
 

                                                    
 

Page 1 of 6  

นโยบายการใหห้รอืการรบัของขวญัและการรบัรอง 

กลุม่บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

จรรยาบรรณของทาทา  
จรรยาบรรณของทาทา ขอ้ ช. ล าดบัที ่11 เรือ่ง ของขวญัและการรับรอง ก าหนดวา่ “กจิกรรมทางธรุกจิตามปกตใิน
บางครัง้จะมกีารมอบของขวัญทางธุรกจิและการรับรอง อย่างไรก็ตาม การมอบของขวัญหรอืการรับรอง (ซึง่รวมถงึ
สิง่บันเทงิหรือการเดนิทาง) ที่เกดิขึน้บ่อยครัง้หรือมมีูลค่าสูง อาจสรา้งการรับรูห้รือท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรือเกดิการช าระเงนิที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ดังนั้น ของขวัญและการรับรองทีใ่หห้รือไดรั้บ ควรมี
มลูคา่เล็กนอ้ยและมคีวามเหมาะสมตลอดจนปฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัของขวัญและการรับรองของบรษัิท” 

 

สว่นที ่1: บทน า  

คา่นยิมหลักของทาทาแสดงถงึแนวทางในการก ากับการประพฤตปิฏบิัตซิ ึง่ไดก้ าหนดไวใ้นคูม่อืจรรยาบรรณของทาทา 

การยดึมั่นร่วมกันของเราในการปฏบิัตติามหลกัเกณฑเ์หลา่นี้ถอืเป็นพันธสญัญาของเราทัง้ตอ่ตวัเองและผูม้สีว่นไดเ้สยี

ทุกกลุ่มที่เกีย่วขอ้งกับแบรนด์ทาทา พนักงานของทาทาทุกคนมีหนา้ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบใหม้ั่นใจว่า

พฤตกิรรมและการกระท าทัง้ของตนเองและสว่นรวมสอดคลอ้งกบัคา่นยิมเหลา่นี้ ตลอดจนตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายไทยและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึนโยบายการตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการต่อตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั่น

และนโยบายการใหห้รอืการรับของขวัญและการรับรองในทกุภาคสว่นของกลุม่บรษัิทดว้ย 

ของขวัญและการเลี้ยงรับรองในบางโอกาสไดถู้กใชเ้ป็นกจิกรรมหนึ่งของการด าเนินธุรกจิตามปกตเิพื่อสรา้ง

มติรภาพและความสมัพันธร์ะหวา่งพันธมติรทางธุรกจิใหแ้ข็งแกร่งขึน้ อย่างไรก็ตาม ของขวัญหรอืการเลีย้งรับรอง 

(รวมถงึสิง่บันเทงิหรือการเดนิทาง) อาจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์หรอืการจ่ายเงนิที่ไม่ชอบดว้ย

กฎหมายขึน้ได ้

กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ไดก้ าหนดใหม้ีการปฏิบัตติามนโยบายนี้เพื่อช่วยให ้

พนักงานสามารถตัดสนิใจไดอ้ย่างถูกตอ้งในกรณีที่ตอ้งมีการให ้หรือไดรั้บของขวัญหรือการรับรอง ในขณะที่

ปฏบิตังิาน หรอืก ากบัการด าเนนิธรุกจิ หรอืท าธรุกรรมใดๆ ในนามของกลุม่บรษัิททาทา สตลี (ประเทศไทย)     

 

สว่นที ่2: ค าจ ากดัความ 

 “ของขวญั” ไดแ้ก ่สิง่ของ และผลประโยชนใ์ดๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิชต่วัเงนิ  

 “การรับรอง” ใหห้มายความรวมถงึ การบรกิารตอ้นรับ การเดนิทาง โรงแรม อาหาร เครือ่งดืม่ สิง่บันเทงิ หรือ 

การจัดกจิกรรมใดๆ (การเขา้ร่วมในกจิกรรมหรือการชมกจิกรรม) ทุกรูปแบบ เชน่ การแข่งขันกฬีา การแสดง

ละคร คอนเสริ์ต ศลิปะวัฒนธรรม การมอบรางวัลหรือพิธีการต่างๆ ตลอดจนการใชจ้่ายขา้งตน้ที่เกี่ยวขอ้ง

โดยตรงกบัการสง่เสรมิธรุกจิ การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในผลติภัณฑ ์และการจัดกจิกรรมดา้นการตลาด   

 “ประเพณีนิยม” หมายถงึ เทศกาลหรอืวันส าคัญต่างๆ ซึง่อาจมกีารใหข้องขวัญกัน และใหห้มายความรวมถงึ

โอกาสในการแสดงความยนิดกีรณีตา่งๆ การตอ้นรับ การแสดงความขอบคณุ การแสดงความเสยีใจ หรอืการให ้

ความชว่ยเหลอืใดๆ ตามมารยาททีถ่อืปฏบิตัติอ่กนัในสงัคมดว้ย 

 “บรษัิทย่อยบรษัิทร่วม” หมายถงึ บรษัิทร่วมทุนทัง้หลายทีบ่รษัิทมอี านาจเต็มในการบรหิาร ส าหรับบรษัิทร่วม

ทนุทีบ่รษัิทมอี านาจบรหิารร่วมกับผูอ้ ืน่ บรษัิทจะมกีารปรกึษาหารอืกันกับผูร้่วมทุนถงึวธิกีารในการน านโยบาย

ดงักลา่วนีไ้ปปรับใชใ้หด้ทีีส่ดุ 

 “พันธมติรทางธรุกจิ” ใหห้มายความรวมถงึ ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิาร ผูข้าย ผูรั้บเหมา ลกูคา้ ตัวแทนจ าหน่าย ผู ้

จัดจ าหน่าย ทีป่รกึษา หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ใดทีก่ลุม่บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ประกอบธุรกจิหรอืท า

ธรุกรรมใดๆ ดว้ย 

 

สว่นที ่3: หลกัการส าคญั 

พนักงานทกุคนจะตอ้งมคีวามระมัดระวังเป็นพเิศษในการให ้หรอืรับของขวญัหรอืการรับรองใดๆ แกห่รอืจากผูม้สีว่น

ไดเ้สยีใดๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรัฐ  

พนักงานทุกคนจะตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ภายใตก้ฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด หากพิสูจน์ไดว้่า 

พนักงานปฏบิตัฝ่ิาฝืน หรอืละเลย เพกิเฉย ใหถ้อืวา่พนักงานไดก้ระท าความผดิ ซึง่มโีทษทัง้ตามระเบยีบของบรษัิท

