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ความเปนผูนำสูแรงบันดาลใจ
เปนเวลานานกวาศตวรรษที่กลุมบริษัททาทาดำเนินแนวทางธุรกิจโดยผูบริหารซึ่งมองการณไกล
และเปยมไปดวยศรัทธาตอวิสัยทัศนของทานผูกอตั้ง Jamsetji Tata
วิสัยทัศนในการนำสิ่งที่ดีที่ยิ่งใหญกวาสูสังคมใหเทียบเทากับการเติบโตของธุรกิจ
วิสัยทัศนที่แปรไปสูการปฏิบัติจริงดวยการบุกเบิกและริเริ่มเพื่อสังคม
ซึ่งไดเปลี่ยนแปลงสูวิถีแหงการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ
และวิสัยทัศนที่ไดนำคุณธรรมและความสำนึกอันแรงกลาเพื่อสังคมมาสูกลุมบริษัท

เราไม่กล่าวอ้างว่าเรามีเมตตามากกว่า มีนํ้าใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรือมีใจกุศลมากกว่าผู้อื่น
แต่เราเชื่อมั่นว่าเราได้เริ่มต้นด้วยความมั่นคงและมุ่งมั่นรุดไปข้างหน้าบนหลักการดำ�เนินธุรกิจ
ที่คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของเรา
ตลอดจนสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงานทุกคน สิ่งเหล่านี้คือรากฐานที่แข็งแกร่งของความสำ�เร็จของเรา

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 โดยใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั แิ ละกำ�กับ การดำ�เนินงานของทุกบริษทั ตลอดจนเพือ่ นร่วมงาน
ของเราในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ณ วันนี้ จรรยาบรรณได้เป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของเราแต่ละบุคคลที่ได้ยึดถือไว้อย่าง
มั่นคง เช่นเดียวกันกับการยึดมั่นในพันธสัญญาของผู้นำ�ที่มีต่อค่านิยมหลักของทาทา
จรรยาบรรณของทาทาได้กำ�หนดโครงร่างแห่งพันธสัญญาของเราที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม รวมถึงชุมชนที่เราประกอบ
กิจการอยู่ และเป็นแสงนำ�ทางของเรา เมื่อต้องเผชิญกับภาวะยุ่งยากใจในธุรกิจที่ทำ�ให้เราตกอยู่ในทางแยกแห่งจริยธรรมใน
บางครั้ง จรรยาบรรณนี้มีลักษณะเป็นพลวัตที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อให้ยังคงความ
ร่วมสมัย และมีเนือ้ หาทีส่ อดรับกับบริบทของการเปลีย่ นแปลงด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อย่างไรก็ตาม จรรยาบรรณนี้
จะยังคงรักษาไว้ซึ่งค่านิยมและอุดมการณ์หลัก ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
ชื่อเสียงและความสำ�เร็จอันเจิดจรัสของเราในฐานะองค์กรธุรกิจ ได้รับการสั่งสมและก่อรูปร่างชัดเจนขึ้น โดยพนักงาน
กรรมการบริษัท และพันธมิตรทางธุรกิจของเราทั้งหมด ด้วยความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง และการยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ตลอดจนหลักการทั้งหลายที่ได้กำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณนี้ ผมมีความเชื่อถือไว้วางใจในเพื่อนร่วมงานของทาทาทุกคนและ
บริษัททาทาทุกบริษัท ในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เพียงแต่จะเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่กำ�กับผลประโยชน์
ในเชิงธุรกิจของเราทั่วโลกเท่านั้น หากแต่จะยังคงสร้างมาตรฐานใหม่ๆ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในอันที่จะก่อให้
เกิดเกียรติประวัติสูงสุดและสร้างแรงบันดาลใจที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ปฏิบัติต่อไป
N. Chandrasekaran
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ก. ค่านิยมของเรา
ทาทาได้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยมมาโดยตลอด ค่านิยมหลัก 5 ประการ
ซึ่งเป็นรากฐานในการดำ�เนินธุรกิจของเรา ได้แก่

คุณธรรม

ความเป็นหนึ่งเดียว

เราจะประพฤติปฏิบัติด้วย
ความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ
ทุกสิ่งที่เราทำ�ต้องได้รับการยอมรับ
จากการตรวจสอบของสาธารณชน

เราจะส่งเสริมบุคลากรและ
พันธมิตรของเรา ให้การเรียนรู้
ต่อเนื่อง สร้างสัมพันธภาพด้วย
ความเอาใจใส่และความร่วมมือ
บนพื้นฐานของการเชื่อใจ
และเคารพซึ่งกันและกัน

ความรับผิดชอบ

ความเป็นผู้บุกเบิก

เราจะบูรณาการหลักการด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมในการดำ�เนิน
ธุรกิจของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่
ได้รับมาจากประชาชน ต้องกลับคืนสู่
ประชาชนเป็นหลายเท่าทวี

เราจะกล้าและคล่องแคล่วในการ
เผชิญกับความท้าทาย ด้วยการใช้
ความเข้าใจในลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์

ความเป็นเลิศ

เราจะมุ่งมั่นเพื่อไปสู่การบรรลุมาตรฐาน
สูงสุดในด้านคุณภาพ และส่งเสริมระบบ
คุณธรรมที่ใช้ความรู้ความสามารถเสมอ

ค่านิยมที่เป็นสากลเหล่านี้เป็นรากฐานของจรรยาบรรณของทาทา
ซึ่งสามารถพบเห็นเป็นที่ประจักษ์ได้ภายในระบบค่านิยมของทุกๆ บริษัทในกลุ่มทาทา
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ข. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณ
1.

จรรยาบรรณฉบับนี้ ได้กำ�หนดถึงแนวทางประพฤติ 2.
ปฏิบัติต่อ:
• พนักงานของเรา หรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเรา
3.
• ลูกค้าของเรา
• ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เราประกอบกิจการ
• พั น ธมิ ต รห่ ว งโซ่ ท างธุ ร กิ จ ของเรา รวมถึ ง
		 ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้บริการ ผู้กระจาย 4.
		 สินค้า ผู้แทนขาย ผู้รับเหมา พันธมิตรช่องทาง
		 การจัดจำ�หน่าย ที่ปรึกษา พ่อค้าคนกลาง และ
		 ผู้แทนจำ�หน่าย
• พันธมิตรผู้ร่วมทุนของเรา หรือผู้ร่วมธุรกิจต่างๆ
• ผู้มีส่วนได้เสียทางการเงินของเรา
• หน่ ว ยงานภาครั ฐ ของประเทศที่ เราประกอบ
		 กิจการ
• กลุ่มบริษัทของเรา

ในจรรยาบรรณฉบับนี้ “เรา” หมายถึง บริษัทของเรา
กรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้ที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับเรา ตามบริบทที่กำ�หนดไว้
คำ�ว่า “กลุ่มบริษัทของเรา” ในจรรยาบรรณฉบับนี้
หมายถึง บริษัทที่ ทาทา ซันส์ มุ่งหมายให้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณฉบับนี้ที่นำ�มากำ�หนดใช้ และ/หรือผู้ที่
ทาทา ซันส์ กำ�หนดให้ใช้จรรยาบรรณฉบับนี้
จรรยาบรรณฉบับนี้ได้กล่าวถึงความคาดหวังของเรา
ที่มีต่อผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเรา นอกจากนี้ เรายังคาด
หวั ง ให้ ผู้ ที่ ติ ด ต่ อ กั บ เราได้ ต ระหนั ก ว่ า จรรยาบรรณ
ฉบับนีเ้ ป็นรากฐานในการดำ�เนินกิจกรรมทุกอย่างของเรา
และผู้ ที่ ติ ด ต่ อ ร่ ว มงานกั บ เราจำ�เป็ น ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ
ให้สอดคล้องในลักษณะเดียวกันนี้

ข้อควรจำ�...
นี่คือพันธสัญญาของเราที่ต้องปกป้องรักษาชื่อเสียงของเรา และคุณค่าของแบรนด์สินค้าของเรา ด้วยการยึดมั่น
ในค่านิยมและหลักการที่กำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณนี้ โดยการกระทำ�เช่นนั้น เราต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ในวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของเรา
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หลักการสำ�คัญของเรา

ปรัชญาในการบริหารของทาทาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน
ได้ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กร ไม่ใช่เพียงเพื่อผลประโยชน์
ของเจ้าของบริษัทเท่านั้น หากแต่ต้องทำ�เพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน
ผู้บริโภคสินค้า ชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวมในท้ายที่สุดด้วย

J.R.D. Tata

ประธานบริษัท ทาทา ซันส์ (พ.ศ. 2481 – พ.ศ. 2534)
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ค. หลักการสำ�คัญของเรา
1.

2.

3.

4.

5.

6.

