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1. ค าน า                     

บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“TSTH หรอื บรษิทั”) ยดึมั่นในพันธะสัญญาในการป้องกัน 

ยับยัง้และการตรวจหาการโกง การตดิสนิบน และการกระท าการทุจรติคอร์รัปชั่นทัง้ปวง บรษัิทมนีโยบายในการ

ก ากับดแูลและด าเนนิธรุกจิดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ โปร่งใส และมมีาตรฐานจรรยาบรรณในการด าเนนิธุรกจิใหอ้ยูใ่น

ระดบัสงูสดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

 

บรษัิทไดเ้ขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ของภาคเอกชนไทย เมือ่วนัที ่21 กมุภาพันธ ์

2557 ไดรั้บการรับรองใหเ้ป็นสมาชกิเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และไดรั้บการต่ออายุการเป็นสมาชกิเมื่อวันที ่ 

5 สงิหาคม 2562 โดยจะใหค้วามร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกจิ ภาคประชาสังคม สือ่มวลชนและองคก์รระหว่าง

ประเทศเพือ่สรา้งมาตรฐานการประกอบธรุกจิทีใ่สสะอาด 

2. ขอบขา่ยและการใชบ้งัคบั  

นโยบายการต่อตา้นการตดิสนิบนและการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น (ซึง่ต่อไปนี้เรยีกวา่ “นโยบาย”) ไดร้ะบุถงึ

มุมมองของบรษัิทในเรือ่งทีเ่กีย่วกับการกระท าการใดๆ ทีม่พีฤตกิารณ์สอ่ไปในทางทุจรติคอร์รัปชั่นและตดิสนิบน 

โดยไดก้ าหนดนโยบายนี้เป็นมาตรฐานขัน้ต ่าทีใ่ชบ้ังคับส าหรับบรษัิทและบคุลากรของบรษัิทในอันทีจ่ะกระท าการ 

เพื่อป้องกัน ยับยัง้ ตรวจหาและรายงานถงึการตดิสนิบนและการทุจรติคอรรั์ปชัน่ ทัง้นี้ ในการปฏบิัตงิาน บคุลากร

ของบรษัิท และบรษัิทย่อยบรษัิทร่วม ทุกคนจะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายไทยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด  

ทัง้ทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรและทีเ่ป็นไปตามเจตนารมณ์ในทกุจุดทีต่นปฏบิัตงิาน ตลอดจนตอ้งปฏบิัตใิหส้อดคลอ้ง

กบัหลกัธรรมาภบิาลทีด่ดีว้ย   

  นโยบายนี้ไดส้นับสนุนสง่เสรมิหลกัการส าคญัทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิของทาทา ซึง่จะตอ้ง

อา่น ศกึษาและยดึถอืปฏบิตัริ่วมกนักบั: 

(ก) จรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิของทาทา (Tata Code of Conduct: TCOC) 

(ข) นโยบายการรอ้งเรยีนการกระท าผดิจรรยาบรรณของทาทา  

(ค) นโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเพือ่การซือ้ขายหลกัทรัพย ์

(ง)  นโยบายการใหห้รอืการรับของขวญัและการรับรอง  

(จ)  กรอบมาตรการดา้นวนัิยและการลงโทษ 

(ฉ) แนวปฏบิตัใิดๆ ทีไ่ดก้ าหนดเพิม่เตมิตามนโยบายนี ้ 

(ช) นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ใดทีม่ผีลใชบ้งัคับเป็นครัง้ๆ ไป  

นโยบายนีใ้หน้ าไปปรบัใชก้บั: 

(ก) บคุคลทีม่คีวามสมัพันธโ์ดยตรงกบับรษัิทในทกุระดบัชัน้ รวมถงึคณะกรรมการบรษัิท กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

เจา้หนา้ที ่พนักงาน (ไม่วา่จะเป็นพนักงานประจ า พนักงานสัญญาจา้งพเิศษ หรอืพนักงานชัว่คราว) พนักงาน

ฝึกงาน พนักงานแลกเปลีย่น อาสาสมัคร นักศกึษาฝึกงาน หรอืบคุคลอืน่ใดทีม่คีวามสมัพันธโ์ดยตรงกับบรษัิท 

(“บุคลากรของบรษิทั”) 

(ข) บรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมทุนทัง้หลาย (ที ่TSTH มีอ านาจเต็มในการบรหิาร)  (“บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม") 

ส าหรับบรษัิทรว่มทนุที ่TSTH มอี านาจบรหิารร่วมกับผูอ้ ืน่ TSTH จะมกีารปรกึษาหารอืกันกับผูร้่วมทนุถงึวธิกีาร

ในการน านโยบายดงักลา่วนีไ้ปปรับใชใ้หด้ทีีส่ดุ  

(ค) บคุคลหรอืหน่วยงานใดๆ ทีไ่ดต้ดิตอ่และท าธุรกจิร่วมกบั TSTH รวมถงึผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ เจา้หนี้ คูแ่ขง่ทางการคา้ 

คูค่า้ ผูข้ายสนิคา้และบรกิารใหก้ับบรษัิท ทีป่รกึษา ตัวแทนจ าหน่าย ผูข้นสง่สนิคา้ ผูรั้บจา้งและผูรั้บจา้งชว่ง 

บริษัทร่วมทุน หน่วยงานราชการ (ซึ่งใหร้วมถึงที่ปรึกษา ตัวแทน ขา้ราชการ และเจา้หนา้ที่ของรัฐของ

หน่วยงานนั้นๆ ดว้ย) (“บุคคลที่สาม”) ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวนี้จะปฏิบัติตามหลักการนโยบายนี้

นอกเหนือจากจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของทาทา โดยในบางกรณี TSTH อาจจะแจง้ใหบุ้คคลทีส่าม

ปฏบิตัติามนโยบายนีท้ัง้หมด 

(ง) บคุคลหรอืหน่วยงานอืน่ใดทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสมเป็นครัง้ๆ ไป  

โดยรวมบคุคลทัง้หมดดงักลา่วขา้งตน้ จะเรยีกวา่ “บุคคลทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งสมัพนัธก์นั” 
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การยดึถอืปฏบิัตติามนโยบายนี้จะเป็นรากฐานส าคัญและเป็นเงือ่นไขหนึง่ของความตอ่เนื่องในการวา่จา้งงาน และ

การคงความสัมพันธท์ีม่ ีต่อกันกับ TSTH ทัง้นี้ บรษัิทจะมีความเคร่งครัดและเขม้งวดต่อหลักปฏบิัตขิอง “ความ
อดทนเป็นศูนย”์ โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนใหก้ับการกระท าการฝ่าฝืนใดๆ ซึง่จะมีการสอบขอ้เท็จจรงิ และมกีาร

ลงโทษผูก้ระท าผดิตามความเหมาะสม  

 
การฝ่าฝืนไม่ปฏบิัตติามนโยบายนี้ อาจท าใหบ้ริษัทตอ้งประสบกับความเสีย่งเป็นอย่างมากและก่อใหเ้กดิความ

เสยีหายตอ่การด าเนินธุรกจิและชือ่เสยีงของบรษัิทได ้ซึง่บคุลากรของบรษัิทและของบรษัิทย่อยบรษัิทร่วมจะตอ้ง
ตระหนักและระลกึไวเ้สมอวา่การฝ่าฝืนนโยบายนี้ อาจท าให ้TSTH และ/หรอืบคุลากรของบรษัิท และ/หรอืบรษัิท

ยอ่ยบรษัิทร่วม หรอืบคุคลทีส่ามตอ้งรับผดิตามกฏหมายทัง้ทางแพ่งและอาญา รวมถงึตอ้งไดรั้บโทษทัง้จ าและปรับ 

3. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในการทบทวนและเผยแพรน่โยบาย  
การทบทวน ปรับปรุงแกไ้ข และการเผยแพร่นโยบายนี ้เป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของทีป่รกึษาจรรยาบรรณ บรษัิท 

ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ทีจ่ะน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งเป็นผู ้
พจิารณากอ่นน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่อนุมัต ิ   

 

4. นโยบายและกฎหมาย 

การทจุรติคอรรั์ปชัน่เป็นการใชอ้ านาจทีต่นเองไดรั้บมอบหมายไปในทางทีม่ชิอบ ไม่วา่จะเพือ่ผลประโยชน์สว่นตน

หรอืเพื่อประโยชน์ในเชงิธุรกจิการคา้ก็ตาม หรอืกลา่วอกีนัยหนึง่ ก็คอื การใชอ้ านาจหนา้ทีข่องรัฐไปในทางทีผ่ดิ
เพือ่ผลประโยชน์สว่นตัว หรอืการใชอ้ านาจหนา้ทีข่องเอกชนเพือ่เอือ้ประโยชนใ์นทางธรุกจิทีอ่ยู่นอกเหนือขอบเขต

ของภาครัฐไปในทางทีม่ชิอบ เพื่อใหเ้กดิผลประโยชน์แก่ตนเอง หรอืกลุม่คนไม่กีค่นทีไ่ดก้ระท าการฝ่าฝืนอ านาจ
หรือต าแหน่งหนา้ทีข่องตนเอง การทุจรติคอร์รัปชั่นก่อใหเ้กดิการแข่งขันทีไ่ม่เป็นธรรม สรา้งความเสยีหายและ

ท าลายนวตักรรมหรอืความคดิรเิริม่ใหม่ๆ  ตลอดจนเป็นการบอ่นท าลายคณุธรรมและความซือ่สตัยส์จุรติ 

เนื่องจากการทุจรติคอร์รัปชั่นไดก้่อใหเ้กดิความเสยีหายและเป็นการท าลายความดงีามของสว่นรวม ซึง่เกอืบทุก
ประเทศถอืเป็นสิง่ตอ้งหา้มและผดิกฎหมาย นอกจากนี้ แต่ละประเทศยังไดม้กีารบัญญัตเิป็นกฎหมายการต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพื่อใหป้ระชาชนยึดถือปฏิบัตใินอันที่จะป้องกันและขจัดการทุจริต
คอรรั์ปชั่น โดยทีก่ฎหมายเกอืบทัง้หมดไดบ้ัญญัตหิา้มการเสนอ จ่าย และสัญญาวา่จะจ่าย หรือใหอ้ านาจในการ

จ่าย ซึง่เงนิ ของขวัญ หรือสิง่ของใดๆ ที่มีมูลค่าใหแ้ก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ของรัฐ เพื่อวัตถุประสงคต์่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้   

 เพือ่โนม้นา้ว ชกัจงูใหเ้กดิการกระท าการใดๆ หรอืตดัสนิใจใดๆ จากขา้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 

 เพือ่ชกัจูงใหเ้กดิการกระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนหนา้ทีต่ามกฎหมาย  

 เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสม 

 เพือ่ชกัจูงใหข้า้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐโนม้นา้วหน่วยงานของรัฐอืน่ใด ใหก้ระท าการเพือ่ชว่ยเหลอืใหไ้ดม้า 

หรอืรักษาไวซ้ึง่ธรุกจิ หรอืเพือ่การด าเนนิธรุกจิร่วมกนักบับคุคลใดๆ   

นอกจากนัน้ ในบางประเทศกฎหมายไดบ้ัญญัตใิหก้ารทุจรติคอรรั์ปชั่นเป็นการกระท าผดิกฎหมายอาญา ถงึแมว้่า
การจา่ยสนิบนนัน้จะไมไ่ดม้จีุดประสงคเ์พือ่ใหไ้ดม้า หรอืเพือ่รักษาธรุกจิก็ตาม หรอืกลา่วอกีนัยหนึง่ก็คอื การกระท า

ทจุรติคอรรั์ปชัน่ตอ่บุคคลใดๆ ก็ตาม เพือ่กระตุน้ ชกัจูงใหบ้คุคลนัน้ๆ กระท า หรอืละเวน้กระท าการใดๆ ทีม่อียู่ตาม
หนา้ทีข่องตน ถอืเป็นการกระท าผดิกฏหมายอาญา1 

                                                           
1กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ไมเ่พยีงแตใ่ชก้ับบคุคลทีจ่่ายสนิบน หรอืใหส้ ิง่ของใดๆ ทีม่มีลูคา่เทา่นัน้  แตยั่งรวมบังคับ
ใชไ้ปถงึบคุคลผูท้ีม่สีว่นสง่เสรมิใหเ้กดิการกระท าทจุรติคอรรั์ปชัน่ดว้ยเชน่เดยีวกัน เชน่ บังคับใชก้ับบคุคลดังตอ่ไปนี ้

• เห็นชอบ หรอือนุมัตกิารจ่าย 
• จัดท า หรอืยอมรับใบแจง้หนีป้ลอม 
• สง่ออกอเีมลเพือ่สัง่ใหจ้่าย หรอืรับเงนิสนิบน 
• ปกปิดการจ่ายเงนิทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย 
• รูเ้ห็นเป็นใจในการจ่ายสนิบน 
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ส าหรับประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. 2561 มาตรา 176 ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา ลงวันที ่21 กรกฎาคม 2561 มสีาระส าคัญเกีย่วกับการ

ก าหนดความผดิของบคุคลและนติบิคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหส้นิบนเจา้หนา้ที ่ดงันี ้

มาตรา 176  ผูใ้ดให ้ขอให ้หรอืรับวา่จะใหท้รัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดแกเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐ เจา้หนา้ทีข่องรัฐ

ต่างประเทศ หรือเจา้หนา้ทีข่ององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจใหก้ระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวงิการ

กระท าอนัมชิอบดว้ยหนา้ที ่ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหา้ปี หรอืปรับไมเ่กนิหนึง่แสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

ในกรณีทีผู่ก้ระท าความผดิตามวรรคหนึง่เป็นบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกับนติบิคุคลใดและกระท า

ไปเพือ่ประโยชน์ของนติบิคุคลนัน้ โดยนติบิคุคลดังกลา่วไมม่มีาตรการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกันมใิหม้ี

การกระท าความผดินัน้ นติบิุคคลนัน้มคีวามผดิตามมาตรานี้ และตอ้งระวางโทษปรับตัง้แต่หนึง่เท่าแต่ไม่เกนิสอง

เทา่ของคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอืประโยชนท์ีไ่ดรั้บ 

นิตบิุคคลตามวรรคสอง ใหห้มายความถงึนิตบิุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและนิตบิุคคลที่

ตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศทีป่ระกอบธรุกจิในประเทศไทย  

บุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้งกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ใหห้มายความถึงผูแ้ทนของนิติบุคคล 

ลกูจา้ง ตัวแทน บรษัิทในเครอื หรือบุคคลใดซึง่กระท าการเพื่อหรือในนามของนติบิุคคลนัน้ ไม่วา่จะมหีนา้ทีแ่ละ

อ านาจในการนัน้หรอืไมก็่ตาม 

 

บรษิทัยดึถอืหลกัปฏบิตัขิองความอดทนเป็นศูนย ์โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนใหก้บัการกระท าการทุจรติ

คอรร์ปัช ัน่ในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด ตลอดจนมคีวามมุ่งม ัน่ในการด าเนนิธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม 

ซือ่สตัยส์ุจรติ โปร่งใส และมมีาตรฐานจรรยาบรรณข ัน้สูงสุดเท่าทีเ่ป็นไปได  ้บรษัิทจะไม่ด าเนินการใดๆ  

ไม่วา่จะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผ่านคนกลาง หรอืบคุคลทีส่ามใดๆ เพือ่การเรยีกรอ้ง การไดรั้บหรอืใหไ้ดม้า 

การยืน่ขอ้เสนอ ใหส้ญัญา หรอืการจัดหาใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์ทางการเงนิ หรือผลประโยชน์อืน่ใดทีม่มีูลค่า 

หรอืผลการปฏบิัตใิดๆ ซึง่มาจากการทีไ่ปมอีทิธพิลโนม้นา้วทีไ่ม่เหมาะสมโดยร่วมกบับรษัิทใดๆ หรอืร่วมกับภาครัฐ 

หรอืขา้ราชการ และเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ดว้ยเจตนาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์ตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท  

จงึไดก้ าหนดใหบ้คุคลทัง้หลายตอ้งปฏบิัตติามนโยบายนี้ดว้ยความรับผดิชอบอย่างเคร่งครัด โดยบรษัิทมนีโยบาย

ใหค้วามคุม้ครองและจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบตอ่บคุลากรของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยบรษัิทร่วม 

ทีป่ฏเิสธการตดิสนิบนและการทุจรติคอร์รัปชั่น รวมถงึผูแ้จง้เบาะแสหรือรอ้งเรยีน ถงึแมว้า่การกระท านัน้จะท าให ้

บรษัิทตอ้งสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิก็ตาม ซึง่บรษัิทจะน ามาตรการการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือรอ้งเรียนทีไ่ด ้

ก าหนดไวใ้นนโยบายการรอ้งเรียนการกระท าผดิจรรยาบรรณมาปรับใชก้ับการคุม้ครองพนักงานทีป่ฏเิสธการตดิ

สนิบนและการทจุรติคอรรั์ปชัน่ดว้ย ทัง้นี้ เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่บรษัิทไดด้ าเนนิธุรกจิดว้ยคณุธรรม ความซือ่สตัยส์จุรติ

ในระดบัสงูสดุในเรือ่งตา่งๆ ซึง่มรีายละเอยีดของเนือ้หาทีจ่ะไดอ้ธบิายไวใ้นสว่นถัดไปดงัตอ่ไปนี้:-  

• การฉอ้โกงและการกรรโชก 

• การตดิสนิบน 

• การจา่ยคา่อ านวยความสะดวก  

• การใหห้รอืการรับของขวัญและการรับรอง  

• การใหค้วามสนับสนุน หรอืการบรจิาค 

• การจา้งพนักงานรัฐ 

• การขัดแยง้ทางผลประโยชน์  

• การสอบทานการด าเนนิกจิการของบคุคลทีส่าม  

• กระบวนการจัดหา 
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• การใชท้รัพยส์นิของบรษัิท  

• การควบรวม การเขา้ซือ้กจิการและการร่วมทนุ 

5. รายละเอยีดของนโยบาย 

5.1 การฉอ้โกงและการกรรโชก 

การฉอ้โกงและการกรรโชกเป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมายอาญา บรษัิทหา้มการเรยีกรอ้ง หรอืการสั่งการทัง้ทางตรง

และทางออ้ม หรือการยอมรับซึง่ผลประโยชน์ใดๆ ดว้ยวธิีการหลอกลวง ข่มขู่ หรือวธิีการอืน่ใด เพื่อใหไ้ดม้าซึง่

ผลประโยชนส์ าหรับพนักงาน บคุคลทีส่าม หรอืบรษัิทยอ่ยบรษัิทร่วม หรอืส าหรับบรษัิทเอง 

5.2 การตดิสนิบน 

การยื่นขอ้เสนอ การจ่าย การเรียกรอ้ง หรือการยอมรับการตดิสนิบน หรือเงนิใตโ้ต๊ะ (รวมถงึค่าใชจ้่ายเพื่อช่วย

อ านวยความสะดวกตา่งๆ) ทีม่ใีหก้ับหรอืไดรั้บมาจากบคุคลใดก็ตาม ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานของภาครัฐหรอืเอกชน 

ถอืเป็นขอ้หา้มโดยเด็ดขาด  

 

บรษัิทยดึมั่นในพันธะสัญญาในอันทีจ่ะใหม้ั่นใจไดว้่า การด าเนินธุรกจิของบรษัิทปราศจากซึง่การตดิสนิบน หรือ 

เงนิใตโ้ต๊ะ การจ่ายหรอืไดรั้บเงนิหรอืผลประโยชน์ตา่งๆ ทีม่าจากการเรยีกรอ้ง หรอืใหไ้ปยังบคุคลใดๆ ไม่วา่จะเป็น

หน่วยงานของภาครัฐหรอืเอกชน และไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตาม  

 

หา้มบคุคลทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งสมัพันธก์นัทัง้หมดในเรือ่งตา่งๆ ตอ่ไปนี้: 

 ให ้หรอืยืน่ขอ้เสนอในการตดิสนิบน เงนิใตโ้ต๊ะ หรอืเงนิในรูปแบบอืน่ใดทีค่ลา้ยคลงึ หรอืผลประโยชน์ใดๆ ไม่วา่

จะกระท าการภายในหรือนอกประเทศ ใหแ้ก่บุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ก็ตาม ทัง้นี้ จะไม่จ ากัดเพียงแค่ลูกคา้ 

หรือผูท้ีม่แีนวโนม้ว่าจะเป็นลูกคา้ ขา้ราชการ เจา้หนา้ทีข่องรัฐ พรรคการเมอืง ผูส้มัครเพื่อด ารงต าแหน่งทาง

การเมอืง หรอืคนกลางใดๆ เชน่ ตวัแทน ผูรั้บมอบอ านาจ ทนายความ หรอืทีป่รกึษา 

และ/หรอื 

 ยอมรับ หรือไดรั้บเงนิสนิบน เงนิใตโ้ต๊ะ หรือเงนิในรูปแบบอืน่ใดที่คลา้ยคลงึ หรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะ

กระท าการภายในหรอืนอกประเทศ จากบคุคล หรอืหน่วยงานใดๆ ก็ตาม ทัง้นี้ จะไม่จ ากดัเพยีงแคล่กูคา้ หรอืผูท้ี่

มแีนวโนม้วา่จะเป็นลูกคา้ ขา้ราชการ เจา้หนา้ทีข่องรัฐ พรรคการเมอืง ผูส้มัครเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

หรอืคนกลางใดๆ เชน่ ตวัแทน ผูรั้บมอบอ านาจ ทนายความ หรอืทีป่รกึษา 

ทีไ่ดก้ระท าไปโดยเจตนา หรอือาจรับรูไ้ดว้า่มเีจตนาเพือ่ทีจ่ะ: 

 โนม้นา้ว ชักจูงเจา้หนา้ทีใ่หก้ระท าการ ละเวน้กระท าการ หรือตัดสนิใจไปตามทีบุ่คคล หน่วยงาน หรือบรษัิท

ตอ้งการ 

 รับมา หรอืรักษาธรุกจิ หรอืผลประโยชน์ทางธรุกจิของบรษัิท 

 ใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์ทีไ่มเ่หมาะสมส าหรับบรษัิทหรอืหน่วยงานใดๆ ทีต่นเองเป็นตวัแทน 
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5.3  การจา่ยคา่อ านวยความสะดวก  

บรษัิทหา้มการจ่ายคา่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ทัง้โดยทางตรงและทางออ้มทีก่ระท าไปเพือ่บรษัิทหรอืในนามของ

บรษัิท ใหถ้อืเป็นขอ้หา้มโดยเด็ดขาด  

การจ่ายเงนิคา่อ านวยความสะดวกเป็นสิง่ทีพ่บไดอ้ยา่งแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ และในภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ 

ซึง่อาจมขีอ้ห่วงกังวลวา่ หากไม่จ่ายเงนิดังกลา่วนี้แลว้ อาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิความยุ่งยากในการด าเนินธุรกจิ และ

อาจสง่ผลใหต้อ้งสญูเสยีรายไดห้รอืสง่ผลเสยีหายตอ่การตกลงจัดท าสญัญาตา่งๆ  

แนวทางทีก่ าหนดไวด้ังตอ่ไปนี้ มจีุดมุ่งหมายทีจ่ะชว่ยชีแ้นะเมือ่ตอ้งเผชญิกับการเรยีกรอ้งการจ่ายคา่อ านวยความ

สะดวก 

แนวทางการหลกีเลีย่งการจา่ยเงนิคา่อ านวยความสะดวก  

การกระท าการทุจรติคอร์รัปชั่นโดยขา้ราชการหรือเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ทีเ่รยีกรับค่าอ านวยความสะดวก เพื่อปฏบิัติ

ราชการตามปกตใิดๆ มักท าใหพ้นักงาน ซึง่กระท าการในนามของบรษัิทตอ้งตกอยู่ในสถานการณ์ทีย่ากล าบาก 

ในขณะทีย่ังไมม่วีธิงีา่ยๆ ในการแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนีจ้ะชว่ยใหแ้นวทางปฏบิตัทิีจ่ าเป็นได ้

 ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีว่า่ บรษัิทจ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดรั้บใบเสร็จรับเงนิ เพือ่เป็นเอกสารประกอบการเบกิจา่ยเงนิตา่งๆ 

 รายงานเกีย่วกับเรือ่งทีบ่อกเป็นนัยๆ เรือ่งทีพั่วพัน ค าถาม หรอืขอ้เรยีกรอ้งส าหรับคา่อ านวยความสะดวกใหก้ับ

ผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้รหิารระดบัสงูใหไ้ดรั้บทราบ และใหป้ฏเิสธทีจ่ะจา่ยเงนินัน้ๆ 

 

สถานการณ์ทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้  

ในขณะที ่TSTH ยังคงยดึมั่นในพันธะสญัญาของนโยบายหา้มการจา่ยคา่อ านวยความสะดวกนัน้ แตก็่เป็นทีรั่บทราบ

วา่ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้ ในกรณีทีอ่าจจะถูกขา้ราชการ หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐขม่ขู ่คกุคาม หรอืท าให ้

จ าตอ้งประนีประนอม เพือ่ความปลอดภัยหรอืความมั่นคงของตนเอง (หรอืบคุคลอืน่ๆ) ในอันทีจ่ะตอ้งจัดหาหรอืจัด

ใหม้กีารจา่ยนัน้ๆ   

การจ่ายเงนิใดๆ ภายใตส้ถานการณ์ทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้นี้ จะตอ้งท าการรายงานใหผู้จั้ดการสว่น/ผูจั้ดการสว่นอาวุโส 

และผูบ้รหิารระดับสงูไดรั้บทราบโดยทันที และใหส้ง่รายงานดังกล่าวใหก้ับทีป่รกึษาจรรยาบรรณไดรั้บทราบดว้ย 

ทัง้นี้ จะตอ้งมกีารจัดท าและแนบบันทกึรายละเอยีดการจ่ายเงนิและรายละเอยีดของเหตกุารณ์ไปดว้ย ซึง่จะตอ้งมี

การเก็บรักษาบนัทกึนีไ้วต้ลอดเวลา 

นอกจากนัน้ รายงานดงักลา่วจะตอ้งน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะ

สามารถกระท าไดภ้ายหลังจากเกดิเหตุการณ์นัน้ๆ ขึน้ เพื่อทีจ่ะใหเ้รือ่งทีเ่กดิขึน้ไดรั้บการบันทกึไวอ้ย่างเหมาะสม  

มกีารทบทวน และรับผดิชอบตอ่ผูม้อี านาจตอ่ไป 
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5.4  การใหห้รอืการรบัของขวญัและการรบัรอง  

ของขวญัและการรบัรอง 

หา้มบคุคลทีม่คีวามเกีย่วเนื่องสมัพันธก์ันทัง้หมด ใหห้รอืรับของขวัญ หรอืการเลีย้งรับรอง หรอืสิง่บันเทงิใดๆ หรอื

สิง่ของทีม่มีลูคา่ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็นการใหห้รอืไดป้ฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกับ: 

 นโยบายนี ้

 จรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิของทาทา 

 นโยบายการใหห้รอืการรับของขวญัและการรับรอง 

 

