หลักจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติทางธุรกิจของผูจัดหาสินคาของ Oracle
1. การนําไปปฏิบัติ
หลักปฏิบัตินี้จะใชไดกบ
ั คุณในฐานะที่เปนผูจัดหาสินคาของ Oracle
และบุคลากรทุกคนทีค
่ ุณวาจางหรือมีสวนรวมในการใหบริการกับคุณ (ไมวาจะเใชคําวา
"ผูจัดหาสินคา" หรือ "คุณ"ในเอกสารฉบับนี้) ทั่วโลก Oracle Corporation
และบริษัทในเครือ ของ Oracle (“Oracle”)
กําหนดใหคณ
ุ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดทัง้ หมดที่เกี่ยวของกับธุรกิจของคุณ
ไมวาจะดําเนินการที่ใด จะตองยึดถือตามหลักปฏิบัติน
2. การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ
การปฏิบัติตามไมไดหมายถึงเพียงการยินยอมทําตามกฎหมายเทานั้น
แตยังหมายถึงการดําเนินธุรกิจในวิธีที่เห็นคุณคาของความรับผิดชอบอยางมีจรรยาบรรณขอ
งคุณและทําใหเรื่องเหลานี้บรรลุผลสําเร็จอีกดวย
ในที่ที่กฎหมายทองถิน
่ มีความเขมงวดนอยกวาหลักปฏิบัตน
ิ ี้ คุณตองปฏิบัตต
ิ ามหลักปฏิบัติ
ถึงแมวาการกระทําของคุณอาจชอบดวยกฎหมายอยูแลว ในทางตรงกันขาม
หากกฎหมายทองถิน
่ เขมงวดกวาหลักปฏิบัตินี้ อยางนอยทีส
่ ุด
คุณตองปฏิบัติตามกฎหมายทองถิน
่ เหลานั้นเสมอ
Oracle รักษาไวซึ่งการติดตอทางธุรกิจที่เปดเผยและตรงไปตรงมากับผูจัดหาสินคาทุกราย
และพยายามพัฒนาความสัมพันธทเี่ ปนประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย Oracle
คาดหวังวาคุณจะยึดมั่นตอมาตรฐานทางจรรยาบรรณขั้นสูง
และหลีกเลี่ยงการเขาไปเกี่ยวพันกับกิจกรรมใดๆ
ที่อาจทําใหดูเหมือนเปนเรื่องทีไ
่ มเหมาะสม
หามทําการจายเงินที่ไมเหมาะสมหรือคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ
คุณตองไมใหหรือสัญญาวาจะใหเงินหรือสิ่งของที่มีมูลคาใดๆ ที่เปนการทุจริต
ทั้งทางตรงหรือทางออม แกเจาหนาที่ของรัฐบาลหรือหรือองคกรระหวางประเทศของรัฐ
พรรคการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกตัง้ ตําแหนงทางการเมือง หรือกรรมการบริษัท เจาหนาที่
พนักงาน หรือตัวแทนของลูกคาหรือผูจด
ั หาสินคาเชิงพาณิชยใดๆ
เพื่อวัตถุประสงคในการไดรับหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจหรือรักษาการไดเปรียบโดยไมเหมาะสม
คุณตองไมเขารวมในการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจใดๆ
ที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาไมไดสนับสนุนอยางเปนทางการ
คุณตองไมใหขอมูลทีอ
่ าจตีความไดวาเปนการสนับสนุนการคว่ําบาตรที่ไมไดรับการสนับสนุ
นอยางเปนทางการดังกลาว
การยึดถือหลักคุณธรรมดานการเงิน
คุณตองบันทึกการทําธุรกรรมทัง้ หมดที่เกีย
่ วของกับสัญญาของคุณกับ Oracle
และแบบฟอรมการสั่งซื้อที่เกียวของเปนเอกสาร ในสมุดบัญชีการเงิน บันทึก ใบแจงยอด
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และในรายงานอยางถูกตอง รวมทั้งเอกสารอืน