และตามกฎหมาย 
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สว่นที ่4: นโยบายและระเบยีบ 

4.1 นโยบายการใหข้องขวญัและการรบัรอง 

หา้มมใิหม้กีารให ้สัญญาทีจ่ะให ้หรอืการยืน่ขอ้เสนอทีจ่ะจ่ายเงนิ ใหข้องขวัญ หรอืการรับรองใดๆ แก่ขา้ราชการ 

หรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐ ตวัแทน พันธมติรทางธรุกจิ หรอืบคุคลใดๆ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

4.1.1 เป็นการใหแ้ก่บุคคลทีส่ามซึง่โดยพฤตกิารณ์มลีักษณะเป็นผูรั้บแทน ไม่วา่จะเป็น คู่สมรส บุตร ญาต ิ

หรอืผูเ้กีย่วขอ้งสมัพันธใ์ดๆ กบัขา้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐ หรอืเกีย่วขอ้งกบับคุคลใดๆ 

4.1.2 ดว้ยความคาดหวังหรอืมคีวามหวังเพื่อทีจ่ะแลกเปลีย่นกับผลประโยชน์ทางธุรกจิ หรือธุรกรรมอืน่ใด

ของบรษัิท หรอืผลประโยชนอ์ืน่ใดของตนเอง ครอบครัว หรอืของบคุคลใดๆ 

4.1.3 เพือ่เป็นการใหร้างวลัตอบแทนจากการทีไ่ดรั้บผลประโยชน์ทางธรุกจิ หรอืธรุกรรมของบรษัิท 

4.1.4 เพือ่ใหไ้ดรั้บความชว่ยเหลอืสนับสนุน หรอือ านวยความสะดวกหรอืเร่งด าเนนิการใหเ้ร็วขึน้กวา่ขัน้ตอน

ปกต ิ

4.1.5 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คลา้ยคลงึกับกรณีดังกล่าวขา้งตน้ ทัง้นี้ จะพิจารณาจากขอ้เท็จจริงและ

สภาพการณ์เป็นแตล่ะกรณีไป 

4.2 ระเบยีบปฏบิตัใินการใหข้องขวญัและการรบัรอง 

4.2.1 มูลค่าของของขวัญ และ/หรือการรับรองตอ้งไม่เกนิ 3,000 บาทตอ่คนต่อโอกาส หากมูลค่าเกนิกว่า 

3,000 บาท จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมัตจิากกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ทัง้นี้ ในกรณีการรับรองจะ

ค านวณจากมลูคา่เฉลีย่ของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมการรับรองทัง้หมด 

4.2.2 การใหข้องขวัญหรือการรับรอง ควรด าเนินการใหเ้ป็นไปในมาตรฐานเดยีวกันใหเ้หมาะสมแก่ระดับ/

ต าแหน่ง แตจ่ะตอ้งไมเ่กนิมลูคา่ตามทีก่ าหนดในขอ้ 4.2.1 

4.2.3 การใหข้องขวัญหรอืการรับรองจะตอ้งไม่ขัดต่อกฎหมาย จารตีประเพณี หรอืวัฒนธรรมของไทยหรือ

ของทอ้งถิน่ ตลอดจนตามประเพณีนิยม อาทเิชน่ เทศกาลครสิตม์าส วันขึน้ปีใหม่ วันตรุษจีน ไหว ้

พระจันทร์ พิธีมงคลสมรส พิธีท าบุญขึน้บา้นใหม่ อุปสมบท เยี่ยมไขผู้เ้จ็บป่วย โยกยา้ย แต่งตัง้ 

เกษียณอาย ุลาออก ฯลฯ 

4.2.4 การใหข้องขวัญหรอืการรับรองเนื่องในโอกาสส าคัญทางธุรกจิ อาท ิการลงนามสญัญาทางธุรกจิ การ

เปิดตวัสนิคา้ใหม ่วนัครบรอบการกอ่ตัง้บรษัิท ใหส้ามารถกระท าได ้

4.2.5 ระเบยีบปฏบิตันิีไ้มใ่ชบ้งัคบักบัการใหข้องทีร่ะลกึเพือ่ขอบคณุวทิยากรฝึกอบรม/สมัมนา 

4.2.6 ประเภทของของขวญัทีส่ามารถใหไ้ด ้

1) ควรใหอ้ยู่ในรูปแบบของการสง่เสรมิภาพลกัษณ์องคก์ร อาท ิปฏทินิ ไดอารี ่สมุดวางแผนประจ าวัน 

สิง่ของส าหรับใชใ้นส านักงาน เชน่ อปุกรณ์เครื่องเขยีน เครือ่งใชบ้นโต๊ะท างาน หรอืของทีร่ะลกึ

อืน่ใดทีม่ตีราสนิคา้หรอืตราของบรษัิทประทบัอยู ่ฯลฯ 

2) ผลติภัณฑห์รอืสนิคา้ในโครงการหลวง โครงการในพระราชด าร ิ 

3) ผลติภัณฑ์หรือสนิคา้ของชุมชนในพื้นที่อันเป็นที่ตัง้โรงงานหรือบริษัท หรือทอ้งถิ่นอื่นใดเพื่อ

สง่เสรมิรายไดข้องชมุชนหรอืทอ้งถิน่นัน้ๆ  

4) ผลติภัณฑห์รอืสนิคา้เพือ่การกศุล หรอืเพือ่การสาธารณประโยชนอ์ืน่ใด 

5) ผลติภัณฑห์รอืสนิคา้ทีจ่ัดเป็นกระเชา้ในชว่งเทศกาลครสิตม์าส วันขึน้ปีใหม่ เทศกาลตรุษจนี หรอื

เทศกาลอืน่ใด รวมถงึงาน/กจิกรรมอืน่ใดทีน่ยิมใหเ้ป็นกระเชา้ 

6) ผลติภัณฑอ์าหาร ขนม ผลไม ้หรอืของทีรั่บประทานได ้รวมถงึดอกไม ้

7) ผลิตภัณฑ์เครื่องแกว้ เครื่องครัว เครื่องนอน เครื่องตกแต่งบา้น เครื่องแต่งกาย เครื่องกีฬา 

เครือ่งใชส้ านักงาน เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

8) ผลติภัณฑห์รอืสนิคา้อืน่ใดทีน่อกเหนือจากขอ้ 4.2.6 (1) – (7) ใหอ้ยู่ในการอนุมัตขิองกรรมการ

