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หลักจรรยาบรรณ

แนะนำ�จรรยาบรรณ
ความมุ่งมั่นของคุณต่อจรรยาบรรณ
การป้องกันการแก้แค้น
ความรับผิดชอบของผู้จัดการของเรา
ค่านิยมและจรรยาบรรณของเรา
ความมุ่งมั่นต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย
ความมุ่งมั่นต่อบุคลากรของเรา
ความมุ่งมั่นต่อการประพฤติตามหลักจริยธรรม
การร่วมงานกับบุคคลภายนอก
ผลประโยชน์ขัดกัน
ของกำ�นัล ความบันเทิง และการให้การต้อนรับ
การบริจาคการกุศลและโครงการการเป็นบรรษัทพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม
โดยองค์รวม
สิทธิมนุษยชน
กิจกรรมทางการเมือง
การแข่งขันและกฎหมายการต่อต้านการผูกขาด
ศุลกากร การควบคุมการค้าและข้อบังคับทางเศรษฐกิจ
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน
ความมุ่งมั่นต่อการจัดการและการควบคุมทางการเงิน
การต่อสู้อาชญากรรมทางการเงิน
ความมุ่งมั่นต่อการสื่อสารและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
การคุ้มครองข้อมูล
การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
การปกป้องสินทรัพย์ของ Seadrill

หลักจรรยาบรรณ

3

ข้อความจาก CEO
SEADRILL เป็นบริษัทชั้นแนวหน้าในวงการการขุดเจาะนอกฝั่งมาเป็นเวลามากกว่าหนึ่งใน
สี่ของศตวรรษ เราได้สร้างชื่อเสียงด้วยตัวเราเองในการเป็นผู้นำ�ระดับโลกในด้านการขุดเจาะ
นอกฝั่ง ในหลายปีมานี้ เราได้พัฒนาประสบการณ์และทักษะที่จำ�เป็นในการสรรหาพลังงาน
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำ�หรับลูกค้าของเราในทุกที่ในโลก
ประสบการณ์นี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงานของเรา ต่อลูกค้าของเรา ต่อ
ครอบครัวของเรา และต่อตัวเราเอง ความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้นำ�ระดับโลกใน
อุตสาหกรรมของเรา
คือการดำ�เนินธุรกิจของเราให้มีมาตรฐานสูงสุดของจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความ
ซื่อตรง ใบอนุญาตของเราในการดำ�เนินการขึ้นอยู่กับสิ่งนี้
สิ่งนี้ไม่ได้หมายความเพียงการปฏิบัติตามตัวอักษรในกฎหมายและกฎระเบียบที่ควบคุมเรา แต่
หมายถึงการดำ�เนินการให้ดีกว่าความคาดหวังที่เราได้รับและการเป็นผู้นำ�โดยการทำ�เป็นแบบ
อย่างในวิธีการดำ�เนินธุรกิจและวิธีการที่เราประพฤติต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าของเรา และผู้ถือผล
ประโยชน์ร่วมทั้งหมด
จรรยาบรรณนี้อธิบายไว้โดยละเอียดชัดเจนถึงมาตรฐานของพฤติกรรมที่เราทุกคนต้องปฏิบัติ
ตาม คุณควรคิดว่าจรรยาบรรณนี้เป็นแนวทางทางศีลธรรมที่เราสามารถใช้ในการตัดสินว่าสิ่งใด
ถูกหรือผิดในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่ได้ตัดสินไว้ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อาจส่งผลกระ
ทบในทางลบต่อชื่อเสียงองค์กรของ Seadrill และอาจนำ�ไปสู่การดำ�เนินการทางวินัยหรือการเลิก
จ้างต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น คุณควรทำ�ให้ตัวคุณเองมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเนื้อหา และตรวจสอบให้มั่นใจว่า
คุณปฏิบัติตามทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานาน
หากคุณมีคำ�ถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับจรรยาบรรณนี้ เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัวใน
สถานการณ์เฉพาะ หรือหากคุณทราบถึงสถานการณ์ที่คุณเชื่อว่า

จรรยาบรรณของเรา
การแนะนำ�จรรยาบรรณของเรา
จรรยาบรรณของเราได้รับการสร้างมาเพื่อช่วยคุณให้เข้าใจถึงค่านิยมหลักของเรา และ
มาตรฐานของการประพฤติซึ่งคาดหวังจากเราที่มีพื้นฐานมาจากค่านิยมเหล่านี้
จรรยาบรรณของเราปรับใช้กับทุกหน่วยงานที่ Seadrill ควบคุม และเจ้าหน้าที่ ผู้อำ�นวยการ
พนักงาน คนงาน และผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก
นอกจากนี้เรายังตรวจสอบให้มั่นใจว่าพันธมิตรธุรกิจของเราซึ่งเป็นตัวแทนของ Seadrill ซึ่ง
รวมถึง ผู้ขาย ตัวแทน ที่ปรึกษา และบุคคลหรือบริษัทอื่น ๆ ที่มอบบริการในนามของ Seadrill
ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเรา
ที่ Seadrill เราเชื่อว่าความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความ
ซื่อตรง เป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่ง จรรยาบรรณของเราช่วยให้เราปฏิบัติตามความมุ่งมั่นนี้และตั้ง
มาตรฐานของพฤติกรรมที่เราควรประพฤติตามอยู่เสมอ
โดยการดำ�เนินชีวิตโดยยึดตามค่านิยมของเราและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเรา เราจะช่วย
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเพื่อนร่วมงานและลูกค้าของเราตลอดจนชุมชนที่เราดำ�เนินการ จะสามารถ
ให้ความไว้วางใจแก่เราได้เต็มที่ ในการทำ�เช่นนี้ เราจะปกป้องชื่อเสียงและความสำ�เร็จระยะยาว
ของธุรกิจของเรา
จรรยาบรรณมีขอบเขตที่กว้างโดยเจตนาและจะไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์เฉพาะเจาะจง ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การให้แนวทาง ภายในจรรยาบรรณนี้ มีลิงก์ไป
ยังนโยบายและคำ�สั่งเฉพาะเจาะจงของ Seadrill คลิกบนลิงก์เหล่านี้สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณต้องการคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะ เช่นนั้นแล้ว อย่าลังเลที่จะหารือกับผู้
จัดการสายงานของคุณ พวกเขาพร้อมที่จะสนับสนุนคุณเช่นเดียวกัน

