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หลักปฏิบัตสิ ำหรับผู้ให้ บริกำรของ JLL
Jones Lang LaSalle Incorporated (รวมถึง LaSalle Investment Management และบริ ษทั ย่อยอื่น ๆ ซึ่งรวมเรี ยกในที่น้ ีวำ่ JLL)
จะต้องดำเนินกิจกรรมทำงธุ รกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ตและปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่ควบคุมกิจกรรมทำงธุ รกิจทัว่ โลกของบริ ษทั อยูต่ ลอดเวลำ ในกำรนี้
หลักจรรยำบรรณทำงธุ รกิจของ JLL (หลักจรรยำบรรณ) ได้กำหนดมำตรฐำนสำหรับกำรดำเนิ นธุ รกิจและกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่ใช้กบั พนักงำน
กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ JLL ทั้งหมด หลักจรรยำบรรณสะท้อนให้เห็นถึงค่ำนิยมและควำมมุ่งมัน่ ของเรำต่อ
กำรสร้ำงอนำคตที่ดีกว่ำรวมทั้งวิธีดำเนินกำรทำงธุ รกิจอย่ำงมีจรรยำบรรณ มำตรฐำนวิชำชีพระดับสูงสุ ด และกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ
JLL มีควำมคำดหวังว่ำผูใ้ ห้บริ กำรจะร่ วมใช้และสนับสนุนทั้งข้อเขียนและจิตวิญญำณของควำมมุ่งมัน่ ในคุณธรรมของเรำ
หลักจรรยำบรรณของเรำปรำกฎอยูบ่ นเว็บไซต์สำธำรณะของเรำที่ www.jll.com
บทบัญญัติของหลักจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้บริ กำรของเรำได้ถูกรวมอยูใ่ นหลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้ (หลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำร)
ซึ่งจะปรำกฏอยูบ่ นเว็บไซต์สำธำรณะของเรำในภำษำต่ำง ๆ ด้วยเช่นกัน
หลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้จะใช้บงั คับสำหรับปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงผูใ้ ห้บริ กำรและ
ลูกค้ำของ JLL (รวมถึงพนักงำนของบริ ษทั ) ซึ่งอำจได้รับกำรขำยสิ นค้ำหรื อบริ กำรจำกผูใ้ ห้บริ กำร ด้วยคำว่ำ "ผูใ้ ห้บริ กำร" เรำหมำยถึงบริ ษทั หรื อบุคคลใด ๆ
ที่ให้บริ กำรสิ นค้ำหรื อบริ กำรต่อ JLL หรื อต่อลูกค้ำของเรำใด ๆ ในทำงอ้อม เรำเข้ำใจว่ำผูใ้ ห้บริ กำรเป็ นนิติบุคคลที่เป็ นอิสระ
แต่กำรดำเนินธุ รกิจและกำรกระทำของผูใ้ ห้บริ กำรอำจส่งผลกระทบและ/หรื อสะท้อนถึงเรำ ชื่ อเสี ยงและแบรนด์ของเรำอย่ำงมีนยั สำคัญ
ซึ่งแบรนด์ของเรำนั้นถือเป็ นหนึ่งในสิ นทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของเรำ ด้วยเหตุน้ ี JLL มีควำมคำดหมำยว่ำผูใ้ ห้บริ กำรและพนักงำน ตัวแทนและผูร้ ับเหมำช่วง
(ผูแ้ ทนของตัวแทน) จะปฏิบตั ิตำมหลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้ในขณะที่ทำธุ รกิจกับและ/หรื อในนำมของ JLL
เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำของตนไม่วำ่ จะในฐำนะตัวแทนหรื อผูใ้ ห้บริ กำรหลักก็ตำม
ผูใ้ ห้บริ กำรทุกคนควรให้ควำมรู ้แก่ผแู ้ ทนของตนเพื่อให้แน่ใจว่ำพวกเขำเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมหลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้
ซึ่งหมำยควำมว่ำผูแ้ ทนของผูใ้ ห้บริ กำรของเรำจะต้องประพฤติตนในลักษณะที่ให้ควำมเคำรพและมีมำรยำทเมื่อมีปฏิสมั พันธ์กบั พนักงำนหรื อลูกค้ำของ JLL
และบุคคลที่สำมอื่นใดเมื่อกระทำกำรในนำมของ JLL
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กำรสร้ ำงอนำคตทีด่ กี ว่ ำ
ที่ JLL เรำมุ่งมัน่ ที่จะคงควำมยัง่ ยืนทำงธุ รกิจของเรำในระยะยำว ซึ่งหมำยถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
สิ่ งแวดล้อมและสังคมที่องค์กรที่ซบั ซ้อนของเรำต้องเผชิญได้อย่ำงประสบควำมสำเร็ จ และกำรช่วยเหลือให้ลูกค้ำของเรำทำได้เช่นเดียวกัน ไม่เพียงเพรำะมันเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง
แต่เพรำะจะช่วยเพิม่ มูลค่ำที่ยงั่ ยืนให้กบั ลูกค้ำ พนักงำน ผูถ้ ือหุ น้ ชุมชนและอุตสำหกรรมของเรำ ทุกสิ่ งที่เรำทำในวันนี้ควรมีส่วนในกำรสร้ำงอนำคตที่ดีกว่ำ
กิจกรรมภำยใต้กำรสร้ำงอนำคตที่ดีกว่ำของเรำครอบคลุมกำรมุ่งเน้นใน 4 พื้นที่:





กำรสร้ำงมูลค่ำที่ยงั่ ยืนสำหรับลูกค้ำ
กำรมีส่วนร่ วมของคนของเรำ
กำรปรับเปลี่ยนสถำนที่ทำงำนของเรำ
กำรสนับสนุนชุมชนของเรำ