ผูจ้ัดการใหญ ่

 

4.3 นโยบายงดรบัของขวญัและการรบัรอง 

พนักงานทุกคนตอ้งไม่เสนอของขวัญและการรับรองใดๆ ใหแ้ก่ผูบ้ังคับบัญชา หรือครอบครัวของผูบ้ังคับบัญชา 

และผูบ้ังคับบัญชาตอ้งไม่รับของขวัญและการรับรองใดๆ ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าใดก็ตามจากผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือจากพันธมติรทางธุรกจิทุกราย ไม่เสนอของขวัญหรือการรับรองมีมูลค่าใดๆ ส าหรับ

เทศกาลปีใหม่ เทศกาลเฉลมิฉลอง และประเพณีนยิมตา่งๆ เพื่อทีจ่ะสรา้งมาตรฐานความโปร่งใสทีแ่ข็งแกร่งและ

การพัฒนาทีย่ั่งยนืของธรุกจิ  
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ในโอกาสหรอืเทศกาลดังกล่าวขา้งตน้ สามารถใชว้ธิสีง่ความปรารถนาดผี่านบัตรอวยพร ลายเซ็นในสมุดอวยพร 
หรอืบตัรอวยพรอเิล็กทรอนกิสแ์ทนการมอบของขวญัและการรับรองใดๆ  

4.4 ระเบยีบปฏบิตัใินการงดรบัของขวญัและการรบัรอง 

4.4.1 ก าหนดใหท้ีป่รกึษาจรรยาบรรณเป็นผูแ้จง้ใหพ้นักงานของบรษัิท และบรษัิทย่อยบรษัิทร่วม และฝ่าย

จัดหามหีนังสอืแจง้ใหคู้่คา้ไดรั้บทราบถงึนโยบายงดรับของขวัญและการรับรองตามขอ้ 4.3 ก่อนถงึ

เทศกาลปีใหมอ่ยา่งนอ้ยหนึง่เดอืน 

4.4.2 หากยังคงมกีรณีบคุคลใดๆ เสนอของขวญัและการรับรองใดๆ อยู่อกี ใหพ้นักงานปฏเิสธและสือ่สารให ้

ผูใ้หฯ้ ไดรั้บทราบถงึนโยบายงดรับของขวัญและการรับรองของบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หรอืกรณีมกีารมอบ

ใหไ้วโ้ดยทีพ่นักงานไม่ไดอ้ยู่ ณ สถานทีป่ฏบิัตงิาน หรอืไม่สามารถตดิตอ่เพื่อปฏเิสธผูใ้หฯ้ โดยทันท ี

ใหพ้นักงานโทรศัพทห์รอืสง่อเีมลแ์จง้ใหผู้ใ้หฯ้ ไดรั้บทราบถงึนโยบายของบรษัิทดังกล่าวขา้งตน้ใน

โอกาสแรกทีส่ามารถกระท าได ้และใหส้ง่คนืของขวัญหรอืการรับรองนัน้ๆ หากไม่สามารถปฏเิสธหรอื

สง่คนืใหก้บัผูใ้หฯ้ ได ้ใหด้ าเนนิการตามขอ้ 4.4.4  

4.4.3 กรณีทีไ่มส่ามารถยอมรับของขวญัและการรับรองได ้

1) เนือ่งจากการรอ้งขอไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
2) เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นตอบแทนดว้ยผลประโยชนท์างธรุกจิหรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด   
3) เพื่อใหก้ารช่วยเหลอืสนับสนุน หรืออ านวยความสะดวกหรือเร่งด าเนินการใหเ้ร็วขึน้กว่าขัน้ตอน

ปกต ิ
4) จากบคุคลหรอืหน่วยงานใดๆ ทีผ่ดิสญัญากับบรษัิท และบรษัิทยอ่ยบรษัิทร่วม ไมว่า่จะเป็นลกัษณะ

ใด เช่น ผูท้ี่มีหนี้คา้งช าระ หรือผูท้ี่บรษัิทไดด้ าเนินการฟ้องรอ้งคดีตามกฎหมาย รวมทัง้ผูท้ีถู่ก
ด าเนินการทางวนัิย ดังนั้น ผูรั้บฯ จะตอ้งตรวจสอบสถานะของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวกับ
หน่วยงานจัดหา หน่วยงานกฎหมาย หรอืหน่วยงานบัญชกีารเงนิ เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่มไิดก้ระท าการ
ฝ่าฝืนเงือ่นไขทีก่ าหนดไวน้ี ้

5) เป็นการมอบของขวญัใหก้นัภายนอกทีท่ างานหรอืสถานทีอ่ืน่ใดทีไ่มใ่ชส่ านักงานของบรษัิท   
6) เป็นการมอบของขวัญใหใ้นรูปของการใหบ้รกิารหรอืผลประโยชน์อืน่ใดทีม่ใิชเ่งนิสด (เชน่ สัญญาการ

จา้งงาน ฯลฯ) 
 

4.4.4 กรณีทีส่ามารถยอมรับของขวัญและการรับรองได ้จะตอ้งมีมูลค่าจากผูใ้หฯ้ แต่ละรายไม่เกนิ 2,000 
บาท ในกรณีทีผู่บ้ังคับบัญชารับจากผูใ้ตบ้ังคับบัญชา และไม่เกนิ 3,000 บาท ในกรณีทีรั่บจากคู่คา้
หรอืบคุคลอืน่ใด ภายใตส้ถานการณ์และเงือ่นไขทีส่ามารถยอมรับได ้ดงันี้ 
 

สถานการณ์ทีส่ามารถยอมรบัได ้ เง ือ่นไขทีส่ามารถยอมรบัได ้

1) เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เทศกาลเฉลมิฉลอง 
และประเพณีนิยมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
วฒันธรรม   

จ ากัดให รั้บของขวัญไดเ้ฉพาะดอกไม ้ขนมหวาน ของที่
รับประทานไดอ้ื่นๆ ปฏิทิน ไดอารี่ สมุดวางแผนประจ าวัน 
สิ่งของส าห รับใช ใ้นส านักงาน เช่น อุปกรณ์ เครื่องเขียน 
เครือ่งใชบ้นโต๊ะท างาน หรอืของทีร่ะลกึอืน่ใดทีม่ตีราสนิคา้หรอื
ตราของบรษัิทของผูใ้หป้รากฏอยู่ดว้ย โดยผูรั้บจะตอ้งส่งมอบ
ของขวัญนัน้ใหแ้ก่ผูบ้ังคับบัญชาโดยตรงในระดับผูจั้ดการส่วน
ขึ้นไป และส่งมอบใหก้ับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เพื่อ
พจิารณาบรหิารจัดการร่วมกนัตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้
1) แบ่งปันของขวัญที่ได รั้บมาใหแ้ก่เพื่อนพนักงาน เช่น 