อาจละเมิดจรรยาบรรณนี้ คุณควรหารือกับผู้จัดการสายงานของคุณ
หรือสมาชิกของแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เราเชื่อมั่นว่าคุณไม่เพียงแต่จะทราบถึงจรรยาบรรณนี้ แต่ยังจะส่ง
เสริม ภูมิใจ และดำ�เนินตามจรรยาบรรณเพื่อให้กลายเป็น
พื้นฐานของการดำ�เนินธุรกิจของเราอย่างแท้จริง

ANTON DIBOWITZ

ประธานบริหารของ Seadrill
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ความรับผิดชอบของผู้จัดการของเรา
ความมุ่งมั่นของคุณต่อจรรยาบรรณ
คุณมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเราตลอดเวลา ความรับ
ผิดชอบนี้รวมถึงการตั้งคำ�ถามและแจ้งข้อกังวลหากคุณทราบถึงการละเมิดจรรยา
บรรณของเราที่อาจะเกิดขึ้นได้และร่วมมือกับการตรวจสอบหาความจริงใด ๆ

หากคุณเป็นผู้จัดการที่ Seadrill คุณต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าทุกคนที่ทำ�งานกับคุณไม่ว่าจะ
ในทางตรงหรือในทางอ้อมได้อ่านและมุ่งมั่นต่อจรรยาบรรณของเรา
ในฐานะบุคคลต้นแบบ เราคาดหวังให้ผู้จัดการแสดงทัศนคติและกระทำ�การให้เห็นเป็นแบบ
อย่างที่ถูกต้อง สนับสนุนให้พนักงานแสดงความคิดเห็น รับฟัง และตอบสนองอย่างเหมาะ
สมต่อข้อกังวลเมื่อได้รับแจ้ง และช่วยตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีผู้ใดถูกแก้แค้นสำ�หรับการ
รายงานหรือการร่วมมือในการตรวจสอบหาความจริง

คุณสามารถส่งรายงานไปยัง:
• ผู้จัดการของคุณหรือผู้จัดการอื่น ๆ
• ประธานเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือสมาชิกอื่น ๆ ของแผนกการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
• คณะกรรมการการตรวจสอบ
• ช่องทางด้านความซื่อสัตย์สุจริตของ Seadrill (ซึ่งคุณสามารถส่งรายงานได้โดย
นิรนาม) คุณสามารถพบรายละเอียดการเข้าถึงได้ที่ด้านหลังของจรรยาบรรณนี้และที่
www.seadrill.com

การป้องกันการแก้แค้น
Seadrill ไม่ยอมให้เกิดการแก้แค้นในรูปแบบใดก็ตามต่อผู้ที่รายงานโดยสุจริตใจ
และ/หรือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหาความจริงสำ�หรับ การละเมิดที่ทราบถึงหรือ
สงสัยว่ามีการละเมิดค่านิยมหรือจรรยาบรรณของเรา คุณควรรายงานการแก้แค้นใน
รูปแบบใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณหรือผู้ใดก็ตามที่คุณรู้จัก
การแก้แค้นอาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การคุกคาม การข่มขู่ การไม่
ยอมรับในกลุ่ม การแจ้งปัญหาซึ่งประสงค์ร้ายหรือมีเจตนาไม่ดี การลงโทษทางวินัย
หรือการเลิกจ้าง
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รูปแบบการตัดสินใจทางจริยธรรม
หากคุณประสบปัญหาด้านจริยธรรมหรือภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่
ออก ถามตัวคุณเองโดยใช้คำ�ถามต่อไปนี้:
• ถูกกฎหมายหรือไม่
• จำ�เป็นหรือไม่
• สมเหตุสมผลหรือไม่
• รู้สึกว่าถูกต้องหรือไม่
• ตรงตามค่านิยมของเราหรือไม่
• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเราหรือไม่
• ฉันจะรู้สึกสบายใจหรือไม่หากเป็นที่ทราบกันในสาธารณะ
• อาจทำ�ให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวฉันหรือ Seadrill หรือไม่

หลักจรรยาบรรณ
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ค่านิยมและจรรยาบรรณของเรา
ที่ Seadrill เรามีค่านิยมหลักห้าประการที่เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งที่เราทำ�
วัฒนธรรมการทำ�งานของเราอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมเหล่านี้และแสดงให้เห็น
ถึงแก่นแท้ที่แท้จริงของตัวเรา
ค่านิยมของเราและจรรยาบรรณของเราสอดคล้องกัน จรรยาบรรณของเรา
อยู่บนพื้นฐานของค่านิยมของเรา และค่านิยมของเรานั้นปฏิบัติโดยผ่านทาง
จรรยาบรรณของเรา แต่ละอย่างนี้มอบความเข้าใจให้แก่คุณว่ามีความคาด
หวังอะไรต่อคุณในฐานะพนักงานของ Seadrill โดยการดำ�เนินตามค่า
นิยมของเราและจรรยาบรรณของเราในทุกสิ่งที่คุณทำ� คุณจะช่วยทำ�ให้
มั่นใจในมีความสำ�เร็จระยะยาวของธุรกิจของเรา

ระมัดระวัง ต่อความปลอดภัย
เราระมัดระวังให้กันและกันเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีผู้ใด ได้รับ
บาดเจ็บในการทำ�งาน เราวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ดำ�เนินการสิ่งที่เราทำ�ได้อย่าง
ปลอดภัย เราทำ�ตามกระบวนการและขั้นตอนของเราตามระบบการจัดการของเรา เราตอบสนอง
อย่างทันทีต่อสภาพที่ไม่ปลอดภัยและไม่เป็นที่พึงพอใจ