โปรแกรมจรรยำบรรณทุกที่ของเรำเป็ นองค์ประกอบหลักของกำรสร้ำงอนำคตที่ดีกว่ำ มันเป็ นรำกฐำนของพื้นที่มุ่งเน้นทั้งสี่ และทุกอย่ำงที่เรำทำ
ด้วยกำรขยำยควำมรับผิดชอบของเรำนอกเหนือไปกว่ำผลกระทบโดยตรงของธุ รกิจของเรำ
เรำคำดหว้งว่ำซัพพลำยเออร์ของเรำจะให้กำรสนับสนุนควำมมุ่งมัน่ ของเรำในกำรสร้ำงอนำคตที่ดีกว่ำผ่ำนกำรปฏิบตั ิที่อธิ บำยไว้ในหลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้
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หลักกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและกฎระเบียบบังคับ
ผูใ้ ห้บริ กำรของ JLL และผูแ้ ทนของพวกเขำทั้งหมดจะดำเนินกิจกรรมทำงธุ รกิจ
ของพวกเขำตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในประเทศของตนในขณะที่ดำเ
นินธุ รกิจกับและ/หรื อในนำมของ JLL เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำของตน
นอกเหนือไปจำกภำระหน้ำที่เฉพำะเจำะจงใด ๆ
ภำยใต้ขอ้ ตกลงของผูใ้ ห้บริ กำรกับ JLL ผูใ้ ห้บริ กำรทุกคนยังต้อง:


ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตของประเทศที่ทำธุ รกิจ รวมทั้ง
พระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรปฏิบตั ิทุจริ ตในต่ำงประเทศของประเทศสหรัฐอเ
มริ กำ พระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรติดสิ นบนของสหรำชอำณำจักร
และพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยบริ ษทั ที่สุจริ ตของประเทศบรำซิล และไม่เสนอ
ชำระหรื อสัญญำว่ำจะชำระเงินที่ผิดกฎหมำยโดยตรงหรื อโดยอ้อมใด ๆ
หรื อสัญญำว่ำจะชำระเงินให้กบั ลูกค้ำ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
(รวมถึงพนักงำนรัฐวิสำหกิจ )
หรื อใครก็ตำมที่ใดก็ตำมในโลกเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรชักจูงให้บุคคลนั้น
ใช้ตำแหน่งของเขำในทำงที่ผิดเพื่อจะได้ทำธุ รกิจหรื อรักษำกำรทำธุ รกิจ
นโยบำยของเรำคือกำรไม่ทำ "กำรชำระเงินเพื่ออำนวยควำมสะดวก"
ไม่วำ่ จะในจำนวนใดก็ตำม



ดำเนินธุ รกิจโดยปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรผูกขำดและกำรแ
ข่งขันอย่ำงยุติธรรมที่บงั คับใช้ในดินแดนที่ดำเนินธุ รกิจอย่ำงเต็มที่และรักษ
ำมำตรฐำนกำรดำเนินธุ รกิจที่เป็ นธรรม



ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยป้ องกันกำรฟอกเงินที่บงั คับใช้ท้ งั หมด
และไม่เข้ำมีส่วนร่ วมด้วยควำมรู ้เห็นในโครงกำรฟอกเงินใด ๆ
รำยงำนกำรดำเนินธุ รกรรมเงินสดที่ต่ำเกินจริ ง
หรื อหลีกเลี่ยงภำระภำษีโดยมิชอบ



ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับด้ำนสิ่ งแวดล้อมเกี่ยวกับวัสดุที่เป็ นอันตร
ำย กำรปล่อยอำกำศเสี ยและกำรปล่อยของเสี ยและน้ ำเสี ย รวมทั้งกำรผลิต
กำรขนส่ง กำรเก็บรักษำ กำรกำจัดและกำรปล่อยวัสดุดงั กล่ำว



ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวกับควำมเป็ นส่วนตัวของข้อมูล
(รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลละเอียดอ่อน)
กำรปกป้ องควำมปลอดภัยข้อมูลและกำรส่งข้อมูลข้ำมพรมแดน
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มีควำมซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมำและสัตย์จริ งในกำรหำรื อกับหน่วยงำนกำกับ
ดูแลและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใด ๆ



ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรใช้ทำสในยุคปัจจุบนั เช่น
พระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรใช้ทำสในยุคปัจจุบนั ของสหรำชอำณำจักร
ค.ศ.2015
กำรใช้ทำสในยุคปัจจุบนั เป็ นอำชญำกรรมและกำรละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนขั้น
พื้นฐำน มันมำในรู ปแบบที่แตกต่ำงกัน เช่น กำรเป็ นทำส ข้ำรับใช้
กำรกำหนดหรื อบังคับใช้แรงงำนและกำรค้ำมนุษย์
เรำมีควำมยอมรับต่อกำรใช้ทำสในยุคปัจจุบนั เป็ นศูนย์และเรำมุ่งมัน่ ที่จะดำ
เนินกำรและกำรบังคับใช้ระบบและกำรควบคุมที่มีประสิ ทธิ ภำพเพื่อทำให้
แน่ใจว่ำกำรใช้ทำสในยุคปัจจุบนั จะไม่เกิดขึ้นในส่วนใดของธุ รกิจของเรำ
เรำมีควำมคำดหวังมำตรฐำนระดับสูงเช่นเดียวกันจำกผูใ้ ห้บริ กำรทั้งหมดข
องเรำ
และในฐำนะที่เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรทำสัญญำของเรำ เรำได้กำห
นดข้อห้ำมที่เฉพำะเจำะจงเพื่อต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนด้วยกำรบังคับ
กำรสัง่ หรื อกำรค้ำมนุษย์
หรื อกำรใช้บุคคลใดที่ถูกกักขังเป็ นทำสหรื อข้ำรับใช้
ไม่วำ่ จะเป็ นผูใ้ หญ่หรื อเด็ก
และเรำกำหนดให้ผใู ้ ห้บริ กำรของเรำใช้มำตรฐำนที่สูงเช่นกันกับซัพพลำยเ
ออร์ของพวกเขำ



ปฏิบตั ิตำมข้อจำกัดกำรค้ำและกฎหมำยกำรลงโทษใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และไม่จงใจว่ำจ้ำงหรื อทำธุ รกิจกับบุคคลใดที่ตอ้ งสงสัย
ว่ำมีควำมเชื่อมโยงกับกิจกรรมอำญำหรื อกำรก่อกำรร้ำยหรื อเป็ นผูท้ ี่อยูภ่ ำย
ใต้กำรบังคับลงโทษทำงกำรค้ำ



เสำะหำรับใบอนุญำตที่จำเป็ นทั้งหมดในกำรดำเนินกิจกรรมใด ๆ
ที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงจำก JLL



ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ส่วนสมทบในกำรรณรงค์
หำเสี ยงหรื อวิ่งเต้นชักชวนในนำมของ JLL
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หลักปฏิบัตใิ นกำรดำเนินธุรกิจ
ผูใ้ ห้บริ กำรและผูแ้ ทนของผูใ้ ห้บริ กำรของ JLL จะต้องดำเนินกำรในด้ำนกำรปฏิ
สัมพันธ์และกิจกรรมทำงธุ รกิจด้วยควำมซื่อสัตย์และสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ขอ
งตนภำยใต้สญ
ั ญำที่เฉพำะเจำะจงของพวกเขำกับทำง JLL
รวมทั้งในฐำนะผูจ้ ำ้ งสำหรับลูกค้ำ หรื อกับลูกค้ำของ JLL ที่ซ่ ึง JLL
ทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนของลูกค้ำในลักษณะของกำรให้บริ กำร
นอกเหนือไปจำกภำระหน้ำที่เหล่ำนั้นแล้ว ผูใ้ ห้บริ กำรทั้งหมดของเรำยังต้อง:


ให้บริ กำรโดยปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้องของตนเอง
รวมทั้งข้อกำหนดที่ต้ งั ขึ้นโดยองค์กรใด ๆ (เช่น
คณะกรรมกำรออกใบอนุญำต) ที่ควบคุมกำรดำเนินกิจกรรมของตน



บันทึกและรำยงำนข้อมูลทำงธุ รกิจทั้งหมดโดยสุ จริ ตและถูกต้องและปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรและควำมถูกต้องที่เกี่ยวข้อง



สร้ำง
รักษำและกำจัดระเบียนธุ รกิจโดยปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดทำงกฎหมำยที่บงั คั
บใช้



ปกป้ องและใช้สินทรัพย์ทำงกำยภำพและทำงปัญญำของ JLL
หรื อลูกค้ำของเรำด้วยควำมรับผิดชอบ รวมถึงทรัพย์สิน
วัสดุและอุปกรณ์ใด ๆ



ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบที่ให้บริ กำรโดย JLL
หรื อลูกค้ำของเรำ (รวมถึง
อีเมลและสื่ อสังคมใด ๆ )
เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องทำงธุ รกิจที่ได้รับกำรอนุญำตแล้วเท่ำนั้น
JLL
ห้ำมมิให้ผใู ้ ห้บริ กำรและผูแ้ ทนของผูใ้ ห้บริ กำรใช้เทคโนโลยีและระบบขอ
ง JLL หรื อที่ได้จำกลูกค้ำเพื่อกำรสร้ำง กำรเข้ำถึง กำรเก็บ กำรพิมพ์
กำรชักชวนหรื อกำรส่งเอกสำรใด ๆ ที่เป็ นไปในลักษณะกำรข่มเหง คุกคำม
ข่มขู่ หมิ่นประมำท โจ่งแจ้งทำงเพศ
หรื อเป็ นกำรล่วงละเมิดหรื อไม่เหมำะสม และ/หรื อส่งข้อมูลกำรสื่ อสำรใด
ๆ
ที่ไม่เป็ นจริ ง เสื่ อมเสี ยหรื อเป็ นอันตรำยโดยใช้สินทรัพย์ทำงข้อมูลและระ
บบดังกล่ำว



ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของ JLL
และลูกค้ำทั้งหมดสำหรับขั้นตอนกำรรักษำรหัสผ่ำน กำรรักษำควำมลับ
กำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมเป็ นส่วนตัว
โดยเป็ นเงื่อนไขของกำรเข้ำถึงเครื อข่ำยภำยในองค์กร
ระบบและอำคำรสถำนที่ของ JLL หรื อลูกค้ำ
ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บหรื อส่งในอุปกรณ์ที่ JLL
หรื อลูกค้ำเป็ นเจ้ำของหรื อเป็ นผูเ้ ช่ำจะถือเป็ นทรัพย์สินส่วนบุคคลและเป็ น
ทรัพย์สินของ JLL หรื อลูกค้ำดังกล่ำว

หลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำร
มกรำคม 2016

JLL อำจตรวจสอบกำรใช้งำนเครื อข่ำยขององค์กรและระบบทั้งหมด
(รวมทั้งอีเมลและสื่ อสังคมอื่น ๆ ) และ/หรื อเข้ำถึง
ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลและกำรสื่ อสำรทั้งหมดที่มีกำรเก็บหรื อส่ง
โดยใช้เครื อข่ำยของ JLL และลูกค้ำก็อำจทำเช่นเดียวกันนี้ได้
ไม่ควรจะมีควำมคำดหวังในกำรมีควำมเป็ นส่วนตัวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใ
ห้บริ กำรโดย JLL หรื อลูกค้ำใด ๆ


ปฏิบตั ิตำมสิ ทธิ กำรเป็ นเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำของ JLL
ลูกค้ำและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแต่ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร
เครื่ องหมำยกำรค้ำและควำมลับทำงกำรค้ำ ใช้ซอฟต์แวร์
ฮำร์ดแวร์และเนื้อหำเฉพำะที่มีใบอนุญำตหรื อตำมข้อกำหนดกำรใช้งำนเท่ำ
นั้น



สื่ อสำรกับสื่ อในนำมของ JLL หรื อลูกค้ำใด ๆ
เฉพำะในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ กำรและ/หรื อผูแ้ ทนได้รับอนุญำตอย่ำงเป็ นลำยลัก
ษณ์อกั ษรในกำรทำเช่นนั้นจำก JLL
หรื อเจ้ำหน้ำที่ดำ้ นกำรสื่ อสำรของลูกค้ำเท่ำนั้น