บรษัิทรับทราบว่าการใหห้รอืรับประโยชน์เล็กๆ นอ้ยๆ (เชน่ ของขวัญ การเลีย้งรับรองอาหารและสิง่บันเทงิเล็กๆ 

นอ้ยๆ) เป็นการกระท าทีเ่ป็นปกตใินแง่ของการด าเนินธุรกจิ และยังมสีว่นส าคัญทีช่ว่ยเสรมิสรา้งความสัมพันธใ์น

ระยะยาวใหแ้ข็งแกร่งขึน้ ความสมัพันธท์ัง้หลายระหวา่งบรษัิทกับบคุคลใดๆ จะตอ้งมาจากความจรงิใจ และจะตอ้ง

อยู่บนเงือ่นไขเชน่เดยีวกันกับทีป่ฏบิัตกิับบุคคลอืน่ใด ทัง้นี้ จะไม่มสี ิง่ใดเป็นทีย่อมรับไดเ้ลย หากจะมบีุคคลใดๆ 

จากภายนอกท าใหเ้กดิความบกพร่องในการปฏบิัตหินา้ที ่หรอืท าใหเ้ป็นทีป่รากฏวา่การปฏบิัตหินา้ที่ของบุคลากร

ของบรษัิท ของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม หรอืการตัดสนิใจใดๆ ในการด าเนนิธุรกจิของบรษัิทตอ้งเสือ่มถอยไปใน

เรือ่งของความเป็นธรรม หรอืมคีวามล าเอยีงไปในทางใดทางหนึง่ 

การใหห้รือการรับของขวัญและการรับรอง มีความแตกต่างกันไปในประเทศต่างๆ และในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ   

ในบางเรือ่งอาจจะเป็นทีย่อมรับในประเทศหนึ่ง แต่กับอกีประเทศหนึ่งไม่สามารถยอมรับได ้ดังนั้น เพื่อเป็นการ

หลกีเลีย่งการเขา้ไปผกูพันกบัการตดิสนิบนทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดนั้น้ ของขวญั หรอืการรับรอง จะตอ้งมลีกัษณะดงันี ้

(ก) มเีหตผุล และมคีวามสมเหตสุมผลในทกุๆ สภาวะการณ์ 

(ข) มเีจตนาทีจ่ะพัฒนาและสง่เสรมิภาพลักษณ์ของบรษัิท เพื่อแสดงใหเ้ห็นถงึภาพลักษณ์ทีด่ขี ึน้ของสนิคา้ หรอื

เพือ่สรา้งความสมัพันธท์ีจ่รงิใจตอ่กนั 

กอ่นทีจ่ะรับ หรอืใหผ้ลประโยชน์ใดๆ จะตอ้งพจิารณาถงึความเหมาะสมและถูกตอ้งตามกฎหมายภายใตน้โยบายนี้ 

ซึง่จะตอ้งถูกตอ้งตามหลักเกณฑท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้โดยทั่วไป จะตอ้งตอบถงึผลดหีรอืประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บดว้ยค าถาม

ตา่งๆ ดงันี ้

 จรงิใจ 

 เหมาะสมกบัสภาวการณ์นัน้ๆ 

 พอประมาณและสมเหตสุมผล 

 ไมส่ง่ผลใหบ้รษัิทตอ้งอดึอดัหรอืล าบากใจใดๆ 

 เป็นทีย่อมรับกนัไดภ้ายใตก้ฎหมายและขนบธรรมเนยีมประเพณี 

 สอดคลอ้งกับนโยบายนี้ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของทาทา นโยบายการใหห้รอืการรับของขวัญและการ

รับรอง (แลว้แตก่รณี) 

 เป็นการใหอ้ย่างเปิดเผย ไม่ปกปิดเป็นความลับ และตอ้งไม่อยู่ในรูปแบบของการหลกีเลีย่งที่จะใหป้รากฏว่า

กระท าการทีไ่มเ่หมาะสม 

 มกีารจัดท าเป็นเอกสารทีส่มบรูณ์ 

 มหีลกัฐานสนับสนุนเป็นตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงนิ และ 

 จะตอ้งมกีารบนัทกึไวอ้ยา่งถูกตอ้งและเก็บรักษาบนัทกึนัน้ไว ้
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บคุคลทีม่คีวามเกีย่วเนื่องสมัพันธก์ันทัง้หมดนี้ จะตอ้งปรับเปลีย่นตนเองใหเ้ขา้กับขัน้ตอนการขออนุมัตติ่างๆ ทีไ่ด ้

ก าหนดขึน้ไว ้และปฏบิัตใิหถู้กตอ้งตามรูปแบบทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นนโยบายนี้ กระบวนการในการอนุมัตกิารเสนอให ้

หรือรับผลประโยชน์ใดๆ ในแต่ละกรณีจะมไิดพ้จิารณาแต่เพียงความเสีย่งในดา้นกฎหมายเท่านัน้ หากแต่ยังตอ้ง

ค านงึถงึภาพลกัษณ์ของบรษัิทและความเสีย่งในการด าเนนิธรุกจิประกอบดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้แนะน า 
 

ตัวอย่างดังตอ่ไปนี้เป็นการกระท าทีถู่กพจิารณาวา่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับไดใ้นการรับหรอืใหข้องขวัญ 
ผลประโยชน ์และสิง่บนัเทงิใดๆ  
 

ก) การยอมรับขอ้เสนอเกีย่วกับการใหข้องขวัญ ผลตอบแทน ผลประโยชน์ ขนาดใดๆ จากบุคคล หรือหน่วยงาน
ใดๆ ทีก่ าลงัอยูใ่นระหวา่งการเจรจาตอ่รองทางการคา้ หรอืทีม่กีารยืน่ขอ้เสนอตา่งๆ มาทีบ่รษัิท 

ข) การให ้การสญัญาทีจ่ะให ้หรอืการยืน่ขอ้เสนอทีจ่ะจ่ายเงนิ ของขวญั ใหก้ารรับรอง หรอืผลประโยชน์ใดๆ ดว้ย
คาดหวังหรอืมคีวามหวังเพื่อทีจ่ะแลกเปลีย่นกับผลประโยชน์ทางธุรกจิ หรอืเพื่อใหร้างวัลตอบแทนจากการที่
ไดรั้บผลประโยชนท์างธรุกจิไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

ค) การให ้การสญัญาทีจ่ะให ้หรอืการยืน่ขอ้เสนอทีจ่ะจ่ายเงนิ ของขวัญ ใหก้ารรับรอง หรอืผลประโยชน์ใดๆ แก่
ขา้ราชการ หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ตัวแทน หรอืผูแ้ทนใดๆ เพือ่ใหช้ว่ยเหลอืสนับสนุนอ านวยความสะดวกหรอืเร่ง
ด าเนนิการใหเ้ร็วขึน้กวา่ขัน้ตอนปกต ิ

ง) การยอมรับ หรือเรียกรอ้งใหไ้ดม้าซึง่ผลตอบแทน ผลประโยชน์ ของขวัญ การรับรองต่างๆ จากบุคคลหรือ
หน่วยงานใดๆ โดยทีบุ่คคลทีม่คีวามเกีย่วเนื่องสมัพันธก์ันดังกล่าวนี้รูอ้ยู่แลว้ หรือสงสยัว่าจะตอ้งเสนอใหเ้พื่อ
แลกเปลีย่นกบัผลประโยชน์ทางธรุกจิทีจ่ะไดรั้บตอบแทน    

 

ประเด็นเหล่านี้สามารถชว่ยอธบิายใหเ้ห็นเป็นตัวอย่างไดอ้ย่างชดัเจนในตัวเองและขอ้เท็จจรงิทีว่า่การให ้หรอืรับ
ผลประโยชน์ หรือการรับรองใดๆ กรณีใดบา้งจะเป็นที่ยอมรับหรือเหมาะสมหรือไม่ ย่อมตอ้งพิจารณาจาก
ขอ้เท็จจรงิและสภาพการณ์ของแตล่ะกรณีๆ ไป   

 

ขอ้แนะน า 
 

ตอ่ไปนี้เป็นบางตัวอย่างทีส่อดคลอ้งกับนโยบายในการให ้หรอืรับของขวัญและการรับรอง อย่างไรก็ตาม เป็นเพียง
ตวัอยา่งง่ายๆ เทา่นัน้  ซึง่จะตอ้งยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายการใหห้รอืการรับของขวัญและการรับรอง ทีเ่ป็นแนวทาง
ในรายละเอยีดและขัน้ตอนการปฏบิตัดิว้ย 

ก) ของขวญัเพือ่สง่เสรมิการขาย 
ของขวญัทีม่ตีราสญัลกัษณ์ของบรษัิท สามารถมอบใหเ้ป็นของขวญัได ้โดยตอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
การใหห้รอืการรับของขวญัและการรับรอง 
 

ข)  อาหารทัว่ๆไป  
การเลีย้งอาหารเป็นส ิง่ทีส่ามารถยอมรับไดใ้นกรณีทีม่คีวามสมเหตสุมผล พอประมาณ และเพือ่วัตถุประสงคใ์น
การด าเนนิธุรกจิทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งไม่เป็นขอ้ผูกมัดใดๆ ต่อการด าเนนิธุรกจิของบรษัิท หรอืท าให ้
บริษัทอาจตอ้งล าบากหรืออึดอัดใจ โดยทั่วไป การเลี้ยงอาหาร หรือรับการเลี้ยงอาหารที่สอดคลอ้งกับ
หลกัเกณฑท์ีไ่ดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการใหห้รอืการรับของขวัญและการรับรอง เป็นส ิง่ทีส่ามารถยอมรับได ้
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การเดนิทางและการรบัรอง 

ในบางโอกาส บรษัิทอาจจะไดรั้บการรอ้งขอใหเ้ป็นเจา้ภาพเพื่อดูแลตอ้นรับพนักงานของลูกคา้หรอืของผูท้ีจ่ะมา

เป็นลกูคา้ในอนาคต (ซึง่อาจจะเป็นลกูคา้จากภาครัฐหรอืไม่ก็ตาม) การเป็นเจา้ภาพ หมายถงึ สถานการณ์ทีบ่รษัิท

เป็นผูช้ าระคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางทัง้หมดหรอืบางสว่นทีเ่กดิขึน้ของบคุคลทีส่าม ทัง้นี้ จะไม่รวมถงึสถานการณ์ที่

บคุคลทีส่ามไดเ้ป็นผูช้ าระคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางมาเยีย่มบรษัิท หรอืเยีย่มโรงงานหรอืทีต่ัง้ของบรษัิทดว้ยตัวของ

บคุคลทีส่ามนัน้เอง ยกเวน้ในกรณีทีค่า่ใชจ้่ายดังกลา่วจะถูกเรยีกเบกิคนืจากบคุคลทีส่ามไม่วา่จะทัง้หมดหรอืเพยีง

บางสว่น จงึจะเขา้ขา่ยกรณกีารเป็นเจา้ภาพรับรอง 

การเดินทางเพื่อติดต่องานทางธุรกิจ และการรับรองทัง้หมดที่ไดจ้ัดให ้หรือไดรั้บมานั้น จะตอ้งอยู่ในระดับ

พอประมาณ และมจีุดประสงคท์ีช่ดัเจนเพือ่อ านวยความสะดวกในการตดิตอ่ธุรกจิ โดยแนวปฏบิัตทิั่วไป การรับรอง

ทางธรุกจิในรูปแบบของการเลีย้งรับรองอาหารและเครือ่งดืม่เป็นสิง่ทีย่อมรับไดต้ราบเทา่ทีไ่ดด้ าเนนิการใหถู้กตอ้ง

ตามกฎหมายและสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิท  

ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐั 

การดแูลเป็นการเฉพาะเจาะจงในการรับรองทางธรุกจิและการเดนิทางทีไ่ดจ้ัดใหก้บัขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 

บรษัิทอาจจะเป็นผูช้ าระคา่ใชจ้า่ยนัน้ หรอืเบกิคนืคา่ใชจ้่ายดงักลา่วใหก้ับขา้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐทีไ่ดช้ าระ

ไปก่อนส าหรับค่าใชจ้่ายในการเดนิทางและค่าที่พักที่สมเหตุสมผล รวมถงึค่าใชจ้่ายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง 

ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การสง่เสรมิการขาย การจัดแสดงสนิคา้และบรกิารของบรษัิท หรอืการเขา้เยีย่มชมโรงงาน/บรษัิท 

(ข) การจัดท าหรือลงนามในบันทึกความเขา้ใจ หรือสัญญาต่างๆ ระหว่างบริษัทกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมี

ขา้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐเป็นตัวแทน โดยการช าระคา่ใชจ้่ายหรอืเบกิคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วกับการ

เดนิทาง สิง่บันเทงิ และคา่ทีพั่กจะตอ้งเป็นไปตามทีไ่ดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดบ้ัญญัตไิว ้

และจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญท่ีเ่กีย่วขอ้งขึน้ไปกอ่นลว่งหนา้เทา่นัน้   

(ค) ในทุกกรณี วัตถุประสงคข์องการเดนิทางจะตอ้งมกีารระบุไวอ้ย่างชัดเจนและไดรั้บการอนุมัตไิวก้อ่นล่วงหนา้ 

ทัง้นี้ ในการเบกิค่าใชจ้่ายต่างๆ ดังกล่าวนัน้ จะตอ้งตัง้อยู่บนพื้นฐานของ “ความสจุรติ” ประกอบกับจะตอ้งมี

หลกัฐานเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งสนับสนุน และเก็บรักษาไวเ้พือ่การตรวจสอบไดด้ว้ยทกุครัง้   

การจ่ายเงนิสดหรือเบี้ยเลีย้งรายวัน ควรทีจ่ะหลกีเลีย่ง และการเบกิจ่ายหรือเบกิคนืเงนิส าหรับค่าใชจ้่ายในการ