เรามี พั น ธสั ญ ญาในการดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานศีลธรรมและจริยธรรมสูงสุด เราไม่ยอม
ผ่ อ นปรนหรื อ อดทนใดๆ ต่ อ การติ ด /รั บ สิ น บนและ
การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และพันธสัญญานี้
เป็นรากฐานของทุกสิ่งที่เราทำ�
เรามีพันธสัญญาในการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี และ
ยึดถือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาสังคมให้
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่เราประกอบกิจการอยู่ และ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนดำ�เนินธุรกิจของเรา
เราแสวงหาหนทางเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของชุมชน ของประเทศ และภูมิภาค
ที่เราประกอบกิจการ โดยให้ความเคารพในวัฒนธรรม
บรรทัดฐาน และประเพณีของชุมชนหรือประเทศนั้นๆ
เราจะหลีกเลี่ยงโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิด
อันตรายหรือความเสียหายต่อผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ของชุมชนที่เราประกอบกิจการ
เราไม่ประนีประนอมต่อความปลอดภัยเพียงเพื่อให้ได้
มาซึ่งผลประโยชน์ทางการค้า เรามุ่งมั่นที่จะจัดให้มี
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ปลอดภัย สะอาด และ
ถูกสุขอนามัยสำ�หรับพนักงานของเราและผู้ที่ทำ�งาน
ร่วมกับเรา
ในฐานะตัวแทนของบริษทั เราต้องดำ�เนินการด้วยความ
เป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม มีคุณธรรมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานศีลธรรมและจริยธรรมสูงสุด
เราต้องแสดงถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
ของประเทศที่เราประกอบกิจการ เราต้องดำ�เนินงาน
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส และสามารถรับรู้ได้ว่า
เป็นธรรมและโปร่งใสโดยบุคคลที่สามเช่นกัน
เราให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของ
ผู้มีส่วนได้เสียของเรา

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

เรามุ่งมั่นในการสร้างสมดุลในผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้เสียของเรา ปฏิบัติต่อทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
และหลีกเลีย่ งการกีดกันอย่างไม่เป็นธรรมในทุกรูปแบบ
ถ้อยแถลงของเราทีม่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียต้องมีความถูกต้อง
เป็นความจริงและด้วยเจตนาที่ดี
เราไม่ เ ข้ า ไปยุ่ ง เกี่ ย วหรื อ พั ว พั น กั บ การประกอบ
กิจการค้าที่เป็นการกีดกันและไม่เป็นธรรมในทุกกรณี
เราต้ อ งจั ด ให้ มี ช่ อ งทางสำ�หรั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ได้รายงานเรื่องราวหรือข้อคำ�ถามที่เป็นเจตนาที่ดี หรือ
ร้ อ งเรี ย นกรณี ที่ มี ก ารฝ่ า ฝื น หรื อ อาจจะฝ่ า ฝื น
จรรยาบรรณฉบับนี้
เรามุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากความ
หวาดกลัวในการถูกแก้แค้นหรือเอาคืนจากการรายงาน
เรื่องราวหรือร้องเรียนด้วยเจตนาที่ดี จะไม่มีผู้ใดได้รับ
การลงโทษหรือ ต้ องได้รั บความยากลำ�บากจากการ
รายงานเรื่องราวหรือร้องเรียนด้วยเจตนาที่ดีหรือเพื่อ
ผลประโยชน์ของสาธารณะ
เราคาดหวั ง ให้ ผู้ นำ�ธุ ร กิ จ ของเราแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
พันธสัญญาในมาตรฐานทางจริยธรรมตามที่กำ�หนดไว้
ในจรรยาบรรณนี้ โดยต้องประพฤติปฏิบัติตนและ
กำ�หนดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมภายในบริษัท
เราต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ
ที่เราประกอบกิจการ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด หากมาตรฐานทางจริยธรรมและ
วิชาชีพซึ่งกำ�หนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และเงื่อนไขการว่าจ้างงานสูงกว่าจรรยาบรรณนี้ ก็ให้
ใช้มาตรฐานตามกฎหมาย กฎระเบียบและเงื่อนไขนั้นๆ
หากมาตรฐานทางจริยธรรมและวิชาชีพ ซึ่งกำ�หนดโดย
กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องตํา่ กว่าจรรยาบรรณ
นี้ ก็ให้ใช้มาตรฐานตามจรรยาบรรณนี้แทน

ข้อควรจำ�...

“เจตนาที่ดี” หมายถึง มีความเชื่อที่สมเหตุสมผลว่าข้อมูลที่คุณได้ให้นั้นเป็นความจริง ซึ่งไม่ได้หมายความว่า
จะต้องมีหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือเรื่องที่รายงานนั้นๆ
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พนักงานของเรา

เมื่อได้มาซึ่งบุคลากรที่ดีที่สุดที่มีค่านิยมและมีแนวความคิดเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเราแล้ว
เราก็ต้องให้เขามีความอิสระในการที่จะกระทำ�ในวิถีทางของเขาเอง
เราไม่ต้องตีกรอบพันธนาการเขา แต่เราต้องส่งเสริมและสนับสนุนเขาให้ได้รับโอกาสในการเป็นผู้นำ�

J.R.D. Tata

ประธานบริษัท ทาทา ซันส์ (พ.ศ. 2481 – พ.ศ. 2534)
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ง. พนักงานของเรา
โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียม
1.

2.

เราให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานของเราและ
ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตามข้อกำ�หนดสำ�หรับการ
จ้างงานในบริษัทของเรา โดยไม่มีการกีดกันอย่างไม่
เป็นธรรมในคุณสมบัตพิ น้ื ฐาน ซึง่ รวมถึงสถานะทางด้าน 3.
เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา สีผิว ตระกูล สถานภาพ
การสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ ชนชาติ
ความพิการ หรือด้านอื่นใดที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาและ
การเลื่อนขั้นพนักงานของเรา ต้องพิจารณาตัดสินใจ
บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ สมรรถนะ ระบบ
คุณธรรม และศักยภาพเป็นเกณฑ์
เรามีนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม โปร่งใส
และชัดเจน โดยส่งเสริมความหลากหลายและความ
เท่าเทียมกัน พร้อมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
ในท้องถิ่น และข้อกำ�หนดอื่นใดของจรรยาบรรณนี้
นโยบายดังกล่าวนี้ต้องกำ�หนดเงื่อนไขที่ชัดเจนในการ
จ้างงาน การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรและการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน

มีงานตำ�แหน่งหนึ่งกำ�หนดให้ต้องมีการเดินทางบ่อยครั้ง ผู้สมัครคนหนึ่งมีประสบการณ์ตรงและมีคุณสมบัติ
เพียบพร้อม อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครคนนี้เป็นบิดาหรือมารดาแต่เพียงผู้เดียวที่ต้องคอยดูแลเลี้ยงดูบุตรของตนเอง
ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงรู้สึกว่า อาจจะเป็นอุปสรรคสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้สมัครรายนี้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกำ�หนด
ฉันควรทำ�อย่างไร
ตามที่กำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณนี้ การตัดสินใจจ้างงานพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม เราไม่สามารถ
สันนิษฐานได้ว่าผู้สมัครดังกล่าวไม่สามารถเดินทางได้ตามลักษณะงานที่ได้กำ�หนดไว้ ผู้สมัครทุกคนที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพิสูจน์ว่าสามารถเดินทางได้ตามที่กำ�หนดหรือไม่ การเป็นบิดาหรือ
มารดาแต่เพียงผู้เดียวที่ต้องคอยดูแลเลี้ยงดูบุตรไม่สามารถเป็นเหตุให้มีการเลือกปฏิบัติในขั้นตอนใดๆ ของการ
สรรหาหรือว่าจ้างงานในบริษัทของเรา

ข้อควรจำ�...

เราไม่ยอมผ่อนปรนต่อการคุกคามหรือล่วงละเมิดในรูปแบบใดๆ และเราคาดหวังให้พนักงานทุกคนไม่สนับสนุน
การประพฤติผิดใดๆ ในสถานที่ปฏิบัติงาน
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การให้เกียรติในศักดิ์ศรีและความเคารพนับถือ

สิทธิมนุษยชน

4.

8.
9.

5.

6.
7.

ผู้ นำ�ของเราต้ อ งสร้ า งสภาพแวดล้ อ มในการทำ�งาน
ที่ มี พื้ น ฐานบนการยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น
ความเข้าใจ ความร่วมมือ และความเคารพต่อความ
เป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล
ทุกคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของเราต้อง
ได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งให้ เ กี ย รติ ใ นศั ก ดิ์ ศ รี แ ละด้ ว ย
ความเคารพนับถือ เราไม่ยอมผ่อนปรนต่อการคุกคาม
หรือล่วงละเมิดในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคาม
หรือล่วงละเมิดทางเพศ ทางกาย วาจาหรือจิตใจ
เรามีค่มู ือการปฏิบัติงานทางวินัยที่เป็นธรรมและชัดเจน
ซึ่ ง หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ที่ เ ราจะต้ อ งคำ�นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข อง
พนักงานที่จะได้รับการรับฟัง
เราเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน เราต้องไม่
ข้ อ งเกี่ ย วกั บ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข องพนั ก งานที่ อ ยู่
นอกสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของเรา นอกเสียจากว่า
การประพฤติปฏิบตั ดิ งั กล่าวส่งผลเสียต่อการปฏิบตั งิ าน
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือส่งผลใน
เชิงลบต่อชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของเรา

ข้อควรจำ�...