ของขวญัประเภททีรั่บประทานได ้ฯลฯ 
2) น าของขวัญที่ไดรั้บมาไปใชภ้ายในส่วนงานหรือภายใน

บรษัิท หรอืในกจิกรรมตา่งๆ ของบรษัิท 
3) น าของขวัญไปใชจั้บฉลากมอบใหก้ับพนักงานในเทศกาลปี

ใหมท่ีบ่รษัิทจัดขึน้ หรอืเทศกาลอืน่ใด    
4) อืน่ๆ ภายใตก้ารพจิารณาอยา่งเหมาะสม 
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2) ของขวัญในโอกาสสมรส หรืออุปสมบท
ของพนักงานหรือบุตรของพนักงาน การ
เจ็บป่วยของพนักงานหรือครอบครัวของ
พนักงาน หรอืการท าบญุขึน้บา้นใหม ่ 

ใหร้วมถงึเงนิสด บตัรก านัลและเชค็ของขวญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) เนื่องในโอกาสโยกยา้ย หรืออ าลาการ
ปฏบิัตงิาน เช่น เกษียณอายุ หรือการออก
จากงาน ฯลฯ 
 

- 

4) ของขวัญที่ได รั้บจากการมีส่วนร่วมให ้
ความรูใ้นฐานะผูช้ านาญการทางวิชาชีพ
ของพนักงาน เชน่ การเขา้ร่วมประชมุ หรือ
การน าเสนอขอ้มูล การจัดอบรมสัมมนา 
หรือ การประชุม เชิงปฏิบัติการส าห รับ
สถาบนัวชิาชพีและสถาบนัการศกึษา ฯลฯ 

ใหร้วมถงึเงนิสด บตัรก านัลและเชค็ของขวญั 
 
ทัง้นี ้พนักงานจะตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ
ใหญข่ึน้ไป เป็นการลว่งหนา้กอ่นเขา้ร่วมใหค้วามรูท้างวชิาชพี 
 
 
 

5) เนือ่งในโอกาสงานใดๆ ทีม่ลีักษณะเป็นงาน
พธิกีารหรอืเป็นทางการ (เชน่ งานพาลกูคา้
ท่องเที่ยว หรืองานพิธีเพื่อเป็นเกียรติใน
ดา้นธุรกิจ ฯลฯ) และไม่สามารถหรือไม่
เหมาะสมทีจ่ะปฏเิสธได ้ 

 
 

จ ากัดให รั้บของขวัญไดเ้ฉพาะดอกไม ้ขนมหวาน ของที่
รับประทานไดอ้ื่นๆ ปฏิทิน ไดอารี่ สมุดวางแผนประจ าวัน 
สิ่งของส าห รับใช ใ้นส านักงาน เช่น อุปกรณ์ เครื่องเขียน 
เครือ่งใชบ้นโต๊ะท างาน หรอืของทีร่ะลกึอืน่ใดทีม่ตีราสนิคา้หรอื
ตราของบรษัิทของผูใ้หป้รากฏอยู่ดว้ย โดยผูรั้บจะตอ้งส่งมอบ
ของขวัญนัน้ใหแ้ก่ผูบ้ังคับบัญชาโดยตรงในระดับผูจั้ดการส่วน
ขึ้นไป และส่งมอบใหก้ับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เพื่อ
พจิารณาบรหิารจัดการร่วมกนัตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้
1) แบ่งปันของขวัญที่ได รั้บมาใหแ้ก่เพื่อนพนักงาน เช่น 

ของขวญัประเภททีรั่บประทานได ้ฯลฯ 
2) น าของขวัญที่ไดรั้บมาไปใชภ้ายในส่วนงานหรือภายใน

บรษัิท หรอืในกจิกรรมตา่งๆ ของบรษัิท 
3) น าของขวัญไปใชจั้บฉลากมอบใหก้ับพนักงานในเทศกาลปี

ใหมท่ีบ่รษัิทจัดขึน้ หรอืเทศกาลอืน่ใด 
4) อืน่ๆ ภายใตก้ารพจิารณาอยา่งเหมาะสม  

 

6) เนือ่งในโอกาสพเิศษระหวา่งการเดนิทางไป
ตดิตอ่ธรุกจิในตา่งประเทศของเจา้หนา้ที่
บรษัิท 

7) กรณีทีไ่ดรั้บจากผูใ้ตบ้งัคับบัญชา  เฉพาะกรณีตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 4.4.4 (2) – (3) 
 
 

8) ของขวัญทีร่ะบใุนขอ้ 4.4.4 (1), (3), (5) 
และ (6) 

ไม่สามารถรับเป็นเงนิสด หรอืสิง่ทีเ่ทยีบเท่าเงนิสด เพชร ทอง 
หรอือญัมณีอืน่ใด 
 
 

4.4.5 การรายงานกรณีทีไ่ดรั้บของขวัญและการสง่กลบัคนืของขวญัแกผู่ใ้หฯ้ 

1) ของขวัญที่ไดรั้บทั ้งหมด ยกเวน้ขอ้ 4.4.4 (2), (3), (4) และ (7) ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าใด 
จะตอ้งรายงานใหผู้จั้ดการสว่นตน้สังกัดของผูรั้บของขวัญ ผูจั้ดการสว่นทรัพยากรบุคคล และผู ้

ประสานงานจรรยาบรรณ หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ทั ้งนี้ จะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อ

ลงทะเบยีนรับของขวญัทีส่ว่นทรัพยากรบคุคล โดยระบรุายละเอยีดของของขวญัทีไ่ดรั้บ ประมาณ
การมูลค่าของของขวัญ เหตุทีไ่ดรั้บของขวัญ และรายละเอยีดของผูม้อบ การเปิดเผยดังกล่าว

จะตอ้งกระท าภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 5 วนั นับจากวันทีไ่ดรั้บของขวัญ โดยบันทกึขอ้มลูเกีย่วกับ
ของขวญัจะตอ้งเก็บรักษาไวใ้หค้รบถว้นเพือ่การตรวจสอบดว้ย   