ใช้วิจำรณญำณ
ดุลยพินิจและควำมพอประมำณเมื่อเสนอของขวัญหรื อควำมบันเทิงให้กบั
พนักงำนของ JLL หรื อลูกค้ำ ในกำรทำเช่นนั้น
ผูใ้ ห้บริ กำรและหรื อผูแ้ ทนจะต้องไม่ให้ของขวัญไม่วำ่ จะชิ้นเดียวหรื อเป็ น
ชุดใด ๆ กับพนักงำนของ JLL หรื อลูกค้ำหรื อให้ควำมบันเทิงใด ๆ
ที่จะเป็ นกำรละเมิดหลักจรรยำบรรณนี้ รวมทั้งกำรกระทำใด ๆ
ที่ดูเหมือนเป็ นควำมพยำยำมที่จะมีอิทธิพลต่อกำรตัดสิ นใจทำงธุ รกิจของบุ
คคลใดคนในทำงที่ไม่เหมำะสม ไม่วำ่ จะในกรณี ใดก็ตำม
ห้ำมมิให้ผใู ้ ห้บริ กำรเสนอสิ นบน
เงินตอบแทน ทำกำรเจรจำต่อรองแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำร
และ/หรื อแรงจูงใจอื่น ๆ กับพนักงำนของ JLL หรื อลูกค้ำ
เพื่อได้รับหรื อรักษำกำรดำเนิ นธุ รกิจ หรื อกำรกระทำใด ๆ
ที่ดูเหมือนเป็ นกำรพยำยำมมีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจทำงธุ รกิจ
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หลีกเลี่ยงกำรกระทำใดที่ดูเหมือน หรื อกำรกระทำจริ งใด ๆ
ที่ไม่เหมำะสมหรื อเป็ นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ผูใ้ ห้บริ กำรหรื อผูแ้ ทนของผูใ้ ห้บริ กำรจะไม่มีกำรติดต่อโดยตรงใด ๆ
กับพนักงำนของ JLL หรื อลูกค้ำที่มีคู่สมรส
คู่ครองหรื อสมำชิกคนอื่นในครอบครัวหรื อญำติพี่นอ้ งที่มีผลประโยชน์ทำง
กำรเงินที่สำคัญกับผูใ้ ห้บริ กำร
กำรติดต่อโดยตรงในกำรเจรจำต่อรองข้อตกลงของผูใ้ ห้บริ กำรหรื อในกำร
ปฏิบตั ิภำระหน้ำที่ของผูใ้ ห้บริ กำรต่อคู่สมรส
คู่ครองหรื อสมำชิกในครอบครัวอื่น ๆ หรื อญำติพี่นอ้ งที่มีกำรว่ำจ้ำงโดย
JLL หรื อลูกค้ำก็ถือเป็ นสิ่ งต้องห้ำมเช่นกัน

นอกจำกนั้น เรำคำดหมำยว่ำผูใ้ ห้บริ กำรของเรำอย่ำงน้อยที่สุดจะต้อง:

หลีกเลี่ยงกำรค้ำโดยใช้ขอ้ มูลวงในโดยกำรไม่ซ้ือหรื อขำยหลักทรัพย์ของ
JLL

หรื อลูกค้ำเมื่อมีขอ้ มูลที่เป็ นสำระสำคัญอยูใ่ นควำมครอบครองเกี่ยวกับ
JLL หรื อลูกค้ำที่นกั ลงทุนอื่น ๆ
ไม่สำมำรถรับทรำบได้และที่อำจมีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจของนักลงทุนที่
จะซื้อหรื อขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำว




ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับด้ำนสุ ขภำพและควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้อ
ง เช่นเดียวกับข้อกำหนดของลูกค้ำ JLL และ/หรื ออุตสำหกรรม



แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมควำมมุ่งมัน่ ที่จะรักษำสภำพแวดล้อมกำรทำงำน
ที่ปลอดภัย



ตรวจให้แน่ใจว่ำพนักงำนมีคุณวุฒิและมีควำมพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมอย่
ำงปลอดภัย



พัฒนำกระบวนกำรด้ำนสุ ขภำพและควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมข
องผูใ้ ห้บริ กำรและเป้ นไปตำมหลักกำรปฏิบตั ิที่ดีที่สุดที่เหมำะสม



จัดหำทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและเพื่อให้มนั่ ใจว่ำบุคลำ
กรเข้ำใจและสำมำรถใช้มำตรฐำนและกระบวนกำรด้ำนควำมปลอดภัยได้อ
ย่ำงถูกต้อง



แจ้ง JLL ในทันทีหำกเกิดเหตุกำรณ์ใด ๆ
ที่เกี่ยวกับสุ ขภำพและควำมปลอดภัยในขณะให้บริ กำรหรื อส่งมอบสิ นค้ำใ
ห้ JLL หรื อลูกค้ำของ JLL



ตรวจให้แน่ใจว่ำพนักงำน (หรื อบุคคลอื่น ๆ
ภำยใต้กำรควบคุมของผูใ้ ห้บริ กำร)
ไม่มีอำวุธทุกชนิดในครอบครองเมื่ออยูท่ ี่สำนักงำนของ JLL
หรื อสถำนที่ภำยใต้กำรจัดกำรของ JLL

เรำมุ่งมัน่ สร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยที่แข็งแกร่ ง
ดังนั้นผลกำรดำเนินงำนและควำมตระหนักด้ำนสุ ขภำพและควำมปลอดภัยจะมีบ
ทบำทสำคัญในขั้นตอนกำรคัดเลือกผูใ้ ห้บริ กำรของเรำ

ทำตำมขั้นตอนที่เหมำะสมเพื่อป้ องกันกำรโจมตีไซเบอร์หรื อกำรโจมตีอื่น
ๆ ทุก ๆ รู ปแบบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึ งจะส่งผลให้ขอ้ มูลของ JLL
หรื อลูกค้ำอำจจะสูญหำย ถูกขโมยหรื อเสี ยหำยได้

สุ ขภำพและควำมปลอดภัย
JLL มีควำมมุ่งมัน่ อย่ำงเต็มที่ที่จะให้บริ กำรสถำนที่ทำงำน
ที่ป้องกันกำรเกิดกำรบำดเจ็บและควำมเสื่ อมเสี ยต่อสุ ขภำพและให้ควำมมัน่ ใจว่ำ
ทุก ๆ คนจะสำมำรถกลับบ้ำนไปยังครอบครัวของพวกเขำได้อย่ำงปลอดภัย
เรำตระหนักดีวำ่ เรำไม่สำมำรถบรรลุเป้ ำหมำยนี้ได้ดว้ ยตัวเรำเพียงลำพัง
แต่จะต้องได้รับกำรสนับสนุน
ควำมมุ่งมัน่ และทุ่มเทจำกคูค่ ำ้ ทำงธุ รกิจของเรำทุกท่ำน
รวมถึงผูใ้ ห้บริ กำรของเรำด้วย
ควำมมุ่งมัน่ ปรำรถนำขององค์กรของเรำได้มีกำรระบุไว้ในนโยบำยด้ำนสุ ขภำพแ
ละควำมปลอดภัยระดับสำกลของเรำและเรำคำดหมำยว่ำผูใ้ ห้บริ กำรของเรำทุกค
นปรำรถนำที่จะบรรลุเป้ ำหมำยด้ำนควำมปลอดภัยที่คล้ำยกัน
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หลักปฏิบัตใิ นกำรจ้ ำงงำน

