quo)

•

การแบ่งแยกหรือปฏิเสธการมีตัวตนของ
บุคคลใด ๆ

•

ปล่อยข่าวเท็จหรือเรื่องซุบซิบนินทาเกี่ยวกับ
พนักงานผ่านโซเชียลมีเดีย

หากคุณเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
•

ทำ�ความเข้าใจ สื่อสาร และบังคับใช้
นโยบายของเราที่เกี่ยวข้องกับการคุกคาม
และการห้ามมิให้ทำ�การตอบโต้

•

ดำ�เนินการโดยทันทีหากคุณพบเห็น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือมีพนักงานร้อง
เรียนเกี่ยวกับเรื่องการคุกคาม

•

รายงานการฝ่าฝืนมาตรฐานของจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของ CBRE, นโยบายของบริษัท
หรือกฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ การไม่รายงานจะ
ถือว่าคุณยอมรับพฤติกรรมดังกล่าว

คำ�ถาม: ฉ
 ันเป็นสมาชิกน้องใหม่และเป็นผู้
หญิงเพียงคนเดียวในทีม เพื่อนร่วม
งานถามคำ�ถามและแสดงข้อคิด
เห็นที่ดูไม่ค่อยเป็นมืออาชีพและไม่เหมาะ
สมเท่าไร ฉันอยากให้ตนเองเป็นที่ยอมรับ
ฉันเลยลองร่วมวงสนทนาพร้อมแลกเปลี่ยน
การพูดเรื่องแย่ ๆ กับพวกผู้ชาย มุขตลก
และความไม่เหมาะสมนั้นดูแย่ลงเรื่อย ๆ
ฉันไม่อยากทำ�สิ่งนี้ต่อไป ฉันเลยรายงาน
เรื่องดังกล่าวไปยังผู้จัดการของฉัน เธอ
บอกว่าฉันเป็นผู้หญิงที่อ่อนไหวเกินไปและ
เธอจะไม่ดำ�เนินการใด ๆ เพื่อช่วยฉัน ฉัน
ควรทำ�อย่างไร
คำ�ตอบ: เพื่อนของคุณกำ�ลังทำ�พฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมที่อาจก่อให้เกิดสภาพแวดล้อม
การทำ�งานที่ไม่เป็นมิตรได้ เป็นสิ่งสำ�คัญ
ที่เพื่อนร่วมงานของคุณจำ�เป็นต้องได้รับ
การตักเตือนและอาจได้รับการลงโทษ
ในพฤติกรรมที่พวกเขาทำ� นอกจาก
นี้ ผู้จัดการของคุณอาจต้องถูกลงโทษ
ด้วยเนื่องจากการปล่อยปละละเลยใน
พฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานและไม่ดำ�เนิน
การใด ๆ เมื่อเธอรับรู้ถึงสถานการณ์ดัง
กล่าว คุณควรรายงานพฤติกรรมนี้ผ่านตัว
เลือกการรายงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง CBRE
Ethics HelpLine

ถามคำ�ถามหรือรายงานการประพฤติผิดได้ที่ CBRE Ethics HelpLine
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บริการ

การรับมือกับการคุกคามทาง
เพศ

ความเป็นเลิศ
การสร้างสถานที่ทำ�งานอัน
ปราศจากความรุนแรง

บทสรุป

แอลกอฮอล์และยาเสพติด
สามารถนำ�ไปสู่การตัดสินใจ
ที่ผิดพลาด

อภิธานศัพท์
การเคารพสิทธิมนุษยชน

การรับมือกับการคุกคามทางเพศ
สภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ไม่เป็นมิตรทางเพศนั้นจัดเป็นการคุกคามอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะไป
บั่นทอนความเชื่อมั่น ประสิทธิภาพด้านการทำ�งาน และทำ�ลายวัฒนธรรมของเราได้

หากคุณเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างาน

การประพฤติผิดทางเพศนั้นสามารถกระทำ�ได้ทั้งทางคำ�พูด ไม่ได้ผ่านทางคำ�พูด หรือทางร่างกาย ซึ่งรวมถึงการสื่อสาร
ผ่านทางข้อความและทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าผู้คนเพศเดียวกันหรือต่างเพศกัน การประพฤติผิดทางเพศไม่ได้จำ�กัดว่า
ต้องเป็นแค่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น แต่มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน
CBRE มีจุดยืนที่แข็งแกร่งต่อการประพฤติผิดทางเพศ ที่ต้องทำ�การจำ�แนกได้และไม่ยอมรับในทุกรูปแบบ คุณต้อง
รายงานการประพฤติผิดทางเพศหากสิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นในทีมหรือสำ�นักงานของคุณ รวมไปถึงสถานประกอบการของ
ลูกค้าด้วย

การระบุการประพฤติผิดทางเพศ

การประพฤติทางเพศที่
ไม่เหมาะสมและการกลั่น
แกล้งที่อิงตามเพศ

การล่วงเกินและการ
ทำ�ร้ายทางเพศที่ไม่เหมาะ
สม

กิจกรรมทางเพศแบบบีบ
บังคับด้วยการติดสินบน
หรือการขู่ลงโทษ

•

ความคิดเห็นที่ถือว่าเป็นการดูถูกหรือดูไม่เป็นมืออาชีพเกี่ยวกับเรื่องเพศ

•

การล้อเลียน วิจารณ์ หรือเล่นมุขตลกเรื่องเพศ

•

คำ�ถามส่วนตัวที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ

•

ภาพถ่าย วิดีโอ หรือข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ

•

หัวข้อและบทสนทนาที่แสดงถึงความสนใจทางเพศ

•

การสัมผัส การทำ�ตัวซุ่มซ่าม การบุกรุกพื้นที่ส่วนตัว การชะโงกดู

•

อีเมล สายโทรศัพท์ โน้ต ข้อความ ข้อความทางโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ

•

ลุคหรือท่าทางที่ชวนให้คิดถึงเรื่องเพศ

•

การสัมผัสทางเพศที่เป็นการบังคับหรือไม่เป็นที่ต้องการ

•

เสนอหรือขู่ที่จะยกเลิกการดูแลเป็นพิเศษหรือโอกาสด้านสายงานต่าง ๆ หากไม่
ได้รับการตอบรับทางเพศ

•

กดดันให้ทำ�การตอบรับทางเพศหรือออกเดตด้วย การเฝ้าติดตาม (รวมถึงการ
บุกรุกชีวิตส่วนตัวทั้งทางร่างกายหรือในโลกดิจิทัล)

•

ตอบสนองทันทีเมื่อพนักงานรายงานถึงการ
ประพฤติผิดทางเพศ

•

รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังทีมงาน
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

•

แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนพนักงานที่กล้า
รายงานเรื่องดังกล่าว พร้อมขอบคุณพวก
เขาที่ช่วยรายงานข้อกังวล

•

อย่าดำ�เนินการสิ่งที่ทำ�ให้รับรู้ได้ว่าเป็นการ
ลงโทษหรือตอบโต้ต่อพนักงานที่รายงาน
เรื่องการประพฤติผิดทางเพศ

คำ�ถาม: ผ
 ู้จัดการขอให้ฉันพาลูกค้าไปดื่ม
หลังจากการประชุมเป็นผลสำ�เร็จ
และหลังจากนั้นก็ขอให้ฉันพาพวก
เขาไปยัง “คลับสำ�หรับผู้ชาย” ฉันไม่
ได้อยากไป แต่รู้สึกได้ว่าต้องทำ�อะไร
แบบนั้น เราฝ่าฝืนค่านิยม RISE รึเปล่า
ด้วยการไปยังสถานที่แบบนี้
คำ�ตอบ: ใ ช่ การเข้าร่วมงานในสถานที่ประเภท
นี้จะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของ CBRE
นอกจากนี้ พฤติกรรมประเภทนี้อาจผิด
กฎหมายได้เมื่อเชื่อมโยงกับเหตุการณ์
การทํางาน เนื่องจากอาจนําไปสู่การก
ล่าวอ้างถึงสภาพแวดล้อมในการทํา
งานที่ไม่เป็นมิตรและมีการล่วงละเมิด
ทางเพศ

ถามคำ�ถามหรือรายงานการประพฤติผิดได้ที่ CBRE Ethics HelpLine
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การเคารพสิทธิมนุษยชน

การสร้างสถานที่ทำ�งานอัน
ปราศจากความรุนแรง
CBRE มุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการสร้างสถานที่ทำ�งานที่
ปราศจากการคุกคามหรือความรุนแรง การแสดงออกอย่าง
ชัดแจ้งถึงความก้าวร้าว ความฉุนเฉียวรุนแรง หรือความ
เดือดดาลที่ควบคุมไม่ได้นั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
และไม่ควรเกิดขึ้น ณ ที่ทำ�งาน
คุณสามารถรายงานไปยังสมาชิกของผู้บริหารอาวุโส หรือ
ทีมงานฝ่ายบุคคล ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ หรือฝ่ายกฎหมาย, เจ้าหน้าที่ประธานฝ่ายการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ CBRE Ethics HelpLine
คุณสามารถทำ�สิ่งข้างต้นได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะโดน
ตอบโต้แต่อย่างใด ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง
ในสถานที่ทำ�งานใด ๆ จะได้รับการสืบสวนและแก้ไขและ/
หรือมีการลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม

คุณควรทราบสิ่งใดบ้าง
•

อย่าข่มขู่ใครหรือกระทำ�ความรุนแรงใด ๆ
ในสถานที่ทำ�งาน

•

อย่าพกพาหรือใช้อาวุธปืน อาวุธ หรือ
อุปกรณ์อันตรายอื่น ๆ เข้ามาในสถานที่ของ
บริษัทหรือขณะที่ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอยู่

•

รายงานสถานการณ์ที่รุนแรงหรือเป็น
อันตรายที่จะก่อให้เกิดข้อกังวลที่สมเหตุสม
ผลด้านความปลอดภัยของพนักงาน CBRE
ในทันที ทุกที่ทุกเวลาที่สถานการณ์ดัง
กล่าวเกิดขึ้น

คำ�ถาม: เพื่อนร่วมงานของฉันที่ชื่อ Joe
กำ�ลังเครียดอย่างหนัก เขาบ่นให้
ฉันฟังว่าภรรยาของเขากำ�ลังทิ้งเขา
ไปเพื่อไปมีคนใหม่ ซึ่งฉันก็สังเกตได้ว่า
ตัวเขานั้นมีกลิ่นสุราติดอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น
เขายังโอ้อวดว่าเขามีปืนพกและปืนไรเฟิล
ไว้ในครอบครองมากมาย เมื่อวานเขา
ระบายความในใจให้ฉันฟังว่าหัวหน้าของ
เราประเมินผลการปฏิบัติงานของเขาว่า
“ทำ�งานได้ตามเป้าหมายเพียงบางส่วน”
ซึ่งเขาก็บอกเลยว่า “เธอต้องชดใช้ในสิ่ง
นี้” ฉันจำ�เป็นต้องรายงานเรื่องนี้หรือไม่
คำ�ตอบ: ใ ช่ หากคุณทราบว่าเพื่อนร่วมงานของ
คุณอาจใกล้ที่จะเป็นภัยคุกคามต่อใครสัก
คนที่ทำ�งาน คุณมีหน้าที่แจ้งให้ผู้จัดการ
ของคุณทราบเพื่อแจ้งเตือนสิ่งที่อาจ
จะเกิดขึ้นให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ทราบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถยก
ระดับเหตุการณ์ใด ๆ ได้ด้วยการโทรหา
CBRE Ethics HelpLine หรือ CBRE
Employee Emergency Hotline
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

ให้ความเคารพทุก ๆ คน

บทนำ�

เคารพ

ความซื่อตรง

ความหลากหลาย ความเสมอ การป้องกันการคุกคามและ
ภาค และการอยู่ร่วมกัน
การกลั่นแกล้ง

บริการ

การรับมือกับการคุกคามทาง
เพศ

ความเป็นเลิศ
การสร้างสถานที่ทำ�งานอัน
ปราศจากความรุนแรง

บทสรุป

แอลกอฮอล์และยาเสพติด
สามารถนำ�ไปสู่การตัดสินใจ
ที่ผิดพลาด

อภิธานศัพท์
การเคารพสิทธิมนุษยชน

แอลกอฮอล์และยาเสพติดสามารถ
นำ�ไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด
แอลกอฮอล์และยาเสพติดมีผลต่อการยับยั้งชั่งใจของ
คุณได้ อันจะนำ�ไปสู่การประพฤติผิดและสถานการณ์เชิง
ลบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและบุคคลอื่น ๆ ขณะที่
ปฏิบัติงาน คุณต้องไม่อยู่ภายใต้การออกฤทธิ์ของเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติดผิดกฎหมาย หรือสารอื่น ๆ ที่
อาจก่อให้เกิดความบกพร่องต่อความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการแสดงออกอย่าง
มีความเคารพ ซึ่งสิ่งนี้นั้นบังคับใช้กับพนักงานทุกคน ณ
สถานที่ทำ�งานทุกแห่งหรือทุกเมื่อที่คุณปฏิบัติหน้าที่หรือ
ดำ�เนินการสิ่งใด ๆ ในนามของ CBRE เช่นการเดินทาง
เพื่อธุรกิจ
เราตระหนักดีว่าอาจมีการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในส่วนงานต่าง ๆ ของบริษัทตามประเพณีได้ หากคุณ
เลือกที่จะให้บริการหรือบริโภคเครื่องดื่มดังกล่าวแล้ว
คุณยังคงต้องปฏิบัติตามนโยบายของ CBRE ที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ทำ�งาน ซึ่งรวมถึง
นโยบายที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ สำ�หรับสำ�นักงานด้วย

กฎที่ต้องรู้
ห้ามมิให้พนักงานใช้, ครอบครอง, ส่ง
ต่อ, แจกจ่าย, ผลิต หรือจำ�หน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือยาเสพติดผิดกฎหมายใด ๆ
หรือสารที่ต้องควบคุมขณะอยู่ในสถานที่ของ
บริษัท, ขณะปฏิบัติงาน, ขณะอยู่ระหว่างเผื่อ
เรียกตัวเพื่อปฏิบัติงาน หรือขณะอยู่ในหรือใช้
งานพาหนะหรืออุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตรายที่
บริษัทครอบครองหรือเช่าอยู่ ทั้งนี้ อนุญาตให้
มีการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอ
เหมาะในงานสังคมหรือการปฏิบัติหน้าที่ทาง
ธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อสร้างความบันเทิง
ให้ลูกค้าหรือผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของบริษัท
หรืออนุญาตให้มีการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นอกเวลาทำ�งานที่เหมาะสมที่สำ�นักงานได้
หาก:
•

ยังคงดำ�เนินการสิ่งต่าง ๆ แบบมืออาชีพ
ได้

•

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้
ก่อให้เกิดความบกพร่องร้ายแรงต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานอย่างเป็นมือ
อาชีพของพนักงาน

