นโยบายการให้หรือการร ับของขว ัญและการร ับรอง
กลุม
่ บริษ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาก ัด (มหาชน)
จรรยาบรรณของทาทา
จรรยาบรรณของทาทา ข ้อ ช. ลาดับที่ 11 เรือ
่ ง ของขวัญและการรับรอง กาหนดว่า “กิจกรรมทางธุรกิจตามปกติใน
บางครัง้ จะมีการมอบของขวัญทางธุรกิจและการรับรอง อย่ างไรก็ตาม การมอบของขวัญหรือการรับรอง (ซึง่ รวมถึง
สิง่ บัน เทิงหรือ การเดินทาง) ที่เกิด ขึน
้ บ่อ ยครั ง้ หรือ มีมูล ค่าสูง อาจสร ้างการรั บ รู ้หรือ ทาให ้เกิด ความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ หรือ เกิด การช าระเงินที่ไม่ช อบด ้วยกฎหมาย ดังนั ้น ของขวัญ และการรั บรองทีใ่ ห ้หรือ ได ้รั บ ควรมี
มูลค่าเล็กน ้อยและมีความเหมาะสมตลอดจนปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายเกีย
่ วกับของขวัญและการรับรองของบริษัท ”
ส่วนที่ 1: บทนา
ค่านิยมหลักของทาทาแสดงถึงแนวทางในการกากับการประพฤติปฏิบัตซ
ิ งึ่ ได ้กาหนดไว ้ในคูม
่ อ
ื จรรยาบรรณของทาทา
การยึดมั่นร่วมกันของเราในการปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์เหล่านี้ถอ
ื เป็ นพันธสัญญาของเราทัง้ ต่อตัวเองและผู ้มีสว่ นได ้เสีย
ทุก กลุ่ม ที่เกีย
่ วข ้องกั บ แบรนด์ท าทา พนั ก งานของทาทาทุก คนมีห น า้ ที่รับ ผิด ชอบในการตรวจสอบให ม
้ ั่ น ใจว่า
พฤติกรรมและการกระทาทัง้ ของตนเองและส่วนรวมสอดคล ้องกับค่านิยมเหล่านี้ ตลอดจนต ้องปฏิบต
ั ใิ ห ้เป็ นไปตาม
กฎหมายไทยและระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมถึง นโยบายการต่อต ้านการติดสินบนและการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และนโยบายการให ้หรือการรับของขวัญและการรับรองในทุกภาคส่วนของกลุม
่ บริษัทด ้วย
ของขวัญ และการเลี้ย งรั บ รองในบางโอกาสได ้ถู ก ใช ้เป็ นกิจ กรรมหนึ่ง ของการด าเนิน ธุร กิจ ตามปกติเพื่ อ สร ้าง
มิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจให ้แข็งแกร่งขึน
้ อย่างไรก็ตาม ของขวัญหรือการเลีย
้ งรับรอง
(รวมถึงสิง่ บัน เทิงหรือ การเดิน ทาง) อาจก่อให ้เกิด ความขัด แย ้งทางผลประโยชน์ ห รือ การจ่ายเงินที่ไม่ช อบด ้วย
กฎหมายขึน
้ ได ้
กลุ่ม บริษั ท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากั ด (มหาชน) ได ้ก าหนดให ้มีก ารปฏิบั ต ต
ิ ามนโยบายนี้เพื่ อ ช่ว ยให ้
พนั ก งานสามารถตัด สิน ใจได ้อย่า งถูก ต ้องในกรณี ท ี่ต ้องมีก ารให ้ หรือ ได ้รั บ ของขวัญ หรือ การรั บ รอง ในขณะที่
ปฏิบต
ั งิ าน หรือกากับการดาเนินธุรกิจ หรือทาธุรกรรมใดๆ ในนามของกลุม
่ บริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย)
ส่วนที่ 2: คาจาก ัดความ
 “ของขวัญ” ได ้แก่ สิง่ ของ และผลประโยชน์ใดๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน
 “การรับรอง” ให ้หมายความรวมถึง การบริการต ้อนรับ การเดินทาง โรงแรม อาหาร เครือ
่ งดืม
่ สิง่ บันเทิง หรือ
การจัด กิจกรรมใดๆ (การเข ้าร่วมในกิจกรรมหรือการชมกิจกรรม) ทุกรูปแบบ เช่น การแข่งขันกีฬ า การแสดง
ละคร คอนเสิร์ต ศิล ปะวัฒ นธรรม การมอบรางวัล หรือ พิธ ีก ารต่า งๆ ตลอดจนการใช ้จ่ า ยข ้างต ้นที่เกี่ย วข ้อง
โดยตรงกับการส่งเสริมธุรกิจ การให ้ความรู ้ความเข ้าใจในผลิตภัณฑ์ และการจัดกิจกรรมด ้านการตลาด
 “ประเพณี นิยม” หมายถึง เทศกาลหรือวันสาคัญ ต่างๆ ซึง่ อาจมีการให ้ของขวัญ กัน และให ้หมายความรวมถึง
โอกาสในการแสดงความยินดีกรณีตา่ งๆ การต ้อนรับ การแสดงความขอบคุณ การแสดงความเสียใจ หรือการให ้
ความช่วยเหลือใดๆ ตามมารยาททีถ
่ อ
ื ปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ กันในสังคมด ้วย
 “บริษัทย่อยบริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทร่วมทุนทัง้ หลายทีบ
่ ริษัทมีอานาจเต็มในการบริหาร สาหรับบริษัทร่วม
ทุนทีบ
่ ริษัทมีอานาจบริหารร่วมกับผู ้อืน
่ บริษัทจะมีการปรึกษาหารือกันกับผู ้ร่วมทุนถึงวิธก
ี ารในการนานโยบาย
้ให
ดังกล่าวนีไ้ ปปรับใช ้ดีทส
ี่ ด
ุ
 “พันธมิตรทางธุรกิจ” ให ้หมายความรวมถึง ผู ้จัดหาสินค ้าและบริการ ผู ้ขาย ผู ้รับเหมา ลูกค ้า ตัวแทนจาหน่าย ผู ้
จัดจาหน่าย ทีป
่ รึกษา หรือผู ้มีสว่ นได ้เสียอืน
่ ใดทีก
่ ลุม
่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจหรือทา
ธุรกรรมใดๆ ด ้วย
ส่วนที่ 3: หล ักการสาค ัญ
