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เราไม่กล่าวอ้างว่าเรามีเมตตามากกว่า มีนํ้าใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรือมีใจกุศลมากกว่าผู้อื่น
แต่เราเชื่อมั่นว่าเราได้เริ่มต้นด้วยความมั่นคงและมุ่งมั่นรุดไปข้างหน้าบนหลักการดําเนินธุรกิจ 

ที่คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของเรา 
ตลอดจนสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงานทุกคน สิ่งเหล่านี้คือรากฐานที่แข็งแกร่งของความสําเร็จของเรา

Jamsetji Tata
ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัททาทา

ประธานกรรมการ (พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2447)
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คำ�นำ�
บริษัททาทาได้ยึดมั่นในค่านิยมและอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้งมาอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานมากว่า 150 ปี 
จรรยาบรรณของทาทาได้รับการรวบรวมขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกโดย Mr. Ratan Tata ซึ่งได้สื่อให้เห็นถึงค่านิยมและ
อุดมการณ์อย่างชัดเจน โดยใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติและกํากับ การดําเนินงานของทุกบริษัท ตลอดจนเพ่ือนร่วมงาน
ของเราในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ณ วันนี้ จรรยาบรรณได้เป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของเราแต่ละบุคคลที่ได้ยึดถือไว้อย่าง
มั่นคง เช่นเดียวกันกับการยึดมั่นในพันธสัญญาของผู้นําที่มีต่อค่านิยมหลักของทาทา

จรรยาบรรณของทาทาได้กําหนดโครงร่างแห่งพันธสัญญาของเราที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม รวมถึงชุมชนที่เราประกอบ
กิจการอยู่ และเป็นแสงนําทางของเรา เมื่อต้องเผชิญกับภาวะยุ่งยากใจในธุรกิจที่ทําให้เราตกอยู่ในทางแยกแห่งจริยธรรมใน
บางครั้ง จรรยาบรรณนี้มีลักษณะเป็นพลวัตที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อให้ยังคงความ
ร่วมสมัย และมีเน้ือหาท่ีสอดรับกับบริบทของการเปล่ียนแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อย่างไรก็ตาม จรรยาบรรณน้ี
จะยังคงรักษาไว้ซึ่งค่านิยมและอุดมการณ์หลัก ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้

ชื่อเสียงและความสําเร็จอันเจิดจรัสของเราในฐานะองค์กรธุรกิจ ได้รับการสั่งสมและก่อรูปร่างชัดเจนขึ้น โดยพนักงาน 
กรรมการบริษัท และพันธมิตรทางธุรกิจของเราทั้งหมด ด้วยความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง และการยึดมั่นในค่านิยมหลัก 
ตลอดจนหลักการทั้งหลายที่ได้กําหนดไว้ในจรรยาบรรณนี้ ผมมีความเชื่อถือไว้วางใจในเพื่อนร่วมงานของทาทาทุกคนและ
บริษัททาทาทุกบริษัท ในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เพียงแต่จะเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่กํากับผลประโยชน์
ในเชิงธุรกิจของเราทั่วโลกเท่านั้น หากแต่จะยังคงสร้างมาตรฐานใหม่ๆ ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในอันที่จะก่อให้
เกิดเกียรติประวัติสูงสุดและสร้างแรงบันดาลใจที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ปฏิบัติต่อไป

N. Chandrasekaran
21 กุมภาพันธ์ 2560
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ก. ค่�นิยมของเร�

ทาทาได้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยมมาโดยตลอด ค่านิยมหลัก 5 ประการ
ซึ่งเป็นรากฐานในการดําเนินธุรกิจของเรา ได้แก่

ค่านิยมที่เป็นสากลเหล่านี้เป็นรากฐานของจรรยาบรรณของทาทา
ซึ่งสามารถพบเห็นเป็นที่ประจักษ์ได้ภายในระบบค่านิยมของทุกๆ บริษัทในกลุ่มทาทา

คุณธรรม
เราจะประพฤติปฏิบัติด้วย

ความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ 

ทุกสิ่งที่เราทําต้องได้รับการยอมรับ
จากการตรวจสอบของสาธารณชน

คว�มเป็นหนึ่งเดียว
เราจะส่งเสริมบุคลากรและ

พันธมิตรของเรา ให้การเรียนรู้
ต่อเนื่อง สร้างสัมพันธภาพด้วย
ความเอาใจใส่และความร่วมมือ

บนพื้นฐานของการเชื่อใจ
และเคารพซึ่งกันและกัน

คว�มรับผิดชอบ
เราจะบูรณาการหลักการด้าน

สิ่งแวดล้อมและสังคมในการดําเนิน
ธุรกิจของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่

ได้รับมาจากประชาชน ต้องกลับคืนสู่
ประชาชนเป็นหลายเท่าทวี

คว�มเป็นผู้บุกเบิก
เราจะกล้าและคล่องแคล่วในการ
เผชิญกับความท้าทาย ด้วยการใช้
ความเข้าใจในลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์

คว�มเป็นเลิศ
เราจะมุ่งมั่นเพื่อไปสู่การบรรลุมาตรฐาน
สูงสุดในด้านคุณภาพ และส่งเสริมระบบ
คุณธรรมที่ใช้ความรู้ความสามารถเสมอ
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ข. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของจรรย�บรรณ

ข้อควรจำ�...

2. ในจรรยาบรรณฉบับนี้  “เรา” หมายถึง บริษัทของเรา 
 กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้ที่ปฏิบัติงาน
 ร่วมกับเรา ตามบริบทที่กําหนดไว้
3. คําว่า “กลุ่มบริษัทของเรา” ในจรรยาบรรณฉบับนี้ 
 หมายถึง บริษัทที่ ทาทา ซันส์ มุ่งหมายให้ปฏิบัติตาม
 จรรยาบรรณฉบับนี้ที่นํามากําหนดใช้ และ/หรือผู้ที่ 
 ทาทา ซันส์ กําหนดให้ใช้จรรยาบรรณฉบับนี้
4. จรรยาบรรณฉบับนี้ได้กล่าวถึงความคาดหวังของเรา
 ที่มีต่อผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเรา  นอกจากนี้ เรายังคาด
 หวังให้ผู้ที่ติดต่อกับเราได้ตระหนักว่าจรรยาบรรณ
 ฉบับน้ีเป็นรากฐานในการดําเนินกิจกรรมทุกอย่างของเรา 
 และผู้ที่ติดต่อร่วมงานกับเราจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติ
 ให้สอดคล้องในลักษณะเดียวกันนี้

1. จรรยาบรรณฉบับนี้ ได้กําหนดถึงแนวทางประพฤติ
 ปฏิบัติต่อ:

 • พนักงานของเรา หรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเรา

 • ลูกค้าของเรา

 • ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เราประกอบกิจการ

 • พันธมิตรห่วงโซ ่ทางธ ุรก ิจของเรา รวมถึง
  ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้บริการ ผู้กระจาย
  สินค้า ผู้แทนขาย ผู้รับเหมา พันธมิตรช่องทาง 
  การจัดจําหน่าย ที่ปรึกษา พ่อค้าคนกลาง และ
  ผู้แทนจําหน่าย

 • พันธมิตรผู้ร่วมทุนของเรา หรือผู้ร่วมธุรกิจต่างๆ

 • ผู้มีส่วนได้เสียทางการเงินของเรา

 • หน่วยงานภาครัฐของประเทศที่ เราประกอบ
  กิจการ

 • กลุ่มบริษัทของเรา

นี่คือพันธสัญญาของเราที่ต้องปกป้องรักษาชื่อเสียงของเรา และคุณค่าของแบรนด์สินค้าของเรา ด้วยการยึดมั่น
ในค่านิยมและหลักการที่กําหนดไว้ในจรรยาบรรณนี้ โดยการกระทําเช่นนั้น เราต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ในวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของเรา
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หลักก�รสำ�คัญของเร�

ปรัชญาในการบริหารของทาทาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน
ได้ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กร ไม่ใช่เพียงเพื่อผลประโยชน์

ของเจ้าของบริษัทเท่านั้น หากแต่ต้องทําเพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน
ผู้บริโภคสินค้า ชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวมในท้ายที่สุดด้วย

J.R.D. Tata
ประธานบริษัท ทาทา ซันส์ (พ.ศ. 2481 – พ.ศ. 2534)
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ค. หลักก�รสำ�คัญของเร�

7. เรามุ่งมั่นในการสร้างสมดุลในผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
 ได้เสียของเรา ปฏิบัติต่อทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม 
 และหลีกเล่ียงการกีดกันอย่างไม่เป็นธรรมในทุกรูปแบบ

8. ถ้อยแถลงของเราท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสียต้องมีความถูกต้อง 
 เป็นความจริงและด้วยเจตนาที่ดี  

9. เราไม่ เข้าไปยุ่ ง เกี่ยวหรือพัวพันกับการประกอบ
 กิจการค้าที่เป็นการกีดกันและไม่เป็นธรรมในทุกกรณี

10. เรา ต้องจั ด ให้ มี ช่ อ งทางสํ าหรับ ผู้มี ส่ วนไ ด้ เ สีย
 ได้รายงานเรื่องราวหรือข้อคําถามที่เป็นเจตนาที่ดี หรือ
 ร้ อ ง เรี ยนกรณีที่ มี การฝ่ าฝืนหรื ออาจจะฝ่ าฝืน
 จรรยาบรรณฉบับนี้

11. เรามุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากความ
 หวาดกลัวในการถูกแก้แค้นหรือเอาคืนจากการรายงาน
 เรื่องราวหรือร้องเรียนด้วยเจตนาที่ดี จะไม่มีผู้ใดได้รับ
 การลงโทษหรือต้องได้รับความยากลําบากจากการ
 รายงานเรื่องราวหรือร้องเรียนด้วยเจตนาที่ดีหรือเพื่อ
 ผลประโยชน์ของสาธารณะ