ความมุ่งมั่นต่อสุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
สุขภาพและความปลอดภัย
ที่ Seadrill เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างสถานที่ทำ�งานที่ปลอดภัยซึ่งไม่มี
อุบัติเหตุและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ เราคาดหวังให้พนักงานของเราทุกคนและทุกคน
ที่ทำ�งานกับเราแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ปลอดภัยในทุกวัน เรามีความรับผิดชอบ
สำ�หรับความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นผ่านทางการวางแผนและการนำ�ไปปฏิบัติที่
เหมาะสม การดำ�เนินการปฏิบัติงานของเราในมาตรฐานที่สูงที่สุดและเคารพสิ่งแวดล้อมใน
ธรรมชาติ เราใช้เวลาในการปฏิบัติงานการตรวจสอบและการบำ�รุงรักษาที่จำ�เป็น โดยหยุด
การดำ�เนินงานที่จำ�เป็นและตอบสนองต่อการดำ�เนินงานและสภาพที่ไม่ปลอดภัยในทันที

นโยบายสุขภาพ [Pol-00-0003]

นโยบายความปลอดภัย
[Pol-00-0005]

มีความ รับผิดชอบ

ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

เราแสดงความซื่อสัตย์สุจริตในทุกสิ่งที่เราทำ� เราดำ�เนินงานอย่างถูกต้องในครั้งแรกและส่งมอบ
สิ่งที่เราสัญญา เราท้าทายตัวเราเองและผู้อื่นอยู่เสมอเพื่อค้นหาวิธีการทำ�งานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เราทำ�งานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้บรรลุวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

เรามุ่งมั่นในการปกป้องสภาพแวดล้อมและทำ�งานโดยมุ่งผลประโยชน์สูงสุดของชุมชนที่เรา
ดำ�เนินการ เราเชื่อว่าธุรกิจแบบยั่งยืนเป็นธุรกิจที่มีความเข้าใจต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่าง
ชัดเจน และมีนโยบายกำ�หนดไว้พร้อมใช้เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว

มี แรงบันดาลใจ

เราต่างมีความรับผิดชอบในให้ความสำ�คัญต่อการปกป้องสภาพแวดล้อมซึ่งเราทำ�งานอันเป็น
ความสำ�คัญส่วนบุคคลลำ�ดับแรก เช่นเดียวกับความรับผิดชอบขององค์กรในการปกป้องสิ่ง
แวดล้อม ไม่ว่าเราจะดำ�เนินธุรกิจในที่ใด

เราแบ่งปันความรู้ แนวคิด และข้อมูลให้แก่กันและกัน – และลูกค้าของเรา เรารับฟังลูกค้าของ
เราและเพื่อนร่วมงานของเราและดำ�เนินการตามสิ่งที่พวกเขาพูด เราสร้างความกระตือรือร้น
รอบตัวเรา เรามอบรางวัลแก่ผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมและใช้เป็นแบบอย่างที่ควรทำ�ตาม เราตั้ง
มาตรฐานในผลการปฏิบัติงานด้านการดำ�เนินการและความปลอดภัย

มีความ ภักดี

นโยบายสิ่งแวดล้อม [Pol-00-0004]

เราดำ�เนินงานตามค่านิยมของ Seadrill เราเคารพการตัดสินใจทันทีที่ได้มีการตัดสินใจแล้ว เรา
เป็นผู้ให้การสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Seadrill

มีความ กระตือรือร้น
เราสร้างนวัตกรรมและประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ และมองหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่อง
เรายอมรับการเปลี่ยนแปลง เราไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เรามีความคิดสร้างสรรค์
และใช้ความคิดริเริ่มของเรา แต่เรายังคงปฏิบัติตนภายในนโยบายและกระบวนการ
ของ Seadrill เรามองหาโอกาสใหม่ ๆ
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ความมุ่งมั่นต่อการประพฤติตามหลักจริยธรรม
การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

ความมุ่งมั่นต่อบุคลากรของเรา
ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับคน
ทุกกลุ่ม
เราพยายามสร้างสถานที่ทำ�งานซึ่งให้คุณค่าแก่ความหลากหลาย
และที่พนักงานทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะและความ
สามารถพิเศษที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของเรา ที่ Seadrill เรา
ว่าจ้าง เลื่อนตำ�แหน่ง และให้รางวัลแก่พนักงานของเราโดยขึ้นอยู่
กับความสามารถและทักษะของพนักงาน

การคุกคามคืออะไร
ที่ Seadrill การคุกคามคือการ
ประพฤติที่ไม่เหมาะสมในรูปแบบ
ใด ๆ ก็ตามที่มีผลในการสร้าง
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำ�งานที่
น่ากลัว มีความเกลียดชัง หรือน่า
รังเกียจ หรือ อาจถูกมองว่าส่งผลก
ระทบต่อโอกาสในการจ้างงาน
ของบุคคล หรือโอกาสสำ�หรับการ
ฝึกอบรมหรือการเลื่อนตำ�แหน่ง

ห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานควรอยู่
บนพื้นฐานของความสามารถ และไม่ใช่อายุ เพศ เชื้อชาติ รสนิยม
ทางเพศ สัญชาติ พื้นหลังด้านศาสนาหรือเชื้อชาติ หรือพื้นฐานอื่น
ใด ๆ ที่กฎหมายที่ควบคุมการดำ�เนินงานของเราห้ามไว้
Seadrill ไม่ยอมรับการคุกคามหรือการข่มขู่ในรูปแบบใดก็ตาม
เราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติด้วยความมีเกียรติและความ
เคารพ นอกจากนี้ เราคาดหวังให้ทุกคนยึดมั่นต่อความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคลของตนเองในการประพฤติตนในลักษณะที่ไม่ก้าวร้าว
ต่อผู้อื่น