•

พฤติกรรมของพนักงานไม่ส่งผลเสียต่อ
บริษัท และ

•

การประพฤติตนของพนักงานไม่ได้ฝ่าฝืน
นโยบายใด ๆ ของบริษัท รวมถึงแต่ไม่
จำ�กัดเพียงนโยบายต่าง ๆ ของทางบริษัท
ที่ห้ามมิให้มีการคุกคามและเลือกปฏิบัติ

คำ�ถาม: เพื่อนร่วมงานของฉันพูดจา
ไม่ค่อยชัดและเหมือนกับมีกลิ่น
แอลกอฮอล์ ฉันควรทำ�อย่างไรดี
คำ�ตอบ: อ
 ย่าเผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมงาน
ของคุณโดยตรง ในทางกลับกัน
ให้แจ้งผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
ของคุณแล้วรายงานข้อเท็จจริง
เช่น คุณได้กลิ่นแอลกอฮอล์จาก
บุคคลคนนี้บ่อยแค่ไหน, คุณเห็น
เขาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ
ไม่ ฯลฯ หากคุณไม่อยากรายงาน
เรื่องดังกล่าวต่อผู้จัดการ คุณควร
รายงานข้อกังวลด้วยการ:
•

ติดต่อสมาชิกของผู้บริหารอาวุโส หรือ
หรือทีมงานฝ่ายบุคคล ฝ่ายจริยธรรม
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
ฝ่ายกฎหมาย

•

ส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่ประธาน
ฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

•

ส่งรายงานทางออนไลน์หรือทาง
โทรศัพท์ (สามารถส่งรายงานแบบ
นิรนามได้หากกฎหมายท้องถิ่น
อนุญาต) ด้วยการใช้ CBRE Ethics
HelpLine

ถามคำ�ถามหรือรายงานการประพฤติผิดได้ที่ CBRE Ethics HelpLine
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

ให้ความเคารพทุก ๆ คน

บทนำ�

เคารพ

ความซื่อตรง

ความหลากหลาย ความเสมอ การป้องกันการคุกคามและ
ภาค และการอยู่ร่วมกัน
การกลั่นแกล้ง

บริการ

การรับมือกับการคุกคามทาง
เพศ

ความเป็นเลิศ
การสร้างสถานที่ทำ�งานอัน
ปราศจากความรุนแรง

บทสรุป

แอลกอฮอล์และยาเสพติด
สามารถนำ�ไปสู่การตัดสินใจ
ที่ผิดพลาด

อภิธานศัพท์

การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน
เราดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม หาแหล่งทรัพยากร
อย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมทำ�งานเพื่อปกป้องและส่ง
เสริมสิทธิมนุษยชนทั่วโลกทั้งในองค์กรและผ่านห่วงโซ่
อุปทานของเรา
CBRE มุ่งมั่นปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ เราคาดหวังให้พันธมิตร
ธุรกิจและผู้จำ�หน่ายของเราร่วมใช้ค่านิยมเหล่านี้ และจะ
ปฏิเสธที่จะดำ�เนินธุรกิจร่วมกับพวกเขาหากพวกเขาไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจสำ�หรับซัพพลายเออร์
ของเรา เราดำ�เนินการต่อข้อกล่าวหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การข่มเหงทางสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบอย่างจริงจัง
และจะไม่ยอมให้เกิดการข่มเหงดังกล่าวในธุรกิจหรือห่วง
โซ่อุปทานของเรา

คุณควรทำ�อย่างไร
•

ยืนยันสัญญาที่ห้ามใช้แรงงานเด็กในการ
ทำ�ข้อตกลงกับผู้จำ�หน่าย ซัพพลายเออร์
หรือบุคคลภายนอกใด ๆ

•

เรียนรู้เกี่ยวกับการค้าทาสยุคใหม่และการ
ค้ามนุษย์ และดำ�เนินการขั้นตอนต่าง ๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งดังกล่าวขึ้นใน
ธุรกิจของเรา

•

รักษาสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่อยู่ร่วม
กันได้อันปราศจากการคุกคามและการ
เลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ, สีผิว, ชาติพันธุ์,
เพศ, อัตลักษณ์ทางเพศและ/หรือการ
แสดงออกทางเพศ, ลักษณะทางเพศ,
รสนิยมทางเพศ, อายุ, ความพิการ, ชาติ
กำ�เนิด, สัญชาติ, บรรพบุรุษ, สถานที่
กำ�เนิดหรือการสืบเชื้อสาย, ศาสนา,
ทหารผ่านศึกหรือสถานะทางทหาร หรือ
ชนชั้นที่ได้รับการปกป้องอื่น ๆ หรือ
ลักษณะเฉพาะที่ได้รับการปกป้องตาม
กฎหมายที่บังคับใช้

•

สร้างสถานที่ทำ�งานที่ปลอดภัยและมีความ
สุขสำ�หรับพนักงานของเราทุกคน รวมถึง
ป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ไม่ให้เกิดขึ้นกับ
พนักงาน ลูกค้า และแขกของบริษัท

•

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วย
ค่าจ้างที่ CBRE จ่ายให้กับพนักงานและ
จำ�นวนชั่วโมงที่พนักงานทำ�งาน

•

สนับสนุนและเคารพสิทธิของพนักงานด้าน
เสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคมและการ
ร่วมเจรจาต่อรอง

คุณสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลสำ�คัญของ
CBRE ที่ระบุไว้ในส่วนนี้ได้ที่ CBRE Employee
Intranet
การค้นหาคำ�สำ�คัญ:

มาตรฐานของจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

คำ�ถาม: ฉ
 ันได้ยินมาว่าซัพพลายเออร์
รายหนึ่งของ CBRE ได้สร้าง
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
การทำ�งานที่ให้ผู้เยาว์อายุต่ำ�กว่า 16
ปีทำ�งานได้อย่างไม่จำ�กัดชั่วโมงต่อ
สัปดาห์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้ ฉัน
ควรเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีไหม
คำ�ตอบ: ใ ช่ โครงการที่คุณบรรยายมานั้น
ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายแรงงาน
เด็ก และยังเข้าข่ายการค้ามนุษย์
และทาสยุคใหม่อีกด้วย คุณควร
รายงานข้อกังวลนี้ไปยังทีมงานฝ่าย
บุคคล ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ หรือ CBRE Ethics
HelpLine

ถามคำ�ถามหรือรายงานการประพฤติผิดได้ที่ CBRE Ethics HelpLine
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

เก็บไว้เป็นความลับ

บทนำ�

ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับผล
ประโยชน์ทับซ้อน

เคารพ

ความซื่อตรง

ของขวัญ ความบันเทิง และ
การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

บริการ

การลงทุนส่วนบุคคลที่
แข่งขันกับธุรกิจของเรา

ความเป็นเลิศ
การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลและการปกป้อง
สินทรัพย์

บทสรุป

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน

อภิธานศัพท์
ความรับผิดชอบทางการเงิน

ความซื่อตรง
ไม่มีบุคคลใด ไม่มี
การกระทำ�ใด ไม่มี
ลูกค้ารายใด ที่ยิ่ง
ใหญ่ไปกว่าความ
มุ่งมั่นของเราที่มีต่อ
บริษัทของเราและสิ่ง
ที่เรายึดมั่น

ความสำ�เร็จของบริษัทเราส่วนใหญ่นั้นเกิดจากความเชื่อ
มั่นที่เราได้รับจากความซื่อตรงและการดำ�เนินงานอย่าง
ยุติธรรม ความเชื่อมั่นของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน
ของเรานั้นคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของ CBRE คุณไม่
ควรฉวยโอกาสอย่างไม่เป็นธรรมกับใครก็ตามด้วยการ
ยักย้าย บิดเบือน หรือการนำ�ข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด ค่า
นิยม RISE ของเราในด้านความซื่อตรงกำ�หนดให้คุณ
ต้อง “ประพฤติตนในทางที่ถูกต้อง” อยู่เสมอ พร้อมทั้ง
ดำ�เนินการสิ่งต่าง ๆ ต่อลูกค้า พนักงาน พันธมิตรธุรกิจ
และแม้แต่คู่แข่งของเราอย่างยุติธรรมและซื่อสัตย์

การรักษาความลับ

ไม่ว่าเนื้อความข้างต้นจะกล่าวไว้อย่างไรก็ตาม ภาระ
ผูกพันเหล่านี้ไม่ได้จํากัดความสามารถของคุณในการยื่น
เรื่องฟ้องร้องหรือร้องเรียนต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกํา
กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือหน่วย
งานอื่นใดของรัฐ หรือแม้กระทั่งมีส่วนร่วมหรือให้ความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสืบสวนหรือการดําเนินการใด
ๆ ที่ กลต. หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐอาจดําเนินการ
รวมถึงการจัดหาเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับอนุมัติจาก CBRE หากคุณมี
คำ�ถามใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งนี้ กรุณาปรึกษาตัวแทนจากฝ่าย
กฎหมายหรือทีมงานจริยธรรมและการกำ�กับดูแล

ความซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงการรักษาความลับของข้อมูล
ที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นกรรมสิทธิ์ และบริษัท
ลูกค้า ผู้ขาย หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ไว้วางใจมอบหมาย
ให้เรา การรักษาความลับเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
และเป็นส่วนสําคัญของงานของพวกเขา
ข้อผูกพันในการรักษาความลับอาจเกิดขึ้นผ่านสัญญาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล
เอกสารการว่าจ้างหรือคําชี้แจงเกี่ยวกับงาน หรือแม้แต่
การสื่อสารด้วยวาจากับลูกค้าหรือบุคคลที่สาม ข้อจํากัด
เหล่านี้ห้ามไม่ให้คุณใช้ข้อมูลที่ได้รับการปกป้องเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ให้สําเร็
จลุล่วงภายใต้สัญญาหรือการว่าจ้าง
หากคุณเป็นพนักงานใหม่ อย่าเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
กรรมสิทธิ์ใด ๆ จากนายจ้างคนก่อนของคุณแก่เราหรือใช้
ข้อมูลนั้นในงานของคุณ ในทํานองเดียวกัน เมื่อออกจาก
CBRE เราคาดหวังให้คุณรักษาความลับของข้อมูลที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัท ลูกค้า และบุคคลที่สามของเรา
ถามคำ�ถามหรือรายงานการประพฤติผิดได้ที่ CBRE Ethics HelpLine

17

มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

เก็บไว้เป็นความลับ

บทนำ�

ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับผล
ประโยชน์ทับซ้อน

เคารพ

ความซื่อตรง

ของขวัญ ความบันเทิง และ
การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

บริการ

การลงทุนส่วนบุคคลที่
แข่งขันกับธุรกิจของเรา

ความเป็นเลิศ
การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลและการปกป้อง
สินทรัพย์

บทสรุป

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน

อภิธานศัพท์
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ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อความสนใจส่วนตัวของคุณ เช่น เรื่องครอบครัว, มิตรภาพ, ปัจจัยทางการเงินหรือทาง
สังคม อาจส่งผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของคุณ และอาจทำ�ให้เกิดคำ�ถามขึ้นมาว่าการตัดสินใจและการกระทำ�ของคุณ
นั้นปราศจากความลำ�เอียงหรือไม่ ความไม่เหมาะสมเพียงน้อยนิดนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจได้ เช่น การทำ�ให้ความน่าเชื่อถือลดลง การก่อให้เกิดความน่าสงสัย และการทำ�ให้ชื่อเสียงในด้านการดำ�เนินงาน
อย่างเป็นธรรมของ CBRE ต้องเสื่อมเสียลง เราต้องไม่ใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของ CBRE หรือตำ�แหน่งของเราที่ CBRE
เพื่อประโยชน์ส่วนตน เราจำ�เป็นต้องดำ�เนินงานเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ CBRE และลูกค้าของเรา หาใช่เพื่อตัวของ
เราเองไม่
ทั้งนี้ เราอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนได้เสมอไป และผลประโยชน์ทับซ้อนอาจไม่ใช่ปัญหาหากเรา
ทำ�การเปิดเผยมัน คุณควรแจ้งผู้จัดการหรือหัวหน้างานของคุณทันทีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งหมดที่อาจถูกมอง
ว่าส่งผลต่อการตัดสินใจและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคุณที่ CBRE หรืออาจทำ�ให้เห็นถึงลักษณะของการกระ
ทำ�ผิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นได้บ่อยในที่ทำ�งาน
การเลือกปฏิบัติต่อญาติและเพื่อนสนิท
•

การมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการจากบริษัทที่มีสมาชิกในครอบครัวหรือ
เพื่อนมีผลประโยชน์ทางการเงินอยู่

•

การไม่ได้เปิดเผยว่าคุณมีความสัมพันธ์กับผู้
สมัครตำ�แหน่งงานที่ CBRE กำ�ลังเปิดจ้าง

•

การวางตำ�แหน่งสมาชิกในครอบครัวให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งที่อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยตรงหรือ
ตำ�แหน่งที่มีอำ�นาจในการตัดสินใจ

•

การมีความสัมพันธ์ด้านความรักกับบุคคลที่คุณ
เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือบุคคลที่คุณ
สามารถมีผลต่อเรื่องเงินเดือน ผลการปฏิบัติงาน
หรือการตัดสินใจด้านการจ้างงานอื่น ๆ ได้

การพบว่า CBRE นั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามในธุรกรรม
เดียวกันหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
•

การเป็นตัวแทนของทุกฝ่ายในธุรกรรมเดียว

•

การเป็นเจ้าของผลประโยชน์ใรทรัพย์สินที่
ลูกค้ากำ�ลังพิจารณาซื้อ

คำ�ถาม: ฉ
 ันถูกขอให้ประเมินซัพพลาย
เออร์รายหนึ่งของ CBRE ที่มี
ญาติสนิทของฉันทำ�งานเป็นผู้
จัดการ สิ่งนี้ถือว่าเป็นผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือไม่
คำ�ตอบ: ใ ช่ และคุณควรแจ้งผู้จัดการของ
คุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ คุณกับ
ผู้จัดการของคุณจะทำ�งานร่วมกัน
เพื่อตัดสินใจว่าควรจะดำ�เนินการ
อย่างไรต่อไป หากคุณมีคำ�ถาม
เพิ่มเติม คุณสามารถถามคำ�ถาม
เหล่านั้นผ่านตัวเลือกการรายงาน
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง CBRE Ethics
HelpLine

การมีผลประโยชน์ส่วนตัวนอกเหนือจากการ
ทำ�งาน
•

การทำ�งานนอกเวลาให้กับลูกค้า ซัพพลาย
เออร์ ผู้จำ�หน่าย หรือคู่แข่งของ CBRE หรือ
ทำ�การแข่งขันกับ CBRE ในทางใดทางหนึ่ง

•

คว้าโอกาสทางธุรกิจที่ CBRE อาจกำ�ลังไขว่
คว้าอยู่มาเป็นของตนเอง สมาชิกในครอบครัว
หรือเพื่อน โดยที่ไม่ได้เสนอโอกาสดังกล่าว
ต่อ CBRE เสียก่อน