่ ๆ ที่จัดให Oracle
และปองกันมิใหมีขอตกลงนอกเหนือจากในเอกสาร
ไมวาจะเปนทางวาจาหรือลายลักษณอก
ั ษร
การจัดการและการชําระเงินทุนที่เกีย
่ วกับการติดตอธุรกิจกับ Oracle
ตองเปนไปตามสัญญาของ Oracle
ที่เขียนเปนลายลักษณอักษรและที่ไดรับการอนุญาตอยางเหมาะสม
พรอมกับขั้นตอนทีม
่ ีการกําหนดอยางชัดเจน
ตองไมเปลี่ยนแปลงแกไขเอกสารโดยไมเหมาะสม หรือใหผูทไ
ี่ มมีอํานาจที่ถูกตองลงนาม
หามมีรายการทรัพยสินทีถ
่ ูกปกปดหรือไมไดมีการบันทึกซึง่
ที่เกีย
่ วของกับการติดตอธุรกิจของ Oracle เพื่อวัตถุประสงคใดๆ
สมุดบัญชีการเงิน บันทึก และใบแจงยอดของคุณ
ตองลงบันทึกทรัพยสน
ิ และความรับผิดทัง้ หมดอยางเหมาะสมและสะทอนใหเห็นถึงการติดต
อธุรกิจทัง้ หมดของบริษัทของคุณทีเ่ กี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการของ Oracle
อยางถูกตอง
และตองเก็บบันทึกทางธุรกิจของคุณตามนโยบายการเก็บบันทึกและตามกฎหมายและขอกํา
หนดกําหนดทีเ่ กี่ยวของทั้งหมด
นโยบายของ Oracle
คือการรายงานผลประกอบการทางการเงินและความกาวหนาที่สําคัญอื่นๆ
ของตนอยางครบถวน ตรงไปตรงมา ถูกตอง ตามกําหนดเวลาและอยางสมเหตุสมผล
Oracle คาดหวังวาคุณจะปฏิบัติตามนโยบายนี้
และตามกฎหมายและขอกําหนดทเกี
ี่ ่ยวของทั้งหมด
มารยาทในการใหทางธุรกิจที่สามารถปฏิบัติได
คุณตองใชดุลพินิจและความใสใจเพื่อตรวจสอบใหแนใจวาคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรหรือตั
วแทนตางๆ ของ Oracle
สมเหตุสมผลและเปนไปตามหลักการดําเนินธุรกิจตามปกติและเหมาะสม
และไมสามารถตีความไดวาเปนการใหสินบน หรือเปนการชักนําที่ไมเหมาะสม
หรือเปนการละเมิดกฎหมาย และ/หรือขอกําหนดทีบ
่ ังคับใช ไมวากรณีใดๆ
หามมิใหคุณเสนอหรือรับเลี้ยงมื้ออาหารเพื่อธุรกิจหรือเขารวมในงานเลี้ยงทางธุรกิจในสถาน
บันเทิงสําหรับผูใหญ
ในทุกๆกรณีมารยาทในการใหทางธุรกิจตองไมสามารถตีวามวาเปนการจงใจที่จะโนมนาวกา
รตัดสินใจของผูรับซึ่งเปนการปองกันการเลือกปฏบัติทไ
ี่ มยุติธรรมหรือไดรับผลประโยชนที่ไ
มเหมาะสมแนวทางโดยทั่วไปในการประเมินวาความเอื้อเฟอ
 ทางธุรกิจมีความเหมาะสมหรือ
ไมนั้น คือหากมีการเปดเผยสูทส
ี่ าธารณะ จะสรางความอับอายใหกับตัวคุณ ตอ Oracle
หรือตอผูรับหรือไมนั้นเอง
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มารยาทในการรับทางธุรกิจที่สามารถปฏิบัติได
คุณตองรับผิดชอบในการตรวจสอบใหแนใจวาการรับความเอื้อเฟอทางธุรกิจ ของขวัญ
หรือการเลีย
้ งรับรองใดๆ
มีความเหมาะสมและไมสามารถนําไปตีความอยางมีเหตุผลวาเปนความพยายามจากฝายที่น
ำเสนอเพื่อรักษาไวซึ่งการไดรับการปฏิบัตท
ิ ี่อํานวยประโยชน
มิฉะนั้นก็จะถือเปนการละเมิดกฎหมาย และ/หรือขอกําหนดทีบ
่ ังคับใช
กฎหมายตอตานการผูกขาดและการแขงขันทางการคา