2) ของขวัญใดๆ ก็ตามทีม่ไิดเ้ป็นไปตามระเบยีบในขอ้ 4.4 จะตอ้งสง่กลับคนืใหแ้ก่ผูม้อบของขวัญ

ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 5 วนั นับจากวนัทีไ่ดรั้บของขวญั พรอ้มทัง้ขอ้ความอธบิายทีเ่หมาะสมถงึ
เหตผุลในการสง่ของขวญัคนื 

3) คณะกรรมการจรรยาบรรณสงูสดุ – กลุ่มบรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จะ
เป็นผูพ้จิารณาตามความเหมาะสมหากเกดิกรณีนอกเหนอืจากทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ 
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4.4.6 ระเบยีบปฏบิตักิารรับรอง 

การรับรองทัง้ในกรณีการใหก้ารรับรองและการรับการรับรอง สามารถกระท าไดเ้พื่อช่วยเสรมิสรา้ง

ความสัมพันธท์างธุรกจิใหแ้ข็งแกร่งขึน้ โดยจะตอ้งเป็นการรับรองอย่างสมเหตุสมผล และจะตอ้งไม่

สง่ผลกระทบตอ่การตัดสนิใจใดๆ ในการปฏบิัตงิานหรอืกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้

ใหห้ลกีเลีย่งการใหห้รอืการรับการรับรองในชว่งเจรจาทางธรุกจิ หรอืท าสญัญาทางธุรกจิทีอ่าจมผีลตอ่

การตัดสนิใจและอาจท าใหบุ้คคลอืน่เขา้ใจผดิได ้อย่างไรก็ตาม การรับการรับรองในกรณีทีเ่จา้ภาพ

ผูใ้หก้ารเลีย้งรับรองอาหาร หรือผูใ้หบ้ัตรชมภาพยนตร์ การแข่งขันกฬีา หรือชมศลิปะวัฒนธรรมแก่

พนักงานกลุ่มบรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) มไิดอ้ยู่หรือเขา้ร่วมดว้ย ในกรณีนี้ถอืเป็นของขวัญ 

มใิชก่ารรับรองแต่อย่างใด ดังนัน้ จะตอ้งไดรั้บการปฏบิัตใิหเ้ป็นไประเบยีบเกีย่วกับการรับของขวัญที่

ไดก้ าหนดไวแ้ลว้  

การรับรองทีไ่มเ่หมาะสมและไม่สามารถรับได ้อาทเิชน่ 

1) การรับรองทีอ่าจมองไปไดว้่าเป็นการสรา้งความร่วมมอืระหว่างกลุ่มบรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศ

ไทย) หรอืแบรนดท์าทา ร่วมกบัพรรคการเมอืงพรรคใดพรรคหนึง่  

2) การมปีฏสิมัพันธก์ันในพืน้ที ่/ สถานประกอบการหรอืสถาบันใดๆ ซึง่โดยทั่วไปไมไ่ดรั้บการยอมรับ

วา่มคีวามเหมาะสมตอ่การด าเนนิธรุกจิ 

3) การมปีฏสิมัพันธก์ันในสถานบันเทงิส าหรับผูใ้หญ่ / ในเหตุการณ์ไม่เหมาะสมเป็นสิง่ตอ้งหา้มโดย

ชดัแจง้ 

พนักงานควรปรกึษากับผูจั้ดการสว่น หรอืผูป้ระสานงานจรรยาบรรณ หรอืทีป่รกึษาจรรยาบรรณ เมือ่มี

ขอ้สงสยัเกีย่วกบังานทีจ่ัดขึน้ สถานที ่หรอื คา่ใชจ้า่ยใดๆ วา่มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 

4.4.7 ระเบียบปฏิบัตกิารรับการดูแลดา้นการเดนิทาง (นอกเหนือจากการเดนิทางไปธุรกจิของบริษัทใน

ตา่งประเทศตามปกต)ิ 

เป็นที่ รับทราบว่า การเป็นเจา้ภาพของพันธมิตรทางธุรกิจในสถานที่ตั ้งของเขาเพื่อส่งเสริม

ผลประโยชน์ทางธุรกจิ หรือการเดนิทางไปเขา้ร่วมประชมุ อบรม สัมมนา หรือเยีย่มบรษัิท หรอืเยีย่ม

โรงงานหรอืทีต่ัง้ของบรษัิท เป็นสว่นส าคัญในการพัฒนาความสมัพันธท์างธุรกจิของเรา อย่างไรก็ตาม 

นอกเหนือจากหลักเกณฑเ์กีย่วกับความเหมาะสมของการรับการรับรองแลว้ ก็จะตอ้งค านงึถงึแนวทาง

ดงัตอ่ไปนีใ้นกรณีเป็นการเดนิทางเพือ่การดงักลา่วอกีดว้ย  

1) เบีย้เลีย้งรายวัน การเบกิเงนิสดล่วงหนา้ หรือการจ่ายเงนิสด ส าหรับการเดนิทางในลักษณะใดก็

ตาม พนักงานจะตอ้งไมรั่บจากพันธมติรทางธรุกจิส าหรับการเดนิทางเชน่นี ้  

2) ไม่มกีารเดนิทางโดยเครือ่งบนิไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรอืระหว่างประเทศทีจ่ะสามารถยอมรับได ้

จากพันธมติรทางธรุกจิ 

3) ไมม่สีถานทีพั่กคา้งคนื ทีจ่ะสามารถยอมรับไดจ้ากพันธมติรทางธรุกจิ 

4) ในกรณีเขา้ร่วมงานทีม่ีผูข้ายหรือผูใ้หบ้รกิารเป็นผูส้นับสนุน ซึง่ผูข้ายหรือผูใ้หบ้รกิารจ าเป็นตอ้ง

จัดการส ารองการเดนิทาง และ/หรือที่พัก ในลักษณะที่เป็นกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมงาน ค่าใชจ้่ายตาม

สดัสว่นจะตอ้งเบกิช าระคนืใหแ้กผู่ข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร หรอืควรทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหก้ับผูใ้หบ้รกิาร

ดา้นการทอ่งเทีย่วและ/หรอืทีพั่กโดยตรงจะเป็นการดกีวา่ 

5) ไม่สามารถยอมรับไดใ้นกรณีเป็นการจัดทีม่ลีักษณะแฝงการทอ่งเทีย่ว โดยปราศจากเจตนาในการ

ถา่ยทอดความรูด้า้นการอบรม สมัมนา อยา่งแทจ้รงิ 

6) สามารถยอมรับได ้หากเป็นการประชมุ อบรม สมัมนา หรอืเยีย่มชมกจิการภายใตข้อ้ตกลงทีร่ะบไุว ้