ถามคำ�ถามหรือรายงานการประพฤติผิดได้ที่ CBRE Ethics HelpLine
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แข่งขันกับธุรกิจของเรา

ความเป็นเลิศ
การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลและการปกป้อง
สินทรัพย์

ของขวัญ ความบันเทิง และการจ่าย
เงินที่ไม่เหมาะสม
ธรรมเนียมปฏิบัติการแลกของขวัญหรือการต้อนรับนั้นเป็น
ประเพณีและได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างและรักษาความสัมพันธ์ภายในสายธุรกิจต่าง ๆ ของ
CBRE อันจะช่วยส่งเสริมมิตรไมตรีท่ามกลางผู้จำ�หน่าย
ลูกค้า และพันธมิตรธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ของขวัญและ
ความบันเทิงที่มากเกินความจำ�เป็นหรือให้ไว้ในงานเลี้ยง
สังสรรค์ที่ไม่เหมาะสม4 อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือความรู้สึกถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นได้
หรือในกรณีเลวร้ายที่สุดนั้นอาจถูกกล่าวหาว่าเป็นการติด
สินบนหรือเงินใต้โต๊ะได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
ของขวัญนั้นเป็นเงินสดหรือสิ่งของที่เทียบเท่ากับเงินสด
เช่น บัตรของขวัญหรือเช็ค ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างยิ่ง
การให้หรือการรับของขวัญหรือความเอื้อเฟื้อหรือความ
บันเทิงหรือการต้อนรับในรูปแบบใด ๆ ก็ตามนั้นจะไม่
เหมาะสม หาก:
• ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ
• ทำ�ให้ผู้ให้หรือผู้รับตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกมองว่า
เกิดความลำ�เอียง
• กระทำ�ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการสร้างอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ การเจรจา หรือการทำ�ธุรกรรมทางธุรกิจ

บทสรุป

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน

อภิธานศัพท์
ความรับผิดชอบทางการเงิน

ของขวัญสำ�หรับเจ้าหน้าที่รัฐบาล
นโยบายต่าง ๆ ของเรายังใช้กฎระเบียบและนโยบายที่
เข้มงวดและเฉพาะเจาะจงกว่าเดิมเมื่อต้องดำ�เนินธุรกิจกับ
องค์กร หน่วยงาน หรือพนักงานของรัฐบาลใด ๆ ในฐานะ
ที่เป็นบริษัทที่มีถิ่นกำ�เนิดอยู่ในสหรัฐฯ เราจึงต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย Foreign Corrupt Practices Act ทั้งนี้
อาจมีกฎหมายเพิ่มเติมในประเทศอื่น ๆ ที่เราดำ�เนินธุรกิจ
อยู่ที่ห้ามให้สิ่งของมีค่าใด ๆ ต่อพนักงานของรัฐบาลไม่ว่า
จะมีค่าน้อยเพียงใดก็ตาม

ลองถามคำ�ถามเหล่านี้กับตัวคุณเอง
ดู
•

กฎหมายห้ามให้ของขวัญดังกล่าวหรือไม่

•

ของขวัญที่ให้ถูกมองว่าเป็นการติดสินบน
ได้หรือไม่

•

ของขวัญดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ
ขวัญของเราหรือของผู้รับหรือไม่

•

ของขวัญดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจหรือไม่

•

จะเป็นอย่างไรถ้าข่าวการให้ของขวัญดัง
กล่าวถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ

คำ�ถาม: ฉ
 ันมีหน้าที่เลือกซัพพลายเออร์
ของ CBRE เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในคำ�ร้องขอสำ�หรับข้อเสนอ
โครงการ ผู้ดูแลความสัมพันธ์ที่
ทำ�งานให้กับซัพพลายเออร์รายหนึ่งเส
นอทริปไปเที่ยวช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
ที่ลอนดอนสองที่ให้ฉันแบบฟรี ๆ ฉันรับ
ข้อเสนอนี้ได้หรือไม่

หากคำ�ถามเหล่านี้ก่อให้เกิดการชั่งใจ คุณควร
พูดคุยกับผู้จัดการหรือหัวหน้างานหรือติดต่อ
CBRE Ethics HelpLine เพื่อขอคำ�แนะนำ�

แต่ละภูมิภาค ประเทศ ธุรกิจ และลูกค้าบางรายอาจใช้
นโยบายที่คอยกำ�กับค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง มื้ออาหาร
ของขวัญ และความบันเทิง คุณต้องปฏิบัติตามนโยบาย
เหล่านั้นเนื่องจากนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการเหล่านั้น

คำ�ตอบ: ไ
 ม่ได้ ทริปการท่องเที่ยวนั้นละเมิดต่อ
นโยบายของขวัญและความบันเทิงของ
CBRE และทำ�ให้บริษัทเสี่ยงต่อการ
เสื่อมเสียชื่อเสียง คุณควร “ปฏิเสธ”
อย่างสุภาพและชัดเจนเมื่อมีผู้มอบของ
ขวัญที่เกินความจำ�เป็นให้ และควรตอบ
“ปฏิเสธ” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
หากได้รับการนำ�เสนอผ่านทางอีเมล
หรือข้อความเสียง

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต (CorruptionRelated Decision-Making) ที่อยู่ตรงส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม RISE ที่เกี่ยวกับบริการ
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

เก็บไว้เป็นความลับ

บทนำ�

ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับผล
ประโยชน์ทับซ้อน

เคารพ

ความซื่อตรง

ของขวัญ ความบันเทิง และ
การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

บริการ

การลงทุนส่วนบุคคลที่
แข่งขันกับธุรกิจของเรา

ความเป็นเลิศ
การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลและการปกป้อง
สินทรัพย์

บทสรุป

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน

อภิธานศัพท์
ความรับผิดชอบทางการเงิน

การลงทุนส่วนบุคคลที่แข่งขันกับธุรกิจของเรา
เนื่องจากการเป็นเจ้าของส่วนบุคคลของคุณในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์หรือบริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ประเภท
ต่าง ๆ นั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านกฎหมายและชื่อเสียงที่ตามมาต่อ CBRE ได้ เราจึงได้กำ�หนดนโยบายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์เหล่านี้ขึ้นมา โดยทั่วไปแล้ว นโยบายเหล่านี้อนุญาตให้คุณเพลิดเพลินไปกับสิทธิ
ประโยชน์ในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ได้ ตราบใดที่คุณเปิด
เผยผลประโยชน์ของคุณต่อ CBRE อย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น นโยบายของเรายังประกอบไปด้วยข้อกำ�หนดที่ระบุถึงวิธี
ที่จะจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเหล่านี้ด้วย
เราคาดหวังให้คุณดำ�เนินธุรกิจของทางบริษัทเป็นหลัก และเมื่อคุณได้รับการอนุมัติให้ดำ�เนินการลงทุนด้าน
อสังหาริมทรัพย์หรือเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์แล้ว คุณต้องไม่ใช้ทรัพย์สิน ระบบ หรือบุคลากรของ CBRE เพื่อผล
ประโยชน์ของคุณเอง นอกจากนี้ คุณต้องแยกการลงทุนส่วนบุคคลหรือการพัฒนาของกิจกรรมใด ๆ ออกจากส่วนที่เป็น
ของหรือสนับสนุนโดย CBRE อย่างชัดเจนและเห็นผลได้จริง

คุณควรทราบสิ่งใดบ้าง
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
•

ห้ามแสวงหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์เชิง
พาณิชย์ที่ขึ้นบัญชีไว้โดย CBRE เว้นเสียแต่ว่าและ
จนกว่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ดังกล่าวจะมี
การเปิดเผยสู่ตลาดอย่างสมเหตุสมผล

•

ห้ามดำ�เนินการด้วยข้อมูลล่วงหน้าหรือข้อมูลที่
เป็นกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีให้แก่ลูกค้าของเรา

•

ห้ามส่งข้อเสนอส่วนบุคคลที่เป็นการแข่งขันกับข้อ
เสนอจากลูกค้ารายใดก็ตามของ CBRE

•

ต้องได้รับคำ�ยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก
CBRE ก่อนที่จะทำ�การเจรจา ส่ง และ/หรือดำ�เนิน
การข้อเสนอเพื่อซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิง
พาณิชย์ที่ขึ้นบัญชีไว้โดย CBRE อยู่เสมอ

•

CBRE สามารถห้ามไม่ให้คุณแสวงหาผล
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ตามดุลพินิจของ
เรา

บริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์
•

อย่าทำ�หน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่, ผู้จัดการ,

คำ�ถาม: พ
 ่อแม่ของคู่สมรสของฉัน
ต้องการใช้ CBRE เพื่อขาย
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ของ
พวกเขา ฉันควรทำ�อย่างไร
คำ�ตอบ: ห
 ากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพย์สินในนามของ CBRE คุณควร
เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ CBRE
เกี่ยวกับผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ หากได้รับ
อนุมัติ คุณต้องเปิดเผยข้อมูลเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในลักษณะเดียวกันนี้ต่อ
ผู้ซื้อที่คาดหวัง และต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพวก
เขาก่อนดําเนินการ คุณต้องไม่ดําเนินการ
จากข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่บิดามารดาของคู่
สมรสของคุณไม่มีสิทธิ์รับทราบ หากคุณ
มีคําถามเพิ่มเติม คุณสามารถแจ้งผ่านตัว
เลือกการรายงานใด ๆ รวมถึง สายด่วน
จริยธรรมของ CBRE

พันธมิตร, ที่ปรึกษา, ตัวแทน, ผู้แทน, ผู้ให้คำ�
ปรึกษา หรือพนักงานของบริษัทเทคโนโลยี
อสังหาริมทรัพย์หากไม่ได้รับคำ�ยินยอมที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรจาก CBRE เสียก่อน
•

ห้ามทำ�การอนุมัติบริษัทเทคโนโลยี
อสังหาริมทรัพย์ต่อสาธารณะใด ๆ หากไม่ได้
รับคำ�ยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก CBRE
เสียก่อน
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

เก็บไว้เป็นความลับ

บทนำ�

ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับผล
ประโยชน์ทับซ้อน

เคารพ

ความซื่อตรง

ของขวัญ ความบันเทิง และ
การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

บริการ

การลงทุนส่วนบุคคลที่
แข่งขันกับธุรกิจของเรา

ความเป็นเลิศ
การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลและการปกป้อง
สินทรัพย์

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องสินทรัพย์

คำ�ตอบ: ไ
 ม่ได้ หากคุณได้รับมอบหมายหรือมีสิทธิ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คุณไม่สามารถส่ง
ข้อมูลดังกล่าวไปยังระบบส่วนบุคคลใด ๆ
ของคุณที่อยู่ภายนอกองค์กร CBRE ได้
คำ�ถาม: ฉ
 ันพาโทรศัพท์มือถือของฉันไปยัง
ร้านกาแฟใกล้เคียงเพื่อเช็คอีเมลของ
ฉันและทํางานบ้างเป็นครั้งคราว ฉัน
สามารถใช้ Wi-Fi ฟรีได้หรือไม่่
คำ�ตอบ: แ
 ล็ปท็อปที่ CBRE มอบให้หลายเครื่องได้รับกา
รกําหนดค่าด้วย “Always-On Global Protect
VPN” หากคุณใช้หนึ่งในอุปกรณ์เหล่านี้ การ
เข้าสู่ระบบ wi-fi ฟรีนั้นสามารถทําได้อย่าง
ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้อุปกรณ์
ส่วนตัวหรือมีแล็ปท็อปของ CBRE ที่ไม่มี VPN
นี้ โปรดอย่าเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ฟรี Wi-Fi ฟรี
สามารถสร้างช่องโหว่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
ซึ่งทําให้ข้อมูลของ CBRE มีความเสี่ยง ใคร
ก็ตามที่นั่งในคาเฟ่จะเห็นได้ว่าคุณกําลังทํา
อะไรอยู่ หากพวกเขาต้องการ้

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน

อภิธานศัพท์
ความรับผิดชอบทางการเงิน

คุณควรทราบสิ่งใดบ้าง

ความซื่อตรงหมายถึงการปฏิบัติตามความเชื่อมั่นที่ดีงามและการทำ�สิ่งที่ถูกต้องในทุกสถานการณ์ แม้จะเป็นช่วงที่คุณ
คิดว่าไม่มีใครรับรู้ถึงสิ่งที่คุณทำ�ก็ตาม5 สิ่งดังกล่าวรวมถึงเมื่อคุณใช้สินทรัพย์ของบริษัททั้งสินทรัพย์ที่จับต้องได้และ
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ และแหล่งทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีข้อมูลอื่น ๆ ของเรา คุณมีหน้า
ที่ปกป้องสินทรัพย์และแหล่งทรัพยากรเหล่านี้จากการโจรกรรม ความเสียหาย และการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ ทรัพย์สิน
ของ CBRE ควรได้รับการปกป้อง ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้สำ�หรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เท่านั้น หาใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนไม่
คำ�ถาม: ใ กล้ถึงเวลาส่งงานแล้วและฉัน
จำ�เป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคล
บางส่วนไปยังบัญชีอีเมลของที่
บ้าน เพื่อที่ฉันจะได้ทำ�งานให้
เสร็จหลังจากที่พาลูก ๆ เข้านอนได้
ฉันทำ�แบบนั้นได้หรือไม่

บทสรุป

คำ�ถาม: ฉ
 ันเป็นคนเดียวในแผนกที่มี
ไลเซนส์เข้าถึงฐานข้อมูลทางการ
เงินได้ เพื่อนร่วมงานของฉันมัก
ขอยืมข้อมูลการเข้าสู่ระบบของ
ฉันบ่อย ๆ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถ
ทำ�งานได้เร็วขึ้นกว่าด้วยการใช้ระเบียบ
การที่เหมาะสม พวกเขาไม่ยอมขอข้อมูล
การเข้าสู่ระบบใหม่จากผู้จัดการ แม้ว่า
มันจะเป็นสิ่งจำ�เป็นก็ตาม ฉันไม่ยอมให้
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบดังกล่าว แต่บางทีก็
รู้สึกกดดันจนต้องให้คนอื่นยืมไปใช้
คำ�ตอบ: ค
 ุณกำ�ลังทำ�สิ่งที่ถูกต้องด้วยการ
“ปฏิเสธ” การแบ่งปันข้อมูลการเข้าสู่
ระบบหรือรหัสผ่านนั้นไม่ถูกต้องเพราะ
ก่อให้เกิดบันทึกที่ไม่ถูกต้องของบุคคล
ที่อาจทำ�งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือที่แย่
ไปกว่านั้นก็คืออาจก่อให้เกิดข้อมูลเท็จ
ในฐานข้อมูลได้ การปกป้องข้อมูลการ
เข้าสู่ระบบของคุณยังเป็นการปกป้อง
ตัวคุณเองจากการถูกสงสัยว่ากระทำ�
ผิดด้วย หากใครสักคนทำ�สิ่งไม่ถูกต้อง
ระหว่างที่ใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของ
คุณ สุดท้าย โปรดแจ้งให้บริษัททราบ
หากจำ�เป็นต้องลงทุนเพื่อใช้การเข้าสู่
ระบบเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำ�งานในรูปแบบที่ปลอดภัย

