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สารจาก
ผู้นำาอาวุโสสูงสุดของเรา

เรียน ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ:
Oracle เป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมของเรา เพราะเราทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างและขายผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด ไปพร้อมกับ
การเป็นสุดยอดในค่านิยมทางจริยธรรมธุรกิจที่เหนือกว่าข้อกำาหนดขั้นต่ำาทางกฎหมาย ประมวลจริยธรรมและวิธีจัดการธุรกิจของผู้
จัดหาสินค้าหรือบริการของ Oracle ให้คำาจำากัดความและนำาค่านิยมหลักเหล่านี้มาใช้ และเป็นหนึ่งในเอกสารที่สำาคัญที่สุดของ Oracle

Lawrence J. Ellison
ผู้ก่อตั้ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานบริหารฝ่ายเทคโนโลยี

ประมวลจริยธรรมนี้เองที่กำาหนดกฎเกณฑ์หลักเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจค่านิยมธุรกิจของ Oracle และความรับผิดชอบของคุณ คุณควร
อ่านประมวลจริยธรรมนี้อย่างรอบคอบและอ่านในเนื้อหาทั้งหมด และคุณควรอ้างอิงถึงมาตรการนี้บ่อยครั้งในการเป็นแนวทางการ
ตัดสินใจที่ถูกในฐานะผู้จัดหาสินค้าหรือบริการของ Oracle
ชื่อเสียงและความสำาเร็จของ Oracle และของคุณเองขึ้นอยู่กับ คำาสัญญาที่คุณให้ไว้ว่าจะทำาความเข้าใจและยึดถือในค่านิยมของ Oracle
และประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมในการทำาธุรกิจทุกครั้ง ในฐานะของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ เราคาดหวังทุกเมื่อเชื่อวันว่า คุณจะให้คำา
สัญญาที่จะรักษามาตรฐานของการปฏิบัติทางธุรกิจซึ่งระบุไว้ในประมวลจริยธรรมนี้ เรารู้สึกซาบซึ้งต่อการสนับสนุนของคุณที่จะทำาให้

Safra Catz
ประธานบริหาร

Mark Hurd
ประธานบริหาร

Oracle เป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมต่อไป

Lawrence J. Ellison

Safra Catz

Mark Hurd
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บทนำา
ชื่อเสียงและความสำาเร็จของ Oracle ขึ้นอยู่กับ คำาสัญญาของแต่ละบุคคลที่ให้ไว้ว่าจะทำาความเข้าใจและยึดถือในค่านิยมของ Oracle ในการทำาธุรกิจของ
เราทุกครั้ง ประมวลจริยธรรมและวิธีจัดการธุรกิจของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (“ประมวลจริยธรรม”) นำามาใช้กับคุณในฐานะผู้จัดหาสินค้าหรือบริการของ
Oracle และกับบุคลากรทุกคนที่ถูกจ้างงานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการกับคุณ (ทั้ง “ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ” หรือ “คุณ”) โดยไม่คำานึงถึงสถาน
ที่ซึ่งคุณประกอบธุรกิจ Oracle Corporation และบริษัทย่อย (“Oracle”) กำาหนดให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณและ
ประมวลจริยธรรมนี้
การปฏิบัติให้สอดคล้องนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ยังรวมถึงทำาธุรกิจของบริษัทในวิถีทางที่พึงระลึกถึงความรับผิดชอบทางศีลธรรม
ของตนและปฎิบัติให้ได้ตามนั้น ในพื้นที่ซึ่งกฎหมายในท้องถิ่นเข้มงวดน้อยกว่าประมวลจริยธรรมนี้ คุณต้องปฏิบัติสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมนี้ แม้ว่า
การกระทำาของคุณนั้นจะถูกกฎหมายก็ตาม กลับกัน ในพื้นที่ซึ่งกฎหมายในท้องถิ่นเข้มงวดมากกว่าประมวลจริยธรรมนี้ คุณต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
กฎหมายในท้องถิ่นอยู่เสมอ เป็นอย่างน้อย
Oracle รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดหาสินค้าหรือบริการของเราอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา และทุ่มเทที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกัน Oracle คาดหวังให้คุณยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูง และหลีกเลี่ยงกิจกรรมซึ่งเพียงแค่ดูเหมือนจะไม่เหมาะสม
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กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขัน
Oracle ให้คำามั่นที่จะเฝ้าจับตาดูกฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันของทุกประเทศ แม้ว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นจะ

โปรดทราบว่า ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายป้องกันการทุจริต คู่แข่ง คือ การขายตรงของ Oracle พันธมิตรของ Oracle

แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปแล้ว กฎหมายเหล่านี้ห้ามข้อตกลงหรือการปฏิบัติที่ลดการแข่งขันให้น้อยลง

หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องต่อสู้กับคุณเพื่อช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจ หากคุณเคยถูกเชิญชวนจากพนักงานของ Oracle ให้เข้า

โดยไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคแต่อย่างใด ซึ่งจะเป็นกฎหมายที่ปกป้องกระบวนการแข่งขัน เพื่อที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์

ร่วมกับการกระทำาต้องห้ามนี้แล้ว คุณจะต้องรายงานพฤติกรรมนี้ต่อฝ่ายกฎหมายของ Oracle

จากการแข่งขันนั้น การละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันอาจส่งผลให้ถูกลงโทษหลากหลายระดับ รวมถึง
ค่าปรับจำานวนมากและโทษจำาคุก

เทคนิคการขายบางอย่าง หรือการรวมหัวกับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้าหรือบริการเพื่อจัดการ ก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันได้เช่นกัน หากการกระทำานั้นไปจำากัดหรือป้องกันการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำาตลอดเวลา คุณต้องไม่ (1) กำาหนดหรือควบคุมราคา ทั้งโดยการ

ของคู่แข่งหรือในหมู่ลูกค้าของคุณ ตัวอย่างของการรวมหัวจัดการขายที่พบว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด รวมถึงการ

ตกลงโดยตรงกับคู่แข่ง หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ อาทิ ทำาผ่านบุคคลภายนอก (2) กำาหนดรูปแบบหรือวางแผนและควบคุม

กำาหนดราคาเพื่อขจัดคู่แข่งขันให้ต่ำากว่าทุน การทำาสัญญากับคู่แข่งของตน การขายยกชุดหรือขายพ่วง การตกลงกำาหนด

การประกวดราคาเพื่อให้ตรงกับคู่แข่งหรือตัวแทนจำาหน่ายรายใดรายหนึ่ง (การฮั้วประมูล) รวมถึงละเว้นไม่เข้าร่วม

ราคาขายปลีกขั้นต่ำากับลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ และการแบ่งแยกระหว่างลูกค้าที่เป็นคู่แข่งกัน

ประกวดราคา หรือยื่นขอประกวดราคาซึ่งไม่อาจแข่งขันได้ หรือประมูลแบบ “ถ้อยทีถ้อยอาศัย” (3) คว่ำาบาตรผู้จัดหา
สินค้าหรือบริการหรือลูกค้า (4) การแบ่งแยกหรือจัดสรรตลาดหรือลูกค้า (5) จำากัดการผลิตหรือการขายผลิตภัณฑ์หรือ

ไม่ว่าทำาเลที่ตั้งของคุณจะเป็นที่ใด ดูเหมือนว่ากฎหมายป้องกันการผูกขาดของสหรัฐฯ จะต้องนำามาปฏิบัติ เนื่องจากใช้เพื่อ

สายผลิตภัณฑ์เพื่อจุดประสงค์ในการต่อต้านการแข่งขัน ข้อตกลงต้องห้ามข้างต้น ขัดต่อทั้งนโยบายสาธารณะและ

การดำาเนินธุรกิจและธุรกรรมการนำาเข้าและส่งออกหรือนำาเข้าจากสหรัฐฯ

นโยบายของ Oracle และควรหลีกเลี่ยงการปรึกษาหารือกับ Oracle และพันธมิตรรายอื่น ๆ ของ Oracle ตลอดจนผู้
แทนของบริษัทอื่น นอกจากนั้นคุณต้องละเว้นจากการปรึกษาหารือกับคู่แข่ง (ไม่ว่าจะเป็น OracleDirect พันธมิตรของ
Oracle หรือบริษัทอื่น ๆ) เกี่ยวกับราคา ต้นทุน กำาไร หรือกำาไรเบื้องต้น ปริมาณการผลิต หรือการยื่นประกวดราคาหรือ
เสนอราคาของธุรกิจของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง
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การชำาระเงินที่ไม่เหมาะสม การฟอกเงิน และการคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจ
ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการไม่สามารถเสนอว่าจะจ่ายหรือจ่ายเงินสินบนได้ คุณถูกห้ามไม่ให้ เสนอ ให้คำามั่นสัญญา อนุมัติ

Oracle ห้ามการให้เงินหรือสิ่งที่มีมูลค่าทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือต่อคู่สามี

แนะนำา จ่าย ให้ หรือรับสินบนใด ๆ เงินใต้โต๊ะ หรือการจ่ายเงิน หรือสิ่งที่มีมูลค่า (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) เพื่อให้ได้มา

ภรรยา บุคคลที่มีความสำาคัญอื่น บุตร หรือญาติของบุคคลดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์ในการมีอิทธิพล หรือการให้รางวัลในการ

ซึ่งธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม หรือประโยชน์อื่นใดสำาหรับ Oracle และตัวคุณเอง กฎหมาย Foreign Corrupt Practices Act

ปฏิบัติหรือการตัดสินใจของรัฐบาล พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สำาหรับ Oracle “สิ่งที่มี

(“FCPA”) และกฎหมายต่อต้านการทุจริตสากลอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันต่างก็ถือว่าการให้สินบนเป็นสิ่งผิดต่อกฎหมาย บท