12. เราคาดหวังให้ผู้ นําธุรกิจของเราแสดงให้ เห็นถึง
 พันธสัญญาในมาตรฐานทางจริยธรรมตามที่กําหนดไว้
 ในจรรยาบรรณนี้ โดยต้องประพฤติปฏิบัติตนและ
 กําหนดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมภายในบริษัท

13. เราต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ
 ที่เราประกอบกิจการ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่
 เกี่ยวข้องทั้งหมด หากมาตรฐานทางจริยธรรมและ
 วิชาชีพซึ่งกําหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 และเงื่อนไขการว่าจ้างงานสูงกว่าจรรยาบรรณนี้ ก็ให้
 ใช้มาตรฐานตามกฎหมาย กฎระเบียบและเงื่อนไขนั้นๆ
 หากมาตรฐานทางจริยธรรมและวิชาชีพ ซึ่งกําหนดโดย
 กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่ํากว่าจรรยาบรรณ
 นี้ ก็ให้ใช้มาตรฐานตามจรรยาบรรณนี้แทน

1. เรามีพันธสัญญาในการดําเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ
 มาตรฐานศีลธรรมและจริยธรรมสูงสุด เราไม่ยอม
 ผ่อนปรนหรืออดทนใดๆ ต่อการติด/รับสินบนและ 
 การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และพันธสัญญานี้ 
 เป็นรากฐานของทุกสิ่งที่เราทํา

2. เรามีพันธสัญญาในการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี และ
 ยึดถือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาสังคมให้
 เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่เราประกอบกิจการอยู่ และ
 ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนดําเนินธุรกิจของเรา

3. เราแสวงหาหนทางเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนา
 ทางเศรษฐกิจของชุมชน ของประเทศ และภูมิภาค
 ที่เราประกอบกิจการ โดยให้ความเคารพในวัฒนธรรม 
 บรรทัดฐาน และประเพณีของชุมชนหรือประเทศนั้นๆ 
 เราจะหลีกเลี่ยงโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิด
 อันตรายหรือความเสียหายต่อผลประโยชน์ส่วนใหญ่
 ของชุมชนที่เราประกอบกิจการ

4. เราไม่ประนีประนอมต่อความปลอดภัยเพียงเพื่อให้ได้
 มาซึ่งผลประโยชน์ทางการค้า เรามุ่งมั่นที่จะจัดให้มี
 สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย สะอาด และ
 ถูกสุขอนามัยสําหรับพนักงานของเราและผู้ที่ทํางาน
 ร่วมกับเรา

5. ในฐานะตัวแทนของบริษัท เราต้องดําเนินการด้วยความ
 เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม มีคุณธรรมและ
 สอดคล้องกับมาตรฐานศีลธรรมและจริยธรรมสูงสุด 
 เราต้องแสดงถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
 ของประเทศที่เราประกอบกิจการ เราต้องดําเนินงาน
 ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส และสามารถรับรู้ได้ว่า
 เป็นธรรมและโปร่งใสโดยบุคคลที่สามเช่นกัน

6. เราให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของ
 ผู้มีส่วนได้เสียของเรา

ข้อควรจำ�...
“เจตนาที่ดี” หมายถึง มีความเชื่อที่สมเหตุสมผลว่าข้อมูลที่คุณได้ให้นั้นเป็นความจริง ซึ่งไม่ได้หมายความว่า 
จะต้องมหีลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือเรื่องที่รายงานนั้นๆ
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เมื่อได้มาซึ่งบุคลากรที่ดีที่สุดที่มีค่านิยมและมีแนวความคิดเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเราแล้ว
เราก็ต้องให้เขามีความอิสระในการที่จะกระทําในวิถีทางของเขาเอง

เราไม่ต้องตีกรอบพันธนาการเขา แต่เราต้องส่งเสริมและสนับสนุนเขาให้ได้รับโอกาสในการเป็นผู้นํา

J.R.D. Tata
ประธานบริษัท ทาทา ซันส์ (พ.ศ. 2481 – พ.ศ. 2534)

พนักง�นของเร�
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ง. พนักง�นของเร�

ข้อควรจำ�...

2. ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาและ
 การเลื่อนขั้นพนักงานของเรา ต้องพิจารณาตัดสินใจ
 บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ สมรรถนะ ระบบ
 คุณธรรม และศักยภาพเป็นเกณฑ์

3. เรามีนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม โปร่งใส
 และชัดเจน โดยส่งเสริมความหลากหลายและความ
 เท่าเทียมกัน พร้อมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
 ในท้องถิ่น และข้อกําหนดอื่นใดของจรรยาบรรณนี้ 
 นโยบายดังกล่าวนี้ต้องกําหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนในการ
 จ้างงาน การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรและการ
 บริหารผลการปฏิบัติงาน

โอก�สก�รจ้�งง�นที่เท่�เทียม 

1. เราให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานของเราและ
 ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดสําหรับการ
 จ้างงานในบริษัทของเรา โดยไม่มีการกีดกันอย่างไม่
 เป็นธรรมในคุณสมบัติพ้ืนฐาน ซ่ึงรวมถึงสถานะทางด้าน
 เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา สีผิว ตระกูล สถานภาพ
 การสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ ชนชาติ 
 ความพิการ หรือด้านอื่นใดที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง

เราไม่ยอมผ่อนปรนต่อการคุกคามหรือล่วงละเมิดในรูปแบบใดๆ และเราคาดหวังให้พนักงานทุกคนไม่สนับสนุน
การประพฤติผิดใดๆ ในสถานที่ปฏิบัติงาน

มีง�นตำ�แหน่งหนึ่งกำ�หนดให้ต้องมีก�รเดินท�งบ่อยครั้ง ผู้สมัครคนหนึ่งมีประสบก�รณ์ตรงและมีคุณสมบัติ
เพียบพร้อม อย่�งไรก็ต�ม ผู้สมัครคนนี้เป็นบิด�หรือม�รด�แต่เพียงผู้เดียวที่ต้องคอยดูแลเลี้ยงดูบุตรของตนเอง 
ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงรู้สึกว่� อ�จจะเป็นอุปสรรคสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้สมัครร�ยนี้ไม่ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้ต�มข้อกำ�หนด 
ฉันควรทำ�อย่�งไร

ตามที่กําหนดไว้ในจรรยาบรรณนี้ การตัดสินใจจ้างงานพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม เราไม่สามารถ
สันนิษฐานได้ว่าผู้สมัครดังกล่าวไม่สามารถเดินทางได้ตามลักษณะงานที่ได้กําหนดไว้ ผู้สมัครทุกคนที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพิสูจน์ว่าสามารถเดินทางได้ตามที่กําหนดหรือไม่ การเป็นบิดาหรือ
มารดาแต่เพียงผู้เดียวที่ต้องคอยดูแลเลี้ยงดูบุตรไม่สามารถเป็นเหตุให้มีการเลือกปฏิบัติในขั้นตอนใดๆ ของการ
สรรหาหรือว่าจ้างงานในบริษัทของเรา
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สิทธิมนุษยชน 

8. เราไม่ว่าจ้างเด็กในสถานที่ทํางานของเรา

9. เราไม่ใช้แรงงานที่มาจากการบังคับขู่เข็ญในรูปแบบ
 ใดๆ เราไม่ยึดเอาเอกสารส่วนบุคคลของพนักงานของ
 เรา หรือบังคับให้พนักงานต้องจ่ายเงินใดๆ ให้เราหรือ
 ให้ผู้ใดก็ตาม เพื่อเป็นหลักประกันในการว่าจ้างงาน
 หรือการทํางานร่วมกับเรา

สินบนและก�รทุจริตคอร์รัปชั่น

10. พนักงานของเราและผู้ที่เป็นตัวแทนของเรา รวมถึง
 ผู้แทนจําหน่ายและพ่อค้าคนกลาง ต้องไม่เสนอ ให้
 หรือรับ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งค่าตอบแทน การจ่าย 
 หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือ
 ไม่เหมาะสม ด้วยการแสดงเจตนา หรือรับรู้ได้ว่า
 เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือสนับสนุนใดๆ ที่มิควร
 จะได้ หรือไม่เหมาะสมเพื่อการดําเนินธุรกิจของเรา

ก�รให้เกียรติในศักดิ์ศรีและคว�มเค�รพนับถือ

4. ผู้นําของเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางาน
 ที่มีพื้นฐานบนการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 ความเข้าใจ ความร่วมมือ และความเคารพต่อความ
 เป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล

5. ทุกคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมในการทํางานของเราต้อง
 ได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติในศักดิ์ศรีและด้วย
 ความเคารพนับถือ เราไม่ยอมผ่อนปรนต่อการคุกคาม
 หรือล่วงละเมิดในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคาม
 หรือล่วงละเมิดทางเพศ ทางกาย วาจาหรือจิตใจ

6. เรามีคู่มือการปฏิบัติงานทางวินัยท่ีเป็นธรรมและชัดเจน 
 ซ่ึงหลีกเลี่ยงไม่ ได้ที่ เราจะต้องคํานึง ถึงสิทธิของ
 พนักงานที่จะได้รับการรับฟัง

7. เราเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน เราต้องไม่
 ข้องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของพนักงานที่อยู่
 นอกสภาพแวดล้อมในการทํางานของเรา นอกเสียจากว่า
 การประพฤติปฏิบัติดังกล่าวส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงาน 
 ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือส่งผลใน
 เชิงลบต่อชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของเรา

การฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ เกี่ยวกับการต่อต้านสินบน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการต่อต้านการกีดกัน
ทางการค้า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ แม้ว่าการฝ่าฝืนกฎหมายน้ันจะมาจากพนักงานเพียงคนเดียว ก็สามารถ
ส่งผลให้บริษัทต้องได้รับโทษปรับที่รุนแรง และต้องได้รับความเสียหายต่อการเสื่อมเสียชื่อเสียงที่มิอาจแก้ไขให้กลับ
คืนมาได้ 