เราไม่ว่าจ้างเด็กในสถานที่ทำ�งานของเรา
เราไม่ใช้แรงงานที่มาจากการบังคับขู่เข็ญในรูปแบบ
ใดๆ เราไม่ยึดเอาเอกสารส่วนบุคคลของพนักงานของ
เรา หรือบังคับให้พนักงานต้องจ่ายเงินใดๆ ให้เราหรือ
ให้ผู้ใดก็ตาม เพื่อเป็นหลักประกันในการว่าจ้างงาน
หรือการทำ�งานร่วมกับเรา

สินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น
10. พนักงานของเราและผู้ที่เป็นตัวแทนของเรา รวมถึง
ผู้แทนจำ�หน่ายและพ่อค้าคนกลาง ต้องไม่เสนอ ให้
หรือรับ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งค่าตอบแทน การจ่าย
หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือ
ไม่เหมาะสม ด้วยการแสดงเจตนา หรือรับรู้ได้ว่า
เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือสนับสนุนใดๆ ที่มิควร
จะได้ หรือไม่เหมาะสมเพื่อการดำ�เนินธุรกิจของเรา

การฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ เกี่ยวกับการต่อต้านสินบน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการต่อต้านการกีดกัน
ทางการค้า การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ แม้วา่ การฝ่าฝืนกฎหมายนัน้ จะมาจากพนักงานเพียงคนเดียว ก็สามารถ
ส่งผลให้บริษัทต้องได้รับโทษปรับที่รุนแรง และต้องได้รับความเสียหายต่อการเสื่อมเสียชื่อเสียงที่มิอาจแก้ไขให้กลับ
คืนมาได้
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ของขวัญและการรับรอง

เสรีภาพในการรวมกลุ่ม

11. กิจกรรมทางธุรกิจตามปกติในบางครั้งจะมีการมอบ 12. เรายอมรั บ การที่ พ นั ก งานอาจให้ ค วามสนใจเข้ า
ของขวัญทางธุรกิจและการรับรอง อย่างไรก็ตาม
ร่วมกลุ่ม หรือสมาคม หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การมอบของขวัญหรือการรับรอง (ซึ่งรวมถึงสิ่งบันเทิง
ทางการเมือง หรือกิจกรรมสาธารณะในฐานะส่วนตัว
หรือการเดินทาง) ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือมีมูลค่าสูง
ตราบใดที่ กิ จ กรรมดั ง กล่ า วไม่ ส ร้ างความขั ด แย้ง กั บ
อาจสร้างการรับรู้ หรือทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัทของเรา ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือ
ผลประโยชน์ หรื อ เกิ ด การชำ�ระเงิ น ที ่ ไ ม่ ช อบด้ ว ย
อาจเกิดขึ้นได้ พนักงานของเราต้องแจ้งให้บริษัททราบ
กฎหมาย ดังนั้น ของขวัญและการรับรองที่ให้ หรือ
และได้ รั บ การอนุ มั ติ ก่ อ นกระทำ�กิ จ กรรมใดๆ
ได้ ร ั บ ควรมี ม ู ล ค่ า เล็ ก น้ อ ยและมี ค วามเหมาะสม
ที่จรรยาบรรณนี้ได้กำ�หนดไว้ว่าด้วยความขัดแย้งทาง
ตลอดจนปฏิ บั ติ ต ามนโยบายเกี่ ย วกั บ ของขวั ญ และ
ผลประโยชน์ และต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย
การรับรองของบริษัท
ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรจำ�...
หลักเกณฑ์โดยทั่วไป เราอาจจะรับของขวัญหรือการรับรองจากการมีส่วนร่วมหรือสมาคมทางธุรกิจ เฉพาะในกรณี
ที่ของขวัญหรือการรับรองเข้าข่าย ดังนี้:
• มีมูลค่าเล็กน้อยและไม่เป็นการสร้างการรับรู้ (หรือสื่อโดยนัยถึงข้อผูกพัน) ว่าผู้ให้จะได้รับการปฏิบัติหรือสิทธิ
พิเศษใดๆ
• ไม่มอี ทิ ธิพลหรือปรากฏได้วา่ มีอทิ ธิพลต่อการกระทำ�หรือตัดสินใจใดๆ ของเรา เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั
• ไม่ทำ�ให้บริษัทหรือผู้ให้เกิดความลำ�บากใจหากเปิดเผยต่อสาธารณะ
ห้ามมีการมอบหรือรับของขวัญหรือการรับรองซึ่งมีความไม่เหมาะสม ดังต่อไปนี้
• ของขวัญที่เป็นเงินสด ทอง โลหะมีค่า เพชรพลอย หรืออัญมณี ที่มีค่าอื่นๆ
• ของขวัญที่เป็นสิ่งของต้องห้ามภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ของขวัญในลักษณะที่เป็นสิ่งล่อใจ สินบน เงินใต้โต๊ะ ค่านํ้าร้อนนํ้าชา หรือ การจ่ายค่าอำ�นวยความสะดวก*
• ของขวัญที่ถูกกำ�หนดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของผู้ให้หรือผู้รับว่าเป็นสิ่งของต้องห้าม และ
• ของขวัญในรูปแบบของการบริการหรือผลประโยชน์รูปแบบใดๆ ที่ไม่เป็นตัวเงิน (เช่น สัญญาว่าจะว่าจ้างงาน)
(*การจ่ายค่าอำ�นวยความสะดวก คือ การจ่ายเพื่อรับประกัน หรือเพื่อเร่งให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ราชการให้เร็วขึ้น เช่น การออกใบอนุญาต หรือ การตรวจและปล่อยสินค้าจากอารักขาของศุลกากร)
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การทำ�งานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท
13. การรับการว่าจ้างงาน หรือรับตำ�แหน่งที่มีความ
รับผิดชอบ หรือประกอบธุรกิจนอกเหนือจากงานของ
บริษัท ไม่ว่าจะเป็นในเวลาส่วนตัว ไม่ว่าจะได้หรือ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ตาม อาจขัดขวางและเป็น
อุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของบริษัท 16.
ให้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใดๆ ที่กล่าวมานั้นต้อง
ไม่ เ ป็ น การดำ�เนิ น การกั บ ซั พ พลายเออร์ คู ่ ค ้ า
ผู ้ ก ระจายสิ น ค้ า หรื อ คู ่ แข่ ง ขั น ของบริ ษ ั ท ของเรา
หากมีการใดๆ ดังกล่าว พนักงานของเราต้องแจ้งให้ 17.
บริษัทรับทราบและได้รับการอนุมัติก่อนล่วงหน้าโดย
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณนี้ว่าด้วยเรื่อง
18.
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” และต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องด้วย

ความถูกต้องของข้อมูล
และการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
14. พนั ก งานของเราต้ อ งไม่ จ งใจละเลยหรื อ บิ ด เบื อ น
19.
ความจริงเพื่อเป็นการอะลุ้มอล่วยหรือประนีประนอม
ต่อความถูกต้องของบันทึกข้อมูลของบริษัท การติดต่อ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอก รายงานของบริษัท
รวมถึงรายงานทางการเงินของบริษัท
15. พนักงานและกรรมการของเราต้องได้รับมอบอำ�นาจที่
ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหรือ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการเปิดเผยข้อมูล
ดั ง กล่ า วนั้ น ต้ อ งเป็ น ไปตามนโยบายด้ า นสื่ อ มวลชน
และการสื่อสารของบริษัท ทั้งนี้ ให้รวมถึงการเปิดเผย
ผ่านทางการประชุมหรือผ่านสื่อใดๆ ตลอดจนการ
เปิดเผยผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
พนักงานของเราต้องรับประกันถึงความถูกต้องของ
ข้อมูล หรือสารสนเทศซึ่งตนได้ส่งมอบให้บริษัท เรา
ต้องปกป้องสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลหรือสารสนเทศ
ที่ได้รับมาดังกล่าว โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
พนักงานของเราต้องเคารพและปกป้องรักษาข้อมูลที่
เป็นความลับและทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั ของเรา
พนักงานของเราต้องปกป้องรักษาความลับของข้อมูล
และทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบุคคลทีส่ าม พนักงานต้อง
ไม่ ใช้ ข้ อ มู ล และทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาดั ง กล่ า วที่ ต น
ครอบครองอยู่ไปในทางที่ผิด และต้องไม่เผยแพร่ให้กับ
ผูใ้ ด เว้นแต่เป็นไปตามกฎหมายหรือนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
ของบริษัท
พนักงานของเราต้องรายงานโดยทันทีถึงการสูญหาย
การโจรกรรมหรือการทำ�ลายข้อมูล ซึ่งเป็นความลับ
หรือทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งของบริษัทของเราและ
ของบุคคลที่สามใดๆ

ฉันเป็นพนักงานบัญชี สังกัดหน่วยงานการเงินของบริษัท และด้วยทักษะทางด้านศิลปะของฉัน ฉันจึงรับการ
ว่าจ้างงานวาดรูปการ์ตูนลายเส้นในสื่อสิ่งพิมพ์สำ�หรับเด็กโดยได้รับค่าตอบแทน ฉันได้วางแผนที่จะทำ�งานนี้
ในช่วงวันหยุดประจำ�สัปดาห์ ฉันควรต้องปฏิบัติอย่างไรก่อนที่จะรับงานนี้
ก่อนรับการว่าจ้างงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท พนักงานต้องตรวจสอบและให้ได้รับคำ�ยืนยันให้มั่นใจว่า
ได้ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบของบริษัท ซึ่งกำ�หนดให้ต้องเปิดเผยและแจ้งผู้บังคับบัญชารับทราบ เพื่อที่บริษัท
จะได้พิจารณาตัดสินว่างานดังกล่าวส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือไม่ หากได้รับการอนุมัติ
จากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรว่างานนั้นๆ จะไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท พนักงานจึงสามารถรับทำ�งาน
ดังกล่าวได้ นอกจากนั้น ยังถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่ต้องเปิดเผยและรายงานต่อบริษัทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
นอกเหนือไปจากที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท
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20. พนั ก งานของเราต้ อ งใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ทั้ ง ที่ มี การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
ตัวตนและไม่มีตัวตน ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์และ 22. พนักงานของเราต้องไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับการซื้อขาย
อุ ป กรณ์ สื่ อ สารอย่ า งถู ก ต้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือการช่วยเหลือผู้อื่น
เพื่อการปฏิบัติงานให้กับบริษัทเท่านั้น ทรัพย์สินของ
ซึ่งรวมถึงสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือกลุ่มธุรกิจ
บริษัทต้องไม่ถูกนำ�ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เราต้อง
เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูล หรือจาก
กำ�หนดให้มีกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
การถือครองข้อมูลที่มีผลอ่อนไหวต่อราคาหลักทรัพย์
ทุจริต และการนำ�ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้อย่าง
ของบริษทั ซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นระบบสาธารณะ ข้อมูลดังกล่าว
ไม่เหมาะสมหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์
ให้รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทของเรา กลุ่มบริษัท
21. เราปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ เกี่ยวกับการต่อต้านการ
ของเรา ลูกค้า คู่ค้าและซัพพลายเออร์ของเราด้วย
ฟอกเงิน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเรากำ�หนด
ให้มีกระบวนการเพื่อตรวจสอบและป้องกันการฝ่าฝืน
กฎหมายดังกล่าว