เดนิทาง ค่าทีพั่ก และค่าใชจ้่ายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ควรทีจ่ะเป็นการจ่ายโดยตรงไปยังหน่วยงานราชการนั้นๆ หรือ

โรงแรม หรอืรา้นคา้ แทนทีจ่ะจา่ยไปยังขา้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐโดยตรง 

สมาชกิในครอบครัวของขา้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐนัน้ๆ จะไม่ไดรั้บเชญิใหร้่วมเดนิทางหรอืร่วมในงานทีจ่ัดขึน้

หากมสีมาชกิในครอบครัวดังกล่าวร่วมเดนิทางไปกับขา้ราชการหรือเจา้หนา้ทีข่องรัฐนัน้ๆ บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยหรอืเบกิคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กดิขึน้ใหแ้กส่มาชกิในครอบครัวแตอ่ยา่งใด  
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5.5  การใหค้วามสนบัสนุนหรอืการบรจิาค 

การใหค้วามสนบัสนุนหรอืการบรจิาคเพือ่การเมอืง 

บรษัิทจะไมใ่หก้ารบรจิาคหรอืความสนับสนุนใดๆ เพือ่การเมอืงไม่วา่จะเป็นตวัเงนิหรอืไมใ่ชต่วัเงนิ (เชน่ การบรจิาค

อปุกรณ์ หรอืเครือ่งมอืใดๆ การใหบ้รกิารดา้นเทคนคิอืน่ใด หรอืการทีพ่นักงานอุทศิตนโดยการใชเ้วลาการท างาน 

ฯลฯ) ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มใหแ้ก่พรรคการเมอืงใดๆ หรือนักการเมืองเฉพาะบุคคล หรือผูส้มัครรับ

เลอืกตัง้ทางการเมอืงเป็นการเจาะจง หรอืการรณรงคห์าเสยีงทางการเมอืงใดๆ ทัง้นี้ ในทางกลับกัน บรษัิทก็ไม่รับ

การสนับสนุนหรอืการบรจิาคเพือ่การเมอืงดว้ย 

บริษัทก าหนดขอ้ยกเวน้ส าหรับการบริจาคหรือใหค้วามสนับสนุนเพื่อการเมือง ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีที่มี

วตัถปุระสงคเ์พือ่การสนับสนุนระบอบการปกครองประชาธปิไตย ซึง่จะตอ้งไมเ่ป็นทีต่อ้งหา้มตามกฎหมายใดๆ ทีไ่ด ้

ก าหนดไว ้และจะตอ้งไม่มวีัตถประสงคแ์อบแฝงใดๆ เพือ่ใหไ้ดก้ลับมาซึง่การปฏบิัตใิดๆ เป็นพเิศษจากการบรจิาค

หรอืใหค้วามสนับสนุนเพือ่การเมอืงนัน้ๆ ทัง้นี้ กอ่นทีจ่ะมกีารบรจิาคหรอืใหค้วามสนับสนุนเพือ่การนี้ได ้จะตอ้งระบุ

ขอ้มูลในรายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ผูรั้บ รวมถงึจะตอ้งอธบิายถงึวัตถุประสงคข์องการบรจิาคหรือใหค้วามสนับสนุน 

พรอ้มทัง้แนบเอกสารขอ้มูลใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สนับสนุนถงึความจ าเป็นเหมาะสมอย่างครบถว้นและเพียงพอเพื่อ

เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูอ้นุมัตเิทา่นัน้ 

พนักงานของบริษัทจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางการเมืองใดๆ สามารถกระท าไดภ้ายใตรั้ฐธรรมนูญ โดย

จะตอ้งไม่ใชส้ถานะของการเป็นพนักงานของบรษัิท หรอืใชท้รัพยส์นิหรอือปุกรณ์เครือ่งมอืใดๆ ของบรษัิทเพือ่การ

มสีว่นร่วมหรอืใหค้วามสนับสนุนทางการเมอืงนัน้ๆ หากพนักงานเขา้ไปมสีว่นร่วมในกจิกรรมทางการเมอืงจะตอ้งไม่

ท าใหเ้กดิผลกระทบในเชงิลบต่อธุรกจิหรอืผลประโยชน์ของบรษัิท และจะตอ้งไม่ใหถู้กพจิารณาไปไดว้า่เขา้ไปมี

สว่นร่วมทางการเมอืงในนามของบรษัิท 

การใหค้วามสนบัสนุนหรอืการบรจิาคเพือ่สงัคม 

บรษัิทอาจจะบรจิาคหรอืใหก้ารสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ใหก้ับการด าเนินการกจิกรรมต่างๆ ร่วมกับองคก์ร ชมุชน

และสงัคมทีบ่รษัิทประกอบกจิการ เพือ่การพัฒนาสงัคม สิง่แวดลอ้ม และเศรษฐกจิ การจ่ายเงนิเหลา่นี้อาจจะเพื่อ

วัตถุประสงคข์องการบรจิาคการกุศล การสนับสนุนการฝึกอบรม หรือการบรจิาคเพื่อสังคมใดๆ นอกจากนี้ การให ้

ความสนับสนุนหรอืการบรจิาคอาจจะเกดิขึน้มาจากการท าขอ้ตกลง หรอืจะเป็นในรูปแบบบนพืน้ฐานของความสมัคร

ใจเป็นทีต่ัง้ ซึง่โดยสว่นใหญก่บักลุม่ทาทา จะเป็นในรูปแบบความสมัครใจ 

ไม่วา่จะอยู่ภายใตห้รือนอกขอบเขตของขอ้ตกลงหรือสัญญา การจ่ายเงนิหรือใหค้วามสนับสนุนใดๆ ทุกประเภท

จะตอ้งมคีวามโปร่งใส ท าเป็นเอกสารยนืยัน และกระท าใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย สามารถเขา้ถงึและตรวจสอบได ้

โดยจะตอ้งกระท าใหส้อดคลอ้งกบันโยบายนีแ้ละคูม่อืการปฏบิตัใิดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

ทัง้นี้ จะตอ้งระลกึไวเ้สมอถงึการด ารงอยู่ของภาระผูกพันตามขอ้ตกลงหรอืสญัญา หรอืขอ้เท็จจรงิทีว่า่การจ่ายใดๆ 

จะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง อาจไม่สามารถเป็นโลป้่องกนัใหก้บับรษัิทพน้จากความรับผดิ

ใดๆ หากไดม้กีารพสิจูน์แลว้วา่ไดม้กีารกระท าผดิตอ่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ซึง่ไดม้ี

ผลใชบ้งัคบัอยู ่ณ สถานทีต่ัง้ทีบ่รษัิทประกอบกจิการ   

การใหค้วามสนบัสนุนหรอืการบรจิาคเพือ่การกศุล 

ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของนโยบายความรับผดิชอบต่อสงัคม บรษัิทอาจจะใหค้วามสนับสนุนหรอืการบรจิาคเพื่อ

การกุศลใหก้ับทอ้งถิน่ได ้บรษัิทมีความเชือ่มั่นว่าการใหค้วามสนับสนุนหรือการบรจิาคเพื่อการกุศลใดๆ ใหก้ับ

องคก์ร หรอืชมุชนทีบ่รษัิทไดป้ระกอบกจิการอยูเ่ป็นการกระท าทีส่มเหตสุมผลและเหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมั่นใจใหไ้ดว้า่ การใหค้วามสนับสนุนหรอืการบรจิาคเพือ่การกศุลนัน้จะตอ้งไม่

เป็นการจ่ายทีแ่อบแฝงหรอืเพื่อการอ าพรางใหก้ับขา้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืผูใ้ดอันเป็นการละเมดิ  หรือ 

ฝ่าฝืนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น หรอืกฎหมายอืน่ใดทีไ่ดบ้ัญญัตไิว ้ณ สถานทีต่ัง้ที่

บรษัิทประกอบกจิการ 
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กอ่นทีจ่ะกระท าการสนับสนุนหรอืบรจิาคใดๆ บรษัิทควรทีจ่ะตอ้งมั่นใจไดว้า่: 

 การใหค้วามสนับสนุนหรือการบริจาคนั้นๆ จะตอ้งไม่เป็นการพึ่งพิง หรือกระท าไปเพื่อที่จะชนะใหไ้ดม้าซึ่ง

ขอ้ตกลงทางดา้นธรุกจิ 

 การใหค้วามสนับสนุนหรอืการบรจิาคไดก้ระท าไปเพือ่การกศุลเป็นปกต ิและไม่ไดส้นับสนุนหรอืบรจิาคใหบ้คุคล

หนึง่บคุคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจง 

 การใหค้วามสนับสนุนหรือการบรจิาคควรทีจ่ะตอ้งกระท าใหก้ับองคก์รการกุศลทีไ่ดจ้ดทะเบยีนโดยถูกตอ้งตาม

กฎหมายของประเทศเทา่นัน้ 

 จะตอ้งมกีารตรวจสอบประวัตขิององคก์รการกศุลอย่างรอบคอบและถีถ่ว้น เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่องคก์รการกศุลนัน้

ไม่ไดก้ระท าการในฐานะทีเ่ป็นแหล่งการจัดหาเงนิทีผ่ดิกฎหมาย ซึง่เป็นการกระท าละเมดิหรือฝ่าฝืนกฎหมาย

เกีย่วกบัการฟอกเงนิ การกอ่การรา้ย และกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

การใหค้วามสนบัสนุนหรอืการบรจิาคเพือ่การกุศลใดๆ ทีบ่รษิทัไดก้ระท าไป จะตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิภาพของ

ความไมเ่หมาะสม หรอืละเมดิหรอืฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบยีบใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

การใหค้วามสนับสนุนหรอืการบรจิาคเพือ่การกศุล หรอืการจา่ยเงนินัน้ๆ จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากผูม้อี านาจตามที่

ไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการของบรษัิทเท่านัน้ นอกจากนัน้แลว้ อ านาจอนุมัตดิังกล่าวจะไดม้กีารก าหนดไว ้

อย่างชัดเจนถงึจ านวนเงนิทีส่ามารถอนุมัตใิหบ้รจิาคได ้ทัง้นี้ ในทุกกรณีจะตอ้งมกีารจัดท าบันทกึแสดงใหเ้ห็นถงึ

จ านวนเงนิการใหค้วามสนับสนุนหรอืการบรจิาคเพือ่การกศุลกอ่นทีจ่ะมกีารอนุมัตทิกุครัง้  

การใหค้วามสนบัสนุนทีบ่รษิทัยอมรบัได ้  

การใหค้วามสนับสนุนทีบ่รษัิทยอมรับไดจ้ะตอ้งมกีารควบคุมใหแ้น่ใจว่ามไิดใ้ชไ้ปเพื่อวัตถุประสงคข์องการทุจรติ

คอร์รัปชั่น โดยบรษัิทจะใหค้วามสนับสนุนแก่องคก์รต่างๆ หรือบุคคลภายนอกภายใตก้ารสนับสนุนกจิกรรมของ

บรษัิทในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 กจิกรรมเพือ่สง่เสรมิภาพลกัษณ์องคก์ร 

 กจิกรรมการตลาดเพือ่สรา้งความตระหนักรูใ้นตราสนิคา้ของบรษัิท 

 กจิกรรมการด าเนนิงานดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 กจิกรรมประชาสัมพันธต์่างๆ เชน่ การจัดงานแถลงข่าว การเปิดตัวโครงการ การลงนามสัญญา การจัดประชมุ/

สมัมนา การเฉลมิฉลองครบรอบการกอ่ตัง้องคก์ร การเยีย่มชมโรงงาน/บรษัิท ฯลฯ 

 กจิกรรมอืน่ใดทีส่นับสนุนการด าเนนิธรุกจิของบรษัิท โดยไมเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติคอรรั์ปชัน่ 

5.6  การจา้งขา้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐั  

บรษัิทหา้มการว่าจา้งขา้ราชการหรือเจา้หนา้ทีข่องรัฐทีย่ังอยู่ในต าแหน่ง ใหเ้ขา้มาปฏบิัตงิานใหก้ับบรษัิทไม่ว่า

ต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ทัง้กรรมการ ที่ปรึกษา ผูบ้ริหาร หรือพนักงานในทุกระดับ ที่ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ หรอืขัดต่อขอ้ก าหนดตามกฎหมายโดยเด็ดขาด ทัง้นี้ ใหร้วมถงึการหา้มว่าจา้งอดตีขา้ราชการหรือ

เจา้หนา้ทีข่องรัฐทีเ่คยท างานใหก้บัหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทโดยตรงดว้ย    

5.7  การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

บุคลากรของบรษัิทและของบรษัิทย่อยบรษัิทร่วมทุกคนมหีนา้ทีรั่บผดิชอบทีจ่ะตอ้งปฏบิัตอิย่างเคร่งครัดในเรือ่ง

ดงักลา่วนีต้ามทีบ่รษัิทไดก้ าหนดไวใ้นคูม่อืจรรยาบรรณของทาทา หมวด ง. พนักงานของเรา ขอ้ 13 และ 24 – 28   
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5.8  การสอบทานการด าเนนิกจิการของบุคคลทีส่าม 

บริษัทตระหนักดวี่า ในการด าเนินธุรกิจจ าเป็นที่จะตอ้งมีการด าเนินการโดยบุคคลที่สาม (เช่น ตัวแทน และ 

ทีป่รกึษา ฯลฯ) ซึง่บรษัิทจะตอ้งมคีวามรอบคอบในมมุมองทางดา้นการคา้ 
 

อยา่งไรก็ตาม บอ่ยครัง้ทีก่ารทจุรติคอรรั์ปชัน่เกดิขึน้เมือ่บรษัิทใชบ้คุคลทีส่ามเป็นตวักลางเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ธรุกจิหรอื