ข้อควรจำ�...
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เสรีภ�พในก�รรวมกลุ่ม

12. เรายอมรับการที่พนักงานอาจให้ความสนใจเข้า
 ร่วมกลุ่ม หรือสมาคม หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม
 ทางการเมือง หรือกิจกรรมสาธารณะในฐานะส่วนตัว 
 ตราบใดที่กิจกรรมดังกล่าวไม่สร้างความขัดแย้งกับ
 ผลประโยชน์ของบริษัทของเรา ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือ
 อาจเกิดขึ้นได้ พนักงานของเราต้องแจ้งให้บริษัททราบ
 และได้ รั บการอนุมั ติ ก่ อนกระทํ ากิ จกรรมใดๆ 
 ที่จรรยาบรรณนี้ได้กําหนดไว้ว่าด้วยความขัดแย้งทาง
 ผลประโยชน์ และต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย
 ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ของขวัญและก�รรับรอง

11. กิจกรรมทางธุรกิจตามปกติในบางครั้งจะมีการมอบ
 ของขวัญทางธุรกิจและการรับรอง อย่างไรก็ตาม
 การมอบของขวัญหรือการรับรอง (ซึ่งรวมถึงสิ่งบันเทิง
 หรือการเดินทาง) ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือมีมูลค่าสูง
 อาจสร้างการรับรู้ หรือทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
 ผลประโยชน์ หรือเกิดการชําระเงินที ่ไม่ชอบด้วย
 กฎหมาย ดังนั้น ของขวัญและการรับรองที่ให้ หรือ
 ได้รับ ควรมีมูลค่าเล็กน้อยและมีความเหมาะสม 
 ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับของขวัญและ
 การรับรองของบริษัท

หลักเกณฑ์โดยทั่วไป เราอาจจะรับของขวัญหรือการรับรองจากการมีส่วนร่วมหรือสมาคมทางธุรกิจ เฉพาะในกรณี
ที่ของขวัญหรือการรับรองเข้าข่าย ดังนี้:

• มีมูลค่าเล็กน้อยและไม่เป็นการสร้างการรับรู้ (หรือสื่อโดยนัยถึงข้อผูกพัน) ว่าผู้ให้จะได้รับการปฏิบัติหรือสิทธิ
 พิเศษใดๆ

• ไม่มีอิทธิพลหรือปรากฏได้ว่ามีอิทธิพลต่อการกระทําหรือตัดสินใจใดๆ ของเรา เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

• ไม่ทําให้บริษัทหรือผู้ให้เกิดความลําบากใจหากเปิดเผยต่อสาธารณะ

ห้ามมีการมอบหรือรับของขวัญหรือการรับรองซึ่งมีความไม่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

• ของขวัญที่เป็นเงินสด ทอง โลหะมีค่า เพชรพลอย หรืออัญมณี ที่มีค่าอื่นๆ

• ของขวัญที่เป็นสิ่งของต้องห้ามภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ของขวัญในลักษณะที่เป็นสิ่งล่อใจ สินบน เงินใต้โต๊ะ ค่านํ้าร้อนนํ้าชา หรือ การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก*

• ของขวัญที่ถูกกําหนดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของผู้ให้หรือผู้รับว่าเป็นสิ่งของต้องห้าม และ

• ของขวัญในรูปแบบของการบริการหรือผลประโยชน์รูปแบบใดๆ ที่ไม่เป็นตัวเงิน (เช่น สัญญาว่าจะว่าจ้างงาน)

(*การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก คือ การจ่ายเพื่อรับประกัน หรือเพื่อเร่งให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ราชการให้เร็วขึ้น เช่น การออกใบอนุญาต หรือ การตรวจและปล่อยสินค้าจากอารักขาของศุลกากร)

ข้อควรจำ�...
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ฉันเป็นพนักง�นบัญชี สังกัดหน่วยง�นก�รเงินของบริษัท และด้วยทักษะท�งด้�นศิลปะของฉัน ฉันจึงรับก�ร
ว่�จ้�งง�นว�ดรูปก�ร์ตูนล�ยเส้นในสื่อสิ่งพิมพ์สำ�หรับเด็กโดยได้รับค่�ตอบแทน ฉันได้ว�งแผนที่จะทำ�ง�นนี้
ในช่วงวันหยุดประจำ�สัปด�ห์ ฉันควรต้องปฏิบัติอย่�งไรก่อนที่จะรับง�นนี้

ก่อนรับการว่าจ้างงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท พนักงานต้องตรวจสอบและให้ได้รับคํายืนยันให้มั่นใจว่า
ได้ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบของบริษัท ซึ่งกําหนดให้ต้องเปิดเผยและแจ้งผู้บังคับบัญชารับทราบ เพื่อที่บริษัท
จะได้พิจารณาตัดสินว่างานดังกล่าวส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือไม่ หากได้รับการอนุมัติ
จากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรว่างานนั้นๆ จะไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท พนักงานจึงสามารถรับทํางาน
ดังกล่าวได้ นอกจากนั้น ยังถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่ต้องเปิดเผยและรายงานต่อบริษัทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
นอกเหนือไปจากที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท

 ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจ และการเปิดเผยข้อมูล
 ดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปตามนโยบายด้านส่ือมวลชน
 และการสื่อสารของบริษัท ทั้งนี้ ให้รวมถึงการเปิดเผย
 ผ่านทางการประชุมหรือผ่านสื่อใดๆ  ตลอดจนการ
 เปิดเผยผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วย

16. พนักงานของเราต้องรับประกันถึงความถูกต้องของ
 ข้อมูล หรือสารสนเทศซึ่งตนได้ส่งมอบให้บริษัท เรา
 ต้องปกป้องสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลหรือสารสนเทศ
 ที่ได้รับมาดังกล่าว โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
 หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง

17. พนักงานของเราต้องเคารพและปกป้องรักษาข้อมูลที่
 เป็นความลับและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทของเรา

18. พนักงานของเราต้องปกป้องรักษาความลับของข้อมูล
 และทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลท่ีสาม พนักงานต้อง
 ไม่ใช้ข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวที่ตน
 ครอบครองอยู่ไปในทางที่ผิด และต้องไม่เผยแพร่ให้กับ
 ผู้ใด เว้นแต่เป็นไปตามกฎหมายหรือนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
 ของบริษัท

19. พนักงานของเราต้องรายงานโดยทันทีถึงการสูญหาย 
 การโจรกรรมหรือการทําลายข้อมูล ซึ่งเป็นความลับ 
 หรือทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งของบริษัทของเราและ
 ของบุคคลที่สามใดๆ

ก�รทำ�ง�นอื่นนอกเหนือจ�กง�นของบริษัท

13. การรับการว่าจ้างงาน หรือรับตําแหน่งที่มีความ
 รับผิดชอบ หรือประกอบธุรกิจนอกเหนือจากงานของ
 บริษัท ไม่ว่าจะเป็นในเวลาส่วนตัว ไม่ว่าจะได้หรือ
 ไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ตาม อาจขัดขวางและเป็น
 อุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของบริษัท
 ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือก่อให้เกิดความ
 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใดๆ ที่กล่าวมานั้นต้อง
 ไม่เป็นการดําเนินการกับซัพพลายเออร์ คู ่ค้า 
 ผู ้กระจายสินค้า หรือคู ่แข่งขันของบริษัทของเรา 
 หากมีการใดๆ ดังกล่าว พนักงานของเราต้องแจ้งให้
 บริษัทรับทราบและได้รับการอนุมัติก่อนล่วงหน้าโดย
 ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณนี้ว่าด้วยเรื่อง 
 “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” และต้องปฏิบัติให้
 เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องด้วย

คว�มถูกต้องของข้อมูล
และก�รใช้ทรัพย์สินของบริษัท

14. พนักงานของเราต้องไม่จงใจละเลยหรือบิดเบือน
 ความจริงเพื่อเป็นการอะลุ้มอล่วยหรือประนีประนอม
 ต่อความถูกต้องของบันทึกข้อมูลของบริษัท การติดต่อ
 สื่อสารทั้งภายในและภายนอก รายงานของบริษัท 
 รวมถึงรายงานทางการเงินของบริษัท 

15. พนักงานและกรรมการของเราต้องได้รับมอบอํานาจที่
 ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหรือ
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ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภ�ยใน

22. พนักงานของเราต้องไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับการซื้อขาย
 หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือการช่วยเหลือผู้อื่น
 ซึ่งรวมถึงสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือกลุ่มธุรกิจ 
 เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูล หรือจาก
 การถือครองข้อมูลที่มีผลอ่อนไหวต่อราคาหลักทรัพย์
 ของบริษัทซ่ึงไม่ได้อยู่ในระบบสาธารณะ ข้อมูลดังกล่าว
 ให้รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทของเรา กลุ่มบริษัท
 ของเรา ลูกค้า คู่ค้าและซัพพลายเออร์ของเราด้วย

20. พนักงานของเราต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัททั้งที่มี
 ตัวตนและไม่มีตัวตน ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์และ
 อุปกรณ์สื่อสารอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์และ
 เพื่อการปฏิบัติงานให้กับบริษัทเท่านั้น ทรัพย์สินของ
 บริษัทต้องไม่ถูกนําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เราต้อง
 กําหนดให้มีกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
 ทุจริต และการนําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้อย่าง
 ไม่เหมาะสมหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์

21. เราปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ เกี่ยวกับการต่อต้านการ
 ฟอกเงิน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  และเรากําหนด
 ให้มีกระบวนการเพื่อตรวจสอบและป้องกันการฝ่าฝืน
 กฎหมายดังกล่าว