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทของเราได้ประกาศริเริ่มธุรกิจใหม่ เพื่อนของคุณเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์ธุรกิจชั้นนำ�
ได้ขอให้คุณเปิดเผยข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อนำ�ไปใช้ในการเขียนบทความฉบับหน้า โดยสัญญา
ว่าจะไม่อ้างอิงหรือเปิดเผยชื่อของคุณ คุณควรให้ข้อมูลแก่นักข่าวหรือไม่
ไม่: คุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวต่อสื่อมวลชน ถึงแม้จะได้รับการยืนยันว่าจะปกปิดแหล่งที่มาของข้อมูล
ก็ตาม จะมีเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบอำ�นาจจากบริษัทเท่านั้นที่สามารถพูดคุย และให้ข้อมูลลักษณะดังกล่าวต่อ
สื่อมวลชนได้
บริษัทของเรามีนโยบาย “การใช้สื่อสังคมออนไลน์” ซึ่งได้กำ�หนดถึงสิ่งที่ “ทำ�ได้และทำ�ไม่ได้” ไว้ ถึงแม้ว่า
คุณอาจจะเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวในเวลาส่วนตัวก็ตาม เหตุใดจึงต้องมีนโยบายนี้?
การสื่อสารกับภายนอกถือเป็นเรื่องสำ�คัญและต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง เนื่องจากข้อมูลมีการส่งไปใน
ที่ต่างๆ ซึ่งพาดพิงหรืออ้างอิงถึงบริษัทของเราหรือธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงจำ�เป็นต้องมีความชัดเจน เป็นความจริง
และไม่ละเมิดข้อผูกพันใดๆ ที่บริษัทมีต่อบุคคลอื่น ในแต่ละธุรกิจจะมีการมอบหมายให้ผู้จัดการเป็นผู้มีอำ�นาจ
ในการจัดทำ�หรือให้ถ้อยแถลงต่อสังคมภายนอก ผู้จัดการเหล่านี้จะเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาหารือเกี่ยวกับคำ�ร้องขอใดๆ
ในด้านข้อมูลที่คุณถูกขอมาหรือที่คุณคิดว่าเราควรจะให้หรือไม่ ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบล็อก
(Blogs) หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ต่างๆ คุณยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพูดคุย
เกี่ยวกับบริษัทของเราหรือธุรกิจที่เราทำ� คุณอาจรู้สึกว่า คุณกำ�ลังแชทหรือพูดคุยกับเพื่อนๆ หรือให้ความคิดเห็น
ส่วนตัว แต่ในขณะทำ�เช่นนั้น คุณไม่สามารถที่จะแชร์หรือให้ข้อมูลความลับใดๆ เกี่ยวกับบริษัทของเราได้

ข้อควรจำ�...

เราต้องเคารพต่อทรัพยสิทธิของผู้อื่น โดยต้องไม่ใช้ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา หรือความลับทางการค้าของผู้อื่น
ไปในทางมิชอบ รวมถึงการคัดลอกหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เครื่องหมายการค้า เอกสารและ
ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ เราไม่คัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และไม่ใช้
ซอฟต์แวร์ส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท
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ยาเสพติดและสารต้องห้าม
23. การใช้ยาเสพติดและสารต้องห้ามส่งผลอย่างชัดเจน
ต่อความปลอดภัยและความเสี่ยงอื่นๆ ในสถานที่
ปฏิบัติงานของเรา เราไม่ยินยอมให้มีการครอบครอง
เสพ หรื อ แจกจ่ า ยยาเสพติ ด และสารต้ อ งห้ า มใน
สถานที่ทำ�งานหรือในระหว่างการปฏิบัติงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

24. พนั ก งานและกรรมการผู้ บ ริ ห ารของเราต้ อ งปฏิ บั ติ
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอยู่เสมอ และต้องให้มั่นใจ
ได้ว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือส่วนตัวใดๆ รวมถึง
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นใกล้ชิดที่มีนั้น ต้องไม่ก่อให้
เกิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ต่ อ บทบาทและ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานของตนในบริษัทของเราหรือ
ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทของเรา นอกจากนั้น
พนักงานและกรรมการผู้บริหารต้องไม่เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวพันกับธุรกิจ หรือความสัมพันธ์ หรือกิจกรรมใดๆ
ที่อาจจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของ
กลุ่มบริษัทของเรา

25. หากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจริง
หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น บุคคลผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต้องรายงานถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังกล่าวโดยทันที และต้องขออนุมัติตามที่ได้กำ�หนดไว้
ในกฎหมายหรื อ ในนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งของบริ ษั ท
ผู้ มี อำ�นาจหน้ า ที่ ต้ อ งติ ด ต่ อ กลั บ ไปยั ง พนั ก งานนั้ น ๆ
ภายในระยะเวลาที่ เ หมาะสมตามที่ ไ ด้ กำ�หนดไว้ ใ น
นโยบายของบริษัทของเรา เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง
นั้นๆ ดำ�เนินการในส่วนที่มีความจำ�เป็นตามคำ�แนะนำ�
ในการแก้ไขหรือหลีกเลีย่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นั้นโดยทันที
26. ในกรณีของพนักงานทั้งหมดยกเว้นกรรมการผู้บริหาร
กำ�หนดให้ผู้มีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติ
ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หรือกรรมการผู้จัดการ ซึ่งต้องรายงานเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษัทในทุกไตรมาส ในกรณีของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ
หรือกรรมการผู้บริหาร กำ�หนดให้ผู้มีอำ�นาจหน้าที่
ในการพิจารณาและอนุมัติ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
ของเรา

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเก็บรักษาฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท เพื่อนของคุณคนหนึ่งกำ�ลังจะเริ่มเปิด
ธุรกิจใหม่และได้ขอให้คุณส่งข้อมูลบางส่วนจากฐานข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดสำ�หรับธุรกิจของ
เขา โดยได้รับรองกับคุณว่า จะเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูลไว้เป็นความลับ คุณควรปฏิบัติตามที่เพื่อนขอมาหรือไม่
ไม่: คุณต้องเคารพและดูแลเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ และต้องไม่เผยแพร่หรือส่งข้อมูลส่วนใดๆ จาก
ฐานข้อมูลให้กับผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
คุณสามารถเข้าถึงตัวเลขรายได้ของหน่วยธุรกิจต่างๆ ในบริษัทของเรา ในระหว่างที่ไปสังสรรค์กับเพื่อนของคุณ
หลังเลิกงาน เขาได้สอบถามข้อมูลผลประกอบการทางการเงินของบริษัทของเรา คุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวโดย
ละเอียดกับเพื่อนของคุณ แต่ได้ให้ข้อมูลตัวเลขรายได้โดยประมาณไป การปฏิบัติของคุณดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
ไม่ถูกต้อง: คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่จำ�เป็นต้องทราบถึงข้อมูล
ดังกล่าวนี้ ข้อมูลทางการเงินต้องได้รับการปกป้องรักษาไว้อยู่เสมอและจะเปิดเผยได้เฉพาะเท่าที่จำ�เป็นเท่านั้น
ภายหลังจากได้รับการอนุมัติให้เปิดเผยแล้ว การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่มีความละเอียดอ่อนและส่งผลต่อราคาซื้อขาย
หลักทรัพย์ซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบสาธารณะ สามารถที่จะนำ�ไปสู่การละเมิดและฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ข้อมูลภายใน
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27. ถึงแม้ว่ากรณีของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ
ที่มีอยู่นั้น จะเป็นเนื่องจากเหตุผลของการเกิดขึ้นมา
ตั้งแต่ในอดีตก็ตาม พนักงานที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง
ต้องเปิดเผยข้อมูลทัง้ หมดอย่างเพียงพอต่อผูบ้ ริหารของ
บริษัทของเรา และเมื่อมีการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ภายในบริษทั ของเรา พนักงานและกรรมการผูบ้ ริหารนัน้
ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทั้ ง หมดต่ อ ผู้ มี อำ�นาจตามหน้ า ที่
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ใดๆ
ที่ นำ�ไปสู่ ค วามขั ด แย้ ง ทั้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง หรื อ มี ค วาม

เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น โดยที่พนักงานหรือครอบครัว
โดยตรง (รวมถึงบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา
คู่สมรส คู่รัก และบุตร) ญาติ หรือบุคคลอื่นใดที่มีความ
สั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ พนั ก งานผู้ นั้ น มี อ ยู่ ใ นธุ ร กิ จ
ครอบครัว หรือมีอยู่ในบริษัทอื่นใดที่เป็นคู่แข่งขัน
ซัพพลายเออร์ ลูกค้า ผู้จัดส่งและกระจายสินค้า หรือมี
อยู่ในธุรกิจอื่นใดที่มีการดำ�เนินธุรกิจกับบริษัทของเรา

ข้อควรจำ�...