หลายประเทศมีกฎหมายและขอกําหนด ซึง่ โดยปกติจะเรียกวา
กฎหมายตอตานการผูกขาดหรือการแขงขันทางการคา
ที่หามมิใหมีการจํากัดการคาที่ไมชอบดวยกฎหมาย
คุณตองปฏิบัติตามกฎหมายเหลานี้ตลอดเวลา
กฎหมายเหลานี้ออกแบบมาเพื่อคุมครองผู

บริโภคและคแข
ู งขันในเรื่องหลักการทําธุรกิจทีไ
่
มยุตธ
ิ รรมและเพื่อสนับสนุนและปกปองการแขงขันที่ดี Oracle
มุงมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการผูกขาดหรือการแขงขันของทุกประเทศอยางเคร
งครัด
กฎหมายตอตานการผูกขาดและการแขงขันจะแตกตางกันไปในแตละประเทศ
แตโดยทัว่ ไปแลว
กฎหมายดังกลาวจะหามมิใหมีการทําขอตกลงหรือการดําเนินการที่ลดการแขงขันโดยไมสง
ผลดีตอผูบริโภค
จากกิจกรรมทัง้ หลายทีม
่ ักพบวาเปนการละเมิดกฎหมายตอตานการผูกขาดหรือการแขงขันคื
อ ขอตกลงหรือความเขาใจในระหวางผูแขงขันเพือ: กําหนดหรือควบคุมราคา
กําหนดโครงสราง
หรือควบคุมการประกวดราคาเพื่อกํากับสัญญากับผูแขงขันหรือตัวแทนจําหนายที่เจาะจง
(การตกลงรวมกันกําหนดราคาประมูล) คว่ําบาตรผูจัดหาสินคาหรือลูกคาบางราย
แบงหรือจัดสรรตลาดหรือลูกคา
หรือจํากัดการผลิตหรือการขายผลิตภัณฑหรือสายผลิตภัณฑเพื่อวัตถุประสงคดา นการตอตา
นการแขงขัน
ขอตกลงดังกลาวขัดกับนโยบายของรัฐและขัดกับนโยบายของ Oracle
คุณตองไมเขารวมในปฏิบัติการหรือการเจรจาในเรื่องดังกลาวกับ Oracle หุนสวนรายอื่นๆ
ของ Oracle หรือผูแทนของบริษัทอืน
่ ๆ
คุณตองหลีกเลีย
่ งการเจรจากับบรรดาผูแขงขันเกี่ยวกับ (1) ราคา (2) ตนทุน (3)
กําไรหรืออัตรากําไร (4) ปริมาณการผลิต หรือ (5)
เสนอราคาหรือประมูลสําหรับธุรกิจของลูกคาอยางใดอยางหนึ่ง
ขอตกลงหรือการจัดการอืน
่ ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับ สัญญาบังคับมิใหขายสินคาของคูแขง
การบังคับพวงสินคา ขอตกลงกับลูกคาเกี่ยวกับราคาขายปลีก
หรือการจัดการทีม
่ ีขอจํากัดกับผูจัดหาสินคาหรือลูกคา
การคิดราคากับลูกคาที่เปนคูแขงในราคาที่แตกตางกัน หรือการตัง้ ราคาต่ํากวาทุน
ถือเปนความเสี่ยงที่สําคัญภายใต
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สัญญาตอตานการผูกขาดหรือการแขงขันภายในประเทศและของสหรัฐฯ
คุณไมควรลงนามในขอตกลงหรือการจัดการดังกลาว โดยไมไดใหฝายกฎหมายของ
Oracle พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติ
คุณควรตระหนักวากฎหมายตอตานการผูกขาดของสหรัฐฯ สามารถนํามาบังคับใชกบ
ั คุณได
เนื่องจากกฎหมายเหลานี้ใชกบ
ั การปฏิบัติการและการติดตอธุรกิจทีเ่ กี่ยวของกับการนําเขา
หรือการสงออกจากสหรัฐฯ
หามมิใหใชวิธีการแขงขันที่ไมยุตธ
ิ รรมและการปฏิบัติการทีห
่ ลอกลวงเชนกัน
ตัวอยางของเรื่องดังกลาวซึ่ง รวมถึง
การทําการดําเนินการแทนเปนเท็จหรือทีท
่ ําใหเขาใจผิด เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการของ
Oracle หรือของคุณ การใสรายคูแขงของ Oracle
หรือผลิตภัณฑหรือบริการของคูแขงอยางผิดๆ
เรียกรองเงินคืนสําหรับผลิตภัณฑหรือบริการโดยปราศจากขอเท็จจริงเพื่อพิสูจนดว ยหลักฐา
นพยาน หรือใชเครื่องหมายทางการคาของ Oracle
หรือของบริษัทอื่นเพื่อสรางความสับสนใหกับลูกคาในฐานะที่เปนแหลงที่มาของผลิตภัณฑ
หรือบริการ
ทรัพยสินทางปญญาและขอผูกมัดเรื่องการรักษาความลับ
Oracle
เคารพสิทธิใ์ นทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นและคาดวาบริษัทอื่นจะเคารพสิทธิ์ในทรัพยสน
ิ
ทางปญญาของตน คุณตองรับผิดชอบในการปกปองสิทธิใ์ นทรัพยสินทางปญญาของ
Oracle
สวนสําคัญของการปกปองดังกลาวคือการรักษาความลับของความลับทางการคาและขอมูล
กรรมสิทธิ์ของ Oracle คุณตองเคารพทรัพยสินทางปญญาของ Oracle
และตองไมใชเทคโนโลยีที่ไดรับสิทธิบัตรของ Oracle หรือทําสําเนาซอฟตแวร เอกสาร
หรือวัสดุที่มีลข
ิ สิทธิ์ โดยไมไดรับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษร
ในระหวางการทํางานใหหรือทํางานกับ Oracle และคุณตองไมใชขอมูลกรรมสิทธิ์
เทคโนโลยีที่ไดรับการจดสิทธิบัตร หรือซอฟตแวร เอกสาร
หรือวัสดุที่มีลข
ิ สิทธิ์ของบริษัทอืน
่ โดยไมไดรับอนุญาต
คุณตองรักษาขอมูลทีเ่ ปนความลับ โดยไมสงผาน ตีพม
ิ พ ใช หรือเปดเผยขอมูลนั้น
นอกเหนือจากเพือ
่ ความจําเปนตามการดําเนินธุรกิจตามปกติ
หรือตามทีไ
่ ดรับคําสัง่ หรืออนุญาตจาก Oracle
คุณตองปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความลับของขอมูลทีเ่ หมาะสม
เนื้อหาที่มีขอมูลทีเ่ ปนความลับหรือทีไ
่ ดรับการปกปองจากมาตรฐานการรักษาความเปนสวน
ตัว
ควรเก็บไวในที่ที่ปลอดภัยและรวมแบงปนเฉพาะกับพนักงานที่จําเปนตองทราบขอมูลเปนก
ารภายในเทานั้น ตัวอยางเชน ขอมูลลับอาจรวมถึงแตไมจํากัดเพียง ซอรสโคด ซอฟตแวร
และสิง่ ประดิษฐใหมหรือความกาวหนาอื่นๆ (โดยไมคํานึงถึงขั้นตอนของความกาวหนา)
ที่ไดมีการพัฒนาหรือไดรับใบอนุญาตจากหรือเพือ
่ Oracle แผนการตลาดและการขาย
การวิเคราะหการแขงขัน แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ การตั้งราคาที่ไมเปดเผยตอสาธารณะ
สัญญาหรือการเขาถือสิทธิ์ที่กําลังจะเกิดขึน
้  แผนหรือประมาณการทางธุรกิจและการเงิน
กระบวนการและหลักปฏิบัติทางธุรกิจภายใน และขอมูลลูกคาเปาหมาย ลูกคา และพนักงาน
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การปกปองขอมูลที่เปนความลับ
คุณจําเปนตองปกปองขอมูลทีเ่ ปนความลับ (ซึ่งรวมถึง "ขอมูลสวนบุคคล")
ที่คณ
ุ สามารถเขาถึงอันเนื่องมาจากการใหบริการของคุณตอ Oracle
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของผูจัดหาสินคา/ผูรับเหมาของ Oracle
ระบุมาตรฐานและวิธีดําเนินการรักษาความปลอดภัยที่ตอ
 งปฏิบัตต
ิ าม