เราต้องเคารพต่อทรัพยสิทธิของผู้อื่น โดยต้องไม่ใช้ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา หรือความลับทางการค้าของผู้อื่น
ไปในทางมิชอบ รวมถึงการคัดลอกหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เครื่องหมายการค้า เอกสารและ
ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ เราไม่คัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และไม่ใช้
ซอฟต์แวร์ส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทของเร�ได้ประก�ศริเริ่มธุรกิจใหม่ เพื่อนของคุณเป็นนักข่�วของหนังสือพิมพ์ธุรกิจชั้นนำ�
ได้ขอให้คุณเปิดเผยข้อมูลบ�งส่วนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่�วเพื่อนำ�ไปใช้ในก�รเขียนบทคว�มฉบับหน้� โดยสัญญ�
ว่�จะไม่อ้�งอิงหรือเปิดเผยชื่อของคุณ คุณควรให้ข้อมูลแก่นักข่�วหรือไม่

ไม่: คุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวต่อสื่อมวลชน ถึงแม้จะได้รับการยืนยันว่าจะปกปิดแหล่งที่มาของข้อมูล
ก็ตาม จะมีเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากบริษัทเท่านั้นที่สามารถพูดคุย และให้ข้อมูลลักษณะดังกล่าวต่อ
สื่อมวลชนได้

บริษัทของเร�มีนโยบ�ย “ก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์” ซึ่งได้กำ�หนดถึงสิ่งที่ “ทำ�ได้และทำ�ไม่ได้” ไว้ ถึงแม้ว่�
คุณอ�จจะเข้�ถึงสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่�วในเวล�ส่วนตัวก็ต�ม เหตุใดจึงต้องมีนโยบ�ยนี้?

การสื่อสารกับภายนอกถือเป็นเรื่องสําคัญและต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง เนื่องจากข้อมูลมีการส่งไปใน
ที่ต่างๆ ซึ่งพาดพิงหรืออ้างอิงถึงบริษัทของเราหรือธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีความชัดเจน เป็นความจริง 
และไม่ละเมิดข้อผูกพันใดๆ ที่บริษัทมีต่อบุคคลอื่น ในแต่ละธุรกิจจะมีการมอบหมายให้ผู้จัดการเป็นผู้มีอํานาจ
ในการจัดทําหรือให้ถ้อยแถลงต่อสังคมภายนอก ผู้จัดการเหล่านี้จะเป็นผู้ให้คําปรึกษาหารือเกี่ยวกับคําร้องขอใดๆ 
ในด้านข้อมูลที่คุณถูกขอมาหรือที่คุณคิดว่าเราควรจะให้หรือไม่ ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบล็อก 
(Blogs) หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ต่างๆ คุณยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพูดคุย
เกี่ยวกับบริษัทของเราหรือธุรกิจที่เราทํา คุณอาจรู้สึกว่า คุณกําลังแชทหรือพูดคุยกับเพื่อนๆ หรือให้ความคิดเห็น
ส่วนตัว แต่ในขณะทําเช่นนั้น คุณไม่สามารถที่จะแชร์หรือให้ข้อมูลความลับใดๆ เกี่ยวกับบริษัทของเราได้ 
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25. หากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจริง 
 หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น บุคคลผู้ที ่มีส่วน
 เกี่ยวข้องต้องรายงานถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ดังกล่าวโดยทันที และต้องขออนุมัติตามที่ได้กําหนดไว้
 ในกฎหมายหรือในนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัท 
 ผู้มีอํานาจหน้าที่ต้องติดต่อกลับไปยังพนักงานนั้นๆ 
 ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่ได้กําหนดไว้ใน
 นโยบายของบริษัทของเรา เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง
 นั้นๆ ดําเนินการในส่วนที่มีความจําเป็นตามคําแนะนํา
 ในการแก้ไขหรือหลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 นั้นโดยทันที

26. ในกรณีของพนักงานทั้งหมดยกเว้นกรรมการผู้บริหาร 
 กําหนดให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติ 
 ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 หรือกรรมการผู้จัดการ ซึ่งต้องรายงานเรื่องที่เกี่ยวกับ
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
 บริษัทในทุกไตรมาส ในกรณีของประธานเจ้าหน้าที่
 บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ 
 หรือกรรมการผู้บริหาร กําหนดให้ผู้มีอํานาจหน้าที่
 ในการพิจารณาและอนุมัติ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
 ของเรา

ย�เสพติดและส�รต้องห้�ม

23. การใช้ยาเสพติดและสารต้องห้ามส่งผลอย่างชัดเจน
 ต่อความปลอดภัยและความเสี่ยงอื่นๆ ในสถานที่
 ปฏิบัติงานของเรา เราไม่ยินยอมให้มีการครอบครอง 
 เสพ หรือแจกจ่ายยาเสพติดและสารต้องห้ามใน
 สถานที่ทํางานหรือในระหว่างการปฏิบัติงาน

คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
24. พนักงานและกรรมการผู้บริหารของเราต้องปฏิบัติ
 เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอยู่เสมอ และต้องให้มั่นใจ
 ได้ว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือส่วนตัวใดๆ รวมถึง
 ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นใกล้ชิดที่มีนั้น ต้องไม่ก่อให้
 เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบทบาทและ
 หน้าที่ในการปฏิบัติงานของตนในบริษัทของเราหรือ
 ต่อการดําเนินงานของบริษัทของเรา นอกจากนั้น 
 พนักงานและกรรมการผู้บริหารต้องไม่เข้าไปมีส่วน
 เกี่ยวพันกับธุรกิจ หรือความสัมพันธ์ หรือกิจกรรมใดๆ 
 ที่อาจจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของ
 กลุ่มบริษัทของเรา

คุณมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รดูแลเก็บรักษ�ฐ�นข้อมูลลูกค้�ของบริษัท เพื่อนของคุณคนหนึ่งกำ�ลังจะเริ่มเปิด
ธุรกิจใหม่และได้ขอให้คุณส่งข้อมูลบ�งส่วนจ�กฐ�นข้อมูลน้ันเพื่อวัตถุประสงค์ท�งก�รตล�ดสำ�หรับธุรกิจของ
เข� โดยได้รับรองกับคุณว่� จะเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูลไว้เป็นคว�มลับ คุณควรปฏิบัติต�มที่เพื่อนขอม�หรือไม่

ไม่: คุณต้องเคารพและดูแลเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ และต้องไม่เผยแพร่หรือส่งข้อมูลส่วนใดๆ จาก
ฐานข้อมูลให้กับผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

คุณส�ม�รถเข้�ถึงตัวเลขร�ยได้ของหน่วยธุรกิจต่�งๆ ในบริษัทของเร� ในระหว่�งที่ไปสังสรรค์กับเพื่อนของคุณ
หลังเลิกง�น เข�ได้สอบถ�มข้อมูลผลประกอบก�รท�งก�รเงินของบริษัทของเร�  คุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่�วโดย
ละเอียดกับเพื่อนของคุณ แต่ได้ให้ข้อมูลตัวเลขร�ยได้โดยประม�ณไป ก�รปฏิบัติของคุณดังกล่�วถูกต้องหรือไม่

ไม่ถูกต้อง: คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่จําเป็นต้องทราบถึงข้อมูล
ดังกล่าวนี้ ข้อมูลทางการเงินต้องได้รับการปกป้องรักษาไว้อยู่เสมอและจะเปิดเผยได้เฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้น 
ภายหลังจากได้รับการอนุมัติให้เปิดเผยแล้ว การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่มีความละเอียดอ่อนและส่งผลต่อราคาซื้อขาย
หลักทรัพย์ซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบสาธารณะ สามารถที่จะนําไปสู่การละเมิดและฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ข้อมูลภายใน



15

 เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น โดยที่พนักงานหรือครอบครัว
 โดยตรง (รวมถึงบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา 
 คู่สมรส คู่รัก และบุตร) ญาติ หรือบุคคลอื่นใดที่มีความ
 สัมพันธ์ ใก ล้ชิ ด กับพนักงาน ผู้นั้ นมี อยู่ ใ นธุ ร กิ จ
 ครอบครัว หรือมีอยู่ในบริษัทอื่นใดที่เป็นคู่แข่งขัน 
 ซัพพลายเออร์ ลูกค้า ผู้จัดส่งและกระจายสินค้า หรือมี
 อยู่ในธุรกิจอื่นใดที่มีการดําเนินธุรกิจกับบริษัทของเรา  

27. ถึงแม้ว่ากรณีของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ 
 ที่มีอยู่นั้น จะเป็นเนื่องจากเหตุผลของการเกิดขึ้นมา
 ตั้งแต่ในอดีตก็ตาม พนักงานที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง
 ต้องเปิดเผยข้อมูลท้ังหมดอย่างเพียงพอต่อผู้บริหารของ
 บริษัทของเรา และเมื่อมีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
 ภายในบริษัทของเรา พนักงานและกรรมการผู้บริหารน้ัน
 ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดต่อผู้มีอํานาจตามหน้าที่
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ใดๆ 
 ที่นําไปสู่ความขัดแย้งทั้งที่ เกิดขึ้นจริงหรือมีความ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถเป็นได้ทั้งในรูปของกิจกรรม ธุรกรรม หรือการติดต่อทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ 
หรือการบริการใดๆ ที่ดําเนินการโดยพนักงานหรือครอบครัวโดยตรง (รวมถึงบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา 
คู่สมรส คู่รัก และบุตร) ญาติ หรือบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานผู้นั้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทําให้เกิด
ประเด็น (ข้ึนอยู่กับแต่ละวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้) ท่ีพนักงานผู้น้ันไม่สามารถหรืออาจจะไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทได้อย่างเป็นธรรม

ข้อควรจำ�...

