หลัักจรรยาบรรณสำหรัับซััพพลายเออร์์
และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
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เรีียน ซััพพลายเออร์์
และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจผู้้�มีอุุป
ี การคุุณของเรา:
บริิษััท Comcast Corporation ซึ่่�งรวมถึึง Comcast Cable,
NBCUniversal และ Sky (เรีียกรวมกัันว่่า “เรา” “ทางเรา” “ของเรา” หรืือ “บริิษััท”)
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำเนิินงานด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตและเป็็นไปตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�บัังคัับใช้้
ดัังนั้้�นเราจึึงได้้สร้้าง “หลัักจรรยาบรรณสำหรัับซััพพลายเออร์์และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ” (“หลัักจรรยา
บรรณ”) ซึ่่�งกำหนดมาตรฐานที่่�คาดหวัังจากซััพพลายเออร์์หรืือพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�ประกอบ
ธุุรกิิจกัับเรา
ตามที่่�ใช้้ในหลัักจรรยาบรรณนี้้� “ซััพพลายเออร์์” หมายถึึงบริิษััทหรืือบุุคคลที่่�จััดหาผลิิตภััณฑ์์
พนัักงาน หรืือบริิการแก่่เรา รวมถึึงบุุคลากร ผู้้�รัับเหมาช่่วง และตััวแทนของบุุคคลดัังกล่่าว
“พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ” หมายถึึงนิิติิบุุคคลอื่่�นใดที่่�มีีหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจกัับเรา
โดยการประกอบธุุรกิิจกัับเราหรืือกระทำการในนามของเรา ซััพพลายเออร์์และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจของ
เรา (“คุุณ”) มีีบทบาทสำคััญในธุุรกิิจของเรา และเราคาดหวัังให้้คุุณ รวมถึึงคนงานและผู้้�รัับเหมา
ช่่วงของคุุณ ดำเนิินการอย่่างมีีจริิยธรรม มีีส่่วนร่่วมในพัันธสััญญาในหลัักจรรยาบรรณนี้้� และปฏิิบััติิ
ตามหลัักการดัังกล่่าวและนโยบายอื่่�น ๆ ที่่�เราอาจนำใช้้กัับซััพพลายเออร์์และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
ในขณะที่่�คุุณมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับเราหรืือกระทำการในนามของเรา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เราคาดหวัังให้้
คุุณดำเนิินการตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดหาผลิิตภััณฑ์์ พนัักงาน หรืือ
บริิการของคุุณแก่่หรืือสำหรัับบริิษััทของเรา คุุณรัับทราบว่่าคุุณจะปฏิิบััติิตามหลัักจรรยาบรรณและข้้อ
กำหนดของหลัักจรรยาบรรณนี้้�เพื่่�อปฏิิบััติิงานให้้และในนามของบริิษััท

สััญญาของคุุณกัับเรา ในขอบเขตที่่�มีีความไม่่สอดคล้้องกัันระหว่่างหลัักจรรยาบรรณนี้้�และบทบััญญััติิ
ใด ๆ ในสััญญาของคุุณกัับเรา บทบััญญััติิในสััญญานั้้�นจะมีีผลเหนืือกว่่า หน่่วยธุุรกิิจของบริิษััทยััง
คงรัักษานโยบาย ขั้้�นตอน และการควบคุุมภายในที่่�อิิงตามความเสี่่�ยงซึ่่�งได้้รัับการออกแบบมาอย่่าง
เหมาะสมเพื่่�อรองรัับการมีีส่่วนร่่วมของบริิษััทกัับซััพพลายเออร์์และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�ปฏิิบััติิตาม
มาตรฐานที่่�กำหนดไว้้ในหลัักจรรยาบรรณนี้้� ซึ่่�งรวมถึึงการดำเนิินการตรวจสอบสถานะและการฝึึก
อบรมตามความเสี่่�ยงตามความเหมาะสม ตลอดจนกิิจกรรมเฝ้้าติิดตามและตรวจสอบเกี่่�ยวกัับแนว
ปฏิิบััติิของซััพพลายเออร์์และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหััวข้้อที่่�กล่่าวถึึงด้้านล่่าง
คุุณต้้องทำตามขั้้�นตอนที่่�เหมาะสมเพื่่�อรัับรองว่่ามีีการสื่่�อสารหลัักการในหลัักจรรยาบรรณนี้้�กัับ
พนัักงานของคุุณและตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานของคุุณเอง