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถเป็นได้ทั้งในรูปของกิจกรรม ธุรกรรม หรือการติดต่อทางธุรกิจ ความสัมพันธ์
หรือการบริการใดๆ ที่ดำ�เนินการโดยพนักงานหรือครอบครัวโดยตรง (รวมถึงบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา
คู่สมรส คู่รัก และบุตร) ญาติ หรือบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานผู้นั้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำ�ให้เกิด
ประเด็น (ขึน้ อยูก่ บั แต่ละวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้กำ�หนดไว้) ทีพ่ นักงานผูน้ น้ั ไม่สามารถหรืออาจจะไม่สามารถทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทได้อย่างเป็นธรรม

ตัวอย่างของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่เกิดขึ้นจริง หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในกรณีที่พนักงานหรือกรรมการผู้บริหาร:
(ก) เข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจ กิจกรรม หรือความสัมพันธ์กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีการทำ�
ธุรกรรมกับบริษัทของเรา
(ข) อยู่ในฐานะที่จะได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมทั้งสำ�หรับตนเอง หรือสำ�หรับสมาชิกในครอบครัวของตนเอง
หรือสำ�หรับบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่ใกล้ชิด หรือสร้างผลประโยชน์อันไม่เหมาะสมให้แก่
ตนเอง หรือญาติของตนเอง โดยกระทำ�การตัดสินใจหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ
(ค) ดำ�เนินธุรกิจในนามบริษัทของเรา หรืออยู่ในตำ�แหน่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนิน
ธุรกิจในบริษัทของเราที่มีกับซัพพลายเออร์หรือลูกค้า ซึ่งมีญาติของตนเอง หรือบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิด โดยที่พนักงานหรือกรรมการผู้บริหารเป็นเจ้าหน้าที่คนสำ�คัญ หรือเป็นตัวแทน ซึ่งทำ�ให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อตนเอง หรือต่อญาติของตนเอง
(ง) อยู่ในฐานะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้รางวัลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น เงินเดือนหรือเงิน
ตอบแทนอื่นๆ การให้ตำ�แหน่ง การเลื่อนตำ�แหน่ง หรือการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานให้กับญาติของตนเอง
หรือให้กับบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด สำ�หรับการจ้างงานภายในบริษัทของเรา หรือกลุ่มบริษัทของเรา
(จ) ปฏิบัติกิจกรรมซึ่งอาจส่งผลให้ผลประโยชน์ใดๆ ของบริษัทของเราหรือของกลุ่มบริษัทของเราเกิดการ
ประนีประนอม หรือต้องเสื่อมถอยหรือเสียหาย
(ฉ) กระทำ�การใดๆ ซึ่งทำ�ให้การใช้ดุลยพินิจตัดสินใจโดยอิสระเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือของกลุ่ม
บริษัทไม่สามารถที่จะกระทำ�ได้
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28. หากมีการละเลยในการเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้กำ�หนด
ไว้ และฝ่ายจัดการของเราได้ล่วงรู้ถึงกรณีของความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งควรที่จะต้องมีการเปิดเผย
ด้วยตัวของพนักงานเอง หรือด้วยตัวของกรรมการ
ผู้บริหารแล้ว ฝ่ายจัดการต้องดำ�เนินการพิจารณาใน

เรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง และต้องพิจารณาดำ�เนิน
การทางวิ นั ย ที่ เ หมาะสมตามเงื่ อ นไขการว่ า จ้ า งงาน
ในการดำ�เนินการดังกล่าวนัน้ เราต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบ
คู่มือทางวินัยด้วยความชัดเจนและเป็นธรรม โดยการ
เคารพต่อสิทธิของพนักงานที่จะได้รับการรับฟัง

ตัวอย่างของกิจกรรมที่โดยปกติจะได้รับอนุมัติภายหลังการเปิดเผยข้อมูลตามนโยบายของบริษัท
การรับตำ�แหน่งซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม)
โดยหลักแล้วจะได้รับการอนุมัติ หากเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่รบกวน หรือทำ�ให้เสียสมาธิต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของพนักงานที่มีต่อบริษัทของเรา และโดยที่พนักงานได้เปิดเผยข้อมูล
ทันทีต่อผู้มีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติ
(ก) กรรมการของบริษัทใดๆ ในกลุ่มบริษัททาทา บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
(ข) สมาชิกภาพ หรือการดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรด้านการศึกษา/วิชาชีพ ซึ่งการสมาคมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท
(ค) สมาชิกภาพ หรือการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ องค์กรหรือหน่วยงานของภาครัฐ

คุณมีความสัมพันธ์ฉันท์คู่รักกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ย้ายมาทำ�งานอยู่ในทีมของคุณและ
จะต้องรายงานการปฏิบัติงานโดยตรงกับคุณ คุณควรทำ�อย่างไร
ความสัมพันธ์ในทางรักใคร่หรือใกล้ชิดต่อกันกับพนักงานอีกคนหนึ่งซึ่งมีสายการบังคับบัญชาต่อกัน ในขณะที่
อีกคนหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอีกคนหนึ่ง มักจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ขึ้นได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณจำ�เป็นที่จะต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ต่อผู้บังคับบัญชาของคุณ
บริษัทของคุณกำ�ลังยื่นข้อเสนอทางธุรกิจต่ออีกบริษัทหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้คุณเคยได้รับการว่าจ้างงานจากบริษัท
ดังกล่าว คุณมีข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับนายจ้างบริษัทก่อนหน้านี้ของคุณ ซึ่งคุณเชื่อว่าจะช่วยให้นายจ้าง
บริษัทปัจจุบันของคุณสามารถชนะและได้ทำ�สัญญาด้วย คุณควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้หรือไม่
ไม่: คุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับบริษัทปัจจุบันของคุณ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลที่สาม
บริษัทของคุณมีความเคารพในหน้าที่ของพนักงานทุกคนในอันที่จะต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งเกี่ยวข้องกับ
บริษัทนายจ้างก่อนหน้านี้ของพนักงาน
คุณเป็นผู้จัดการจัดซื้อในหน่วยงานจัดหาของบริษัทของคุณ และได้รับเชิญจากซัพพลายเออร์รายหนึ่งให้เข้า
ร่วมชมการแข่งขันกีฬานัดสำ�คัญในฐานะแขกของซัพพลายเออร์รายนั้น ซึ่งเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์อีกหลาย
รายที่ได้ยื่นซองประมูลงานให้กับบริษัทของคุณ คุณควรยอมรับคำ�เชิญนี้หรือไม่
ไม่: คุณไม่ควรตอบรับคำ�เชิญในกรณีนี้ เนื่องจากคุณเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการตัดสินการประมูลงาน ดังนั้น
ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่ปกติ อาจถูกมองไปได้วา่ เป็นอามิสสินจ้างหรือสิง่ จูงใจให้คณ
ุ ต้องประนีประนอมหรือไม่เป็นกลางได้
16
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เราได้รับความสำ�เร็จเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำ�บากที่เราต้องร่วมกันฝ่าฟัน
ความสัมพันธ์ของเราที่มีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเต็มไปด้วยมิตรภาพอย่างที่สุด
เรายังคงธำ�รงรักษาคุณลักษณะเช่นนี้มุ่งสานต่อไปข้างหน้าในการดำ�เนินงานกับลูกค้าของเรา
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อตรง สินค้าของเรายังคงไว้ซึ่งคุณภาพสูงมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งนำ�มาสู่ชื่อเสียงที่ดีที่สุดและขายได้ในราคาที่ดี... ข้าพเจ้ากล่าวถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้
เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่า ด้วยหลักการในการดำ�เนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา
ประกอบกับการเอาใจใส่ในรายละเอียดอย่างใกล้ชิดและรอบคอบถี่ถ้วน รวมไปถึงความสามารถ
ในการไขว่คว้าประโยชน์เมื่อโอกาสและสภาพการณ์เอื้ออำ�นวย นั่นคือ โอกาสแห่งความสำ�เร็จ

Jamsetji Tata

ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัททาทา
ประธานบริษัท ทาทา ซันส์ (พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2447)
17

TCOC 2558

จ. ลูกค้าของเรา
สินค้าและบริการ
1.
2.
3.

เรามีพันธสัญญาในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มี 5.
คุ ณ ภาพระดั บ โลกและได้ ต ามมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งหลาย
สินค้าและบริการที่เราส่งมอบต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้รวมถึงภาชนะบรรจุ หีบห่อ ฉลาก 6.
และบริการหลังการขายด้วย
เราทำ�การตลาดสำ�หรับสินค้าและบริการของเราด้วย
คุณธรรม และไม่ทำ�ให้เกิดข้อความที่ไม่เป็นธรรม หรือ
ทำ�ให้ ห ลงเข้ า ใจผิ ด เกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารของ
7.
คู่แข่งขันของเรา

การควบคุมการส่งออกสินค้า
และการบังคับทางการค้า
4.
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การแข่งขันที่เป็นธรรม
เราสนั บ สนุ น การพั ฒ นาและการดำ�เนิ น การแข่ ง ขั น
ทางการค้า รวมทั้งการค้าและการลงทุนในระบบเสรี
ของแต่ ล ะประเทศและแต่ ล ะตลาดที่ เราได้ ดำ�เนิ น
ธุรกิจอยู่
เราไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม
ในการต่อต้านการแข่งขัน เช่น การดำ�เนินการเพื่อการ
ครอบงำ�ตลาด การค้าแบบผูกขาด การสมรู้ร่วมคิด
หรือการฮั้ว หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบรรดา
คู่แข่งขันอย่างไม่เหมาะสม
เรารวบรวมข้อมูลการแข่งขันโดยวิธีการปกติของธุรกิจ
และผ่ า นแหล่ ง และสื่ อ กลางที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
เท่านั้น

เราปฏิ บั ติ ต ามการควบคุ ม การส่ ง ออกสิ น ค้ า หรื อ การปฏิบัติและการติดต่อกับลูกค้า
การบังคับทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา
8. การปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ต่ อ กั บ ลู ก ค้ า ต้ อ งเป็ น ไปอย่ า ง
มืออาชีพ เป็นธรรม และโปร่งใส
9. เราเคารพสิทธิของลูกค้าในข้อมูลส่วนบุคคล เราปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยสอดคล้องกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

คุณเป็นผู้จัดการขายส่วนภูมิภาคของบริษัทของเรา และเป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มแชท ซึ่งเป็น “กลุ่มที่ไม่เป็น
ทางการ” และมีสมาชิกอื่นๆ ที่เป็นผู้จัดการขายส่วนภูมิภาคของบริษัทคู่แข่งขันต่างๆ ร่วมด้วย แอดมินของกลุ่ม
แชทนี้เสนอให้มีการพบปะประชุมเพื่อพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดและระดมความคิด
เกี่ยวกับ “กลยุทธ์ราคา” จากมุมมองของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆ คุณควรทำ�อย่างไร
การพบปะประชุมใดๆ กับคู่แข่งขัน โดยเฉพาะการพูดคุยอภิปรายเกี่ยวกับ “กลยุทธ์ราคา” อาจเป็นความพยายาม
ให้เกิดการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการแข่งขันอย่างเสรีหรือการสร้างหรือปั่นราคา คุณควรตอบปฏิเสธคำ�เชิญนี้และออก
จากกลุ่มแชทดังกล่าว นอกจากนี้ คุณควรต้องรายงานผู้บังคับบัญชาของคุณและหน่วยงานด้านกฎหมายของบริษัท
ของคุณให้ทราบถึงกรณีที่เกิดขึ้นด้วย
คุณเข้าร่วมประชุมกับลูกค้าพร้อมกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง โดยเพื่อนร่วมงานนั้นได้ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
เกี่ยวกับบริการของบริษัท คุณควรทำ�อย่างไร
หากสามารถทำ�ได้ คุณควรช่วยเพื่อนร่วมงานของคุณในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องระหว่างการประชุมนั้นๆ แต่หาก
สถานการณ์ไม่เอื้ออำ�นวยให้ทำ�ได้ คุณต้องหยิบยกประเด็นดังกล่าวพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานภายหลังจากเสร็จสิ้นการ
ประชุมแล้ว เพื่อให้เพื่อนร่วมงานนั้น หรือเพื่อให้บริษัทแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ให้ผิดพลาดไปแก่ลูกค้า
ในขณะที่ปฏิบัติงานในโครงการของลูกค้ารายหนึ่ง คุณได้รับการติดต่อจากเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งซึ่งเคยปฏิบัติ
งานให้กับลูกค้ารายเดียวกันนี้มาก่อน เขาได้แจ้งว่าเขาเคยทำ�งานร่วมกับลูกค้ารายนี้ในการพัฒนาระบบการ
สั่งซื้อ ซึ่งเขาคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าอีกรายหนึ่ง คุณควรทำ�อย่างไร
คุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยปราศจากการอนุมัติเป็นการเฉพาะเจาะจงจากลูกค้า คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
ทรัพย์สินของลูกค้า ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ เพื่อประโยชน์ทั้งของลูกค้ารายอื่นและของตนเอง

ข้อควรจำ�...
การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานต่างๆ ของงานของเรา และในคุณภาพของสินค้าและบริการของเรา คือ ค่านิยม
หลักของทาทา การปฏิบัติตามค่านิยมอย่างแน่วแน่จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้าที่มีต่อแบรนด์
สินค้าของเราได้อย่างยั่งยืน
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ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมของเรา

ในระบบเศรษฐกิจการค้าเสรี ชุมชนมิได้เป็นเพียงแค่ผู้มีส่วนได้เสียหนึ่งในธุรกิจเท่านั้น
หากแต่โดยแท้ที่จริงแล้วเป็นวัตถุประสงค์หลักของการดำ�รงอยู่ขององค์กร

Jamsetji Tata

ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัททาทา
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ฉ. ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของเรา
ชุมชน
1.
2.

3.

สิ่งแวดล้อม

เรามีพันธสัญญาในการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี และ 4.
จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนที่เราได้ประกอบกิจการอยู่
เราเข้าร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อลด
ผลกระทบในเชิ ง ลบจากการประกอบธุ ร กิ จ ของเรา 5.
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และสิ่ ง แวดล้ อ มให้
เหลือน้อยที่สุด
เราสนับสนุนให้พนักงานของเราร่วมเป็นอาสาสมัครใน
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่บริษัทได้ประกอบ
กิจการอยู่ โดยปฏิบัติตามหลักการของจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องฉบับนี้ และโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

ในการผลิ ต และการขายสิ น ค้ า และบริ ก ารของเรา
เรามุ่ ง มั่ น ที่ จ ะให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
และจะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและกฎระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เราป้องกันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง
และมี พั น ธสั ญ ญาในการปรั บ ปรุ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรนํ้าและพลังงาน และ
การจัดการของเสียและวัตถุอันตรายต่างๆ เราพยายาม
ชดเชยผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของลั ก ษณะ
ภูมิอากาศในกิจกรรมต่างๆ ของเรา
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พันธมิตร
ห่วงโซ่ทางธุรกิจของเรา

หากเรากระทำ�สิ่งต่างๆ เหมือนกับที่กลุ่มอื่นๆ ได้กระทำ�ไป
เราคงขยายบริษัทได้ใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าของที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้
แต่เราก็ไม่ได้ทำ�เช่นนั้น และข้าพเจ้าก็จะไม่มีวันทำ�เช่นนั้นไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ 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. พันธมิตรห่วงโซ่ทางธุรกิจของเรา
1.
2.

3.

เราคัดเลือกซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้บริการกับเรา
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
เราแสวงหาที่จะร่วมงานกับซัพพลายเออร์ คู่ค้าและ
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารกั บ เราที่ ส ามารถแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เขามี 4.
ค่านิยมที่เหมือนหรือคล้ายกับเรา เราคาดหวังว่า
พวกเขาจะปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานจรรยาบรรณที่
เทียบเคียงกับของเรา
ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้บริการกับเรา จะเป็น 5.
ตัวแทนของบริษัทของเราได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องจากบริษัทของเราเท่านั้น
เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้บริการกับ

บริษัทของเราปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้ในการ
ติดต่อกับเรา หรือในนามของเรา และต้องเคารพต่อการ
รักษาความลับของข้อมูลที่เราได้เปิดเผยให้ได้รับรู้ด้วย
เราต้องมั่นใจได้ว่า ของขวัญหรือการรับรองใดๆ ที่
ได้รับจากหรือมอบให้แก่ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้
บริการกับเรา ต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทเกี่ยว
กับของขวัญและการรับรอง
เราเคารพในข้อผูกพันในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
และข้อมูลของบุคคลที่สาม

คุณเป็นหัวหน้างานจัดหาของบริษัทของเรา และประสบกับข้อจำ�กัดด้านงบประมาณสำ�หรับโครงการหนึ่ง
เพื่อให้โครงการนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใต้ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้กำ�หนดไว้ คุณจึงตั้งใจจะขอ
ให้ซัพพลายเออร์ของคุณให้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษสำ�หรับโครงการนี้ โดยมีข้อเสนอว่า คุณจะ “ชดเชยให้” ใน
การสั่งซื้อต่างๆ ในอนาคต คุณได้ฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้หรือไม่
คุณได้ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ: คุณต้องหลีกเลี่ยงการโน้มน้าว จูงใจ หรือให้อามิสสินจ้างในลักษณะใดๆ รวมถึงการให้
ประโยชน์ต่างๆ ในอนาคตแก่ซัพพลายเออร์ ซึ่งสิ่งนี้จะทำ�ให้ความสามารถของคุณในการปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง
และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทต้องเสื่อมถอยหรือย่อหย่อนลง โดยไม่ได้ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัท

ข้อควรจำ�...

