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ยินดีต้อนรับสู่ หลักปฏิบัติด้�นจริยธรรมและแนวท�งในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจของเร� หลักปฏิบัตินี้ถือเป็นร�กฐ�นของวัฒนธรรมด้�น
จริยธรรมขององค์กรของเร� บริษัทของเร� บริษัทส�ข� และบริษัท
ในเครือทั้งหมดมีคำ�มั่นสัญญ�ที่เข้มแข็งในเรื่องจริยธรรมและ
คุณธรรม ค่�นิยมหลักของเร�เป็นตัวกำ�หนดวิธีก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของเร� เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของ
เพื่อนร่วมง�น, ผู้ถือหุ้น, ลูกค้�, ผู้ข�ย, ผู้จัดจำ�หน่�ย และชุมชนที่
เร�ดำ�เนินธุรกิจในทั่วโลก หลักปฏิบัติจะช่วยให้เร�ส�ม�รถตัดสินใจ
ได้ว่� “สิ่งที่ถูกต้อง” ในก�รปฏิบัติง�นและในสถ�นที่ปฏิบัติง�นของ
เร�คืออะไร 
ง�นของเร�มีคว�มท้�ท�ยและโอก�สต่�งๆ ก�รอ่�นและปฏิบัติต�ม
หลักปฏิบัตินี้ รวมถึงกระบวนก�รและนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลก�ร
ปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มกฎระเบียบ จะช่วยให้เร�ส�ม�รถรับมือกับ
คว�มท้�ท�ยได้โดยมีเครื่องมือ, คว�มรู้ และคว�มเชื่อมั่นที่เหม�ะ
สม 
ที่เร�ได้ครองตำ�แหน่งผู้นำ�ในอุตส�หกรรมนี้ เร�เป็นหนี้บุคล�กร
ของเร� บุคล�กรที่ภ�คภูมิใจ, ทุ่มเท และกระตือรือร้นที่จะทำ�ให้
วัฒนธรรมด้�นจริยธรรมในสถ�นที่ทำ�ง�นของเร�เข้มแข็งขึ้น
เมื่อเร�ร่วมมือกัน เร�จะส�ม�รถรักษ�ค่�นิยมของเร�ไว้ได้ และเป็น
หลักประกันในคว�มสำ�เร็จอย่�งต่อเนื่องของ TTI ขอบคุณสำ�หรับ
คว�มทุ่มเทของท่�น

ด้วยคว�มจริงใจ

โจ กัลลี่, ซีอีโอ

สารจากซอี ีโอของเรา •
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ก�รดำ�เนนิง�นอย�่งมคีณุธรรมและก�รทำ�ในส ิง่ท ีถ่กูตอ้งเปน็แรงผลกัดนัหลกัท ีอ่ย ูเ่บ ือ้งหลงัคว�มสำ�เรจ็ช ั น้ยอดของ Techtronic Industries Co.,Ltd. 
บร ษิทัส�ข�และกล ุม่บร ษิทัในเคร อื (“TTI”) เร�จะไมส่�ม�รถบรรลคุว�มส ำ�เรจ็ไดห้�กปร�ศจ�กคว�มอทุศิตนต�มจร ยิธรรมและค�่นยิมขององคก์ร
ของเร� จ�กจดุเร ิม่ตน้ บร ษิทัของเร�ม ุง่ม ั น่ท ีจ่ะดำ�เนนิธรุกจิอย�่งถ กูกฎหม�ยและถกูหลกัจร ยิธรรม หลกัปฏบิตัดิ�้นจร ยิธรรมและแนวท�งในก�ร
ดำ�เนนิธรุกจิ (หลกัปฏบิตั )ิ ของเร�ทำ�ใหเ้กดิขอ้บงัคบัและแนวท�งต�่งๆ ท ีเ่ร�จำ�เป น็ตอ้งร ูเ้พ ือ่ใหค้ว�มม ุง่ม ั น่น ีส้ มัฤทธ ิ ผ์ล 
พวกเร�แตล่ะคนและทกุๆ คน ซ ึง่หม�ยถงึพนกัง�นทั ง้หมด เจ�้หน�้ท ี ่ และผ ูอ้ ำ�นวยก�ร จะตอ้งปฏบิตัตินและดำ�เนนิธรุกจิดว้ยคว�มมจีร ยิธรรม 
เร�แบง่ป นัคว�มรบัผดิชอบเพ ือ่ปกปอ้งและขย�ยช ือ่เส ยีงของบร ษิทั และกลยทุธท์�งธรุกจิและกจิกรรมท ั ง้หมดของเร�จะตอ้งสอดคลอ้งกบั
จร ยิธรรมและค�่นยิมของเร�ดว้ย น ีเ่ป น็ส ิง่ท ีเ่ร�ตอ้งตอบแทนแกบ่ร ษิทัของเร� ผ ูม้ สีว่นไดเ้ส ยีของเร� และตวัเร�เอง 
ก�รทำ�ในส ิง่ท ีถ่ กูตอ้งอ�จไม่ใชเ่ร ือ่งง�่ยเสมอไป ในก�รทำ�ง�นในแตล่ะวนั เร�อ�จตอ้งพบกบัคว�มกดดนัจ�กบคุคลอ ืน่ท ีต่อ้งก�รหลกีเล ีย่งกฎขอ้
บงัคบัหร อืห�ท�งลดั อย�่งไรกต็�ม ก�รละเมดิหลกัปฏบิตั ิ ค�่นยิม นโยบ�ยขององคก์ร และกฎหม�ยหร อืระเบยีบขอ้บงัคบัต�่งๆ ไม่ใชท่�งเลอืก ใน
ขณะท ีห่ลกัปฏบิตัขิองเร�ไมส่�ม�รถระบถุงึทกุสถ�นก�รณท์ ีเ่ร�อ�จตอ้งเผชญิ แตก่ส็�ม�รถใหข้อ้ม ลูท ีต่รงไปตรงม�เก ีย่วกบัหลกัก�รดำ�เนนิง�น
ของบร ษิทั และคว�มค�ดหวงัในก�รปฏบิตัตินของเร�ได ้
พงึระลกึไวเ้สมอว�่หลกัปฏบิตันิ ี ้ ไม่ใชส่ญัญ�จ�้งง�นหร อืสญัญ�อ ืน่ใดประเภทนั น้ มนัไม่ใชก่�รปรบัเปล ีย่นขอ้ตกลงและเง ือ่นไขก�รจ�้งง�นหร อื
สวสัดกิ�รของบคุคลใด แตเ่ป น็เพยีงเอกส�รแนะแนวท�งท ี ่ใชร้ว่มกบันโยบ�ย กฎหม�ย ระเบยีบขอ้บงัคบั และก�รตดัส นิท ีด่ ี