หลัักการดำเนิินธุุรกิิจของเราชี้้�นำให้้เราดำเนิินการด้้วยความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
ซััพพล
และพััน�อ ธมิิตรทางธุุรกิิจของเรามีีบทบาท
กัับทุุายเออร์์
กสิ่่�งที่่�เราทำเพื่่
บริิญษัในธุุรกิิ
ัท หลัักการดัั
งกล่่าวจะ
สำคัั
จของเรา
และเราคาดหวัังให้้คุุณ รวมถึึง
แบ่่งออกเป็็นพัันธสััญญาสามประการ ได้้แก่่:

“

พนัักงานและผู้้�รัับเหมาช่่วงของคุุณ จะดำเนิินการ

เรามีี
อย่่•างมีี
จริิคยวามมุ่่
ธรรม�งมั่่�นมีีต่่ส่อ่วนร่่วมในพัันธสััญญาในหลััก
สภาพแวดล้้อมการทำงานของเรา
จรรยาบรรณฉบัั
บนี้้� และปฏิิบััติิตามหลัักการดัังกล่่าว
• เรามีีความมุ่่�น�งมั่่�ๆนต่่ที่่�อ เราอาจใช้้กัับซััพพลายเออร์์และ
และนโยบายอื่่
ลููกค้้าของเราและบริิษััทของเรา

พัันธมิิตรทางธุุรกิิจในขณะที่่�คุุณมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับเรา
• เรามีีความมุ่่�งมั่่�นต่่อ
การปฏิิบััติิตนเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ

หรืือกระทำการในนามของเรา

”

โดยแต่่ละประการจะเชื่่�อมโยงกัันด้้วยความมุ่่�งมั่่�นร่่วมกัันเพื่่�อทำสิ่่�งที่่�
ถููกต้้องแก่่พนัักงาน ลููกค้้า ผู้้�ชม นัักลงทุุน และชุุมชนต่่าง ๆ
ที่่�เราให้้บริิการ

ในกรณีีที่่�หลัักจรรยาบรรณนี้้�กำหนดมาตรฐานที่่�สููงกว่่าที่่�กฎหมายกำหนด เราคาดหวัังให้้ซััพพลาย
เออร์์และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจปฏิิบััติิตามมาตรฐานของเรา ซึ่่�งเป็็นการเสริิมเพิ่่�มเติิมแต่่ไม่่ได้้แทนที่่�
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ปฏิบตั ติ อ่ ผูค้ นอย่างเป็นธรรมและด้วยความเคารพ
• ค่าจ้างและสวัสดิการ จ่ายเงินให้แก่พนักงานของคุณอย่างทันท่วงทีและให้คา่ ตอบแทน (รวมถึงค่าล่วง
เวลาและสวัสดกิ าร) ตามทีก่ ฎหมายและ/หรือสัญญากำ�หนด ควรจ่ายค่าล่วงเวลาให้เท่ากับหรือสูงกว่า
ค่าแรงขัน้ ต่ำ�หรือค่าจ้างรายชัว่ โมงปกติ เราคาดหวังให้คณ
ุ ปฏิบตั ติ ามข้อจำ�กัดทางกฎหมายเกี่ยวกับจำ�นวน
ชัว่ โมงทำ�งานและมาตรฐานสากลใด ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง และห้ามมิให้มกี ารใช้การบังคับให้ท�ำ งานล่วงเวลาหรือ
การหักเงินจากค่าจ้างทีไ่ ม่เป็นธรรม