พนักงานทุกคนจะต ้องมีความระมัดระวังเป็ นพิเศษในการให ้ หรือรับของขวัญหรือการรับรองใดๆ แก่หรือจากผู ้มีสว่ น
ได ้เสียใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข ้าราชการและเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ
พนั ก งานทุก คนจะต ้องปฏิบัต ใิ ห ้เป็ นไปตามนโยบายฉบับ นี้ ภายใต ้กฎหมายไทยอย่างเคร่งครั ด หากพิส ูจน์ได ้ว่า
พนักงานปฏิบต
ั ฝ
ิ ่ าฝื น หรือละเลย เพิกเฉย ให ้ถือว่าพนักงานได ้กระทาความผิด ซึง่ มีโทษทัง้ ตามระเบียบของบริษัท
และตามกฎหมาย
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ส่วนที่ 4: นโยบายและระเบียบ
4.1 นโยบายการให้ของขว ัญและการร ับรอง
ห ้ามมิให ้มีการให ้ สัญญาทีจ
่ ะให ้ หรือการยืน
่ ข ้อเสนอทีจ
่ ะจ่ายเงิน ให ้ของขวัญ หรือการรับรองใดๆ แก่ข ้าราชการ
หรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ ตัวแทน พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลใดๆ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
4.1.1 เป็ นการให ้แก่บุคคลทีส
่ ามซึง่ โดยพฤติการณ์มล
ี ักษณะเป็ นผู ้รับแทน ไม่วา่ จะเป็ น คู่สมรส บุตร ญาติ
หรือผู ้เกีย
่ วข ้องสัมพันธ์ใดๆ กับข ้าราชการหรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐ หรือเกีย
่ วข ้องกับบุคคลใดๆ
4.1.2 ด ้วยความคาดหวังหรือมีความหวังเพื่อทีจ
่ ะแลกเปลีย
่ นกับ ผลประโยชน์ท างธุรกิจ หรือธุรกรรมอืน
่ ใด
ของบริษัท หรือผลประโยชน์อน
ื่ ใดของตนเอง ครอบครัว หรือของบุคคลใดๆ
4.1.3 เพือ
่ เป็ นการให ้รางวัลตอบแทนจากการทีไ่ ด ้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือธุรกรรมของบริษัท
4.1.4 เพือ
่ ให ้ได ้รับความช่วยเหลือสนั บสนุน หรืออานวยความสะดวกหรือเร่งดาเนินการให ้เร็ วขึน
้ กว่าขัน
้ ตอน
ปกติ
4.1.5 เพื่อ วั ต ถุ ป ระสงค์อ ื่น ใดที่ค ล ้ายคลึง กั บ กรณี ดั ง กล่า วข ้างต ้น ทั ง้ นี้ จะพิจ ารณาจากข ้อเท็ จ จริง และ
สภาพการณ์เป็ นแต่ละกรณีไป
4.2 ระเบียบปฏิบ ัติในการให้ของขว ัญและการร ับรอง
4.2.1 มูลค่าของของขวัญ และ/หรือการรับรองต ้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส หากมูลค่าเกินกว่า
3,000 บาท จะต ้องได ้รั บ การพิจ ารณาอนุ มั ต จ
ิ ากกรรมการผู ้จั ด การใหญ่ ทั ง้ นี้ ในกรณี การรั บรองจะ
คานวณจากมูลค่าเฉลีย
่ ของจานวนผู ้เข ้าร่วมการรับรองทัง้ หมด
4.2.2 การให ้ของขวัญ หรือการรั บรอง ควรดาเนิน การให ้เป็ นไปในมาตรฐานเดียวกันให ้เหมาะสมแก่ระดับ /
ตาแหน่ง แต่จะต ้องไม่เกินมูลค่าตามทีก
่ าหนดในข ้อ 4.2.1
4.2.3 การให ้ของขวัญหรือการรับรองจะต ้องไม่ขัดต่อกฎหมาย จารีตประเพณี หรือวัฒ นธรรมของไทยหรือ
ของท ้องถิน
่ ตลอดจนตามประเพณี นิย ม อาทิเช่น เทศกาลคริส ต์ม าส วัน ขึน
้ ปี ใหม่ วันตรุษ จีน ไหว ้
พระจั น ทร์ พิธ ีม งคลสมรส พิธ ีท าบุ ญ ขึน
้ บ า้ นใหม่ อุป สมบท เยี่ย มไข ้ผู ้เจ็ บ ป่ วย โยกย ้าย แต่ ง ตั ง้
เกษี ยณอายุ ลาออก ฯลฯ
4.2.4 การให ้ของขวัญหรือการรับรองเนื่องในโอกาสสาคัญทางธุรกิจ อาทิ การลงนามสัญญาทางธุรกิจ การ
เปิ ดตัวสินค ้าใหม่ วันครบรอบการก่อตัง้ บริษัท ให ้สามารถกระทาได ้
4.2.5 ระเบียบปฏิบต
ั น
ิ ไี้ ม่ใช ้บังคับกับการให ้ของทีร่ ะลึกเพือ
่ ขอบคุณวิทยากรฝึ กอบรม/สัมมนา
4.2.6 ประเภทของของขวัญทีส
่ ามารถให ้ได ้
1) ควรให ้อยู่ในรูปแบบของการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร อาทิ ปฏิทน
ิ ไดอารี่ สมุดวางแผนประจาวัน
่
้ในส
สิงของสาหรับใช
านั กงาน เช่น อุปกรณ์ เครื่องเขียน เครือ
่ งใช ้บนโต๊ะทางาน หรือของทีร่ ะลึก
อืน
่ ใดทีม
่ ต
ี ราสินค ้าหรือตราของบริษัทประทับอยู่ ฯลฯ
2) ผลิตภัณฑ์หรือสินค ้าในโครงการหลวง โครงการในพระราชดาริ
3) ผลิต ภั ณ ฑ์ห รือ สิน ค ้าของชุม ชนในพื้น ที่อั น เป็ นที่ตั ง้ โรงงานหรือ บริษั ท หรือ ท ้องถิ่น อื่น ใดเพื่ อ
ส่งเสริมรายได ้ของชุมชนหรือท ้องถิน
่ นัน
้ ๆ
4) ผลิตภัณฑ์หรือสินค ้าเพือ
่ การกุศล หรือเพือ
่ การสาธารณประโยชน์อน
ื่ ใด
้าในช่
5) ผลิตภัณฑ์หรือสินค ้าทีจ
่ ัดเป็ นกระเช
วงเทศกาลคริสต์มาส วันขึน
้ ปี ใหม่ เทศกาลตรุษจีน หรือ
เทศกาลอืน
่ ใด รวมถึงงาน/กิจกรรมอืน
่ ใดทีน
่ ย
ิ มให ้เป็ นกระเช ้า
6) ผลิตภัณฑ์อาหาร ขนม ผลไม ้ หรือของทีร่ ับประทานได ้ รวมถึงดอกไม ้