พนักงานไม่ควรคาดหวังถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าใช้งานระบบองค์กรของ CBRE เว้นแต่กฎหมายจะระบุห้ามเอาไว้
ตัวอย่างของข้อมูลที่เป็นความลับนั้นได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการต่าง ๆ ของ CBRE ที่ไม่ได้เผยต่อสาธารณะ, กำ�ไร, การคาดการณ์ทางการเงิน, การคาดการณ์ทางธุรกิจ, การค้นพบต่าง ๆ,
การประมูลแข่งขัน, เทคโนโลยี และบุคลากร

สินทรัพย์ของบริษัท
•

ห้ามใช้ชื่อ, โลโก้, ข้อมูล, อุปกรณ์, สมบัติ, เวลา
หรือแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ของ CBRE เพื่อดำ�เนิน
กิจกรรมภายนอกที่บริษัทไม่ได้อนุมัติ

•

ห้ามใช้หรือเปิดเผย (ระหว่างหรือหลังจากที่คุณ
ทำ�งานให้ CBRE) ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล
ลับที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลใด ๆ ในระหว่างที่
ดำ�เนินธุรกิจของ CBRE หากไม่ได้รับการอนุญาต
อย่างเหมาะสม6

•

ห้ามเข้าใช้ข้อมูลหากไม่ได้รับอนุญาต การเข้า
ถึงข้อมูลที่เป็นความลับนั้นควรจำ�กัดไว้ให้เฉพาะ
กับพนักงานที่จำ�เป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ
ทำ�งาน

•

อย่าพูดคุยข้อมูลความลับของบริษัทในที่
สาธารณะเพื่อลดโอกาสที่ข้อมูลจะรั่วไหลไป
ยังเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้รับรู้ถึงข้อมูลดังกล่าว

แหล่งทรัพยากรเครือข่ายและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
•

ใช้เฉพาะอุปกรณ์ บัญชี และระบบที่ได้รับการ
อนุมัติเท่านั้นสำ�หรับการติดต่อหรือธุรกรรมทาง
ธุรกิจ

•

อย่าปล่อยอุปกรณ์ของ CBRE ทิ้งไว้โดยไม่มี
ใครเฝ้า รวมถึงให้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อปกป้อง
อุปกรณ์ดังกล่าวจากการโจรกรรม การสูญหาย
ความเสียหาย หรือการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์

•

ให้ติดตั้งเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ได้รับการอนุมัติและมี
ลิขสิทธิ์ลงในอุปกรณ์ของ CBRE

•

สำ�รองข้อมูลไว้อยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูล
ของ CBRE สูญหายหรือเสียหาย

•

ให้เข้ารหัสข้อมูลที่มีความอ่อนไหวพร้อมส่งข้อมูล
ดังกล่าวผ่านแพลตฟอร์มและการเชื่อมต่อที่
ปลอดภัย

•

อย่าแบ่งปันชื่อกับรหัสผ่านบัญชีของ CBRE ให้ผู้
อื่นได้ทราบ

5
6
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

เก็บไว้เป็นความลับ

บทนำ�

ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับผล
ประโยชน์ทับซ้อน

เคารพ

ความซื่อตรง

ของขวัญ ความบันเทิง และ
การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

บริการ

การลงทุนส่วนบุคคลที่
แข่งขันกับธุรกิจของเรา

ความเป็นเลิศ
การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลและการปกป้อง
สินทรัพย์

บทสรุป

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน

อภิธานศัพท์
ความรับผิดชอบทางการเงิน

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
เราหลายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ CBRE, ลูกค้าของเรา,
พันธมิตรธุรกิจ และคู่แข่งรายต่าง ๆ บ่อยครั้งที่ข้อมูลเหล่า
นี้ถูกพิจารณาว่า “มีความสำ�คัญ” เพราะจะมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจส่วนบุคคลในการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นของ
บริษัท

คุณควรทราบสิ่งใดบ้าง
•

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับ
ใช้กับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในอยู่
เสมอ

กฎหมายการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในในสหรัฐฯ
และเขตอำ�นาจทางกฎหมายอื่น ๆ หลายแห่งที่เราดำ�เนิน
ธุรกิจนั้นห้ามทำ�การซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ด้วยวิธี
อื่น ๆ โดยบุคคลใดก็ตามที่มีข้อมูลสำ�คัญที่ไม่ได้เป็นที่
ทราบกันทั่วไปหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งบุคคลใด
ก็ตามนั้นหมายถึงคุณ คู่สมรส บุตร และบุคคลอื่น ๆ ที่
คุณอาจได้แบ่งปันข้อมูลสำ�คัญดังกล่าวให้ทราบทั้งโดย
เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม

•

เปิดเผยเฉพาะข้อมูลลับที่จำ�เป็นต้องทราบ
เท่านั้น โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูล
ในอีเมลลูกโซ่และบทสนทนาในพื้นที่
สาธารณะอยู่เสมอ

•

แนวทางต้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเหล่านี้
บังคับใช้กับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ CBRE รวมไปถึง
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น ๆ ด้วย เช่น ลูกค้า
ซัพพลายเออร์ หรือบริษัทอื่น ๆ ที่ CBRE กำ�ลังเจรจา
ธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอยู่ด้วย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ของเรา
เก็บข้อมูลที่เราแบ่งปันให้พวกเขาไว้เป็น
ความลับ ด้วยการใช้สัญญาปกปิดความลับ
หรือการดำ�เนินการเพื่อเก็บความลับต่าง ๆ
เพื่อปกป้องข้อมูลของเรา

•

ตระหนักอยู่เสมอว่าข้อมูลใด ๆ ที่ไม่สำ�คัญ
ต่อ CBRE ที่คุณอาจเลือกที่จะทิ้งนั้นอาจ
กลายเป็นข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับผู้อื่นก็ได้

•

หากเกิดข้อสงสัย ให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
ก่อนที่จะทำ�การซื้อหรือขายหุ้น

กฎหมายเหล่านี้ยังห้ามไม่ให้คุณเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ
แก่ใครก็ตามที่ทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวม
ถึงการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อคุณมีข้อมูล
สำ�คัญเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
ด้วย คุณมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านหลัก
ทรัพย์ที่บังคับใช้ และเพื่อเป็นการปกป้องบริษัทและตัว
คุณเองจากการรับผิดและการลงโทษร้ายแรงที่อาจเป็นผล
มาจากการละเมิดกฎหมายเหล่านี้

•

หากพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ใด ๆ เกิดขึ้น ให้รายงานเหตุดังกล่าวไปยัง
CBRE Ethics HelpLine หรือสมาชิกของ
ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือฝ่ายกฎหมายโดยทันที

คำ�ถาม: ฉ
 ันทำ�งานให้กับ CBRE ในการ
เข้าซื้อกิจการของนิติบุคคลขนาด
ใหญ่ที่ทำ�การซื้อขายสาธารณะใน
สหรัฐอเมริกา ข้อมูลนี้ยังไม่ได้เผย
แพร่สู่สาธารณะ แต่ฉันอยากบอกคู่สมรส
ผู้ซึ่งเป็นนายหน้าค้าหุ้นสำ�หรับลูกค้าผู้
ซึ่งจะได้ผลกำ�ไรจากเรื่องนี้ ฉันสามารถ
แบ่งปันข้อมูลนี้ได้หรือไม่หากฉันไม่ได้
ผลกำ�ไรจากเรื่องดังกล่าวเป็นการส่วนตัว
คำ�ตอบ: ไ
 ม่ได้ การแบ่งปันข้อมูลสำ�คัญที่ไม่
ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะนั้นถือว่า
ผิดกฎหมายและฝ่าฝืนนโยบายและ
มาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
CBRE
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

เก็บไว้เป็นความลับ

บทนำ�

ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับผล
ประโยชน์ทับซ้อน

เคารพ

ความซื่อตรง

ของขวัญ ความบันเทิง และ
การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

บริการ

การลงทุนส่วนบุคคลที่
แข่งขันกับธุรกิจของเรา

ความเป็นเลิศ
การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลและการปกป้อง
สินทรัพย์

บทสรุป

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน

อภิธานศัพท์

ความรับผิดชอบทางการเงิน

ความรับผิดชอบทางการเงิน
ในฐานะที่เป็นพนักงานของ CBRE เรามีหน้าที่ดำ�เนินการ
อย่างซื่อสัตย์เมื่อทำ�การบันทึกและรายงานข้อมูลทางการ
เงินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัท หากคุณมอบ
ตรวจสอบ หรือรับรองข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมหรือกระบวนการภายในใด ๆ เช่น ตารางเวลา,
รายงานค่าใช้จ่าย, หนังสือรับรองรายได้ หรือรายการ
ทางการเงินอื่น ๆ คุณต้องให้ข้อมูลที่แม่นยำ� เหมาะสมกับ
ช่วงเวลา และครบถ้วน ห้ามมิให้สร้างหรือรับรองบันทึก
หรือเอกสารเท็จหรือหลอกลวง หรือไม่ยอมเปิดเผย
สินทรัพย์หรือหนี้สินใด ๆ อย่างเหมาะสมโดยเด็ดขาด

คุณสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลสำ�คัญของ
CBRE ที่ระบุไว้ในส่วนนี้ได้ที่ CBRE Employee
Intranet
การค้นหาคำ�สำ�คัญ:

มาตรฐานของจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

CBRE อาศัยความซื่อตรงทางการเงินของเราเพื่อทำ�การ
ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรัดกุม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
เราซึ่งรวมถึงหุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหน้าที่รัฐบาล และนักลงทุน
นั้นล้วนอาศัยสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน การเปิดเผยและการให้
ข้อมูลทางการเงินที่แม่นยำ� เหมาะสมกับช่วงเวลา และ
ครบถ้วนแก่หน่วยงานข้างต้นนั้นไม่ได้เป็นแค่การดำ�เนิน
ธุรกิจที่ดีเท่านั้น แต่ยังเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ใช้กำ�กับดูแลบริษัทของเราอยู่ด้วย ความมุ่งมั่นด้าน
ความซื่อตรงทางการเงินของเรานั้นยังครอบคลุมไปถึง
แหล่งทรัพยากรที่เราจัดการในนามลูกค้าของเราด้วย
หากคุณมีข้อกังวลหรือมีบุคคลติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อกังวล
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของเราในทุกแง่
มุม หรือปัญหาทางด้านบัญชี ปัญหาด้านการประเมิน หรือ
ปัญหาการควบคุมภายในใด ๆ ก็ตาม คุณต้องรายงานสิ่ง
ดังกล่าวทันทีต่อผู้จัดการของคุณ หรือผ่านทางตัวเลือก
การรายงานต่าง ๆ ที่เรามีให้บริการ ซึ่งรวมถึง CBRE
Ethics HelpLine
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

บทนำ�

การรับมือกับการประพฤติที่ทุจริตและไม่
ซื่อสัตย์

เคารพ

การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

ความซื่อตรง

บริการ

การแข่งขันที่เป็นธรรม

ความเป็นเลิศ

บทสรุป

การคว่ำ�บาตรของรัฐบาลและการต่อต้าน
การฟอกเงิน

อภิธานศัพท์
แบรนด์ภาพลักษณ์ของทีม

บริการ
เราปฏิบัติต่อความ
ท้าทายต่าง ๆ ของ
ลูกค้าด้วยความ
กระตือรือร้นและความ
อุตสาหะ ที่ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ในระยะ
ยาวด้วยการเชื่อม
ต่อเข้ากับผู้คนที่ใช่
แหล่งเงินทุน และ
โอกาสต่าง ๆ

ค่านิยมที่เกี่ยวกับบริการของเรานั้นคือสิ่งที่ทำ�ให้เราแตก
ต่างจากคู่แข่งรายต่าง ๆ และคอยขับเคลื่อนให้เรามอบ
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า แต่ค่านิยมเพียงอย่างเดียวนั้นก็
ไม่ได้รับประกันความสำ�เร็จเสมอไป เราต้องสร้างความรับ
ผิดชอบในการดำ�เนินธุรกิจที่ยุติธรรมและมีจริยธรรมในทุก
ที่ทุกเวลาเพื่อมอบบริการที่ยอดเยี่ยม

การรับมือกับการประพฤติที่ทุจริต
และไม่ซื่อสัตย์
ลูกค้าเลือก CBRE ไม่ใช่เพราะแค่เรื่องบริการที่ยอดเยี่ยม
เท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะชื่อเสียงของเราในการดำ�เนิน
ธุรกิจที่ยุติธรรมและมีจริยธรรมอีกด้วย ในขณะที่ชื่อเสียง
ของเรานั้นสร้างขึ้นมาด้วยการทำ�งานอย่างหนักหน่วงของ
พนักงานนับพันคน แต่ชื่อเสียงดังกล่าวก็ถูกทำ�ลายลงได้
ด้วยพนักงานเพียงคนเดียวที่เสนอหรือรับสินบนหรือเงิน
ใต้โต๊ะในทุกรูปแบบเช่นกัน

คำ�ถาม: ฉ
 ันกำ�ลังตัดสินใจเลือกจาก
ซัพพลายเออร์สามรายซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ทำ�คำ�ร้องขอสำ�หรับข้อเสนอ
โครงการ ซัพพลายเออร์รายหนึ่งเสนอ
บัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬาราคาแพง
ให้ฉันแบบฟรี ๆ ฉันชักอยากได้บัตร
นั่นแล้วล่ะสิ ฉันรับมันไว้ได้ไหม
คำ�ตอบ: ไ
 ม่ได้ บัตรเข้าชมราคาแพงนั้นละเมิด
ต่อนโยบายของขวัญและความบันเทิง
ของ CBRE และทำ�ให้บริษัทเสี่ยง
ต่อการเสื่อมเสียชื่อเสียง คุณควร
“ปฏิเสธ” อย่างสุภาพและชัดเจนเมื่อ
มีผู้มอบของขวัญที่เกินความจำ�เป็นให้
และควรตอบ “ปฏิเสธ” อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหากได้รับการนำ�เสนอ
ผ่านทางอีเมลหรือข้อความเสียง

การติดสินบนนั้นจัดว่าเป็นอาชญากรรมในแทบทุกประเทศ
และมีบทลงโทษอันหนักหน่วงซึ่งรวมถึงค่าปรับและการ
จำ�คุก คุณไม่ควรเสนอหรือจ่ายสินบน (ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมผ่านบุคคลภายนอก) ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาล
ลูกค้า หรือผู้จำ�หน่าย และไม่ควรรับสินบนหรือเงินใต้โต๊ะ
โดยเด็ดขาด แม้แต่ของขวัญเล็กน้อยหรือของที่ระลึก
เพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณนั้นก็อาจผิดกฎหมายหรือ
ถูกมองว่าเป็นการรับหรือรักษาธุรกิจหรือรับประกันความ
ได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ คุณควรอธิบายค่าใช้
จ่ายทั้งหมดของคุณได้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี
เงินสำ�รองจ่ายหากถูกร้องขอ การทำ�บัญชีและบันทึกที่
แม่นยำ�เป็นประจำ�นั้นคือสิ่งสำ�คัญที่จะช่วยลดความเสี่ยง
ด้านการทุกจริตลงได้
ถามคำ�ถามหรือรายงานการประพฤติผิดได้ที่ CBRE Ethics HelpLine
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ความซื่อตรง

