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1. คานา
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“TSTH หรือ บริษท
ั ”) ยึดมั่นในพั นธะสัญญาในการป้ องกัน
ยับยัง้ และการตรวจหาการโกง การติดสิน บน และการกระทาการทุจ ริต คอร์รัป ชั่น ทัง้ ปวง บริษัท มีน โยบายในการ
่ สัตย์สจ
กากับดูแลและดาเนินธุรกิจด ้วยความซือ
ุ ริต โปร่งใส และมีมาตรฐานจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจให ้อยูใ่ น
ระดับสูงสุดเท่าทีจ
่ ะเป็ นไปได ้
่ ของภาคเอกชนไทย เมือ
บริษัทได ้เข ้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมต่อต ้านคอร์รัปชัน
่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์
2557 ได ้รั บ การรั บ รองให ้เป็ นสมาชิก เมื่อ วัน ที่ 22 มกราคม 2559 และได ้รั บ การต่อ อายุก ารเป็ นสมาชิก เมื่อ วัน ที่
่ มวลชนและองค์ก รระหว่า ง
5 สิงหาคม 2562 โดยจะให ้ความร่ว มมือ กับ ภาครั ฐ ภาคธุร กิจ ภาคประชาสัง คม สือ
ประเทศเพือ
่ สร ้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจทีใ่ สสะอาด
้ ังค ับ
2. ขอบข่ายและการใชบ
นโยบายการต่อต ้านการติดสินบนและการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า “นโยบาย”) ได ้ระบุถงึ
่ ไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่นและติดสินบน
มุมมองของบริษัทในเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วกับการกระทาการใดๆ ทีม
่ พ
ี ฤติการณ์ สอ
โดยได ้กาหนดนโยบายนี้เป็ นมาตรฐานขัน
้ ต่าทีใ่ ช ้บังคับสาหรับบริษัทและบุคลากรของบริษัทในอันทีจ
่ ะกระทาการ
่
เพื่อป้ องกัน ยับยัง้ ตรวจหาและรายงานถึงการติดสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ทัง้ นี้ ในการปฏิบัตงิ าน บุคลากร
ของบริษั ท และบริษั ทย่อ ยบริษั ทร่วม ทุกคนจะต ้องปฏิบัต ต
ิ ามกฎหมายไทยและกฎระเบีย บทีเ่ กีย
่ วข ้องทัง้ หมด
ทัง้ ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อักษรและทีเ่ ป็ นไปตามเจตนารมณ์ในทุกจุดทีต
่ นปฏิบัตงิ าน ตลอดจนต ้องปฏิบัตใิ ห ้สอดคล ้อง
กับหลักธรรมาภิบาลทีด
่ ด
ี ้วย
นโยบายนี้ได ้สนับสนุนส่งเสริมหลักการสาคัญทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของทาทา ซึง่ จะต ้อง
อ่าน ศึกษาและยึดถือปฏิบต
ั ริ ่วมกันกับ:
(ก) จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของทาทา (Tata Code of Conduct: TCOC)
(ข) นโยบายการร ้องเรียนการกระทาผิดจรรยาบรรณของทาทา
้ ขายหลักทรัพย์
(ค) นโยบายการป้ องกันการใช ้ข ้อมูลภายในเพือ
่ การซือ
(ง) นโยบายการให ้หรือการรับของขวัญและการรับรอง
(จ) กรอบมาตรการด ้านวินัยและการลงโทษ
(ฉ) แนวปฏิบต
ั ใิ ดๆ ทีไ่ ด ้กาหนดเพิม
่ เติมตามนโยบายนี้
(ช) นโยบายทีเ่ กีย
่ วข ้องอืน
่ ใดทีม
่ ผ
ี ลใช ้บังคับเป็ นครัง้ ๆ ไป
้ ับ:
นโยบายนีใ้ ห้นาไปปร ับใชก
้ รวมถึงคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ผู ้บริหารระดับสูง
(ก) บุคคลทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์โดยตรงกับบริษัทในทุกระดับชัน
เจ ้าหน ้าที่ พนั กงาน (ไม่วา่ จะเป็ นพนั กงานประจา พนั กงานสัญญาจ ้างพิเศษ หรือพนั กงานชัว่ คราว) พนั กงาน
ฝึ กงาน พนักงานแลกเปลีย
่ น อาสาสมัคร นักศึกษาฝึ กงาน หรือบุคคลอืน
่ ใดทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์โดยตรงกับบริษัท
(“บุคลากรของบริษ ัท”)
(ข) บริษั ทย่อ ยและบริษั ทร่ว มทุน ทัง้ หลาย (ที่ TSTH มีอานาจเต็ ม ในการบริห าร) (“บริษ ท
ั ย่อ ยบริษ ท
ั ร่วม")
สาหรับบริษัทร่วมทุนที่ TSTH มีอานาจบริหารร่วมกับผู ้อืน
่ TSTH จะมีการปรึกษาหารือกันกับผู ้ร่วมทุนถึงวิธก
ี าร
ในการนานโยบายดังกล่าวนีไ้ ปปรับใช ้ให ้ดีทส
ี่ ด
ุ
(ค) บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ทีไ่ ด ้ติดต่อและทาธุรกิจร่วมกับ TSTH รวมถึงผู ้ถือหุ ้น ลูกค ้า เจ ้าหนี้ คูแ
่ ข่งทางการค ้า
คูค
่ ้า ผู ้ขายสินค ้าและบริการให ้กับบริษั ท ทีป
่ รึกษา ตัวแทนจาหน่ าย ผู ้ขนส่งสินค ้า ผู ้รับจ ้างและผู ้รับจ ้างช่วง
บริษั ทร่ ว มทุ น หน่ ว ยงานราชการ (ซึ่ง ให ร้ วมถึง ที่ป รึก ษา ตั ว แทน ข ้าราชการ และเจ า้ หน า้ ที่ข องรั ฐ ของ
หน่ วยงานนั ้ น ๆ ด ว้ ย) (“บุ ค คลที่ ส าม ”) ซึ่ ง บุ ค คลที่ ส ามดั ง กล่ า วนี้ จ ะปฏิ บั ต ิต ามหลั ก การนโยบายนี้
นอกเหนือจากจรรยาบรรณในการด าเนิน ธุรกิจของทาทา โดยในบางกรณี TSTH อาจจะแจ ้งให ้บุค คลทีส
่ าม
ปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายนีท
้ งั ้ หมด
(ง) บุคคลหรือหน่วยงานอืน
่ ใดทีจ
่ ะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็ นครัง้ ๆ ไป
ั ันธ์ก ัน”
โดยรวมบุคคลทัง้ หมดดังกล่าวข ้างต ้น จะเรียกว่า “บุคคลทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วเนือ
่ งสมพ
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การยึดถือปฏิบัตต
ิ ามนโยบายนี้จะเป็ นรากฐานสาคัญและเป็ นเงือ
่ นไขหนึง่ ของความต่อเนื่องในการว่า จ ้างงาน และ
การคงความสัมพั น ธ์ท ม
ี่ ีต่อ กันกับ TSTH ทัง้ นี้ บริษั ทจะมีค วามเคร่งครั ด และเข ้มงวดต่อ หลักปฏิบัต ข
ิ อง “ความ
อดทนเป็ นศูน ย์” โดยจะไม่ยอมผ่อ นปรนให ้กับ การกระท าการฝ่ าฝื นใดๆ ซึง่ จะมีก ารสอบข ้อเท็ จจริง และมีการ
ลงโทษผู ้กระทาผิดตามความเหมาะสม
่ งเป็ นอย่างมากและก่อ ให ้เกิด ความ
การฝ่ าฝื นไม่ป ฏิบัต ต
ิ ามนโยบายนี้ อาจท าให ้บริษั ทต ้องประสบกับ ความเสีย
่
่
เสียหายต่อการดาเนินธุรกิจและชือเสียงของบริษัทได ้ ซึงบุคลากรของบริษัทและของบริษัทย่อยบริษัทร่วมจะต ้อง
ตระหนั กและระลึกไว ้เสมอว่าการฝ่ าฝื นนโยบายนี้ อาจทาให ้ TSTH และ/หรือบุคลากรของบริษัท และ/หรือบริษัท
ย่อยบริษัทร่วม หรือบุคคลทีส
่ ามต ้องรับผิดตามกฏหมายทัง้ ทางแพ่งและอาญา รวมถึงต ้องได ้รับโทษทัง้ จาและปรับ
3. หน้าทีค
่ วามร ับผิดชอบในการทบทวนและเผยแพร่นโยบาย
การทบทวน ปรับปรุงแก ้ไข และการเผยแพร่นโยบายนี้ เป็ นหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของทีป
่ รึกษาจรรยาบรรณ บริษัท
่ งเป็ นผู ้
ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ทีจ
่ ะนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย
พิจารณาก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ
่ อนุมัต ิ
4. นโยบายและกฎหมาย
่ เป็ นการใช ้อานาจทีต
การทุจริตคอร์รัปชัน
่ นเองได ้รับมอบหมายไปในทางทีม
่ ช
ิ อบ ไม่วา่ จะเพือ
่ ผลประโยชน์สว่ นตน
หรือเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจการค ้าก็ตาม หรือกล่าวอีกนั ยหนึง่ ก็คอ
ื การใช ้อานาจหน ้าทีข
่ องรัฐไปในทางทีผ
่ ด
ิ
เพือ
่ ผลประโยชน์สว่ นตัว หรือการใช ้อานาจหน ้าทีข
่ องเอกชนเพือ
่ เอือ
้ ประโยชน์ในทางธุรกิจทีอ
่ ยู่นอกเหนือขอบเขต
ของภาครัฐไปในทางทีม
่ ช
ิ อบ เพื่อให ้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือกลุม
่ คนไม่กค
ี่ นทีไ่ ด ้กระทาการฝ่ าฝื นอานาจ
หรือ ตาแหน่ ง หน ้าทีข
่ องตนเอง การทุจริต คอร์รัป ชั่นก่อให ้เกิดการแข่งขัน ทีไ
่ ม่เป็ นธรรม สร ้างความเสียหายและ
่ สัตย์สจ
ทาลายนวัตกรรมหรือความคิดริเริม
่ ใหม่ๆ ตลอดจนเป็ นการบ่อนทาลายคุณธรรมและความซือ
ุ ริต
เนื่องจากการทุจริตคอร์รัปชั่นได ้ก่อให ้เกิดความเสียหายและเป็ นการทาลายความดีงามของส่วนรวม ซึง่ เกือบทุก
ประเทศถือเป็ นสิง่ ต ้องห ้ามและผิดกฎหมาย นอกจากนี้ แต่ละประเทศยังได ้มีการบัญญัต เิ ป็ นกฎหมายการต่อต ้าน
การทุ จ ริต คอร์รั ป ชั่ น ขึ้น มาเป็ นการเฉพาะ เพื่ อ ให ป
้ ระชาชนยึด ถือ ปฏิบั ต ใิ นอั น ที่จ ะป้ องกั น และขจั ด การทุ จ ริต
คอร์รัปชั่น โดยทีก
่ ฎหมายเกือบทัง้ หมดได ้บัญ ญั ตห
ิ ้ามการเสนอ จ่าย และสัญ ญาว่าจะจ่าย หรือให ้อานาจในการ
จ่า ย ซึง่ เงิน ของขวัญ หรือ สิง่ ของใดๆ ที่ม ีมูล ค่า ให ้แก่ข ้าราชการและเจ ้าหน า้ ที่ข องรั ฐ เพื่อ วัต ถุป ระสงค์ต่า งๆ
ดังต่อไปนี้





เพือ
่ โน ้มน ้าว ชักจูงให ้เกิดการกระทาการใดๆ หรือตัดสินใจใดๆ จากข ้าราชการหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ
เพือ
่ ชักจูงให ้เกิดการกระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝื นหน ้าทีต
่ ามกฎหมาย
เพือ
่ ให ้ได ้มาซึง่ ผลประโยชน์ทไี่ ม่เหมาะสม
เพือ
่ ชักจูงให ้ข ้าราชการหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐโน ้มน ้าวหน่วยงานของรัฐอืน
่ ใด ให ้กระทาการเพือ
่ ช่วยเหลือให ้ได ้มา
หรือรักษาไว ้ซึง่ ธุรกิจ หรือเพือ
่ การดาเนินธุรกิจร่วมกันกับบุคคลใดๆ

นอกจากนั น
้ ในบางประเทศกฎหมายได ้บัญ ญัต ใิ ห ้การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็ นการกระทาผิดกฎหมายอาญา ถึงแม ้ว่า
การจ่ายสินบนนัน
้ จะไม่ได ้มีจุดประสงค์เพือ
่ ให ้ได ้มา หรือเพือ
่ รักษาธุรกิจก็ตาม หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอ
ื การกระทา
่ ต่อบุคคลใดๆ ก็ตาม เพือ
ทุจริตคอร์รัปชัน
่ กระตุ ้น ชักจูงให ้บุคคลนั น
้ ๆ กระทา หรือละเว ้นกระทาการใดๆ ทีม
่ อ
ี ยู่ตาม
หน ้าทีข
่ องตน ถือเป็ นการกระทาผิดกฏหมายอาญา1

1กฎหมายต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
่

ไม่เพียงแต่ใช ้กับบุคคลทีจ
่ ่ายสินบน หรือให ้สิง่ ของใดๆ ทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าเท่านั น
้ แต่ยังรวมบังคับ
่ ด ้วยเช่นเดียวกัน เช่น บังคับใช ้กับบุคคลดังต่อไปนี้
ใช ้ไปถึงบุคคลผู ้ทีม
่ ส
ี ว่ นส่งเสริมให ้เกิดการกระทาทุจริตคอร์รัปชัน
• เห็นชอบ หรืออนุมัตก
ิ ารจ่าย
• จัดทา หรือยอมรับใบแจ ้งหนีป
้ ลอม
• ส่งออกอีเมลเพือ
่ สัง่ ให ้จ่าย หรือรับเงินสินบน
• ปกปิ ดการจ่ายเงินทีม
่ ช
ิ อบด ้วยกฎหมาย
• รู ้เห็นเป็ นใจในการจ่ายสินบน
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ส าหรั บ ประเทศไทย ตามพระราชบั ญ ญั ต ิป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด ว้ ยการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริต
พ.ศ. 2561 มาตรา 176 ได ้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 มีส าระส าคัญ เกีย
่ วกับการ
กาหนดความผิดของบุคคลและนิตบ
ิ ค
ุ คลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการให ้สินบนเจ ้าหน ้าที่ ดังนี้
มาตรา 176

ิ หรือประโยชน์อน
ผู ้ใดให ้ ขอให ้ หรือรับว่าจะให ้ทรัพย์สน
ื่ ใดแก่เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ

ต่างประเทศ หรือ เจ ้าหน า้ ทีข
่ ององค์ก ารระหว่างประเทศ เพื่อ จูง ใจให ้กระท าการ ไม่ก ระท าการ หรือ ประวิง การ
กระทาอันมิชอบด ้วยหน ้าที่ ต ้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห ้าปี หรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ในกรณีทผ
ี่ ู ้กระทาความผิดตามวรรคหนึง่ เป็ นบุคคลทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วข ้องกับนิตบ
ิ ค
ุ คลใดและกระทา
ไปเพือ
่ ประโยชน์ของนิตบ
ิ ค
ุ คลนั น
้ โดยนิตบ
ิ ค
ุ คลดังกล่าวไม่มม
ี าตรการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมเพือ
่ ป้ องกันมิให ้มี
การกระทาความผิดนั น
้ นิตบ
ิ ุคคลนั น
้ มีความผิดตามมาตรานี้ และต ้องระวางโทษปรับตัง้ แต่หนึง่ เท่าแต่ไม่เกินสอง
เท่าของค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ หรือประโยชน์ทไี่ ด ้รับ
นิต บ
ิ ุค คลตามวรรคสอง ให ้หมายความถึง นิต บ
ิ ุค คลที่ตัง้ ขึน
้ ตามกฎหมายไทยและนิต บ
ิ ุค คลที่
ตัง้ ขึน
้ ตามกฎหมายต่างประเทศทีป
่ ระกอบธุรกิจในประเทศไทย
บุค คลที่ม ีค วามเกี่ย วข ้องกั บ นิต ิบุ ค คลตามวรรคสอง ให ห
้ มายความถึง ผู แ้ ทนของนิต ิบุ ค คล
ลูกจ ้าง ตัวแทน บริษัท ในเครือ หรือบุคคลใดซึง่ กระท าการเพื่อหรือในนามของนิตบ
ิ ุคคลนั น
้ ไม่วา่ จะมีหน ้าทีแ
่ ละ
อานาจในการนัน
้ หรือไม่ก็ตาม

บริษ ท
ั ยึด ถือ หลก
ั ปฏิบ ต
ั ข
ิ องความอดทนเป็ นศู นย์ โดยจะไม่ย อมผ่อ นปรนให้ก บ
ั การกระท าการทุ จ ริต
่ ั ในทุ ก รู ป แบบโดยเด็ ด ขาด ตลอดจนมีค วามมุ่ ง ม น
คอร์ร ป
ั ชน
่ ั ในการด าเนิน ธุ ร กิจ ด้ว ยความเป็ นธรรม
ั สุจ ริต โปร่ง ใส และมีม าตรฐานจรรยาบรรณข น
่ ส ตย์
ซือ
ั้ สูงสุด เท่าทีเ่ ป็ นไปได้ บริษั ทจะไม่ด าเนิน การใดๆ
ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคลทีส
่ ามใดๆ เพือ
่ การเรียกร ้อง การได ้รับหรือให ้ได ้มา
การยืน
่ ข ้อเสนอ ให ้สัญ ญา หรือการจัดหาให ้ได ้มาซึง่ ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อน
ื่ ใดทีม
่ ม
ี ูลค่า
หรือผลการปฏิบัตใิ ดๆ ซึง่ มาจากการทีไ่ ปมีอท
ิ ธิพลโน ้มน ้าวทีไ่ ม่เหมาะสมโดยร่วมกับบริษัทใดๆ หรือร่วมกับภาครัฐ
หรือข ้าราชการ และเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ ด ้วยเจตนาเพือ
่ ให ้ได ้มาซึง่ ผลประโยชน์ตอ
่ การดาเนินธุรกิจของบริษัท
จึงได ้กาหนดให ้บุคคลทัง้ หลายต ้องปฏิบัตต
ิ ามนโยบายนี้ด ้วยความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีนโยบาย
ให ้ความคุ ้มครองและจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให ้ผลทางลบต่อบุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อยบริษัทร่วม
่ รวมถึงผู ้แจ ้งเบาะแสหรือร ้องเรียน ถึงแม ้ว่าการกระทานั น
ทีป
่ ฏิเสธการติดสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน
้ จะทาให ้
บริษั ทต ้องสูญ เสียโอกาสทางธุรกิจก็ ต าม ซึง่ บริษั ทจะน ามาตรการการคุ ้มครองผู ้แจ ้งเบาะแสหรือ ร ้องเรียนทีไ่ ด ้
กาหนดไว ้ในนโยบายการร ้องเรียนการกระท าผิด จรรยาบรรณมาปรั บ ใช ้กับ การคุ ้มครองพนั กงานทีป
่ ฏิเสธการติด
่ ด ้วย ทัง้ นี้ เพือ
่ สัตย์สจ
สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน
่ ให ้มั่นใจได ้ว่าบริษัทได ้ดาเนินธุรกิจด ้วยคุณธรรม ความซือ
ุ ริต
ในระดับสูงสุดในเรือ
่ งต่างๆ ซึง่ มีรายละเอียดของเนือ
้ หาทีจ
่ ะได ้อธิบายไว ้ในส่วนถัดไปดังต่อไปนี้:• การฉ ้อโกงและการกรรโชก
• การติดสินบน
• การจ่ายค่าอานวยความสะดวก
• การให ้หรือการรับของขวัญและการรับรอง
• การให ้ความสนับสนุน หรือการบริจาค
• การจ ้างพนั กงานรัฐ
• การขัดแย ้งทางผลประโยชน์
• การสอบทานการดาเนินกิจการของบุคคลทีส
่ าม
• กระบวนการจัดหา
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ิ ของบริษัท
• การใช ้ทรัพย์สน
้ กิจการและการร่วมทุน
• การควบรวม การเข ้าซือ