เมื่อเขาใชขอมูลลับของ Oracle เครือขายของ Oracle หรือเครือขายของลูกคาของ Oracle
คุณตองปฏิบัติตามนโยบายเหลานี้เมื่อรวบรวมหรือทําการประมวลขอมูลทีเ่ ปนความลับที่เกี่
ยวของ
กฎหมายหลักทรัพยและการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน
คุณไดรับการคาดหวังวาตองปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและการซื้อขายหลักทรัพ
ยโดยใชขอมูลภายในเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยของ Oracle ที่ใชในสหรัฐฯ
และตางประเทศทั้งหมดอยางเต็มที่ หลักทรัพย หมายถึงหุนสามัญ พันธบัตร
ตราสารอนุพันธ (อาทิ ออปชั่น (สัญญาสิทธิ์ที่ผูขายมีภาระตองปฏิบัตต
ิ ามพันธะในสัญญา
ในขณะที่ผูซื้อมีสิทธิท
์ ี่จะเลือกใชสท
ิ ธิ์หรือไมก็ได), ฟวเจอร (สัญญาซื้อขายลวงหนา)
และสวอป (ขอตกลงระหวางบุคคลตัง้ แต 2
ฝายขึ้นไปในการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต) และตราสารทางการเงินอื่นๆ
กฎหมายและขอกําหนดดานหลักทรัพยของรัฐและรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ
หามมิใหคุณใชขอความที่มีนัยยะสําคัญ ที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ (หรือที่เรียกวา
"ขอมูลภายใน") เพื่อการไดเปรียบสวนบุคคลและเปดเผยขอมูลนีแ
้ กผูอื่น
กอนทีข
่ อมูลดังกลาวจะหาไดอยางกวางขวาง
คุณจะทําใหตวั คุณเองและบริษัทของคุณตองรับผิดทางแพงและอาญา
หากคุณหรือสมาชิกทีใ่ กลชิดในครอบครัวคุณซื้อขายหลักทรัพย
ในขณะที่คุณมีขอมูลภายใน
หรือหากคุณแจงขอมูลดังกลาวใหบุคคลหรือหนวยงานใดเพื่อใหใชขอมูลนั้นในการซื้อขาย
หลักทรัพย
ขอมูลทีม
่ ีนัยยะสําคัญ คือขอมูลใดๆ
ที่นักลงทุนที่มเี หตุผลเห็นวามีความสําคัญในการตัดสินใจทีจ
่ ะซื้อ เก็บ หรือขายหลักทรัพย
รวมถึงขอมูลใดๆ ทีส
่ ามารถคาดหมายอยางสมเหตุผลไดวา จะทําใหราคาหลักทรัพยของ
Oracle หรือหลักทรัพยของบริษัทอืน
่ ที่ขอมูลนั้นเกีย
่ วของเปลี่ยนแปลงได
ขอมูลดังกลาวอาจรวมถึงผลการดําเนินงานทางการเงิน
หรือการเปลีย
่ นแปลงที่มีนัยยะสําคัญของผลการดําเนินงานทางการเงินหรือสภาพคลอง
(รวมถึงประมาณการ)
การควบกิจการครัง้ ใหญที่อยูระหวางการดําเนินการหรือทีก
่ ําลังจะเกิดขึ้น การเขาถือสิทธิ์
การรวมลงทุน หรือ การขายบริษัท การไดรับการตัดสินหรือการยกเลิกสัญญาครั้งสําคัญ
การเปลี่ยนแปลงผูบริหารหลัก การเปลีย
่ นแปลงผูสอบบัญชี
ความรูเรื่องคุณสมบัตจ
ิ ากความคิดเห็นหรือรายงานของผูสอบบัญชี
หรือการเปลีย
่ นแปลงใดๆในความสามารถซึ่งไดมาจากรายงานของผูสอบบัญชีฉบับกอนหน
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านี้ การดําเนินคดีหรือการสอบสวนทีม
่ ีนัยยะสําคัญที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดวาจะเกิด
และการไดหรือสูญเสียลูกคาหรือผูจด
ั หาสินคารายสําคัญ