ในสัญญา แต่ตอ้งไม่มีลักษณะแฝงการท่องเที่ยว และหากมิไดร้ะบุไวใ้นสัญญา ก็ใหส้ามารถ

ยอมรับได ้หากพิจารณาแลว้ เห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทัง้นี้ จะตอ้ง

ไดรั้บการอนุมัตจิากกรรมการผูจ้ัดการใหญแ่ลว้เทา่นัน้ 

ตามหลักการแลว้ สมาชกิในครอบครัวหรือบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งโดยตรงกับโครงการธุรกจิ จะตอ้งไม่

เขา้ร่วมการเดนิทาง/กจิกรรมเหลา่นี ้อย่างไรก็ตาม หากมกีารเขา้ร่วมโครงการ พนักงานนัน้จะตอ้งเป็น

ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายเต็มจ านวนเอง และไม่สามารถจ่ายหรอืเบกิเงนิคนืจากกลุ่มบรษัิท ทาทา สตลี 

(ประเทศไทย) หรือพันธมิตรทางธุรกจิใดๆ ไดแ้ต่อย่างใด นอกจากนี้ หากมีการเดนิทางในกรณี

ดังกล่าว จะตอ้งรายงานใหผู้จ้ัดการส่วนตน้สังกัดขึน้ไป ผูป้ระสานงานจรรยาบรรณ หรือที่ปรึกษา

จรรยาบรรณ ไดรั้บทราบกอ่นการเดนิทางดว้ย เพือ่ใหม้ั่นใจในความโปร่งใสดว้ยการเปิดเผยขอ้มลู 
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4.4.8 ระเบยีบปฏบิตักิารจัดงานเลีย้งหรอืกจิกรรมใดๆ เพือ่ขอบคณุพันธมติรทางธรุกจิ 

การจัดงานเลีย้งหรอืกจิกรรมใดๆ เพื่อขอบคณุพันธมติรทางธุรกจิ ถอืเป็นการจัดทีม่วีัตถุประสงคเ์พื่อ

สง่เสรมิการขาย หรอืกระตุน้ความตอ้งการในการใชส้นิคา้ หรอืเพือ่เสรมิสรา้งความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่ง

บรษัิทกับพันธมติรทางธุรกจิ โดยเป็นการด าเนนิการเป็นครัง้คราว ซึง่ถอืเป็นการด าเนนิการตามปกติ

ธุระทางการคา้ทีใ่หส้ามารถกระท าได ้แต่จะตอ้งก าหนดรายละเอยีดหลักเกณฑไ์วใ้หช้ดัเจน โปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได ้ภายใตก้ารปฏิบัตติามระเบียบและการอนุมัตติามอ านาจด าเนินการของ

บรษัิททีไ่ดก้ าหนดไว ้  

 

สว่นที ่5: ประสทิธผิลในการปฏบิตัติามนโยบาย 

การด าเนนิการตามนโยบายนี้จะไดม้กีารวดัผลโดยการปฏบิัตติามระเบยีบและการเปิดเผยขอ้มูลในการรายงานและ

ลงทะเบยีนการรับของขวญัและการรับรอง 

พนักงานจะตอ้งปรกึษาผูป้ระสานงานจรรยาบรรณ หรอืทีป่รกึษาจรรยาบรรณ หากมขีอ้สงสยัวา่ ของขวัญหรอืการ

รับรองนัน้เหมาะสมหรอืไม ่

กรณีใดทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายดังกลา่วนี้ จะตอ้งมกีารเสนอตอ่ทีป่รกึษาจรรยาบรรณของกลุม่บรษัิท ทาทา สตลี 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพือ่น าเสนอขออนุมัตติอ่กรรมการผูจ้ัดการใหญ่  

 

 

 

 

 

 

ฉบบัปรบัปรุงนีไ้ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2565 

 

โดยใหม้ผีลใชบ้งัคบัต ัง้แตว่นัที ่21 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป 
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Providing or Receiving Gift and Hospitality Policy 

Tata Steel (Thailand) Public Company Limited Group 

Tata Code of Conduct  

Tata Code of Conduct has specified on D. Our Employees, Clause 11 about Gift and Hospitality that 

“Business gifts and hospitalities are sometimes used in the normal course of business activity. 

However, if offers of gifts or hospitalities (including entertainment or travel) are frequent or of 

substantial value, they may create the perception of, or an actual conflict of interest or an ‘illicit 

payment’. Therefore, gifts and hospitality given or received should be modest in value and 

appropriate, and in compliance with our company’s gift and hospitality policy”.  

Section 1: Introduction  

The Tata core values find expression as behavioral guidelines in the Tata Code of Conduct. Our 

collective adherence to these guidelines represents our promise to ourselves and to the many 

stakeholders of brand Tata. Each Tata employee is responsible to ensure that his or her behavior and 

actions, both individual and collective, stay aligned to these values and comply with all applicable 

laws and regulations of Thailand as well as Anti – Bribery and Anti-Corruption Policy, Providing or 

Receiving Gift and Hospitality Policy. 

Business gifts and hospitalities are occasionally used in the course of business activity as a means to 

build goodwill and strengthen working relationships among business partners. However, gifts or 

hospitalities (including entertainment or travel) may create conflict of interest or illicit payment. 

Tata Steel (Thailand) Public Company Limited Group has adopted this policy to help its employees 

take the right decisions in situations of providing or being offered gifts or hospitalities while 

conducting business or official transactions on behalf of Tata Steel (Thailand) Group. 

 

Section 2: Definitions 

 “Gifts” would include any things and any other benefits both monetary and non-monetary.  

 “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. 

 “Tradition” would include festivals or important days which may provide gifts to each other, and 

also include an occasion to congratulate, welcome, thank-you, apologize, or offering help due to 

manners practicing in society. 

 “Associated Parties” would include all subsidiaries and joint venture (in respect of which the 

Company has full and complete discretion to manage and control the business) and their 

subsidiaries. For joint venture subsidiaries jointly controlled by the Company and other, the 

Company should discuss with its partner(s) how the principles set out in this policy can best be 

implemented.  

 “Business Partners” would include vendors, suppliers, contractors, customers, dealers, distributors, 

consultants or stakeholders whom Tata Steel (Thailand) Group has any business or transactional 

dealings. 

 

Section 3: Important Principle 

 

All employees must be particularly aware of providing or receiving any gifts and hospitalities to or 

from stakeholders especially government officers. 