เราคาดหวังให้คุณแบ่งปันพันธสัญญาของเราที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างให้เกียรติ ว่าจ้างบุคคลดัง
กล่าวโดยพิจารณาจากความสามารถในการทำ�งาน ไม่ใช่ตามลักษณะหรือความเชื่อส่วนบุคคล และ
ปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านแรงงาน
และการจ้างงานที่บังคับใช้
• ไม่่มีีการเลืือกปฏิิบัติั หิ รืือการล่่วงละเมิิด จััดให้้มีแี ละส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมการทำงานที่่�โอบรัับ
ความหลากหลายและไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ ที่่�ซึ่่ง� พนัักงานทุุกคนจะได้้รับั การปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยความเคารพและให้้
เกีียรติิ ซึ่่ง� รวมถึึงการห้้ามการล่่วงละเมิิดหรืือการเลืือกปฏิิบัติั รูิ ปู แบบใด ๆ ตามเชื้้อ� ชาติิ ชาติิพันั ธุ์์� เพศ
รสนิิยมทางเพศ อััตลัักษณ์์หรืือการแสดงออกทางเพศ ศาสนา อายุุ สถานภาพสมรส แหล่่งกำเนิิด
บรรพบุุรุุษ การตั้้�งครรภ์์หรืือการคลอดบุุตร สภาพทางการแพทย์์ ความทุุพพลภาพทางร่่างกายหรืือจิิตใจ
หรืือลัักษณะหรืือสถานะใด ๆ ของบุุคคลที่่�ได้้รับั การคุ้้�มครองตามกฎหมาย (ซึ่่ง� อาจแตกต่่างกัันไปใน
แต่่ละประเทศ) เราจะไม่่ยอมให้้พนักั งานหรืือผู้แ้� ทนของซััพพลายเออร์์หรืือพัันธมิิตรทางธุุรกิิจดำเนิินการ
ใด ๆ ที่่�เป็็นการเลืือกปฏิิบัติั ิ ล่่วงละเมิิด ก้้าวร้้าว ดููถูกู ข่่มขู่่�หรืือตอบโต้้ หรืือไม่่สอดคล้้องกัับ
สถานที่่�ทำงานที่่�ให้้เกีียรติิกันั
• การป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ รับรองว่าแรงงานทัง้ หมดเป็นไปโดยสมัครใจ
และไม่มเี งอื่ นไขทีเ่ ป็นการล่วงละเมิด แสวงประโยชน์ หรอื ผิดกฎหมายในการจ้างงานหรือแนวปฏิบตั ดิ า้ น
ทรัพยากรบุคคลอนื่ ๆ ของคณ
ุ ห้ามสนับสนนุ หรอื มีสว่ นร่วมในแรงงานบังคับ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จ�ำ กัดเพียง
การค้ามนุษย์ ดำ�เนินการตามขัน้ ตอนรับสมัครด้วยความรับผดิ ชอบและให้ตวั แทนและผูจ้ ดั หางานของ
คณ
ุ มีมาตรฐานเดียวกัน ห้ามกำ�หนดข้อจำ�กัดทีไ่ ม่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของ
พนักงานจากหรอื ภายในหรอื ภายนอกสถานทีท่ �ำ งาน รวมถึงการขัดขวางความสามารถของบุคคลดังกล่าว
เพื่อออกจากอาคารสถานทีข่ องคณ
ุ และไม่ยดึ เอกสารประจำ�ตวั หรือเอกสารการเดินทางทีอ่ อกโดยรัฐของ
พนักงาน พนักงานไม่ควรถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอื ค่าใช้จา่ ยใด ๆ เพื่อเข้ารับการสมัครงาน และต้อง
ไม่ถกู กีดกันหรอื เรียกเก็บเงินจากการได้รบั เงินทีค่ า้ งชำ�ระแก่พวกเขา