5. รายละเอียดของนโยบาย
5.1

การฉ้อโกงและการกรรโชก

การฉ ้อโกงและการกรรโชกเป็ นการกระทาทีผ
่ ด
ิ กฎหมายอาญา บริษัทห ้ามการเรียกร ้อง หรือการสั่งการทัง้ ทางตรง
และทางอ ้อม หรือการยอมรั บซึง่ ผลประโยชน์ใดๆ ด ้วยวิธ ีการหลอกลวง ข่มขู่ หรือวิธ ีการอืน
่ ใด เพื่อให ้ได ้มาซึง่
ผลประโยชน์สาหรับพนักงาน บุคคลทีส
่ าม หรือบริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือสาหรับบริษัทเอง
5.2

การติดสินบน

การยื่น ข ้อเสนอ การจ่า ย การเรียกร ้อง หรือ การยอมรั บ การติด สิน บน หรือ เงิน ใต ้โต๊ะ (รวมถึงค่าใช ้จ่ายเพื่อ ช่ว ย
อานวยความสะดวกต่างๆ) ทีม
่ ใี ห ้กับหรือได ้รับมาจากบุคคลใดก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน
ถือเป็ นข ้อห ้ามโดยเด็ดขาด
บริษั ทยึดมั่นในพั นธะสัญ ญาในอันทีจ
่ ะให ้มั่น ใจได ้ว่า การดาเนินธุรกิจของบริษั ทปราศจากซึง่ การติดสินบน หรือ
เงินใต ้โต๊ะ การจ่ายหรือได ้รับเงิน หรือผลประโยชน์ตา่ งๆ ทีม
่ าจากการเรียกร ้อง หรือให ้ไปยังบุคคลใดๆ ไม่วา่ จะเป็ น
หน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน และไม่วา่ จะด ้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม
ห ้ามบุคคลทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วเนือ
่ งสัมพันธ์กน
ั ทัง้ หมดในเรือ
่ งต่างๆ ต่อไปนี้:
 ให ้ หรือยืน
่ ข ้อเสนอในการติดสินบน เงินใต ้โต๊ะ หรือเงินในรูปแบบอืน
่ ใดทีค
่ ล ้ายคลึง หรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่วา่
จะกระท าการภายในหรือ นอกประเทศ ให ้แก่บุค คล หรือหน่ วยงานใดๆ ก็ต าม ทัง้ นี้ จะไม่จากัด เพีย งแค่ลูก ค ้า
หรือ ผู ้ทีม
่ แ
ี นวโน ้มว่าจะเป็ นลูกค ้า ข ้าราชการ เจ ้าหน า้ ทีข
่ องรัฐ พรรคการเมือ ง ผู ้สมั ค รเพื่อ ดารงต าแหน่ งทาง
การเมือง หรือคนกลางใดๆ เช่น ตัวแทน ผู ้รับมอบอานาจ ทนายความ หรือทีป
่ รึกษา
และ/หรือ
 ยอมรั บ หรือ ได ้รั บ เงิน สิน บน เงิน ใต ้โต๊ ะ หรือ เงิน ในรูป แบบอืน
่ ใดที่ค ล ้ายคลึง หรือ ผลประโยชน์ใ ดๆ ไม่ว่า จะ
กระทาการภายในหรือนอกประเทศ จากบุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ก็ตาม ทัง้ นี้ จะไม่จากัดเพียงแค่ลก
ู ค ้า หรือผู ้ที่
มีแนวโน ้มว่าจะเป็ นลูกค ้า ข ้าราชการ เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ พรรคการเมือง ผู ้สมัครเพื่อดารงตาแหน่ งทางการเมือง
หรือคนกลางใดๆ เช่น ตัวแทน ผู ้รับมอบอานาจ ทนายความ หรือทีป
่ รึกษา
ทีไ่ ด ้กระทาไปโดยเจตนา หรืออาจรับรู ้ได ้ว่ามีเจตนาเพือ
่ ทีจ
่ ะ:
 โน ้มน า้ ว ชักจูงเจ ้าหน ้าทีใ่ ห ้กระทาการ ละเว ้นกระทาการ หรือ ตัด สิน ใจไปตามทีบ
่ ุคคล หน่ ว ยงาน หรือ บริษั ท
ต ้องการ
 รับมา หรือรักษาธุรกิจ หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
 ให ้ได ้มาซึง่ ผลประโยชน์ทไี่ ม่เหมาะสมสาหรับบริษัทหรือหน่วยงานใดๆ ทีต
่ นเองเป็ นตัวแทน
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5.3

การจ่ายค่าอานวยความสะดวก

บริษัทห ้ามการจ่ายค่าอานวยความสะดวกต่างๆ ทัง้ โดยทางตรงและทางอ ้อมทีก
่ ระทาไปเพือ
่ บริษัทหรือในนามของ
บริษัท ให ้ถือเป็ นข ้อห ้ามโดยเด็ดขาด
การจ่ายเงินค่าอานวยความสะดวกเป็ นสิง่ ทีพ
่ บได ้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ และในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
ซึง่ อาจมีข ้อห่วงกังวลว่า หากไม่จ่ายเงินดังกล่าวนี้แล ้ว อาจเป็ นสาเหตุให ้เกิดความยุ่งยากในการดาเนินธุรกิจ และ
อาจส่งผลให ้ต ้องสูญเสียรายได ้หรือส่งผลเสียหายต่อการตกลงจัดทาสัญญาต่างๆ
้ นะเมือ
แนวทางทีก
่ าหนดไว ้ดังต่อไปนี้ มีจุดมุ่งหมายทีจ
่ ะช่วยชีแ
่ ต ้องเผชิญกับการเรียกร ้องการจ่ายค่าอานวยความ
สะดวก

แนวทางการหลีกเลีย
่ งการจ่ายเงินค่าอานวยความสะดวก
การกระทาการทุจ ริต คอร์รัป ชั่น โดยข ้าราชการหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรั ฐ ทีเ่ รีย กรั บค่าอานวยความสะดวก เพื่อ ปฏิบัต ิ
ราชการตามปกติใดๆ มั กท าให ้พนั กงาน ซึง่ กระท าการในนามของบริษั ทต ้องตกอยู่ในสถานการณ์ ท ย
ี่ ากลาบาก
ในขณะทีย
่ ังไม่มวี ธิ งี า่ ยๆ ในการแก ้ไขปั ญหาดังกล่าว ขัน
้ ตอนดังต่อไปนีจ
้ ะช่วยให ้แนวทางปฏิบต
ั ท
ิ จ
ี่ าเป็ นได ้
 ยืนยันกับเจ ้าหน ้าทีว่ า่ บริษัทจาเป็ นทีจ
่ ะต ้องได ้รับใบเสร็จรับเงิน เพือ
่ เป็ นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินต่างๆ
 รายงานเกีย
่ วกับเรือ
่ งทีบ
่ อกเป็ นนั ยๆ เรือ
่ งทีพ
่ ั วพั น คาถาม หรือข ้อเรียกร ้องสาหรับค่าอานวยความสะดวกให ้กับ
ผู ้บังคับบัญชาและผู ้บริหารระดับสูงให ้ได ้รับทราบ และให ้ปฏิเสธทีจ
่ ะจ่ายเงินนัน
้ ๆ

สถานการณ์ทเี่ ป็นข้อยกเว้น
ในขณะที่ TSTH ยังคงยึดมั่นในพันธะสัญญาของนโยบายห ้ามการจ่ายค่าอานวยความสะดวกนั น
้ แต่ก็เป็ นทีร่ ับทราบ
ว่า อาจจะมีเหตุการณ์ทเี่ ป็ นข ้อยกเว ้น ในกรณีทอ
ี่ าจจะถูกข ้าราชการ หรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐข่มขู่ คุกคาม หรือทาให ้
จาต ้องประนีประนอม เพือ
่ ความปลอดภัยหรือความมั่นคงของตนเอง (หรือบุคคลอืน
่ ๆ) ในอันทีจ
่ ะต ้องจัดหาหรือจัด
ให ้มีการจ่ายนัน
้ ๆ
การจ่ายเงิน ใดๆ ภายใต ้สถานการณ์ ท เี่ ป็ นข ้อยกเว ้นนี้ จะต ้องท าการรายงานให ้ผู ้จัดการส่วน/ผู ้จัดการส่วนอาวุโส
และผู ้บริหารระดับสูงได ้รับทราบโดยทันที และให ้ส่งรายงานดังกล่าวให ้กับทีป
่ รึกษาจรรยาบรรณได ้รับทราบด ้วย
ทัง้ นี้ จะต ้องมีการจัดทาและแนบบันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินและรายละเอียดของเหตุการณ์ไปด ้วย ซึง่ จะต ้องมี
การเก็บรักษาบันทึกนีไ้ ว ้ตลอดเวลา
่ งโดยเร็วทีส
นอกจากนัน
้ รายงานดังกล่าวจะต ้องนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะ
สามารถกระทาได ้ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์นัน
้ ๆ ขึน
้ เพื่อทีจ
่ ะให ้เรือ
่ งทีเ่ กิดขึน
้ ได ้รับ การบันทึกไว ้อย่างเหมาะสม
มีการทบทวน และรับผิดชอบต่อผู ้มีอานาจต่อไป
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5.4 การให้หรือการร ับของขว ัญและการร ับรอง

ของขว ัญและการร ับรอง
ห ้ามบุคคลทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วเนื่องสัมพันธ์กันทัง้ หมด ให ้หรือรับของขวัญ หรือการเลีย
้ งรับรอง หรือสิง่ บันเทิงใดๆ หรือ
สิง่ ของทีม
่ ม
ี ล
ู ค่า ยกเว ้นในกรณีทเี่ ป็ นการให ้หรือได ้ปฏิบต
ั ใิ ห ้สอดคล ้องกับ:
 นโยบายนี้
 จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของทาทา
 นโยบายการให ้หรือการรับของขวัญและการรับรอง
บริษั ทรั บทราบว่าการให ้หรือ รับประโยชน์ เล็กๆ น ้อยๆ (เช่น ของขวัญ การเลีย
้ งรั บรองอาหารและสิง่ บันเทิง เล็ก ๆ
น ้อยๆ) เป็ นการกระทาทีเ่ ป็ นปกติในแง่ของการดาเนินธุ รกิจ และยังมีสว่ นส าคัญ ทีช
่ ว่ ยเสริมสร ้างความสัมพั นธ์ใน
ระยะยาวให ้แข็งแกร่งขึน
้ ความสัมพันธ์ทงั ้ หลายระหว่างบริษัทกับบุคคลใดๆ จะต ้องมาจากความจริงใจ และจะต ้อง
อยู่บนเงือ
่ นไขเช่นเดียวกัน กับทีป
่ ฏิบัตก
ิ ับบุค คลอืน
่ ใด ทัง้ นี้ จะไม่มส
ี งิ่ ใดเป็ นทีย
่ อมรั บได ้เลย หากจะมีบุค คลใดๆ
จากภายนอกทาให ้เกิดความบกพร่องในการปฏิบัตห
ิ น ้าที่ หรือทาให ้เป็ นทีป
่ รากฏว่าการปฏิบัตห
ิ น ้าที่ ของบุคลากร
่ มถอยไปใน
ของบริษัท ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือการตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทต ้องเสือ
เรือ
่ งของความเป็ นธรรม หรือมีความลาเอียงไปในทางใดทางหนึง่
การให ้หรือการรั บของขวัญ และการรับ รอง มีความแตกต่างกัน ไปในประเทศต่างๆ และในภาคอุต สาหกรรมต่างๆ
ในบางเรือ
่ งอาจจะเป็ นทีย
่ อมรั บ ในประเทศหนึ่ง แต่กับ อีก ประเทศหนึ่งไม่ส ามารถยอมรับ ได ้ ดังนั ้น เพื่อ เป็ นการ
หลีกเลีย
่ งการเข ้าไปผูกพันกับการติดสินบนทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ ได ้นัน
้ ของขวัญ หรือการรับรอง จะต ้องมีลก
ั ษณะดังนี้
(ก) มีเหตุผล และมีความสมเหตุสมผลในทุกๆ สภาวะการณ์
(ข) มีเจตนาทีจ
่ ะพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท เพื่อแสดงให ้เห็น ถึงภาพลักษณ์ทด
ี่ ข
ี น
ึ้ ของสินค ้า หรือ
เพือ
่ สร ้างความสัมพันธ์ทจ
ี่ ริงใจต่อกัน
ก่อนทีจ
่ ะรับ หรือให ้ผลประโยชน์ใดๆ จะต ้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและถูกต ้องตามกฎหมายภายใต ้นโยบายนี้
ซึง่ จะต ้องถูกต ้องตามหลักเกณฑ์ทไี่ ด ้กาหนดไว ้ โดยทั่วไป จะต ้องตอบถึงผลดีหรือประโยชน์ทจ
ี่ ะได ้รับด ้วยคาถาม
ต่างๆ ดังนี้
 จริงใจ
 เหมาะสมกับสภาวการณ์นัน
้ ๆ
 พอประมาณและสมเหตุสมผล
 ไม่สง่ ผลให ้บริษัทต ้องอึดอัดหรือลาบากใจใดๆ
 เป็ นทีย
่ อมรับกันได ้ภายใต ้กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี
 สอดคล ้องกับนโยบายนี้ จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของทาทา นโยบายการให ้หรือการรับของขวัญและการ
รับรอง (แล ้วแต่กรณี)
 เป็ นการให ้อย่า งเปิ ดเผย ไม่ป กปิ ดเป็ นความลับ และต ้องไม่อ ยู่ในรูป แบบของการหลีก เลีย
่ งที่จะให ้ปรากฏว่า
กระทาการทีไ่ ม่เหมาะสม
 มีการจัดทาเป็ นเอกสารทีส
่ มบูรณ์
 มีหลักฐานสนับสนุนเป็ นต ้นฉบับใบเสร็จรับเงิน และ
 จะต ้องมีการบันทึกไว ้อย่างถูกต ้องและเก็บรักษาบันทึกนัน
้ ไว ้
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ข ้อแนะนา
ตัวอย่างดังต่อไปนี้เป็ นการกระทาทีถ
่ ูกพิจารณาว่าไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได ้ในการรับหรือให ้ของขวัญ
ผลประโยชน์ และสิง่ บันเทิงใดๆ
ก) การยอมรั บข ้อเสนอเกีย
่ วกับการให ้ของขวัญ ผลตอบแทน ผลประโยชน์ ขนาดใดๆ จากบุคคล หรือหน่ วยงาน
ใดๆ ทีก
่ าลังอยูใ่ นระหว่างการเจรจาต่อรองทางการค ้า หรือทีม
่ ก
ี ารยืน
่ ข ้อเสนอต่างๆ มาทีบ
่ ริษัท
ข) การให ้ การสัญญาทีจ่ ะให ้ หรือการยืน
่ ข ้อเสนอทีจ่ ะจ่ายเงิน ของขวัญ ให ้การรับรอง หรือผลประโยชน์ใดๆ ด ้วย
คาดหวังหรือมีความหวังเพื่อทีจ
่ ะแลกเปลีย
่ นกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือเพื่อให ้รางวัล ตอบแทนจากการที่
ได ้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจไว ้เรียบร ้อยแล ้ว
ค) การให ้ การสัญญาทีจ
่ ะให ้ หรือการยืน
่ ข ้อเสนอทีจ
่ ะจ่ายเงิน ของขวัญ ให ้การรับรอง หรือผลประโยชน์ใดๆ แก่
ข ้าราชการ หรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ ตัวแทน หรือผู ้แทนใดๆ เพือ
่ ให ้ช่วยเหลือสนับสนุนอานวยความสะดวกหรือเร่ง
ดาเนินการให ้เร็วขึน
้ กว่าขัน
้ ตอนปกติ
ง) การยอมรั บ หรือเรีย กร ้องให ้ได ้มาซึง่ ผลตอบแทน ผลประโยชน์ ของขวัญ การรั บ รองต่า งๆ จากบุค คลหรือ
หน่วยงานใดๆ โดยทีบ
่ ุคคลทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วเนื่องสัมพั นธ์กันดังกล่าวนี้รู ้อยู่แล ้ว หรือสงสัยว่าจะต ้องเสนอให ้เพื่อ
แลกเปลีย
่ นกับผลประโยชน์ทางธุรกิจทีจ่ ะได ้รับตอบแทน
ประเด็นเหล่านี้สามารถช่วยอธิบายให ้เห็นเป็ นตัวอย่างได ้อย่างชัดเจนในตัวเองและข ้อเท็จจริงทีว่ า่ การให ้ หรือรั บ
ผลประโยชน์ หรือ การรั บ รองใดๆ กรณี ใ ดบ า้ งจะเป็ นที่ย อมรั บ หรือ เหมาะสมหรือ ไม่ ย่ อ มต อ้ งพิ จ ารณาจาก
ข ้อเท็จจริงและสภาพการณ์ของแต่ละกรณีๆ ไป

บุคคลทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วเนื่องสัมพันธ์กันทัง้ หมดนี้ จะต ้องปรับเปลีย
่ นตนเองให ้เข ้ากับขัน
้ ตอนการขออนุมัตต
ิ ่างๆ ทีไ่ ด ้
กาหนดขึน
้ ไว ้ และปฏิบัตใิ ห ้ถูกต ้องตามรูปแบบทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ในนโยบายนี้ กระบวนการในการอนุ มัตก
ิ ารเสนอให ้
่ งในด ้านกฎหมายเท่านั น
หรือรับผลประโยชน์ใดๆ ในแต่ละกรณี จะมิได ้พิจารณาแต่เพียงความเสีย
้ หากแต่ยังต ้อง
่ งในการดาเนินธุรกิจประกอบด ้วย
คานึงถึงภาพลักษณ์ของบริษัทและความเสีย

ข ้อแนะนา
ต่อไปนี้เป็ นบางตัวอย่างทีส
่ อดคล ้องกับนโยบายในการให ้ หรือรับ ของขวัญและการรับรอง อย่างไรก็ตาม เป็ นเพียง
ตัวอย่างง่ายๆ เท่านั น
้ ซึง่ จะต ้องยึดถือปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายการให ้หรือการรับของขวัญและการรับรอง ทีเ่ ป็ นแนวทาง
ในรายละเอียดและขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั ด
ิ ้วย
ก) ของขวัญเพือ
่ ส่งเสริมการขาย
ของขวัญทีม
่ ต
ี ราสัญลักษณ์ของบริษัท สามารถมอบให ้เป็ นของขวัญได ้ โดยต ้องปฏิบต
ั ใิ ห ้สอดคล ้องกับนโยบาย
การให ้หรือการรับของขวัญและการรับรอง
ข) อาหารทัว่ ๆไป
การเลีย
้ งอาหารเป็ นสิง่ ทีส
่ ามารถยอมรับได ้ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามสมเหตุสมผล พอประมาณ และเพือ
่ วัตถุประสงค์ใน
การดาเนินธุรกิจทีถ
่ ูกต ้องตามกฎหมาย โดยต ้องไม่เป็ นข ้อผูกมัดใดๆ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือทาให ้
บริษั ทอาจต ้องล าบากหรือ อึด อั ด ใจ โดยทั่ ว ไป การเลี้ย งอาหาร หรือ รั บ การเลี้ย งอาหารที่ส อดคล ้องกั บ
หลักเกณฑ์ทไี่ ด ้กาหนดไว ้ในนโยบายการให ้หรือการรับของขวัญและการรับรอง เป็ นสิง่ ทีส
่ ามารถยอมรับได ้
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การเดินทางและการร ับรอง
ในบางโอกาส บริษัทอาจจะได ้รับการร ้องขอให ้เป็ นเจ ้าภาพเพื่อดูแลต ้อนรับ พนั กงานของลูกค ้าหรือของผู ้ทีจ
่ ะมา
เป็ นลูกค ้าในอนาคต (ซึง่ อาจจะเป็ นลูกค ้าจากภาครัฐหรือไม่ก็ตาม) การเป็ นเจ ้าภาพ หมายถึง สถานการณ์ทบ
ี่ ริษัท
เป็ นผู ้ชาระค่าใช ้จ่ายในการเดินทางทัง้ หมดหรือบางส่วนทีเ่ กิดขึน
้ ของบุคคลทีส
่ าม ทัง้ นี้ จะไม่รวมถึงสถานการณ์ท ี่
บุคคลทีส
่ ามได ้เป็ นผู ้ชาระค่าใช ้จ่ายในการเดินทางมาเยีย
่ มบริษัท หรือเยีย
่ มโรงงานหรือทีต
่ งั ้ ของบริษั ทด ้วยตัวของ
บุคคลทีส
่ ามนั น
้ เอง ยกเว ้นในกรณีทค
ี่ า่ ใช ้จ่ายดังกล่าวจะถูกเรียกเบิกคืนจากบุคคลทีส
่ ามไม่วา่ จะทัง้ หมดหรือเพียง
บางส่วน จึงจะเข ้าข่ายกรณีการเป็ นเจ ้าภาพรับรอง
การเดิน ทางเพื่ อ ติด ต่ อ งานทางธุ ร กิจ และการรั บ รองทั ง้ หมดที่ไ ด ้จั ด ให ้ หรือ ได ้รั บ มานั ้น จะต ้องอยู่ ใ นระดั บ
ั เจนเพือ
พอประมาณ และมีจุดประสงค์ทช
ี่ ด
่ อานวยความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ โดยแนวปฏิบัตท
ิ ั่วไป การรับรอง
ทางธุรกิจในรูปแบบของการเลีย
้ งรับรองอาหารและเครือ
่ งดืม
่ เป็ นสิง่ ทีย
่ อมรับได ้ตราบเท่าทีไ่ ด ้ดาเนินการให ้ถูกต ้อง
ตามกฎหมายและสอดคล ้องกับนโยบายของบริษัท

ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข
่ องร ัฐ
การดูแลเป็ นการเฉพาะเจาะจงในการรับรองทางธุรกิจและการเดินทางทีไ่ ด ้จัดให ้กับข ้าราชการและเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ
บริษัทอาจจะเป็ นผู ้ชาระค่าใช ้จ่ายนั น
้ หรือเบิกคืนค่าใช ้จ่ายดังกล่าวให ้กับข ้าราชการหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐทีไ่ ด ้ชาระ
ไปก่อ นส าหรั บ ค่า ใช ้จ่า ยในการเดิน ทางและค่าที่พั ก ที่ส มเหตุส มผล รวมถึงค่าใช ้จ่า ยอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยตรง
ดังต่อไปนี้
(ก) การส่งเสริมการขาย การจัดแสดงสินค ้าและบริการของบริษัท หรือการเข ้าเยีย
่ มชมโรงงาน/บริษัท
(ข) การจั ด ท าหรือ ลงนามในบั น ทึก ความเข า้ ใจ หรือ สั ญ ญาต่ า งๆ ระหว่ า งบริษั ทกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ง มี
ข ้าราชการหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐเป็ นตัวแทน โดยการชาระค่าใช ้จ่ายหรือเบิกคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วกับการ
เดินทาง สิง่ บันเทิง และค่าทีพ
่ ั กจะต ้องเป็ นไปตามทีไ่ ด ้รั บอนุ ญาตภายใต ้กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องทีไ่ ด ้บัญ ญัตไิ ว ้
และจะต ้องได ้รับอนุมัตจิ ากผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ทเี่ กีย
่ วข ้องขึน
้ ไปก่อนล่วงหน ้าเท่านัน
้
(ค) ในทุกกรณี วัตถุประสงค์ของการเดินทางจะต ้องมีการระบุไว ้อย่างชัดเจนและได ้รับการอนุ มัตไิ ว ้ก่อนล่วงหน ้า
ทัง้ นี้ ในการเบิกค่าใช ้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวนั น
้ จะต ้องตัง้ อยู่บนพื้นฐานของ “ความสุจริต ” ประกอบกับจะต ้องมี
หลักฐานเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องสนั บสนุน และเก็บรักษาไว ้เพือ
่ การตรวจสอบได ้ด ้วยทุกครัง้
การจ่ายเงิน สดหรือ เบี้ยเลีย
้ งรายวัน ควรทีจ
่ ะหลีก เลีย
่ ง และการเบิกจ่ายหรือ เบิก คืน เงิน ส าหรั บ ค่าใช ้จ่ายในการ
เดินทาง ค่าทีพ
่ ั ก และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้อง ควรทีจ
่ ะเป็ นการจ่ายโดยตรงไปยังหน่ วยงานราชการนั ้นๆ หรือ
โรงแรม หรือร ้านค ้า แทนทีจ
่ ะจ่ายไปยังข ้าราชการหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐโดยตรง
สมาชิกในครอบครัวของข ้าราชการหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐนั น
้ ๆ จะไม่ได ้รับเชิญให ้ร่วมเดินทางหรือร่วมในงานทีจ
่ ัดขึน
้
หากมีสมาชิกในครอบครัวดังกล่าวร่วมเดินทางไปกับข ้าราชการหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐนั น
้ ๆ บริษั ทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช ้จ่ายหรือเบิกคืนค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ให ้แก่สมาชิกในครอบครัวแต่อย่างใด
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5.5

การให้ความสน ับสนุนหรือการบริจาค

การให้ความสน ับสนุนหรือการบริจาคเพือ
่ การเมือง
บริษัทจะไม่ให ้การบริจาคหรือความสนับสนุนใดๆ เพือ
่ การเมืองไม่วา่ จะเป็ นตัวเงินหรือไม่ใช่ตวั เงิน (เช่น การบริจาค
อุปกรณ์ หรือเครือ
่ งมือใดๆ การให ้บริการด ้านเทคนิคอืน
่ ใด หรือการทีพ
่ นั กงานอุทศ
ิ ตนโดยการใช ้เวลาการทางาน
ฯลฯ) ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ ้อมให ้แก่พ รรคการเมือ งใดๆ หรือ นั กการเมือ งเฉพาะบุค คล หรือ ผู ้สมั ค รรั บ
เลือกตัง้ ทางการเมืองเป็ นการเจาะจง หรือการรณรงค์หาเสียงทางการเมืองใดๆ ทัง้ นี้ ในทางกลับกัน บริษัทก็ไม่รับ
การสนับสนุนหรือการบริจาคเพือ
่ การเมืองด ้วย
บริษั ทก าหนดข ้อยกเว ้นส าหรั บ การบริจ าคหรือ ให ค
้ วามสนั บ สนุ น เพื่ อ การเมือ ง ให ก
้ ระท าได ้เฉพาะกรณี ที่ ม ี
วัตถุประสงค์เพือ
่ การสนั บสนุนระบอบการปกครองประชาธิปไตย ซึง่ จะต ้องไม่เป็ นทีต
่ ้องห ้ามตามกฎหมายใดๆ ทีไ่ ด ้
กาหนดไว ้ และจะต ้องไม่มวี ัตถประสงค์แอบแฝงใดๆ เพือ
่ ให ้ได ้กลับมาซึง่ การปฏิบัตใิ ดๆ เป็ นพิเศษจากการบริจาค
หรือให ้ความสนั บสนุนเพือ
่ การเมืองนั น
้ ๆ ทัง้ นี้ ก่อนทีจ
่ ะมีการบริจาคหรือให ้ความสนั บสนุนเพือ
่ การนี้ได ้ จะต ้องระบุ
่ ผู ้รั บ รวมถึงจะต ้องอธิบายถึงวัตถุป ระสงค์ข องการบริจาคหรือให ้ความสนั บ สนุ น
ข ้อมูลในรายละเอียดเกีย
่ วกับ ชือ
พร ้อมทัง้ แนบเอกสารข ้อมูลใดๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ สนั บสนุนถึงความจาเป็ นเหมาะสมอย่างครบถ ้วนและเพียงพอเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นผู ้อนุมัตเิ ท่านัน
้
พนั ก งานของบริษั ทจะเข ้าไปมีส ่วนร่วมในกิจ กรรมทางการเมือ งใดๆ สามารถกระท าได ้ภายใต ้รั ฐ ธรรมนู ญ โดย
ิ หรืออุปกรณ์เครือ
จะต ้องไม่ใช ้สถานะของการเป็ นพนักงานของบริษัท หรือใช ้ทรัพย์สน
่ งมือใดๆ ของบริษัทเพือ
่ การ
มีสว่ นร่วมหรือให ้ความสนั บสนุนทางการเมืองนั น
้ ๆ หากพนั กงานเข ้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางการเมืองจะต ้องไม่
ทาให ้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจหรือผลประโยชน์ของบริษัท และจะต ้องไม่ให ้ถูกพิจารณาไปได ้ว่าเข ้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในนามของบริษัท

ั
การให้ความสน ับสนุนหรือการบริจาคเพือ
่ สงคม
บริษัทอาจจะบริจาคหรือให ้การสนั บสนุ น เป็ นสปอนเซอร์ให ้กับการดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ องค์กร ชุมชน
และสังคมทีบ
่ ริษัทประกอบกิจการ เพือ
่ การพัฒนาสังคม สิง่ แวดล ้อม และเศรษฐกิจ การจ่ายเงินเหล่านี้อาจจะเพื่อ
วัตถุประสงค์ของการบริจาคการกุศล การสนั บสนุ นการฝึ กอบรม หรือการบริจาคเพื่อสังคมใดๆ นอกจากนี้ การให ้
ความสนับสนุนหรือการบริจาคอาจจะเกิดขึน
้ มาจากการทาข ้อตกลง หรือจะเป็ นในรูปแบบบนพืน
้ ฐานของความสมัคร
ใจเป็ นทีต
่ งั ้ ซึง่ โดยส่วนใหญ่กบ
ั กลุม
่ ทาทา จะเป็ นในรูปแบบความสมัครใจ
ไม่วา่ จะอยู่ภายใต ้หรือ นอกขอบเขตของข ้อตกลงหรือสัญ ญา การจ่ายเงิน หรือให ้ความสนั บสนุ นใดๆ ทุก ประเภท
จะต ้องมีความโปร่งใส ทาเป็ นเอกสารยืนยัน และกระทาให ้ถูกต ้องตามกฎหมาย สามารถเข ้าถึงและตรวจสอบได ้
โดยจะต ้องกระทาให ้สอดคล ้องกับนโยบายนีแ
้ ละคูม
่ อ
ื การปฏิบต
ั ใิ ดๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องด ้วย
ทัง้ นี้ จะต ้องระลึกไว ้เสมอถึงการดารงอยู่ของภาระผูกพันตามข ้อตกลงหรือสัญญา หรือข ้อเท็จจริงทีว่ า่ การจ่ายใดๆ
จะต ้องอยู่ภายใต ้กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้อง อาจไม่สามารถเป็ นโล่ป้องกันให ้กับบริษัทพ ้นจากความรับผิด
่ ซึง่ ได ้มี
ใดๆ หากได ้มีการพิสจ
ู น์แล ้วว่าได ้มีการกระทาผิดต่อกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ผลใช ้บังคับอยู่ ณ สถานทีต
่ งั ้ ทีบ
่ ริษัทประกอบกิจการ

การให้ความสน ับสนุนหรือการบริจาคเพือ
่ การกุศล
ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทอาจจะให ้ความสนั บสนุ น หรือการบริจาคเพื่อ
่ มั่ น ว่าการให ้ความสนั บ สนุ น หรือ การบริจ าคเพื่อ การกุศ ลใดๆ ให ้กั บ
การกุศ ลให ้กับ ท ้องถิน
่ ได ้ บริษั ทมีค วามเชือ
องค์กร หรือชุมชนทีบ
่ ริษัทได ้ประกอบกิจการอยูเ่ ป็ นการกระทาทีส
่ มเหตุสมผลและเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม บริษัทจาเป็ นทีจ
่ ะต ้องมั่นใจให ้ได ้ว่า การให ้ความสนั บสนุน หรือการบริจาคเพือ
่ การกุศลนั น
้ จะต ้องไม่
เป็ นการจ่ายทีแ
่ อบแฝงหรือเพื่อการอาพรางให ้กับข ้าราชการหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐหรือผู ้ใดอันเป็ นการละเมิด หรือ
ฝ่ าฝื นกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือกฎหมายอืน
่ ใดทีไ่ ด ้บัญ ญั ตไิ ว ้ ณ สถานทีต
่ ัง้ ที่
บริษัทประกอบกิจการ
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ก่อนทีจ
่ ะกระทาการสนับสนุนหรือบริจาคใดๆ บริษัทควรทีจ
่ ะต ้องมั่นใจได ้ว่า:
 การให ้ความสนั บ สนุ น หรือ การบริจ าคนั ้น ๆ จะต ้องไม่ เป็ นการพึ่ง พิง หรือ กระท าไปเพื่ อ ที่จ ะชนะให ไ้ ด ้มาซึ่ง
ข ้อตกลงทางด ้านธุรกิจ
 การให ้ความสนั บสนุ นหรือการบริจาคได ้กระทาไปเพือ
่ การกุศลเป็ นปกติ และไม่ได ้สนั บสนุนหรือบริจาคให ้บุคคล
หนึง่ บุคคลใดเป็ นการเฉพาะเจาะจง
 การให ้ความสนั บสนุ นหรือการบริจาคควรทีจ
่ ะต ้องกระทาให ้กับองค์กรการกุศลทีไ่ ด ้จดทะเบียนโดยถูกต ้องตาม
กฎหมายของประเทศเท่านัน
้
 จะต ้องมีการตรวจสอบประวัตข
ิ ององค์กรการกุศลอย่างรอบคอบและถีถ
่ ้วน เพือ
่ ให ้มั่นใจได ้ว่าองค์กรการกุศลนั น
้
ไม่ได ้กระทาการในฐานะทีเ่ ป็ นแหล่งการจัด หาเงินทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย ซึง่ เป็ นการกระทาละเมิดหรือฝ่ าฝื นกฎหมาย
เกีย
่ วกับการฟอกเงิน การก่อการร ้าย และกฎหมายอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้อง

การให้ความสน ับสนุนหรือการบริจาคเพือ
่ การกุศลใดๆ ทีบ
่ ริษท
ั ได้กระทาไป จะต้องไม่กอ
่ ให้เกิดภาพของ
ความไม่เหมาะสม หรือละเมิดหรือฝ่าฝื นกฎหมายและกฎระเบียบใดๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
การให ้ความสนั บสนุนหรือการบริจาคเพือ
่ การกุศล หรือการจ่ายเงินนั น
้ ๆ จะต ้องได ้รับการอนุมัต จ
ิ ากผู ้มีอานาจตามที่
ได ้กาหนดไว ้ในอานาจดาเนินการของบริษัท เท่านั น
้ นอกจากนั น
้ แล ้ว อานาจอนุ มัต ด
ิ ังกล่าวจะได ้มีการกาหนดไว ้
อย่างชัดเจนถึงจานวนเงินทีส
่ ามารถอนุมัตใิ ห ้บริจาคได ้ ทัง้ นี้ ในทุกกรณีจะต ้องมีการจัดทาบันทึกแสดงให ้เห็นถึง
จานวนเงินการให ้ความสนับสนุนหรือการบริจาคเพือ
่ การกุศลก่อนทีจ
่ ะมีการอนุมัตท
ิ ก
ุ ครัง้

การให้ความสน ับสนุนทีบ
่ ริษ ัทยอมร ับได้
การให ้ความสนั บสนุ นทีบ
่ ริษัทยอมรับได ้จะต ้องมีการควบคุมให ้แน่ ใจว่ามิได ้ใช ้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยบริษั ทจะให ้ความสนั บ สนุ นแก่อ งค์ก รต่างๆ หรือบุคคลภายนอกภายใต ้การสนั บสนุ น กิจกรรมของ
บริษัทในกรณีดงั ต่อไปนี้
 กิจกรรมเพือ
่ ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
 กิจกรรมการตลาดเพือ
่ สร ้างความตระหนักรู ้ในตราสินค ้าของบริษัท
 กิจกรรมการดาเนินงานด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล ้อม
 กิจกรรมประชาสัมพั นธ์ต่างๆ เช่น การจัดงานแถลงข่าว การเปิ ดตัวโครงการ การลงนามสัญ ญา การจัดประชุม/
สัมมนา การเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตัง้ องค์กร การเยีย
่ มชมโรงงาน/บริษัท ฯลฯ
่
 กิจกรรมอืน
่ ใดทีส
่ นับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่เกีย
่ วข ้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
5.6

การจ้างข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข
่ องร ัฐ

บริษั ทห ้ามการว่าจ ้างข ้าราชการหรือเจ ้าหน า้ ทีข
่ องรั ฐทีย
่ ั งอยู่ในต าแหน่ ง ให ้เข ้ามาปฏิบัต งิ านให ้กับ บริษั ทไม่ว่า
ต าแหน่ ง หน า้ ที่ใ ดๆ ทั ง้ กรรมการ ที่ป รึก ษา ผู บ
้ ริห าร หรือ พนั ก งานในทุ ก ระดั บ ที่ก่อ ให เ้ กิด ความขั ด แย ้งทาง
ผลประโยชน์ หรือขัดต่อข ้อกาหนดตามกฎหมายโดยเด็ด ขาด ทัง้ นี้ ให ้รวมถึงการห ้ามว่าจ ้างอดีต ข ้าราชการหรือ
เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐทีเ่ คยทางานให ้กับหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบริษัทโดยตรงด ้วย
5.7

การข ัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคลากรของบริษั ทและของบริษัทย่อยบริษัทร่วมทุกคนมีหน า้ ทีร่ ับผิดชอบทีจ
่ ะต ้องปฏิบัตอ
ิ ย่างเคร่งครั ดในเรือ
่ ง
ดังกล่าวนีต
้ ามทีบ
่ ริษัทได ้กาหนดไว ้ในคูม
่ อ
ื จรรยาบรรณของทาทา หมวด ง. พนักงานของเรา ข ้อ 13 และ 24 – 28
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5.8