หากคุณมีขอมูลที่มีนัยยะสําคัญ ที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ
คุณตองไมซื้อขายหลักทรัพยของ Oracle
หรือหลักทรัพยของบริษัทอื่นทีข
่ อมูลนั้นเกี่ยวของ
คุณตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการอื่นใดเพื่อใหไดเปรียบหรือสงขอมูลทีม
่ ีนัยยะส
ำคัญที่คณ
ุ ไดรับจากการมีความสัมพันธกับ Oracle ไปใหผูอื่น (อาทิ "ขอแนะนํา")
จนกวาขอมูลนั้นไดมีการเปดเผยตอสาธารณชนทั่วไป โดยผานขาวประชาสัมพันธหรืออืน
่ ๆ
สื่อไดมีการเผยแพรขอมูลนี้ และบรรดานักลงทุนมีเวลาในการประเมินขอมูล
การกําหนดขอบเขตเหลานี้ยังใชปฏิบัติกบ
ั คูสามีภรรยาและสมาชิกในครอบครัวอีกดวย
การปฏิบัติตามกฎหมายการสงออก
กฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกของสหรัฐอเมริกาบังคับใชกับการสงออก
การสงออกตอ และการใชสินคาบริโภคและขอมูลทางเทคนิคดัง้ เดิมของสหรัฐฯ ทัง้ หมด
ไมวาจะอยู ณ ที่แหงใด Oracle กําหนดใหคุณปฏิบัติตามกฎหมายการสงออกของสหรัฐฯ
และของพหุภาคีและของตางประเทศทีเ่ หมาะสมอยางครบถวน
การไมปฏิบัติตามอาจสงผลใหคณ
ุ หรือ Oracle
ตองสูญเสียหรือถูกจํากัดสิทธิพิเศษดานการสงออก
การละเมิดกฎหมายเหลานี้ยังเปนผลใหตองถูกปรับหรือถูกจําคุกอีกดวย
คุณตองรับผิดชอบในการทําความเขาใจถึงวิธีการใชกฎหมายการควบคุมการสงออกและการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเหลานี้ เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาจะไมมีการสงออกตัวเลข ขอมูล
โปรแกรม และ/หรือวัสดุอันเนื่องมาจากบริการ (หรือตัวผลิตภัณฑโดยตรง)
ทั้งทางตรงหรือทางออม ที่ละเมิดกฎหมายเหลานี้
หรือนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคทก
ี่ ฎหมายเหลานี้หามไว
ความขัดแยงทางผลประโยชน
คําวา “ความขัดแยงทางผลประโยชน” หมายถึงสถานการณใดๆ
ที่สามารถทําใหเกิดความสงสัย
เกี่ยวกับความสามารถของคุณในการดําเนินการโดยไมเอาเรื่องสวนตัวมาเกี่ยวของของคุณ
ที่เกีย
่ วกับผลประโยชนของ Oracle Oracle
ตองการใหความซื่อสัตยของผูจัดหาสินคาของตนนั้นปราศจากความขัดแยงทางผลประโยช
น สถานการณความขัดแยงทางผลประโยชนอาจเกิดขึ้นไดหลายวิธี
หากคุณรูสึกวาคุณมีความขัดแยงผลประโยชนจริงๆ หรือทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ไดกับ Oracle
หรือพนักงานคนใดๆของ Oracle คุณตองรายงานรายละเอียดทีเ่ กีย
่ วของทังหมดให Oracle
ทราบ
ความสัมพันธทางธุรกิจและการจางงาน
Oracle ยืนยันหลักการดานโอกาสทางธุรกิจและการจางงานที่เทาเทียมกัน
โดยไมคํานึงถึงลักษณะพิเศษที่อาจตองการความชวยเหลือรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเชื้อชาติ
ศาสนา สัญชาติ สีผิว เพศ การจําแนกเพศ อายุ ความพิการ การตั้งครรภ สถานภาพสมรส
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เชื้อชาติ/บรรพบุรุษ สถานภาพทางทหาร หรือรสนิยมทางเพศ นโยบายของ Oracle