มูลค่า” มีเจตนาให้มีความหมายที่กว้างและครอบคลุมสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เงินด้วย โดยยังหมายถึงของกำานัล สิ่งฟุ่มเฟือย หรือสิ่ง

ลงโทษสำาหรับการฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้ มีความรุนแรงและอาจรวมถึงการจำาคุกและค่าปรับก้อนโตกับตัวบุคคล นอกจากนี้

บันเทิงที่เกินความจำาเป็น การให้เงินทุนสำาหรับการเดินทางส่วนบุคคล เช่น การท่องเที่ยว การให้เงินช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อ

Oracle ยังห้ามการฟอกเงินทุกรูปแบบ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการอำาพรางหรือการสร้างช่องทางเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินที่ผิดกฎหมาย

การกุศล และการให้โอกาสของพนักงาน นอกจากนี้ Oracle ยังห้ามการอำานวยความสะดวกหรือการจ่ายเงินเพื่อการอำานวย

หรือการเปลี่ยนแปลงเงินดังกล่าวให้เป็นเงินทุนที่ถูกกฎหมาย

ความสะดวก ซึ่งการจ่ายเงินดังกล่าวเป็นการจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งหรือสนับสนุนการปฏิบัติตามกิจวัตรของรัฐบาล
รวมถึงการเร่งกระบวนการและขั้นตอนในการอนุมัติหรือให้การอนุญาต

ข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นใช้กับ:
รัฐบาลและภาครัฐ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรสากล
สาธารณะ ตลอดจนพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านั้น
พรรคทางการเมืองหรือผู้ลงสมัครทางการเมือง
ธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลบางส่วนหรือธุรกิจที่เป็นเจ้าของและควบคุมโดยผลประโยชน์ของรัฐ (ส่วนมากแล้วหมายถึง
รัฐวิสาหกิจ) ตลอดจนพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านี้
บริษัทการค้าที่ดำาเนินกิจการโดยเอกชนและพนักงานของบริษัท
พนักงานของ Oracle
บุคคลภายนอกอื่น ๆ

การชำาระเงินที่ไม่เหมาะสม การฟอกเงิน และการคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจ
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การทำาธุรกิจกับรัฐบาล
มาตรฐานของ Oracle และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำาธุรกิจกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและภาครัฐ มีความ
เคร่งครัดกว่ามาตรฐานสำาหรับพนักงานบริษัทเอกชน
คุณต้องเฝ้าสังเกตกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่ใช้ควบคุมการได้มาซึ่งสินค้าและบริการของหน่วยงานนิติบุคคลของ
รัฐในทุกประเทศ รวมถึงการดำาเนินงานตามสัญญากับรัฐบาล กิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจเหมาะสมเมื่อทำาธุรกิจกับลูกค้าที่ไม่ใช่
องค์กรของรัฐ อาจไม่เหมาะสมหรืออาจผิดต่อกฎหมายเมื่อดำาเนินการกับรัฐบาล
หากคุณทำาธุรกิจกับนิติบุคคลของรัฐ รวมทั้งองค์กรสากลสาธารณะ คุณมีความรับผิดชอบจะต้องรับทราบและปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทั้งหมด ที่ใช้กับการทำาสัญญาและการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของภาครัฐ รวมถึงแต่
ไม่จำากัดเพียงข้อกำาหนดดังต่อไปนี้:
คุณต้องไม่ให้หรือเสนอจะให้เงินค่าตอบแทน ของกำานัล ความอนุเคราะห์ ความบันเทิง เงินกู้ หรือสิ่งที่มีมูลค่า
เป็นตัวเงินให้กับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือภาครัฐ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่สิ่งที่กฎหมาย
อนุญาตให้กระทำาได้ คุณต้องจัดตั้งหรือดำารงไว้ซึ่งการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะแน่ใจได้ว่าสอดคล้องกับ
กฎหมายในประเทศท้องถิ่นทั้งหมด หรือกฎหมายของสหรัฐฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการห้ามการเสนอว่าจะให้สิ่งที่มีมูลค่า
เป็นตัวเงินกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือภาครัฐ
คุณต้องไม่มอบ พยายามที่จะมอบ เสนอว่าจะให้ เรียกร้องเงินใต้โต๊ะ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้รับ หรือ
เพื่อตอบแทนการปฏิบัติเป็นพิเศษที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ๆ ก็ตาม

การทำาธุรกิจกับรัฐบาล
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การวิ่งเต้นของเจ้าหน้าที่รัฐ

ความอนุเคราะห์ทางธุรกิจที่คุณอาจ
ขยายผลได้

การวิ่งเต้นคือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่พยายามให้มีผลต่อกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และกฎเกณฑ์ ในขอบเขตอำานาจ

คุณต้องใช้วิจารณญาณและความใส่ใจเพื่อที่จะแน่ใจได้ว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกค้า บุคลากรของ Oracle หรือผู้แทนสินค้า