การสอบทานการดาเนินกิจการของบุคคลทีส
่ าม

บริษั ทตระหนั ก ดีว่า ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ จ าเป็ นที่จ ะต ้องมีก ารด าเนิ น การโดยบุ ค คลที่ส าม (เช่น ตั ว แทน และ
ทีป
่ รึกษา ฯลฯ) ซึง่ บริษัทจะต ้องมีความรอบคอบในมุมมองทางด ้านการค ้า
่ เกิดขึน
อย่างไรก็ตาม บ่อยครัง้ ทีก
่ ารทุจริตคอร์รัปชัน
้ เมือ
่ บริษัทใช ้บุคคลทีส
่ ามเป็ นตัวกลางเพือ
่ ให ้ได ้มาซึง่ ธุรกิจหรือ
เพื่อ กระท าการในนามตัว แทนของบริษั ท ควรระลึก ไว ้เสมอว่า กฎหมายต่อ ต ้านการทุจ ริต คอร์รัป ชั่น ในหลายๆ
ประเทศ มักจะไม่มค
ี วามแตกต่างระหว่างการกระทาโดยตัวบริษัท เอง หรือกระทาโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดในนาม
ของบริษัท
ดังนั น
้ บริษั ทอาจจะต ้องเผชิญ กับความรั บผิดภายใต ้กฏหมายการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบนพื้นฐานของการ
จ่ายเงินทีไ่ ม่เหมาะสมทีก
่ ระทาโดยบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ ตัวแทน ทีป
่ รึกษา หุ ้นส่วน
ทีอ
่ ้างอิงได ้ ตัวแทนจาหน่าย ผู ้จัดหาสินค ้าหรือบริการ หรือบุคคลใดๆ ก็ตามทีใ่ ห ้การบริการในนามของบริษัท ทัง้ นี้
โดยไม่ค านึงถึงว่า บริษั ทจะได ้รั บ รู ้ถึงการจ่ายทีไ่ ม่ถูกต ้องนั ้นๆ หรือ ไม่ก็ต าม ด ้วยเหตุผ ลทีไ่ ด ้กล่าวมานี้ จึงเป็ น
ความจาเป็ นทีจ
่ ะต ้องให ้มั่นใจได ้ว่า บริษั ทได ้ดาเนิน ธุรกิจร่วมกั บบุค คลทีส
่ ามเหล่านี้ ทีไ่ ด ้เตรียมพร ้อมในการใช ้
มาตรฐานจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจทีเ่ ทียบเคียงกับมาตรฐานจรรยาบรรณของบริษัท
บริษัทคาดหวังว่าบุคคลทีส
่ ามทัง้ หมดนี้จะได ้ดาเนินธุรกิจบนหลักปฏิบัตข
ิ องการต่อต ้านการติดสินบนและต่อต ้าน
่ ในลักษณะทีส
การทุจริตคอร์รัปชัน
่ อดคล ้องกับหลักปฏิบต
ั ท
ิ ไี่ ด ้กาหนดไว ้ในนโยบายนี้ ทัง้ นี้เป็ นสิง่ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่
บุคคลทีส
่ ามจะต ้องให ้ความร่วมมือและให ้ความมั่นใจว่าจะได ้ปฏิบัตใิ ห ้สอดคล ้องกับมาตรฐานต่างๆ ดังกล่าว เพื่อ
การดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกันกับบริษัทต่อไป
ในสภาวการณ์ทจ
ี่ าเป็ นต ้องมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลทีส
่ าม บริษัทจะต ้องเลือกตัวแทน ทีป
่ รึกษา หุ ้นส่วนที่
อ ้างอิง ตัวแทนจาหน่าย และตัวแทนอืน
่ ใด ด ้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
ในการดาเนินธุรกิจกับบุคคลทีส
่ าม จะต ้องปฏิบัตต
ิ ามระเบียบดังต่อไปนี้:
(ก) ก่อนทีจ
่ ะเข ้าร่วมในข ้อตกลงกับบุคคลทีส
่ าม จะต ้องดาเนินการสอบทานการดาเนินงานกิจการของบุคคลทีส
่ าม
อย่างเหมาะสมให ้สอดคล ้องกับนโยบายทีไ่ ด ้กาหนดไว ้แล ้วของบริษั ทและระเบียบขัน
้ ตอนต่างๆ โดยจะต ้อง
่ สัตย์สจ
่ ง
ตรวจสอบบันทึกข ้อมูลด ้านคุณ ธรรมความซือ
ุ ริตของบุคคลทีส
่ ามดังกล่าว เพื่อรับรู ้ถึงระดับความเสีย
ก่อนทีจ
่ ะเข ้าผูกพันสัญญาด ้านการค ้าต่อกัน
(ข) กระบวนการในการเข ้าผูกพั น สัญญา ให ้รวมถึงการอนุมัตใิ นขัน
้ สุดท ้ายในการคัดเลือกบุคคลทีส
่ ามใดๆ จะต ้อง
กระทาการด ้วยเอกสารทีค
่ รบถ ้วนสมบูรณ์และต ้องบันทึกข ้อมูลไว ้ให ้เป็ นปั จจุบน
ั พร ้อมทัง้ เก็บรักษาไว ้ด ้วย
(ค) เป็ นความรั บ ผิด ชอบของผู ้เกีย
่ วข ้องกับ การจั ดหา การผลิต การขาย หรือ ทีมงานสนั บ สนุ น ที่จะดูแ ลการเข ้า
ผูกพันสัญญากับตัวแทน ทีป
่ รึกษา หุ ้นส่วน ตัวแทนจาหน่าย หรือตัวแทนอืน
่ ๆ เพือ
่ ให ้มั่นใจว่า บุคคลทีส
่ ามแต่
ละคนได ้รั บ การสรุป เกีย
่ วกับ นโยบายนี้ โ ดยครบถ ้วนสมบูร ณ์ และได ้ท าข ้อตกลงพั น ธะสัญ ญาไว ้ต่อ กัน เป็ น
ลายลักษณ์อก
ั ษรในอันทีจ
่ ะยินยอมปฏิบต
ั ต
ิ าม
(ง) ข ้อตกลงทั ง้ หมดที่ท าร่ว มกับ บุค คลที่สาม จะต ้องรวมถึง ถ ้อยค าหรือ ข ้อความที่เหมาะสมในอัน ที่จ ะยกเลิก
ข ้อตกลงหรือสัญญาในกรณีทบ
ี่ ค
ุ คลทีส
่ ามไม่สามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายนี้ได ้

บุคลากรของบริษท
ั และของบริษท
ั ย่อยบริษ ัทร่วมจะต้องไม่ดาเนินการผ่านบุคคลทีส
่ ามให้กระทาการแทน
่
ในสิงทีไ่ ม่ตอ
้ งการทีจ
่ ะกระทาการเอง
การมอบอานาจหรือ การสนั บ สนุ น ให บ
้ ุค คลที่ส ามใดๆ รวมถึง ผู ้จั ด ส่ง สิน ค ้า ตัว แทนจ าหน่ า ย พั น ธมิต รผู ้แนะน า
่
ให ้ทาการจ่ายสินบนหรือมีสวนร่วมในการประพฤติผด
ิ ถือเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายของบริษัท และกฏหมายการต่อต ้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ยิง่ ไปกว่านั น
้ การรั บรู ้หรือรู ้เห็ น กับ การจ่ายเงินอย่างไม่ ถูกต ้องเหมาะสมหรือการกระทาทีผ
่ ด
ิ
่ ารฟ้ องร ้องให ้บริษัทต ้องรับผิดทัง้ ทางแพ่งและอาญา รวมถึงตัวบุคคลแต่ละบุคคลทีร่ ับรู ้
กฏหมายสามารถนาไปสูก
หรือรู ้เห็นก็จะต ้องรับผิดด ้วยเช่นเดียวกัน
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่ สัตย์สจ
ในเหตุการณ์ทม
ี่ ข
ี ้อสงสัยใดๆ เกีย
่ วกับคุณธรรมความซือ
ุ ริตของบุคคลทีส
่ าม ให ้ถือเป็ นความรับผิดชอบของ
พนักงานทีจ
่ ะต ้องติดต่อและแจ ้งให ้ผู ้บังคับบัญชาของตนเองได ้รับทราบ โดยให ้ผู ้บังคับบัญชาผู ้นัน
้ แจ ้งต่อทีป
่ รึกษา
จรรยาบรรณของบริษัทด ้วย
5.9 กระบวนการจ ัดหา
ระบบการควบคุ ม ภายในเกี่ย วกั บ การคั ด เลือ กผู จ้ ั ด หาสิน ค า้ และบริก าร หรือ ผู ร้ ั บ จ า้ ง จะต ้องยึด ถื อ ปฏิบั ต ิไ ว ้
ตลอดเวลา
การคัดเลือกผู ้จัดหาสินค ้าและบริการ หรือผู ้รับจ ้าง จะต ้องไม่อยู่บนพืน
้ ฐานของการรับของขวัญ สิง่ บันเทิง หรือการ
รับรอง หรือการจ่ายเงินใดๆ
กระบวนการคัดเลือกผู ้จัดหาสินค ้าและบริการ หรือผู ้รั บจ ้าง จะต ้องได ้รั บการจัดทาเป็ นเอกสารและมีการจัดเก็บไว ้
อย่างเหมาะสม
้ ร ัพย์สน
ิ ของบริษ ัท
5.10 การใชท
ิ ของบริษั ทจากการถูก ลั ก ขโมย
บุค คลที่ม ีค วามเกีย
่ วเนื่อ งสัม พั น ธ์กั น จะต ้องรั บ ผิด ชอบในการปกป้ องทรั พ ย์ส น
ิ ของบริษั ทให ้
สูญ หาย การใช ้ผิด วิธ ี การใช ้โดยไม่ ได ้รั บ อนุ ญ าต หรือ การกาจั ด ท าลาย โดยจะต ้องใช ้ทรั พ ย์ส น
ิ ของบริษัทเพือ
ถูกต ้องตามวัตถุประสงค์เพือ
่ การปฏิบัตงิ านตามหน ้าทีข
่ องตนเท่านั น
้ กรณีการใช ้ทรัพย์สน
่ การอืน
่ ใด
นอกเหนือจากการทางานให ้บริษั ท รวมถึงเพื่อ วัตถุป ระสงค์ส ่วนตน จะต ้องได ้รั บ อนุ มั ตจ
ิ ากผู ้มีอานาจอนุ มั ตต
ิ าม
อานาจดาเนินการของบริษัทก่อนเท่านัน
้
้ กิจการและการร่วมทุน
5.11 การควบรวม การเข้าซือ
่ เสียง
บริษัทถือเป็ นนโยบายทีจ
่ ะต ้องดาเนินการอย่างเหมาะสมในการศึกษาสอบทานการดาเนินกิจการเกีย
่ วกับชือ
่
และคุณธรรมความซือสัตย์สจ
ุ ริตของธุรกิจใดๆ ทีบ
่ ริษัทจะเข ้าไปลงทุน

่ สาร
6. การบริหารบุคลากร การฝึ กอบรม และการสือ

การบริหารบุคลากร
บริษัทจัดให ้มีนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลทีส
่ ะท ้อนถึงความมุง่ มั่นของบริษัททีม
่ ต
ี อ
่ นโยบายการต่อต ้าน
่ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการยึดถือปฏิบัตอ
การติดสินบนและต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ิ ย่างเคร่งครัดตามจรรยาบรรณ
ของทาทา ตัง้ แต่การคัด เลือกบุค ลากร การฝึ กอบรม การประเมินผลงาน การให ้ผลตอบแทน การเลือ
่ นขัน
้ เลือ
่ น
ต าแหน่ ง การจั ด โครงสร ้างองค์ก รให ้มีก ารแบ่ง แยกหน า้ ที่ง านอย่า งเหมาะสมเพื่อ ให ้เกิด การตรวจสอบถ่ว งดุล
ตลอดจนการดาเนินการอืน
่ ใดเพือ
่ ให ้มั่นใจว่าบริษัทมีทรัพยากรและบุคลากรทีม
่ ท
ี ก
ั ษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
่ ารปฏิบต
นานโยบายนีไ้ ปสูก
ั อ
ิ ย่างเคร่งครัด

การฝึ กอบรม
บริษัทมีนโยบายกาหนดให ้บุคลากรของบริษัทและของบริษัทย่อยบริษัทร่วมทุกคน รวมถึงพนั กงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
่
่
รายการที่ม ีค วามเสีย งกับ การติด สิน บนและการคอร์รัป ชัน จะต ้องเข ้ารั บ การฝึ กอบรมจนส าเร็ จ ในหลั ก สูต รการ
ต่อต ้านการติดสินบนและต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ สาหรั บกรรมการใหม่และพนั กงานใหม่ทุกคนจะได ้รั บการ
ฝึ กอบรมหลักสูตรดังกล่าวในช่วงของการปฐมนิเทศ ซึง่ จะได ้มีการปรับหลักสูตรฝึ กอบรมให ้เหมาะสมเป็ นคราวๆ ไป
โครงการหลั ก สูต รนี้ อ าจจะด าเนิ น การจั ด ให ม
้ ีข ึ้น โดยผ่ า นระบบออนไลน์ หรือ ด าเนิ น การจั ด ฝึ กอบรมให เ้ ป็ น
รายบุคคล โดยทีป
่ รึกษาจรรยาบรรณ วิทยากรภายใน ตลอดจนวิทยากรจากภายนอก
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บุคคลทีถ
่ ูกกาหนดให ้ต ้องเข ้ารับ การฝึ กอบรมในหลักสูตรนี้ จะได ้รับการแจ ้งให ้เข ้ารับ การฝึ กอบรมโดยอีเมลหรือ
โดยหัวหน ้าหรือผู ้จัดการต ้นสังกัด
โครงการฝึ กอบรมดังกล่าวนีจ
้ ะต ้องดาเนินการให ้แล ้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ ทัง้ นีจ
้ ะไม่ได ้เป็ น
ในลักษณะของหลักสูตรทีจ
่ ัดให ้เพียงครัง้ เดียวเท่านั น
้ หากแต่จะต ้องมีการฝึ กอบรมซ้าและให ้สาเร็จหลักสูตรตามที่
กาหนด หรือเข ้ารับการฝึ กอบรมในกรณีทม
ี่ ก
ี ารปรับปรุงหลักสูตรเป็ นคราวๆ ไป
บริษ ท
ั ถือ เป็ นเรือ
่ งส าค ญ
ั และจริง จ ังอย่า งยิง่ ส าหรบ
ั บุ ค คลทีไ่ ม่ผ่า นหรือ จบการฝึ กอบรมในหล ก
ั สูต รนี้
อย่างสมบูรณ์ ซึง่ จะถูกพิจารณาดาเนินการทางวิน ัยตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป

่ สาร
การสือ
่ สารนโยบายและมาตรการการต่อต ้านการติดสินบนและต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
่ ตลอดจนนโยบายและ
บริษัทสือ
ระเบี ย บที่ เ กี่ย วข อ
้ ง รวมถึ ง ช่ อ งทางการแจ ง้ เบาะแส ข อ
้ รอ
้ งเรี ย นและข อ
้ เสนอแนะฝ่ านวิธ ี ก ารต่ า งๆ เช่ น
การปฐมนิเ ทศ ระบบอิน ทราเน็ ต เว็ บ ไซต์ข องบริษั ทที่ www.tatasteelthailand.com จดหมายข่ า ว โปสเตอร์
รายงานประจาปี การประชุม/สัมมนา การจัดกิจกรรมส่งเสริม ฯลฯ เพือ
่ สร ้างความรู ้ความเข ้าใจให ้แก่บุคลากรของ
บริษัท และบริษัทย่อยบริษั ทร่วม ตัวแทนทางธุรกิจและคู่ค ้า ในการปฏิบัตต
ิ ามนโยบายนี้และนโยบายทีเ่ กีย
่ วข ้อง
่ สารและเปิ ดเผยไปยังสาธารณชนและผู ้มีสว่ นได ้เสียอืน
อย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ รวมถึงการสือ
่ ๆ ด ้วย