• สุุขภาพและความปลอดภััย ดำเนิินการตามขั้้น� ตอน การควบคุุม และการป้้องกัันที่่�เหมาะสมเพื่่อ� จััด
เตรีียมสภาพแวดล้้อมการทำงานที่่�ปลอดภััย มั่่�นคง และดีีต่อ่ สุุขภาพให้้กับพนั
ั กั งานและผู้้�รับั เหมาช่่วงของ
คุุณ ตลอดจนผู้ค้� นในชุุมชนที่่�คุุณประกอบการ รัับรองว่่าคุุณปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำหนดทางกฎหมายที่่�บังั คัับใช้้
และแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ที่่ี สุุด
� และพนัักงานของคุุณได้้รับั การฝึึกอบรมที่่�เกี่่ย� วข้้องและได้้รับั คำปรึึกษา
เกี่่ย� วกัับขั้้น� ตอนด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยตามความเหมาะสม
• การป้องกันการใช้แรงงานทยี่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ พนักงานทัง้ หมดต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อกำ�หนด
อายุขัน้ ต่ำ�ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องหรือมีอายุอย่างน้อย 16 ปี แล้วแต่อายุใดจะมากกว่า ห้ามอนุญาตให้
พนักงานผูเ้ ยาว์ (ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎหมายท้องถิน่ ) ทำ�งานกลางคืน ทำ�งานล่วงเวลา หรือทำ�งานที่
เป็นอันตรายใด ๆ
• ห่วงโซ่อปุ ทานทโี่ อบรับความหลากหลาย ปลูกฝังความหลากหลายด้วยการสนับสนุนธุรกิจทีห่ ลาก
หลายและให้โอกาสทีเ่ ป็นธรรมเพื่อประกวดราคาและเข้าทำ�สญ
ั ญา
• การจ้างงานทถี่ กู ต้องตามกฎหมาย ว่าจ้างพนักงานทีม่ สี ทิ ธิต์ ามกฎหมายให้ท�ำ งานในเขตอำ�นาจศาล
ของประเทศที่ตง้ั รวมทัง้ ตรวจสอบเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องตามความเหมาะสม
• เสรีีภาพในการสมาคม ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและระเบีียบข้อ้ บัังคัับในท้้องถิ่่น� ที่่�บังั คัับใช้้ซึ่่ง� ควบคุุมสิิทธิ์์�
ของพนัักงานในการจััดตั้้ง� และเข้้าร่่วมกัับองค์์กรแรงงาน
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ดำเนิินธุุรกิิจของคุุณอย่่างถููกกฎหมาย
และด้้วยความซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิต
เราคาดหวังให้คุณดำ�เนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และมีจริยธรรม และดำ�เนินการตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่บังคับใช้ในประเทศและเขตอำ�นาจศาลที่คุณดำ�เนินการอย่างเต็มที่
• การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บงั คับใช้ภายในรัฐและประเทศที่
คณ
ุ ประกอบการ รวมถึงกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรอื การแข่งขันทางการค้า กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การทำ�งานกับรัฐบาล กฎหมายป้องกันการฟอกเงินและกฎหมายป้องกันการเลี่ยงภาษี และสนธิสญ
ั ญา
และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
• กฎหมายต่่อต้้านการให้้สินิ บน / ต่่อต้้านการทุุจริิต ห้้ามมิิให้้ติดสิ
ิ นิ บนและกระทำการทุุจริิตทุุกรููป
แบบโดยคุุณหรืือบุุคคลใดก็็ตามที่่�กระทำการในนามของคุุณ และปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและระเบีียบข้อ้
บัังคัับว่า่ ด้้วยการต่่อต้้านการทุุจริิต อย่่าพยายามโน้้มน้้าวบุุคคลใด ไม่่ว่า่ ทางตรงหรืือทางอ้้อม (ผ่่าน
บุุคคลที่่�สาม) โดยให้้สินิ บน หรืือเงิินใต้้โต๊๊ะ หรืือวิิธีกี ารที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือผิิดจริิยธรรมอื่่น� ใด หรืือ
ในลัักษณะที่่�อาจกระทบต่่อชื่่อ� เสีียงและค่่านิิยมของบริิษัทั ของเรา ของกำนััลและการเลี้้ย� งรัับรองทาง
ธุุรกิิจทั้้�งหมดที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับบริษัิ ทั ของเราต้้อง: เสนอหรืือยอมรัับโดยมีีวัตถุุป
ั ระสงค์์ทางธุุรกิิจที่่�ถูกู ต้้อง
รอบคอบและสมเหตุุสมผลตามมาตรฐานท้้องถิ่่น� และอุุตสาหกรรม เหมาะสมและไม่่เสี่่ย� งต่่อความ
อัับอายหรืือความเสีียหายต่่อชื่่อ� เสีียงของเรา และเป็็นไปตามกฎหมาย ห้้ามให้้ของกำนััลหรืือการเลี้้ย� ง
รัับรองทางธุุรกิิจใด ๆ ในนามของเราแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ โดยไม่่คำนึึงถึึงจำนวนเงิิน หรืือบริิจาคให้้กับั
พรรคการเมืือง เจ้้าหน้้าที่่� หรืือผู้้�รับสมั
ั คั รชิิงตำแหน่่งที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับงานที่่�คุุณทำเพื่่อ� เรา เว้้นแต่่เราจะ