โปรดระวัง
•

การร้องขอบริจาคสำ�หรับการกุศลหรือ
องค์กรต่าง ๆ ที่อาจร่วมงานกับเจ้าหน้าที่
รัฐบาล, พรรคการเมือง, ลูกค้า, ซัพพลาย
เออร์ หรือสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา

•

การร้องขอของขวัญ การต้อนรับ หรือการ
ท่องเที่ยวที่ผิดปกติ เกินความจำ�เป็น และ
ผิดวิสัย

•

การจ่ายเงินพิเศษสำ�หรับการดำ�เนินงาน
ประจำ�ของทางรัฐบาล เช่น การดำ�เนินการ
เอกสาร, การออกใบอนุญาต ฯลฯ หรือเพื่อ
เร่งรัดกระบวนการหรือขั้นตอนปกติ
การจ่ายเงินเพื่อเป็นการกระตุ้นหรือการ
ชดเชยสำ�หรับการดูแลเป็นพิเศษหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมในรูปแบบ
อื่น ๆ

บริการ

ความเป็นเลิศ

อภิธานศัพท์

บทสรุป

การคว่ำ�บาตรของรัฐบาลและการต่อต้าน
การฟอกเงิน

การแข่งขันที่เป็นธรรม

การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

บางครั้งการทำ�ผิดก็อาจดูเหมือนเป็นเรื่องถูกต้องได้ เช่น
การจ่ายเงินจำ�นวนเล็กน้อยที่ผิดกฎหมายเพื่อป้องกันไม่
ให้โครงการล่าช้ากว่ากำ�หนด แต่กระทำ�ดังกล่าวนั้นไม่ใช่
สิ่งที่ถูกต้องเลย เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของคุณที่
จะต้องต่อต้านการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบพร้อม
ทั้งรายงานการฝ่าฝืนต่าง ๆ การฝ่าฝืนกฎเหล่านี้ไม่ว่าจะ
จงใจหรือไม่ก็ตาม อาจนำ�ไปสู่ผลลัพธ์ร้ายแรงที่ตามมา
ต่อคุณและ CBRE

•

เคารพ

แบรนด์ภาพลักษณ์ของทีม

กระบวนการการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
เมื่อมีการร้องขอ การเสนอ หรือการสัญญาเพื่อจ่ายหรือให้บางสิ่งที่มีค่า
ไม่ว่าจะเป็นการให้ตามคำ�ร้องขอ การเสนอ หรือคำ�สัญญาแบบโดยตรงหรือทางอ้อมผ่านคนกลางก็ตาม
คำ�ถามคือ สิ่งของดังกล่าวจะ
• มีอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการไม่ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ หรือการตัดสินใจหรือการไม่ตัดสิน
ใจแบบทางการใด ๆ ของผู้รับหรือไม่
•

โน้มน้าวให้ผู้รับปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานของตนเองหรือไม่

•

รับประกันความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสมหรือไม่

•

เป็นการบรรลุหรือรักษาธุรกิจหรือไม่

•

โน้มน้าวให้ผู้รับใช้อิทธิพลกับบุคคลที่สาม (รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล) เพื่อให้ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือการไม่ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ หรือการตัดสินใจหรือการไม่ตัดสินใจของบุคคลที่สามรายดัง
กล่าวหรือไม่

•

เป็นการ “ให้รางวัล” ผู้รับหลังจากที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการไม่ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ
หรือการตัดสินใจหรือการไม่ตัดสินใจของบุคคลที่สามหรือไม่

ใช่
หยุดกระทำ�และ
รายงาน

ไม่
ไม่เป็นการฝ่าฝืน

แต่ถ้าคุณยังรู้สึกถึงความไม่
ชัดเจน ให้ปรึกษาผู้อนุมัติที่
ได้รับอนุญาต มาตรฐานของ
จรรยาบรรณทางธุรกิจและ
นโยบายทั่วโลก 6.16 (การ
ต่อต้านการทุจริต) ก่อนที่จะ
ดำ�เนินการต่อ

•

พูดคุยกับหัวหน้างานหรือผู้จัดการของคุณ

•

ติดต่อสมาชิกของผู้บริหารอาวุโส หรือหรือทีมงานฝ่ายบุคคล ฝ่าย
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือฝ่ายกฎหมาย

•

ส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่ประธานฝ่ายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

•

ส่งรายงานทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ (สามารถส่งรายงานแบบ
นิรนามได้หากกฎหมายท้องถิ่นอนุญาต) ด้วยการใช้ CBRE Ethics
HelpLine
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การแข่งขันที่เป็นธรรม
การแข่งขันที่เป็นธรรมเป็นสิ่งที่ดีสำ�หรับธุรกิจและลูกค้า
ของเรา ซึ่งช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาบริการ
ต่าง ๆ กฎหมายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายด้าน
การแข่งขันช่วยทำ�ให้มั่นใจว่าระบบตลาดเสรีนั้นจะยังคง
ยุติธรรมและมีการแข่งขันกันโดยปราศจากบริษัทใดบริษัท
หนึ่งผูกขาดด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ

คุณควรหลีกเลี่ยงอะไร
•

การร่วมทำ�ข้อตกลงอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการกับคู่แข่งรายต่าง ๆ เพื่อ
กำ�หนดราคาตายตัว, ควบคุมการประมูล
หรือจำ�กัดอุปทานด้านสินค้าและบริการ

CBRE ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดในแต่ละเขต
อำ�นาจทางกฎหมายที่เราดำ�เนินธุรกิจ เราแข่งขันอย่าง
ยุติธรรมและมีนโยบายที่คอยกำ�กับกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เราที่มีกับคู่แข่ง ลูกค้า และซัพพลายเออร์ คุณจำ�เป็น
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดและกฎหมาย
ด้านการแข่งขันอย่างเคร่งครัดและกฎระเบียบภายใน การ
ฝ่าฝืนนั้นจะก่อให้เกิดบทลงโทษที่ร้ายแรง ซึ่งรวมถึงค่า
ปรับและการจำ�คุกสำ�หรับพนักงานแต่ละคน

•

การแลกเปลี่ยนข้อมูลลับด้านการแข่งขัน
กับคู่แข่ง

•

การกระทำ�ที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ตำ�แหน่งในการครอบงำ�ตลาด

•

การสร้างสภาพแวดล้อมของตลาดที่ขัด
ขวางการแข่งขันแบบเสรี

•

การแบ่งตลาดที่อิงตามเขตแดนในความ
ดูแล ฐานลูกค้า ฯลฯ

หนึ่งในข้อกล่าวหาด้านการผูกขาดที่ร้ายแรงที่สุดนั้น
เกี่ยวข้องกับการประชุมกันแบบไม่เป็นทางการกับคู่แข่ง
ระหว่างงานประชุมและงานอีเวนต์ของอุตสาหกรรม โปรด
ระวัง กฎหมายป้องกันการผูกขาดนั้นมีความซับซ้อนและ
อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและรัฐ การติดต่อกับ
คู่แข่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะละเมิดกฎหมายด้าน
การแข่งขันได้ ทั้งนี้ ให้ขอคำ�แนะนำ�เมื่อคุณไม่แน่ใจในสิ่ง
ใด ๆ ก็ตาม

•

การกำ�หนดข้อจำ�กัดด้านลูกค้าหรือ
ซัพพลายเออร์

•

เข้าร่วมการควบรวมกิจการและการซื้อ
กิจการบางอย่างที่ขัดต่อกฎหมายป้องกัน
การผูกขาด

คำ�ถาม: ฉ
 ันรู้จักใครบางคนที่ทำ�งาน
ให้กับคู่แข่งของ CBRE ราย
หนึ่ง เขาโทรหาฉันเพื่อหาทาง
ทำ�งานร่วมกันในการกำ�หนด
ราคาตายตัวสำ�หรับการประมูลโครงการ
ล่าสุด เขาบอกว่าจะยอมยกสัญญาครั้ง
นี้ให้แก่ CBRE ด้วยเงื่อนไขที่ว่าเราต้อง
ให้พวกเขาชนะการประมูลสัญญาในครั้ง
ต่อไป ฉันควรตกลงดีไหม
คำ�ตอบ: ก
 ารกำ�หนดราคาตายตัวและการควบคุม
การประมูลนั้นไม่ควรเกิดขึ้น คุณควร
ปฏิเสธข้อเสนอและรายงานข้อกังวลนี้
ไปยังทีมงานฝ่ายบุคคล ฝ่ายจริยธรรม
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
CBRE Ethics HelpLine
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การคว่ำ�บาตรของรัฐบาลและการ
ต่อต้านการฟอกเงิน
CBRE คือบริษัทระดับโลกและได้รับการกำ�กับดูแลโดย
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศในสหรัฐฯ และกฎระเบียบ
ที่เทียบเท่าในประเทศอื่น ๆ กฎหมายเหล่านี้ห้ามมิให้เรา
ดำ�เนินธุรกิจหรือสนับสนุนอาชญากร ผู้ก่อการร้าย กลุ่ม
บุคคลต้องห้าม และนักฟอกเงินที่พยายามซ่อนเงินทุนที่
ผิดกฎหมาย คุณควรรู้อยู่เสมอว่าคุณกำ�ลังดำ�เนินธุรกิจ
อยู่กับใครและปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่บังคับ
ใช้ และยอมรับเฉพาะเงินทุนที่มาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย
เท่านั้น การฝ่าฝืนกฎหมายการค้านั้นมีบทลงโทษที่ร้าย
แรง
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็น
เจ้าของหรือควบคุมลูกค้าหรือผู้จำ�หน่ายของคุณ หรือ
แหล่งเงินทุน หรือจุดประสงค์ของธุรกรรม คุณควรติดต่อผู้
จัดการหรือหัวหน้างานหรือ CBRE Ethics HelpLine

คุณควรทำ�อย่างไร
•

ดำ�เนินการตามรู้จักลูกค้าของคุณและการ
สอบทานธุรกิจด้านการต่อต้านการฟอกเงินที่
กำ�หนดสำ�หรับลูกค้าทุกรายที่คุณดำ�เนินงาน
ด้วยอยู่เสมอ

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้จำ�หน่ายทุกรายที่คุณ
ดำ�เนินงานด้วยนั้นมีตัวตนอย่างเป็นทางการ

•

ยืนยันว่าลูกค้าหรือผู้จำ�หน่ายนั้นมีตัวตนจริง ๆ
และได้เงินทุนมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย

•

จับตาดูลูกค้าหรือผู้จำ�หน่ายที่ควบคุมโดย
เจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางการเมืองเป็นพิเศษ

•

ระวังสัญญาณอันตรายที่เป็นไปได้ต่าง ๆ เช่น
บุคคลหรือบริษัทที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อการคว่ำ�
บาตรของรัฐบาลหรือกลุ่มบุคคลต้องห้าม

•

ทราบถึงเหตุผลทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจที่อยู่
เบื้องหลังการทำ�ธุรกรรม
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

บทนำ�

การรับมือกับการประพฤติที่ทุจริตและไม่
ซื่อสัตย์

เคารพ

การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

ความซื่อตรง

บริการ

การแข่งขันที่เป็นธรรม

ความเป็นเลิศ

บทสรุป

การคว่ำ�บาตรของรัฐบาลและการต่อต้าน
การฟอกเงิน

อภิธานศัพท์

แบรนด์ภาพลักษณ์ของทีม

แบรนด์ภาพลักษณ์ของทีม
เราตระหนักดีว่าผู้เชี่ยวชาญ กลุ่ม และทีมต่าง ๆ ของเรา
นั้นมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นข้อได้เปรียบที่
สามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงแบรนด์ของ
เราแล้ว ความต่อเนื่องนั้นคือหัวใจสำ�คัญ การนำ�เสนอภาพ
ลักษณ์แบรนด์ที่ต่อเนื่องช่วยให้เราคว้าชัยชนะในการทำ�
ธุรกิจได้ด้วยการแยกแบรนด์ของ CBRE ออกมาจากการ
แข่งขัน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความ
เป็นมืออาชีพที่ลูกค้าของเราคาดหวังได้
แถลงการณ์ที่เป็นเท็จและหลอกหลวงและการนำ�เสนอ
ภาพลักษณ์ที่คลาดเคลื่อนก่อให้เกิดผลในทางลบต่อ
แบรนด์ของเราได้ คุณต้องมุ่งมั่นในการทำ�งานและการมี
ปฏิสัมพันธ์ทุกด้านในนามของ CBRE เพื่อปกป้องชื่อเสียง
ของแบรนด์ ฝ่ายการตลาดของ CBRE สามารถช่วยเหลือ
คุณด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการและนโยบาย
การตลาดที่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค แผนก
และประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ท้องถิ่น

วิธีการที่คุณควรนำ�เสนอแบรนด์ของเรา
•

ใส่โลโก้ของ CBRE ไว้ในเอกสารทางการ
ตลาดทุกฉบับ

•

ระบุสายธุรกิจที่คุณนำ�เสนอ

•

ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และกลุ่มที่
กำ�กับดูแลต่าง ๆ เช่นแนวทางปฏิบัติด้าน
การโฆษณาที่กำ�หนดโดยหน่วยงานด้าน
อสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่น

•

ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านแบรนด์ของ
CBRE เมื่อทำ�การตลาดบริการของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลสำ�คัญของ
CBRE ที่ระบุไว้ในส่วนนี้ได้ที่ CBRE Employee
Intranet
การค้นหาคำ�สำ�คัญ:

มาตรฐานของจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

คำ�ถาม: ฉ
 ันเป็นพนักงานฝึกงานขายน้อง
ใหม่ของฝ่ายตลาดทุน กรรมการ
ผู้จัดการอาวุโสของฉันขอให้
ฉันทำ�รายงานการตลาดสำ�หรับลูกค้า
ของเรา ฉันตั้งชื่อมันว่า “การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกทิ้งร้างของ CBRE”
พร้อมเปลี่ยนโลโก้ของ CBRE ให้เป็น
สีกรมท่าเพื่อให้ดูโดดเด่น ฉันสามารถ
ทำ�การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้หรือไม่
คำ�ตอบ: ไ
 ม่ได้ รายงานของคุณต้องสะท้อน
ให้เห็นถึงสายธุรกิจที่คุณทำ�งานอยู่
ได้อย่างแม่นยำ� คุณควรตรวจสอบ
กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่นใน
ด้านการตลาด การโฆษณา และการนำ�
เสนอภาพลักษณ์ และคุณควรตรวจดูว่า
โลโก้และแบรนด์ของ CBRE ในรายงาน
ของคุณนั้นเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้
ในแบรนด์พอร์ทัลของ CBRE
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