การใช้ยาที่ไม่ใช่ยาตามใบสั่ง
แพทย์และแอลกอฮอล์นอกฝั่งเป็น
สิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาดตลอด
เวลา การฝ่าฝืนนโยบายนี้สามารถ
ส่งผลให้มีการเลิกจ้างในทันที
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ใครก็ตามที่เป็นตัวแทนของ Seadrill ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน พันธมิตรธุรกิจหรือตัวแทนในรูป
แบบอื่นใดก็ตาม ถูกห้ามไม่ให้มีการเสนอ การสัญญา การให้ หรืออนุญาตให้มีการให้สินบน เงิน
ส่วนคืนโดยทุจริต หรือการจ่ายเงินและผลประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ (ซึ่งรวมถึงการจ่ายเพื่อ
เงินอำ�นวยความสะดวก) ในทางตรงหรือในทางอ้อมแก่ผู้ใดก็ตาม ข้อห้ามนี้ใช้กับการเสนอ การ
สัญญา การให้ หรือการอนุญาตให้มีการจ่ายเงินและสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากเงิน ให้แก่ทั้งเจ้า
หน้าที่ราชการและบุคคลที่ทำ�งานในภาคเอกชน นอกจากนี้ Seadrill ยังห้ามไม่ให้ผู้ใดก็ตามที่
เป็นตัวแทนของเราชักชวน ยินยอมที่จะรับหรือรับสินบนในรูปแบบใด ๆ ก็ตามในทางตรงหรือใน
ทางอ้อม

“เจ้าหน้าที่ราชการ” หมายถึงอะไร
คำ�นี้ประกอบไปด้วย:
• เจ้าหน้าที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งในทุกระดับของรัฐบาล
• ผู้ใดก็ตามที่ได้รับว่าจ้างโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือควบคุม (เช่น พนักงาน
ของ PEMEX, Petrobras, Saudi Aramco, Sonangol, Statoil)
• พนักงานขององค์กรระหว่างประเทศสาธารณะ (ยกตัวอย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ สหภาพ
ยุโรป ธนาคารโลก)
• เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง

นโยบายความหลากหลาย [Pol-00-0007]

ยาเสพติดและแอลกอฮอล์
การใช้ยาเสพติดและ/หรือ
แอลกอฮอล์นอกฝั่ง

Seadrill มีทัศนคติในการใช้กฎระเบียบลงโทษอย่างเข้มงวดต่อการติดสินบนและการทุจริต เรา
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนและการทุจริตทั้งหมดที่ใช้บังคับ และกำ�หนดให้
ทุกคนที่เราร่วมงานด้วยปฏิบัติเช่นเดียวกัน

Seadrill เป็นสถานที่ทำ�งานที่ปราศจากยาเสพติดและแอลกอฮอล์
การใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์สามารถส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของทุกคน การใช้ ขาย ซื้อ ผลิต แจกจ่าย ครอบครอง
หรือเสพสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้เป็นสิ่งต้องห้ามในสถานที่ของบริษัท โดยมี
ข้อยกเว้นคือยาตามใบสั่งแพทย์
ผู้จัดการบริษัทระดับสูงอาจอนุญาตให้มีการบริโภคแอลกอฮอล์ใน
จำ�นวนจำ�กัดในสถานที่บนฝั่งของ Seadrill หรือที่กิจกรรมของ
บริษัท เราคาดหวังให้คุณดื่มอย่างมีความรับผิดชอบในกิจกรรม
เหล่านี้

‘การจ่ายเงินเพื่ออำ�นวยความสะดวก’ คืออะไร
การจ่ายเงินเพื่ออำ�นวยความสะดวก (หรือที่รู้จักกันในนามการจ่ายเงินเพื่อ ‘หล่อลื่น’) มักจะเป็นการจ่ายเงิน
จำ�นวนไม่มากเพื่อเร่งความเร็วของการดำ�เนินงานบริการของหน่วยงาน ตัวอย่างคือการที่เจ้าหน้าที่ท่าเรือ
ร้องขอการจ่ายเงินเพิ่มเติมเพื่อทำ�ให้สินค้าได้รับการผ่านศุลกากร
Seadrill ห้ามทำ�การจ่ายเงินเพื่ออำ�นวยความสะดวก ข้อยกเว้นเดียวคือเมื่อพนักงานมีความเชื่อที่สมเหตุ
สมผลและแท้จริงว่าความปลอดภัยส่วนบุคคลของตนกำ�ลังตกอยู่ในความเสี่ยง ในสถานการณ์เช่นนั้น
อาจสามารถทำ�การจ่ายเงินได้ อย่างไรก็ตามรายละเอียดทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจำ�นวนที่จ่าย
ต้องได้รับการรายงานแก่ประธานเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Seadrill ในทันที
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การร่วมงานกับบุคคลภายนอก

ผลประโยชน์ขัดกัน

บุคคลและบริษัทจำ�นวนมากมอบบริการให้แก่ Seadrill ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทน
ที่ปรึกษา และผู้ขาย พันธมิตรธุรกิจบางส่วนเหล่านี้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่รัฐบาล
ในนามของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจร่วมงานเป็นระยะกับตัวแทนศุลกากร ตัวแทน
วีซ่า ตัวแทนการจัดส่ง และผู้ให้บริการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือในการรับการอนุญาต
ใบอนุญาต และการขึ้นทะเบียน

เราหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ขัดกันใด ๆ และปฏิบัติตัวเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ Seadrill เสมอ เราไม่
ยอมให้ผลประโยชน์ขัดกันหรือกิจกรรมส่วนตัวของเรามีความขัดแย้งกันหรือดูเหมือนว่ามีความขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ของบริษัท ผลประโยชน์ขัดกันอาจเกิดขึ้นหากผลประโยชน์ส่วนตัวส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของคุณในการทำ�การตัดสินใจที่ไม่ลำ�เอียงสำ�หรับ Seadrill