• การขัดกันทางผลประโยชน์ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ทอ่ี าจเกี่ยวข้องกับการขัดกันทางผลประโยชน์ ห้าม
ใช้ขอ้ มูลของเราเพื่อผลประโยชน์สว่ นตัวหรือเพื่อส่งเสริมธุรกิจหรือกิจกรรมทีแ่ ข่งขันกัน เปิดเผยให้เรา
ทราบถึงความขัดกันทางผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จริง ทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือทีร่ บั รูไ้ ด้กบั งานทีค่ ณ
ุ ทำ�ให้เราซึง่ เป็น
ผลมาจากความสัมพันธ์สว่ นตัวหรือทางธุรกิจกับเราและพนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์และพันธมิตรทาง
ธุรกิจ หรือคูแ่ ข่งของเรา
• บันทึกทางธุรกิจ รักษาบัญชีและบันทึกที่สะท้อนถึงธุรกรรมทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณกับเรา
อย่างถูกต้องและครบถ้วน ห้ามลงรายการใด ๆ ในบัญชีและบันทึกของคุณ หรือดัดแปลง ปิดบงั หรือ
ทำ�ลายเอกสารใด ๆ เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง สถานการณ์ หรือธุรกรรมใด ๆ เราคาดหวังให้คณ
ุ รับรอง
ว่าคุณมีสทิ ธิท์ เ่ี หมาะสมสำ�หรับคำ�สง่ั ซื้อหรือการขอซื้อแต่ละรายการ และรักษาเอกสารสนับสนุนทีเ่ หมาะ
สม
• การใช้ขอ้ มูลภายใน ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพยเ์ มอื่ ครอบครองเอกสาร ข้อมูลทีไ่ ม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ และไม่เปิดเผยข้อมูลดงั กล่าวกับผอู้ นื่ เพื่อจุดประสงค์ทไ่ี ม่เหมาะสม

หลัักการดำเนิินธุุรกิิจของเราชี้้�นำให้้เราดำเนิินการด้้วยความ
ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
กัับทุุกสิ่่�งที่่�เราทำเพื่่�อ
เราคาดหวัังให้้คุุณดำเนิินธุุรกิิจอย่่างซื่่�อสััตย์์และมีี
บริิษััท หลัักการดัังกล่่าวจะ
จริิแบ่่
ยธรรม
นการตามกฎหมายและระเบีี
ยบ
งออกเป็็และดำเนิิ
นพัันธสััญญาสามประการ
ได้้แก่่:

“

ข้้อบัังคัับที่่�บัังคัับใช้้ในประเทศและเขตอำนาจศาล
• เรามีีความมุ่่�งมั่่�นต่่อ
ที่่�คุุณประกอบการอย่่
างเต็็มที่่�
สภาพแวดล้้อมการทำงานของเรา

”

• เรามีีความมุ่่�งมั่่�นต่่อ
ลููกค้้าของเราและบริิษััทของเรา
• เรามีีความมุ่่�งมั่่�นต่่อ
การปฏิิบััติิตนเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
โดยแต่่ละประการจะเชื่่�อมโยงกัันด้้วยความมุ่่�งมั่่�นร่่วมกัันเพื่่�อทำสิ่่�งที่่�
ถููกต้้องแก่่พนัักงาน ลููกค้้า ผู้้�ชม นัักลงทุุน และชุุมชนต่่าง ๆ
ที่่�เราให้้บริิการ