พันธมิตรห่วงโซ่ทางธุรกิจของเรา หมายรวมถึง ซัพพลายเออร์ คู่ค้าและผู้ให้บริการกับเรา ผู้กระจายสินค้า ผู้แทน
จำ�หน่าย ผู้รับเหมา คู่ค้า ช่องทางการจัดจำ�หน่าย ที่ปรึกษา พ่อค้าคนกลางและตัวแทนบริษัท หุ้นส่วนผู้ร่วมทุน และ
สมาคมทางธุรกิจต่างๆ
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ผู้มีส่วนได้เสียทางการเงิน
ของเรา

การดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม – ในทุกแง่มุมกับทุกภาคส่วน
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งที่กลุ่มบริษัททาทา
ได้สร้าง และดำ�เนินงานมาในทุกๆ ธุรกิจ สิ่งนี้เป็นบริบทหนึ่งแห่งความศรัทธา
สำ�หรับกลุ่มบริษัทของเรานับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมา และยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
อันเป็นรากฐานของมรดกที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ตลอดจนเป็นแก่นสำ�คัญแห่งวิถีชีวิตของเรา

Ratan Tata

ประธานบริษัท ทาทา ซันส์ (พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2555)
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ซ. ผู้มีส่วนได้เสียทางการเงินของเรา
1.
2.

เรามีพันธสัญญาในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น 3.
และปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและกฎระเบี ย บ
ต่างๆ ซึ่งกำ�กับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
เราต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทางการเงิ น ของเราได้
รับทราบเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราอย่าง
เป็นธรรม ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามเวลาที่
กำ�หนด ตลอดจนต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้
สอดคล้องตามกฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องด้วย

เราต้องเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของเราอย่าง
ถู ก ต้ อ งและยึ ด ถื อ มาตรฐานในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ทางการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
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การเมืองและหน่วยงานภาครัฐ

ในมุมมองของข้าพเจ้า ธุรกิจได้วางความต้องการที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งไว้กับคุณ
จึงจำ�เป็นที่คุณต้องกำ�หนดให้มีกรอบแห่งจรรยาบรรณ ค่านิยม
ความเป็นธรรม และความเป็นกลาง สำ�หรับตัวของคุณเองไว้ตลอดเวลา
ซึ่งเป็นการไม่ง่ายเลยที่จะกระทำ�เช่นนั้นได้ เพราะคุณไม่สามารถที่จะบังคับโดยการใช้กำ�ลังกับตัวคุณเอง
ให้กระทำ�เช่นนั้นได้ หากแต่คุณต้องให้กรอบที่วางไว้ดังกล่าวนี้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในตัวคุณเท่านั้น

Ratan Tata

ประธานบริษัท ทาทา ซันส์ (พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2555)
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ฌ. การเมืองและหน่วยงานภาครัฐ
การไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
1.

การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

เราต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ และระบอบการ 2.
ปกครองของประเทศที่เราประกอบกิจการอยู่ เราไม่
แสวงหาที่จะไปมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งสาธารณะ
และไม่ บ่ อ นทำ�ลายหรื อ เปลี่ ย นแปลงระบอบการ
ปกครองใดๆ เราไม่ให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมือง
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ เป็นการ 3.
เจาะจง การดำ�เนินการของเราต้องปราศจากซึ่ง
กิจกรรมใดๆ ที่สามารถถูกตีความไปได้ว่าเป็นการ
พึ่งพิง ชื่นชอบ หรือให้การสนับสนุนทางการเมือง
หรือบุคคลใดๆ และเราไม่เสนอหรือให้เงิน ทรัพย์สิน
หรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัท เพื่อบริจาคให้แก่
พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือการรณรงค์
หาเสียงใดๆ เป็นการเฉพาะ
การให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น ใดๆ ต้ อ งได้ ร ั บ
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยโดยผ่านทางการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ที่ขาวสะอาด ซึ่งต้องถูกส่งมอบให้กับ Progressive
Electoral Trust ประเทศอินเดีย เท่านั้น สำ�หรับ
นอกประเทศอิ น เดี ย ต้ อ งผ่ า นช่ อ งทางที ่ ม ี ค วาม
โปร่งใสคล้ายคลึงกัน ได้รับอำ�นาจอย่างเหมาะสม
ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ใช้ดุลยพินิจเพียงลำ�พังตนเอง

เราเข้ า ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และผู้ กำ�หนด
กฎระเบี ย บในลั ก ษณะที่ ส ร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ธรรมาภิบาล เราติดต่อปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภาครั ฐ และผู้ กำ�หนดกฎระเบี ย บในลั ก ษณะที่
สอดคล้องกับจรรยาบรรณของเรา
เราไม่กีดขวาง เป็นอุปสรรค หรือมีอิทธิพลอย่างไม่
เหมาะสมในข้อสรุปต่างๆ หรือที่มีผลกระทบต่อ
คุณธรรม หรือการมีอยู่ของข้อมูล หรือเอกสารทั้งหลาย
เมื่อมีการตรวจสอบหรือสืบสวนจากหน่วยงานภาครัฐ
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กลุ่มบริษัทของเรา

ข้าพเจ้าไม่คิดว่าจะมีใครที่สามารถเทียบเคียง Jamsetji ในฐานะผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในด้านอุตสาหกรรม
แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำ�ไมข้าพเจ้าจึงเป็นคนหนึ่งที่ยกย่องชื่นชอบ Jamsetji
เหตุผลสำ�คัญ 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)

28

ญ. กลุ่มบริษัทของเรา
1.

2.

เราให้ความร่วมมือกับกลุม่ บริษทั ของเรา รวมถึงผูร้ ว่ มทุน 3.
โดยการแบ่ ง ปั น ความรู ้ ทรั พ ยากรทางกายภาพ
ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการ
และยึดถือปฏิบัติเพื่อไปสู่นโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
บรรษัทภิบาล ซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4.
ตลอดจนกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการแข่งขันทาง
การค้า
เราพยายามให้บรรลุถึงผลสำ�เร็จในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งใดๆ ระหว่างเรากับบริษัทในกลุ่มของ
เราอย่างฉันท์มิตร ด้วยกลไกการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งที่เหมาะสม เพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อธุรกิจและมูลค่าของผู้ถือหุ้น

เราต้องมีกระบวนการในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าจะไม่มีบุคคลที่สาม หรือผู้ร่วมทุนใดๆ ใช้ชื่อ
หรือเครื่องหมายการค้าของทาทา เพื่อผลประโยชน์
ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษั ท ของเราต้ อ งยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ บริษัท ทาทา ซันส์ จะ
กำ�หนดขึ้นและเผยแพร่ให้กับกลุ่มบริษัทของเราเป็น
คราวๆ ไป

คุณกำ�ลังอยู่ในระหว่างกระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีศักยภาพสำ�หรับโครงการด้าน IT ของบริษัทของเรา
ผลการคัดเลือกรอบสุดท้ายมีผู้ให้บริการอยู่สองราย โดยรายแรกเป็นบริษัทก่อตั้งใหม่ซึ่งมีการอ้างอิงเป็นจำ�นวน
น้อย แต่เสนอราคาตํ่ากว่า ในขณะที่อีกรายหนึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มทาทาซึ่งมีประสบการณ์ในการดำ�เนิน
งานดังกล่าวกว่าสามสิบปีและมีการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ แต่เสนอราคาสูงกว่าเล็กน้อยสำ�หรับการปฏิบัติโครงการ
เดียวกันกับบริษัทแรก หากเกณฑ์ในการตัดสินใจในข้ออื่นๆ สำ�หรับทั้งสองบริษัทอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน
คุณควรเลือกบริษัทใดสำ�หรับโครงการนี้
แม้ราคาจะเป็นเกณฑ์สำ�คัญอย่างไม่มีข้อสงสัยในการตัดสินใจ แต่ก็ไม่ใช่เป็นเพียงเกณฑ์หนึ่งเดียวในการประเมิน
คุณอาจจำ�เป็นที่จะต้องพิจารณาถึงข้อมูลอ้างอิงที่ดีจากลูกค้ารายอื่น ข้อมูลผลงานที่ผ่านมา และระบบค่านิยมร่วม
ขององค์กรเพื่อที่จะตัดสินใจสำ�หรับพันธมิตรด้าน IT ของคุณประกอบกันด้วย
คุณกำ�ลังอยูใ่ นระหว่างกระบวนการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการทีม่ ศี กั ยภาพสำ�หรับโครงการหนึง่ มีบริษทั ทีไ่ ด้รบั คัดเลือก
ในรอบสุดท้ายสามรายซึ่งหนึ่งในนั้นอยู่ในกลุ่มบริษัททาทา เมื่อทบทวนข้อเสนอจากทั้งสามรายเป็นครั้งสุดท้าย
คุณได้จัดอันดับให้บริษัทในกลุ่มทาทาอยู่ในอันดับสองจากข้อเสนอของทั้งสามราย โดยพิจารณาจากราคาและ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเจ้าของ และสุดท้ายได้ตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการที่ได้จัดอยู่ในอันดับแรก นี่เป็นการตัดสินใจ
ที่ถูกต้องหรือไม่
ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง คุณควรต้องตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม โดยต้องเป็นผู้ให้
บริการที่เหมาะสมที่สุดตามข้อกำ�หนดต่างๆ ของบริษัท คุณไม่ควรเลือกบริษัทในกลุ่มเพียงเพราะว่าเป็นบริษัท
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเท่านั้น
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การรายงานเรื่องราว
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 สามารถดำ�เนินการดังต่อไปนี้
• ผู้จัดการในสายงานโดยตรง หรือหน่วยงานทรัพยากร
บุคคลของบริษัทของเรา
• ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ
หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายงานด้ า นจรรยาบรรณ
ของบริษัท
• ‘สายรับเรื่องร้องเรียนลับ’ ซึ่งดำ�เนินการโดยบุคคล
ที่สาม (ถ้ามี)
• ช่องทางในการรายงานอืน่ ๆ ตามทีก่ ำ�หนดไว้ในนโยบาย
เกี่ยวกับการร้องเรียนการกระทำ�ผิดจรรยาบรรณ