เพื่อกระท าการในนามตัวแทนของบริษัท ควรระลกึไวเ้สมอว่า กฎหมายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นในหลายๆ 

ประเทศ มักจะไม่มคีวามแตกต่างระหวา่งการกระท าโดยตัวบรษัิทเอง หรอืกระท าโดยบุคคลหนึ่งบคุคลใดในนาม

ของบรษัิท 
 

ดังนัน้ บรษัิทอาจจะตอ้งเผชญิกับความรับผดิภายใตก้ฏหมายการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่นบนพื้นฐานของการ

จา่ยเงนิทีไ่มเ่หมาะสมทีก่ระท าโดยบรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วมทนุ หรอืพันธมติรทางธรุกจิใดๆ ตวัแทน ทีป่รกึษา หุน้สว่น

ทีอ่า้งองิได ้ตัวแทนจ าหน่าย ผูจ้ัดหาสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืบคุคลใดๆ ก็ตามทีใ่หก้ารบรกิารในนามของบรษัิท ทัง้นี้

โดยไม่ค านึงถงึว่า บรษัิทจะไดรั้บรูถ้งึการจ่ายทีไ่ม่ถูกตอ้งนั้นๆ หรือไม่ก็ตาม ดว้ยเหตุผลทีไ่ดก้ล่าวมานี้ จงึเป็น

ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหม้ั่นใจไดว้่า บรษัิทไดด้ าเนินธุรกจิร่วมกับบุคคลทีส่ามเหล่านี้ ทีไ่ดเ้ตรียมพรอ้มในการใช ้

มาตรฐานจรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิทีเ่ทยีบเคยีงกบัมาตรฐานจรรยาบรรณของบรษัิท 
 

บรษัิทคาดหวังว่าบุคคลทีส่ามทัง้หมดนี้จะไดด้ าเนินธุรกจิบนหลักปฏบิัตขิองการต่อตา้นการตดิสนิบนและต่อตา้น

การทจุรติคอรรั์ปชัน่ในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกับหลกัปฏบิตัทิีไ่ดก้ าหนดไวใ้นนโยบายนี ้ ทัง้นี้เป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิง่ที่

บคุคลทีส่ามจะตอ้งใหค้วามร่วมมอืและใหค้วามมั่นใจวา่จะไดป้ฏบิัตใิหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานต่างๆ ดังกล่าว เพื่อ

การด าเนนิความสมัพันธท์างธรุกจิร่วมกนักบับรษัิทตอ่ไป 
 

ในสภาวการณ์ทีจ่ าเป็นตอ้งมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกับบคุคลทีส่าม บรษัิทจะตอ้งเลอืกตวัแทน ทีป่รกึษา หุน้สว่นที่

อา้งองิ ตวัแทนจ าหน่าย และตวัแทนอืน่ใด ดว้ยความระมัดระวงัและรอบคอบ 
  

ในการด าเนนิธรุกจิกับบคุคลทีส่าม จะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบดงัตอ่ไปนี้: 

(ก) กอ่นทีจ่ะเขา้ร่วมในขอ้ตกลงกบับคุคลทีส่าม จะตอ้งด าเนนิการสอบทานการด าเนนิงานกจิการของบคุคลทีส่าม

อย่างเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับนโยบายทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้ของบรษัิทและระเบยีบขัน้ตอนต่างๆ โดยจะตอ้ง

ตรวจสอบบันทกึขอ้มูลดา้นคณุธรรมความซือ่สตัยส์จุรติของบคุคลทีส่ามดังกลา่ว เพื่อรับรูถ้งึระดับความเสีย่ง

กอ่นทีจ่ะเขา้ผกูพันสญัญาดา้นการคา้ตอ่กนั 

 (ข) กระบวนการในการเขา้ผูกพันสญัญา ใหร้วมถงึการอนุมัตใินขัน้สดุทา้ยในการคัดเลอืกบคุคลทีส่ามใดๆ จะตอ้ง

กระท าการดว้ยเอกสารทีค่รบถว้นสมบรูณ์และตอ้งบนัทกึขอ้มลูไวใ้หเ้ป็นปัจจบุนั พรอ้มทัง้เก็บรักษาไวด้ว้ย 

 (ค) เป็นความรับผดิชอบของผูเ้กีย่วขอ้งกับการจัดหา การผลติ การขาย หรือทีมงานสนับสนุนที่จะดูแลการเขา้

ผกูพันสญัญากับตวัแทน ทีป่รกึษา หุน้สว่น ตัวแทนจ าหน่าย หรอืตัวแทนอืน่ๆ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ บคุคลทีส่ามแต่

ละคนไดรั้บการสรุปเกีย่วกับนโยบายนี้โดยครบถว้นสมบูรณ์ และไดท้ าขอ้ตกลงพันธะสัญญาไวต้่อกันเป็น   

ลายลกัษณ์อกัษรในอนัทีจ่ะยนิยอมปฏบิตัติาม 

 (ง) ขอ้ตกลงทัง้หมดที่ท าร่วมกับบุคคลที่สาม จะตอ้งรวมถงึถอ้ยค าหรือขอ้ความที่เหมาะสมในอันที่จะยกเลกิ

ขอ้ตกลงหรอืสญัญาในกรณีทีบ่คุคลทีส่ามไม่สามารถปฏบิตัติามนโยบายนี้ได ้

 

บุคลากรของบรษิทัและของบรษิทัยอ่ยบรษิทัรว่มจะตอ้งไมด่ าเนนิการผา่นบุคคลทีส่ามใหก้ระท าการแทน 

ในส ิง่ทีไ่มต่อ้งการทีจ่ะกระท าการเอง  

การมอบอ านาจหรือการสนับสนุนใหบุ้คคลที่สามใดๆ รวมถงึผูจั้ดส่งสนิคา้ ตัวแทนจ าหน่าย พันธมิตรผูแ้นะน า  

ใหท้ าการจา่ยสนิบนหรอืมสีว่นร่วมในการประพฤตผิดิ ถอืเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบรษัิท และกฏหมายการตอ่ตา้น

การทุจรติคอรรั์ปชั่น ยิง่ไปกว่านัน้ การรับรูห้รือรูเ้ห็นกับการจ่ายเงนิอย่างไม่ถูกตอ้งเหมาะสมหรือการกระท าทีผ่ดิ

กฏหมายสามารถน าไปสูก่ารฟ้องรอ้งใหบ้รษัิทตอ้งรับผดิทัง้ทางแพ่งและอาญา รวมถงึตัวบคุคลแตล่ะบุคคลทีรั่บรู ้

หรอืรูเ้ห็นก็จะตอ้งรับผดิดว้ยเชน่เดยีวกนั 
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ในเหตกุารณ์ทีม่ขีอ้สงสยัใดๆ เกีย่วกับคณุธรรมความซือ่สตัยส์จุรติของบคุคลทีส่าม ใหถ้อืเป็นความรับผดิชอบของ

พนักงานทีจ่ะตอ้งตดิตอ่และแจง้ใหผู้บ้ังคบับัญชาของตนเองไดรั้บทราบ โดยใหผู้บ้งัคบับญัชาผูนั้น้แจง้ตอ่ทีป่รกึษา

จรรยาบรรณของบรษัิทดว้ย  

 

5.9  กระบวนการจดัหา 

ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการคัดเลือกผูจั้ดหาสินคา้และบริการ หรือผูรั้บจา้ง จะตอ้งยึดถือปฏิบัติไว ้

ตลอดเวลา  

 

การคัดเลอืกผูจ้ัดหาสนิคา้และบรกิาร หรอืผูรั้บจา้ง จะตอ้งไมอ่ยู่บนพืน้ฐานของการรับของขวัญ สิง่บันเทงิ หรอืการ

รับรอง หรอืการจา่ยเงนิใดๆ 

 

กระบวนการคัดเลอืกผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิาร หรอืผูรั้บจา้ง จะตอ้งไดรั้บการจัดท าเป็นเอกสารและมกีารจัดเก็บไว ้

อยา่งเหมาะสม 

5.10  การใชท้รพัยส์นิของบรษิทั 

บุคคลที่มีความเกีย่วเนื่องสัมพันธ์กันจะตอ้งรับผิดชอบในการปกป้องทรัพย์สนิของบริษัทจากการถูกลักขโมย  

สูญหาย การใชผ้ดิวธิี การใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการก าจัดท าลาย โดยจะตอ้งใชท้รัพย์สนิของบริษัทให ้

ถกูตอ้งตามวัตถุประสงคเ์พือ่การปฏบิัตงิานตามหนา้ทีข่องตนเทา่นัน้ กรณีการใชท้รัพยส์นิของบรษัิทเพือ่การอืน่ใด

นอกเหนือจากการท างานใหบ้รษัิท รวมถงึเพื่อวัตถุประสงคส์่วนตน จะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากผูม้ีอ านาจอนุมัตติาม

อ านาจด าเนนิการของบรษัิทกอ่นเทา่นัน้  

5.11  การควบรวม การเขา้ซือ้กจิการและการรว่มทนุ 

บรษัิทถอืเป็นนโยบายทีจ่ะตอ้งด าเนินการอย่างเหมาะสมในการศกึษาสอบทานการด าเนนิกจิการเกีย่วกับชือ่เสยีง

และคณุธรรมความซือ่สตัยส์จุรติของธรุกจิใดๆ ทีบ่รษัิทจะเขา้ไปลงทนุ 

 

 

6. การบรหิารบุคลากร การฝึกอบรม และการสือ่สาร   

การบรหิารบุคลากร 

บรษัิทจัดใหม้นีโยบายและระบบการบรหิารงานบคุคลทีส่ะทอ้นถงึความมุง่มั่นของบรษัิททีม่ตีอ่นโยบายการตอ่ตา้น

การตดิสนิบนและตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการยดึถอืปฏบิัตอิย่างเคร่งครัดตามจรรยาบรรณ

ของทาทา ตัง้แต่การคัดเลอืกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมนิผลงาน การใหผ้ลตอบแทน การเลือ่นขัน้เลือ่น

ต าแหน่ง การจัดโครงสรา้งองคก์รใหม้ีการแบ่งแยกหนา้ที่งานอย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิการตรวจสอบถ่วงดุล 

ตลอดจนการด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหม้ั่นใจวา่บรษัิทมทีรัพยากรและบคุลากรทีม่ทีกัษะเพยีงพอและเหมาะสมตอ่การ

น านโยบายนีไ้ปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเคร่งครัด 

การฝึกอบรม 

บรษัิทมนีโยบายก าหนดใหบ้คุลากรของบรษัิทและของบรษัิทย่อยบรษัิทร่วมทกุคน รวมถงึพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

รายการที่มีความเสีย่งกับการตดิสนิบนและการคอร์รัปชั่น จะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมจนส าเร็จในหลักสูตรการ

ต่อตา้นการตดิสนิบนและต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่นนี้ ส าหรับกรรมการใหม่และพนักงานใหม่ทุกคนจะไดรั้บการ

ฝึกอบรมหลกัสตูรดงักลา่วในชว่งของการปฐมนเิทศ ซึง่จะไดม้กีารปรับหลกัสตูรฝึกอบรมใหเ้หมาะสมเป็นคราวๆ ไป  
 

โครงการหลักสูตรนี้อาจจะด าเนินการจัดใหม้ีขึ้นโดยผ่านระบบออนไลน์ หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมให เ้ป็น

รายบคุคล โดยทีป่รกึษาจรรยาบรรณ วทิยากรภายใน ตลอดจนวทิยากรจากภายนอก 
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บุคคลทีถู่กก าหนดใหต้อ้งเขา้รับการฝึกอบรมในหลักสตูรนี้ จะไดรั้บการแจง้ใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมโดยอเีมลหรือ

โดยหัวหนา้หรอืผูจ้ัดการตน้สงักดั 
 

โครงการฝึกอบรมดงักลา่วนีจ้ะตอ้งด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จสมบรูณ์ภายในระยะเวลาทีไ่ดก้ าหนดไว ้ทัง้นีจ้ะไมไ่ดเ้ป็น

ในลกัษณะของหลกัสตูรทีจ่ัดใหเ้พยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ หากแตจ่ะตอ้งมกีารฝึกอบรมซ ้าและใหส้ าเร็จหลักสตูรตามที ่

ก าหนด หรอืเขา้รับการฝึกอบรมในกรณีทีม่กีารปรับปรุงหลักสตูรเป็นคราวๆ ไป 

 

บรษิทัถอืเป็นเรือ่งส าคญัและจรงิจงัอย่างยิง่ส าหรบับุคคลทีไ่ม่ผ่านหรอืจบการฝึกอบรมในหลกัสูตรนี้

อยา่งสมบูรณ ์ซึง่จะถกูพจิารณาด าเนนิการทางวนิยัตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป 

การสือ่สาร 

บรษัิทสือ่สารนโยบายและมาตรการการตอ่ตา้นการตดิสนิบนและตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ตลอดจนนโยบายและ

ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียนและขอ้เสนอแนะฝ่านวิธีการต่างๆ เช่น  

การปฐมนิเทศ ระบบอนิทราเน็ต เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tatasteelthailand.com จดหมายข่าว โปสเตอร ์

รายงานประจ าปี การประชมุ/สมัมนา การจัดกจิกรรมสง่เสรมิ ฯลฯ เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้กบุ่คลากรของ

บรษัิท และบรษัิทย่อยบรษัิทร่วม ตัวแทนทางธุรกจิและคู่คา้ ในการปฏบิัตติามนโยบายนี้และนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง

อยา่งเคร่งครัด ทัง้นี ้รวมถงึการสือ่สารและเปิดเผยไปยังสาธารณชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ ดว้ย 

 

  