7) ผลิต ภั ณ ฑ์ เ ครื่อ งแก ้ว เครื่อ งครั ว เครื่อ งนอน เครื่อ งตกแต่ ง บ ้าน เครื่อ งแต่ ง กาย เครื่อ งกีฬ า
เครือ
่ งใช ้สานักงาน เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
8) ผลิตภัณ ฑ์หรือสินค ้าอืน
่ ใดทีน
่ อกเหนือจากข ้อ 4.2.6 (1) – (7) ให ้อยู่ในการอนุ มัตข
ิ องกรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่
4.3 นโยบายงดร ับของขว ัญและการร ับรอง
พนั กงานทุก คนต ้องไม่เสนอของขวัญ และการรั บ รองใดๆ ให ้แก่ผู ้บังคับบัญ ชา หรือครอบครั วของผู ้บังคับบัญ ชา
และผู ้บั งคั บ บั ญ ชาต ้องไม่รับ ของขวัญ และการรั บ รองใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นมูล ค่า เท่า ใดก็ ต ามจากผู ้ใต ้บัง คับ บัญ ชา
นอกจากนี้ ขอความร่ว มมือ จากพั น ธมิตรทางธุรกิจ ทุก ราย ไม่เสนอของขวัญ หรือ การรั บ รองมีมูล ค่าใดๆ ส าหรั บ
เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลเฉลิมฉลอง และประเพณีนย
ิ มต่างๆ เพื่อทีจ
่ ะสร ้างมาตรฐานความโปร่งใสทีแ
่ ข็งแกร่งและ
การพัฒนาทีย
่ ั่งยืนของธุรกิจ
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ในโอกาสหรือเทศกาลดังกล่าวข ้างต ้น สามารถใช ้วิธส
ี ง่ ความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร ลายเซ็นในสมุดอวยพร
หรือบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์แทนการมอบของขวัญและการรับรองใดๆ
4.4 ระเบียบปฏิบ ัติในการงดร ับของขว ัญและการร ับรอง
4.4.1 กาหนดให ้ทีป
่ รึกษาจรรยาบรรณเป็ นผู ้แจ ้งให ้พนั กงานของบริษัท และบริษัทย่อยบริษัทร่วม และฝ่ าย
จัดหามีห นั งสือแจ ้งให ้คู่ค ้าได ้รั บทราบถึงนโยบายงดรั บของขวัญ และการรับ รองตามข ้อ 4.3 ก่อนถึง
เทศกาลปี ใหม่อย่างน ้อยหนึง่ เดือน
่ สารให ้
4.4.2 หากยังคงมีกรณีบค
ุ คลใดๆ เสนอของขวัญและการรับรองใดๆ อยู่อก
ี ให ้พนั กงานปฏิเสธและสือ
ผู ้ให ้ฯ ได ้รับทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญและการรับรองของบริษัทอีกครัง้ หนึง่ หรือกรณีมก
ี ารมอบ
ให ้ไว ้โดยทีพ
่ นั กงานไม่ได ้อยู่ ณ สถานทีป
่ ฏิบัตงิ าน หรือไม่สามารถติดต่อเพื่อปฏิเสธผู ้ให ้ฯ โดยทันที
ให ้พนั กงานโทรศัพ ท์หรือส่งอีเมล์แจ ้งให ้ผู ้ให ้ฯ ได ้รับทราบถึงนโยบายของบริษัท ดังกล่าวข ้างต ้นใน
โอกาสแรกทีส
่ ามารถกระทาได ้ และให ้ส่งคืนของขวัญหรือการรับรองนั น
้ ๆ หากไม่สามารถปฏิเสธหรือ
ส่งคืนให ้กับผู ้ให ้ฯ ได ้ ให ้ดาเนินการตามข ้อ 4.4.4
4.4.3 กรณีทไี่ ม่สามารถยอมรับของขวัญและการรับรองได ้
้
1) เนือ
่ งจากการร ้องขอไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
2) เพือ
่ เป็ นการแลกเปลีย
่ นตอบแทนด ้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์อน
ื่ ใด
3) เพื่อ ให ้การช่วยเหลือสนั บสนุ น หรืออ านวยความสะดวกหรือเร่งด าเนิน การให ้เร็ ว ขึน
้ กว่าขัน
้ ตอน
ปกติ
4) จากบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ทีผ
่ ด
ิ สัญญากับบริษัท และบริษัทย่อยบริษัทร่วม ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะ
ใด เช่น ผู ้ที่ม ีห นี้ ค ้างช าระ หรือ ผู ้ที่บ ริษั ทได ้ด าเนิน การฟ้ องร ้องคดีต ามกฎหมาย รวมทัง้ ผู ้ทีถ
่ ูก
ดาเนิน การทางวินั ย ดังนั ้น ผู ้รั บ ฯ จะต ้องตรวจสอบสถานะของบุค คลหรือ หน่ วยงานดังกล่าวกับ
หน่วยงานจัดหา หน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานบัญชีการเงิน เพือ
่ ให ้มั่นใจได ้ว่ามิได ้กระทาการ
ฝ่ าฝื นเงือ
่ นไขทีก
่ าหนดไว ้นี้
5) เป็ นการมอบของขวัญให ้กันภายนอกทีท
่ างานหรือสถานทีอ
่ น
ื่ ใดทีไ่ ม่ใช่สานั กงานของบริษัท
6) เป็ นการมอบของขวัญให ้ในรูปของการให ้บริการหรือผลประโยชน์อน
ื่ ใดทีม
่ ใิ ช่เงินสด (เช่น สัญญาการ
จ ้างงาน ฯลฯ)
4.4.4 กรณี ท ส
ี่ ามารถยอมรั บ ของขวัญ และการรั บรองได ้ จะต ้องมีมูล ค่า จากผู ้ให ้ฯ แต่ล ะรายไม่เกิน 2,000
บาท ในกรณี ทผ
ี่ ู ้บังคับ บัญ ชารั บ จากผู ้ใต ้บังคับ บัญ ชา และไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณี ทรี่ ั บจากคู่ค ้า
หรือบุคคลอืน
่ ใด ภายใต ้สถานการณ์และเงือ
่ นไขทีส
่ ามารถยอมรับได ้ ดังนี้
สถานการณ์ทส
ี่ ามารถยอมร ับได้
1) เนื่องในเทศกาลปี ใหม่ เทศกาลเฉลิมฉลอง
และประเพ ณี นิ ย มต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
วัฒนธรรม