หามมิใหมีการกอกวนในทุกรูปแบบ และ Oracle
คาดหวังวาคุณจะจัดหาสภาพแวดลอมการทํางานที่ปราศจากการกอกวน
เราเรียกรองใหคุณปฏิบัติงานและสนับสนุนสภาพแวดลอมการทํางานที่ปราศจากการกอกวน
ตามความเหมาะสมภายใตกฎหมายภายในประเทศ

3. ปญหาเรื่องการทําสัญญาโดยทัว
่ ไป
Oracle
คาดหวังวาตัวคุณและพนักงานของคุณจะแขงขันอยางยุติธรรมและมีจรรยาบรรณสําหรับโอ
กาสทางธุรกิจทุกเรือ
่ ง สําหรับโอกาสทางธุรกิจทุกเรื่อง
พนักงานของคุณที่เกียวของกับการขาย หรือการออกใบอนุญาตของผลิตภัณฑ/บริการ
การเจรจาตอรองขอตกลง หรือการใหบริการแก Oracle
ไดรับการคาดหวังวาพวกเขาตองเขาใจและยึดถือเงื่อนไขขอตกลงทีม
่ ีการทําสัญญากัน
คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาถอยแถลง การสือ
่ สาร และการดําเนินการแทนให Oracle
ทั้งหมดถูกตองและเปนความจริง
การติดตอธุรกิจกับรัฐบาล
คุณตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ
ที่บังคับใชกับการไดมาของสินคาและบริการโดยหนวยงานของรัฐใดๆ ของประเทศใดๆ
และการปฏิบัตงิ านของสัญญาของรัฐบาลอยางเครงครัด
กิจกรรมทีอ
่ าจเหมาะสมเมื่อติดตอธุรกิจกับลูกคาที่ไมใชรัฐบาล
อาจจะไมเหมาะสมและแมกระทัง่ ผิดกฎหมาย เมื่อเปนการติดตอธุรกิจกับรัฐบาล
หากคุณติดตอธุรกิจกับหนวยงานรัฐบาลใดๆ รวมถึงองคกรระหวางประเทศของรัฐ
คุณตองรับผิดชอบในการเรียนรูและปฏิบัตต
ิ ามกฎเกณฑทั้งหมดทีบ
่ ังคับใชกบ
ั การทําสัญญา
กับรัฐบาลและการทํางานรวมกันกับเจาหนาที่และพนักงานของรัฐ
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอกําหนดตอไปนี้:
•

•

ในการติดตอธุรกิจกับพนักงานและเจาหนาที่ของรัฐ
คุณตองไมใหหรือเสนอของกํานัล ของขวัญ ความชวยเหลือ การเลีย
้ งรับรอง เงินกู
หรือสิง่ ใดๆ ที่มีมูลคาทางการเงินไมวาจะทางตรงหรือทางออม
แกพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ยกเวนแตกฎหมายที่บังคับใชยินยอมใหดําเนินการดังกลาว
คุณตองจัดใหมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและใหมการอนุมต
ั ิลวงหนาในเรื่องการ
ใหเงินหรือใหของขวัญใดๆ ดังกลาวแกหรือในนามของเจาหนาที่ของรัฐ
เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาไดมีการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายภายในประเทศและของสหรัฐอ
เมริกา
คุณตองไมจัดหา พยายามจัดหา เสนอ หรือเรียกรองเงินสินบน
ไมวาโดยตรงหรือโดยออม
เพื่อใหไดรับหรือรับการปฏิบัติทไ
ี่ ดเปรียบทีเ่ กี่ยวของกับการติดตอทางธุรกิจ
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การวิ่งเตนของเจาหนาที่ของรัฐ
โดยทัว่ ไปแลว การวิ่งเตนคือกิจกรรมใดๆ ทีพ
่ ยายามจะมีอิทธิพลตอกฎหมาย ขอกําหนด
นโยบาย และกฎเกณฑ อยางไรก็ตาม ในขอบเขตอํานาจบางแหง