7. ขอ้ก าหนดการจดัเก็บบนัทกึและการควบคมุบญัชภีายใน 
 

(ก) การจดัเก็บบนัทกึ ระเบยีบปฏบิตักิารบญัชแีละการจา่ย  

บคุลากรของบรษัิทและของบรษัิทย่อยบรษัิทร่วมจะตอ้งปฏบิัตติามมาตรฐานการบัญช ีหลักการบัญช ีแนวปฏบิัตทิี่

รับรองทั่วไป กฏหมาย กฏขอ้บังคับ ระเบยีบ และวธิปีฏบิัตขิองบรษัิทเกีย่วกับการรายงานทางบัญชแีละการเงนิ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะตอ้งมกีารจัดเตรยีมรายงานและขอ้มูลตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลา สมบรูณ์ และถูกตอ้ง

ครบถว้น 
  

บคุลากรของบรษัิทและของบรษัิทย่อยบรษัิทร่วมจะตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากผูม้อี านาจตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นอ านาจ

ด าเนินการของบรษัิทก่อนด าเนินการทุกครัง้ (ยกเวน้กรณีที่อ านาจด าเนินการก าหนดใหอ้นุมัตตินเองได)้ โดย

หน่วยงานเจา้ของเรือ่งจะตอ้งจัดท าเอกสารบนัทกึการขออนุมัต ิระบรุายละเอยีดใหเ้พยีงพอแกก่ารอนุมัต ิอาทเิชน่ 

 กรณีการใหข้องขวัญ: ระบุชื่อผูม้อบ หน่วยงานหรือบุคคลผูรั้บมอบ มูลค่าของของขวัญ เหตุแห่งการให ้

ของขวัญ ใหช้ดัเจน และภายหลงัการใหข้องขวัญแลว้ หน่วยงานเจา้ของเรือ่งจะตอ้งรวบรวมและน าสง่หลกัฐาน

ใบเสร็จรับเงนิการจัดซือ้ของขวัญ โดยอาจมภีาพถ่ายการมอบของขวัญระบุวันเดอืนปีทีม่อบประกอบดว้ยก็ได ้

ส่งใหก้ับหน่วยงานบัญชแีละการเงนิเพื่อจัดเก็บไวเ้ป็นหลักฐานประกอบการเบกิจ่ายเงนิของบริษัทและการ

ตรวจสอบตอ่ไป    

 กรณีการรับของขวัญ: ไม่ตอ้งขออนุมัตกิอ่นรับของขวัญ แตจ่ะตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามนโยบายการใหห้รอืการ

รับของขวญัและการรับรองทีบ่รษัิทไดก้ าหนดไว ้

 กรณีการใหก้ารรับรอง: ระบุวันที ่เวลาและสถานทีท่ีม่กีารรับรอง ชือ่หน่วยงานหรอืบุคคลผูรั้บการรับรอง ชือ่

หน่วยงานหรอืบุคลากรของบรษัิทและบรษัิทย่อยบรษัิทร่วมทีเ่ขา้ร่วมการรับรอง วัตถุประสงคข์องการรับรอง  
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และภายหลังการใหก้ารรับรองแลว้ หน่วยงานเจา้ของเรื่องจะตอ้งรวบรวมและน าหลักฐานใบเสร็จรับเงนิการ

รับรองระบจุ านวนคนและรายชือ่ทัง้ผูรั้บการรับรองและผูใ้หก้ารรับรองใหค้รบถว้น โดยอาจมภีาพถ่ายขณะเลีย้ง

รับรอง หรือบรกิารตอ้นรับ สิง่บันเทงิ ระบุวันเดอืนปีทีรั่บรองประกอบดว้ยก็ได ้ส่งใหก้ับหน่วยงานบัญชแีละ

การเงนิเพือ่จัดเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานประกอบการเบกิจา่ยเงนิของบรษัิทและการตรวจสอบตอ่ไป 

 กรณีการรับการรับรอง: ใหป้ฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามนโยบายการใหห้รือการรับของขวัญและการรับรองทีบ่รษัิทได ้

ก าหนดไว ้

 กรณีการใหค้วามสนับสนุนหรอืการบรจิาคใดๆ: ระบชุือ่โครงการ ระยะเวลาของโครงการ วตัถุประสงค ์ชือ่องคก์ร

หรอืหน่วยงานสาธารณกศุลผูรั้บ จ านวนเงนิหรอืสิง่ของสนับสนุน เหตผุลประกอบอืน่ๆ เป็นตน้ และภายหลงัการ

ใหค้วามสนับสนุนหรอืการบรจิาคแลว้ หน่วยงานเจา้ของเรือ่งจะตอ้งรวบรวมและน าหลักฐานใบอนุโมทนาบัตร 

หรอืใบรับเงนิ หรอืหนังสอืตอบรับจากผูรั้บ โดยอาจมภีาพถ่ายการความสนับสนุนหรอืการบรจิาคระบุวันเดอืนปี

ประกอบดว้ยก็ได ้สง่ใหก้ับหน่วยงานบัญชแีละการเงนิ เพื่อจัดเก็บไวเ้ป็นหลักฐานประกอบการเบกิจ่ายเงนิของ

บรษัิทและการตรวจสอบตอ่ไป    
 

กอ่นทีจ่ะมกีารจ่ายหรอือนุมัตกิารจ่ายใดๆ บคุลากรของบรษัิทและของบรษัิทย่อยบรษัิทร่วมจะตอ้งมั่นใจไดว้า่ ไม่มี

สว่นหนึง่สว่นใดของการจ่ายทีก่ระท าขึน้ดว้ยวัตถุประสงคอ์ืน่นอกเหนอืจากทีไ่ดอ้ธบิายไวอ้ย่างสมบรูณ์ถูกตอ้งตาม

คูม่อื รายงาน นโยบายและบันทกึขอ้มูลของบรษัิทและจะตอ้งไม่มสีว่นเชือ่มโยงหรอืเกีย่วขอ้งใดๆ กบัการใหส้นิบน

หรอืการทจุรติคอรรั์ปชัน่   

หา้มปกปิดหรอืไม่บันทกึบัญชขีองบรษัิท ไม่วา่จะดว้ยวัตถุประสงคใ์ดๆ ก็ตาม รวมถงึหา้มการบันทกึขอ้มูลเท็จหรอื

ขอ้มลูปลอมในรายงานของบรษัิทไมว่า่จะดว้ยเหตผลใดๆ ก็ตามเชน่เดยีวกนั 
 

ทา้ยทีส่ดุ จะตอ้งไม่มกีารใชเ้งนิทนุสว่นตวัเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลส าเร็จทีเ่ป็นทีต่อ้งหา้มตามนโยบายนี ้นโยบายการให ้

หรอืการรับของขวญัและการรับรอง รวมถงึนโยบายและระเบยีบใดๆ ของบรษัิท 

 

(ข) ระบบการควบคมุทางการเงนิ ขอ้ก าหนดทางบญัช ีและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทยดึมั่นในนโยบายทีจ่ะใหม้ีการบันทกึขอ้มูลรายละเอยีดที่ถูกตอ้ง สมเหตุสมผล ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึมุลค่า

ยุตธิรรมของธุรกรรมทางการเงนิใดๆ หรือการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ ทัง้นี้ โดยไม่ค านึงถงึว่าธุรกรรมนั้นจะได ้

เกดิขึน้ในประเทศหรอืตา่งประเทศ   
 

หา้มบุคลากรของบรษัิทและของบรษัิทย่อยบริษัทร่วมกระท าการดว้ยขอ้ความอันเป็นเท็จ หรอืท าใหเ้ขา้ใจผดิใน

บนัทกึบัญชหีรอืบนัทกึใดๆ ของบรษัิท ทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีค่รอบคลมุไวภ้ายใตน้โยบายนี้ รวมถงึหา้มเขา้ไปมสีว่น

ร่วมในการด าเนนิการจัดท า หรอืจัดใหม้ขีอ้มลูใดๆ ทีส่ง่ผลใหเ้กดิการกระท าตอ้งหา้มเหลา่นี้ 
 

หน่วยงานบัญชแีละการเงนิของบรษัิทจะตอ้งรักษาคู่มอืขัน้ตอนปฏบิัตงิานทางการบัญช ีรายงานทางการเงนิและ

การควบคมุทีเ่กีย่วกบัเรือ่งทีค่รอบคลมุไวภ้ายใตน้โยบายนี ้ 
 

ส านักงานตรวจสอบภายในจะเป็นผูก้ าหนดรูปแบบการตรวจสอบภายในเพื่อปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน

นโยบายนี ้
 

ระบบการก ากับดูแลและการตรวจสอบภายในไดถู้กก าหนดขึน้เพื่อตรวจหาการฝ่าฝืนนโยบายการต่อตา้นการ 

ตดิสนิบนและตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ นโยบายอืน่ใดของบรษัิท รวมถงึกฏหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจะไดก้ ากับดูแลและทบทวนโดยผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งสอดคลอ้งของการ

ปฏบิัตติามนโยบายนี้ทีส่ านักงานตรวจสอบภายในไดก้ าหนดขึน้ในแต่ละครัง้ นอกจากนี้ ยังจะไดก้ ากับดูแลและ

ทบทวนโดยพิจารณาประวัตขิองบุคลากรของบริษัทและของบริษัทย่อยบริษัทร่วมที่มีอ านาจอนุมัติเกี่ยวกับ

ทรัพยส์นิของบรษัิท รวมถงึบคุคลทีจ่ะตอ้งตดิตอ่กับขา้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐดว้ย 
 

ขอ้ก าหนดนี้ใหใ้ชก้ับบรษัิทและบริษัทย่อยบรษัิทร่วม โดยบรษัิทย่อยบรษัิทร่วมที่บรษัิทไดถ้ือหุน้ไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรอืทางออ้มมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด  หรอืทีบ่รษัิทมอี านาจควบคมุในการบรหิารจัดการ 

จะตอ้งปฎบิัตติามระบบบัญชแีละการเงนิและระบบควบคมุภายในอย่างเดยีวกัน หรอืเทยีบเทา่กันอยา่งเพยีงพอหรอื

คลา้ยคลงึกนั 

 

8. การประเมนิความเสีย่ง  

เพื่อเป็นการสง่เสรมิและผลักดันความกา้วหนา้ของนโยบายนี้ และนโยบายอืน่ๆ ตลอดจนคู่มอืปฏบิัตงิานทีไ่ดใ้ช ้

บงัคบัเป็นคราวๆ ไป บรษัิทจะด าเนนิการจัดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งเป็นประจ าสม า่เสมอ    
 

การประเมนินีไ้ดถ้กูออกแบบขึน้เพือ่ป้องกนัและตรวจหาการฝ่าฝืนนโยบายนี ้โดยใหค้วามส าคญักบัสิง่ตอ่ไปนี ้

(ก) ประเมนิความเสีย่งของการกระท าทจุรติคอรรั์ปชัน่ทีเ่กดิขึน้หรอือาจเกดิขึน้   

(ข) ประเมนิคา่ความมปีระสทิธภิาพของนโยบายและมาตรการในการจัดการหรอืลดทอนความเสีย่งของการทุจรติ

คอรรั์ปชัน่ของบรษัิท 

(ค) ประเมนิกลยุทธข์องบรษัิททีจ่ะใหม้ั่นใจไดว้่า ไดม้กีารปฏบิัตถิูกตอ้งตามนโยบายนี้และกฎหมายต่อตา้นการ

ทจุรติคอรรั์ปชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  

(ง) ประสทิธภิาพของกลไกในการก ากับดแูล 

(จ) ประสทิธภิาพของการด าเนนิการสอบทานการด าเนนิกจิการของบคุคลทีส่ามอย่างเหมาะสมกอ่นทีจ่ะเขา้ผูกพัน

ใดๆ กบับคุคลทีส่าม 

การประเมนิเหลา่นี้ รวมถงึการทบทวนบันทกึขอ้มูลทางบัญชขีองบรษัิทและบันทกึเกีย่วกบัของขวญั และคา่ใชจ้่าย

ในการรับรองของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วเนื่องสมัพันธก์ันในนามของบรษัิท ทีไ่ดเ้ก็บรักษาไวโ้ดยหน่วยงานบัญชแีละ

การเงิน หน่วยงานทรัพยากรบุคคล  หน่วยงานธุรการราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง นอกจากนี ้ 

การตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอจะรวมบนัทกึทีเ่กีย่วกับเงนิทีไ่ดจ้่ายใหก้ับสงัคมและการบรจิาคเพือ่การกศุลตา่งๆ ดว้ย   

 

 

9. การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและวนิจิฉยั 

นอกเหนือจากการประเมนิความเสีย่งตามปกตทิีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้แลว้ ยังอาจมบีางกรณีทีเ่ป็นเรือ่งซึง่บรษัิทอาจ

ตอ้งการทีจ่ะตรวจสอบขอ้เท็จจรงิในเรือ่งนัน้ๆ 
 

การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิดงักลา่วอาจกระท าโดยส านักงานตรวจสอบภายใน หรอืทีป่รกึษาจรรยาบรรณ หรอืร่วมกนั 
 

การตรวจสอบขอ้เท็จจริงนั้นๆ อาจกระท าโดยค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการบริษัท ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่ง หรอืกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่เชน่กนั 
 

การตรวจสอบขอ้เท็จจรงินี้ ใหร้วมถงึการตรวจสอบบันทกึขอ้มูลของบรษัิท สมุด บัญชขีองบรษัิท และเอกสารอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยในระหว่างทีม่กีารด าเนนิการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ ทมีผูต้รวจสอบอาจขอการสนับสนุนชว่ยเหลอื

เพิ่มเตมิจากบุคลากรของบรษัิท และใหม้ีอ านาจที่จะมอบหมายหรือว่าจา้งหน่วยงานสอบบัญช ีที่ปรึกษาจาก