เราไม่ ย อมผ่ อ นปรนหรื อ อดทนต่ อ การคุ ก คามใดๆ ต่ อ
ผู้ร้องเรียนการกระทำ�ผิด ผู้ใดก็ตามที่พัวพันกับการคุกคาม
ผู้ร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับการลงโทษทางวินัย
หากคุ ณ สงสั ย ว่ า ตนเองหรื อ บุ ค คลใดที่ คุ ณ รู้ จั ก ต้ อ งตก
เป็ น เป้ า หมายของการคุ ก คามอั น เนื่ อ งมาจากการเสนอ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ รายงานการกระทำ�ผิ ด จรรยาบรรณ
เราสนั บ สนุ น ให้ คุ ณ รี บ ติ ด ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามสายงาน
ของคุณ ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ
ของบริษัท หน่วยงานทรัพยากรบุคคล กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
สำ�นักงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจรรยาบรรณของ
กลุ่มบริษัทโดยทันที

ผู้บังคับบัญชาของฉันได้ขอให้ฉันกระทำ�การบางอย่างซึ่งฉันเชื่อว่าอาจผิดกฎหมาย ฉันเกรงว่าหากฉันไม่ทำ�ตาม
อาจส่งผลเสียต่อหน้าที่การงานหรือต้องตกงาน ฉันควรต้องปฏิบัติตามหรือไม่
ไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ าม: การฝ่าฝืนกฎหมายต้องไม่มกี ารเกิดขึน้ พนักงานควรทีจ่ ะต้องพูดคุยปรึกษาหารือกับผูบ้ งั คับบัญชา
เพื่อให้เกิดความแน่นอนว่าทั้งคุณและผู้บังคับบัญชาของคุณมีความเข้าใจตรงกันในข้อเท็จจริง หากข้อห่วงกังวลของ
คุณยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ
หน่วยงานกฎหมายของบริษัท หรือรายงานผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนลับ (ถ้ามี)
ฉันรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชาของฉันอย่างไม่เป็นธรรมสืบเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือรายงาน
เรื่องราวต่อที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ฉันควรทำ�อย่างไร
การคุกคามต่อผู้ร้องเรียนหรือผู้รายงานเรื่องราวถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณด้วยเช่นกัน ดังนั้น คุณควรรีบรายงาน
เกี่ยวกับการกระทำ�ดังกล่าวของผู้บังคับบัญชาของคุณโดยทันทีต่อที่ปรึกษาจรรยาบรรณ กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนลับของบริษัท (ถ้ามี)
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ความสำ�นึกรับผิดชอบ
จรรยาบรรณนี้เป็นมากกว่าคู่มือแนวปฏิบัติที่ได้กำ�หนดขึ้น
มาเพื่อวัตถุประสงค์ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเป็นทางการ
เท่านั้น หากแต่จรรยาบรรณนี้ยังแสดงให้เห็นถึงพันธสัญญา
ร่วมกันต่อระบบค่านิยมและหลักการทั้งหลายของเรา
เราคาดหวั ง ให้ ทุ ก คนที่ ไ ด้ รั บ การว่ า จ้ า งงานจากบริ ษั ท ทั้ ง
โดยตรงและโดยอ้ อ ม ต้ อ งมี ค วามสำ�นึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
การประพฤติปฏิบัติของตนเอง หากการประพฤติปฏิบัติ
นั้นเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณนี้ ผู้นั้นอาจได้รับโทษตาม
ที่ กำ�หนดไว้ ใ นข้ อ ตกลงในการว่ า จ้ า งงานและนโยบายที่
เกี่ยวข้องของบริษัท

เมื่ อ ทุ ก คนได้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามทั้ ง โดยเป็ น ไปตาม
ลายลักษณ์อักษรและโดยสปิริต ก็เท่ากับว่าพนักงานของ
เราทุกคน ตลอดจนผู้ซึ่งทำ�งานกับเราได้ทำ�ให้จรรยาบรรณนี้
มีชีวิต นอกจากนั้น จรรยาบรรณนี้ยังเป็นตัวแทนของความ
รับผิดชอบร่วมกันของเราทุกคนที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
และยั ง เป็ น พั น ธสั ญ ญาร่ ว มกั น ของเราทุ ก คนที่ มี ต่ อ ผู้ มี
ส่วนได้เสียซึ่งกันและกัน

พูดเถอะ
หากคุณไม่มั่นใจว่าการกระทำ�ใดๆ ของคุณจะสอดคล้องถูกต้องกับหลักปฏิบัติที่จรรยาบรรณนี้กำ�หนดไว้หรือไม่
ขอให้คุณถามตัวคุณเอง ดังต่อไปนี้
• การกระทำ�นั้นสามารถทำ�ให้ผู้ใดตกอยู่ในอันตราย หรือได้รับบาดเจ็บ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมหรือไม่
• การกระทำ�นั้นผิดกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายและคู่มือระเบียบปฏิบัติใดๆ
ของเราหรือไม่
• การกระทำ�นั้นขัดแย้งกับจิตใต้สำ�นึก หรือค่านิยมส่วนบุคคลของคุณหรือไม่
• คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ หากเรื่องนี้ปรากฏต่อสื่อมวลชน หรือการกระทำ�นั้นทำ�ให้บริษัท คู่สมรส คู่รัก
บิดามารดา หรือบุตรของตนเองต้องได้รับความอับอายหรือไม่
• เกิดความรู้สึกผิดหรือไม่
หากมีคำ�ตอบสำ�หรับคำ�ถามในข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นว่า “ใช่” ขอให้คุณหยุดที่จะกระทำ�การนั้นๆ และให้ปรึกษา
ผู้บังคับบัญชาของคุณ ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน
กฎหมาย หรือผู้ใดก็ตามในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คำ�ปรึกษาช่วยเหลือในการตัดสินใจให้กับคุณ
เมื่อเผชิญกับภาวะที่ลำ�บากยุ่งยากใจใดๆ: ให้หยุด คิด และกระทำ�การด้วยความรับผิดชอบ
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หมายเหตุ
จรรยาบรรณฉบับนี้ไม่ได้ให้คำ�อธิบายที่ครบถ้วนและสมบูรณ์สำ�หรับความคาดหวังทั้งหมดในทัศนะของบริษัท หรือข้อผูกพัน
ทั้งหมดในทัศนะของผู้มีส่วนได้เสีย
พนั ก งานของเราทุ ก คนมี ข้ อ ผู ก พั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะต้ อ งกระทำ�ตนเองให้ ร อบรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
คำ�แนะนำ�และนโยบายในระดับกลุ่ม นโยบายในระดับบริษัท คู่มือระเบียบปฏิบัติและกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการทำ�งานที่
เกี่ยวข้อง หากต้องการความช่วยเหลือในการแปลความใดๆ ของจรรยาบรรณฉบับนี้ เราสามารถขอการสนับสนุนจาก
ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ผู้ประสานงานจรรยาบรรณของบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้าบริหารจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท
ตามความเหมาะสม
บริษัทสนับสนุนให้ผู้ร่วมทุนกับบริษัทยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของทาทา (Tata Code of Conduct – TCOC) หรือ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอื่นใดที่ได้รวมเอาทุกส่วนของจรรยาบรรณฉบับนี้เข้าด้วยกัน
จรรยาบรรณฉบับนี้มีผลบังคับใช้แทนที่จรรยาบรรณฉบับก่อนหน้านี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งออกมาก่อนหน้านี้ทุกฉบับ
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
หากมีข้อคำ�ถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใดเกี่ยวกับจรรยาบรรณนี้ โปรดติดต่อสำ�นักงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท ผ่านทางอีเมลที่ ethicsoffice@tata.com
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จรรยาบรรณของทาทา – 2558
ข้าพเจ้าตอบรับว่า ข้าพเจ้าได้รับจรรยาบรรณของทาทาฉบับนี้แล้ว
ข้าพเจ้าได้อ่านจรรยาบรรณของทาทาฉบับนี้ และยอมรับว่าในฐานะของพนักงานทาทา ข้าพเจ้าต้องยึดถือประพฤติปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ได้กำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณฉบับนี้ และหากข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้าพเจ้าจะได้รับโทษตามที่
กำ�หนดไว้ในข้อตกลงในการว่าจ้างงาน และตามนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัท
หากข้าพเจ้าพบเห็นหรือมีประเด็นใดๆ เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือความเป็นไปได้ที่จะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาทา
ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่ามีหลากหลายช่องทางภายในบริษัทของข้าพเจ้าสำ�หรับการรายงานหรือร้องเรียนเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าจะ
ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนเองเพื่อการธำ�รงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของจรรยาบรรณที่เราได้ยึดถือ และจะรายงานหรือ
ร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวในกรณีเมื่อมีเหตุจำ�เป็น
ลายเซ็น:
วันที่:
ชื่อ:
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:

(โปรดส่งมอบเอกสารลงนามฉบับนี้ให้กับที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ผู้ประสานงานจรรยาบรรณ หรือหน่วยงานทรัพยากรบุคคลในบริษัทของท่าน)
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บันทึก
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บันทึก
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หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณนี้ โปรดติดตอ:
The Ethics Office,
Tata Sons Ltd.,
Bombay House,
24, Homi Mody Street,
Mumbai – 400001, India.
Email: ethicsoffice@tata.com