พิจารณาคดีบางแห่ง คำาจำากัดความทางกฎหมายของ “การวิ่งเต้น” ยังอาจครอบคลุมไปถึงกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจและการ

นั้นสมเหตุสมผล เป็นปกติธรรมดา และเหมาะสม คุณต้องทำาให้มั่นใจอีกด้วยว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่มีเหตุอัน

จัดซื้อจัดหา คุณมีความรับผิดชอบที่จะต้องทำาความเข้าใจเมื่อกิจกรรมของคุณอาจเข้าข่ายการวิ่งเต้นทางกฎหมายภายใน

สมควรที่จะถูกตีความว่าเป็น เงินสินบน หรือเป็นความพยายามที่ไม่เหมาะสม เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติเป็นพิเศษอย่าง

ขอบเขตอำานาจพิจารณาคดีบางแห่ง รวมทั้งการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ไม่เท่าเทียม หรือเป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง คำาแนะนำาทั่วไปเพื่อที่จะประเมินว่าความอนุเคราะห์ทาง
ธุรกิจนั้นเหมาะสมหรือไม่นั้น คือ การเปิดเผยให้สาธารณะรับทราบจะทำาให้เกิดความอับอายแก่คุณ Oracle หรือผู้รับหรือไม่

คุณต้องไม่วิ่งเต้นกับเจ้าหน้าที่รัฐในนามของ Oracle ที่ปรึกษา/นักวิ่งเต้นที่ดูแลความสัมพันธ์กับภาครัฐซึ่งว่าจ้างจากคุณ
ไม่อาจใช้โดย Oracle และคุณไม่อาจใช้ที่ปรึกษา/นักวิ่งเต้นของ Oracle เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่กล่าวมา