ภายนอก ทีป่รกึษาอสิระ หรอืหน่วยงานอืน่ใดตามทีไ่ดพ้จิารณาเห็นวา่เหมาะสมและจ าเป็นได ้  
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10. บทสรุปความรบัผดิชอบ 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะใหม้ั่นใจไดว้่า บุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทัง้หมดของบริษัทไดป้ฏิบัตติาม

นโยบายที่ไดก้ าหนดไวน้ี้อย่างถูกตอ้งและเคร่งครัด โดยมีความรับผดิชอบที่จะตอ้งอ่านเพื่อท าความเขา้ใจให ้

ชดัเจนควบคูก่บัจรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกจิของทาทา ตลอดจนนโยบายและคูม่อือืน่ๆ ดว้ย 

10.1  คณะกรรมการบรษัิท เป็นผูก้ าหนดนโยบายและก ากบัดแูลใหม้รีะบบทีส่นับสนุนการตอ่ตา้นการตดิสนิบนและ

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสทิธภิาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน

ทัง้หมดของบรษัิทไดต้ระหนักและใหค้วามส าคัญต่อการปฏบิัตติามนโยบายการต่อตา้นการตดิสนิบนและ

การตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ตลอดจนไดรั้บการปลกูฝังจนเป็นวัฒนธรรมองคก์ร 

10.2   คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่ง เป็นผูก้ ากับดแูลใหม้แีละทบทวนนโยบายการตอ่ตา้นการตดิ

สนิบนและการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินธุรกจิ และสอบทานระบบ

รายงานทางการเงนิและบัญช ีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุม

ดา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น เพื่อใหม้ั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรัดกมุ เหมาะสม ทันสมัย และ 

มปีระสทิธภิาพ รวมถงึการรับเรือ่งราวการแจง้เบาะแสเรือ่งการตดิสนิบนและการทจุรติคอรรั์ปชัน่ พจิารณาผล

การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และการลงโทษ ตลอดจนจัดท ารายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษัิท

รับทราบอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้แจง้ประเด็นทีพ่บอย่างเร่งด่วนต่อกรรมการผูจ้ัดการใหญ่และรายงานตรง

ตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ร่วมกนัหารอืถงึแนวทางการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

10.3  ส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิัตงิานว่าเป็นไปอย่าง

ถูกตอ้ง ตรงตามนโยบายนี้และนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง แนวปฏบิัต ิอ านาจด าเนินการ ระเบยีบปฏบิัต ิกฎหมาย 

และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล เพือ่ใหม้ั่นใจวา่มีขัน้ตอนการบันทกึรายงานทางการเงนิ กระบวนการ

ท าบัญชแีละการเก็บรักษาขอ้มูลของบรษัิท มกีารออกแบบและปรับปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทใหม้ีความเหมาะสม รัดกุมและเพียงพอต่อความเสีย่งดา้นคอร์รัปชั่นที่อาจเกดิขึน้ และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสีย่ง  

10.4  กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ คณะจัดการ ผูบ้รหิารและผูบ้งัคับบญัชาทกุคน เป็นผูรั้บผดิชอบในการน านโยบายการ

ต่อตา้นการตดิสนิบนและการต่อตา้นการทุจรติคอร์รัปชั่นไปสูก่ารปฏบิัตอิย่างมปีระสทิธภิาพและทั่วถงึทัง้

องคก์ร ฝ่ายงาน สว่นงาน รวมถงึครอบคลุมในทุกพื้นทีข่องการด าเนินธุรกจิ โดยก าหนดใหม้รีะบบและให ้

การส่งเสรมิและสนับสนุนต่อนโยบายนี้ ซึง่รวมถงึการสือ่สารไปยังบุคคลที่มีความเกีย่วเนื่องสัมพันธ์กัน

ทัง้หมดของบรษัิท ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตา่งๆ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการ

เปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและกฎหมาย   

10.5 หน่วยงานบัญชแีละการเงนิเป็นผูรั้บผิดชอบในการเก็บรักษาและบังคับใชร้ะบบบัญชขีองบรษัิท รวมถึง

นโยบายในการเก็บขอ้มูลบัญชตี่างๆ ตลอดจนการรักษาระบบควบคุมภายในของบรษัิท เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า

ทรัพย์สนิของบริษัทจะไดรั้บการปกป้องรักษาอย่างเพียงพอตามที่ไดมุ้่งหวังไวภ้ายใตน้โยบายนี้และ

นโยบายอืน่ๆ รวมถงึคู่มอืและระเบยีบปฏบิัตติ่างๆ ของบรษัิท ทัง้นี้ ใหส้ามารถขอความชว่ยเหลอืสนับสนุน

จากสว่นกฎหมายฯ และทีป่รกึษาจรรยาบรรณไดต้ลอดเวลา 

10.6 ทีป่รกึษาจรรยาบรรณมหีนา้ทีรั่บผดิชอบจัดท าหลักสตูรทีเ่หมาะสมส าหรับบุคลากรของบรษัิท และบรษัิท

ย่อยบรษัิทร่วม และด ารงไวซ้ึง่การดูแลตดิตามและการน าไปปฏบิัตทิีเ่หมาะสมในการต่อตา้นการตดิสนิบน

และการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ตลอดจนใหค้ าปรกึษาแนะน าในการปฏบิัตติามนโยบายนี้และนโยบาย

อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
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11. การฝ่าฝืน การลงโทษ และการรายงานการฝ่าฝืน 

การฝ่าฝืนนโยบายทีก่ าหนดไวน้ี้ รวมถงึการมสีว่นร่วมในการทุจรติคอรรั์ปชัน่ใดๆ ตลอดจนการละเลย เพิกเฉยไม่

รายงานเกี่ยวกับการกระท าผิด หรืออาจจะกระท าผิดตามนโยบายนี้ และนโยบายที่เกี่ยวขอ้งอื่นใด บริษัทจะ

พจิารณาด าเนนิการลงโทษตามขอ้บงัคับและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง   

 

การฝ่าฝืนและการลงโทษ 

บรษัิทจะไม่ยอมผ่อนปรนใดๆ ตอ่การการฝ่าฝืนนโยบายทีก่ าหนดไวน้ี้ บคุคลทีม่คีวามเกีย่วเนื่องสมัพันธก์นัคนใดที่

ไดก้ระท าการฝ่าฝืนนโยบายนีจ้ะถูกพจิารณาด าเนนิการตามกฎระเบยีบ ซึง่รวมถงึการเลกิจา้งในกรณีทีเ่ป็นบคุลากร

ของบรษัิท และของบรษัิทย่อยบรษัิทร่วม การลงโทษกรรมการบรษัิทดว้ยมาตรการทีเ่ป็นไปดว้ยความยุตธิรรมเมือ่

เปรียบเทียบกับบทลงโทษส าหรับพนักงานของบริษัท ในกรณีส าหรับบุคคลที่สามก็จะถูกพิจารณายกเลิก

ความสมัพันธท์างธรุกจิใดๆ ทีม่กีบับรษัิทเชน่กนั 

  

การรายงานการฝ่าฝืน 

บรษัิทถอืเป็นพันธะสญัญาทีจ่ะตอ้งมกีารรายงานเหตกุารณ์ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับการทจุรติคอรรั์ปชัน่ และความไม่

ซือ่สัตย์สุจรติใดๆ ใหก้ับผูม้ีอ านาจทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนจะด าเนินคดอีาญาต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่กระท าการ

ดงักลา่วตามทีไ่ดพ้จิารณาเห็นวา่เหมาะสม บรษัิทสงวนสทิธใินการทีจ่ะด าเนนิการกับบคุคลทีก่ระท าการฝ่าฝืนเป็น

การเฉพาะรายส าหรับความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการกระท าการฝ่าฝืนนัน้ๆ 
 

บรษัิทถอืเป็นความรับผดิชอบของบุคคลทีม่คีวามเกีย่วเนื่องสัมพันธก์ันทีจ่ะตอ้งรายงานเกีย่วกับการฝ่าฝืนหรอืมี

แนวโนม้ทีจ่ะฝ่าฝืนนโยบายนี้ไปยังผูจั้ดการแผนก หรอืผูจั้ดการสว่นขึน้ไป หรอืผูบ้ังคับบัญชาตน้สังกัด หรือตาม

ชอ่งทางทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการรอ้งเรยีนการกระท าผดิจรรยาบรรณ  
 

นอกจากนี้ ในบางกรณีการเพกิเฉยไม่รายงานเกีย่วกับการฝ่าฝืนการกระท าผดิ หรอืสงสยัวา่จะมกีารกระท าผดิตาม

นโยบายนี ้อาจเขา้ขา่ยของการปฏบิตัผิดิกฎหมายอกีดว้ย   

 

การจงใจปกปิดหรอืท าเป็นไมรู่ไ้มเ่ห็น 

การจงใจปกปิดท าเป็นไมรู่ไ้ม่เห็นกบัพฤตกิรรมทีต่อ้งสงสยัวา่จะกระท าผดิตามนโยบายนี้ จะสง่ผลใหท้ัง้บรษัิทและ

แตล่ะบคุคลผูจ้งใจปิดหปิูดตาตอ้งถกูลงโทษใหต้อ้งรับผดิทัง้ทางอาญาและทางแพ่ง  
 

หากบุคคลใดจงใจกระท าการเพิกเฉยหรือท าเป็นไม่รูไ้ม่เห็นต่อหลักฐานการทุจรติคอร์รัปชั่นหรือการตดิสนิบน

ภายในบริษัท บุคคลผูนั้้นจะไดรั้บการลงโทษ ถึงแมว้่าการกระท าทุจรติคอร์รัปชั่นหรือตดิสนิบนนั้นๆ จะไม่ได ้

เกีย่วขอ้งโดยตรงกับบคุคลนัน้ก็ตาม เชน่ บคุคลดังกล่าวอาจจะไม่ไดม้สีว่นร่วมโดยตรงหรอืไม่ไดรั้บผลประโยชน์

โดยตรงกบัการทจุรติคอรรั์ปชัน่หรอืตดิสนิบนนัน้ๆ บคุคลซึง่กระท าการจงใจปกปิดหรอืท าเป็นไม่รูไ้มเ่ห็น ก็จะไดรั้บ

การลงโทษในลักษณะเดยีวกันกับผูท้ีเ่จตนากระท าการทุจรติคอรรั์ปชั่นและตดิสนิบนตามทีบ่รษัิทพจิารณาเห็นว่า

เหมาะสมดว้ย  
 

การฝ่าฝืนหรือสงสัยวา่จะมกีารฝ่าฝืนตามนโยบายนี้ จะตอ้งถูกรายงานเรื่องราวไปยังผูจ้ัดการแผนก หรอืผูจ้ัดการ

สว่นขึน้ไป ทีซ่ ึง่มเีหตกุารณ์นัน้ๆ เกดิขึน้ หรอืผูบ้ังคับบญัชาตน้สงักัด ในทันทหีลังจากทีไ่ดรั้บทราบเรือ่ง ตลอดจน

ตอ้งรายงานใหก้ับทีป่รกึษาจรรยาบรรณไดรั้บทราบดว้ย ส าหรับการรายงานดว้ยบัตรหรอืจดหมายสนเทห่ ์บรษัิทจะ

ยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายการรอ้งเรยีนการกระท าผดิจรรยาบรรณทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
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12. นโยบายการไมต่อบโตก้ลบั 

บรษัิทจะไม่กระท าการใดๆ ในแง่ลบต่อบุคคลใดๆ ทีไ่ดใ้ห ้หรือเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความจรงิเกีย่วกับการฝ่าฝืน

กฎหมายหรอืนโยบายนี ้บรษัิทจะไม่ยอมผอ่นปรนใหก้บับคุคลใดๆ ทีม่สีว่นเกีย่วพันในการขม่ขู ่คกุคาม หรอืตอบโต ้

เอาคนืบคุคลทีไ่ดเ้ปิดเผยรายงานการฝ่าฝืนหรอืสงสยัวา่จะฝ่าฝืนนโยบายนี ้  
 

บคุคลใดทีไ่ดก้ระท าการตอบโต ้หรอืพยายามทีจ่ะตอบโต ้หรอืขม่ขู่ คกุคาม จะถอืเป็นการกระท าผดิวนัิยและตอ้ง

ไดรั้บการลงโทษ บคุคลใดทีเ่ชือ่วา่ตนเองไดถู้กกระท าการตอบโตเ้อาคนื หรอืขม่ขู ่คกุคาม สามารถด าเนนิการตาม

ระบบการรายงานความลบัตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการรอ้งเรยีนการกระท าผดิจรรยาบรรณ 

 

 

13. ค าถามและการสนบัสนุนชว่ยเหลอื   

ค าถามและการสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายนี้ สามารถติดต่อไดโ้ดยตรงกับที่ปรึกษา

จรรยาบรรณ  

 

 

 

ฉบบัปรบัปรุงนีไ้ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2565 

 

โดยใหม้ผีลใชบ้งัคบัต ัง้แตว่นัที ่21 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป 
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ภาคผนวก : นยิามศพัท ์

1) สนิบน 

สนิบน คอื สิง่จูงใจ คา่ตอบแทน รางวัล หรอืผลประโยชน์ทีเ่สนอให ้สญัญาวา่จะให ้หรอืทีไ่ดม้อบใหก้ับบคุคลใดๆ 

เพือ่ทีจ่ะโนม้นา้ว หรอืมอีทิธพิลจูงใจใหบ้คุคลนัน้ๆ กระท าการ หรอืตัดสนิใจใดๆ เพือ่ทีจ่ะใหไ้ดม้าซึง่ธุรกจิ การคา้ 

สญัญา กฎระเบยีบ ผลประโยชนส์ว่นบคุคล หรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด 
 