ตัวอย่�งของคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ที่อ�จเกิดขึ้นได้ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่เกิดขึ้นจริง หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ในกรณีที่พนักงานหรือกรรมการผู้บริหาร:

(ก) เข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจ กิจกรรม หรือความสัมพันธ์กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีการทํา
 ธุรกรรมกับบริษัทของเรา 

(ข) อยู่ในฐานะที่จะได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมทั้งสําหรับตนเอง หรือสําหรับสมาชิกในครอบครัวของตนเอง  
 หรือสําหรับบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่ใกล้ชิด หรือสร้างผลประโยชน์อันไม่เหมาะสมให้แก่
 ตนเอง หรือญาติของตนเอง โดยกระทําการตัดสินใจหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ

(ค)  ดําเนินธุรกิจในนามบริษัทของเรา หรืออยู่ในตําแหน่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนิน
 ธุรกิจในบริษัทของเราที่มีกับซัพพลายเออร์หรือลูกค้า ซึ่งมีญาติของตนเอง หรือบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์
 ใกล้ชิด โดยที่พนักงานหรือกรรมการผู้บริหารเป็นเจ้าหน้าที่คนสําคัญ หรือเป็นตัวแทน ซึ่งทําให้เกิด
 ผลประโยชน์ต่อตนเอง หรือต่อญาติของตนเอง

(ง) อยู่ในฐานะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้รางวัลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น เงินเดือนหรือเงิน
 ตอบแทนอื่นๆ การให้ตําแหน่ง การเลื่อนตําแหน่ง หรือการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานให้กับญาติของตนเอง  
 หรือให้กับบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด สําหรับการจ้างงานภายในบริษัทของเรา หรือกลุ่มบริษัทของเรา 

(จ) ปฏิบัติกิจกรรมซึ่งอาจส่งผลให้ผลประโยชน์ใดๆ ของบริษัทของเราหรือของกลุ่มบริษัทของเราเกิดการ
 ประนีประนอม หรือต้องเสื่อมถอยหรือเสียหาย

(ฉ) กระทําการใดๆ ซึ่งทําให้การใช้ดุลยพินิจตัดสินใจโดยอิสระเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือของกลุ่ม
 บริษัทไม่สามารถที่จะกระทําได้
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 เรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง และต้องพิจารณาดําเนิน
 การทางวินัยที่เหมาะสมตามเงื่อนไขการว่าจ้างงาน 
 ในการดําเนินการดังกล่าวน้ัน เราต้องปฏิบัติตามระเบียบ
 คู่มือทางวินัยด้วยความชัดเจนและเป็นธรรม โดยการ
 เคารพต่อสิทธิของพนักงานที่จะได้รับการรับฟัง

28. หากมีการละเลยในการเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้กําหนด
 ไว้ และฝ่ายจัดการของเราได้ล่วงรู้ถึงกรณีของความ
 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งควรที่จะต้องมีการเปิดเผย
 ด้วยตัวของพนักงานเอง หรือด้วยตัวของกรรมการ
 ผู้บริหารแล้ว ฝ่ายจัดการต้องดําเนินการพิจารณาใน

ตัวอย่�งของกิจกรรมที่โดยปกติจะได้รับอนุมัติภ�ยหลังก�รเปิดเผยข้อมูลต�มนโยบ�ยของบริษัท

การรับตําแหน่งซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม) 
โดยหลักแล้วจะได้รับการอนุมัติ หากเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่รบกวน หรือทําให้เสียสมาธิต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของพนักงานที่มีต่อบริษัทของเรา และโดยที่พนักงานได้เปิดเผยข้อมูล
ทันทีต่อผู้มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติ

(ก) กรรมการของบริษัทใดๆ ในกลุ่มบริษัททาทา บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

(ข) สมาชิกภาพ หรือการดํารงตําแหน่งในองค์กรด้านการศึกษา/วิชาชีพ ซึ่งการสมาคมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
 ต่อบริษัท

(ค) สมาชิกภาพ หรือการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ องค์กรหรือหน่วยงานของภาครัฐ 

คุณมีคว�มสัมพันธ์ฉันท์คู่รักกับเพื่อนร่วมง�นคนหนึ่งซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ย้�ยม�ทำ�ง�นอยู่ในทีมของคุณและ
จะต้องร�ยง�นก�รปฏิบัติง�นโดยตรงกับคุณ คุณควรทำ�อย่�งไร

ความสัมพันธ์ในทางรักใคร่หรือใกล้ชิดต่อกันกับพนักงานอีกคนหนึ่งซึ่งมีสายการบังคับบัญชาต่อกัน ในขณะที่
อีกคนหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอีกคนหนึ่ง มักจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ขึ้นได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณจําเป็นที่จะต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ต่อผู้บังคับบัญชาของคุณ

บริษัทของคุณกำ�ลังยื่นข้อเสนอท�งธุรกิจต่ออีกบริษัทหนึ่งซึ่งก่อนหน้�นี้คุณเคยได้รับก�รว่�จ้�งง�นจ�กบริษัท
ดังกล่�ว คุณมีข้อมูลที่เป็นคว�มลับเกี่ยวกับน�ยจ้�งบริษัทก่อนหน้�นี้ของคุณ ซึ่งคุณเชื่อว่�จะช่วยให้น�ยจ้�ง
บริษัทปัจจุบันของคุณส�ม�รถชนะและได้ทำ�สัญญ�ด้วย คุณควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่�วนี้หรือไม่

ไม่: คุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับบริษัทปัจจุบันของคุณ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลที่สาม 
บริษัทของคุณมีความเคารพในหน้าที่ของพนักงานทุกคนในอันที่จะต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งเกี่ยวข้องกับ
บริษัทนายจ้างก่อนหน้านี้ของพนักงาน

คุณเป็นผู้จัดก�รจัดซื้อในหน่วยง�นจัดห�ของบริษัทของคุณ และได้รับเชิญจ�กซัพพล�ยเออร์ร�ยหนึ่งให้เข้�
ร่วมชมก�รแข่งขันกีฬ�นัดสำ�คัญในฐ�นะแขกของซัพพล�ยเออร์ร�ยนั้น ซึ่งเป็นหนึ่งในซัพพล�ยเออร์อีกหล�ย
ร�ยที่ได้ยื่นซองประมูลง�นให้กับบริษัทของคุณ คุณควรยอมรับคำ�เชิญนี้หรือไม่

ไม่: คุณไม่ควรตอบรับคําเชิญในกรณีนี้ เนื่องจากคุณเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการตัดสินการประมูลงาน ดังนั้น 
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ปกติ อาจถูกมองไปได้ว่าเป็นอามิสสินจ้างหรือส่ิงจูงใจให้คุณต้องประนีประนอมหรือไม่เป็นกลางได้
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ลูกค้�ของเร�

เราได้รับความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่เราต้องร่วมกันฝ่าฟัน
ความสัมพันธ์ของเราที่มีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเต็มไปด้วยมิตรภาพอย่างที่สุด 

เรายังคงธํารงรักษาคุณลักษณะเช่นนี้มุ่งสานต่อไปข้างหน้าในการดําเนินงานกับลูกค้าของเรา
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อตรง สินค้าของเรายังคงไว้ซึ่งคุณภาพสูงมาอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งนํามาสู่ชื่อเสียงที่ดีที่สุดและขายได้ในราคาที่ดี... ข้าพเจ้ากล่าวถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้
เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่า ด้วยหลักการในการดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา 

ประกอบกับการเอาใจใส่ในรายละเอียดอย่างใกล้ชิดและรอบคอบถี่ถ้วน รวมไปถึงความสามารถ
ในการไขว่คว้าประโยชน์เมื่อโอกาสและสภาพการณ์เอื้ออํานวย นั่นคือ โอกาสแห่งความสําเร็จ

Jamsetji Tata
ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัททาทา

ประธานบริษัท ทาทา ซันส์ (พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2447)
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จ. ลูกค้�ของเร�

ก�รแข่งขันที่เป็นธรรม

5. เราสนับสนุนการพัฒนาและการดําเนินการแข่งขัน
 ทางการค้า รวมทั้งการค้าและการลงทุนในระบบเสรี
 ของแต่ละประเทศและแต่ละตลาดที่เราได้ดําเนิน
 ธุรกิจอยู่

6. เราไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม
 ในการต่อต้านการแข่งขัน เช่น การดําเนินการเพื่อการ
 ครอบงําตลาด การค้าแบบผูกขาด การสมรู้ร่วมคิด
 หรือการฮั้ว หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบรรดา
 คู่แข่งขันอย่างไม่เหมาะสม

7. เรารวบรวมข้อมูลการแข่งขันโดยวิธีการปกติของธุรกิจ 
 และผ่านแหล่งและส่ือกลางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 เท่านั้น

ก�รปฏิบัติและก�รติดต่อกับลูกค้�

8. การปฏิบัติและการติดต่อกับลูกค้าต้องเป็นไปอย่าง
 มืออาชีพ เป็นธรรม และโปร่งใส

9. เราเคารพสิทธิของลูกค้าในข้อมูลส่วนบุคคล เราปกป้อง
 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยสอดคล้องกับกฎหมาย
 ที่เกี่ยวข้อง

สินค้�และบริก�ร

1. เรามีพันธสัญญาในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มี
 คุณภาพระดับโลกและได้ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 ทั้งหลาย

2. สินค้าและบริการที่เราส่งมอบต้องเป็นไปตามกฎหมาย
 ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้รวมถึงภาชนะบรรจุ หีบห่อ ฉลาก 
 และบริการหลังการขายด้วย

3. เราทําการตลาดสําหรับสินค้าและบริการของเราด้วย
 คุณธรรม และไม่ทําให้เกิดข้อความที่ไม่เป็นธรรม หรือ
 ทําให้หลงเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ
 คู่แข่งขันของเรา