ปกปักรักษาให้ทุกคน
ปลอดภัย

บทนำ�
เคารพความเป็นส่วนตัว

เคารพ

ความซื่อตรง

การเก็บรักษาและการทำ�ลาย
บันทึกทางธุรกิจ ข้อมูล และ
อีเมล

บริการ

การใช้ระบบการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของเรา

ความเป็นเลิศ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

บทสรุป

อภิธานศัพท์

การมีส่วนร่วมในกิจสาธารณะ ทำ�ให้มั่นใจว่าพันธมิตรธุรกิจ
ได้นำ�ค่านิยมของเราไปใช้
และทางการเมือง

ความเป็นเลิศ
เรามุ่งเน้นอย่างไม่
ลดละในการสร้าง
ผลลัพธ์ที่เหนือใคร
อื่นสำ�หรับลูกค้า
พนักงาน และผู้ถือหุ้น
ของเรา

หัวใจแห่งความสำ�เร็จของเรานั้นคือค่านิยมที่เกี่ยวกับ
ความเป็นเลิศ ซึ่งช่วยสร้างกรอบการทำ�งานของมาตรฐาน
ที่ผูกมัดและกระตุ้นให้เราสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำ�หรับ
ทุกองค์ประกอบของเราด้วยสมรรถนะที่เหนือกว่าและ
พฤติกรรมที่เปี่ยมไปด้วยจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

ปกปักรักษาให้ทุกคนปลอดภัย
CBRE มอบสถานที่ทำ�งานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ
ความสำ�เร็จของเราในการทำ�ตามพันธะข้างต้นนั้นขึ้น
อยู่กับการทำ�หน้าที่ในส่วนของคุณเพื่อลดโอกาสของ
การบาดเจ็บขณะปฏิบัติงานให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของ CBRE รวมถึงการ
ใช้สามัญสำ�นึก นโยบาย โครงการ และมาตรฐานด้าน
สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของเราทำ�ให้
มั่นใจได้ว่าคุณจะมีแหล่งทรัพยากร การฝึกอบรม และ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำ�หรับลูกค้ารายต่าง ๆ และตาม
สำ�นักงานต่าง ๆ ของเราเพื่อสนับสนุนคุณตลอดทั้งวัน
ของการทำ�งาน
นอกเหนือไปจากการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว
CBRE ยังมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา
ให้น้อยที่สุด และช่วยให้ลูกค้าของเราปฏิบัติสิ่งเดียวกัน
ได้ด้วย เราตระหนักถึงหน้าที่ของเราในการเป็นผู้อุทิศ
ตนด้านสิ่งแวดล้อมและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
พนักงานของเรากับชุมชนที่เราอาศัยและดำ�เนินงานอยู่

คุณควรทำ�อย่างไร
•

ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นทุกข้อ

•

เฝ้าดูและพัฒนาความปลอดภัยในสถานที่ทำ�งาน
ของเราอย่างต่อเนื่อง

•

รายงานสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยใด ๆ ซึ่งเป็น
อันตรายต่อความปลอดภัยและสุขภาพของทุก ๆ
คนในสถานที่ทำ�งานของเรา หรือเป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม

•

รายงานทุกการบาดเจ็บระหว่างการทำ�งาน

•

อย่าทำ�งานขณะอยู่ภายใต้การออกฤทธิ์ของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารอื่น ๆ ที่
อาจก่อให้เกิดความบกพร่องต่อความสามารถใน
การทำ�งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

คำ�ถาม: ฉ
 ันเป็นผู้จัดการโครงการสำ�หรับ
การก่อสร้างพื้นที่สำ�นักงาน
ระหว่างทีท
่ �ำ การสำ�รวจโครงสร้าง
ฉันสังเกตเห็นจุดบกพร่องที่
ไม่ปลอดภัยหากดำ�เนินการก่อสร้าง
ต่อ ฉันไม่อยากสร้างความเสี่ยงให้กับ
โครงการด้วยการระบุถึงจุดบกพร่อง
เหล่านี้ให้ลูกค้าได้ทราบ ฉันควรทำ�
อย่างไร
คำ�ตอบ: ค
 วามปลอดภัยของผู้คนนั้นมาเป็น
อันดับหนึ่ง คุณควรรายงานลูกค้าและผู้
จัดการโดยทันทีเกี่ยวกับการค้นพบใด
ๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้อื่น
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CBRE
มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ

ปกปักรักษาให้ทุกคน
ปลอดภัย

บทนำ�

เคารพ

เคารพความเป็นส่วนตัว

ความซื่อตรง

การเก็บรักษาและการทำ�ลาย
บันทึกทางธุรกิจ ข้อมูล และ
อีเมล

บริการ

การใช้ระบบการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของเรา

ความเป็นเลิศ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

บทสรุป

อภิธานศัพท์

การมีส่วนร่วมในกิจสาธารณะ ทำ�ให้มั่นใจว่าพันธมิตรธุรกิจ
ได้นำ�ค่านิยมของเราไปใช้
และทางการเมือง

เคารพความเป็นส่วนตัว
CBRE ดำ�เนินงานกับข้อมูลส่วนบุคคลในทุก ๆ วัน การรับประกันว่าเราจะเคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของแต่ละ
บุคคลและรักษาความเชื่อมั่นของพนักงานกับลูกค้าของเรานั้นคือเป้าหมายหลัก เราคาดหวังให้คุณปฏิบัติตามชุดหลัก
การด้านความเป็นส่วนตัวหลัก ซึ่งก็คือเสาหลักเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา ในทุกเมื่อที่คุณรวบรวม ใช้
หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับประกันว่า CBRE ได้ใช้แนวปฏิบัติด้านการจัดการข้อมูลที่ถูกกฎหมายและเคารพ
ต่อความเป็นส่วนตัวทั่วโลก
ทั้งนี้ จึงขึ้นอยู่กับพนักงานทุกคนที่จะนำ�หลักการด้านความเป็นส่วนตัวหลักของ CBRE ไปใช้อย่างกระตือรือร้น เพื่อให้
หลักการเหล่านั้นฝังรากลึกอยู่ในวิถีที่เราดำ�เนินธุรกิจ กรุณาติดต่อสำ�นักงานฝ่ายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั่วโลกของ
CBRE เพื่อช่วยให้คุณทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมรับคำ�แนะนำ�เพิ่มเติมในการปฏิบัติตามนโยบายความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา

เสาหลักสี่ประการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

1

2

3

4

มีความโปร่งใส

ลดข้อมูลและการ
เข้าถึง

รักษาข้อมูลให้
ปลอดภัย

ลบข้อมูล

รักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการใช้
การเข้ารหัสและการป้องกัน
ด้วยรหัสผ่าน

ลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไม่
จำ�เป็นต้องใช้อีกต่อไป

มีความโปร่งใสเกี่ยวกับข้อมูล ลดการเก็บรวบรวมและจำ�กัด
ส่วนบุคคลที่ CBRE รวบรวม การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้
และวิธีการที่เราตั้งใจใช้ข้อมูล เหลือน้อยที่สุดตามที่จำ�เป็น
ดังกล่าว
ต้องทราบเท่านั้น

คำ�ถาม: ฉ
 ันเป็นสมาชิกทีมงานฝ่าย
บุคคล ขณะที่ฉันทำ�งานอยู่ใน
เครื่องมือวางแผนค่าตอบแทน
ของ CBRE อยู่นั้น ฉันสังเกตว่า
ฉันสามารถเข้าถึงข้อมูลชื่อ ตำ�แหน่ง
งาน และค่าตอบแทนของพนักงานใน
ภูมิภาคและสายธุรกิจที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของฉัน ฉันควรทำ�
อย่างไร
คำ�ตอบ: ค
 ุณควรรายงานสิ่งนี้และเหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวอื่น
ๆ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยของ CBRE การที่คุณเข้า
ถึงข้อมูลนี้ได้นั้นเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลแบบไม่ต้องใจ ซึ่ง
อาจจำ�เป็นต้องทำ�รายงานและต้อง
ดำ�เนินการต่อเรื่องที่เกิดขึ้นทันทีเพื่อ
จำ�กัดการเข้าถึงข้อมูลตามที่จำ�เป็น
ต้องทราบเท่านั้น
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การเก็บรักษาและการทำ�ลาย
บันทึกทางธุรกิจ ข้อมูล และ
อีเมล

บริการ

การใช้ระบบการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของเรา
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การมีส่วนร่วมในกิจสาธารณะ ทำ�ให้มั่นใจว่าพันธมิตรธุรกิจ
ได้นำ�ค่านิยมของเราไปใช้
และทางการเมือง

การเก็บรักษาและการทำ�ลายบันทึกทางธุรกิจ ข้อมูล และอีเมล
คุณสร้างและจัดการเอกสารและข้อความอีเมลนับร้อยในการดำ�เนินธุรกิจตามปกติและใช้ข้อมูลหลายจุดนับไม่ถ้วนในฐาน
ข้อมูลต่าง ๆ เอกสารและข้อมูลบางอย่างของคุณได้รับการพิจารณาว่าเป็นบันทึกทางธุรกิจ แต่ส่วนใหญ่จะได้รับการ
พิจารณาว่าไม่ใช่บันทึกทางธุรกิจ
พนักงานของ CBRE ทุกคนมีหน้าที่ช่วยในการเก็บรักษาบันทึกทางธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดด้านธุรกิจ การปฏิบัติ
งาน และกฎหมายกับกฎระเบียบข้อบังคับของเรา พร้อมช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ไม่
จำ�เป็นและเกินความจำ�เป็น

คุณควรทำ�อย่างไร
บันทึกทางธุรกิจ

√ เก็บรักษาไว้ตามตารางการเก็บรักษาบันทึกในประเทศของคุณ7

ไม่ใช่บันทึกทาง
ธุรกิจ

× ให้ลบทันทีเมื่อใช้งานเสร็จแล้วและไม่มีค่าทางธุรกิจอีกต่อไป

คำ�ตอบ: ใ ช่ ประการแรกเลย ข้อมูลบางส่วนนั้น
มีอายุมากเกินกว่าช่วงเวลาการเก็บ
รักษาข้อมูล และควรจะทำ�ลายข้อมูลดัง
กล่าวอย่างปลอดภัย ประการที่สอง ห้าม
พนักงานส่งข้อมูลของ CBRE ไปยังบัญชี
อีเมลหรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
โดยเด็ดขาด ข้อมูลของ CBRE ทุกอย่าง
ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมของ CBRE เท่านั้น

√ เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลอีเมลที่มีนัยสำ�คัญ
• เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 90 วัน
อีเมล8

คำ�ถาม: ฉ
 ันทำ�งานในฐานข้อมูลกับการ
คาดคะเนภาษีในรูปแบบเงินสด
รายปีกับรายห้าปีและอัตราภาษี
ที่แท้จริงของงบประมาณที่ตั้งไว้
ของ CBRE มาตลอดช่วงห้าปีที่ผ่านมา
ฉันอยากดาวน์โหลดข้อมูลของปีล่าสุด
มาไว้ในสเปรดชีตแล้วส่งอีเมลไปยังบัญชี
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ส่วนตัวของ
ฉันเพื่อเอาไว้เป็นข้อมูลสำ�รอง การทำ�เช่น
นี้จะขัดต่อนโยบายของ CBRE หรือไม่

• เป็นหลักฐานของกิจกรรมทางธุรกิจหรือการตัดสินใจที่สำ�คัญ
• จำ�เป็นต่อเหตุผลด้านกฎระเบียบหรือทางการเงิน

× อย่าเก็บอีเมลที่ไม่มีนัยสำ�คัญ (ตัวอย่าง: แผนจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน, ข่าวสารจากหน่วย
งานด้านธุรกิจ)

หากคุณเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
หากพนักงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณไม่ได้ทำ�งานให้ CBRE อีกต่อไป คุณจะมีเวลาที่จำ�กัดตามนโยบายของ
เราในการเข้าถึงและเก็บบันทึกอีเมลไว้ภายในกล่องอีเมล Outlook ของพนักงานคนดังกล่าว ก่อนที่อีเมลจะถูก
ลบอย่างถาวร

หากคุณสามารถเข้าถึง CBRE Employee Intranet คุณสามารถค้นหาตารางได้ในหน้าการเก็บรักษาและข้อมูลบันทึกทั่วโลก ตารางแต่ละอันจะแสดงรายการหมวดหมู่ของ
บันทึกทางธุรกิจและช่วงเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลของแต่ละหมวดหมู่ก่อนที่จะนำ�ไปทำ�ลาย
ข้อความที่เหลือในแฟ้มกล่องขาเข้าหรืออีเมลที่ส่งของ Outlook ของคุณจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลา 90 วัน

7

8
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การมีส่วนร่วมในกิจสาธารณะ ทำ�ให้มั่นใจว่าพันธมิตรธุรกิจ
ได้นำ�ค่านิยมของเราไปใช้
และทางการเมือง

การใช้ระบบการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของเรา
ระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของเรา เช่น บริการการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต, อีเมล, ข้อความเสียง และโทรศัพท์
คือเครื่องมือจำ�เป็นที่สนับสนุนธุรกิจของเรา คุณมีหน้าที่
ในการใช้ระบบและโซเชียลมีเดียเหล่านี้ด้วยความเป็นมือ
อาชีพ ให้ความเคารพ ใช้อย่างปลอดภัย และถูกกฎหมาย
โดยให้สอดคล้องกับค่านิยม RISE และนโยบายต่าง ๆ
ของเรา

คำ�ถาม: ฉ
 ันภูมิใจกับผลการดำ�เนินงาน
ของ CBRE และคาดว่าราคาหุ้น
ของเราจะสูงขึ้นจากผลกำ�ไรที่
แข็งแกร่งของเรากับการควบ
กิจการที่คาดว่าจะดำ�เนินการได้สำ�เร็จ
ในไตรมาสที่จะถึงนี้ ฉันโพสต์สิ่งเหล่านี้
ลงโซเชียลมีเดียได้หรือไม่

อย่าสื่อสารหรือโพสต์สิ่งใด ๆ ลงในโซเชียลมีเดียโดยไม่
ได้พิจารณาไตร่ตรองเสียก่อนว่าการสื่อสารหรือโพสต์ดัง
กล่าวจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของ CBRE และหน้าที่ใน
การเก็บรักษาความลับของข้อมูลบางอย่างอย่างไร รวม
ถึงว่าผู้รับสารจะตีความการกระทำ�ดังกล่าวอย่างไรด้วย
เมื่อคุณใช้โซเชียลมีเดีย คุณคือผู้นำ�เสนอแบรนด์และเป็น
ผู้รักษาชื่อเสียงของเรา การประพฤติที่ไม่เหมาะสม เช่น
การแชร์ข้อมูลลับ การคุกคาม การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อเรื่องส่วนตัวที่มากเกินไป และการฉ้อโกงจะได้รับ
การดำ�เนินการด้วยวิธีการเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการกระทำ�
ผ่านทางออนไลน์หรือโดยตัวบุคคลก็ตาม เราจะไม่
ยอมรับการกระทำ�เหล่านี้เป็นอันขาดไม่ว่าจะกระทำ�ผ่าน
แพลตฟอร์มหรือตัวกลางใดก็ตาม คิดก่อนที่จะโพสต์
เสมอ