เงือ
่ นไขทีส
่ ามารถยอมร ับได้
จ ากั ด ให ร้ ั บ ของขวั ญ ได เ้ ฉพ าะดอกไม ้ ข นมห วาน ข องที่
รั บ ประทานได อ
้ ื่ น ๆ ปฏิ ท ิ น ไดอารี่ สมุ ด วางแผนประจ าวั น
สิ่ง ข องส าห รั บ ใช ใ้ น ส านั ก งาน เช่ น อุ ป ก รณ์ เค รื่ อ งเขี ย น
เครือ
่ งใช ้บนโต๊ะทางาน หรือของทีร่ ะลึกอืน
่ ใดทีม
่ ต
ี ราสินค ้าหรือ
ตราของบริษั ทของผู ้ให ้ปรากฏอยู่ด ้วย โดยผู ้รั บจะต ้องส่งมอบ
ของขวัญ นั น
้ ให ้แก่ผู ้บังคับ บัญ ชาโดยตรงในระดับผู ้จัดการส่วน
ขึ้ น ไป และส่ ง มอบให ก
้ ั บ ห น่ วยงาน ท รั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ
พิจารณาบริหารจัดการร่วมกันตามแนวทางดังต่อไปนี้
1) แบ่ ง ปั นของขวั ญ ที่ ไ ด ร้ ั บ มาให แ
้ ก่ เ พื่ อ นพ นั กงาน เช่ น
ของขวัญประเภททีร่ ับประทานได ้ ฯลฯ
2) น าของขวั ญ ที่ ไ ด ร้ ั บ มาไปใช ้ภายในส่ ว นงานหรือ ภายใน
บริษัท หรือในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
3) นาของขวัญไปใช ้จับฉลากมอบให ้กับพนั กงานในเทศกาลปี
ใหม่ทบ
ี่ ริษัทจัดขึน
้ หรือเทศกาลอืน
่ ใด
4) อืน
่ ๆ ภายใต ้การพิจารณาอย่างเหมาะสม
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2) ของขวั ญ ในโอกาสสมรส หรื อ อุ ป สมบท
ของพนั ก งานหรือ บุ ต รของพนั ก งาน การ
เจ็ บ ป่ วยของพนั กงานหรือ ครอบครั ว ของ
พนักงาน หรือการทาบุญขึน
้ บ ้านใหม่