และดำเนินกำรสอดคล้องกับกฎหมำยท้องถิ่นและหลักจรรยำบรรณและไม่
แทรกแทรงสุ ขภำพและควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีของบุคคลนั้น
เรำสนับสนุนกำรพัฒนำโปรแกรมกำรฝึ กงำนในสถำนที่ทำงำนที่ถูกต้องเท่
ำนั้นเพื่อประโยชน์ในด้ำนกำรศึกษำของคนหนุ่มสำวและจะไม่ทำธุ รกิจกับ
ผูท้ ี่ละเมิดระบบดังกล่ำว

ในฐำนะนิติบุคคลที่ดี JLL
เคำรพและสนับสนุนหลักกำรทำงด้ำนสิ ทธิ มนุษยชนตำมที่กำหนดโดยปฏิญญำส
ำกลว่ำด้วยสิ ทธิ มนุษยชน (UDHR)
ปฏิญญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับหลักกำรและสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนใน
กำรทำงำน ("ปฏิญญำ ILO") และข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ JLL
คำดหมำยว่ำผูใ้ ห้บริ กำรจะร่ วมในควำมมุ่งมัน่ ของเรำเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชนและโ
อกำสที่เท่ำเทียมกันในที่ทำงำน ผูใ้ ห้บริ กำรของ JLL
จะดำเนินกำรด้ำนกำรจ้ำงงำนของพวกเขำตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้
งหมด และจะ:


ให้ควำมร่ วมมือต่อควำมมุ่งมัน่ ของ JLL
ในกำรกำจัดกำรคุกคำมและกำรเลือกปฏิบตั ิอย่ำงผิดกฎหมำยในหมู่พนักงำ
น ในขณะที่เรำรับรู ้และเคำรพในควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม
เรำเชื่ อว่ำบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ กำรไม่ควรมีส่วนร่ วมในกำรเลือกปฏิบตั ิในกำรจ้ำง
งำน กำรให้ค่ำตอบแทน กำรเข้ำถึงกำรฝึ กอบรม กำรให้รำงวัล โปรโมชัน่
กำรเลิกจ้ำงหรื อกำรเกษียณอำยุ โดยพิจำรณำตำมเชื้อชำติ สี ผิว วรรณะ
เผ่ำพันธุ ์หรื อชำติกำเนิด ศำสนำ อำยุ ควำมพิกำร เพศ สถำนภำพกำรสมรส
กำรตั้งครรภ์ รสนิยมทำงเพศ อัตลักษณ์ทำงเพศหรื อกำรแสดงออกทำงเพศ
กำรเป็ นสมำชิกสหภำพ ควำมผูกพันทำงกำรเมือง
สถำนะทหำรผ่ำนศึกที่ปกปิ ด หรื อข้อมูลทำงพันธุ กรรมที่มีกำรปกป้ อง





ไม่ทำกำรลงวินยั โดยใช้แรงหรื อทำร้ำยร้ำงกำย
กำรทำร้ำยร่ ำงกำยหรื อลงวินยั ด้วยแรง กำรขมขู่ทำร้ำยร่ ำงกำย
กำรคุกคำมทำงเพศหรื อทำงอื่น ๆ
และกำรละเมิดทำงวำจำหรื อกำรข่มเหงในรู ปแบบอื่นใด ๆ เป็ นสิ่ งต้องห้ำม
นอกจำกนี้เรำยังคำดหวังให้ผใู ้ ห้บริ กำรของเรำทำกำรสื่ อสำรกับทุกคนด้วย
ควำมสุ ภำพและควำมเคำรพ

ห้ำมใช้ ครอบครอง จัดจำหน่ำยและขำยยำเสพติดในขณะที่อยูใ่ นสถำนที่ที่
JLL เป็ นเจ้ำของ ให้เช่ำหรื อกำรบริ หำรจัดกำร





ห้ำมครอบครองอำวุธไม่ได้รับอนุญำตในขณะที่อยูใ่ นสถำนที่ที่ JLL
เป็ นเจ้ำของ ให้เช่ำหรื อกำรบริ หำรจัดกำร



ใช้แรงงำนที่สมัครใจเท่ำนั้น
กำรใช้แรงงำนบังคับไม่วำ่ จะเป็ นในรู ปแบบของกำรใช้แรงงำนตำมสัญญำจ้
ำง แรงงำนที่ถูกหน่วงเหนี่ยวหรื อแรงงำนนักโทษโดยผูใ้ ห้บริ กำรของ JLL
หรื อผูร้ ับเหมำช่วงเป็ นสิ่ งต้องห้ำม



ไม่ถำมขอให้แรงงำนให้ "เงินมัดจำ" หรื อเอกสำรระบุตวั ตนกับนำยจ้ำงขอ
งพวกเขำและให้พวกเขำมีอิสระที่จะออกจำกกำรทำงำนให้นำยจ้ำงของพว
กเขำหลังจำกได้แจ้งอย่ำงเหมำะสมโดยไม่มีกำรลงโทษใด ๆ

จ่ำยค่ำครองชีพภำยใต้เงื่อนไขที่มีมนุษยธรรม
คนงำนทุกคนต้องได้รับข้อมูลเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อ
นไขกำรจ้ำงงำนของพวกเขำและเกี่ยวกับค่ำจ้ำงก่อนที่พวกเขำจะเริ่ มกำรจ้ำ
งงำนและตำมที่จำเป็ นตลอดระยะเวลำกำรจ้ำงงำน
มำตรกำรทำงวินยั ที่หกั เงินจำกค่ำจ้ำงจะไม่ได้รับอนุญำตให้ทำได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยระดับชำติหรื อท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
มำตรกำรทำงวินยั ทั้งหมดควรถูกบันทึกไว้
ค่ำจ้ำงและผลประโยชน์ที่จ่ำยสำหรับสัปดำห์กำรทำงำนทัว่ ไปอย่ำงน้อยที่สุ
ดจะต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนตำมกฎหมำยระดับชำติหรื อท้องถิ่น





ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อกำหนดว่ำด้วยอำยุกำรทำงำนขั้นต่ำในท้องถิ่นแ
ละไม่ใช้แรงงำนเด็ก ผูใ้ ห้บริ กำรจะไม่จำ้ งบุคคลอำยุต่ำกว่ำ 16
ปี เว้นแต่กำรจ้ำงงำนดังกล่ำวได้รับอนุญำต

ไม่บงั คับให้คนทำงำนมำกกว่ำชัว่ โมงแรงงำนสูงสุ ดต่อวันที่กำหนดโดยกฎ
หมำยระดับชำติหรื อท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ทำให้แน่ใจว่ำกำรทำงำนล่วงเวลำว่ำเป็ นไปด้วยควำมควำมสมัครใจและมีก
ำรจ่ำยเงินตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น



รักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั พนักงำนสหภำพแรงงำน
สนับสนุนสิ ทธิ เสรี ภำพในกำรเป็ นสมำชิกสมำคม
และปฏิบตั ิตำมบทบัญญัติที่มีในข้อตกลงกำรเจรจำต่อรอง
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เก็บบันทึกกำรทำงำนของพนักงำนให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับท้องถิ่
นและระดับชำติ



มีกระบวนกำรภำยในเพื่อให้พนักงำนสำมำรถทำกำรรำยงำนอย่ำงเป็ นควำม
ลับและไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับกำรกล่ำวหำในกำรกระทำผิด กำรเลือกปฏิบตั ิ
กำรละเมิด กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย
กำรละเมิดหลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้หรื อกำรละเมิดด้ำนจรรยำบรรณ
อื่น ๆ



ดำเนินกำรสอบสวนอย่ำงรวดเร็ วและละเอียดเกี่ยวกับรำยงำนใด ๆ
ดังกล่ำวและดำเนินกำรแก้ไขตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม
และให้ควำมร่ วมมือกับ JLL ในกำรสอบสวนใด ๆ
ดังกล่ำวและให้ขอ้ มูลใด ๆ ที่ JLL อำจขอ



ไม่ตอบโต้ดว้ ยกำรแก้แค้นกับพนักงำนคนใด (หรื อพนักงำนของ JLL)
ที่รำยงำนโดยสุ จริ ตใจเกี่ยวกับกำรละเมิดหลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้

แนวทำงกำรปฏิบตั เิ พือ่ กำรพัฒนำอย่ ำงยัง่ ยืน

ควำมมุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนของ JLL ร่ วมกับข้อมูลอื่น ๆ
เกี่ยวกับโปรแกรมกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนของเรำจะถูกรวมอยูใ่ นรำยงำนกำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ ยืนทัว่ โลกของเรำบนเว็บไซต์สำธำรณะของเรำ
www.jll.com/sustainability/

กำรปฏิบัตติ ่ อสัตว์ อย่ ำงมีจรรยำบรรณ
ในฐำนะที่เป็ นส่วนหนึ่งของควำมมุ่งมัน่ ที่จะมีส่วนร่ วมในกำรปฏิบตั ิที่ส่งเสริ มคว
ำมเป็ นอยูท่ ี่ดีของประชำชน JLL
พยำยำมทำควำมมัน่ ใจว่ำกำรปฏิบตั ิต่อสัตว์เป็ นไปอย่ำงมีจรรยำบรรณ
ในทุกประกำรภำยในสถำนที่ที่ JLL ดำเนินกำร เช่นเดียวกับสำนักงำนค้ำ
สำนักงำน และสถำนที่อื่น ๆ ที่ JLL บริ หำรจัดกำรให้ลูกค้ำ นโยบำยของ JLL
พยำยำมที่จะหลีกเลี่ยงกำรจัดแสดง กำรใช้งำนและ/หรื อขำยสัตว์ที่สถำนที่ดงั กล่ำ
วทั้งหมด หำกมีกำรมีส่วนร่ วมใด ๆ
ของสัตว์ที่สถำนที่ดงั กล่ำวด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง
สัตว์เหล่ำนี้จะต้องได้รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงมีมนุษยธรรมและเป็ นไปตำมกฎระเบียบ
ด้ำนสวัสดิภำพสัตว์ที่เกี่ยวข้อง

JLL มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นนิติบุคคลที่ดีในทุกที่ที่คนของ JLL อำศัยและทำงำน
เรำตระหนักดีวำ่ อำคำรอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อชุมชน
สิ่ งแวดล้อมและกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ และ
JLL

สำมำรถมีบทบำทที่สำคัญในกำรจัดกำรควำมท้ำทำยเหล่ำนี้ผำ่ นกำรดำเนินงำนขอ
งเรำเองและคำแนะนำที่เรำให้แก่ลูกค้ำของเรำเกี่ยวกับกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
กำรลงทุนและกำรเข้ำครอบครอง
เรำมุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำมำตรฐำนและกำรปฏิบตั ิช้ นั นำในสำนักงำนของเรำเองชั้น
นำและช่วยให้ลูกค้ำของเรำทำได้เช่นเดียวกัน
ทุกสิ่ งที่เรำทำในวันนี้ควรจะสร้ำงอนำคตที่ดีกว่ำ


JLL
คำดหมำยว่ำผูใ้ ห้บริ กำรจะร่ วมมีควำมมุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนโดยกำ
รดำเนินกำรตำมหรื อเหนือกว่ำข้อกำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบด้ำน
สิ่ งแวดล้อมและส่งเสริ มระดับกำรใช้พลังงำน กำรใช้น้ ำและกำรจัดกำรของ
เสี ยที่ยอมรับได้
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจำกกำรดำเนินธุ รกิจของเรำและของลูกค้ำ
ของเรำ