ความอนุเคราะห์ทางธุรกิจที่คุณอาจ
รับได้
คุณมีความรับผิดชอบในการรับรองว่า การรับความอนุเคราะห์ทางธุรกิจ ของกำานัล หรือสิ่งบันเทิงใด ๆ นั้นเหมาะสม และ
ไม่มีเหตุอันสมควรที่จะถูกตีความว่าเป็นความพยายามของฝ่ายที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติเป็นพิเศษ หรือถูก
มองว่าละเมิดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การวิ่งเต้นของเจ้าหน้าที่รัฐ | ความอนุเคราะห์ทางธุรกิจที่คุณอาจขยายผลได้ | ความอนุเคราะห์ทางธุรกิจที่คุณอาจรับได้
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ความซื่อตรงถือหลักคุณธรรมทางการเงิน
คุณต้องจัดทำาเอกสารของธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่มีกับ Oracle และแบบฟอร์มสั่งซื้อในบัญชี บันทึก และ
งบการเงินของคุณ รวมถึงรายงานและเอกสารต่าง ๆ ที่ส่งให้ Oracle เพื่อปกป้องข้อตกลงเสริม ทั้งทางวาจาและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร การจัดการและจัดสรรเงินทุนที่เชื่อมโยงกับการทำาธุรกรรมทางธุรกิจของ Oracle ต้องเป็นไปตามหนังสือ
สัญญาซึ่ง Oracle อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ที่จะมีกระบวนการระบุไว้อย่างชัดเจน เอกสารต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ลงนามอย่างไม่เหมาะสม โดยผู้ไม่มีอำานาจตามกฎหมาย ไม่มีเงินทุนหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ๆ ก็ตามของ
Oracle ที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือบันทึกไว้ ซึ่งต้องจัดตั้งขึ้นหรือรักษาไว้ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม
สมุดบัญชี บันทึก และงบการเงินของ Oracle ต้องลงบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดตามหลักการ และแสดงธุรกรรม
ทั้งหมดของบริษัทคุณที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Oracle อย่างถูกต้อง บันทึกทางธุรกิจของต้องถูกเก็บ
บันทึกไว้อย่างสอดคล้องกับนโยบายการเก็บบันทึกข้อมูล และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ยิ่งไปกว่านั้น คุณต้องจัดตั้งและรักษาไว้ซึ่งการควบคุมภายในด้านการเงินและด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นการทำาให้แน่ใจว่า ได้มี
การลงรายการธุรกรรม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นสอดคล้องกับการอนุญาตตามความเหมาะสม และคุณได้ใช้จ่ายเงินด้วย
ความรับผิดชอบและเหมาะสม Oracle กำาหนดให้คุณจะต้องยื่นบันทึกรายการต่าง ๆ รวมถึงหลักฐานการลงบัญชีค่าใช้จ่ายที่
คุณได้จ่ายออกไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Oracle
นโยบายของ Oracle คือการรายงานผลการดำาเนินงานทางการเงิน และการพัฒนาที่สำาคัญอื่น ๆ อย่างเต็มที่ เป็นธรรม ถูก
ต้อง ทันเวลา และสามารถทำาความเข้าใจได้ Oracle คาดหวังให้คุณปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายนี้และกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ความซื่อตรงถือหลักคุณธรรมทางการเงิน
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ทรัพย์สินทางปัญญาและภาระผูกพันของการรักษาความลับ
Oracle เคารพสิทธิ์เหนือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และคาดหวังให้บริษัทอื่นเคารพสิทธิ์เหนือทรัพย์สินทางปัญญาของ
Oracle ด้วยเช่นกัน การรักษาความลับของความลับทางการค้า และข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Oracle เป็นส่วนสำาคัญของ
การป้องกันดังกล่าว ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลที่เป็นความลับ เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร หนังสืออ้างอิง หรือเอกสารอื่น ๆ
ของ Oracle นั้นต้องไม่ถูกนำามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หรือนอกเหนือขอบเขตของเนื้องานที่ปฏิบัติ
ให้กับ Oracle นอกจากนั้น ซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองจะต้องไม่มีการผลิตซ้ำา คุณต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สิน
เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร หรือซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง หนังสืออ้างอิง หรือเอกสารอื่น ๆ ของบุคคลภายนอกโดยไม่ได้
รับอนุญาต ในการทำางานกับหรือทำาให้กับ Oracle
คุณต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอันเป็นความลับ โดยไม่ถ่ายโอน ตีพิมพ์ ใช้ หรือเปิดเผยเกินกว่าที่จำาเป็นใน
ธุรกิจตามปกติ เพื่อปฏิบัติงานให้กับ Oracle หรือตามที่ได้รับคำาสั่งการ หรือได้รับอนุญาตจาก Oracle คุณต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เอกสารซึ่งอาจมีข้อมูลอันเป็นความลับ หรือที่ได้รับการปกป้องตาม
มาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัว
จะต้องเก็บอย่างปลอดภัยและแบ่งปันใหัแก่พนักงานให้ใช้เป็นการภายใน เฉพาะเท่าทีค่ วรรูเ้ ท่านัน
้ ข้อมูลทีเ่ ป็นความลับอาจ
รวมถึง แต่ไม่จาำ กัดเพียง ซอร์สโค้ค หรือนวัตกรรม หรือการพัฒนาอืน
่ ๆ (โดยไม่คาำ นึงว่าพัฒนาถึงขัน
้ ใด) ซึง่ สร้างขึน
้ หรือได้รบั
ลิขสิทธิจ์ าก Oracle แผนการตลาดหรือแผนการขาย การวิเคราะห์คแู่ ข่ง แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตัง้ ราคาซึง่ ไม่ได้เปิดเผย
สูส่ าธารณะ การทำาสัญญาหรือการได้มาซึง่ ธุรกิจทีม่ คี วามเป็นไปได้ แผนการหรือประมาณการทางธุรกิจและะการเงิน กระบวนการ
และวิธปี ฏิบตั ท
ิ างธุรกิจทีใ่ ช้ภายใน และข้อมูลการคาดการณ์ ลูกค้า และพนักงาน
เราคาดหวังด้วยเช่นกันว่าคุณจะปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งคุณเข้าถึงได้กับ Oracle
ข้อมูลผู้จัดหาสินค้าหรือบริการและมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของ Oracle ได้อธิบายมาตรฐานและ
กระบวนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งต้องปฏิบัติตาม เมื่อเข้าถึง เก็บรวบรวม ประมวลผลข้อมูลอันเป็นความลับของ Oracle
หรือเครือข่ายของ Oracle หรือเครือข่ายของลูกค้าของ Oracle

ทรัพย์สินทางปัญญาและภาระผูกพันของการรักษาความลับ

ประมวลจริยธรรมและวิธีจัดการธุรกิจของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการของ Oracle | 10

กฎหมายหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลวงใน
เราคาดหวังให้คุณปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลวงในอย่างครบถ้วน ซึ่ง

เอกสารข้อมูลเป็นข้อมูลใด ๆ ที่นักลงทุนหนึ่ง ๆ พิจารณาว่าเป็นข้อมูลสำาคัญในการตัดสินใจที่จะซื้อ ระงับ หรือขายหลัก

เป็นกฎหมายที่ควบคุมธุรกรรมของด้านหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Oracle หลักทรัพย์นั้นรวมหุ้นสามัญ พันธบัตร อนุพันธ์

ทรัพย์ รวมถึงข้อมูลที่สามารถคาดได้ว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ของ Oracle หรือหลักทรัพย์ของ

(อย่างเช่น ออปชั่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาสวอป) และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ

บริษัทอื่น ๆ ที่ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องด้วย ข้อมูลสำาคัญ อาจรวมถึง ผลประกอบการทางการเงินและตัวชี้วัดผลการดำาเนิน
งาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ประจำาไตรมาศและปลายปี) หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญของผลประกอบทางการ

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ หรือของรัฐบาลมลรัฐ ห้ามมิให้คุณใช้ข้อมูลสำาคัญที่ยัง

เงิน หรือตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน หรือสภาพคล่อง (รวมถึงประมาณการ) การควบรวมที่สำาคัญที่น่าจะเป็นหรือกำาลังทำาอยู่

ไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ (และยังหมายถึง “ข้อมูลวงใน”) เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และห้ามเปิดเผยข้อมูลนี้แก่บุคคลใดก็ตาม

การได้มาของกิจการ การร่วมทุน การถอนการลงทุน หรือธุรกรรมกลยุทธ์อื่น การให้หรือการยกเลิกสัญญาโครงการหลักหรือ

ก่อนที่จะเปิดเผยเป็นวงกว้าง หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวปัจจุบันของคุณซื้อขายหลักทรัพย์ในขณะครอบครองข้อมูล

การเป็นพันธมิตรเพื่อกลยุทธ์ หรือการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารคนสำาคัญ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการจ่ายปันผลหรือการซื้อ

วงใน หรือคุณให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลหรือนิติบุคคลรายใดก็ตามแต่ เพื่อให้นำาไปใช้ในการค้าหลักทรัพย์ คุณกำาลังทำาให้

คืนหุ้น การเสนอขายหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมด้านการกู้ยืม การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี การรับทราบเงื่อนไขในความเห็น

ตนเองและบริษัทของคุณตกอยู่ในความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

ของผู้สอบบัญชีหรือรายงาน หรือการเปลี่ยนแปลงความสามารถที่อ้างอิงกับรายงานของผู้สอบบัญชีก่อนหน้านี้ การดำาเนิน
คดีหรือการสอบสวนกรณีสำาคัญ ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรือข่มขู่ว่าจะดำาเนินการ หรือกำาไรหรือขาดทุนของลูกค้าหรือผู้จัดหา

หากคุณครอบครองข้อมูลสำาคัญที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ซึ่งได้รับผ่านความสัมพันธ์ที่มีกับ Oracle คุณอาจไม่สามารถซื้อ

สินค้าหรือบริการรายสำาคัญ

หรือขายหลักทรัพย์ของ Oracle หรือหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นซึ่งข้อมูลนี้โยงใยไปถึง คุณต้องไม่ส่งข้อมูลสำาคัญที่ยังไม่เปิด
เผยสู่สาธารณะ (ซึ่งคือ “คำาแนะนำา”) ไปให้ผู้อื่น แน่นอนว่า ข้อจำากัดนี้ใช้บังคับสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดด้วย

ข้อมูลสำาคัญที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ คือ ข้อมูลสำาคัญซึ่งสาธารณชนทั่วไปยังใช้ไม่ได้ โดยปกติแล้วเป็นข้อมูลที่เปิดเผย
ต่อสาธารณะผ่านทางการให้ข่าวหรือแจ้งโดยกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตราสารหนี้ของสหรัฐอเมริกา

กฎหมายหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลวงใน
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การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ทางการค้า

ผลประโยชน์ทับซ้อน
คำาศัพท์ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” อธิบายถึงสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดความกังขาถึงความสามารถของคุณใน
การปฏิบัติงานด้วยวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์อย่างเต็มที่ของ Oracle Oracle ต้องการความซื่อสัตย์ของผู้จัดหาสินค้า

กฎหมายและระเบียบทางการค้ากลางของสหรัฐฯ บังคับใช้กับการนำาเข้า ส่งออก การส่งออกซ้ำา และการใช้สินค้าโภคภัณฑ์

หรือบริการ ในการที่จะปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ สถานการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิดขึ้นได้หลายวิธี หาก

และข้อมูลทางเทคนิคที่มีถิ่นกำาเนิดอยู่ในสหรัฐฯ ไม่ว่าจะมีถิ่นฐานอยู่ที่ใด Oracle กำาหนดให้คุณปฏิบัติสอดคล้องกับ

คุณรู้สึกว่าคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ Oracle หรือกับพนักงานของบริษัท ไม่ว่าเกิดจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น คุณต้อง

กฎหมายและระเบียบทางการค้าสากลของสหรัฐฯ อย่างเต็มที่ การไม่อาจปฏิบัติตามนั้นอาจส่งผลต่อการสูญเสียหรือถูกจำากัด

รายงานรายละเอียดที่ตรงกับปัญหาให้ Oracle ทราบ

สิทธิพิเศษทางการค้าของคุณ หรือของ Oracle การละเมิดกฎหมายและระเบียบทางการค้าสากลเหล่านี้ยังอาจมีผลถึงค่า
ปรับและโทษจำาคุก คุณมีความรับผิดชอบที่จะต้องทำาความเข้าใจวิธีการนำากฎหมายและระเบียบด้านการค้าสากลเหล่านั้น
มาใช้บังคับ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เพื่อที่จะแน่ใจได้ว่าไม่มีการนำาเข้าหรือส่งออกเทคโนโลยี ข้อมูล สารสนเทศ
โปรแกรม และ/หรือเอกสารที่ได้จากบริการ (หรือตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง) ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งขัดต่อกฎหมายและ
ระเบียบดังกล่าว หรือจะถูกนำาไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบดังกล่าวนั้น