ให ้รวมถึงเงินสด บัตรกานัลและเช็คของขวัญ

3) เนื่ อ งในโอ กาส โยกย า้ ย ห รื อ อ าล าการ
ปฏิบัต งิ าน เช่น เกษี ย ณอายุ หรือ การออก
จากงาน ฯลฯ

-

4) ข อ งข วั ญ ที่ ไ ด ร้ ั บ จ าก ก ารมี ส ่ ว น ร่ ว ม ใ ห ้ ให ้รวมถึงเงินสด บัตรกานัลและเช็คของขวัญ
ความรู ใ้ นฐานะผู ช
้ านาญการทางวิช าชีพ
ของพนั กงาน เช่น การเข ้าร่วมประชุม หรือ ทัง้ นี้ พนั กงานจะต ้องได ้รับอนุมัตจิ ากผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ
การน าเสนอข อ
้ มู ล การจั ด อบรมสั ม มนา ใหญ่ขน
ึ้ ไป เป็ นการล่วงหน ้าก่อนเข ้าร่วมให ้ความรู ้ทางวิชาชีพ
ห รื อ ก ารป ระชุ ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก ารส าห รั บ
สถาบันวิชาชีพและสถาบันการศึกษา ฯลฯ
5) เนือ
่ งในโอกาสงานใดๆ ทีม
่ ล
ี ักษณะเป็ นงาน
พิธก
ี ารหรือเป็ นทางการ (เช่น งานพาลูกค ้า
ท่ อ งเที่ ย ว หรือ งานพิ ธ ี เ พื่ อ เป็ นเกีย รติใ น
ด า้ นธุ ร กิจ ฯลฯ) และไม่ ส ามารถหรื อ ไม่
เหมาะสมทีจ
่ ะปฏิเสธได ้
6) เนือ
่ งในโอกาสพิเศษระหว่างการเดินทางไป
ติดต่อธุรกิจในต่างประเทศของเจ ้าหน ้าที่
บริษัท