คำ�ตอบ: ไ
 ม่ได้ การแบ่งปันข้อมูลสำ�คัญที่ไม่
ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะนั้นถือว่า
ผิดกฎหมายและฝ่าฝืนนโยบายและ
มาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของ CBRE

คุณควรทำ�อย่างไร
•

ให้ความเคารพและเข้าใจความรู้สึกของผู้รับ
สาร รวมถึงบริษัท กลุ่ม หรือบุคคลใด ๆ ที่ระบุ
อยู่ในการสื่อสารหรือโพสต์

•

เมื่อใช้งานโซเชียลมีเดีย ให้ระบุอย่างชัดเจนว่า
ความคิดเห็นและข้อความของคุณนั้นเป็นความ
คิดของคุณทั้งหมด และไม่ใช่ของบริษัท

•

อย่าเปิดเผยข้อมูลลับหรือข้อมูลที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของ CBRE หรือลูกค้าของเรา
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การมีส่วนร่วมในกิจสาธารณะ ทำ�ให้มั่นใจว่าพันธมิตรธุรกิจ
ได้นำ�ค่านิยมของเราไปใช้
และทางการเมือง

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
การตลาดทางตรงทั้งหมดที่ด�ำ เนินการโดยหรือในนาม
ของ CBRE ต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
บังคับใช้ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ภูมิภาค และ
รัฐ กฎหมายเหล่านี้มีผลต่อวิธีการที่คุณโทรศัพท์ ส่ง
ข้อความ ส่งจดหมาย ส่งอีเมล หรือส่งโทรสารหาลูกค้า
และผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเหล่านี้ที่
เกี่ยวข้องกับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำ�ให้
CBRE, คุณ และลูกค้าของเราต้องเผชิญกับค่าปรับที่มีนัย
สำ�คัญ คดีความ และ/หรือความเสียหายด้านชื่อเสียงได้

คุณควรหลีกเลี่ยงอะไร
•

ส่งเนื้อหาด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ตรงขยะหรือที่ไม่เป็นที่ต้องการ

•

ใช้การโฆษณาหรือเนื้อหาที่ไม่เป็นจริงหรือ
หลอกลวงซึ่งละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบุคคลอื่น

•

ทำ�การตลาดทางโทรศัพท์ไปยังหมายเลข
โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในทะเบียนรายชื่อห้ามโทร
ใด ๆ

•

ทำ�การโทรศัพท์โดยใช้ระบบการหมุนสาย
โทรศัพท์อัตโนมัติ

•

ซื้อหรือใช้รายชื่อผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าจาก
บุคคลภายนอกโดยไม่ได้ตรวจสอบว่ารายชื่อ
ดังกล่าวได้รับการรวบรวมและแบ่งปันโดยเป็น
ไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

คำ�ถาม: ฉ
 ันกำ�ลังพยายามพัฒนาธุรกิจ
ของ CBRE แล้วก็มีบุคคล
ภายนอกมาเสนอขายรายชื่อผู้
ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าและข้อมูล
ติดต่อของพวกเขาให้กับฉัน ฉัน
อยากส่งเอกสารทางการตลาดกับ
รายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่อาจทำ�ให้
ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าเหล่านี้สนใจ
ได้ด้วยการส่งอีเมลและติดตามผล
ด้วยการโทรศัพท์ ฉันดำ�เนินการต่อ
ได้หรือไม่
คำ�ตอบ: ไ
 ม่ได้ หากไม่ได้มีการสอบทานธุรกิจ
เพิ่มเติมเพื่อรับประกันได้อย่างสม
เหตุสมผลว่ารายชื่อผู้ที่มีโอกาสเป็น
ลูกค้าดังกล่าวได้รับการรวบรวมและ
สามารถใช้งานโดย CBRE ได้ตาม
กฎหมายที่บังคับใช้ การสอบทาน
ธุรกิจดังกล่าวอาจรวมถึงการยืนยัน
ว่าบุคคลที่อยู่ในรายชื่อนั้นยินยอมให้
มีการเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของตน, ไม่ได้เลือกที่
จะปฏิเสธการรับการสื่อสารด้านการ
ตลาดจาก CBRE มาก่อนหน้านี้ และ
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอยู่ในทะเบียนราย
ชื่อห้ามโทรใด ๆ ที่บังคับใช้
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ปกปักรักษาให้ทุกคน
ปลอดภัย

บทนำ�
เคารพความเป็นส่วนตัว

เคารพ

ความซื่อตรง

การเก็บรักษาและการทำ�ลาย
บันทึกทางธุรกิจ ข้อมูล และ
อีเมล

บริการ

การใช้ระบบการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของเรา

ความเป็นเลิศ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

บทสรุป

การมีส่วนร่วมในกิจสาธารณะ
และทางการเมือง

อภิธานศัพท์
ทำ�ให้มั่นใจว่าพันธมิตรธุรกิจ
ได้นำ�ค่านิยมของเราไปใช้

การมีส่วนร่วมในกิจสาธารณะและ
ทางการเมือง
เราส่งเสริมให้คุณมีส่วนร่วมในภารกิจด้านนโยบาย การ
ศึกษา และการเมือง
ที่ส่งผลต่อชีวิต ชุมชน และธุรกิจของคุณ บางครั้ง คุณ
จำ�เป็นต้องกล่าวปราศรัย ตีพิมพ์ความคิดเห็น หรือให้บท
สัมภาษณ์ต่อสาธารณะผ่านสื่อ ขณะที่คุณมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเหล่านี้ คุณไม่ควรนำ�เสนอความคิดและทัศนคติ
ของคุณในนามของ CBRE อย่างไรก็ดี โปรดพึงระลึกไว้
เสมอว่าคุณเป็นตัวแทนของ CBRE อยู่ตลอดเวลาและควร
กระทำ�สิ่งต่าง ๆ ด้วยวิจารณญาณที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการ
สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือความสัมพันธ์กับลูกค้า
ของ CBRE

คุณควรทราบสิ่งใดบ้าง
•

ห้ามมิให้ใช้ชื่อหรือโลโก้ของ CBRE, ให้
สัมภาษณ์ หรือแสดงตัวตนว่าเป็นพนักงาน
ของ CBRE หากไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อนจาก
ผู้บริหารตลาดหรือสายธุรกิจ, ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายพันธมิตร หรือฝ่ายการสื่อสารขององค์กร
ของคุณ

•

อย่าพูดสิ่งใดแบบ “ไม่เป็นทางการ”

•

อย่า “เผย” ข้อมูลลับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
CBRE หรือลูกค้า

•

อย่าเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า

หากคุณเป็นผู้บริหารของตลาดในประเทศหรือภูมิภาค คุณ
ควรใช้สามัญสำ�นึกเมื่อทำ�การเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก
ใด ๆ เนื่องจากตำ�แหน่งของคุณภายในบริษัทหมายความ
ว่าสิ่งที่คุณกล่าวหรือกระทำ�แทบทุกอย่างนั้นสามารถ
พิจารณาว่าเป็นการดำ�เนินการของ CBRE ได้

สามารถ และเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณค่า เพราะฉะนั้น การ
ทำ�งานและการมีปฏิสัมพันธ์ในนามของ CBRE ของคุณจึง
ควรที่จะพิจารณาปกป้องชื่อและแบรนด์ของ CBRE อย่าง
ระมัดระวัง

การบริจาคและการล็อบบี้ทางการเมือง
การบริจาคทางการเมืองขององค์กรและการล็อบบี้รัฐบาล
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดใน
แทบทุกประเทศ ดังนั้น CBRE จึงห้ามมิให้ใช้เงินทุนของ
บริษัทไปในการบริจาคทางการเมือง9 CBRE จะเกี่ยวข้อง
กับกิจสาธารณะผ่านกระบวนการที่มีการควบคุมอย่างเข้ม
งวดเท่านั้นและต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายกฎหมาย

การสนับสนุน
CBRE ห้ามมิให้ผู้อื่นใช้ชื่อของเราในการส่งเสริมการขาย
ทุกประเภทที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งรวมถึงประกาศ
สาธารณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์, โฆษณา, บทสัมภาษณ์
หรือเนื้อหาการตลาดแบบดิจิทัลหรือแบบตีพิมพ์ หากมี
ลูกค้าหรือพันธมิตรธุรกิจร้องขอการสนับสนุนในนามของ
CBRE กับคุณ คุณควรติดต่อรรมการผู้จัดการอาวุโสของ
ฝ่ายการสื่อสารขององค์กรเพื่อขอการยกเว้นแบบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ไม่รับประกันว่าจะได้รับการยกเว้น
เสมอไปและสามารถทำ�การยกเลิกการยกเว้นดังกล่าวได้
ทุกเมื่อ

คำ�ถาม: ท
 ีมงานและฉันได้ใช้ผู้จัดพิมพ์
รายเดิมมานานกว่าสองทศวรรษ
ฉันเพิ่งทราบว่าพวกเขาโพสต์
โลโก้และหนังสือรับรองของ
CBRE ลงในเว็บไซต์ของพวกเขา เรา
ไม่เคยให้หนังสือรับรองหรืออนุญาต
ให้ใช้โลโก้ CBRE ดังกล่าวเลย ฉัน
ควรทำ�อย่างไร
คำ�ตอบ: C
 BRE ไม่อนุมัติการใช้ชื่อหรือโลโก้
ของเราแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าทีมงาน
ของคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ยาวนาน
กับผู้ให้บริการรายนี้ก็ตาม ยิ่งไปกว่า
นั้น หนังสือรับรองดังกล่าวยังเข้าข่าย
หลอกลวงอีกด้วย คุณควรติดต่อผู้ให้
บริการและขอให้ยุติการใช้เอกลักษณ์
ของแบรนด์และหนังสือรับรองข้างต้น

ชื่อและโลโก้ของ CBRE เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างใน
การได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ ๆ, เป็นแสงไฟที่ดึงดูดผู้มีความ

9

ตัวอย่างเช่น นโยบายของสหรัฐฯ 6.17: การบริจาคทางการเมือง
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ปลอดภัย

บทนำ�
เคารพความเป็นส่วนตัว

เคารพ

ความซื่อตรง

การเก็บรักษาและการทำ�ลาย
บันทึกทางธุรกิจ ข้อมูล และ
อีเมล

บริการ

การใช้ระบบการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของเรา

ความเป็นเลิศ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

บทสรุป

อภิธานศัพท์

การมีส่วนร่วมในกิจสาธารณะ
ทำ�ให้มั่นใจว่าพันธมิตรธุรกิจ
และทางการเมือง
ได้นำ�ค่านิยมของเราไปใช้

ทำ�ให้มั่นใจว่าพันธมิตรธุรกิจได้นำ�ค่านิยมของเราไปใช้
CBRE ได้กำ�หนดจรรยาบรรณทางธุรกิจสำ�หรับซัพพลายเออร์ขึ้นมาเพื่อทำ�ให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการและผู้จำ�หน่ายรายอื่น ๆ
นำ�เอาค่านิยมของเราไปใช้
จรรยาบรรณทางธุรกิจสำ�หรับซัพพลายเออร์ช่วยกำ�หนดข้อกำ�หนดด้านจริยธรรม กฎหมาย สิ่งแวดล้อม และความรับผิด
ชอบต่อสังคมต่าง ๆ สำ�หรับซัพพลายเออร์ของเราทั่วโลก ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการทุจริต, การดำ�เนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม,
ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล, ผลประโยชน์ทับซ้อน, สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริบท
ของการจ้างงาน, ข้อกังวลด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการจ้างงาน, ของขวัญจากซัพพลายเออร์ และข้อ
กำ�หนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
รายการแบบละเอียดถี่ถ้วน แต่เพื่อใช้เป็นภาพรวมในระดับสูงของข้อกำ�หนดต่าง ๆ ซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญในการคัดสรรและ
เลือกที่จะร่วมงานต่อกับซัพพลายเออร์
CBRE มุ่งมั่นอย่างจริงจังในการดำ�เนินธุรกิจที่เป็นไปตามเนื้อหาและใจความของกฎหมาย ซึ่งซัพพลายเออร์ของเราก็
ต้องทำ�สิ่งนั้นเช่นกัน และพวกเขาต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจสำ�หรับซัพพลายเออร์ของเรา

คุณควรทราบสิ่งใดบ้าง

หน้าที่พิเศษของผู้จัดการ

•

หากคุณได้ร่วมงานกับบุคคลภายนอกในนามของ
CBRE แล้ว คุณมีหน้าที่:

•

ธุรกิจและแผนกต่าง ๆ ของ CBRE ทั่วโลก
ที่ใช้ซัพพลายเออร์จำ�เป็นต้องรวมและ/หรือ
อ้างอิงจรรยาบรรณทางธุรกิจสำ�หรับซัพพลาย
เออร์ไว้ในสัญญาและคำ�สั่งซื้อที่ดำ�เนินการกับ
ซัพพลายเออร์ทุกฉบับ
ธุรกิจและแผนกต่าง ๆ ของ CBRE ควรเฝ้าดู
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจสำ�หรับ
ซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์ของตน
อย่างสมเหตุสมผล พร้อมใช้มาตรการที่เหมาะ
สมหากพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าว

•

ดำ�เนินการสอบทานธุรกิจให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
ทำ�การยอมรับซัพพลายเออร์ พร้อมระบุและ
แก้ไขสัญญาณเตือนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

•

ยืนยันว่ามีเหตุผลอันควรทางธุรกิจในการร่วม
งานกับซัพพลายเออร์

•

จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ซัพพลายเออร์ด้วย
จำ�นวนเงินที่เหมาะสมกับบริการที่ได้รับ

•

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงื่อนไขการชำ�ระเงินนั้น
สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท

•

บันทึกข้อมูลบริการต่าง ๆ ที่ซัพพลายเออร์ให้
บริการต่อ CBRE อย่างเหมาะสม

•

ใช้การควบคุมต่าง ๆ เพื่อรับประกัน
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมของบริการ

คุณสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลสำ�คัญของ
CBRE ที่ระบุไว้ในส่วนนี้ได้ที่ CBRE Employee
Intranet
การค้นหาคำ�สำ�คัญ:

มาตรฐานของจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

คำ�ถาม: พ
 นักงานของซัพพลายเออร์ของ
CBRE คนหนึ่งบอกฉันว่าเขาถูก
บังคับให้ทำ�งานล่วงเวลาเกินกว่า
ข้อจำ�กัดตามกฎหมาย ซัพพลาย
เออร์ไม่ได้จ่ายสวัสดิการการจ้างงาน
ให้แก่เขาทั้งหมด และก็ยังจ่ายเงิน
เดือนเขาไม่ตรงเวลาอีกด้วย ฉันควร
ทำ�อย่างไร
คำ�ตอบ: ค
 ุณควรรายงานข้อกังวลนี้ผ่านตัว
เลือกการรายงานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
CBRE Ethics HelpLine ซัพพลาย
เออร์อาจกระทำ�ผิดในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าทาสยุคใหม่ ซึ่งคุณมีหน้าที่
ในการรายงานปัญหานี้
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

บทนำ�

เคารพ

ความซื่อตรง

บริการ

ความเป็นเลิศ

บทสรุป

อภิธานศัพท์

บทสรุป
แม้ว่ามาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจของเราจะไม่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่คุณอาจต้องเผชิญในชีวิตการดำ�เนินธุรกิจของคุณที่ CBRE แต่การนำ�หลักการของมาตรฐานดัง
กล่าวไปใช้นั้นสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในแทบทุกกรณี ในยามที่คุณต้องการคำ�แนะนำ�หรือการสนับสนุนเพิ่มเติม คุณทราบดีอยู่แล้วว่าคุณสามารถหาข้อมูลหรือความ
ช่วยเหลือได้จากที่ไหน
เราขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนมาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจและโปรแกรมจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบมาอย่างต่อเนื่อง

ถามก่อนที่จะทำ�
•

มันถูกกฎหมายหรือไม่

•

มันปลอดภัยหรือไม่

•

มันเป็นไปตามนโยบายของบริษัทหรือไม่

•

มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำ�หรือไม่

•

ลูกค้า สื่อ และชุมชนของเราจะมองมันอย่างไร

จำ�กฎเหล่านี้ไว้ให้ดี
•

รับทราบนโยบายและมาตรฐานของบริษัท รวมถึง
กฎหมายต่าง ๆ ที่บังคับใช้กับตำ�แหน่งของคุณ

•

อย่าละเลยที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้

•

ถามใครสักคนที่มีความรู้หากคุณไม่แน่ใจ

มีแหล่งทรัพยากรให้คุณอยู่เสมอ
หากคุณมีคำ�ถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับ “สิ่งถูกต้องที่ต้อง
ทำ�” หรือความประพฤติของใครบางคนในที่ทำ�งาน เรา
ส่งเสริมให้คุณขอความช่วยเหลือจากหัวหน้างานหรือผู้
จัดการของคุณ หากคุณไม่สบายใจที่จะทำ�สิ่งดังกล่าว
กรุณารายงานข้อกังวลของคุณผ่านตัวเลือกการรายงานอื่น
ๆ มากมายที่มีให้บริการสำ�หรับคุณ:
•

สมาชิกท่านใดก็ได้ในทีมงานผู้บริหารอาวุโส หรือ
หรือทีมงานฝ่ายบุคคล ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

• เจ้าหน้าที่ประธานฝ่ายการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ
• CBRE Ethics HelpLine

การสื่อสารกับ กลต. และหน่วยงานอื่น
ๆ ของรัฐบาล

การดัดแปลงและการละเว้น

แม้ว่าจะมีสิ่งที่ขัดแย้งต่อมาตรฐานทางธุรกิจ หรือข้อ
ตกลงอื่นใดกับ CBRE หรือนโยบายของ CBRE ก็ตาม
คุณสามารถสื่อสาร ให้ความร่วมมือ หรือยื่นเรื่องฟ้อง
ร้องไปยังสำ�นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดข้อกำ�หนดทางกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ที่
เป็นไปได้ และสามารถเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดหา
เอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ให้แก่หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้
รับการปกป้องโดยบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด
ที่บังคับใช้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับ
อนุมัติจาก CBRE ตราบที่ (1) การสื่อสารและการเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และ
(2) ข้อมูลที่เปิดเผยนั้นมิได้ทำ�การสื่อสารผ่านสิทธิพิเศษ
สำ�หรับทนายความ เอกสิทธิคุ้มกันความลับในการติดต่อ
สือสารระหว่างลูกความกับทนายความ (เว้นเสียแต่ว่าการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะได้รับอนุญาตโดยทนายความ
ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง กฎจรรยาบรรณของ
ทนายความ หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่บังคับใช้) CBRE จะ
ไม่จํากัดสิทธิ์ของคุณในการรับรางวัลสําหรับการให้ข้อมูล
ตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎระเบียบซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดที่บังคับใช้ต่อ
กลต. หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ข้อกําหนด ข้อตกลง
ใด ๆ ระหว่าง CBRE และพนักงานหรืออดีตพนักงานที่ไม่
สอดคล้องกับถ้อยคำ�ข้างต้นหรืออาจจํากัดความสามารถ
ของบุคคลใด ๆ ในการได้รับรางวัลภายใต้ข้อกําหนดการ
แจ้งเบาะแสของกฎหมายที่บังคับใช้จะถูกพิจารณาว่าไม่
ถูกต้องและจะไม่ถูกบังคับใช้โดย CBRE

อาจมีการดัดแปลงมาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจ
เหล่านี้เป็นครั้งคราว การแก้ไข ดัดแปลง หรือละเว้น
บทบัญญัติใด ๆ ในมาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจ
เหล่านี้สำ�หรับผู้จัดการหรือผู้บริหารนั้นจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของ CBRE ทั้งนี้ จะต้อง
ทำ�การเปิดเผยการแก้ไข ดัดแปลง หรือละเว้นใด ๆ โดย
ทันทีตามกฎหมาย กฎ และกฎระเบียบที่บังคับใช้ (รวมถึง
กฎของตลาดหลักทรัพย์)

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
Laurence H. Midler
รองประธานฝ่ายบริหาร, ฝ่ายที่ปรึกษาทั่วไป
+1 213 613 3750
larry.midler@cbre.com
Elizabeth E. Atlee
รองประธานอาวุโส, ผู้ช่วยฝ่ายที่ปรึกษาทั่วไปและ
เจ้าหน้าที่ประธานฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ
+1 213 613 3074
elizabeth.atlee@cbre.com

มาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจได้รับการแปลเป็น 34 ภาษา พนักงานทุกคน
มีหน้าที่อ่านและทำ�ความเข้าใจ พร้อมปฏิบัติตามแนวทางของมาตรฐานดังกล่าว
มาตรฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจมิได้ครอบคลุมกฎหมาย กฎ หรือกฎระเบียบที่
บังคับใช้ทั้งหมด และไม่สามารถใช้ตอบข้อสงสัยทุกข้อได้ หากไม่แน่ใจ คุณต้อง
ใช้วิจารณญาณที่ดีและหาคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการประพฤติที่เหมาะสม มาตรฐานของ
จรรยาบรรณทางธุรกิจมิได้ก่อให้เกิดสัญญาการว่าจ้างหรือเป็นหลักประกันในการจ้าง
งานต่อ มาตรฐานดังกล่าวมีไว้สำ�หรับสิทธิประโยชน์พิเศษของ CBRE และพนักงาน
ของบริษัท และมิให้บุคคลอื่นนำ�ไปใช้งานหรืออ้างอิงแต่อย่างใด
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อภิธานศัพท์
คำ�ศัพท์

คำ�นิยาม

การต่อต้านการฟอก
เงิน

หมายถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้อาชญากรปลอมแปลงเงินทุนที่ได้รับมาอย่างผิดกฎหมายให้กลายเป็นราย
ได้ที่ถูกกฎหมาย

สินบน

ข้อเสนอหรือการชำ�ระเงินด้วยสิ่งมีค่า เช่น เงิน ของขวัญ ความบันเทิง หรือการช่วยเหลือ ด้วยความตั้งใจที่จะโน้มน้าวให้ผู้รับใช้ตำ�แหน่งของตนในทางที่ผิด
เพื่อทำ�สิ่งผิดกฎหมายหรือทุจริตให้คุณเป็นการตอบแทน

บันทึกทางธุรกิจ

คือสิ่งที่บันทึกการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญ และควรเก็บรักษาไว้ตามภาระผูกพันทางกฎหมาย สัญญา การรายงานทางการเงิน หรือกฎระเบียบ ซึ่ง
เนื้อหาของบันทึกนั้นคือสิ่งที่กำ�หนดว่าจะเป็นบันทึกทางธุรกิจหรือไม่ ไม่ใช่รูปแบบหรือตำ�แหน่งที่จัดเก็บบันทึก (ตัวอย่าง: สัญญา, บันทึกการประเมิน,
บันทึกการออกใบอนุญาต และการประเมินราคา)

เครือข่าย
คอมพิวเตอร์

เครือข่ายหรือระบบคอมพิวเตอร์ของ CBRE รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงเครือข่าย Local-area (LAN) และ Wide-area (WAN), ระบบเซิร์ฟเวอร์, ศูนย์ข้อมูล และ
ระบบที่ CBRE ควบคุมทุกระบบ

การตลาดทางตรง

การสื่อสารใด ๆ ที่ทำ�การส่งมอบโดยหรือในนามของ CBRE ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบแบบครั้งเดียวหรือเป็นชุดก็ตาม ที่ (1) โฆษณาหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์,
บริการ, ตำ�แหน่ง หรือกรณีที่มีค่าธรรมเนียมที่นำ�เสนอโดย CBRE หรือ (2) ส่งเสริม CBRE ในทางใดทางหนึ่ง การตลาดทางตรงไม่รวมถึงการสื่อสารที่มีจุด
ประสงค์เพียงอย่างเดียวในการอำ�นวยความสะดวกหรือมอบอัปเดตของธุรกรรม บริการ หรือกรณีที่มีค่าธรรมเนียมที่ยังอยู่ระหว่างการดำ�เนินการ10

อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป, แล็ปท็อป, โน้ตบุ๊ก, ไดรฟ์พื้นที่จัดเก็บข้อมูล, สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ในทำ�นองเดียวกันอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเครือข่ายของบริษัท
หรือสินทรัพย์ทางข้อมูล

การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้จำ�กัดไว้แค่อีเมลเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเครื่องมือการตลาดออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ เช่น โทรสาร, การสื่อสารผ่านเว็บหรือทาง
ออนไลน์, การส่งข้อความ, บล็อก, กระทู้ข้อความ, Wiki’s, วิทยุอินเทอร์เน็ตหรือการสตรีมวิดีโอ, ไซต์เครือข่ายระดับมืออาชีพหรือของชุมชนและไซต์การ
แชร์ข้อมูล, ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ และโซเชียลมีเดีย

การเข้ารหัส

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ปกป้องข้อมูลด้วยการทำ�ให้ทุกคนไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ นอกเหนือไปจากบุคคลที่มีคีย์ในการถอดรหัสข้อมูล

Foreign Corrupt
Practices Act

กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาที่ห้ามมิให้พลเมืองและหน่วยงานของสหรัฐฯ ทำ�การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศเพื่อหวังผลประโยชน์
ทางธุรกิจ

การค้ามนุษย์

รูปแบบหนึ่งของการค้าทาสยุคใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับหรือขู่เข็ญบุคคลเพื่อใช้แรงงานหรือบริการ หรือมีส่วนร่วมในการค้าประเวณีแบบไม่สมัครใจ

ในสหรัฐฯ การสื่อสารที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์อย่างเช่น การแจ้งเตือน ข่าวอัปเดตของอุตสาหกรรม และการเชื้อเชิญให้ทำ�การบริจาคเพื่อการกุศลนั้นไม่ถือว่าเป็นการตลาดทางตรง ในสหภาพยุโรป การเชื้อเชิญ/การระดมทุนเพื่อการกุศล และการกระทำ�อื่น ๆ ที่ส่งเสริม
CBRE นั้นจะถือว่าเป็นการตลาดทางตรง
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มาตรฐานของจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของ CBRE

บทนำ�

เคารพ

ความซื่อตรง

บริการ

ความเป็นเลิศ

บทสรุป

อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์
คำ�ศัพท์

คำ�นิยาม

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และตัวกลางในการเก็บข้อมูลทุกประเภท (ทั้งแบบตายตัวและแบบถอดออกได้)

การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภายใน

พฤติกรรมผิดกฎหมายในการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ที่ดำ�เนินการโดยบุคคลที่มีความได้เปรียบผู้ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลลับ

สินทรัพย์ที่จับต้อง
ไม่ได้

สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ของบริษัทนั้นรวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลลับกับข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ เช่น เครื่องหมายการค้า, แผนธุรกิจและการ
ตลาด, ข้อมูลเงินเดือน และข้อมูลกับรายงานทางการเงินที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ฯลฯ

เงินใต้โต๊ะ

การติดสินบนรูปแบบหนึ่ง เงินใต้โต๊ะคือการจ่ายเงินผิดกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำ�หรับการดูแลเป็นพิเศษหรือบริการที่ไม่เหมาะสม
ประเภทอื่น ๆ ที่ได้รับ เงินใต้โต๊ะอาจอยู่ในรูปแบบของเงิน ของขวัญ เครดิต หรือสิ่งมีค่าใด ๆ

รู้จักลูกค้าของคุณ

กระบวนการระบุและยืนยันอัตลักษณ์ของลูกค้าหรือผู้จำ�หน่าย

การค้าทาสยุคใหม่

การใช้ประโยชน์จากบุคคลอื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึง การสรรหา, การให้ที่พักพิง, การขนส่ง, การมอบหรือรับมอบบุคคลเพื่อ
การบังคับใช้แรงงานโดยการใช้กำ�ลัง การหลอกลวง หรือการบีบบังคับ

ไม่ใช่บันทึกทาง
ธุรกิจ

เวอร์ชันที่ทำ�ซ้ำ�ของเอกสารเดียวกันและข้อมูลที่ไม่สำ�คัญอื่น ๆ เอกสารส่วนใหญ่นั้นไม่ใช่บันทึกทางธุรกิจ (ตัวอย่าง: แบบร่าง, การติดต่อกันทางจดหมาย,
ระเบียบวาระเก่า หรือคำ�เชิญเข้าร่วมประชุม)

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลใด ๆ (รูปแบบใดก็ได้) ที่เป็นข้อมูลเดี่ยวหรือรวมอยู่กับข้อมูลที่สมเหตุสมผลอื่น ๆ ที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ตัวอย่าง: ชื่อ,
วันเกิด, ข้อมูลติดต่อ, หมายเลขบัตรประชาชน และที่อยู่อีเมล รวมไปถึงเพศ, สถานะการสมรส และความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ระบุโดยและเกี่ยวกับตัวบุคคลนั้น ๆ)

บุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทางการ
เมือง

บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือมีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเขาได้

สินทรัพย์ที่จับต้องได้

สินทรัพย์ที่จับต้องได้ของบริษัทนั้นรวมไปถึงทรัพย์สิน อุปกรณ์ เอกสาร เทคโนโลยี ฯลฯ
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