All employees must strictly comply with this policy under laws of Thailand. If there is a proven that an 

employee breaks the rules or ignore, it shall be considered as committed an offense. Punishment 

shall be applied, according to Company’s regulations and laws. 
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Section 4: Policy and Regulation 

 

4.1 Policy of Providing Gift and Hospitality 

It is not permitted to provide, promise or offer to pay, provide any gifts or any hospitalities to 

government officers, representatives, business partners or any persons in following cases:- 

4.1.1 Providing to the third person by the circumstances of being a recipient, for example, 

spouse, child, relative or any related person with government officers or any persons. 

4.1.2 With intention or expectation to exchange business’ advantages or other transactions of 

the Company, or any other benefit of oneself, family or any person. 

4.1.3 To reward from gaining business advantages or other Company’s transaction. 

4.1.4 To gain support, convenience or accelerating the process over normal procedures. 

4.1.5 To achieve any other objectives similar to the above-mentioned cases. This shall be 

considered from facts and situation case by case. 

 

4.2 Regulations of Providing Gift and Hospitality 

4.2.1 Value of gifts and/or hospitalities must not be higher than 3,000 Baht per person per 

occasion. If the value is higher than 3,000 Baht, it must be considered and approved by 

President and CEO. In case of providing hospitality, it will be calculated the average value 

of the total number of participants in such hospitality. 

4.2.2 Providing gifts or hospitalities should be operated under the same standard to be 

appropriate with level/position but must not be over than the value as stated in 4.2.1 

4.2.3 Providing gifts or hospitalities must not be conflicted with Laws, Traditions, Thai Culture or 

Local Culture along with Conventionality, such as Christmas, New Year, Chinese New 

Year, Moon Festival, marriage, housewarming, ordination, visiting treatment in the 

hospitals, appointment, retirement, resignation, etc. 

4.2.4 Providing gifts or hospitalities in a business occasion for example, signing a business 

contract, new product launching, Company’s establishment anniversary are permitted. 

4.2.5 This practice does not apply with providing gift of souvenir to the speaker or instructor for 

training/seminar. 

4.2.6 Category of gift that are permitted: 

1) Should be in a form that promotes an image of organization for example, calendar,  

dairy, daily planner and articles of office use like stationaries, desk accessories or 

souvenir with logo of the donor’s Company. 

2) Product of Royal Projects. 

3) Product of communities nearby the plants, Company or any locality areas to promote 

income of communities and locals. 

4) Charity product or any product for public benefits. 

5) Product arranged in basket during Christmas, New Year, Chinese New Year or any 

festive occasions, including any other event/activity that often provides basket. 

6) Products of food, snack, fruit or edible items, including flowers. 

7) Products of glassware, kitchenware, bedding and mattress, home decoration, clothing, 

sport equipment, office equipment, electrical appliance.  

8)  Any products other than item 4.2.6 (1) – (7) will be considered and approved by 

President and CEO. 

 

4.3 Policy of No Gift and Hospitality Receiving  

All employees must not provide any gifts and hospitalities to the superiors or their families and the 
superiors must not accept any gifts and hospitalities of any value from the subordinates. 
Furthermore, the Company requested for cooperation from all Business Partners to not offer gifts or 
hospitalities of any values for New Year, Festive, and any other Traditional occasions in order to build 
a strong standard of transparency and business sustainability development. 
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On the above mentioned occasions or Festive, it can be send the goodwill through greeting cards, 
autograph in greeting books or e-card instead of providing any gifts and hospitality. 

4.4 Regulations of No Gift and Hospitality Receiving 

4.4.1 The Company assigns Ethics Counselor to inform employees of the Company and its 

associated parties and assigns Procurement Division to send the letter informing Policy of 

No Gift and Hospitality Receiving as stated in 4.3 to business partners at least one month 

before the New Year. 

4.4.2 If there are still cases where any person offers gifts and hospitality, the employee shall 

deny and communicate the Company’s Policy of No Gift and Hospitality Receiving to the 

donor. In case it is given where the employee is not at the workplace or unable to contact 

them to deny the donor immediately, the employee shall call or send an email to inform 

the Company’s policies mentioned above at the first possible opportunity and return such 

gifts or hospitality. If it was unable to deny or return to the donor, it has to be proceeded 

according to clause 4.4.4. 

4.4.3 The circumstances under which gifts and hospitalities would not be acceptable. 

1) Any soliciting gifts, regardless of circumstances. 
2) Gifts being given as an exchange for an appreciation in business or any other benefits. 
3) Gifts to support for convenience or accelerating an operation process over normal 

procedure. 
4) Gifts from any person or party who is in default of the Company and associated parties 

in any manner. By way of illustration, parties in default would be parties from whom 
monies are overdue or parties with whom the Company is engaged in litigation and 
parties against whom disciplinary action has been taken. It is desirable that the 
recipient should check the status of the parties from Procurement, Legal and 
Accounting and Finance to make sure that the provisions of the above clause are not 
contravened. 

5) Gifts being given outside the workplace or venue of the business event; 
6) Gifts being given in the form of service or other non-cash benefit (e.g. employment 

contract etc.) 
4.4.4 The gift value from each donor must not exceed 2,000 Baht in case the supervisor 

receives it from a subordinate and must not exceed 3,000 Baht in case of receiving from a 
business partners or any other persons, under the circumstances and conditions that 
would be acceptable as follows:-  

 

The circumstances under which gifts 
would be acceptable 

Acceptable conditions 

1) Gift during New Year Festive, festivals 
or other ceremonial occasions, 
commensurate with the culture. 

Gifts are limited to flowers, sweets, any other 
eatables, calendar, dairy, daily planner, and 
articles of office use like stationaries, desk 
accessories or any souvenirs with logo of the 
donor’s Company. The recipient must grant the 
gifts to the immediate superior in the level of 
Department Manager or above, and deliver it to 
HR who will consider the utilization of such gifts 
according to the following guidelines:-  
1) Sharing of gifts, which an employee is 

permitted to receive with fellow employees, 
such as gifts of an edible nature, etc. 

2) Using the permitted gifts within the 
Department or in the office, or in the 
Company’s activities. 

3) Bring gifts to be used for drawing lots for 
employees in the New Year festival held by 
the Company or any other festival.  

4) Others under appropriate consideration 
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2) Gifts on occasions of wedding or 
monkhood of employees or children, 
sickness of employees or family of 
employees or making merit of new 
home. 