7. ข้อกาหนดการจ ัดเก็บบ ันทึกและการควบคุมบ ัญชีภายใน
(ก) การจ ัดเก็บบ ันทึก ระเบียบปฏิบ ัติการบ ัญชีและการจ่าย
บุคลากรของบริษัทและของบริษัทย่อยบริษัทร่วมจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี แนวปฏิบัตท
ิ ี่
รับ รองทั่วไป กฏหมาย กฏข ้อบังคับ ระเบียบ และวิธป
ี ฏิบัต ข
ิ องบริษั ทเกีย
่ วกับ การรายงานทางบัญ ชีแ ละการเงิน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะต ้องมีการจัดเตรียมรายงานและข ้อมูลต่างๆ ให ้เป็ นไปตามกาหนดเวลา สมบูรณ์ และถูกต อ
้ ง
ครบถ ้วน
บุคลากรของบริษัทและของบริษัทย่อยบริษัทร่วมจะต ้องได ้รับการอนุมัตจ
ิ ากผู ้มีอานาจตามทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ในอานาจ
ด าเนิน การของบริษั ทก่อ นด าเนิน การทุก ครั ง้ (ยกเว ้นกรณี ท ี่อานาจด าเนิน การกาหนดให ้อนุ มั ต ต
ิ นเองได ้) โดย
หน่วยงานเจ ้าของเรือ
่ งจะต ้องจัดทาเอกสารบันทึกการขออนุมัต ิ ระบุรายละเอียดให ้เพียงพอแก่การอนุมัต ิ อาทิเช่น
ื่ ผู ม
 กรณี ก ารให ข
้ องขวั ญ : ระบุ ช อ
้ อบ หน่ ว ยงานหรือ บุ ค คลผู ร้ ั บ มอบ มู ล ค่า ของของขวัญ เหตุ แ ห่ ง การให ้
ของขวัญ ให ้ชัดเจน และภายหลังการให ้ของขวัญแล ้ว หน่วยงานเจ ้าของเรือ
่ งจะต ้องรวบรวมและนาส่งหลักฐาน
้ ของขวัญ โดยอาจมีภาพถ่ายการมอบของขวัญ ระบุวันเดือนปี ทีม
ใบเสร็ จรับเงินการจัดซือ
่ อบประกอบด ้วยก็ได ้
ส่งให ้กับ หน่ ว ยงานบัญ ชีแ ละการเงิน เพื่อ จั ด เก็ บ ไว ้เป็ นหลั ก ฐานประกอบการเบิก จ่า ยเงิน ของบริษั ทและการ
ตรวจสอบต่อไป
 กรณีการรับของขวัญ: ไม่ต ้องขออนุมัตก
ิ อ
่ นรับของขวัญ แต่จะต ้องปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามนโยบายการให ้หรือการ
รับของขวัญและการรับรองทีบ
่ ริษัทได ้กาหนดไว ้
่ หน่ วยงานหรือ บุคคลผู ้รั บ การรั บ รอง ชือ
่
 กรณี การให ้การรั บ รอง: ระบุวัน ที่ เวลาและสถานทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารรั บรอง ชือ
หน่ วยงานหรือ บุค ลากรของบริษั ทและบริษั ทย่อยบริษั ทร่วมทีเ่ ข ้าร่วมการรับ รอง วัตถุประสงค์ของการรั บรอง
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และภายหลัง การให ้การรั บ รองแล ้ว หน่ วยงานเจ ้าของเรื่องจะต ้องรวบรวมและน าหลักฐานใบเสร็ จรั บ เงิน การ
่ ทัง้ ผู ้รับการรับรองและผู ้ให ้การรับรองให ้ครบถ ้วน โดยอาจมีภาพถ่ายขณะเลีย
รับรองระบุจานวนคนและรายชือ
้ ง
รั บ รอง หรือ บริก ารต ้อนรั บ สิง่ บัน เทิง ระบุวัน เดือ นปี ทีร่ ั บ รองประกอบด ้วยก็ ได ้ ส่ง ให ้กับ หน่ วยงานบั ญ ชีแ ละ
การเงินเพือ
่ จัดเก็บไว ้เป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินของบริษัทและการตรวจสอบต่อไป
 กรณี การรั บการรับรอง: ให ้ปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามนโยบายการให ้หรือการรั บของขวัญและการรั บรองทีบ
่ ริษั ทได ้
กาหนดไว ้
ื่ โครงการ ระยะเวลาของโครงการ วัตถุประสงค์ ชือ
่ องค์กร
 กรณีการให ้ความสนั บสนุนหรือการบริจาคใดๆ: ระบุชอ
หรือหน่วยงานสาธารณกุศลผู ้รับ จานวนเงินหรือสิง่ ของสนับสนุน เหตุผลประกอบอืน
่ ๆ เป็ นต ้น และภายหลังการ
ให ้ความสนั บสนุนหรือการบริจาคแล ้ว หน่ วยงานเจ ้าของเรือ
่ งจะต ้องรวบรวมและนาหลักฐานใบอนุโมทนาบัตร
หรือใบรับเงิน หรือหนั งสือตอบรับจากผู ้รับ โดยอาจมีภาพถ่ายการความสนั บสนุนหรือการบริจาคระบุวันเดือนปี
ประกอบด ้วยก็ได ้ ส่งให ้กับหน่วยงานบัญชีและการเงิน เพื่อจัดเก็บไว ้เป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินของ
บริษัทและการตรวจสอบต่อไป
ก่อนทีจ
่ ะมีการจ่ายหรืออนุมัตก
ิ ารจ่ายใดๆ บุคลากรของบริษัทและของบริษัทย่อยบริษัทร่วมจะต ้องมั่นใจได ้ว่า ไม่ม ี
ส่วนหนึง่ ส่วนใดของการจ่ายทีก
่ ระทาขึน
้ ด ้วยวัตถุประสงค์อน
ื่ นอกเหนือจากทีไ่ ด ้อธิบายไว ้อย่างสมบูรณ์ถูกต ้องตาม
่ มโยงหรือเกีย
คูม
่ อ
ื รายงาน นโยบายและบันทึกข ้อมูลของบริษัทและจะต ้องไม่มส
ี ว่ นเชือ
่ วข ้องใดๆ กับการให ้สินบน
่
หรือการทุจริตคอร์รัปชัน
ห ้ามปกปิ ดหรือไม่บันทึกบัญชีของบริษัท ไม่วา่ จะด ้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม รวมถึงห ้ามการบันทึกข ้อมูลเท็จหรือ
ข ้อมูลปลอมในรายงานของบริษัทไม่วา่ จะด ้วยเหตผลใดๆ ก็ตามเช่นเดียวกัน
ท ้ายทีส
่ ด
ุ จะต ้องไม่มก
ี ารใช ้เงินทุนส่วนตัวเพือ
่ ให ้ได ้มาซึง่ ผลสาเร็จทีเ่ ป็ นทีต
่ ้องห ้ามตามนโยบายนี้ นโยบายการให ้
หรือการรับของขวัญและการรับรอง รวมถึงนโยบายและระเบียบใดๆ ของบริษัท
(ข) ระบบการควบคุมทางการเงิน ข้อกาหนดทางบ ัญชี และความร ับผิดชอบ
บริษั ทยึดมั่ นในนโยบายทีจ
่ ะให ้มีการบัน ทึก ข ้อมูล รายละเอีย ดที่ถูก ต ้อง สมเหตุส มผล ทีส
่ ะท ้อนให ้เห็ น ถึง มุลค่า
ยุต ธ
ิ รรมของธุรกรรมทางการเงิน ใดๆ หรือ การจ าหน่ ายไปซึง่ สิน ทรั พ ย์ ทัง้ นี้ โดยไม่ค านึงถึงว่าธุรกรรมนั ้น จะได ้
เกิดขึน
้ ในประเทศหรือต่างประเทศ
ห ้ามบุคลากรของบริษัท และของบริษั ทย่อยบริษัทร่วมกระทาการด ้วยข ้อความอันเป็ นเท็จ หรือทาให ้เข ้าใจผิดใน
บันทึกบัญชีหรือบันทึกใดๆ ของบริษัท ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีค
่ รอบคลุมไว ้ภายใต ้นโยบายนี้ รวมถึงห ้ามเข ้าไปมีสว่ น
ร่วมในการดาเนินการจัดทา หรือจัดให ้มีข ้อมูลใดๆ ทีส
่ ง่ ผลให ้เกิดการกระทาต ้องห ้ามเหล่านี้
หน่วยงานบัญชีและการเงินของบริษัทจะต ้องรักษาคู่มอ
ื ขัน
้ ตอนปฏิบัตงิ านทางการบัญ ชี รายงานทางการเงินและ
การควบคุมทีเ่ กีย
่ วกับเรือ
่ งทีค
่ รอบคลุมไว ้ภายใต ้นโยบายนี้
ส านั ก งานตรวจสอบภายในจะเป็ นผู ้กาหนดรูป แบบการตรวจสอบภายในเพื่อ ปฏิบัต ใิ ห ้เป็ นไปตามข ้อกาหนดใน
นโยบายนี้
ระบบการก ากับ ดูแ ลและการตรวจสอบภายในได ้ถู ก ก าหนดขึน
้ เพื่อ ตรวจหาการฝ่ าฝื นนโยบายการต่อ ต ้านการ
่ นโยบายอืน
ติดสินบนและต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
่ ใดของบริษัท รวมถึงกฏหมายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
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โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง บริษั ทจะได ้กากับ ดูแ ลและทบทวนโดยผ่า นการตรวจสอบความถู ก ต ้องสอดคล ้องของการ
ปฏิบัต ต
ิ ามนโยบายนี้ ทส
ี่ านั ก งานตรวจสอบภายในได ้กาหนดขึน
้ ในแต่ละครั ง้ นอกจากนี้ ยังจะได ้กากับดูแลและ
ทบทวนโดยพิ จ ารณาประวั ต ข
ิ องบุ ค ลากรของบริษั ทและของบริษั ทย่ อ ยบริษั ทร่ ว มที่ม ีอ านาจอนุ มั ต ิเกี่ย วกั บ
ิ ของบริษัท รวมถึงบุคคลทีจ
ทรัพย์สน
่ ะต ้องติดต่อกับข ้าราชการหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐด ้วย
ข ้อกาหนดนี้ ให ้ใช ้กับ บริษั ทและบริษั ทย่อ ยบริษั ทร่ว ม โดยบริษั ทย่อ ยบริษั ทร่ วมที่บ ริษั ทได ้ถือ หุ ้นไม่ ว่า จะโดย
ทางตรงหรือทางอ ้อมมากกว่าร ้อยละ 50 ของจานวนหุ ้นทัง้ หมด หรือทีบ
่ ริษัทมีอานาจควบคุมในการบริหารจัดการ
จะต ้องปฎิบัตต
ิ ามระบบบัญชีและการเงินและระบบควบคุมภายในอย่างเดียวกัน หรือเทียบเท่ากันอย่างเพียงพอหรือ
คล ้ายคลึงกัน
่ ง
8. การประเมินความเสีย
เพื่อเป็ นการส่งเสริมและผลักดันความก ้าวหน ้าของนโยบายนี้ และนโยบายอืน
่ ๆ ตลอดจนคู่มอ
ื ปฏิบัต งิ านทีไ่ ด ้ใช ้
่ งเป็ นประจาสมา่ เสมอ
บังคับเป็ นคราวๆ ไป บริษัทจะดาเนินการจัดให ้มีการประเมินความเสีย
การประเมินนีไ
้ ด ้ถูกออกแบบขึน
้ เพือ
่ ป้ องกันและตรวจหาการฝ่ าฝื นนโยบายนี้ โดยให ้ความสาคัญกับสิง่ ต่อไปนี้
่ งของการกระทาทุจริตคอร์รัปชัน
่ ทีเ่ กิดขึน
(ก) ประเมินความเสีย
้ หรืออาจเกิดขึน
้
่ งของการทุจริต
(ข) ประเมิน ค่าความมีประสิทธิภาพของนโยบายและมาตรการในการจัดการหรือลดทอนความเสีย
่ ของบริษัท
คอร์รัปชัน
(ค) ประเมิน กลยุทธ์ของบริษั ททีจ
่ ะให ้มั่นใจได ้ว่า ได ้มีการปฏิบัตถ
ิ ูกต ้องตามนโยบายนี้และกฎหมายต่อต ้านการ
่ ทีเ่ กีย
ทุจริตคอร์รัปชัน
่ วข ้อง
(ง) ประสิทธิภาพของกลไกในการกากับดูแล
(จ) ประสิทธิภาพของการดาเนินการสอบทานการดาเนินกิจการของบุคคลทีส
่ ามอย่างเหมาะสมก่อนทีจ
่ ะเข ้าผูกพัน
ใดๆ กับบุคคลทีส
่ าม
การประเมินเหล่านี้ รวมถึงการทบทวนบันทึกข ้อมูลทางบัญชีของบริษัทและบันทึกเกีย
่ วกับของขวัญ และค่าใช ้จ่าย
ในการรับรองของบุคคลทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วเนื่องสัมพันธ์กันในนามของบริษัท ทีไ่ ด ้เก็บรักษาไว ้โดยหน่วยงานบัญชีและ
การเงิน หน่ ว ยงานทรั พ ยากรบุ ค คล หน่ ว ยงานธุ ร การราชการ หรือ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ เ กี่ย วข อ้ ง นอกจากนี้
การตรวจสอบอย่างสม่าเสมอจะรวมบันทึกทีเ่ กีย
่ วกับเงินทีไ่ ด ้จ่ายให ้กับสังคมและการบริจาคเพือ
่ การกุศลต่างๆ ด ้วย

9. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินจ
ิ ฉัย
่ งตามปกติทไี่ ด ้อธิบายไว ้ข ้างต ้นแล ้ว ยังอาจมีบางกรณีทเี่ ป็ นเรือ
นอกเหนือจากการประเมินความเสีย
่ งซึง่ บริษัทอาจ
ต ้องการทีจ
่ ะตรวจสอบข ้อเท็จจริงในเรือ
่ งนัน
้ ๆ
การตรวจสอบข ้อเท็จจริงดังกล่าวอาจกระทาโดยสานักงานตรวจสอบภายใน หรือทีป
่ รึกษาจรรยาบรรณ หรือร่วมกัน
การตรวจสอบข ้อเท็ จ จริง นั ้น ๆ อาจกระท าโดยค าสั่ ง เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจากคณะกรรมการบริษั ท ประธาน
่ ง หรือกรรมการผู ้จัดการใหญ่ เช่นกัน
คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย
การตรวจสอบข ้อเท็จจริงนี้ ให ้รวมถึง การตรวจสอบบันทึกข ้อมูลของบริษัท สมุด บัญชีของบริษัท และเอกสารอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง โดยในระหว่างทีม
่ ก
ี ารดาเนินการตรวจสอบข ้อเท็จจริง ทีมผู ้ตรวจสอบอาจขอการสนั บสนุนช่วยเหลือ
เพิ่ม เติม จากบุค ลากรของบริษั ท และให ้มีอานาจที่จ ะมอบหมายหรือ ว่า จ ้างหน่ ว ยงานสอบบัญ ชี ที่ป รึก ษาจาก
ภายนอก ทีป
่ รึกษาอิสระ หรือหน่วยงานอืน
่ ใดตามทีไ่ ด ้พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและจาเป็ นได ้
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10. บทสรุปความร ับผิดชอบ
บริษั ทมีค วามมุ่ ง มั่ น ที่จ ะให ม
้ ั่ น ใจได ้ว่า บุค คลที่ม ีค วามเกี่ย วเนื่ อ งสัม พั น ธ์กั น ทั ง้ หมดของบริษั ทได ้ปฏิบั ต ต
ิ าม
นโยบายที่ได ้กาหนดไว ้นี้อ ย่ างถูก ต ้องและเคร่ งครั ด โดยมีค วามรั บ ผิด ชอบที่จ ะต ้องอ่า นเพื่อ ท าความเข ้าใจให ้
ชัดเจนควบคูก
่ บ
ั จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของทาทา ตลอดจนนโยบายและคูม
่ อ
ื อืน
่ ๆ ด ้วย
10.1 คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู ้กาหนดนโยบายและกากับดูแลให ้มีระบบทีส
่ นั บสนุนการต่อต ้านการติดสินบนและ
การต่อ ต ้านการทุ จ ริต คอร์รั ป ชั่น ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ เพื่ อ ให ม
้ ั่ น ใจว่า บุ ค คลที่ม ีค วามเกี่ย วเนื่ อ งสัม พั น ธ์กั น
ทัง้ หมดของบริษั ทได ้ตระหนั กและให ้ความสาคัญต่อการปฏิบัตต
ิ ามนโยบายการต่อต ้านการติดสินบนและ
่ ตลอดจนได ้รับการปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
การต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
่ ง เป็ นผู ้กากับดูแลให ้มีและทบทวนนโยบายการต่อต ้านการติด
10.2 คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย
สิน บนและการต่อ ต ้านการทุจ ริต คอร์รั ป ชั่น ที่เหมาะสมเพีย งพอต่อ การด าเนิน ธุร กิจ และสอบทานระบบ
่ งทีค
รายงานทางการเงินและบัญ ชี ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสีย
่ รอบคลุม
่ เพื่อให ้มั่นใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรั ดกุม เหมาะสม ทันสมัย และ
ด ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
่ พิจารณาผล
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับเรือ
่ งราวการแจ ้งเบาะแสเรือ
่ งการติดสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน
การตรวจสอบข ้อเท็จจริง และการลงโทษ ตลอดจนจัดทารายงานผลการตรวจสอบให ้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบอย่างสม่าเสมอ พร ้อมทัง้ แจ ้งประเด็นทีพ
่ บอย่างเร่งด่วนต่อกรรมการผู ้จัดการใหญ่และรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ
่ ร่วมกันหารือถึงแนวทางการแก ้ไขทีเ่ หมาะสม
10.3 สานั ก งานตรวจสอบภายใน เป็ นผู ้รั บ ผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัต งิ านว่าเป็ นไปอย่า ง
ถูกต ้อง ตรงตามนโยบายนี้และนโยบายทีเ่ กีย
่ วข ้อง แนวปฏิบัต ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบัต ิ กฎหมาย
และข ้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพือ
่ ให ้มั่นใจว่ามีขน
ั ้ ตอนการบันทึกรายงานทางการเงิน กระบวนการ
ทาบัญ ชีและการเก็บรั กษาข ้อมูลของบริษัท มีการออกแบบและปรับปรุงแก ้ไขระบบการควบคุมภายในของ
่ งด ้านคอร์รั ปชั่น ที่อ าจเกิด ขึน
บริษั ทให ้มีค วามเหมาะสม รั ด กุม และเพียงพอต่อ ความเสีย
้ และรายงานต่อ
่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย
10.4 กรรมการผู ้จัดการใหญ่ คณะจัดการ ผู ้บริหารและผู ้บังคับบัญชาทุกคน เป็ นผู ้รับผิดชอบในการนานโยบายการ
่ ไปสูก
่ ารปฏิบัต อ
ต่อต ้านการติด สินบนและการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัป ชัน
ิ ย่างมีป ระสิทธิภ าพและทั่วถึงทัง้
องค์กร ฝ่ ายงาน ส่วนงาน รวมถึงครอบคลุมในทุกพื้นทีข
่ องการดาเนินธุรกิจ โดยกาหนดให ้มีระบบและให ้
่ สารไปยั ง บุค คลที่ม ีค วามเกีย
การส่ง เสริม และสนั บ สนุ น ต่อ นโยบายนี้ ซึง่ รวมถึง การสือ
่ วเนื่ อ งสัม พั น ธ์กั น
ทัง้ หมดของบริษัท ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการ
เปลีย
่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข ้อบังคับและกฎหมาย
10.5 หน่ ว ยงานบัญ ชีแ ละการเงิน เป็ นผู ้รั บ ผิด ชอบในการเก็ บ รั ก ษาและบั ง คับ ใช ้ระบบบั ญ ชีข องบริษั ท รวมถึง
นโยบายในการเก็บข ้อมูล บัญ ชีต่างๆ ตลอดจนการรักษาระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให ้มั่นใจได ้ว่า
ิ ของบริษั ทจะได ้รั บ การปกป้ องรั ก ษาอย่ า งเพี ย งพอตามที่ไ ด ้มุ่ ง หวั ง ไว ้ภายใต ้นโยบายนี้ แ ละ
ทรั พ ย์ส น
นโยบายอืน
่ ๆ รวมถึงคู่มอ
ื และระเบียบปฏิบัตต
ิ ่างๆ ของบริษัท ทัง้ นี้ ให ้สามารถขอความช่วยเหลือสนั บสนุ น
จากส่วนกฎหมายฯ และทีป
่ รึกษาจรรยาบรรณได ้ตลอดเวลา
10.6 ทีป
่ รึกษาจรรยาบรรณมีหน ้าทีร่ ั บผิดชอบจัดทาหลักสูตรทีเ่ หมาะสมสาหรับบุคลากรของบริษั ท และบริษั ท
ย่อยบริษัทร่วม และดารงไว ้ซึง่ การดูแลติดตามและการนาไปปฏิบัตท
ิ เี่ หมาะสมในการต่อต ้านการติดสินบน
่ ตลอดจนให ้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัตต
และการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ิ ามนโยบายนี้และนโยบาย
อืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้อง
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11. การฝ่าฝื น การลงโทษ และการรายงานการฝ่าฝื น
่ ใดๆ ตลอดจนการละเลย เพิกเฉยไม่
การฝ่ าฝื นนโยบายทีก
่ าหนดไว ้นี้ รวมถึงการมีสว่ นร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน
รายงานเกี่ย วกั บ การกระท าผิด หรือ อาจจะกระท าผิด ตามนโยบายนี้ และนโยบายที่เกี่ย วข ้องอื่ น ใด บริษั ทจะ
พิจารณาดาเนินการลงโทษตามข ้อบังคับและระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้อง

การฝ่าฝื นและการลงโทษ
บริษัทจะไม่ยอมผ่อนปรนใดๆ ต่อการการฝ่ าฝื นนโยบายทีก
่ าหนดไว ้นี้ บุคคลทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วเนื่องสัมพันธ์กน
ั คนใดที่
ได ้กระทาการฝ่ าฝื นนโยบายนีจ
้ ะถูกพิจารณาดาเนินการตามกฎระเบียบ ซึง่ รวมถึงการเลิกจ ้างในกรณีทเี่ ป็ นบุคลากร
ของบริษัท และของบริษัทย่อยบริษัทร่วม การลงโทษกรรมการบริษัทด ้วยมาตรการทีเ่ ป็ นไปด ้วยความยุตธิ รรมเมือ
่
เปรีย บเทีย บกั บ บทลงโทษส าหรั บ พนั ก งานของบริษั ท ในกรณี ส าหรั บ บุ ค คลที่ส ามก็ จ ะถู ก พิ จ ารณายกเลิก
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ ทีม
่ ก
ี บ
ั บริษัทเช่นกัน

การรายงานการฝ่าฝื น
่ และความไม่
บริษัทถือเป็ นพันธะสัญญาทีจ
่ ะต ้องมีการรายงานเหตุการณ์ทงั ้ หมดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
่ สัต ย์ส ุจ ริตใดๆ ให ้กับ ผู ้มีอ านาจทีเ่ กีย
ซือ
่ วข ้อง ตลอดจนจะด าเนิน คดีอาญาต่อ บุคคลหนึ่ง บุค คลใดที่ก ระทาการ
ดังกล่าวตามทีไ่ ด ้พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม บริษัทสงวนสิทธิในการทีจ
่ ะดาเนินการกับบุคคลทีก
่ ระทาการฝ่ าฝื นเป็ น
การเฉพาะรายสาหรับความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จากการกระทาการฝ่ าฝื นนัน
้ ๆ
บริษั ทถือเป็ นความรับ ผิดชอบของบุคคลทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วเนื่องสัมพั นธ์กัน ทีจ
่ ะต ้องรายงานเกีย
่ วกับ การฝ่ าฝื นหรือ มี
แนวโน ้มทีจ
่ ะฝ่ าฝื นนโยบายนี้ไปยังผู ้จัดการแผนก หรือผู ้จัดการส่วนขึน
้ ไป หรือผู ้บังคับบัญ ชาต ้นสังกัด หรือตาม
ช่องทางทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ในนโยบายการร ้องเรียนการกระทาผิดจรรยาบรรณ
นอกจากนี้ ในบางกรณีการเพิกเฉยไม่รายงานเกีย
่ วกับการฝ่ าฝื นการกระทาผิด หรือสงสัยว่าจะมีการกระทาผิดตาม
นโยบายนี้ อาจเข ้าข่ายของการปฏิบต
ั ผ
ิ ด
ิ กฎหมายอีกด ้วย