ก�รควบคุมก�รส่งออกสินค้�
และก�รบังคับท�งก�รค้�

4. เราปฏิบัติตามการควบคุมการส่งออกสินค้าหรือ
 การบังคับทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา
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ข้อควรจำ�...
การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานต่างๆ ของงานของเรา และในคุณภาพของสินค้าและบริการของเรา คือ ค่านิยม
หลักของทาทา การปฏิบัติตามค่านิยมอย่างแน่วแน่จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้าที่มีต่อแบรนด์
สินค้าของเราได้อย่างยั่งยืน

คุณเป็นผู้จัดก�รข�ยส่วนภูมิภ�คของบริษัทของเร� และเป็นสม�ชิกคนหนึ่งในกลุ่มแชท ซึ่งเป็น “กลุ่มที่ไม่เป็น
ท�งก�ร” และมีสม�ชิกอื่นๆ ที่เป็นผู้จัดก�รข�ยส่วนภูมิภ�คของบริษัทคู่แข่งขันต่�งๆ ร่วมด้วย แอดมินของกลุ่ม
แชทนี้เสนอให้มีก�รพบปะประชุมเพื่อพูดคุยอย่�งไม่เป็นท�งก�รเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ตล�ดและระดมคว�มคิด
เกี่ยวกับ “กลยุทธ์ร�ค�” จ�กมุมมองของผู้ที่อยู่ในอุตส�หกรรมนั้นๆ คุณควรทำ�อย่�งไร

การพบปะประชุมใดๆ กับคู่แข่งขัน โดยเฉพาะการพูดคุยอภิปรายเกี่ยวกับ “กลยุทธ์ราคา” อาจเป็นความพยายาม
ให้เกิดการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการแข่งขันอย่างเสรีหรือการสร้างหรือปั่นราคา คุณควรตอบปฏิเสธคําเชิญนี้และออก
จากกลุ่มแชทดังกล่าว นอกจากนี้ คุณควรต้องรายงานผู้บังคับบัญชาของคุณและหน่วยงานด้านกฎหมายของบริษัท
ของคุณให้ทราบถึงกรณีที่เกิดขึ้นด้วย

คุณเข้�ร่วมประชุมกับลูกค้�พร้อมกับเพื่อนร่วมง�นคนหนึ่ง โดยเพื่อนร่วมง�นนั้นได้ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นคว�มจริง
เกี่ยวกับบริก�รของบริษัท คุณควรทำ�อย่�งไร

หากสามารถทําได้ คุณควรช่วยเพื่อนร่วมงานของคุณในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระหว่างการประชุมนั้นๆ แต่หาก
สถานการณ์ไม่เอื้ออํานวยให้ทําได้ คุณต้องหยิบยกประเด็นดังกล่าวพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานภายหลังจากเสร็จสิ้นการ
ประชุมแล้ว เพื่อให้เพื่อนร่วมงานนั้น หรือเพื่อให้บริษัทแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ให้ผิดพลาดไปแก่ลูกค้า

ในขณะที่ปฏิบัติง�นในโครงก�รของลูกค้�ร�ยหนึ่ง คุณได้รับก�รติดต่อจ�กเพื่อนร่วมง�นคนหนึ่งซึ่งเคยปฏิบัติ
ง�นให้กับลูกค้�ร�ยเดียวกันนี้ม�ก่อน เข�ได้แจ้งว่�เข�เคยทำ�ง�นร่วมกับลูกค้�ร�ยนี้ในก�รพัฒน�ระบบก�ร
สั่งซื้อ ซึ่งเข�คิดว่�จะเป็นประโยชน์กับลูกค้�อีกร�ยหนึ่ง คุณควรทำ�อย่�งไร

คุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยปราศจากการอนุมัติเป็นการเฉพาะเจาะจงจากลูกค้า คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
ทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ เพื่อประโยชน์ทั้งของลูกค้ารายอื่นและของตนเอง
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ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมของเร�

ในระบบเศรษฐกิจการค้าเสรี ชุมชนมิได้เป็นเพียงแค่ผู้มีส่วนได้เสียหนึ่งในธุรกิจเท่านั้น 
หากแต่โดยแท้ที่จริงแล้วเป็นวัตถุประสงค์หลักของการดํารงอยู่ขององค์กร

Jamsetji Tata
ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัททาทา

ประธานบริษัท ทาทา ซันส์ (พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2447)
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ฉ. ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของเร�

สิ่งแวดล้อม

4. ในการผลิตและการขายสินค้าและบริการของเรา 
 เรามุ่งมั่นที่จะให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 และจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
 ที่เกี่ยวข้อง  

5. เราป้องกันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างส้ินเปลือง 
 และมีพั นธสัญญาในการปรับปรุ งสิ่ ง แวดล้ อม 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อย
 ก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรนํ้าและพลังงาน และ
 การจัดการของเสียและวัตถุอันตรายต่างๆ เราพยายาม
 ชดเชยผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะ
 ภูมิอากาศในกิจกรรมต่างๆ ของเรา

ชุมชน

1. เรามีพันธสัญญาในการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี และ
 จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 ของประชาชนในชุมชนที่เราได้ประกอบกิจการอยู่

2. เราเข้าร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อลด
 ผลกระทบในเชิงลบจากการประกอบธุรกิจของเรา
 ที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนท้องถ่ินและสิ่งแวดล้อมให้
 เหลือน้อยที่สุด

3. เราสนับสนุนให้พนักงานของเราร่วมเป็นอาสาสมัครใน
 โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่บริษัทได้ประกอบ
 กิจการอยู่ โดยปฏิบัติตามหลักการของจรรยาบรรณ
 ที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ และโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย
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พันธมิตร
ห่วงโซ่ท�งธุรกิจของเร�

หากเรากระทําสิ่งต่างๆ เหมือนกับที่กลุ่มอื่นๆ ได้กระทําไป 
เราคงขยายบริษัทได้ใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าของที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ 

แต่เราก็ไม่ได้ทําเช่นนั้น และข้าพเจ้าก็จะไม่มีวันทําเช่นนั้นไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม

J.R.D. Tata
ประธานบริษัท ทาทา ซันส์ (พ.ศ. 2481 – พ.ศ. 2534)

กล่าวไว้ในโอกาสการขยายกิจการกลุ่มบริษัททาทาในระหว่างปี พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2513
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ช. พันธมิตรห่วงโซ่ท�งธุรกิจของเร�

 บริษัทของเราปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้ในการ
 ติดต่อกับเรา หรือในนามของเรา และต้องเคารพต่อการ
 รักษาความลับของข้อมูลที่เราได้เปิดเผยให้ได้รับรู้ด้วย

4. เราต้องมั่นใจได้ว่า ของขวัญหรือการรับรองใดๆ ที่
 ได้รับจากหรือมอบให้แก่ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้
 บริการกับเรา ต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทเกี่ยว
 กับของขวัญและการรับรอง

5. เราเคารพในข้อผูกพันในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
 และข้อมูลของบุคคลที่สาม

1. เราคัดเลือกซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้บริการกับเรา
 ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

2. เราแสวงหาที่จะร่วมงานกับซัพพลายเออร์ คู่ค้าและ
 ผู้ ให้บริการกับเราที่สามารถแสดงให้เห็นว่าเขามี
 ค่านิยมที่เหมือนหรือคล้ายกับเรา เราคาดหวังว่า
 พวกเขาจะปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่
 เทียบเคียงกับของเรา

3. ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้บริการกับเรา จะเป็น
 ตัวแทนของบริษัทของเราได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็น
 ลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องจากบริษัทของเราเท่าน้ัน 
 เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้บริการกับ

ข้อควรจำ�...
พันธมิตรห่วงโซ่ทางธุรกิจของเรา หมายรวมถึง ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้บริการกับเรา ผู้กระจายสินค้า ผู้แทน
จําหน่าย ผู้รับเหมา คู่ค้า ช่องทางการจัดจําหน่าย ที่ปรึกษา พ่อค้าคนกลางและตัวแทนบริษัท หุ้นส่วนผู้ร่วมทุน และ
สมาคมทางธุรกิจต่างๆ

คุณเป็นหัวหน้�ง�นจัดห�ของบริษัทของเร� และประสบกับข้อจำ�กัดด้�นงบประม�ณสำ�หรับโครงก�รหนึ่ง 
เพื่อให้โครงก�รนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภ�ยใต้ค่�ใช้จ่�ยให้เป็นไปต�มงบประม�ณที่ได้กำ�หนดไว้ คุณจึงตั้งใจจะขอ
ให้ซัพพล�ยเออร์ของคุณให้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษสำ�หรับโครงก�รนี้ โดยมีข้อเสนอว่� คุณจะ “ชดเชยให้” ใน
ก�รสั่งซื้อต่�งๆ ในอน�คต คุณได้ฝ่�ฝืนจรรย�บรรณนี้หรือไม่

คุณได้ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ: คุณต้องหลีกเลี่ยงการโน้มน้าว จูงใจ หรือให้อามิสสินจ้างในลักษณะใดๆ รวมถึงการให้
ประโยชน์ต่างๆ ในอนาคตแก่ซัพพลายเออร์ ซึ่งสิ่งนี้จะทําให้ความสามารถของคุณในการปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง
และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทต้องเสื่อมถอยหรือย่อหย่อนลง โดยไม่ได้ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัท
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ผู้มีส่วนได้เสียท�งก�รเงิน
ของเร�

การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม – ในทุกแง่มุมกับทุกภาคส่วน
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งที่กลุ่มบริษัททาทา

ได้สร้าง และดําเนินงานมาในทุกๆ ธุรกิจ สิ่งนี้เป็นบริบทหนึ่งแห่งความศรัทธา
สําหรับกลุ่มบริษัทของเรานับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมา และยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัย

อันเป็นรากฐานของมรดกที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ตลอดจนเป็นแก่นสําคัญแห่งวิถีชีวิตของเรา

Ratan Tata
ประธานบริษัท ทาทา ซันส์ (พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2555)



25

ซ. ผู้มีส่วนได้เสียท�งก�รเงินของเร�

3. เราต้องเก็บบันทึกข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมของเราอย่าง
 ถูกต้องและยึดถือมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูล
 ทางการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามมาตรฐาน
 ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม

1. เรามีพันธสัญญาในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
 ต่างๆ ซึ่งกํากับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. เราต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทางการเงินของเราได้
 รับทราบเรื่องต่างๆ ที่เกี ่ยวกับธุรกิจของเราอย่าง
 เป็นธรรม ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามเวลาที่
 กําหนด ตลอดจนต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้
 สอดคล้องตามกฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องด้วย
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ก�รเมืองและหน่วยง�นภ�ครัฐ

ในมุมมองของข้าพเจ้า ธุรกิจได้วางความต้องการที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งไว้กับคุณ
จึงจําเป็นที่คุณต้องกําหนดให้มีกรอบแห่งจรรยาบรรณ ค่านิยม

ความเป็นธรรม และความเป็นกลาง สําหรับตัวของคุณเองไว้ตลอดเวลา
ซึ่งเป็นการไม่ง่ายเลยที่จะกระทําเช่นนั้นได้ เพราะคุณไม่สามารถที่จะบังคับโดยการใช้กําลังกับตัวคุณเอง

ให้กระทําเช่นนั้นได้ หากแต่คุณต้องให้กรอบที่วางไว้ดังกล่าวนี้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในตัวคุณเท่านั้น

Ratan Tata
ประธานบริษัท ทาทา ซันส์ (พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2555)
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ฌ. ก�รเมืองและหน่วยง�นภ�ครัฐ

ก�รมีส่วนร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐ

2. เรา เข้าร่ วม กับหน่วยงานภาครั ฐและ ผู้กํ าหนด
 กฎระเบียบในลักษณะที่สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
 ธรรมาภิบาล เราติดต่อปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงาน
 ภาครั ฐและผู้ กํ าหนดกฎระ เบี ยบในลั กษณะที่
 สอดคล้องกับจรรยาบรรณของเรา

3. เราไม่กีดขวาง เป็นอุปสรรค หรือมีอิทธิพลอย่างไม่
 เหมาะสมในข้อสรุปต่างๆ หรือที่มีผลกระทบต่อ
 คุณธรรม หรือการมีอยู่ของข้อมูล หรือเอกสารทั้งหลาย
 เมื่อมีการตรวจสอบหรือสืบสวนจากหน่วยงานภาครัฐ

ก�รไม่เกี่ยวข้องกับก�รเมือง

1. เราต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและระบอบการ
 ปกครองของประเทศที่เราประกอบกิจการอยู่ เราไม่
 แสวงหาที่จะไปมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งสาธารณะ 
 และไม่บ่อนทําลายหรือเปลี่ยนแปลงระบอบการ
 ปกครองใดๆ เราไม่ให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมือง 
 หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ เป็นการ
 เจาะจง การดําเนินการของเราต้องปราศจากซึ่ง
 กิจกรรมใดๆ ที่สามารถถูกตีความไปได้ว่าเป็นการ
 พึ่งพิง ชื่นชอบ หรือให้การสนับสนุนทางการเมือง 
 หรือบุคคลใดๆ และเราไม่เสนอหรือให้เงิน ทรัพย์สิน 
 หรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัท เพื่อบริจาคให้แก่
 พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือการรณรงค์
 หาเสียงใดๆ เป็นการเฉพาะ 

 การให้การสนับสนุนทางการเงินใดๆ ต้องได้รับ
 การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสริมสร้าง
 ประชาธิปไตยโดยผ่านทางการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 ที่ขาวสะอาด ซึ่งต้องถูกส่งมอบให้กับ Progressive 
 Electoral Trust ประเทศอินเดีย เท่านั้น สําหรับ
 นอกประเทศอินเดีย ต้องผ่านช่องทางที ่มีความ
 โปร่งใสคล้ายคลึงกัน ได้รับอํานาจอย่างเหมาะสม 
 ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ใช้ดุลยพินิจเพียงลําพังตนเอง
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กลุ่มบริษัทของเร�

ข้าพเจ้าไม่คิดว่าจะมีใครที่สามารถเทียบเคียง Jamsetji ในฐานะผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในด้านอุตสาหกรรม 
แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทําไมข้าพเจ้าจึงเป็นคนหนึ่งที่ยกย่องชื่นชอบ Jamsetji 

เหตุผลสําคัญ ก็คือ ความตระหนักของท่านที่มีต่อค่านิยมต่างๆ ค่านิยมที่ลํ้าเลิศ ซึ่งท่านได้ส่งผ่านมายัง
กลุ่มบริษัทนี้ หากมีใครสักคนถามข้าพเจ้าว่า อะไรเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวบริษัทต่างๆ ในกลุ่มทาทาเข้าไว้ด้วยกัน

ข้าพเจ้าจะพูดว่า เหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด นั่นคือ อุดมคติและค่านิยมที่เรามีร่วมกัน
ซึ่งได้รับสืบทอดมาจาก Jamsetji Tata

J.R.D. Tata
ประธานบริษัท ทาทา ซันส์ (พ.ศ. 2481 – พ.ศ. 2534)
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ญ. กลุ่มบริษัทของเร�

3. เราต้องมีกระบวนการในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้
 มั่นใจได้ว่าจะไม่มีบุคคลที่สาม หรือผู้ร่วมทุนใดๆ ใช้ชื่อ
 หรือเครื่องหมายการค้าของทาทา เพื่อผลประโยชน์
 ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเหมาะสม

4. คณะกรรมการบริษัทของเราต้องยึดถือปฏิบัติตาม
 นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ บริษัท ทาทา ซันส์ จะ
 กําหนดข้ึนและเผยแพร่ให้กับกลุ่มบริษัทของเราเป็น
 คราวๆ ไป

1. เราให้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทของเรา รวมถึงผู้ร่วมทุน 
 โดยการแบ่งปันความรู ้ ทรัพยากรทางกายภาพ 
 ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการ 
 และยึดถือปฏิบัติเพื่อไปสู่นโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
 บรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ตลอดจนกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการแข่งขันทาง
 การค้า 

2. เราพยายามให้บรรลุถึงผลสําเร็จในการแก้ไขปัญหา
 ความขัดแย้งใดๆ ระหว่างเรากับบริษัทในกลุ่มของ
 เราอย่างฉันท์มิตร ด้วยกลไกการแก้ไขปัญหาความ
 ขัดแย้งที่เหมาะสม เพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบ
 ต่อธุรกิจและมูลค่าของผู้ถือหุ้น

คุณกำ�ลังอยู่ในระหว่�งกระบวนก�รคัดเลือกผู้ให้บริก�รที่มีศักยภ�พสำ�หรับโครงก�รด้�น IT ของบริษัทของเร� 
ผลก�รคัดเลือกรอบสุดท้�ยมีผู้ให้บริก�รอยู่สองร�ย โดยร�ยแรกเป็นบริษัทก่อตั้งใหม่ซึ่งมีก�รอ้�งอิงเป็นจำ�นวน
น้อย แต่เสนอร�ค�ตำ่�กว่� ในขณะที่อีกร�ยหนึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มท�ท�ซึ่งมีประสบก�รณ์ในก�รดำ�เนิน
ง�นดังกล่�วกว่�ส�มสิบปีและมีก�รอ้�งอิงที่น่�เชื่อถือ แต่เสนอร�ค�สูงกว่�เล็กน้อยสำ�หรับก�รปฏิบัติโครงก�ร
เดียวกันกับบริษัทแรก ห�กเกณฑ์ในก�รตัดสินใจในข้ออื่นๆ สำ�หรับทั้งสองบริษัทอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน 
คุณควรเลือกบริษัทใดสำ�หรับโครงก�รนี้

แม้ราคาจะเป็นเกณฑ์สําคัญอย่างไม่มีข้อสงสัยในการตัดสินใจ แต่ก็ไม่ใช่เป็นเพียงเกณฑ์หนึ่งเดียวในการประเมิน 
คุณอาจจําเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงข้อมูลอ้างอิงที่ดีจากลูกค้ารายอื่น ข้อมูลผลงานที่ผ่านมา และระบบค่านิยมร่วม
ขององค์กรเพื่อที่จะตัดสินใจสําหรับพันธมิตรด้าน IT ของคุณประกอบกันด้วย 

คุณกำ�ลังอยู่ในระหว่�งกระบวนก�รคัดเลือกผู้ให้บริก�รท่ีมีศักยภ�พสำ�หรับโครงก�รหน่ึง มีบริษัทท่ีได้รับคัดเลือก
ในรอบสุดท้�ยส�มร�ยซึ่งหนึ่งในนั้นอยู่ในกลุ่มบริษัทท�ท� เมื่อทบทวนข้อเสนอจ�กทั้งส�มร�ยเป็นครั้งสุดท้�ย 
คุณได้จัดอันดับให้บริษัทในกลุ่มท�ท�อยู่ในอันดับสองจ�กข้อเสนอของทั้งส�มร�ย โดยพิจ�รณ�จ�กร�ค�และ
ค่�ใช้จ่�ยทั้งหมดของเจ้�ของ และสุดท้�ยได้ตัดสินใจเลือกผู้ให้บริก�รที่ได้จัดอยู่ในอันดับแรก นี่เป็นก�รตัดสินใจ
ที่ถูกต้องหรือไม่

ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง คุณควรต้องตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม โดยต้องเป็นผู้ให้
บริการที่เหมาะสมที่สุดตามข้อกําหนดต่างๆ ของบริษัท คุณไม่ควรเลือกบริษัทในกลุ่มเพียงเพราะว่าเป็นบริษัท
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเท่านั้น
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ก�รร�ยง�นเรื่องร�ว

เราไม่ยอมผ่อนปรนหรืออดทนต่อการคุกคามใดๆ ต่อ
ผู้ร้องเรียนการกระทําผิด ผู้ใดก็ตามที่พัวพันกับการคุกคาม
ผู้ร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับการลงโทษทางวินัย 

หากคุณสงสัยว่าตนเองหรือบุคคลใดที่ คุณรู้จักต้องตก
เป็นเป้าหมายของการคุกคามอันเนื่องมาจากการเสนอ
ข้อร้องเรียนหรือรายงานการกระทําผิดจรรยาบรรณ 
เราสนับสนุนให้คุณรีบติดต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
ของคุณ ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ
ของบริษัท หน่วยงานทรัพยากรบุคคล กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
สํานักงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจรรยาบรรณของ
กลุ่มบริษัทโดยทันที

เราสนับสนุนให้พนักงานของเรา ลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่ค้า
และผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รายงานเรื่องราว 
หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อได้รับรู้ถึงการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของ
เรา นโยบายหรือกฎหมายต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจริง หรือมีความ
เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนั้น เรายังสนับสนุนให้มีการ
รายงานเหตุการณ์ (ทั้งที่เกิดขึ้นจริง หรือมีความเป็นไปได้ที่
จะเกิดขึ้น) เมื่อมีการประพฤติผิดที่ไม่เป็นไปตามค่านิยมและ
หลักการของเรา 

วิธีการในการร้องเรียน หรือสอบถามข้อสงสัย หรือรายงาน
เรื่องราว สามารถดําเนินการดังต่อไปนี้ 
• ผู้จัดการในสายงานโดยตรง หรือหน่วยงานทรัพยากร
 บุคคลของบริษัทของเรา
• ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ 
 หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายงานด้านจรรยาบรรณ
 ของบริษัท
• ‘สายรับเรื่องร้องเรียนลับ’ ซึ่งดําเนินการโดยบุคคล
 ที่สาม (ถ้ามี)
• ช่องทางในการรายงานอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในนโยบาย
 เกี่ยวกับการร้องเรียนการกระทําผิดจรรยาบรรณ

ผู้บังคับบัญช�ของฉันได้ขอให้ฉันกระทำ�ก�รบ�งอย่�งซึ่งฉันเชื่อว่�อ�จผิดกฎหม�ย ฉันเกรงว่�ห�กฉันไม่ทำ�ต�ม 
อ�จส่งผลเสียต่อหน้�ที่ก�รง�นหรือต้องตกง�น ฉันควรต้องปฏิบัติต�มหรือไม่

ไม่ต้องปฏิบัติตาม: การฝ่าฝืนกฎหมายต้องไม่มีการเกิดข้ึน พนักงานควรท่ีจะต้องพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา
เพื่อให้เกิดความแน่นอนว่าทั้งคุณและผู้บังคับบัญชาของคุณมีความเข้าใจตรงกันในข้อเท็จจริง หากข้อห่วงกังวลของ
คุณยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ 
หน่วยงานกฎหมายของบริษัท หรือรายงานผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนลับ (ถ้ามี)

ฉันรู้สึกว่�ได้รับก�รปฏิบัติจ�กผู้บังคับบัญช�ของฉันอย่�งไม่เป็นธรรมสืบเนื่องม�จ�กก�รร้องเรียนหรือร�ยง�น
เรื่องร�วต่อที่ปรึกษ�จรรย�บรรณ ฉันควรทำ�อย่�งไร

การคุกคามต่อผู้ร้องเรียนหรือผู้รายงานเรื่องราวถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณด้วยเช่นกัน ดังนั้น คุณควรรีบรายงาน
เกี่ยวกับการกระทําดังกล่าวของผู้บังคับบัญชาของคุณโดยทันทีต่อที่ปรึกษาจรรยาบรรณ กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนลับของบริษัท (ถ้ามี)
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คว�มสำ�นึกรับผิดชอบ

เมื่ อทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตามทั้ ง โดยเป็นไปตาม
ลายลักษณ์อักษรและโดยสปิริต ก็เท่ากับว่าพนักงานของ
เราทุกคน ตลอดจนผู้ซึ่งทํางานกับเราได้ทําให้จรรยาบรรณนี้
มีชีวิต นอกจากนั้น จรรยาบรรณนี้ยังเป็นตัวแทนของความ
รับผิดชอบร่วมกันของเราทุกคนที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 
และยังเป็นพันธสัญญาร่วมกันของเราทุกคนที่มีต่อผู้มี
ส่วนได้เสียซึ่งกันและกัน

จรรยาบรรณนี้เป็นมากกว่าคู่มือแนวปฏิบัติที่ได้กําหนดขึ้น
มาเพื่อวัตถุประสงค์ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเป็นทางการ
เท่านั้น หากแต่จรรยาบรรณนี้ยังแสดงให้เห็นถึงพันธสัญญา
ร่วมกันต่อระบบค่านิยมและหลักการทั้งหลายของเรา 

เราคาดหวังให้ทุกคนที่ได้รับการว่าจ้างงานจากบริษัททั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม ต้องมีความสํานึกรับผิดชอบต่อ
การประพฤติปฏิบัติของตนเอง หากการประพฤติปฏิบัติ
นั้นเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้ ผู้นั้นอาจได้รับโทษตาม
ที่กําหนดไว้ในข้อตกลงในการว่าจ้างงานและนโยบายที่
เกี่ยวข้องของบริษัท

หากคุณไม่มั่นใจว่าการกระทําใดๆ ของคุณจะสอดคล้องถูกต้องกับหลักปฏิบัติที่จรรยาบรรณนี้กําหนดไว้หรือไม่ 
ขอให้คุณถามตัวคุณเอง ดังต่อไปนี้

• การกระทํานั้นสามารถทําให้ผู้ใดตกอยู่ในอันตราย หรือได้รับบาดเจ็บ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมหรือไม่

• การกระทํานั้นผิดกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายและคู่มือระเบียบปฏิบัติใดๆ 
 ของเราหรือไม่

• การกระทํานั้นขัดแย้งกับจิตใต้สํานึก หรือค่านิยมส่วนบุคคลของคุณหรือไม่

• คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ หากเรื่องนี้ปรากฏต่อสื่อมวลชน หรือการกระทํานั้นทําให้บริษัท คู่สมรส คู่รัก 

 บิดามารดา หรือบุตรของตนเองต้องได้รับความอับอายหรือไม่

• เกิดความรู้สึกผิดหรือไม่

หากมีคําตอบสําหรับคําถามในข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นว่า “ใช่” ขอให้คุณหยุดที่จะกระทําการนั้นๆ และให้ปรึกษา
ผู้บังคับบัญชาของคุณ ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน
กฎหมาย หรือผู้ใดก็ตามในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คําปรึกษาช่วยเหลือในการตัดสินใจให้กับคุณ

เมื่อเผชิญกับภ�วะที่ลำ�บ�กยุ่งย�กใจใดๆ: ให้หยุด คิด และกระทําการด้วยความรับผิดชอบ

พูดเถอะ



TCOC 2558

32

หม�ยเหตุ

จรรยาบรรณฉบับนี้ไม่ได้ให้คําอธิบายที่ครบถ้วนและสมบูรณ์สําหรับความคาดหวังทั้งหมดในทัศนะของบริษัท หรือข้อผูกพัน
ทั้งหมดในทัศนะของผู้มีส่วนได้เสีย 

พนักงานของเราทุกคนมีข้อผูกพันอย่างต่อเนื่องที่จะต้องกระทําตนเองให้รอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 
คําแนะนําและนโยบายในระดับกลุ่ม นโยบายในระดับบริษัท คู่มือระเบียบปฏิบัติและกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการทํางานที่
เกี่ยวข้อง หากต้องการความช่วยเหลือในการแปลความใดๆ ของจรรยาบรรณฉบับนี้ เราสามารถขอการสนับสนุนจาก
ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ผู้ประสานงานจรรยาบรรณของบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าบริหารจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท 
ตามความเหมาะสม

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ร่วมทุนกับบริษัทยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct – TCOC) หรือ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอื่นใดที่ได้รวมเอาทุกส่วนของจรรยาบรรณฉบับนี้เข้าด้วยกัน

จรรยาบรรณฉบับนี้มีผลบังคับใช้แทนที่จรรยาบรรณฉบับก่อนหน้านี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งออกมาก่อนหน้านี้ทุกฉบับ 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 

หากมีข้อคําถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใดเกี่ยวกับจรรยาบรรณนี้ โปรดติดต่อสํานักงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท ผ่านทางอีเมลที่ ethicsoffice@tata.com
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จรรย�บรรณของท�ท� – 2558

ข้าพเจ้าตอบรับว่า ข้าพเจ้าได้รับจรรยาบรรณของทาทาฉบับนี้แล้ว 

ข้าพเจ้าได้อ่านจรรยาบรรณของทาทาฉบับนี้ และยอมรับว่าในฐานะของพนักงานทาทา ข้าพเจ้าต้องยึดถือประพฤติปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ได้กําหนดไว้ในจรรยาบรรณฉบับนี้ และหากข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้าพเจ้าจะได้รับโทษตามที่
กําหนดไว้ในข้อตกลงในการว่าจ้างงาน และตามนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัท 

หากข้าพเจ้าพบเห็นหรือมีประเด็นใดๆ เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือความเป็นไปได้ที่จะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทา 
ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่ามีหลากหลายช่องทางภายในบริษัทของข้าพเจ้าสําหรับการรายงานหรือร้องเรียนเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าจะ
ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนเองเพื่อการธํารงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของจรรยาบรรณที่เราได้ยึดถือ และจะรายงานหรือ
ร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวในกรณีเมื่อมีเหตุจําเป็น

ลายเซ็น:                                                            

วันที่:                                                                 

ชื่อ:                                                                                                                                       

หน่วยงาน/บริษัท:

ที่อยู่:

(โปรดส่งมอบเอกสารลงนามฉบับนี้ให้กับที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ หรือหน่วยงานทรัพยากรบุคคลในบริษัทของท่าน)

"
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