Including cash, gift vouchers and gift cheques 

3) Gifts on the occasion of a transfer or a 
terminal event such as a retirement or a 
cessation of employment etc. 

- 
 

4) Gifts in recognition of a professional 
contribution made by employee such as 
participation in meetings, presentations, 
seminars, or workshops for professional 
institute and educational institute, etc. 

Including cash, gift vouchers and gift cheques. 
The employees must have the prior permission 
from Vice President level or above before granting a 
professional contribution. 

5) Gifts received on an event of a 
ceremonial nature (e.g., a customer 
outing or in honor of a business 
transaction, etc.) and is impractical or 
offensive to refuse 

Gifts are limited to flowers, sweets, any other 
eatables, calendar,  dairy, daily planner,  and 
articles of office use like stationaries, desk 
accessories or any souvenirs with logo of the 
donor’s Company. The recipient must grant the 
gifts to the immediate superior in the level of 
Department Manager or above, and deliver it to 
HR who will consider the utilization of such gifts 
according to the following guidelines:-  
1)  Sharing of gifts, which an employee is 

permitted to receive with fellow employees 
such as gifts of an edible nature, etc. 

2)  Using the permitted gifts within the 
Department or in the office, or in the 
Company’s activities.  

3)  Bring gifts to be used for drawing lots for 
employees in the New Year festival held by 
the Company or any other festival.  

4)  Others under appropriate consideration 

6) Gifts received on the special occasions 
during overseas visit of Company’s 
officers. 

7) In case that receives from subordinates Only gifts stated in 4.4.4 (2) - (3). 

8) Gift stated in 4.4.4 (1), (3), (5) and (6) Cannot accept any cash or being cashable, gold 
or other precious metals, gems or stones. 

 

4.4.5 Declaration regarding receipt of gift and return gift back to the donor. 

1) All accepted gifts other than 4.4.4 (2), (3), (4) and (7) irrespective of value are to be 

reported to the recipient’s Department Manager, HR Department and Ethics 

Coordinator or Ethics Counselor. This should be done by disclosing in the Gift Register 

available at HR Department stating the description of the gift that has been received, 

the estimated value of the gift and the circumstances under which the gift was 

received and particulars of donor. Such declaration should be submitted within 5 days 

of the receipt. Records of such gifts should be maintained in the gift register.  

2) Any gifts other than mentioned in the item 4.4.4 needs to be returned back to the 

donor within 5 days of the receipt and with appropriate note explaining to the gift 

donor the rationale for returning the gift. 

3) The Apex Business Ethics Committee - TSTH Group will consider as appropriate for 

other cases as the above-mentioned. 
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4.4.6 Regulations of Hospitality 

Business Hospitality both in providing and receiving can be provided to strengthen 

working relationships among business partners on a reasonable ground. It must not affect 

to decisions of work and cause conflict of interest. Providing and receiving hospitality 

during business negotiation or business contract which may impact the decision and cause 

misunderstanding should be avoided. However, receiving hospitality applies to situations 

in which the host is providing food, tickets to a theatre or sporting or cultural events 

provided to employee of Tata Steel (Thailand) Group and not attended by the host are 

essentially gifts and not hospitality and hence should be dealt in accordance with the 

regulation of receiving gifts. 

The following is never appropriate and such hospitality should never be accepted: 

1) Hospitality that can be viewed as creating any affiliation of Tata Steel (Thailand) Group 

or Tata brand with any particular political party; 

2) Interaction in locations / establishments generally not recognized as appropriate for 

the conduct of business. 

3) Interactions in adult entertainment clubs / Inappropriate events are expressly 

prohibited. 

Employees should consult the Department Manager or Ethics Coordinator or Ethics 

Counselor when in doubt as to whether an event, location or expenditure is appropriate or 

not. 

4.4.7 Regulations of Accepting Travel (Other than normal company business travel) 

It is acknowledged that hosting of business partners at their premises to promote the 

business, traveling to join meeting, training and seminar, visiting Company, or visiting 

plants or Company’s base are an important aspect of our business relationships. However, 

in addition to the guidance on appropriateness of hospitality received, one should also 

consider the guidelines below in the case of such travel: 

1) Daily allowances, cash advances or cash payments of any nature must not be accepted 

from the business partners for such trips; 

2) No airline travel, whether domestic or international, is to be accepted from a business 

partners; 

3) No overnight accommodation is to be accepted from a business partners; 

4) In circumstances where participation in a vendor-supported event is deemed necessary 

for a business and bulk booking arrangements are made by the vendor for travel 

and/or accommodation, the pro-rata costs should either be reimbursed to the vendor 

or preferably paid directly to the provider of travel and/or accommodation. 

5) It is not acceptable for a trip arranged for the indirect purpose of traveling without 

truly providing knowledge of training and seminar.   

6) It is acceptable if meeting, training, seminar or business visiting are arranged under 

terms as specified in contract but must not have the indirect purpose of travelling.  In 

case it does not mention in the contract, this can be acceptable if considered 

appropriate and benefit to the Company and must be approved by President and CEO 

only. 

Ideally, family members or persons not directly related to the relevant business project 

should not join these trips/events. However, if they do attend, their expenses should be 

fully paid for by the concerned employee and not paid or reimbursed by Tata Steel 

(Thailand) Group, or the business partners. Moreover, such instances of travel should be 

informed to the Department Manager and Ethics Coordinator or Ethics Counselor prior to 

travel to ensure transparency through disclosure. 

Any exception to the above should have a specific approval of President and CEO and 

should be declared in the Gift Register. 
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4.4.8 Regulations of Business Partners Appreciation Celebration and Activity 

Celebrations or activities to appreciate business partners are arranged on the purpose of 

sales promotion, stimulating product demands or increasing a good relationship between 

Company and business partners. The events are occasional, which are considered as a 

normal business operation and are permitted which require detailed criteria specified in a 

clear, transparent manner and can be investigated under the regulations and Delegation 

of Authority as determined by the Company.  

 

Section 5: Deployment Effectiveness 

Implementation of this policy would be measured through compliance and disclosure in the Gift and 

Hospitality Register and Report. 

Employees should consult Ethics Coordinator or Ethics Counselor when in doubt as to whether a gift 

or hospitality is appropriate or not. 

Any circumstance that is not followed these policies should be proposed to the Ethics Counselor of 

TSTH Group for further proposing to President and CEO for approval.  

 

 

 

 

Revision has been approved by the Board of Directors on July 21, 2022 

 

With Effect from July 21, 2022 onwards. 

 

 

 