การทำาสัญญา
Oracle คาดหวังว่า คุณและพนักงานของคุณจะแข่งขันอย่างเป็นธรรมและอย่างมีจริยธรรมในทุกโอกาสทางธุรกิจ เราคาด
หวังให้พนักงานของคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อ การขาย หรือการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์/บริการ การเจรจาข้อตกลง หรือ
การให้บริการกับ Oracle/ลูกค้าของ Oracle ได้มีความเข้าใจและเคารพตามข้อกำาหนดของข้อตกลงตามสัญญาของ Oracle
นอกจากนี้คุณต้องทำาให้แน่ใจว่าคำาแถลงการณ์ การสื่อสาร และคำารับรองที่ให้แก่ลูกค้านั้นมีความถูกต้องและเป็นความจริง
ในส่วนที่เกี่ยวกับ Oracle

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการค้า | Cผลประโยชน์ทับซ้อน | การทำาสัญญา
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ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและการจ้าง
งาน

สิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงาน
เราคาดหวังให้คุณได้ยึดมั่นต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงาน และปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างให้เกียรติและเคารพ เรากำาหนด
ให้ปฏิบัติโดยสอดคล้องตามแนวทางการใช้แรงงานที่เป็นธรรมและต่อต้านการใช้แรงงานทาส ซึ่งยินยอมให้เลือกการจ้าง

Oracle ยืนยันถึงหลักการของโอกาสการจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจที่เท่าเทียมกันโดยไม่คำานึงถึงคุณลักษณะที่ได้รับ

งานอย่างเสรี รวมถึงการห้ามใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และแรงงานทาส ไม่เพียงเท่านั้น เรายังกำาหนดให้คุณการยึดถือ

การป้องกันซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำากัดเฉพาะ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ชาติกำาเนิด สีผิว เพศ เพศวิถี อัตลักษณ์หรือการ

ตามกฎหมายและมาตรฐานเรื่องค่าจ้างและแรงงานที่เกี่ยวข้อง การทำาร้ายร่างกาย การคุกคามทางเพศ หรือการรังควาน

แสดงออกทางเพศ อายุ ความพิการทางจิตใจ หรือทางร่างกาย สภาวะทางจิต การตั้งครรภ์ สถานภาพสมรส ชาติกำาเนิด/

ในลักษณะอื่น ๆ รวมถึงการเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา วรรณะ ชาติกำาเนิด/บรรพบุรุษ ข้อมูลทาง

บรรพบุรุษ ข้อมูลทางพันธุกรรม ความสัมพันธ์ทางการเมือง สถานภาพทางทหารและสถานภาพทหารผ่านศึกที่ได้รับการ

พันธุกรรม สถานภาพทางทหารและสถานภาพทหารผ่านศึกที่ได้รับการปกป้อง ศาสนา อายุ ความพิการ เพศ เพศวิถี อัต

ปกป้อง รสนิยมทางเพศ หรือลักษณะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง หรือกฎหมายของมลรัฐหรือคำา

ลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ การตั้งครรภ์ สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ สมาชิกภาพของสหภาพ ความสัมพันธ์

สั่งของท้องถิ่น นโยบายของ Oracle ห้ามการรังควานในทุกรูปแบบ และ Oracle คาดหวังว่าคุณจะปฏิบัติและส่งเสริมสภาพ

ทางการเมือง

แวดล้อมการทำางานที่ปราศจากการรังควาญตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมายประจำาท้องถิ่น

ของท้องถิ่นนั้น เป็นสิ่งซึ่งต้องห้ามกระทำาโดยเด็ดขาด

ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและการจ้างงาน | สิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงาน

หรือลักษณะอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง หรือกฎหมายของมลรัฐหรือคำาสั่ง
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สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย

หน้าที่ต่อบริษัท
เราคาดหวังให้คุณร่วมมือเมื่อ Oracle ร้องขอเอกสารและ/หรือข้อมูลที่จัดทำาขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการปฐมนิเทศและ
การตรวจทานทางธุรกิจ ในการที่จะมั่นใจได้ว่าซัพพลายเออร์ของเรานั้นยึดมั่นต่อนโยบายของ Oracle เราอาจขอให้คุณ

Oracle คำานึงถึงความรับผิดชอบทางสังคมที่ตนมีเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม และคาดหวังให้ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการของตน

มอบข้อมูลบางประการเพื่ออธิบายโครงสร้างของบริษัท ระบุความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และการปฏิบัติ

ได้มีส่วนร่วมในคำาสัญญานี้เช่นกัน เรากำาหนดให้คุณต้องปฏิบัติสอดคล้องกับกับกฎหมายและระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่

โดยสอดคล้องกับกฎหมายสหรัฐฯ และกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แม้ว่า Oracle จะกำาหนดให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติโดย

เกี่ยวข้องทั้งหมด และเราคาดหวังจะเห็นการทำางานที่ลดการบริโภคทรัพยากร รวมถึงวัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรน้ำา