จ ากั ด ให ร้ ั บ ของขวั ญ ได เ้ ฉพ าะดอกไม ้ ข นมห วาน ข องที่
รั บ ประทานได อ
้ ื่ น ๆ ปฏิ ท ิ น ไดอารี่ สมุ ด วางแผนประจ าวั น
สิ่ง ข องส าห รั บ ใช ใ้ น ส านั ก งาน เช่ น อุ ป ก รณ์ เค รื่ อ งเขี ย น
เครือ
่ งใช ้บนโต๊ะทางาน หรือของทีร่ ะลึกอืน
่ ใดทีม
่ ต
ี ราสินค ้าหรือ
ตราของบริษั ทของผู ้ให ้ปรากฏอยู่ด ้วย โดยผู ้รั บจะต ้องส่งมอบ
ของขวัญ นั น
้ ให ้แก่ผู ้บังคับ บัญ ชาโดยตรงในระดับผู ้จัดการส่วน
ขึ้ น ไป และส่ ง มอบให ก
้ ั บ ห น่ วยงานท รั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ
พิจารณาบริหารจัดการร่วมกันตามแนวทางดังต่อไปนี้
1) แบ่ ง ปั นของขวั ญ ที่ ไ ด ร้ ั บ มาให แ
้ ก่ เ พื่ อ นพ นั กงาน เช่ น
ของขวัญประเภททีร่ ับประทานได ้ ฯลฯ
2) น าของขวั ญ ที่ ไ ด ร้ ั บ มาไปใช ้ภายในส่ ว นงานหรือ ภายใน
บริษัท หรือในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
3) นาของขวัญไปใช ้จับฉลากมอบให ้กับพนั กงานในเทศกาลปี
ใหม่ทบ
ี่ ริษัทจัดขึน
้ หรือเทศกาลอืน
่ ใด
4) อืน
่ ๆ ภายใต ้การพิจารณาอย่างเหมาะสม

7) กรณีทไี่ ด ้รับจากผู ้ใต ้บังคับบัญชา

เฉพาะกรณีตามทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 4.4.4 (2) – (3)

8) ของขวัญทีร่ ะบุในข ้อ 4.4.4 (1), (3), (5)
และ (6)