การร่วมงานกับบุคคลภายนอกเพื่อให้เป็นตัวแทนของเราอาจจะทำ�ให้เกิดความ
เสี่ยงของการติดสินบนต่อบริษัทของเราและบุคลากรของเรา เนื่องจาก Seadrill
และพนักงานของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการประพฤติผิดใด ๆ ของบุคคล
ภายนอก เราปฏิบัติตามนโยบายของ Seadrill เสมอก่อนร่วมงานกับพันธมิตรธุรกิจ

กรณีของการติดสินบนหลายครั้งซึ่งมีการฟ้องร้องทั่วโลกนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ตัวกลางในทางใดทางหนึ่ง ไม่ควรอนุญาตให้พันธมิตรธุรกิจของ Seadrill ทำ�สิ่งใด
ก็ตามในนามของบริษัทหรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทซึ่ง Seadrill ไม่สามารถทำ�ได้
ด้วยตนเองอย่างถูกกฎหมาย

นโยบายการประพฤติตามหลักจริยธรรม [Pol-37-0001]

ผลประโยชน์ขัดกันที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นสามารถทำ�ลายธุรกิจและชื่อเสียงของเรา ดังนั้นเป็นสิ่ง
สำ�คัญที่ต้องรายงานผลประโยชน์ขัดกันโดยทันทีเมื่อคุณทราบถึง

ประเภทของสถานการณ์ซึ่งอาจเกิดผลประโยชน์
ขัดกัน:
• การทำ�งานอีกหนึ่งงานกับคู่แข่ง ลูกค้า หรือผู้จัดหา
• การทำ�งานกับญาติใกล้ชิด ทั้งภายในหรือภายนอก
Seadrill (ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าหรือผู้จัดหา)
• การปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการของ
องค์กรอื่น

ฉันควรทำ�อะไรหากฉันเชื่อว่าฉันอาจมีผล
ประโยชน์ขัดกันที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิด
ขึ้น
พูดคุยกับผู้จัดการสายงานของคุณหรือ HR
ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับวิธีจัดการผล
ประโยชน์ขัดกัน หากความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับ
พนักงานอื่น ๆ คุณควรแจ้งผ่านทางช่องทาง
รายงานใด ๆ ของ Seadrill

คำ�สั่งชี้เรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบคำ�สั่งการต่อต้าน
การติดสินบนและการทุจริต [DIR-01-0002]

ของกำ�นัล ความบันเทิง และการให้การต้อนรับ
การมอบหรือรับของกำ�นัล ความบันเทิง และการให้การต้อนรับเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้อง
ตามธรรมเนียมธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปนั้นได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามเราไม่เคยเสนอหรือรับ
สิ่งมีค่าใด ๆ ที่อาจส่งผลหรือถูกมองว่าส่งผลต่อความสามารถของเราในการทำ�การตัดสินใจทาง
ธุรกิจตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นมืออาชีพ
เราปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของ Seadrill เสมอในการแจ้ง และในบางกรณีเราได้รับการอนุมัติล่วง
หน้าสำ�หรับของกำ�นัล ความบันเทิง และการให้การต้อนรับที่เสนอหรือได้รับ
คำ�สั่งชี้แนะเรื่องของกำ�นัล ความบันเทิงและมารยาททางธุรกิจอื่น ๆ [DIR-37-0252]

การเสนอหรือรับเงินสด (หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด อย่างเช่น บัตรของกำ�นัล) เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
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การแข่งขันและกฎหมายการต่อต้านการ
ผูกขาด

การบริจาคการกุศลและโครงการการเป็น
บรรษัทพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคมโดย
องค์รวม
เราภูมิใจในความพยายามของเราเพื่อช่วยเหลือชุมชนซึ่งเรา
ดำ�เนินงานอยู่รอบโลก อย่างไรก็ตาม แม้แต่การบริจาคการกุศล
หรือโครงการการเป็นบรรษัทพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยองค์
รวมที่ถูกต้องอย่างชัดแจ้งก็อาจถูกมองว่าเป็นความพยายามในการ
มีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกุศลหรือ
โครงการ เพื่อชักจูงให้เขาปฏิบัติตนในหนทางที่ส่งผลดีต่อ Seadrill
ได้เช่นกัน ตรวจสอบนโยบายของ Seadrill เสมอก่อนทำ�การบริจาค
การกุศลหรือการเริ่มโครงการการเป็นบรรษัทพลเมืองที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยองค์รวม

สิทธิมนุษยชน
เรามุ่งเน้นที่จะมีบทบาทเชิงบวกไม่ว่าเราทำ�งานในที่ใดโดยการ
ดำ�เนินธุรกิจตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับระหว่าง
ประเทศ เราสนับสนุนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติและมุ่งมั่นในการช่วยเหลือการกำ�จัดการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน อย่างเช่น การบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์
เราเฝ้าติดตามตรวจสอบธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของเราเพื่อทำ�ให้
มั่นใจว่าไม่มีรูปแบบของการค้าทาสและการค้ามนุษย์ใด ๆ เกิดขึ้น