คําจํากัดความทางกฎหมายของคําวา "การวิ่งเตน"
อาจหมายรวมถึงกิจกรรมการจัดซือ
้ และการพัฒนาธุรกิจดวย
คุณตองไมวิ่งเตนกับรัฐบาลในนามของ Oracle
เวนเสียแตคุณไดรับการวาจางเปนการเฉพาะเจาะจงจาก Oracle เพื่อดําเนินการนั้น
โดยมีขอตกลงทีเ่ ปนลายลักษณอก
ั ษร Oracle
จะวิ่งเตนและรักษาบริษัทของตนเองบริษัทของตนเองโดยตรงในเรื่องความสัมพันธกบ
ั รัฐ
หรือวิ่งเตนในเรื่องของ Oracle Oracle
ตองไมใชที่ปรึกษา/นักลอบบี้ดา นความสัมพันธกับรัฐทีค
่ ุณวาจาง
นอกเหนือจากสัญญาที่ทําแยกตางหากกับ Oracle
และคุณตองไมใชทป
ี่ รึกษา/นักลอบบี้ของ Oracle
เพื่อวัตถุประสงคดานการวิ่งเตนนอกเหนือจากสัญญาที่ทําแยกตางหากของตัวคุณเอง
4. การรายงานการละเมิด
รายงานให Oracle ทราบเรื่องการดําเนินการใดๆ รวมถึงการดําเนินการของพนักงานของ
Oracle ที่คณ
ุ เชื่ออยางสุจริตใจวาเปนการละเมิดหลักปฏิบัตน
ิ ี้จริง ที่เห็นไดชัด
หรือทีอ
่ าจเกิดขึ้นได การรายงานการละเมิดโดยทันทีจะเปนผลประโยชนของทุกคน
รายงานเหลานี้จะไดรับการจัดการอยางเปนความลับเทาที่จะเปนไปได
Oracle จะยังคงรักษาไวซึ่งนโยบาย "เปดประตู" ใหกับคําถามของคุณ รวมถึงคําถามใดๆ
ที่เกีย
่ วของกับหลักปฏิบัตแ
ิ ละจริยธรรมทางธุรกิจ ถาตองการรายงานปญหา
คุณสามารถติดตอทีป
่ รึกษาทางกฎหมายของ Oracle ประจําทองที่ของคุณ
คุณยังสามารถโทรไปที่ศน
ู ยชวยเหลือดานการปฏิบัติตามหลักปฏิบัตแ
ิ ละจรรยาบรรณของ
Oracle ไดที่ 8006797417 โดยไมเสียคาใชจายไดตลอดเวลาอีกดวย
หากกฎหมายยินยอม คุณสามารถรายงานปญหาโดยไมเปดเผยชื่อ
ทางเว็บไซตการรายงานปญหาของ Oracle ไดทุกเวลาที่ https://www.compliance
helpline.com/oracle.jsp โปรดทราบวา ในสหภาพยุโรป
อาจมีการกําหนดขอบเขตบางเรื่องกับการรายงานทางศูนยชวยเหลือ หนวยงานภายนอก
ไมใช Oracle จะบริหารจัดการทัง้ ศูนยชวยเหลือและเว็บไซตการรายงานปญหา
ศูนยชว ยเหลือจะมีเจาหนาที่ประจําการตลอดเวลา
และเว็บไซตการรายงานปญหาจะพรอมใหคณ
ุ ใชงานไดตลอดเวลา
5. การบังคับใช
หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูจัดหาสินคา
ทําใหคุณกาวล้ําหนาไปพรอมกับบริษัทตางๆ
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ทั่วโลกทีม
่ ุงเนนเรื่องการใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจทีซ
่ ื่อสัตยและจรรยาบรรณทางธุร
กิจทีเ่ ขมแข็ง
มาตรฐานของเราจะบรรลุเปาหมายไดไดก็ตอ
 เมื่อไดรับความรวมมือจากคุณเทานั้น Oracle
เชื่อมัน
่ วาคุณจะยอมรับวาคุณตองยึดมัน
่ ในมาตรฐานของหลักปฏิบัตินี้
คุณตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักปฏิบัตินี้
และยอมรับวาการปฏิบัติตามหลักปฏิบัตน
ิ ี้เปนสิ่งที่จําเปนในการรักษาสถานภาพของคุณ
ในฐานะที่เปนผูจัดหาสินคาของ Oracle
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