การจงใจปกปิ ดหรือทาเป็นไม่รูไ้ ม่เห็ น
การจงใจปกปิ ดทาเป็ นไม่รู ้ไม่เห็นกับพฤติกรรมทีต
่ ้องสงสัยว่าจะกระทาผิดตามนโยบายนี้ จะส่งผลให ้ทัง้ บริษัทและ
แต่ละบุคคลผู ้จงใจปิ ดหูปิดตาต ้องถูกลงโทษให ้ต ้องรับผิดทัง้ ทางอาญาและทางแพ่ง
หากบุค คลใดจงใจกระท าการเพิก เฉยหรือ ทาเป็ นไม่รู ้ไม่เห็ น ต่อหลัก ฐานการทุจ ริต คอร์รัป ชั่น หรือ การติด สิน บน
ภายในบริษั ท บุค คลผู ้นั ้น จะได ้รั บ การลงโทษ ถึง แม ้ว่า การกระท าทุจ ริต คอร์รั ป ชั่น หรือ ติด สิน บนนั ้น ๆ จะไม่ไ ด ้
เกีย
่ วข ้องโดยตรงกับบุคคลนั น
้ ก็ตาม เช่น บุคคลดังกล่าวอาจจะไม่ได ้มีสว่ นร่วมโดยตรงหรือไม่ได ้รับ ผลประโยชน์
่ หรือติดสินบนนั น
โดยตรงกับการทุจริตคอร์รัปชัน
้ ๆ บุคคลซึง่ กระทาการจงใจปกปิ ดหรือทาเป็ นไม่รู ้ไม่เห็น ก็จะได ้รับ
การลงโทษในลักษณะเดียวกัน กับผู ้ทีเ่ จตนากระทาการทุจริตคอร์รัปชั่นและติดสินบนตามทีบ
่ ริษัทพิจารณาเห็ นว่า
เหมาะสมด ้วย
การฝ่ าฝื นหรือสงสัยว่าจะมีการฝ่ าฝื นตามนโยบายนี้ จะต ้องถูกรายงานเรื่องราวไปยัง ผู ้จัดการแผนก หรือผู ้จัดการ
ส่วนขึน
้ ไป ทีซ
่ งึ่ มีเหตุการณ์นัน
้ ๆ เกิดขึน
้ หรือผู ้บังคับบัญชาต ้นสังกัด ในทันทีหลังจากทีไ่ ด ้รับทราบเรือ
่ ง ตลอดจน
ต ้องรายงานให ้กับทีป
่ รึกษาจรรยาบรรณได ้รับทราบด ้วย สาหรับการรายงานด ้วยบัตรหรือจดหมายสนเท่ห ์ บริษัทจะ
ยึดถือปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายการร ้องเรียนการกระทาผิดจรรยาบรรณทีไ่ ด ้กาหนดไว ้แล ้ว
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12. นโยบายการไม่ตอบโต้กล ับ
บริษั ทจะไม่ก ระทาการใดๆ ในแง่ลบต่อบุค คลใดๆ ทีไ่ ด ้ให ้ หรือเปิ ดเผยข ้อมูล ทีเ่ ป็ นความจริงเกีย
่ วกับ การฝ่ าฝื น
กฎหมายหรือนโยบายนี้ บริษัทจะไม่ยอมผ่อนปรนให ้กับบุคคลใดๆ ทีม
่ ส
ี ว่ นเกีย
่ วพันในการข่มขู่ คุกคาม หรือตอบโต ้
เอาคืนบุคคลทีไ่ ด ้เปิ ดเผยรายงานการฝ่ าฝื นหรือสงสัยว่าจะฝ่ าฝื นนโยบายนี้
บุคคลใดทีไ่ ด ้กระทาการตอบโต ้ หรือพยายามทีจ
่ ะตอบโต ้ หรือข่มขู่ คุกคาม จะถือเป็ นการกระทาผิดวินัยและต ้อง
่ ว่าตนเองได ้ถูกกระทาการตอบโต ้เอาคืน หรือข่มขู่ คุกคาม สามารถดาเนินการตาม
ได ้รับการลงโทษ บุคคลใดทีเ่ ชือ
ระบบการรายงานความลับตามทีก
่ าหนดไว ้ในนโยบายการร ้องเรียนการกระทาผิดจรรยาบรรณ

13. คาถามและการสน ับสนุนช่วยเหลือ
ค าถามและการสนั บ สนุ น ช่ว ยเหลือ ในเรื่อ งใดๆ ที่เ กี่ย วกั บ นโยบายนี้ สามารถติด ต่ อ ได ้โดยตรงกั บ ที่ป รึก ษา
จรรยาบรรณ

ฉบ ับปร ับปรุงนีไ้ ด้ร ับการอนุม ัติจากคณะกรรมการบริษ ัทเมือ
่ ว ันที่ 21 กรกฎาคม 2565
้ ังค ับตงแต่
โดยให้มผ
ี ลใชบ
ั้
ว ันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
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ั
ภาคผนวก : นิยามศพท์
1) สินบน
สินบน คือ สิง่ จูงใจ ค่าตอบแทน รางวัล หรือผลประโยชน์ทเี่ สนอให ้ สัญญาว่าจะให ้ หรือทีไ่ ด ้มอบให ้กับบุคคลใดๆ
เพือ
่ ทีจ
่ ะโน ้มน ้าว หรือมีอท
ิ ธิพลจูงใจให ้บุคคลนั น
้ ๆ กระทาการ หรือตัดสินใจใดๆ เพือ
่ ทีจ
่ ะให ้ได ้มาซึง่ ธุรกิจ การค ้า
สัญญา กฎระเบียบ ผลประโยชน์สว่ นบุคคล หรือผลประโยชน์อน
ื่ ใด
สินบนอาจเป็ นสิง่ ใดๆ ทีม
่ ค
ี า่ ซึง่ หมายรวมถึงเงิน ของขวัญ ข ้อมูลภายใน ความช่วยเหลือพิเศษ การรรับรอง หรือสิง่
บันเทิง การเสนอว่าจ ้างงานญาติ ค่าตอบแทน หรือ การเบิกค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง การบริจาคเพื่อการกุศล หรือ
การบริจาคให ้สังคม ฯลฯ ซึง่ สินบนไม่จาเป็ นต ้องมีมล
ู ค่ามากแต่อย่างใด
ตัวอย่างของสินบน มีดงั ต่อไปนี้
(ก)

ของขวัญฟุ่ มเฟื อย อาหาร สิง่ บันเทิง หรือค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง โดยเฉพาะเมือ
่ สิง่ เหล่านี้ไม่พอประมาณ

(ข)

ไม่สมเหตุสมผล ให ้บ่อยครัง้ หรือให ้ในบริบทของการดาเนินการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
ิ ของบริษัทแบบไม่มก
การให ้ใช ้บริการ สิง่ อานวยความสะดวก หรือทรัพย์สน
ี ารคิดค่าตอบแทนใดๆ

(ค)

ผลตอบแทนเป็ นเงินสด

(ง)

การจั ด หาผลประโยชน์ ใ ห ้สมาชิก ในครอบครั ว ของลู ก ค ้า หรือ ผู ้ที่จ ะมาเป็ นลู ก ค ้า หรือ ข ้าราชการ หรือ

(จ)

เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ เช่น การให ้ทุนการศึกษา การให ้การดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล
การจ ้างเหมาช่วงไปให ้บุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกับบุคคลบางคนทีม
่ ส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้องกับสัญญาจ ้างเหมางานหลัก

(ฉ)

การมีสว่ นร่วมในบริษัท ท ้องถิน
่ ทีม
่ เี จ ้าของเป็ นสมาชิกในครอบครั วของลูกค ้า หรือผู ้ทีจ
่ ะมาเป็ นลูกค ้า หรือ
ข ้าราชการ หรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ

2) การติดสินบน
การติดสินบน คือ การเสนอให ้ สัญญาว่าจะให ้ ให ้ ยอมรับ หรือเรียกร ้องเงินหรือผลประโยชน์อน
ื่ ใด ทัง้ โดยทางตรง
และทางอ ้อม ทีส
่ ง่ ผลให ้เกิด การกระทาทีไ่ ม่เหมาะสมถูกต ้อง (การกระทาทีไ่ ม่เหมาะสมถูกต ้อง เช่น การฝ่ าฝื น
่ ถือและไว ้วางใจ การกระทาในทางทีไ่ ม่ซอ
ื่ สัตย์ หรือการกระทาในลักษณะลาเอียงไม่เป็ นธรรม)
ความน่าเชือ
ผลประโยชน์อาจจะเป็ นการเสนอให ้ หรือ รั บมา หรือ เป็ นการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสม ทัง้ โดยทางตรงและทางอ ้อม
(เช่น ดาเนินการผ่านทางลูกค ้า ตัวแทน คนกลาง หรือผู ้จัดหาสินค ้าและบริการ) การกระทาทีไ่ ม่เหมาะสมอาจจะมี
ส่ว นเกีย
่ วข ้องกับธุรกิจของบริษั ท (ซึง่ รวมถึงการกระท าของพนั ก งานหรือ บุ ค คลทีส
่ ามทีท
่ าในนามบริษั ท) หรือ
เกีย
่ วพันกับงานของภาครัฐ หรือหน่วยงานของรัฐใดๆ
การติดสินบนเป็ นการกระทาผิดกฏหมาย ซึง่ บริษัทห ้ามการติดสินบนใดๆ ในทุกรูปแบบ
่ั
3) การทุจริตคอร์ร ัปชน
่ ครอบคลุมขอบเขตอย่างกว ้างขวางของการกระทาผิด ต่างๆ ในส่วนของผู ้ปฏิบัตห
การทุจริตคอร์รัปชัน
ิ น ้าที่ หรือผู ้มี
อานาจ หรือผู ้ทีไ่ ด ้รั บมอบหมายหน า้ ทีค
่ วามรับ ผิดชอบสาคัญ โดยผ่านช่องทางหรือวิธก
ี ารทีผ
่ ด
ิ กฎหมาย ไม่ถูก
ื่ สัตย์ หรือไม่เหมาะสมถูกต ้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณ อาทิ การลักขโมย การติดสินบน
ทานองคลองธรรม ไม่ซอ
การฉ ้อโกง ฉ ้อฉนหรือหลอกลวงใดๆ การยักยอก ฯลฯ
่ คือ การใช ้อานาจหน ้าทีต
อาจกล่าวโดยอีกนัยหนึง่ ว่า การทุจริตคอร์รัปชัน
่ ามทีไ่ ด ้รับมอบหมายไปในทางทีผ
่ ด
ิ (ไม่
ว่าจะเป็ นอานาจหน ้าทีท
่ ไี่ ด ้มาโดยประเพณี ได ้มาโดยการศึกษา การสมรส การเลือกตัง้ การแต่งตัง้ หรือด ้วยวิธก
ี าร
อืน
่ ใด) ซึง่ กระทาไปเพือ
่ ผลประโยชน์สว่ นตน
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การทุจ ริต คอร์รัป ชั่น อาจเป็ นสิง่ ที่ป ฏิบัต ก
ิ ัน มาเกีย
่ วเนื่อ งกับ ข ้าราชการหรือ เจ ้าหน า้ ทีข
่ องรั ฐ ใช ้อ านาจหน า้ ที่ไ ป
ในทางที่ผด
ิ อย่า งไรก็ ต าม การทุจ ริต คอร์รั ป ชั่น ก็ เกิด ขึน
้ ได ้กับ ภาคเอกชนเช่น เดียวกัน โดยพนั กงานเอกชนใช ้
อานาจหน ้าทีไ่ ปในทางทีผ
่ ด
ิ เพือ
่ ผลประโยชน์สว่ นตน
4) ค่าอานวยความสะดวก
ค่าอานวยความสะดวก คือ ค่าตอบแทนเล็กน ้อยทีไ่ ด ้ให ้แก่ข ้าราชการหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ เพือ
่ แลกเปลีย
่ นกับการ
ให ้บริการทีผ
่ ู ้จ่ายจะได ้สิทธิพเิ ศษมากกว่าผู ้ทีไ่ ม่ได ้จ่ายค่าอานวยความสะดวก
โดยปกติค่าอานวยความสะดวกนี้จะจ่ายเพื่อ ให ้ช่วยเร่งดาเนินการ หรือเพื่อให ้มั่น ใจในผลงานทีจ
่ ะได ้รับ จากการ
ปฏิบัตริ าชการของภาครัฐ หรืออาจจะเป็ นกรณีเกีย
่ วกับการกระทาของข ้าราชการหรือเจ ้าหน ้าทีร่ ัฐ เพือ
่ อานวยความ
สะดวก โดยไม่คอ
่ ยเคร่งครัดในการตรวจสอบหรือปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบหรือวิธก
ี ารเหมือนกับกรณีปกติมากนั ก
5)

ของขว ัญ

ของขวัญ ได ้แก่ สิง่ ของ และผลประโยชน์ใดๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน
6) การร ับรอง
การรับรอง ให ้หมายความรวมถึง การบริการต ้อนรับ การเดินทาง โรงแรม อาหาร เครือ
่ งดืม
่ สิง่ บันเทิง หรือ การจัด
กิจ กรรมใดๆ (การเข ้าร่ ว มในกิจ กรรมหรือ การชมกิจ กรรม) ทุ ก รู ป แบบ เช่น การแข่ ง ขั น กีฬ า การแสดงละคร
คอนเสิรต
์ ศิลปะวัฒนธรรม การมอบรางวัลหรือพิธก
ี ารต่างๆ ตลอดจนการใช ้จ่ายข ้างต ้นทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยตรงกับการ
ส่งเสริมธุรกิจ การให ้ความรู ้ความเข ้าใจในผลิตภัณฑ์ และการจัดกิจกรรมด ้านการตลาด
7)

การให้ความสน ับสนุนหรือการบริจาค

การให ้ความสนั บ สนุ น หรือ การบริจาค อาจอยู่ในรูป ของเงิน สนั บ สนุ น หรือ เงิน บริจาค ซึง่ ให ้รวมถึง สิง่ ของ สิน ค ้า
ิ อืน
อุปกรณ์ สถานที่ หรือทรัพย์สน
่ ใดเพือ
่ สนับสนุนองค์กรต่างๆ หรือบุคคลภายนอก
8)

การให้ความสน ับสนุนหรือการบริจาคเพือ
่ การเมือง

การให ้ความสนับสนุนหรือการบริจาคเพือ
่ การเมือง อาจจะเป็ นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน (เช่น การบริจาคอุปกรณ์ หรือ
เครือ
่ งมือใดๆ การให ้บริการด ้านเทคนิคอืน
่ ใด หรือการทีพ
่ นั กงานอุทศ
ิ ตนโดยการใช ้เวลาการทางาน ฯลฯ) ไม่วา่ จะ
โดยทางตรงหรือทางอ ้อม
9)

การข ัดแย้งทางผลประโยชน์

การขัดแย ้งทางผลประโยชน์ คือ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ระหว่างส่วนบุคคลของบุคลากรของบริษัท ซึง่ รวมถึง
ครอบครัว ญาติ หรือบุคคลอืน
่ ใดทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ใกล ้ชิด กับผลประโยชน์ของบริษัท
10) ข้าราชการและ/หรือเจ้าหน้าทีข
่ องร ัฐ
ข ้าราชการหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ รวมถึงข ้าราชการ เจ ้าหน ้าที่ หรือพนักงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของตัวแทน
ภาครั ฐ ใดๆ หรือ ผู ส
้ มั ค รรั บ การเลือ กตั ้ง หรือ สมาชิก พรรคการเมือ ง องค์ก รสาธารณะระหว่า งประเทศ (เช่ น
สหประชาชาติ ธนาคารโลก ฯลฯ) หรือ บุค คลใดๆ ก็ ต าม ทีไ่ ด ้รั ก ษาราชการ รั ก ษาการ หรือปฏิบัต ริ าชการ หรือ
ปฏิบัต ห
ิ น า้ ที่ในนามของกลุ่ม ทีก
่ ล่าวมาข ้างต ้น รั ฐบาลให ้รวมถึงหน่ ว ยงานของรั ฐ ในระดับ ท ้องถิน
่ ภูม ภ
ิ าค และ
ระดับชาติ ทัง้ ทีเ่ กีย
่ วกับอานาจนิตบ
ิ ญ
ั ญัต ิ อานาจบริหาร และอานาจตุลาการ
------------------------------------------------------------------
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ั
คาประกาศเจตนารมณ์และคามน
่ ั สญญาของพน
ักงาน
่ั
ในการประพฤติปฏิบ ัติตามนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชน
ข ้าพเจ ้าขอให ้คามั่นสัญญาและคารับรองไว ้ต่อบริษัท ดังต่อไปนี้


ข ้าพเจ ้าได ้อ่าน ได ้เข ้ารับการฝึ กอบรม และมีความเข ้าใจนโยบายการต่อต ้านการติดสินบนและการต่อต ้าน
่ ทีบ
การทุจริตคอร์รัปชัน
่ ริษัทได ้กาหนดไว ้อย่างชัดเจนแล ้ว



ข ้าพเจ ้าขอให ้ค ายืน ยั น ว่า ข ้าพเจ ้าจะยึด มั่ น ปฏิบั ต ต
ิ ามรายละเอีย ดข ้อก าหนดต่ า งๆ ของนโยบายการ
่ นีต
ต่อต ้านการติดสินบนและการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
้ ลอดช่วงระยะเวลาของการจ ้างงานกับบริษัท



ข ้าพเจ ้าจะไม่เข ้าไปยุ่งเกีย
่ ว พั วพั น หรือมีสว่ นร่วมหรือสนั บสนุ นใดๆ ในการกระทาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการติด
สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชั่นในขณะทีข
่ ้าพเจ ้าปฏิบัต ห
ิ น ้าทีข
่ องข ้าพเจ ้า หรือ ปฏิบัตห
ิ น ้าทีใ่ นนามของ
บริษัท หรือปฏิบต
ั ใิ นฐานะส่วนตน ตลอดช่วงระยะเวลาของการจ ้างงานกับบริษัท



ข ้าพเจ ้ารับทราบเป็ นอย่างดีวา่ การยึดถือปฏิบัตต
ิ ามนโยบายนี้จะเป็ นรากฐานสาคัญและเป็ นเงือ
่ นไขหนึ่ง
ของความต่อเนื่องในการว่าจ ้างงาน และการคงความสัมพันธ์ในการจ ้างงานทีม
่ ต
ี อ
่ กันกับบริษัท ซึง่ บริษัทมี
ความเคร่งครัดและเข ้มงวดต่อหลักปฏิบัตข
ิ อง “ความอดทนเป็ นศูนย์” โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให ้กับการ
กระทาการฝ่ าฝื นใดๆ ซึง่ จะมีการสอบข ้อเท็จจริง และมีการลงโทษผู ้กระทาผิดตามความเหมาะสม ดังนั น
้
่
หากข ้าพเจ ้าฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายการต่อต ้านการติดสินบนและการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
นี้ ข ้าพเจ ้ายินยอมรับโทษตามทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อตกลงในการว่าจ ้างงานและตามนโยบายทีเ่ กีย
่ วข ้องของ
บริษัท



ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าได ้พบเห็นหรือมีประเด็นใดๆ เกีย
่ วกับการฝ่ าฝื นนโยบายการต่อต ้านการติดสินบนและการ
ต่อ ต ้านการทุจ ริต คอร์รัป ชั่น นี้ ข ้าพเจ ้าจะรายงานหรือ ร ้องเรีย นกรณี ก ารฝ่ าฝื นดัง กล่า วนั ้น ต่อ ที่ป รึก ษา
จรรยาบรรณ หรือบุคคลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องของบริษัทโดยทันที

่ -นามสกุลพนั กงาน
ชือ

_______________________

เลขประจาตัว

_______________________

บริษัท/โรงงาน

_______________________

วัน/เดือน/ปี

_______________________

ลายเซ็น

_______________________

23

Anti – Bribery
and
Anti – Corruption
Policy

Table of Contents

Page

1.

Introduction

3

2.

Scope and Applicability

3

3.

Responsibility for Revision and Distribution of the Policy

4

4.

Policy and Law

4

5

Policy Details
5.1 Fraud and Extortion

6

5.2 Bribery

6

5.3 Facilitation Payments

7

5.4 Providing or Receiving Gifts and Hospitality

8

5.5 Sponsorships or Donations

11

5.6 Revolving Door

12

5.7 Conflict of Interest

12

5.8 Third Party Due Diligence

13

5.9 Procurement Process

14

5.10 Use of Company Assets

14

5.11 Mergers, Acquisitions and Joint Ventures

14

6.

Human Resources Management, Training and Communication

14

7.

Record Keeping and Internal Accounting Controls Provisions

15

8.

Risk Assessment and Evaluation

17

9.

Investigation

17

10.

Summary of Responsibilities

18

11.

Breaches, Penalties and Reporting of Violations

19

12.

Non – Retaliation Policy

20

13.

Queries and Assistance

20

14.