กิจกรรมทางการเมือง
การมีส่วนร่วมหรือการสนับสนุนทางการเมืองประเภทใด ๆ ก็ตาม
ต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง พรรคการเมือง และเจ้าหน้า
พรรคการเมืองในนามของ Seadrill เป็นสิ่งต้องห้าม
นโยบายของเราเกีย
่ วกับการมีสว
่ นร่วมทางการเมืองไม่ได้มค
ี วามมุง่
หมายทีจ
่ ะห้ามไม่ให้คณ
ุ ทำ�การสนับสนุนทางการเมืองโดยส่วนตัว
หรือมีสว
่ นร่วมในกิจกรรมทางการเมืองโดยส่วนตัวในนามของคุณ
เอง หากการดำ�เนินการนัน
้ อยูน
่ อกเหนือการจ้างงานกับ Seadrill และ
ใช้ทรัพยากรของคุณเอง อย่างไรก็ตาม คุณไม่ได้รบ
ั อนุญาตให้ใช้
หรือกล่าวถึงตำ�แหน่งของคุณที่ Seadrill เพือ
่ เพิม
่ ความน่าเชือ
่ ถือให้
แก่กจ
ิ กรรมดังกล่าวใด ๆ
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เมื่อพิจารณาถึงการมอบหรือ
ยินยอมรับการบริจาคการกุศล
คุณต้องไม่:
• ทำ�การบริจาคเพื่อแลกกับผล
ประโยชน์ แม้ว่าองค์กรของผู้รับ
เป็นองค์กรการกุศลที่ถูกต้อง
• ทำ�การบริจาคเมื่ออาจทำ�ให้เกิดผล
ประโยชน์ส่วนตัว
• ทำ�การบริจาคหากมีผลประโยชน์
ทางธุรกิจตามสัญญาหรือโดยนัย
หรือภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับการ
ร้องขอเพื่อการบริจาค

ฉันมีความรับผิดชอบอะไรบ้างใน
ฐานะของพนักงาน Seadrill
ทราบถึงสถานการณ์ที่คุณอาจ
พบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างเช่น การบังคับใช้แรงงานหรือ
การใช้แรงงานเด็กโดยผู้จัดหา หรือ
ลูกค้าและรายงานการละเมิดหรือ
ความกังวลที่สงสัยใด ๆ

สิทธิมนุษยชน

เราปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายทีค
่ ล้ายคลึง
ซึง่ กำ�กับดูแลพฤติกรรมด้านการแข่งขัน กฎหมายเหล่านีม
้ ค
ี วาม
มุง่ หมายเพือ
่ ตรวจสอบให้มน
่ั ใจว่าตลาดสำ�หรับสินค้าและบริการ
ดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากข้อผูกมัดทีไ
่ ม่เหมาะ
สมเกีย
่ วกับการแข่งขัน วิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ ต
่ี อ
้ งห้ามโดยปกติแล้วรวมถึง:
•
•
•
•

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่แข่ง
การการตกลงร่วมกันกำ�หนดราคา
การแบ่งส่วนผลิตภัณฑ์ ลูกค้า หรือเขตารขาย
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งผลอย่างไม่เหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจที่
บริษัทต่างแข่งขันกันขายผลิตภัณฑ์และบริการของตน หรือ
ผลลัพธ์ของกระบวนการประมูล
คุณไม่ควรมีการหารืออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการกับคู่
แข่งเกี่ยวกับ:
• ราคา (หรือประเด็นอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อราคา อย่างเช่น ข้อ
กำ�หนดการประมูล)
• ต้นทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบค่าใช้จ่ายหรือวิธีการคำ�นวณ
ค่าใช้จ่าย
• แผนการในอนาคตซึ่งเป็นความลับ ซึ่งรวมถึงแผนการที่เกี่ยวข้องกับ
กลยุทธ์การขายและการตลาด

สมาคมการค้ามอบบริการที่ล้ำ�ค่าแก่สมาชิกของตน ตัวอย่างเช่น
สมาคมอาจดำ�เนินโครงการการวิจัยตลาด ติดตามปัญหาของ
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์
และรวบรวมและแจกจ่ายสถิติของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากสมาคมการค้าประกอบด้วยกลุ่มของคู่แข่ง คุณควร
ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีการเสนอให้
ดำ�เนินพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน คุณต้องออกจากที่ประชุม
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ทันทีหากมีการนำ�เสนอประเด็นที่ต้องเก็บเป็น
ความลับด้านการแข่งขัน ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้คนทราบว่า
คุณออกจากการประชุมและรายงานปัญหาต่อสมาชิกในแผนก
กฎหมายหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

คุณต้องร้องขอคำ�แนะนำ�จากสมาชิกในแผนกกฎหมายหรือการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากคุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่
อาจมีความเสี่ยงที่จะขัดต่อกฎหมายการแข่งขัน
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ศุลกากร การควบคุมการค้า
และวิธีการบังคับทางเศรษฐกิจ

ความมุ่งมั่นต่อการจัดการและการควบคุม
ทางการเงิน

เราปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำ�เข้าและส่งออกสินค้าและบริการ
ในทุก ๆ ประเทศที่ Seadrill ดำ�เนินธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังปฏิบัติตามวิธีการ
บังคับทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องด้วย วิธีการบังคับเหล่านี้อาจมีความซับซ้อนและ
ต้องการการวิเคราะห์อย่างละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง
ของธุรกรรมใด ๆ ภายใต้ข้อกำ�หนดศุลกากร ข้อบังคับในวิธีการบังคับทางการค้า
หรือทางเศรษฐกิจ คุณควรหารือกับสมาชิกของแผนกกฎหมายหรือการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ

ความซือ
่ สัตย์สจ
ุ ริตและความแม่นยำ�ทางการเงินของบัญชี
และบันทึกของเรา

‘วิธีการบังคับทางเศรษฐกิจ’ หมายถึงอะไร
วิธก
ี ารบังคับทางเศรษฐกิจเป็นบทลงโทษทางการค้าและการเงินซึง่ ใช้กบ
ั ประเทศ กลุม
่ หรือ
บุคคลเป้าหมายโดยประเทศหรือกลุม
่ ประเทศ วิธก
ี ารบังคับเหล่านีอ
้ าจรวมถึงข้อจำ�กัดของ
กิจกรรมธุรกิจและธุรกรรมการเงินในรูปแบบต่าง ๆ