ไม่สามารถรับเป็ นเงินสด หรือสิง่ ทีเ่ ทียบเท่าเงินสด เพชร ทอง
หรืออัญมณีอน
ื่ ใด

4.4.5 การรายงานกรณีทไี่ ด ้รับของขวัญและการส่งกลับคืนของขวัญแก่ผู ้ให ้ฯ
1) ของขวั ญ ที่ ไ ด ร้ ั บ ทั ้ง หมด ยกเว ้นข อ้ 4.4.4 (2), (3), (4) และ (7) ไม่ ว่ า จะเป็ นมู ล ค่ า เท่ า ใด
จะต ้องรายงานให ้ผู ้จัดการส่วนต ้นสังกัดของผู ้รับ ของขวัญ ผู ้จัดการส่วนทรัพ ยากรบุค คล และผู ้
ประสานงานจรรยาบรรณ หรือ ที่ ป รึก ษาจรรยาบรรณ ทั ้ง นี้ จะต อ้ งมีก ารเปิ ดเผยข อ้ มู ล เพื่ อ
ลงทะเบียนรับของขวัญทีส
่ ว่ นทรัพยากรบุคคล โดยระบุรายละเอียดของของขวัญทีไ่ ด ้รับ ประมาณ
การมูล ค่าของของขวัญ เหตุทไี่ ด ้รั บ ของขวัญ และรายละเอียดของผู ้มอบ การเปิ ดเผยดังกล่าว
จะต ้องกระทาภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน นับจากวันทีไ่ ด ้รับของขวัญ โดยบันทึกข ้อมูลเกีย
่ วกับ
ของขวัญจะต ้องเก็บรักษาไว ้ให ้ครบถ ้วนเพือ
่ การตรวจสอบด ้วย
2) ของขวัญ ใดๆ ก็ตามทีม
่ ไิ ด ้เป็ นไปตามระเบียบในข ้อ 4.4 จะต ้องส่งกลับคืนให ้แก่ผู ้มอบของขวัญ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน นั บจากวันทีไ่ ด ้รับของขวัญ พร ้อมทัง้ ข ้อความอธิบายทีเ่ หมาะสมถึง
เหตุผลในการส่งของขวัญคืน
3) คณะกรรมการจรรยาบรรณสูงสุด – กลุ่มบริษั ท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จะ
เป็ นผู ้พิจารณาตามความเหมาะสมหากเกิดกรณีนอกเหนือจากทีไ่ ด ้ระบุไว ้ข ้างต ้น
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4.4.6 ระเบียบปฏิบต
ั ก
ิ ารรับรอง
การรั บ รองทั ง้ ในกรณี ก ารให ้การรั บ รองและการรั บ การรั บ รอง สามารถกระท าได ้เพื่ อ ช่วยเสริม สร ้าง
ความสัมพั นธ์ทางธุรกิจให ้แข็งแกร่งขึน
้ โดยจะต ้องเป็ นการรับรองอย่างสมเหตุสมผล และจะต ้องไม่
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใดๆ ในการปฏิบัตงิ านหรือก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ ทัง้ นี้
ให ้หลีกเลีย
่ งการให ้หรือการรับการรับรองในช่วงเจรจาทางธุรกิจ หรือทาสัญญาทางธุรกิจทีอ
่ าจมีผลต่อ
การตัด สินใจและอาจท าให ้บุคคลอืน
่ เข ้าใจผิด ได ้ อย่างไรก็ตาม การรับ การรั บรองในกรณี ทเี่ จ ้าภาพ
ผู ้ให ้การเลีย
้ งรั บรองอาหาร หรือผู ้ให ้บัตรชมภาพยนตร์ การแข่งขัน กีฬ า หรือ ชมศิลปะวัฒ นธรรมแก่
พนั ก งานกลุ่มบริษั ท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มิได ้อยู่หรือเข ้าร่วมด ้วย ในกรณี นี้ถอ
ื เป็ นของขวัญ
มิใช่การรับรองแต่อย่างใด ดังนั น
้ จะต ้องได ้รับการปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไประเบียบเกีย
่ วกับการรั บของขวัญ ที่
ได ้กาหนดไว ้แล ้ว
การรับรองทีไ่ ม่เหมาะสมและไม่สามารถรับได ้ อาทิเช่น
1) การรั บรองทีอ
่ าจมองไปได ้ว่า เป็ นการสร ้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศ
ไทย) หรือแบรนด์ทาทา ร่วมกับพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึง่
ั พันธ์กันในพืน
2) การมีปฏิสม
้ ที่ / สถานประกอบการหรือสถาบันใดๆ ซึง่ โดยทั่วไปไม่ได ้รับการยอมรับ
ว่ามีความเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ
ั พั นธ์กันในสถานบันเทิงสาหรับผู ้ใหญ่ / ในเหตุการณ์ไม่เหมาะสมเป็ นสิง่ ต ้องห ้ามโดย
3) การมีปฏิสม
ชัดแจ ้ง
พนั กงานควรปรึกษากับผู ้จัดการส่วน หรือผู ้ประสานงานจรรยาบรรณ หรือทีป
่ รึกษาจรรยาบรรณ เมือ
่ มี
ข ้อสงสัยเกีย
่ วกับงานทีจ
่ ัดขึน
้ สถานที่ หรือ ค่าใช ้จ่ายใดๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
4.4.7 ระเบีย บปฏิบัต ก
ิ ารรั บ การดูแ ลด ้านการเดิน ทาง (นอกเหนือ จากการเดิน ทางไปธุ รกิจ ของบริษั ทใน
ต่างประเทศตามปกติ)
เป็ นที่ รั บ ทราบว่ า การเป็ นเจ า้ ภาพ ของพั นธมิ ต รทางธุ ร กิจ ในสถานที่ ตั ้ง ของเขาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการเดินทางไปเข ้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือเยีย
่ มบริษัท หรือเยีย
่ ม
โรงงานหรือทีต
่ งั ้ ของบริษัท เป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา อย่างไรก็ตาม
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์เกีย
่ วกับความเหมาะสมของการรับการรับรองแล ้ว ก็จะต ้องคานึงถึงแนวทาง
ดังต่อไปนีใ้ นกรณีเป็ นการเดินทางเพือ
่ การดังกล่าวอีกด ้วย
1) เบีย
้ เลีย
้ งรายวัน การเบิกเงินสดล่วงหน า้ หรือการจ่ายเงินสด สาหรับ การเดินทางในลักษณะใดก็
ตาม พนักงานจะต ้องไม่รับจากพันธมิตรทางธุรกิจสาหรับการเดินทางเช่นนี้
2) ไม่มก
ี ารเดินทางโดยเครือ
่ งบิน ไม่ว่าจะเป็ นในประเทศหรือระหว่างประเทศทีจ
่ ะสามารถยอมรับได ้
จากพันธมิตรทางธุรกิจ
3) ไม่มส
ี ถานทีพ
่ ักค ้างคืน ทีจ
่ ะสามารถยอมรับได ้จากพันธมิตรทางธุรกิจ
4) ในกรณี เข ้าร่วมงานทีม
่ ีผู ้ขายหรือผู ้ให ้บริก ารเป็ นผู ้สนั บสนุ น ซึง่ ผู ้ขายหรือผู ้ให ้บริก ารจาเป็ นต ้อง
จั ด การส ารองการเดิน ทาง และ/หรือ ที่พั ก ในลั ก ษณะที่เป็ นกลุ่ม ผู เ้ ข ้าร่ ว มงาน ค่า ใช ้จ่ า ยตาม
สัดส่วนจะต ้องเบิกชาระคืนให ้แก่ผู ้ขายหรือผู ้ให ้บริการ หรือควรทีจ
่ ะต ้องชาระเงินให ้กับผู ้ให ้บริการ
ด ้านการท่องเทีย
่ วและ/หรือทีพ
่ ักโดยตรงจะเป็ นการดีกว่า
5) ไม่สามารถยอมรับได ้ในกรณีเป็ นการจัดทีม
่ ล
ี ักษณะแฝงการท่องเทีย
่ ว โดยปราศจากเจตนาในการ
ถ่ายทอดความรู ้ด ้านการอบรม สัมมนา อย่างแท ้จริง
6) สามารถยอมรับได ้ หากเป็ นการประชุม อบรม สัมมนา หรือเยีย
่ มชมกิจการภายใต ้ข ้อตกลงทีร่ ะบุไว ้
ในสัญ ญา แต่ต ้องไม่ ม ีลั ก ษณะแฝงการท่อ งเที่ย ว และหากมิไ ด ้ระบุไ ว ้ในสัญ ญา ก็ ใ ห ้สามารถ
ยอมรั บ ได ้ หากพิจารณาแล ้ว เห็ น ว่ามีค วามเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อ บริษั ท ทั ง้ นี้ จะต ้อง
ได ้รับการอนุมัตจิ ากกรรมการผู ้จัดการใหญ่แล ้วเท่านัน
้
ตามหลักการแล ้ว สมาชิกในครอบครั วหรือบุคคลทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องโดยตรงกับโครงการธุรกิจ จะต ้องไม่
เข ้าร่วมการเดินทาง/กิจกรรมเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หากมีการเข ้าร่วมโครงการ พนั กงานนั น
้ จะต ้องเป็ น
ผู ้รั บผิดชอบค่าใช ้จ่ายเต็มจานวนเอง และไม่สามารถจ่ายหรือเบิกเงินคืนจากกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) หรือ พั น ธมิต รทางธุร กิจ ใดๆ ได ้แต่อ ย่ า งใด นอกจากนี้ หากมีก ารเดิน ทางในกรณี
ดัง กล่า ว จะต ้องรายงานให ้ผู ้จั ด การส่วนต ้นสัง กัด ขึน
้ ไป ผู ้ประสานงานจรรยาบรรณ หรือ ที่ป รึก ษา
จรรยาบรรณ ได ้รับทราบก่อนการเดินทางด ้วย เพือ
่ ให ้มั่นใจในความโปร่งใสด ้วยการเปิ ดเผยข ้อมูล
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4.4.8 ระเบียบปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดงานเลีย
้ งหรือกิจกรรมใดๆ เพือ
่ ขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจ
การจัดงานเลีย
้ งหรือกิจกรรมใดๆ เพื่อขอบคุณ พั นธมิตรทางธุรกิจ ถือเป็ นการจัดทีม
่ วี ัตถุประสงค์เพื่อ
้สิ
ส่งเสริมการขาย หรือกระตุ ้นความต ้องการในการใช นค ้า หรือเพือ
่ เสริมสร ้างความสัมพันธ์ทด
ี่ รี ะหว่าง
บริษั ทกับพั นธมิตรทางธุรกิจ โดยเป็ นการดาเนินการเป็ นครั ง้ คราว ซึง่ ถือเป็ นการดาเนินการตามปกติ
ธุระทางการค ้าทีใ่ ห ้สามารถกระทาได ้ แต่จะต ้องกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ไว ้ให ้ชัดเจน โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได ้ ภายใต ้การปฏิบัต ต
ิ ามระเบีย บและการอนุ มั ต ต
ิ ามอ านาจด าเนิน การของ
บริษัททีไ่ ด ้กาหนดไว ้