Appendix
14.1 Glossary and Guidance

21

14.2 Declaration of Intent and Commitment of Employee

23

2

1. INTRODUCTION
Tata Steel (Thailand) Public Company Limited (“TSTH” or the “Company”) is committed to the
prevention, deterrence and detection of fraud, bribery and all other corrupt business practices. It is
the Company’s policy to conduct its business activities with honesty, integrity and the highest possible
ethical standards.
The Company became a signatory to “Thai Private Sector Collective Action Against Corruption” on
February 21, 2014 and has been a certified member since January 22, 2016, and has been recertified on
August 5, 2019 with the objective to creating a coalition against corruption that will cooperate with the
government and business sector, civil society, the media, and international organizations to foster
cleaner business practices.
2. SCOPE AND APPLICABILITY
The Anti – Bribery and Anti – corruption Policy (hereinafter referred to as “The Policy”) states the
Company’s position with regards to all such acts which would constitute bribery and corruption. The
Policy sets out the minimum standards to assist TSTH and its personnel to prevent, detect and report
corruption and bribery. In this regard, Personnel of the Company and its Associated Parties, in their
business conduct, shall comply with all applicable laws and regulations of Thailand, in letter and in
spirit, including the good corporate governance in all the territories in which they operate.
The policy supports the principles laid out in the Tata Code of Conduct (TCoC) and should be read in
conjunction with:
(i)
Tata Code of Conduct (TCoC)
(ii) Whistle Blower Policy
(iii) Policy on Prevention of Insider Trading
(iv) Providing or Receiving Gift and Hospitality Policy
(v) Ethics Consequence Management Framework
(vi) Any guidance published pursuant to this policy
(vii) Any other relevant policies as may be implemented from time to time
This Policy shall apply to:
(i)
All individuals associated with TSTH at all levels, including Board members, directors, senior
executives, officers, employees (whether permanent, fixed - term or temporary), trainees,
seconded staff, volunteers, interns or any other person associated with TSTH (“Company
Personnel”).
(ii) All subsidiaries and joint ventures (in respect of which the Company has
full and complete discretion to manage and control the business) and their subsidiaries
(“Associated Parties”). For joint ventures/subsidiaries jointly controlled by TSTH and others,
TSTH should discuss with its joint venture partner(s) how the principles set out in this Policy
can best be implemented.
(iii) Any individual or organization, who/which come into contact with TSTH during the course of
conducting its business or transaction with TSTH and also includes actual and potential
suppliers, consultants, sales and other representatives, distributors, independent contractors
and subcontractors, agents, advisers, joint ventures and government & public bodies (including
their advisors, representatives and officials, politicians and political parties) (“Third Party”).
These Third parties are required to comply with (in addition to the TCoC) the principles set out
in this Policy. TSTH may also, in certain cases, expressly require such third parties to comply
with all aspects of this Policy.
(iv) Such other persons/entities as may be identified from time to time.
Collectively referred to as “Relevant Personnel”.
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Compliance with this Policy is of fundamental importance and is a condition of continued employment
or association with TSTH. The Company shall have a strict “Zero - Tolerance” approach to any
violations and any alleged breach will be investigated and disciplinary action taken as appropriate.
Failure to comply with this Policy may expose the Company to substantial risk and could jeopardize its
operations and reputation. Personnel of the Company and associated parties should also be aware
that violations of this Policy may expose TSTH and/or personnel and/or other Associated/Third Parties
to criminal, civil and regulatory penalties including fines and imprisonment.

3. RESPONSIBILITY FOR REVISION AND DISTRIBUTION OF THE POLICY
The revision and distribution of this policy is the responsibility of the Ethics Counsellor, Tata Steel
(Thailand) Public Company Limited to propose to the Audit and Risk Review Committee for
consideration before proposing to the Board of Directors for approval.

4. POLICY AND LAW
Corruption is the abuse of entrusted power for private and usually commercial gain. In other words, it
is the misuse of a public office or power for private gain or the misuse of private power in relation to
business outside the realm of government. By wrongly benefiting a few individuals who abuse their
power or position, corruption creates unfair competition, damages innovation and undermines
integrity.
Because of the damage corruption does to the public good, nearly all countries outlaw any such
practice. In addition, each country has its own set of Anti – Corruption Laws that have to be followed.
Nearly all Anti – Corruption laws prohibit an offer, payment, and promise to pay or authorisation of
payment of any money, gift, or anything of value to any government official for purposes of:
 Influencing any act or decision of the government official,
 Inducing him or her to do any act in violation of his or her lawful duties,
 Securing an improper advantage
 Inducing him or her to use his or her influence with a government official, in order to assist in
obtaining or retaining business or to direct business to anyone.
In addition, according to the laws applicable in some countries corruption is considered a criminal
offence even in the event that the payment of a bribe would not be made in order to assist in
obtaining or retaining business. In other words, the act of corrupting someone in order to induce him
or her to act or refrain from acting in the exercise of his or her functions is also considered a criminal
offence.1
1

Anti - corruption Laws do not just apply to the person who pays the bribe or offers anything of value – they also apply to the
people who have taken action in furtherance of the same. For example, Anti - corruption Laws could apply to anyone who:
•
approves or authorises the payment;
•
creates or accepts false invoices;
•
relays email instructions to pay or accept a bribe or kickback;
•
covers up an illegal payment;
•
knowingly cooperates in the payment of a bribe;
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For Thailand, according to the Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561 (2018), Section 176,
published in Government Gazette, dated July 21, 2018, there are important matters relating to the
determination of offenses of person and juristic person related to bribery to the official as follows:
Section 176
Any person who gives, offers to give, or promises to give any property or benefit to a
public official, foreign public official, official of a public international organisation with an intent to
induce such person to wrongfully perform, not perform or delay the performance of any duty in his or
her office shall be liable to an imprisonment for a term of not exceeding five years or a fine of not
exceeding one hundred thousand Baht or to both.
In case the offender under paragraph one is a person associated with any juristic
person and the action was taken for the benefit of such juristic person, provided that such juristic
person does not have in place appropriate internal control measures to prevent the commission of
such offence, the juristic person shall be deemed to have committed the offence under this Section
and shall be liable to a fine of one to two times of the damages caused or benefits received.
The juristic person under paragraph two shall mean juristic person established under
Thai laws and juristic person established under the foreign laws which operates business in Thailand.
A person associated with a juristic person under paragraph two shall mean a
representative, employee, agent, affiliated company, or any person acting for or on behalf of such
juristic person, regardless of whether having the power or authority to take such action.

Tata Steel takes a zero - tolerance approach to corruption and is committed to carrying
out its business with fairness, integrity, transparency and the highest possible ethical
standards. The Company does not, either directly or indirectly, through intermediaries or other third
parties, solicit, receive, offer, promise or provide any financial or other advantage of material value or
otherwise exercise improper influence in its dealings with other businesses, or with government or
public officials with the intention of obtaining any improper advantage in the conduct of its business.
All persons required to comply with this policy with strict responsibility. The Company has a policy to
protect and not to demote, punish or cause any negative consequence to personnel of the Company
and Associated Parties who turns down the bribery and corruption, including the whistle blower or
complainant even if the action results in loss of business opportunities. The Company shall apply the
protection measure for the whistle blower or complainant which determined in the whistle blower
policy to the protection of employees who refuse bribery and corruption for ensuring that the
Company’s business is undertaken with the utmost integrity, these are explain in details in the next
section with regard to the following matters:
• Fraud and Extortion
• Bribery
• Facilitation Payments
• Providing or Receiving Gift and Hospitality
• Sponsorships or Donations
• Revolving Door
• Conflict of Interest
• Third Party Due Diligence
• Procurement Process
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• Use of Company Asset
• Mergers, Acquisitions and Joint Venture
5. POLICY DETAILS
5.1

Fraud and Extortion

Fraud and extortion are criminal offences. The Company prohibits the direct or indirect demand for or
acceptance of any advantage, through deception, intimidation or otherwise, which is used for the
benefit of any employee, Third Party (ies), Associated Parties or the Company.
5.2

Bribery

The offering, paying, soliciting or accepting of bribes or kick - backs (including facilitation payments)
to or from any person or entity whether in the public or private sector or government is strictly
prohibited.
The Company is committed to ensuring that no bribes, kickbacks or payments or advantages are
solicited from or given to any person, whether in the public or private sector, for any purpose.
All Relevant Personnel are prohibited from:
 Giving or offering bribes, kickbacks, or similar payment or consideration of any kind, whether at
home or abroad, to any person or entity (including but not limited to any customers or potential
customers, government official, political party, candidate for political office or any intermediaries,
such as agents, attorneys or consultants).
and/or
 Accepting or receiving bribes, kickbacks, or similar payment or consideration of any kind, whether
at home or abroad, from any person or entity (including but not limited to any customers or
potential customers, government official, political party, candidate for political office or any
intermediaries, such as agents, attorneys or consultants).
which is intended to, or which may be perceived as being intended to:
 Influence official acts or decisions of that person or entity or that of the Company.
 Obtain or retain business or a business advantage for/from, or direct business to/from, the
Company.
 Secure any improper advantage for the Company or to any entity that he/she represents.
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5.3

Facilitation Payments

TSTH prohibits facilitation payments. The practice of providing facilitating payments directly or
indirectly for or on behalf of the Company is strictly forbidden.
Facilitation Payments are known to be prevalent in many countries and industry sectors. There may
be concerns, that the inability to make such payments may cause difficulties in doing business and
that this may result in loss of income or contract.
The guidance given below intends to assist in circumstances when Facilitation Payments are
demanded.

Guidance on how to avoid making Facilitation Payments
Corrupt government officials demanding payments to perform routine government actions may often
put people acting on behalf of the Company in very difficult positions. While there is no easy solution
to the problem, the following steps may provide the necessary guidance:
 Insist on official receipts for any payments made.
 Report suspicions, concerns, queries and demands for Facilitation Payments to superiors and senior
management and to local enforcement authorities and refuse to make such payments.

Exceptional Circumstances
While TSTH remains committed to its policy prohibiting Facilitation Payments, it recognises that there
may be exceptional circumstances in which an official immediately threatens or compromises the
personal safety and security of an individual concerned (or another) in order to procure such
payment.
Any payment made under such exceptional circumstances must be reported immediately to
Department Manager/Senior Department Manager (in case of Company Personnel) and Senior
Management and through them to the Ethics Counsellor. A record of such payment along with a
description of the circumstances under which such payment was made must be maintained at all
times.
In addition to the same, a report must be submitted to the Audit and Risk Review Committee as soon
as possible after the event, so that the incident can be properly recorded, reviewed and accounted for
with the authorities.
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5.4

Providing or Receiving Gifts and Hospitality

Gifts and Entertainment
All Relevant Personnel are prohibited from providing or receiving gifts, entertainment or anything of
value to any person or entity in connection with Company business unless it is provided or received in
accordance with:
 This Policy,
 The Tata Code of Conduct,
 Providing or Receiving Gifts and Hospitality.
The Company acknowledges that the giving and receiving of nominal benefits (such as small gifts,
meals and entertainment) is a common business practice and is intended to strengthen and build long
term business relationships. All relationships with those who the Company deals with should be
cordial, but must be on an arm’s length basis. Nothing should be accepted, nor should the Personnel
of the Company and its Associated Parties have any outside involvement, that could impair, or give
the appearance of impairing their/its ability to perform his/her duties or to exercise business
judgment in a fair and unbiased manner.
Providing or receiving gifts and hospitality varies between countries and sectors and what may be
normal and acceptable in one country may not be so in another. To avoid committing a bribery
offence, gift and hospitality must be:
 Reasonable and justifiable in all the circumstances.
 Intended to improve the image of TSTH, present its products in a better manner or establish cordial
relations.
Before a benefit (whether given or received) can be considered proper and legitimate under this
Policy, certain criteria must be met. In general, the benefit in question must:
 be bona fide;
 Be appropriate under the circumstances
 be moderate and reasonable;
 not embarrass TSTH by its nature;
 acceptable under the Laws and Customs;
 be provided in accordance with this Policy, the Tata Code of Conduct, Providing or Receiving Gifts
and Hospitality Policies (as applicable)
 Is given openly, not secretly and in a manner that avoids the appearance of impropriety
 be fully documented;
 be supported by original receipts; and
 be accurately recorded in the Company’s books and records.
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Guidance Note
Given below are a few examples of what would not be considered as appropriate or acceptable
whilst providing or accepting any Gift / Benefit / Hospitality.
a) Accepting an offer of a gift, compensation or benefits of any size from any person / entity which
is in negotiation with, or is submitting a proposal with the Company.
b) Giving, promising to give or offering any payment, gift, hospitality or advantage with the
expectation or hope that a business advantage will be given or received or to reward a business
advantage already given.
c) Giving, promising to give or offering any payment, gift or hospitality to a government official,
agent or representative to “facilitate” or expedite a routine procedure.
d) Accepting or soliciting any payment, advantage, gift or hospitality from a person / entity that
the Relevant Person knows or suspects is being offered with the expectation that it will obtain a
business advantage for such.
These points are merely illustrative in nature and the fact whether any benefit or hospitality given /
received is acceptable or appropriate shall be determined based upon the facts and circumstances
of each case.

All Relevant Personnel should familiarize themselves with the required approval processes and forms
set out in the applicable policies. The Company’s approval process considers not only the legal risks,
but also, the Company image and business risks, that any proposed benefit may present to the
Company.

Guidance
The following are some specific examples as to the Company’s policy on the giving and receiving of
gifts, and hospitality. However, it should be noted that these are simply examples – one should
refer to the policy of providing and receiving Gifts, and Hospitality for detailed guidance and
procedures.
a) Promotional Gifts
Promotional gifts which bear the Company logo may be given as gifts, provided they are given
in accordance with Providing or Receiving Gift and Hospitality Policy.
b) Moderate Meals
Meals are only considered to be acceptable if they are reasonable, moderate, and for a
legitimate business purpose, and do not carry business obligations or present potential for
embarrassment to the Company. Generally, meals provided or accepted in accordance with
specified permissible parameters specified in the policy of providing and receiving Gifts, and
Hospitality would be considered acceptable.
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Travel and Hospitality
On occasion, the Company may receive requests to host the employees of customers or potential
customers (who may or may not be government officials). Hosting refers to a situation where the
Company pays for all or part of the travel expenses of a third party. It does not include a situation
where the third party pays for their own travel expenses to visit the Company or its sites, unless such
payment is to be reimbursed by TSTH, whether in whole or in part. Therefore, it will be considered as
a welcome host.
All business travel and hospitality given or received must be moderately scaled and clearly intended
to facilitate business discussions. As a general guideline, business hospitality in the form of meals and
beverages is acceptable as long as it is in line with local laws and Company Policies.

Government Officials
Particular care must be taken with regard to Business Hospitality and Travel provided to government
officials. The Company may pay or reimburse government officials for reasonable travel and lodging related expenses or costs directly related to:
a) The promotion, demonstration of its products and services, or plant/office visit.
b) The entering into or execution of an MoU, Contract or Agreement between the Company and the
Government which the government official represents, provided, that the payment or
reimbursement of travel, entertainment and lodging expenses is permitted under local law and
any other applicable laws and subject to the prior written authorisation of the concerned Vice
President or above.
c) In each case, the purpose of the trip must be defined and approved in advance and
reimbursement is subject to “bona fide” supporting documentation and correspondence which
must be kept on file.
Cash payments or per diems should be avoided and reimbursements for travel and lodging - related
expenses should be paid to the government entity or agency rather than to the government official
directly.
Family members of government officials may not be invited to such trips or events. If a family
member nevertheless accompanies the relevant person to the trip or the event, TSTH will not pay or
reimburse any expenses of such family member.
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5.5

Sponsorships or Donations

Sponsorships or Political Donations
The Company shall not directly or indirectly donate or sponsor any monetary or non - monetary
contributions (i.e. donations of equipment, free technical services or the Employees donating their
time during working hours, etc.) for specific political party or candidate or campaign. However, the
Company, on the other hand, does not accept any political support or contributions.
In exceptional circumstances, if a contribution is made to support the democratic system, it must not
be prohibited under any applicable law or made with the expectation of favorable treatment in return.
Before making a donation or sponsorship, a requisition form naming the recipients(s) and describing
the purpose of the donation or sponsorship, along with all other supporting documents, must be
submitted to the Board of Directors for approval.
The Employees are able to participate in political activities under the terms of the Constitution, but
they must not claim the status of being an employee of the Company or use any of the Company’s
property or equipment for the purpose of support or participation in political activities. If the
Employees engage in political activities, there must be no adverse impact on the business affairs of
the Company and hey must take particular care not to imply that they are acting on behalf of the
Company in any way.

Sponsorships or Social Contribution Payments
The Company may contribute or sponsor events associated with the social, environment and
economic development of organizations and communities in the geographies in which it operates.
These payments may be charitable donations, training obligations, or social contribution payments. In
addition, these sponsorships or contributions may either arise out of an agreement or as in most
cases with the Tata Group, be on a wholly voluntary basis.
Whether within or outside of a contract, all such

types of payments or sponsorships must

transparent, documented, made in accordance with applicable local laws and assessed for compliance
with this policy and any related procedures.
It should be noted that the existence of a contractual obligation or the fact that the payment is legal
under any applicable local laws or regulations may not shield the Company from liability if it is proved
that they are in violation with the provisions of specific Anti – Corruption Laws in force in the
geographies in which it operates.

Sponsorships or Charitable Donations
As part of its Corporate Social Responsibility Policy, the Company may sponsor or support local
charities. The Company believes in sponsorships or contributing to the organizations or communities
in which it does business and permits reasonable donations to charities.
However, the Company needs to be certain that sponsorships or charitable donations are not
disguised illegal payments to government officials or others in violation of the Anti – Corruption and
other Laws in the various geographies it operates.
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Before making any such sponsorships or donations, the Company should ensure that:
 Such sponsorships or charitable contribution is not dependent on, nor made to win, a business deal.
 The sponsorships or contribution is always made to the Charity and not sponsor or contribute to
any particular individual.
 As far as possible, sponsorships or contributions should only be made to charitable organisations
which are registered under the laws of the country.
 A thorough background check on the charity should be carried out in all cases especially to ensure
that the charity does not act as a conduit to fund illegal activities in violation of Anti - money
Laundering Laws , Anti - terrorism Laws and other applicable laws.

Any sponsorships or donation to a charity by the Company should not create even the
appearance of an impropriety or violation of any applicable laws or regulations.
Such charitable sponsorships or donations / payments should be approved by only the authorized
persons as per the specified Authority Table. In addition, the authorisation should clearly lay out the
limits of the amount that may be sanctioned by such persons. In any case, a statement showing the
amount of such social and charitable contributions made must be placed before approval.