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน
ในฐานะบริษัทมหาชน Seadrill อยู่ภายใต้กฎหมายจำ�นวนมากที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อหุ้นและหลักทรัพย์ที่ค้าขายในสาธารณะ นโยบายของบริษัทห้ามไม่ให้
พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อครอบครอง
ข้อมูลสำ�คัญที่ไม่เป็นสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ Seadrill การไม่ปฏิบัติตามอาจส่ง
ผลให้คุณ (หรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ) ได้รับการลงโทษทางอาญาหรือ
ทางแพ่ง และการดำ�เนินการทางวินัยโดย Seadrill ซึ่งส่งผลสูงถึงและรวมถึงการ
เลิกจ้าง หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ ว่าคุณมีข้อมูลสำ�คัญที่ไม่เป็นสาธารณะ คุณควร
ติดต่อผู้จัดการของคุณ สมาชิกของแผนกกฎหมายหรือเลขานุการบริษัท

ข้อมูลถือว่ามีความ “สำ�คัญ” เมือ
่ มีความเป็นไปได้สงู ทีน
่ ก
ั ลงทุนจำ�นวนมากอาจคิดว่าข้อมูล
นัน
้ สำ�คัญเพียงพอในการตัดสินใจว่าจะซือ
้ ถือครองหรือขายหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่น:
การประกาศรายได้ กำ�ไรหรือขาดทุนของสัญญา การควบหรือรวมกิจการในอนาคตหรือ
เทคโนโลยีใหม่ทส
่ี �ำ คัญภายใต้การพัฒนา
ข้อมูลที่พิจารณาว่าเป็น “สาธารณะ” เมื่อได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางช่องทางที่
เหมาะสมและมีเวลาเพียงพอให้ตลาดนักลงทุนรับทราบและประเมินข้อมูลดังกล่าว

กฎระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน
[DIR-37-0043]
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ที่ Seadrill บัญชี บันทึก และรายงาน ต้องได้รับการจัดเตรียมโดย
ใช้การเอาใจใส่และความซื่อตรงอย่างสูงสุด ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
แบบใด ข้อมูลต้องครบถ้วน มีรายละเอียดเพียงพอ และสะท้อน
ถึงธุรกรรมของเราอย่างแม่นยำ�เสมอ
เราดำ�เนินการโดยสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำ�หนดของ
รัฐบาล และมาตรฐานทางเทคนิคและเป็นมืออาชีพทีเ่ กีย
่ วข้องในทุก ๆ ด้านของของการรายงาน
ของเรา
บุคลากรของ Seadrill ต้องไม่จงใจมอบแถลงการณ์ที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่แม่นยำ�ในรูปแบบ
ใด ๆ ก็ตามสำ�หรับแถลงการณ์ทางการเงินหรือบันทึกทางธุรกิจประเภทอื่น ๆ (ยกตัวอย่างเช่น
รายงานการทดสอบหรือตรวจสอบ HSE) หรือมีอิทธิพลต่อผู้ใดในการดำ�เนินการดังกล่าว
หากคุณสงสัยว่าเกิดกิจกรรมฉ้อโกงรูปแบบใด ๆ ขึ้น คุณต้องรายงานสิ่งนี้ในทันที

คำ�ถาม: เพื่อนร่วมงานของฉันบอกฉันว่า ตามคำ�ร้องขอจากผู้จัดการระดับประเทศของเขา เขาได้
จดบันทึกการชนะสัญญาในเดือนมีนาคม แม้ว่าสัญญาจะลงนามในเดือนเมษายนก็ตาม สิ่งนี้เป็นที่
ยอมรับได้หรือไม่
คำ�ตอบ: ไม่ คุณไม่ควรทำ�รายการที่ไม่เป็นความจริงหรือทำ�ให้เข้าใจผิด แม้ว่าสิ่งนี้อาจทำ�ให้ผลการดำ�เนิน
งานของ Seadrill ดียิ่งขึ้นในไตรมาสหรือปีงบประมาณดังกล่าว

การต่อสู้อาชญากรรมทางการเงิน
เราทั้งหมดมีส่วนร่วมในการลดอาชญากรรมทางการเงินโดยการปฏิบัติงานกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้าย และกฎหมายที่มีความมุ่งหมายเพื่อลดโอกาส
ของการเลี่ยงภาษีที่ใช้บังคับ
เราจะดำ�เนินธุรกิจกับลูกค้าที่มีชื่อเสียงและพันธมิตรธุรกิจที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมทางธุรกิจที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยใช้เงินทุนที่ได้รับจากแหล่งที่ถูกต้อง เราต้องระมัดระวังและรายงานหากเรา
สงสัยว่าธุรกรรมของลูกค้าหรือพันธมิตรธุรกิจใด ๆ อาจไม่เหมาะสม
การฟอกเงินเป็นกระบวนการที่บุคลหรือหน่วยงานพยายามซ่อนเร้นแหล่งที่มาของเงินที่ได้รับอย่างผิด
กฎหมาย โดยปกติแล้วโดยวิธีของการโอนที่เกี่ยวข้องกับธนาคารต่างประเทศหรือธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย
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ความมุ่งมั่นต่อการสื่อสารและการรักษา
ความปลอดภัยข้อมูล

การปกป้องสินทรัพย์ของ Seadrill
เราทั้งหมดมีหน้าที่ในการดูแลและปกป้องสินทรัพย์ของ Seadrill จากการ
ขโมยและการสูญหาย สิ่งนี้รวมถึงทรัพย์สินที่จับต้องได้ของ Seadrill อย่าง
เช่น แล็ปท็อป โทรศัพท์ และยานพาหนะ ตลอดจนทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้
ซึ่งรวมถึงความลับทางการค้าและข้อมูลที่เป็นความลับ เรามีความรับผิดชอบ
ในการใช้สินทรัพย์เหล่านี้สำ�หรับจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย
และตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการใช้งานโดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

การรักษาความลับและข้อมูลซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
เราปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเสมอ ผู้ที่
มีการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลการเงิน
และโอกาสในการดำ�เนินการทางการเงิน และธุรกรรมองค์กรของ
Seadrill ที่อาจเกิดขึ้น ต้องปกป้องการรักษาความลับของข้อมูลดัง
กล่าวและใช้ข้อมูลสำ�หรับจุดประสงค์ทางธุรกิจที่เหมาะสมเท่านั้น