ให้้การอนุุมััติเิ ป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรล่่วงหน้้า
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คุ้้�มครองและเคารพความเป็็นส่่วนตััว
ข้้อมููล และทรััพย์์สินิ
เราคาดหวัังให้้คุุณคุ้้�มครองและใช้้ข้้อมููลหรืือทรััพย์์สิินที่่�เราแบ่่งปัันกัับคุุณอย่่างเหมาะสมเท่่านั้้�น และ
ปฏิิบััติิตามกฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลและความเป็็นส่่วนตััวทั้้�งหมดที่่�บัังคัับใช้้กัับความสััมพัันธ์์
ของคุุณกัับเรา
• เคารพความเป็นส่วนตัว แบ่งปันพันธสัญญาของเราเพื่อคุม้ ครองและเคารพสิทธิค์ วามเป็นส่วนตัวของ
พนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธรุ กิจของเรา และจัดการข้อมูลของบุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง
เราอยูภ่ ายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับมากมายทีค่ วบคุมการเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลสว่ นบุคคล
หากเราแบ่งปันข้อมูลสว่ นบุคคลหรอื ข้อมูลทีม่ กี รรมสิทธิก์ บั คุณเกี่ยวกับเราหรือลูกค้าของเราหรือบุคคลที่
สามอนื่ ๆ หรอื อนญ
ุ าตให้คณ
ุ เข้าถึงได้ คณ
ุ ต้องจัดการและใช้ขอ้ มูลดงั กล่าวตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว
ที่บงั คับใช้และข้อกำ�หนดในสัญญาของคณ
ุ กับเรา คณ
ุ ยังต้องรับรองด้วยว่าเฉพาะบุคลากรทีไ่ ด้รบั อนุญาต
เท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั อนญ
ุ าตให้เข้าถึงข้อมูลของเรา และคณ
ุ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของเราต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้
รับอนญ
ุ าตจากเรา เว้นแต่กฎหมายกำ�หนด คณ
ุ ต้องแจ้งผูต้ ดต
ิ อ่ หลักของคุณที่บริษทั ทันทีหากข้อมูลใด ๆ
ทีเ่ ราให้หรอื ให้คณ
ุ เข้าถึงได้รบั หรอื ต้องสงสัยว่ามีการเข้าถึง สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือมีการเข้าถึง ใช้ หรือ
เปิดเผยอย่างไม่เหมาะสม
• ปกป้้องทรััพย์์สินิ ทางปััญญาและทรััพย์์สินิ อื่่น� ๆ ของเรา ปกป้้องทรััพย์สิ์ นิ ทางปััญญาของเรา
(เช่่น แบรนด์์ เครื่่อ� งหมายการค้้า ความรู้้�เชิิงขั้้น� ตอน สิ่่ง� ประดิิษฐ์์ สิิทธิิบัตั ร เนื้้�อหาและเอกสารที่่�มีี
ลิิขสิิทธิ์์�อื่น่� ๆ ความลัับทางการค้้า กลยุุทธ์์ โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ และทรััพย์สิ์ นิ ที่่�เป็็นสื่่อ� รวมถึึงเว็็บไซต์์
และแอป) จากการเข้้าถึึงโดยไม่่ได้้รับั อนุุญาต โจรกรรม ทำให้้ทรััพย์เ์ สีียหาย โจมตีีทางไซเบอร์์ ใช้้ในทาง
มิิชอบ แจกจ่่ายโดยไม่่ได้้รับั อนุุญาต หรืือการสููญเสีียประเภทอื่่น� ๆ ทรััพย์สิ์ นิ ทางเทคโนโลยีี ระบบอีีเมล
และทรััพย์สิ์ นิ ทางสารสนเทศ และความสััมพัันธ์์กับลู
ั กู ค้้า เป็็นทรััพย์สิ์ นิ ของบริิษัทั และควรใช้้เพื่่อ�

• รักษาระบบทปี่ ลอดภัย ใช้และคงไว้ซง่ึ มาตรการทางกายภาพ ทางเทคนิค และเชิงองค์กรทีเ่ หมาะ
สม เพื่อรับรองความปลอดภัย การรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของระบบ
กระบวนการ และบริการของคุณ และเก็บรักษาข้อมูลทีค่ ณ
ุ ได้รบั จากหรือเข้าถึงจากเราหรือถือครองในนาม
ของเราอย่างปลอดภัย
• ความต่อเนอื่ งทางธุรกิจ ประเมินความเสี่ยงจากเหตุฉุกเฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ และเหตุการณ์ภยพ
ั บิ ตั อิ นื่ ๆ
และใช้แผนทีเ่ หมาะสมและขัน้ ตอนการตอบสนองทีจ่ ะลดผลกระทบของเหตุการณ์ทม่ี ตี อ่ ธุรกิจของคุณ รวม
ถึงการประกันการบริการและแผนการกูค้ นื สำ�หรับผลติ ภัณฑ์และ/หรือบริการทีค่ ณ
ุ มอบให้เรา ตามทีเ่ รา
กำ�หนด