ส่วนที่ 5: ประสิทธิผลในการปฏิบ ัติตามนโยบาย
การดาเนินการตามนโยบายนี้จะได ้มีการวัดผลโดยการปฏิบัตต
ิ ามระเบียบและการเปิ ดเผยข ้อมูลในการรายงานและ
ลงทะเบียนการรับของขวัญและการรับรอง
พนั กงานจะต ้องปรึกษาผู ้ประสานงานจรรยาบรรณ หรือทีป
่ รึกษาจรรยาบรรณ หากมีข ้อสงสัยว่า ของขวัญหรือการ
รับรองนัน
้ เหมาะสมหรือไม่
กรณีใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าวนี้ จะต ้องมีการเสนอต่อทีป
่ รึกษาจรรยาบรรณของกลุม
่ บริษัท ทาทา สตีล
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพือ
่ นาเสนอขออนุมัตต
ิ อ
่ กรรมการผู ้จัดการใหญ่

ฉบ ับปร ับปรุงนีไ้ ด้ร ับการอนุม ัติจากคณะกรรมการบริษ ัทเมือ
่ ว ันที่ 21 กรกฎาคม 2565
้ ังค ับตงแต่
โดยให้มผ
ี ลใชบ
ั้
ว ันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
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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
1) Gift during New Year Festive, festivals
or other ceremonial occasions,
commensurate with the culture.

Acceptable conditions
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.
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.
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

-

4)

5)

6)

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

7)

In case that receives from subordinates

8)

Gift stated in 4.4.4 (1), (3), (5) and (6)

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.
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
Only gifts stated in 4.4.4 (2) - (3).
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.
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