การสื่อสารสำ�หรับองค์กรของเรา

คำ�สั่งเรื่องการจำ�แนกประเภทและการจัดการข้อมูล
[DIR-37-0179]

การคุ้มครองข้อมูล
เราเคารพการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวที่เราจัดการเกี่ยวกับ
พนักงานของเราและบุคคลอื่นใดที่เราร่วมงานด้วยและปฏิบัติตาม
กฎหมายกำ�กับดูแลกาคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวทั้งหมด

คำ�สั่งเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล [DIR-37-0341]

การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
เราใช้ระบบของบริษัทของเราสำ�หรับจุดประสงค์ทางธุรกิจ อีเมล
ข้อความตัวอักษร ข้อความโต้ตอบแบบทันที และการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งหมดต้องเขียนในลักษณะที่เป็นมืออาชีพ
เราไม่คาดหวังว่าระบบของบริษัทจะเป็นส่วนตัวเนื่องจาก Seadrill มี
สิทธิ์ในการตรวจสอบ การสื่อสารทั้งหมดและบันทึกที่มีอยู่ในระบบ
ของบริษัทภายในขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับ เราอาจใช้ระบบ
สำ�หรับการใช้งานส่วนบุคคลเป็นครัง้ คราวแต่เรายอมรับว่าการสื่อสาร
ทั้งหมดที่เราทำ�บนนั้นถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท

นโยบายบริการข้อมูล [Pol-00-0002]
การใช้งานระบบและบริการ IS ที่ยอมรับได้
[DIR- 37- 0067]
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ข้อมูลที่เป็นความลับประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งไม่เป็นสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ ผลการเงิน และผู้ที่อาจเป็น
ลูกค้าในอนาคต และธุรกรรมของ
องค์กรที่เป็นไปได้ของ Seadrill
ข้อมูลซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ประกอบ
ด้วยสินทรัพย์ อย่างเช่น สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์
คุณต้องปกป้องข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ
หรือข้อมูลซึง่ เป็นกรรมสิทธิห
์ ากคุณ
ครอบครองข้อมูลเหล่านัน
้

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์คือ
อะไร

เพื่อส่งเสริมและปกป้องชื่อเสียงขององค์กร การสื่อสารของเราต้องชัดเจน
แม่นยำ� คงเส้นคงวา และรับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้ มีเพียงผู้ที่ได้รับอนุญาต
เท่านั้นที่สามารถสื่อสารกับสื่อหรือชุมชนนักลงทุน หากคุณได้รับการติดต่อ
โดยหนึ่งในบุคคลเหล่านี้ คุณต้องส่งเรื่องให้แก่แผนกสื่อสารองค์กรหรือ
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ขององค์กรตามความเหมาะสม
คุณไม่ควรมีส่วนร่วมในการหารือเกี่ยวกับธุรกิจของ Seadrill ใด ๆ ในกระดาน
สนทนาออนไลน์สาธารณะใด ๆ เนื่องจากการทำ�เช่นนี้อาจทำ�ให้เกิดการละเมิด
นโยบายการรักษาความลับของเรา หรือทำ�ให้ Seadrill ได้รับการดำ�เนินการ
ทางกฎหมาย

นโยบายการสื่อสาร [DIR- POL-00-0009]

สื่อสังคม [DIR-37-0125]

การสื่อสารภายนอกและการแถลงข่าว [DIR-37-0130]

รูปแบบทั้งหมดของการสื่อสารเสียง
วิดีโอ และข้อมูล อย่างเช่น ข้อความ
เสียง อีเมล โทรสาร และอินเทอร์เน็ต

ระบบของบริษัทคืออะไร
ระบบของบริษัทประกอบไปด้วย
อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือสิ่งอำ�นวยความ
สะดวกอื่น ๆ ที่มอบให้โดย Seadrill
สำ�หรับการใช้งานทางธุรกิจ
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ช่องทางด้านความซื่อสัตย์สุจริตของเรา
หากคุณทราบถึงการละเมิดจรรยาบรรณทีเ่ ป็นไปได้ คุณต้องรายงานข้อกังวล
ของคุณ หนึง่ ในวิธท
ี ค
่ี ณ
ุ สามารถทำ�ได้คอ
ื ผ่านทางช่องทางความซือ
่ สัตย์สจ
ุ ริต
ของ Seadrill ซึง่ คุณสามารถเข้าถึงโดยใช้หมายเลขต่อไปนี:้
•

สหราชอาณาจักร: +0800 374199

•

สหรัฐอเมริกา: +1 877 533 5310

•

โทรศัพท์โทรฟรี: +0044 1249 661 808

คุณสามารถหาข้อมูลรายการทัง้ หมดของหมายเลขท้องถิน
่ ได้ท:่ี
https://www.seadrill.com/investors/corporate-governance/integritychannel

คุณยังสามารถส่งรายงานออนไลน์ได้ท:่ี
wrs.expolink.co.uk/seadrill
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จรรยาบรรณของเราอธิบายโดยละเอียดชัดเจนถึงความคาด
หวังทีเ่ รามีตอ
่ บุคลากรและพันธมิตรธุรกิจของเรา และช่วย
ให้เราดำ�เนินธุรกิจของเราด้วย ความซือ
่ สัตย์สจ
ุ ริตสูงสุด
เราขอขอบคุณความมุง่ มัน
่ ของคุณต่อการปฏิบต
ั ห
ิ น้าที่
ของคุณด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมทีส
่ งู ทีส
่ ด
ุ หากคุณ
มีค�ำ ถามใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับ จรรยาบรรณนี้ โปรด
ติดต่อผูจ
้ ด
ั การสายงานของคุณหรือสมาชิกของ
แผนกการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบ

การตัง้ มาตรฐาน
https://www.seadrill.com