The circumstances under which sponsorships would be acceptable.
The circumstances under which sponsorships would be acceptable must be controlled to ensure that
it does not use as a channel to facilitate corruption. The Company will provide sponsorship to
organizations or third parties under the support of the Company’s activities in the following cases:
• Activities to promote corporate image.
• Marketing activities to raise awareness of the Company’s brand.
• Corporate Social and Environmental Responsibility Activities.
 Public relations

activities such

as

press conferences,

project

launch,

contract

signing,

meeting/seminar, celebration of the founding anniversary of the organization, plant/office visit, etc.
 Any other activities that support the Company’s business operations without involvement in
corruption.
5.6

Revolving Door

The Company strictly prohibits employment of government official who is still in position to work for
the Company in any position whether it is a director, consultant, executive or employee at all levels
that cause conflict of interest or contrary to legal requirements. This includes prohibiting the hiring of
former government personnel who previously worked for regulators directly related to the Company.
5.7

Conflict of Interest

All personnel of the Company and Associated Parties are responsible for strictly complying with the
mentioned subject as per the Company defined in Tata Code of Conduct, Section D. Our Employees,
Clause 13 and 24 – 28.
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5.8

Third party due diligence

The Company recognizes that there are circumstances in which relationships with third parties (such
as agents and consultants) will be required or prudent from a commercial perspective.
However, public corruption often occurs when companies use third parties as intermediaries to obtain
business or influence action on their behalf. Please note that Anti – Corruption laws in several
countries do not always differentiate between acts made by the Company or by someone acting on
the Company’s behalf.
As such, the Company can face liability under Anti – Corruption laws based on improper payments
made by its subsidiaries, joint venture or other business partners, agents, consultants, referral
partners, resellers, suppliers or anyone performing services on the Company’s behalf, regardless of
whether the Company had any knowledge of the improper payments. For that reason, it needs to be
ensured that TSTH only deals with third party intermediaries who are prepared to adopt ethical
standards of business conduct comparable to the Company.
The Company expects all Third Parties doing business with it to approach issues of anti-bribery and
anticorruption in a manner that is consistent with the principles set out in this Policy. It is also
essential that all Third Parties cooperate and ensure compliance with these standards, to continue the
business relationship.
In circumstances where third party relationships are required, the Company must choose its agents,
consultants, referral partners, resellers and other representatives very carefully.
The following procedures must be followed whilst engaging any Third Party:
(i) Prior to entering into an agreement with any such third - party, appropriate due diligence must be
performed in accordance with the existing policies and procedures to review the integrity records
of any Third Party in light of the perceived levels of risk before entering a commercial relationship
with them.
(ii) The engagement process including the final approval of the selection of any Third Party should be
fully documented and up to date records maintained.
(iii) It is the responsibility of the relevant procurement, manufacturing, sales or support team looking
to engage an agent, consultant, channel partner, reseller or any other representative to ensure
that each such Third Party is fully briefed on this Policy and have made a formal commitment in
writing to abide by it.
(iv) All agreements entered into with Third Parties should include appropriate wording terminating the
agreement in the event the Third Party (ies) fails to abide by this Policy

Personnel of the Company and Associated Parties, should never do through any third
party what they would not do themselves.
Authorising or encouraging any third party, including a distributor, reseller or referral partner to pay
bribes or engage in other misconduct is a violation of Company policy and Anti – Corruption laws.
Even the knowledge of an improper payment or illegal activity can lead to civil and criminal liability
against the Company and quite possibly for the individual with knowledge
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In the event of any doubt on the integrity of a Third Party, it is the employee’s responsibility to
contact his/her Superior who in turn must inform the Ethics Counsellor.
5.9

Procurement Process

At all times the system of internal controls with regard to supplier/vendor selection must be adhered to.
Supplier/vendor selection must never be based on receipt of a gift, entertainment, hospitality or
payment.
The process of supplier/vendor selection must be properly documented at all times.
5.10 Use of Company Assets
Relevant Persons have a responsibility to protect the Company’s assets from theft, loss, abuse,
unauthorised use or disposal. They must use company assets only for purposes related to conducting
their official responsibilities and may use company assets for other (including personal) uses only
when properly authorised according to the Company’s Delegation of Authority.
5.11 Mergers, acquisitions and joint ventures
It is TSTH’s policy to undertake appropriate and reasonable due diligence on the reputation and
integrity of any business in which it invests.

6. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, TRAINING, AND COMMUNICATION

Human Resources
The Company has established policies and systems of human resources management that reflect the
Company’s commitment to anti-bribery and anti-corruption policies which are part of the Company's
adherence to the Tata Code of Conduct, started from recruitment and selection, training and
development, performance management system, compensation and benefits, promotion, and
organization structure to have proper segregation of work duties in order to create checks and
balances as well as any other actions to ensure that the Company has sufficient and appropriate
skilled resources and personnel to strictly implement this policy.

Training
The Company’s policy requires certain identified all Personnel of the Company, Associated Parties and
related employees in transactions that are at risk of bribery and corruption to successfully complete
the Company’s Anti – Bribery and Anti – Corruption training programs. All new directors and new
employees will receive the training course during orientation. The training Programs shall be adjusted
accordingly from time to time.
These programs may be conducted on - line or in - person and will be administered by the Company’s
Ethics Counsellor, internal and external instructors.
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Personnel required to undergo these training programs shall be informed via email or by their
respective Superior or Manager.
The programs are required to be completed within the specified timeframe. The programs shall not
be of a “one – time” nature and personnel will be required to repeat and complete the same at
regular intervals or each time the program is updated.
Failure to complete the programme will be viewed very seriously by the Company and
appropriate disciplinary action will be taken in all such instances.

Communication
The Company has proactively communicated the Anti - Bribery and Anti - Corruption policies,
procedures and measures as well as related policies and regulations including channels for raising
concerns, complaints, and suggestions through different channels such as orientation, intranet, the
Company’s

website

at

www.tatasteelthailand.com,

newsletters,

posters,

annual

reports,

meeting/seminar, arranging promotional activities, etc. in order to create knowledge and
understanding for Company Personnel and Associated Parties including business representatives and
partners in strict compliance with this Policy and related policies. Communication and disclosure to
the general public and other stakeholders are included.

7. RECORD KEEPING AND INTERNAL ACCOUNTING CONTROLS PROVISIONS
(a) Record Keeping, Accounting & Payment Practices
Company Personnel and its Associated Parties must follow all applicable standards, principles, laws,
regulations, and Company practices for accounting and financial reporting. In particular, Company
Personnel must be timely, complete, and accurate when preparing all required reports and records.
Company Personnel and its Associated Parties must obtain all required approvals in accordance with
the Company’s Delegation of Authority before proceeding. (Except in the case where the Delegation
of Authority allow self-approval). The owner department must prepare approval memo document to
request for approval, by specify sufficient details for approval as follows:
• In case of providing gift: specify details of providing gift such as the name of the donor, name of
the organization or person receiving the gift, the value of the gift, and the reasons for giving gifts,
etc. After providing gifts, the owner department must collect and deliver gift purchase receipts,
any photo of providing gift specified with date, month, and year may include, and send them to
the Finance and Accounting Department to record as evidence for the Company’s disbursement
and further auditing.
• In case of receiving gift: No approval is required before receiving the gift but must comply with
the Company's policy of providing or receiving gifts and hospitality.
 In case of providing hospitality: specify details of providing hospitality such as the date, time and
place of the hospitality, name of the organization or person receiving hospitality, name of the
organization or Company Personnel and its Associated Parties participating in the hospitality, the
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purpose of the hospitality, etc. After the hospitality, the owner department must collect and bring
hospitality receipt, specify the total number and name of people providing and receiving
hospitality, any photo of during hospitality, entertainment specified with date, month, and year
may include, and send them to the Finance and Accounting Department to record as evidence for
the Company’s disbursement and further auditing.
 In case of receiving hospitality: It has to be complied with the Company's policy of providing or
receiving gifts and hospitality.
 In case of providing any sponsorships or donations: specify the details of providing any
sponsorships or donations such as the project’s name, duration, objective, name of the recipient
of organization or charitable organization, amount of money or things, other support reasons, etc.
After providing the sponsorships or donations, the owner Department must collect and bring a
certificate of donation or receipt or letter of acceptance from the recipient, any photo of providing
sponsorships or donations specified with date, month, and year may include, and send them to
the Finance and Accounting Department to record as evidence for the Company’s disbursement
and further auditing.
Prior to paying or authorising a payment, Company Personnel and its Associated Parties should
ensure that no part of such payment is to be made for any purpose other than is fully and accurately
described in the Company’s books and records and must not be connected or related with bribery or
corruption.
No undisclosed or unrecorded accounts of the Company are to be established for any purpose, and
false or artificial entries are not to be made in the books and records of the Company for any reason
whatsoever.
Finally, personal funds must not be used to accomplish what is otherwise prohibited by this Policy,
Providing or Receiving Gifts, and Hospitality Policies or any of the Company's other policies.
(b) Financial Control Systems, Accounting Requirements & Responsibilities
It is the Company’s policy to maintain accurate, reasonably detailed records that fairly reflect its
transactions and disposition of assets, regardless of whether the transactions are domestic or
international.
Company Personnel and its Associated Parties is prohibited from making any false or misleading
statements in Company books and records with regard to any matter covered under this policy nor
shall they engage in any arrangement or provide any information that result in such prohibited acts.
The Finance and Accounting Department shall also maintain accounting procedures, financial
reporting and controls with regards to matters covered under this Policy.
The Internal Audit Office shall design an internal audit program taking into account the requirements
of this Policy.
Monitoring and auditing systems are in place to detect violations of the Anti – Bribery and Anti –
Corruption Policy, any other policies, and other applicable laws.
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In particular, the Company will monitor and review, through periodic compliance audits to be
conducted by the Internal Audit Office, the records of Company Personnel and its Associated Parties
who have discretionary authority over Company assets, who are likely to come into contact with
government officials.
These requirements apply to the Company and Associated Parties. For Associated Parties wherein
the Company directly or indirectly owns more than 50% of the voting shares or in which the
Company otherwise possesses management control, are required to adopt the same or equally
adequate and similar accounting and financial and internal control systems.
8. RISK ASSESSMENT AND EVALUATION
In furtherance of this Policy and the various policies and procedures implemented from time to time
thereunder, the Company will conduct regular risk assessments.
These assessments are designed to prevent and detect violations of this Policy. The assessments shall
focus on the following:

(i)
(ii)

Evaluating risk of exposure to corrupt activity that occur or may occur.
Evaluating the efficacy of the policy and measure in managing or mitigating risk of the
Company’s corruption.

(iii) Evaluating of the Company’s strategy to ensure compliance with the Policy and applicable Anti –
Corruption laws.

(iv) Effectiveness of monitoring mechanisms and
(v) Effectiveness of due diligence procedures undertaken prior to entering into arrangements with
Third Parties.
These assessments include a review of the Company’s books and records maintained by the Finance
and Accounting, Human Resources, Government Affairs or other relevant units pertaining to the gift,
and hospitality expenditures by Relevant Personnel on behalf of the Company. In addition, the regular
audits encompass records pertaining to social payments and donations to charities.

9. INVESTIGATION
In addition to the regular assessments described above, there may also be individual instances in
which the Company may wish to investigate a certain matter.
Such investigations may be undertaken by the Internal Audit Office or the Ethics Counsellor or
together.
Such investigations may also be undertaken by a written directive of the Board of Directors, Chairman
of the Audit and Risk Review Committee or President and CEO.
The investigation shall include an examination of the Company’s records, books and accounts and
such other documents as may be required. While performing this investigation, the investigation team
may obtain the assistance of any Company Personnel, and is authorised to retain accounting firms,
external counsel, independent consultants or such other parties as may be deemed necessary.
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10. SUMMARY OF RESPONSIBILITY
It is the Company’s intention to ensure that all Relevant Personnel comply with the requirements set
out in this Policy. This Policy should be read in conjunction with the Tata Code of Conduct and other
Company policies and procedures.
10.1

The Board of Directors is responsible for setting the policy and governing the system that
supports the effective anti-bribery and anti-corruption to ensure that all the Company’s
Relevant Personnel have recognized and complied with the Anti-Bribery and Anti-Corruption
Policies as well as being cultivated as a corporate culture.

10.2 The Audit and Risk Review Committee is responsible for considering and reviewing the Anti Bribery and Anti - Corruption Policies for business management. It also reviews the financial
and accounting reporting systems, internal control and internal audit systems, and risk
management system which include corruption risk in order to ensure that it meets international
standards, adequate, appropriate, modern and efficient. This includes receiving whistle blower
concerns about bribery and corruption, considering the results of investigation and penalties, as
well as preparing the results of investigation report to the Board of Directors regularly for
acknowledgment and reporting any urgent issues to President and CEO and reporting directly
to the Board of Directors for discussing the appropriate solutions.
10.3 The Internal Audit Office is responsible for monitoring and auditing the compliance with this
policy and related policies, guidelines, authority, regulations, law and regulatory requirements
to ensure that the process for recording financial reports, accounting process and information
storage have been designed and improved internal control system to be appropriate, adequate,
and sufficient to mitigate potential corruption risks and report to the Audit and Risk Review
Committee.
10.4 President and CEO, senior management team, executives and all supervisors are responsible for
the implementation of Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy effectively and comprehensively
throughout the organization, divisions, departments, and all areas of business operations by
establishing a system, promoting and supporting this policy. This includes communications to
all Relevant Personnel as well as reviewing the suitability of systems and measures to comply
with changes in business, rules, regulations and laws
10.5 The Finance and Accounting Department is responsible for maintaining and enforcing the
Company’s accounting and record - keeping policies, as well as maintaining the Company’s
system of internal controls to ensure that assets of the Company are adequately protected as
envisaged under this Policy and other applicable Company policies, practices and procedures.
At any time, assistance may be taken from the Legal and Regulatory Affairs Department and
Ethics Counsellor as and when required.
10.6 Ethics Counsellor is responsible for appropriate training for Company Personnel and its Associated
Parties with respect to this Policy, and for monitoring the implementation and maintaining proper
Anti – bribery and Anti – Corruption compliance and oversight as well as giving advice on the
implementation of this policy and any other related policies.
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11. BREACHES, PENALTIES, AND REPORTING OF VIOLATIONS
Violations of this policy, including involvement in any corrupt activities and failure to report actual or
potential breaches of this policy (or its associated procedures), will lead to disciplinary action in
accordance with applicable procedures.

Breaches and Penalties
Violations of this Policy will not be tolerated. Any Relevant Personnel who commit a violation this
Policy will subject to disciplinary action up to and including termination of employment in case of
Company Personnel and its Associated Parties. Penalties for directors must be fair in comparison with
those applied for employees. In case of Third Parties will also subject to the termination of any
business relationship with the Company.

Reporting of Violations
The Company is committed to reporting all instances of corruption and other forms of dishonesty to
the relevant authorities and to facilitating criminal action against the individuals concerned where
appropriate. The Company also reserves the right to proceed against the violator individually for any
losses arising from such actions.
It is the responsibility of all Relevant Persons to report any breaches, or potential breaches, of this
Policy to their Section/ Department Manager and above or other persons to whom they report or
through the Whistle Blower facility.
It should be noted that in certain circumstances, failure to report actual or suspected violations of this
policy may itself constitute a legal offence.

Wilful blindness
Turning a “Blind – eye” to a suspected violation can result in criminal penalties and civil liability both
for the Company and for individuals.
If anyone wilfully ignores or turns a blind eye to any evidence of corruption or bribery within the
organisation, action shall also be taken against such person. Although such conduct may be
“passive”, i.e. the person concerned may not have directly participated in or may not have directly
benefited from the corruption or bribery concerned, the wilful blindness to the same can, as the
company deems appropriate, carry the same disciplinary action as the intentional act.
Violations or suspected violations should be reported in the first instance to the Section/Department
Manager and above where such violation has taken place or other person to whom they report and
also to the Ethics Counsellor. For those who wish to remain anonymous, the violation may be
reported in accordance with the procedures set out in the Company’s Whistle Blower Policy.
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12. NON – RETALIATION POLICY
The Company will not take any adverse action against anyone for providing truthful information
relating to a violation of law or Company policy. The Company shall not tolerate any retaliation
against persons asking questions or making good faith reports of possible violations of this Policy.
Anyone who retaliates or attempts to retaliate will be disciplined. Any person who believes he or she
has been retaliated against may use the Confidential Reporting System as provided in the Whistle
Blower Policy.

13. QUERIES AND ASSISTANCE
Queries and assistance about this Policy can be directed to the Ethics Counsellor.

Revision has been approved by the Board of Directors on July 21, 2022
With Effect from July 21, 2022 onwards.
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Appendix: Glossary and Guidance
1) Bribe
A bribe is an inducement, payment, reward or advantage offered, promised or provided to any person
to influence his/her actions or decisions in order to gain any business, commercial, contractual,
regulatory, personal advantage or others advantages.
A bribe may be anything of value including cash, gifts, inside information, favours, corporate
hospitality or entertainment, offering employment to a relative, payment or reimbursement of travel
expenses, charitable donation or social contribution etc. It should be noted that the bribe may not
always be of a large value.
Some examples of bribes are as follows. This is not an exhaustive list:
(i) Lavish

gifts,

meals,

entertainment

or

travel

expenses,

particularly

where

they

are

disproportionate, frequent or provided in the context of on - going business negotiations
(ii) The uncompensated use of company services, facilities or property
(iii) Cash Payments
(iv) The provision of a benefit, such as an educational scholarship or healthcare, to a member of the
family of a potential customer / public or government official;
(v) Providing a sub - contract to a person connected to someone involved in awarding the main
contract.
(vi) Engaging a local company owned by a member of the family of a potential customer /
government official.
2) Bribery
Bribery is the direct or indirect offering, promising, giving, accepting or soliciting of a financial or
other advantage that results in an activity being performed improperly (for example in breach of
trust, in bad faith or in a biased manner).
The advantage may have been offered or received, or the improper performance undertaken, directly
or indirectly (for example, via a customer, agent, intermediary or supplier). The improper activity may
be connected with TSTH’s business (including the activity of employees or third parties working on
behalf of TSTH) or with the functions of government or other public bodies.
Bribery is unlawful in many jurisdictions in which TSTH operates. TSTH prohibits all forms of bribery.
3) Corruption
Corruption is a broad term covering a wide range of wrongdoings on the part of an authority or those
in power or those entrusted with significant authority through means that are illegitimate, immoral or
incompatible with ethical standards e.g. theft, bribery, fraud etc.
In other words, Corruption is the misuse of entrusted power (by heritage, education, marriage,
election, appointment or any other means) for private gain.
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Corruption is traditionally associated with a public official abusing her/his position. However, corrupt
practices can also occur within the private sector when a private sector employee abuses of her/his
position in the private entity for personal gain.
4. Facilitation Payments
Facilitation payments are small payments made government officials in exchange for providing a
service to which the payer is entitled even without the payment.
These payments are generally made in order to expedite or secure the performance of “routine
governmental actions,” which are limited to a narrow range of non - discretionary acts that are
ordinarily and commonly performed by a government official.
5) Gifts
Gifts would include any things and any other benefits both monetary and non-monetary.
6) Hospitality
Hospitality would include any form of hospitality, travel, hotel, food, drinks, entertainment or any
events (participating or watching) such as sporting events, theatrical events, concerts, cultural arts,
awards or ceremonies along with such expenses which directly related to promoting the business,
sharing knowledge of products and arranging marketing activities.
7) Sponsorships or donations
Sponsorships or donations may be in the form of financial support or donations. This includes things,
goods, equipment, places or any other assets to support organizations or outsiders.
8) Political Sponsorships or Contributions
Political sponsorships or contributions may be monetary or non-monetary (e.g. any tool or equipment
donation, any other technical services or the employee’s dedication by spending time working, etc.),
either directly or indirectly.
9) Conflict of interest
Conflict of interest is a conflict of interest between the individuals of the Company Personnel which
includes family, relatives or any other person who has a close relationship and the benefits of the
Company.
10) Government Official
A Government Official includes any official or employee of a government or government - owned
enterprise, any official or employee of a government agency or regulatory authority, any political
candidate or member of a political party, any public international organisation, any official or
employee of a public international organisation (e.g. United Nations, World Bank, etc.), or any person
acting in an official capacity for or on behalf of any of the foregoing. Government includes local,
regional, and national governments and the legislative, judicial, administrative and executive
branches.
---------------------------------------------------------------
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Declaration of intent and commitment of employees
To comply with Anti – Bribery and Anti – Corruption Policy
I would like to make commitment and affirmative to the Company as follows:


I have read, attended a training course, and have a clear understanding of the Anti – Bribery
and Anti – Corruption Policy determined by the Company.



I hereby confirm that I will adhere to the details of the requirements of the Anti – Bribery and
Anti – Corruption Policy during my employment terms with the Company.



I will not interfere, engage in, or participate in, or support to any acts involving bribery or
corruption while I perform my duties or performing duties on behalf of the Company or acting
on my own behalf during my employment terms with the Company.



I am fully aware that adherence to this policy will be a cornerstone and a condition of
continuity in employment and maintaining the employment relationship with the Company.
The Company shall have a strict “Zero - Tolerance” approach to any violations and any
alleged breach will be investigated and disciplinary action taken as appropriate. Therefore, if I
violate or fail to comply with this Anti – Bribery and Anti – Corruption Policy, I accept the
penalties set forth in the employment agreement and in accordance with the Company's
related policies.



If I have a concern about a violation of the Anti – Bribery and Anti – Corruption Policy, I will
report or file a complaint of such concerns to the Ethics Counselor or persons or related
person of the Company immediately.

Name:

_______________________

Employee ID

_______________________

Company/Plant

_______________________

Date/Month/Year

_______________________

Signature

_______________________
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