เรำคำดหมำยว่ำผูใ้ ห้บริ กำรของเรำจะจัดกำรและลดผลกระทบทำงสังคมขอ
งพวกเขำ ให้กำรสนับสนุนแก่พนักงำนและชุมชนที่พวกเขำดำเนินกิจกำร
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กำรปฏิบัตติ ำมหลักปฏิบัตสิ ำหรับผู้ให้ บริกำรนี้
มันเป็ นควำมรับผิดชอบของผูใ้ ห้บริ กำรที่จะทำให้แน่ใจว่ำผูแ้ ทนเข้ำใจและปฏิบตั ิ
ตำมหลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้และจะแจ้งให้ผทู ้ ี่เป็ นบุคคลติดต่อของ JLL
(หรื อสมำชิกฝ่ ำยบริ หำรของ JLL)
ถ้ำผูใ้ ห้บริ กำรรู ้หรื อมีเหตุให้เชื่อว่ำอำจมีกำรละเมิดโดยตนเองหรื อผูแ้ ทนของตนเ
กิดขึ้นแล้วหรื ออำจเกิดขึ้นในอนำคต ผูใ้ ห้บริ กำรของ JLL
ได้รับควำมคำดหมำยให้ทำกำรตรวจสอบตนเองเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมหลักปฏิบั
ติสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้ นอกเหนือจำก
สิ ทธิ อื่น ๆ ที่ JLL อำจจะมีภำยใต้ขอ้ ตกลงกับผูใ้ ห้บริ กำรแล้ว JLL
อำจขอถอดถอนผูแ้ ทนใด ๆ
ในทันทีที่มีพฤติกรรมในลักษณะที่ผิดกฎหมำยหรื อไม่สอดคล้องกับหลักจรรยำบ
รรณทำงธุ รกิจ หลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้ หรื อนโยบำยใด ๆ ของบริ ษทั
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กำรปฏิบัตติ ำมหลักปฏิบัตขิ องลูกค้ ำ
ในสถำนกำรณ์ที่ผใู ้ ห้บริ กำรได้รับกำรว่ำจ้ำงโดย JLL ในนำมของลูกค้ำ
เรำยังคำดหวังว่ำผูใ้ ห้บริ กำรจะปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ นโยบำย
ขั้นตอนหรื อหลักปฏิบตั ิของลูกค้ำ
รวมทั้งในกรณี ที่สิ่งเหล่ำนี้มีขอ้ จำกัดมำกกว่ำบทบัญญัติของหลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้
ห้บริ กำรนี้
หำกคุณเชื่อว่ำกฎของลูกค้ำขัดแย้งกับสิ่ งใดที่อยูใ่ นหลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำร
นี้และคุณไม่แน่ใจว่ำจะทำอย่ำงไร
คุณจะได้รับควำมคำดหมำยว่ำจะติดต่อกับบุคคลติดต่อหลักของบริ ษทั และลูกค้ำใ
นกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ร่วมกันในลักษณะที่น่ำพอใจสำหรับทั้งสองฝ่ ำย

กำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยในและประสิทธิผลในกำรดำเนินง
ำนของผู้ให้ บริกำร
ทั้งนี้ข้ ึนกับเงื่อนไขของบทบัญญัติโดยเฉพำะใด ๆ ของสัญญำที่เกี่ยวข้อง
เรำคำดหวังว่ำผูใ้ ห้บริ กำรที่ JLL ว่ำจ้ำงจะจัดหำสำเนำเอกสำรกำรตรวจสอบใด
ๆ
ให้เรำเมื่อมีกำรร้องขอเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรควบคุมและ/หรื อประสิ ทธิ ภำพกำร
ดำเนินงำนของผูใ้ ห้บริ กำรในฐำนะองค์กรที่ให้บริ กำร (เช่น SSAE 16/ISAE
3402 หรื อที่เดิมชื่อ SAS 70/FRAG 21/94 หรื อรำยงำนที่คล้ำยคลึงกัน)
โดยทัว่ ไปแล้ว
เรำยังคำดหวังว่ำผูใ้ ห้บริ กำรจะมีกำรตอบสนองต่อกำรร้องขอที่เหมำะสมของเรำ
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมหลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้
รวมทั้งที่เป็ นส่วนหนึ่งของกำรตรวจสอบโดยกลุ่มกำรตรวจสอบภำยในหรื อกลุ่ม
บริ กำรทำงกฎหมำยของ JLL

ภำระหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของฝ่ ำยบริหำร
ผูใ้ ห้บริ กำรของ JLL ต้องกำหนดผูแ้ ทนจำกฝ่ ำยบริ หำรระดับสูงที่จะเป็ นผูร้ ับผิด
ชอบเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมหลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้
ผูบ้ ริ หำรระดับสูงของผูใ้ ห้บริ กำรแต่ละคนยังจะต้องประสำนงำนและกำกับดูแลโ
ปรแกรมกำรฝึ กอบรมภำยในขอบเขตที่เหมำะสม
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทของสิ นค้ำหรื อบริ กำร
สำหรับพนักงำนและผูจ้ ดั กำรเกี่ยวกับกระบวนกำรและขั้นตอนที่จำเป็ นเพื่อให้สำ
มำรถดำเนินงำนอย่ำงสอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้

ควำมต่ อเนื่องทำงธุรกิจและกำรจัดกำรภำวะวิกฤต
ทั้งนี้ข้ ึนกับเงื่อนไขของบทบัญญัติโดยเฉพำะใด ๆ
ของสัญญำที่เกี่ยวข้อง เรำคำดหวังว่ำผูใ้ ห้บริ กำรที่
JLL ว่ำจ้ำงจะมีแผนควำมต่อเนื่องทำงธุ รกิจที่เพียงพอเพื่อที่จะยังคงให้บริ กำร
ในระดับที่เหมำะสมหลังกำรเกิด
วิกฤตในกำรดำเนินงำน ไม่วำ่ จะเกิดจำกภัยพิบตั ิทำงธรรมชำติ
กำรทำงำนผิดพลำดของอุปกรณ์ ไฟฟ้ ำดับ กระทำกำรก่อกำรร้ำย
กำรโจมตีในโลกไซเบอร์หรื ออื่น ๆ เมื่อได้รับกำรร้องขอโดย JLL
ผูใ้ ห้บริ กำรจะเปิ ดเผยแผนควำมต่อเนื่องทำงธุ รกิจในรำยละเอียดที่เหมำะสมและ
หำรื อเกี่ยวกับองค์ประกอบของแผน รวมถึงระบบและกำรควบคุมกำรรักษำควำม
ปลอดภัยข้อมูล

หลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำร
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กำรให้ ควำมร่ วมมือกับกำรสืบสวน;
กำรตรวจสอบกำรปฏิบัตติ ำมข้ อกำหนด
เรำคำดหวังว่ำผูใ้ ห้บริ กำรที่ JLL
ว่ำจ้ำงจะให้ควำมร่ วมมือกับเรำในกำรสอบสวนใด ๆ
ที่เรำหรื อผูใ้ ห้บริ กำรอำจจะดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อกล่ำวหำพฤติกรรมที่ไม่เหมำะส
มหรื อผิดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนของ JLL
หรื อพนักงำนของผูใ้ ห้บริ กำร โดยที่ขอ้ กล่ำวหำมีควำมเกี่ยวพันกับ JLL
หรื อลูกค้ำที่ผใู ้ ห้บริ กำรเป็ นผูจ้ ดั หำสิ นค้ำหรื อบริ กำรให้
JLL
กำหนดให้ผบู ้ ริ กำรของเรำอธิ บำยเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรของหลักปฏิบตั ิ
สำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้ในสัญญำ JLL
อำจขอให้ผใู ้ ห้บริ กำรให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมหลักปฏิบตั ิสำหรับ
ผูใ้ ห้บริ กำรนี้ นอกจำกนี้ JLL

ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรตรวจสอบผูใ้ ห้บริ กำรของเรำเพื่อตรวจดูกำรปฏิบตั ิตำมหลัก
ปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้และคำดหวังว่ำผูใ้ ห้บริ กำรจะให้ควำมร่ วมมืออย่ำงสม
เหตุสมผลในตรวจสอบใด ๆ โดยเป็ นเงื่อนไขในกำรทำงำนร่ วมกับ JLL
อย่ำงต่อเนื่อง

กำรไม่ เกิดกำรสร้ ำงสิทธิของบุคคลทีส่ ำม
หลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้ไม่ได้เป็ นกำรมอบหรื อถือว่ำเป็ นกำรมอบสิ ทธิ ใด
ๆ ต่อบุคคลที่สำม รวมทั้งสิ ทธิ ในกำรรับผลประโยชน์ของบุคคลที่สำมใด ๆ
ยกตัวอย่ำงเช่น ไม่มีพนักงำนของผูใ้ ห้บริ กำรใดที่จะมีสิทธิ เรี ยกร้องใด ๆ จำก
JLL โดยอำศัยอำนำจตำมหลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้ และพนักงำนใด ๆ
ดังกล่ำวนี้จะไม่มีสิทธิ ใด ๆ ที่จะทำให้ JLL
บังคับใช้บทบัญญัติของหลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้
กำรตัดสิ นใจที่เกี่ยวกับกำรกระทำใด ๆ ดังกล่ำวนี้สงวนเป็ นดุลยพินิจของ JLL
แต่เพียงฝ่ ำยเดียวเท่ำนั้น

กำรรำยงำนพฤติกรรมทีน่ ่ ำสงสัยหรือกำรกระทำที่อำจเป็ นกำรละเมิด
เรำคำดหวังว่ำผูใ้ ห้บริ กำรจะรำยงำนภำยในเวลำที่เหมำะสมต่อ JLL เมื่อได้รับทรำบว่ำมีกำรละเมิดใด ๆ ต่อหลักปฏิบตั ิสำหรับผูใ้ ห้บริ กำรนี้ คุณควรที่จะกล่ำวถึงควำมกังวลใด
ๆ เกี่ยวกับกำรดำเนิ นธุ รกิจที่น่ำสงสัยหรื อควำมกังวลเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฏต่อบุคคลติดต่อหลักของ JLL ของคุณ อย่ำงไรก็ตำม JLL
ตระหนักว่ำอำจจะมีบำงครั้งที่เป็ นไปไม่ได้หรื อไม่เหมำะสม ในกรณี ดงั กล่ำว โปรดติดต่อฝ่ ำยใดต่อไปนี้:
1. สำยด่วนจรรยำบรรณทัว่ โลกของ JLL ที่: 1-877-540-5066 หรื อ เข้ำสู่ระบบที่ www.jllethicsreports.com

สำยด่วนและเว็บไซต์มีกำรดำเนินกำรโดยผูใ้ ห้บริ กำรอิสระที่มีบริ กำรในทุกวันทุกเวลำทั้งกลำงวันและกลำงคืนและสำมำรถใช้ได้ในทุกภำษำหลัก
รำยงำนที่ได้รับผ่ำนสำยด่วนหรื อเว็บไซต์จะถูกส่งไปทนำยทัว่ โลกของบริ ษทั สำหรับกำรตรวจสอบต่อไป
2. ส่งอีเมลถึงเจ้ำหน้ำที่จรรยำบรรณของ JLL ที่: Ethics.Officers@jll.com
3. ส่งจดหมำยถึงทนำยทัว่ โลกและประธำนเจ้ำหน้ำที่จรรยำบรรณที่: JLL Incorporated, 200 East Randolph Drive, Chicago, Illinois USA 60601
4. หำกกำรละเมิดเกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์ นอกเหนือจำกกำรติดต่อฝ่ ำยต่ำง ๆ ข้ำงต้นแล้ว คุณยังสำมำรถติดต่อสำยด่วนกำรค้ำมนุษย์ทวั่ โลกที่หมำยเลข
1.844.888.FREE หรื ออีเมล help@befree.org
JLL จะไม่ยอมรับกำรลงโทษหรื อกำรโต้ตอบแก้แค้นใด ๆ กับบุคคลที่ได้ขอคำแนะนำหรื อรำยงำนพฤติกรรมที่น่ำสงสัยหรื อกำรละเมิดที่อำจเกิดขึ้นด้วยควำมสุ จริ ต

เรำขอขอบคุณสำหรั บกำรปฏิ บัติตำมนโยบำยที่ สำคัญนีแ้ ละหวังว่ ำจะมีควำมสัมพันธ์ ที่เป็ นประโยชน์ ร่วมกั นกับผู้ให้ บริ กำรทั้งหมดของเรำด้ วยกำรปฏิ บัติที่มีจรรยำบรรณระดับ
สูงสุด
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