สอดคล้องกับกฎหมายสหรัฐฯ และกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คำาขอข้อมูลซึ่งเขียนขึ้นเพื่อให้ระบุจำานวนของ

ในทุกขณะของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ เราสนับสนุนให้คุณลดหรือขจัดของเสียทุกประเภท โดยการนำามาตรการ

ประเด็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบเฉพาะเรื่อง คุณมีข้อผูกพันที่จะต้องให้การตอบข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องตาม

ด้านการอนุรักษ์ที่เหมาะสมมาใช้ในสถานกิจการของคุณ และโดยการรีไซเคิล การนำากลับมาใช้ใหม่ หรือการใช้วัตถุดิบ

คำาขอนั้น และ Oracle สงวนสิทธิ์ในการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา Oracle อาจยกเลิกความสัมพันธ์เนื่อง จากการ

ทดแทน

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกมัดในการให้ตอบข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องตามคำาขอนั้น

สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้แรงงานนั้นสำาคัญต่อ Oracle เราคาดหวังว่าคุณจะให้บริการและรักษา

เรายังคาดหวังให้คุณร่วมมือกับการขอตรวจสอบซึ่งดำาเนินการโดย Oracle

สภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี และปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และปฏิบัติงานในขณะที่ก็ลดภาระจากการดำาเนินงานและผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งผลต่อสิ่ง
แวดล้อมให้ลดน้อยลงมากที่สุด ต้องนำาขั้นตอนที่เพียงพอมาปฏิบัติเพื่อลดสาเหตุของอันตรายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมใน
การทำางาน ป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในสถานที่ทำางาน และส่งเสริมสถานที่ทำางานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย | หน้าที่ต่อบริษัท
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การรายงานการละเมิด

การบังคับใช้

รายงานการปฏิบัติตนให้ Oracle ได้ทราบ รวมถึงการประพฤติของพนักงานของ Oracle ซึ่งคุณเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าละเมิด

ประมวลจริยธรรมและวิธีจัดการธุรกิจของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการได้จัดวางตำาแหน่งของคุณและ Oracle ในแถวหน้าร่วม

ประมวลจริยธรรมได้เกิดขึ้นจริง ดูเหมือนจะเกิดขึ้น หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดการละเมิดประมวลจริยธรรมนี้ การรายงานการ

กับองค์กรในระดับเดียวกันนั้นทั่วโลก ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับจริยธรรมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและการดำาเนินธุรกิจที่

ละเมิดอย่างทันท่วงทีนั้นเป็นผลดีที่สุดสำาหรับทุกคน รายงานจากพนักงานจะได้รับการจัดการอย่างเป็นความลับที่สุด

ซื่อตรง มาตรฐานของ Oracle บรรลุได้เฉพาะเมื่อมีความร่วมมือกับคุณเท่านั้น Oracle เชื่อมั่นว่าคุณจะยึดมั่นกับมาตรฐาน
ของประมวลจริยธรรมนี้ เราคาดหวังว่าคุณจะเห็นชอบที่จะเคารพประมวลจริยธรรม และรับทราบว่าการปฏิบัติตามประมวล

Oracle รักษาไว้ซึ่งนโยบายที่เปิดกว้างซึ่งเกี่ยวข้องกับคำาถามของคุณ รวมถึงคำาถามใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับจริยกรรมและ

จริยธรรมนี้เป็นสิ่งจำาเป็นเพื่อยังคงสถานะผู้จัดหาสินค้าหรือบริการของ Oracle ของคุณไว้

การประกอบธุรกิจ เพื่อรายงานเหตุ คุณอาจต้องติดต่อที่ปรึกษากฎหมายของ Oracle ภายในท้องถิ่นของคุณ
คุณอาจโทร สายด่วนช่วยเหลือด้านมาตรฐานและจริยธรรมของ Oracle ที่ +1.800.679.7417 โทรฟรี 24 ชั่วโมงต่อ
วัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์ ในการรายงานที่เกี่ยวกับสิ่งอำานวยความสะดวกหรือพนักงานที่อยู่ในสหภาพยุโรป กรุณาโทรที่สาย
ช่วยเหลือ EU ที่ 866.455.1215 คุณอาจรายงานเหตุโดยปกปิดชื่อได้ ตามที่กฎหมายอนุญาต ทางออนไลน์ได้ตลอด
เวลาผ่านเว็บไซต์การรายงานเหตุของ Oracle ซึ่งมีอยู่ที่ https://www.compliance-helpline.com/oracle.jsp
โปรดทราบว่า อาจมีข้อจำากัดบางประการที่ใช้กับการรายงานผ่านสายด่วนช่วยเหลือในสหภาพยุโรป บุคคลภายนอกดำาเนิน
การทั้งสายด่วนช่วยเหลือและเว็บไซต์การรายงานเหตุ

การรายงานการละเมิด | การบังคับใช้
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