สนิบนอาจเป็นสิง่ใดๆ ทีม่คีา่ ซึง่หมายรวมถงึเงนิ ของขวญั ขอ้มลูภายใน ความชว่ยเหลอืพเิศษ การรรับรอง หรอืสิง่

บันเทงิ การเสนอวา่จา้งงานญาต ิคา่ตอบแทน หรอืการเบกิคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง การบรจิาคเพื่อการกศุล หรือ

การบรจิาคใหส้งัคม ฯลฯ ซึง่สนิบนไมจ่ าเป็นตอ้งมมีลูคา่มากแตอ่ย่างใด 

 

ตวัอยา่งของสนิบน มดีงัตอ่ไปนี ้

(ก) ของขวัญฟุ่ มเฟือย อาหาร สิง่บันเทงิ หรอืคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง โดยเฉพาะเมือ่ส ิง่เหลา่นี้ไม่พอประมาณ

ไมส่มเหตสุมผล ใหบ้อ่ยครัง้ หรอืใหใ้นบรบิทของการด าเนนิการเจรจาตอ่รองทางธรุกจิ 

(ข) การใหใ้ชบ้รกิาร สิง่อ านวยความสะดวก หรอืทรัพยส์นิของบรษัิทแบบไมม่กีารคดิคา่ตอบแทนใดๆ 

(ค) ผลตอบแทนเป็นเงนิสด 

(ง) การจัดหาผลประโยชน์ใหส้มาชกิในครอบครัวของลูกคา้ หรือผูท้ี่จะมาเป็นลูกคา้ หรือขา้ราชการ หรือ

เจา้หนา้ทีข่องรัฐ เชน่ การใหท้นุการศกึษา การใหก้ารดแูลสขุภาพหรอืรักษาพยาบาล 

(จ) การจา้งเหมาชว่งไปใหบ้คุคลทีเ่กีย่วโยงกบับคุคลบางคนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัสญัญาจา้งเหมางานหลัก 

(ฉ) การมสีว่นร่วมในบรษัิททอ้งถิน่ทีม่เีจา้ของเป็นสมาชกิในครอบครัวของลูกคา้ หรือผูท้ีจ่ะมาเป็นลูกคา้ หรือ

ขา้ราชการ หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 

 

2) การตดิสนิบน 

การตดิสนิบน คอื การเสนอให ้สญัญาวา่จะให ้ให ้ยอมรับ หรอืเรยีกรอ้งเงนิหรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด ทัง้โดยทางตรง

และทางออ้ม ทีส่ง่ผลใหเ้กดิการกระท าทีไ่ม่เหมาะสมถูกตอ้ง (การกระท าทีไ่ม่เหมาะสมถูกตอ้ง เช่น การฝ่าฝืน

ความน่าเชือ่ถอืและไวว้างใจ การกระท าในทางทีไ่มซ่ือ่สตัย ์หรอืการกระท าในลกัษณะล าเอยีงไมเ่ป็นธรรม) 
 

ผลประโยชน์อาจจะเป็นการเสนอให ้หรือรับมา หรอืเป็นการกระท าทีไ่ม่เหมาะสม ทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม 

(เชน่ ด าเนนิการผ่านทางลกูคา้ ตัวแทน คนกลาง หรอืผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิาร) การกระท าทีไ่ม่เหมาะสมอาจจะมี

สว่นเกีย่วขอ้งกับธุรกจิของบรษัิท (ซึง่รวมถงึการกระท าของพนักงานหรือบุคคลทีส่ามทีท่ าในนามบรษัิท) หรือ

เกีย่วพันกบังานของภาครัฐ หรอืหน่วยงานของรัฐใดๆ 
 

การตดิสนิบนเป็นการกระท าผดิกฏหมาย ซึง่บรษัิทหา้มการตดิสนิบนใดๆ ในทกุรูปแบบ 

 

3) การทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

การทุจรติคอรรั์ปชัน่ครอบคลุมขอบเขตอย่างกวา้งขวางของการกระท าผดิตา่งๆ ในสว่นของผูป้ฏบิัตหินา้ที ่หรอืผูม้ี

อ านาจ หรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายหนา้ทีค่วามรับผดิชอบส าคัญ โดยผ่านช่องทางหรือวธิกีารทีผ่ดิกฎหมาย ไม่ถูก

ท านองคลองธรรม ไม่ซือ่สตัย ์หรอืไม่เหมาะสมถูกตอ้งตามมาตรฐานจรรยาบรรณ อาท ิการลกัขโมย การตดิสนิบน 

การฉอ้โกง ฉอ้ฉนหรอืหลอกลวงใดๆ การยักยอก ฯลฯ 
 

อาจกลา่วโดยอกีนัยหนึง่วา่ การทจุรติคอรรั์ปชัน่ คอื การใชอ้ านาจหนา้ทีต่ามทีไ่ดรั้บมอบหมายไปในทางทีผ่ดิ (ไม่

วา่จะเป็นอ านาจหนา้ทีท่ีไ่ดม้าโดยประเพณี ไดม้าโดยการศกึษา การสมรส การเลอืกตัง้ การแตง่ตัง้ หรอืดว้ยวธิกีาร

อืน่ใด) ซึง่กระท าไปเพือ่ผลประโยชน์สว่นตน 
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การทุจริตคอร์รัปชั่นอาจเป็นสิง่ที่ปฏบิัตกิันมาเกีย่วเนื่องกับขา้ราชการหรือเจา้หนา้ทีข่องรัฐใชอ้ านาจหนา้ที่ไป

ในทางที่ผดิ อย่างไรก็ตาม การทุจรติคอร์รัปชั่นก็เกดิขึน้ไดก้ับภาคเอกชนเช่นเดียวกัน โดยพนักงานเอกชนใช ้

อ านาจหนา้ทีไ่ปในทางทีผ่ดิ เพือ่ผลประโยชนส์ว่นตน 

 

4) คา่อ านวยความสะดวก 

คา่อ านวยความสะดวก คอื คา่ตอบแทนเล็กนอ้ยทีไ่ดใ้หแ้กข่า้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐ เพือ่แลกเปลีย่นกับการ

ใหบ้รกิารทีผู่จ้า่ยจะไดส้ทิธพิเิศษมากกวา่ผูท้ีไ่ม่ไดจ้่ายคา่อ านวยความสะดวก 
 

โดยปกตคิ่าอ านวยความสะดวกนี้จะจ่ายเพื่อใหช้่วยเร่งด าเนินการ หรือเพื่อใหม้ั่นใจในผลงานทีจ่ะไดรั้บจากการ

ปฏบิัตริาชการของภาครัฐ หรอือาจจะเป็นกรณีเกีย่วกับการกระท าของขา้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีรั่ฐ เพือ่อ านวยความ

สะดวก โดยไมค่อ่ยเคร่งครัดในการตรวจสอบหรอืปฏบิตัติามกฎระเบยีบหรอืวธิกีารเหมอืนกบักรณีปกตมิากนัก 

 

5) ของขวญั 

ของขวญั ไดแ้ก ่สิง่ของ และผลประโยชนใ์ดๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิชต่วัเงนิ  

 

6) การรบัรอง 

การรับรอง ใหห้มายความรวมถงึ การบรกิารตอ้นรับ การเดนิทาง โรงแรม อาหาร เครือ่งดืม่ สิง่บันเทงิ หรอื การจัด

กจิกรรมใดๆ (การเขา้ร่วมในกิจกรรมหรือการชมกิจกรรม) ทุกรูปแบบ เช่น การแข่งขันกีฬา การแสดงละคร 

คอนเสริต์ ศลิปะวัฒนธรรม การมอบรางวัลหรอืพธิกีารตา่งๆ ตลอดจนการใชจ้่ายขา้งตน้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับการ

สง่เสรมิธรุกจิ การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในผลติภัณฑ ์และการจัดกจิกรรมดา้นการตลาด   

 

7) การใหค้วามสนบัสนุนหรอืการบรจิาค  

การใหค้วามสนับสนุนหรือการบรจิาค อาจอยู่ในรูปของเงนิสนับสนุนหรือเงนิบรจิาค ซึง่ใหร้วมถงึสิง่ของ สนิคา้ 

อปุกรณ์ สถานที ่หรอืทรัพยส์นิอืน่ใดเพือ่สนับสนุนองคก์รตา่งๆ หรอืบคุคลภายนอก 

 

8) การใหค้วามสนบัสนุนหรอืการบรจิาคเพือ่การเมอืง  

การใหค้วามสนับสนุนหรอืการบรจิาคเพือ่การเมอืง อาจจะเป็นตัวเงนิหรอืไม่ใชต่ัวเงนิ (เชน่ การบรจิาคอปุกรณ์ หรอื

เครือ่งมอืใดๆ การใหบ้รกิารดา้นเทคนคิอืน่ใด หรอืการทีพ่นักงานอทุศิตนโดยการใชเ้วลาการท างาน ฯลฯ) ไม่วา่จะ

โดยทางตรงหรอืทางออ้ม   

 

9) การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

การขัดแยง้ทางผลประโยชน์ คอื การขัดกันแห่งผลประโยชน์ระหวา่งสว่นบคุคลของบคุลากรของบรษัิท ซึง่รวมถงึ

ครอบครัว ญาต ิหรอืบคุคลอืน่ใดทีม่คีวามสมัพันธใ์กลช้ดิ กบัผลประโยชนข์องบรษัิท 

 

10)  ขา้ราชการและ/หรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐั  

ขา้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐ รวมถงึขา้ราชการ เจา้หนา้ที ่หรอืพนักงานของรัฐ หรอืรัฐวสิาหกจิ หรอืของตวัแทน

ภาครัฐใดๆ หรือผูส้มัครรับการเลือกตั ้ง หรือสมาชิกพรรคการเมือง องค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ (เช่น 

สหประชาชาต ิธนาคารโลก ฯลฯ) หรือบุคคลใดๆ ก็ตาม ทีไ่ดรั้กษาราชการ รักษาการ หรือปฏบิัตริาชการ หรือ

ปฏบิัตหินา้ที่ในนามของกลุ่มทีก่ล่าวมาขา้งตน้ รัฐบาลใหร้วมถงึหน่วยงานของรัฐในระดับทอ้งถิน่ ภูมภิาค และ

ระดบัชาต ิทัง้ทีเ่กีย่วกบัอ านาจนติบิญัญัต ิอ านาจบรหิาร และอ านาจตลุาการ 

 

------------------------------------------------------------------ 



 

 23 

 
 

ค าประกาศเจตนารมณ์และค าม ัน่สญัญาของพนกังาน 

ในการประพฤตปิฏบิตัติามนโยบายการตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 

 

ขา้พเจา้ขอใหค้ ามั่นสญัญาและค ารับรองไวต้อ่บรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ขา้พเจา้ไดอ้า่น ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม และมคีวามเขา้ใจนโยบายการตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการตอ่ตา้น

การทจุรติคอรรั์ปชัน่ทีบ่รษัิทไดก้ าหนดไวอ้ย่างชดัเจนแลว้   

 ขา้พเจา้ขอใหค้ ายืนยันว่า ขา้พเจา้จะยึดมั่นปฏิบัตติามรายละเอียดขอ้ก าหนดต่างๆ ของนโยบายการ

ตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่นีต้ลอดชว่งระยะเวลาของการจา้งงานกับบรษัิท 

 ขา้พเจา้จะไม่เขา้ไปยุ่งเกีย่ว พัวพัน หรอืมสีว่นร่วมหรือสนับสนุนใดๆ ในการกระท าทีเ่กีย่วขอ้งกับการตดิ

สนิบนหรือการทุจรติคอรรั์ปชั่นในขณะทีข่า้พเจา้ปฏบิัตหินา้ทีข่องขา้พเจา้ หรอืปฏบิัตหินา้ทีใ่นนามของ

บรษัิท หรอืปฏบิตัใินฐานะสว่นตน ตลอดชว่งระยะเวลาของการจา้งงานกับบรษัิท  

 ขา้พเจา้รับทราบเป็นอย่างดวีา่ การยดึถอืปฏบิัตติามนโยบายนี้จะเป็นรากฐานส าคัญและเป็นเงือ่นไขหนึ่ง

ของความตอ่เนื่องในการวา่จา้งงาน และการคงความสมัพันธใ์นการจา้งงานทีม่ตีอ่กันกับบรษัิท ซึง่บรษัิทมี

ความเคร่งครัดและเขม้งวดต่อหลักปฏบิัตขิอง “ความอดทนเป็นศูนย์” โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนใหก้ับการ

กระท าการฝ่าฝืนใดๆ ซึง่จะมกีารสอบขอ้เท็จจรงิ และมกีารลงโทษผูก้ระท าผดิตามความเหมาะสม ดังนัน้ 

หากขา้พเจา้ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบายการตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่

นี้ ขา้พเจา้ยนิยอมรับโทษตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ตกลงในการวา่จา้งงานและตามนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งของ

บรษัิท  

 ในกรณีทีข่า้พเจา้ไดพ้บเห็นหรอืมปีระเด็นใดๆ เกีย่วกับการฝ่าฝืนนโยบายการตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ ขา้พเจา้จะรายงานหรือรอ้งเรียนกรณีการฝ่าฝืนดังกล่าวนั้นต่อที่ปรกึษา

จรรยาบรรณ หรอืบคุคลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของบรษัิทโดยทนัท ี   

 

ชือ่-นามสกลุพนักงาน  _______________________ 

เลขประจ าตวั  _______________________ 

บรษัิท/โรงงาน  _______________________ 

วนั/เดอืน/ปี  _______________________ 

ลายเซ็น   _______________________ 
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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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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 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. 
 

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) Evaluating risk of exposure to corrupt activity that occur or may occur.  

(ii) 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. 
 



 

 22 

  

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  _______________________ 

 