เคารพสิง่ แวดล้อม
เราเชื่อในการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยและทำ�งาน เพื่อให้เรามีโลกที่ยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งเป็นเหตุผลที่ Comcast ได้ให้พันธสัญญาเกี่ยวกับคาร์บอนของตัวเอง และเพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมาย เราจึงมุ่งเน้นไปที่การจัดหาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และวัดและรายงานการปล่อยมลพิษ
ในทำ�นองเดียวกัน เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจของเราดำ�เนินการในลักษณะ
ที่รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสิ่ง
แวดล้อมที่บังคับใช้ เราขอให้ซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจสนับสนุนโครงการริเริ่มที่เกี่ยวข้อง
แต่ละโครงการของเรา และจัดทำ�รายงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความคืบหน้า หากมีการร้องขอ
• แนวปฏิบัติทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ดำ�เนินการปฏิบัติงานของคุณอย่างน้อยในลักษณะที่ใช้ความ
พยายามอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมเพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บรรเทาและจัดการผลกระทบของคุณที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ การ
ปล่อยมลพิษ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำ�เนินธุรกิจของคุณ รวม
ถึงงานของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ดัดแปลงสำ�หรับเรา
• การจััดหาวััสดุุอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ จััดหาวััสดุุผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์อย่่างมีีความรัับผิดิ ชอบ พััฒนาบรรจุุ
ภััณฑ์์ที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพและยั่่ง� ยืืนมากขึ้้น� สำหรัับผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ดังั กล่่าว และลดหรืือขจััดการใช้้สารอัันตรายใน
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่จั� ดั หาให้้แก่่เรา และหากผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของคุุณมีีวัสดุุอั
ั นั ตรายหรืือแร่่ที่่มี� ข้ี อ้ ขััดแย้้ง คุุณต้้องปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมายและระเบีียบข้อ้ บัังคัับที่่บั� งั คัับใช้้ ซึ่่ง� รวมถึึงการติิดฉลาก เมื่่อ� มีีการร้้องขอ คุุณต้้องสนัับสนุุน
ความพยายามใด ๆ ของเราเพื่่อ� ระบุุประเภท แหล่่งกำเนิิด และห่่วงโซ่่การควบคุุมของวััสดุุที่่ใ� ช้้ในการผลิิต
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์

วััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับบริษัิ ทั เท่่านั้้�น
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• ใบอนุุญาตและการรายงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ขอรัับ รัักษาให้้เป็็นปััจจุุบััน และปฏิิบัติั ติ ามกฎการอนุุญาต
ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมและข้้อกำหนดการรายงานที่่�จำเป็็นทั้้�งหมดที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการดำเนิินงานของคุุณ

สอบถามข้อสงสัยและรายงานข้อกังวล
หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติใด ๆ ในหลักจรรยาบรรณนี้ เราขอ
แนะนำ�ให้คุณทำ�งานร่วมกับผู้ติดต่อหลักของคุณที่บริษัทเพื่อขอรับคำ�ตอบที่คุณต้องปฏิบัติตาม
หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้น
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเรา โปรดรายงานไปยังผู้ติดต่อของคุณหรือไป
ที่ www.ComcastNBCUniversalListens.com หรือ
www.ComcastSkyListens.com
ข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับการบััญชีี การควบคุุมบััญชีีภายใน หรืือเรื่่�องการตรวจสอบ สามารถส่่งไปที่่�
Audit_Committee_Chair@comcast.com และจะ
ดำเนิินการตามขั้้�นตอนที่่�กำหนดไว้้โดยคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริิษััท Comcast
Corporation
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