บทนำา •
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การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั นโยบาย 
และกระบวนการ •
เป็นคว�มรับผิดชอบของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ยทั้งหมดที่กำ�กับดูแลกิจกรรมของ TTI เร�ทุกคนได้รับก�รค�ดหวังว่�จะยึดมั่นใน
นโยบ�ย กระบวนก�ร และม�ตรฐ�นต่�งๆ ขององค์กร ในทุกขณะ ก�รทำ�เช่นนี้จะทำ�ให้เร�เติบโตและประสบคว�มสำ�เร็จในด้�นธุรกิจ ส�ม�รถ
รักษ�คำ�สัญญ�ที่มีให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นก�รสร้�งวัฒนธรรมจริยธรรมในท�งบวกที่ TTI ได้ นโยบ�ยทั้งหมดของเร�มีอยู่ในระบบบริห�ร
จัดก�รก�รเรียนรู้ (LMS)/ อินทร�เน็ตของ TTI และต�มคำ�ร้องขอจ�กฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล เมื่อใดก็ต�มที่คุณมีคำ�ถ�มหรือต้องก�รคำ�แนะนำ�เพิ่ม
เติม กรุณ�อย่�ลังเลที่จะสอบถ�ม 
ก�รละเมิดนโยบ�ยองค์กรหรือม�ตรฐ�นอื่นๆ ของบริษัทอ�จส่งผลให้มีก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย จนถึงและรวมถึงก�รสิ้นสุดก�รจ้�งง�น ตัวอย่�งของ
ก�รละเมิดจะรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดถึง:

• ก�รรอ้งขอหร อือนญุ�ตใหบ้คุคลอ ืน่ละเมดิกฎหม�ย หลกัปฏบิตั ิ หร อืนโยบ�ยหร อืกระบวนก�รอ ืน่ๆ ของบร ษิทั หร อืใหค้ว�มชว่ยเหลอื
บคุคลใดในก�รละเมดิม�ตรฐ�นนั น้ คณุจะไมก่ระทำ�ก�รในส ิง่ท ีค่ณุไม่ไดร้บัอนญุ�ตใหก้ระทำ�ผ�่นบคุคลอ ืน่ เชน่ ห ุน้สว่นท�งธรุกจิ

• ก�รไมย่อมมสีว่นรว่มอย�่งเตม็ท ีก่บัก�รส บืสวนสอบสวนหร อืก�รตรวจสอบของบร ษิทั

• ก�รแกแ้คน้พนกัง�นอ ืน่หร อืบคุคลท ีส่�มท ีร่�ยง�นก�รละเมดิหลกัปฏบิตัหิร อืผ ูท้ ีม่ สีว่นรว่มในก�รส บืสวนของบร ษิทั

นอกจ�กนี้ ห�กคุณเป็นผู้บังคับบัญช�หรือเป็นหัวหน้�พนักง�นคนอื่นๆ คุณยังมีคว�มรับผิดชอบอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย โดยจะรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดถึง:

• ก�รตรวจสอบเพ ือ่ใหแ้น่ใจว�่พนกัง�นของคณุเข�้ใจหลกัก�รในหลกัปฏบิตัวิ�่จะนำ�ม�ประยกุต ์ใชก้บัง�นของแตล่ะบคุคลอย�่งไร

• ก�รรกัษ�สภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�นท ีช่ว่ยสง่เสร มิพฤตกิรรมท ีม่ จีร ยิธรรม และสนบัสนนุใหพ้นกัง�นถ�มคำ�ถ�มและรอ้งเร ยีนได ้

• ก�รแสดงใหเ้หน็ถงึคว�มเป น็ผ ูน้ำ�ท ีม่ จีร ยิธรรมผ�่นคำ�พดูและก�รกระทำ�

• ก�รใชก้�รดแูลอย�่งสมเหตสุมผลในก�รปอ้งกนัและตรวจห�ก�รละเมดิหลกัปฏบิตั ิ

• ก�รจดัก�รกบัขอ้รอ้งเร ยีนหร อืร�ยง�นท ีส่งสยัว�่จะมกี�รละเมดิหลกัปฏบิตั ิ นโยบ�ยองคก์ร หร อื
กระบวนก�รต�่งๆ ท ี ่ไดร้บัอย�่งรวดเร ว็ ม ั น่ใจ และสอดคลอ้งกบันโยบ�ยขององคก์ร
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ค�่นยิมของเร�คอืคว�มเช ือ่ หลกัก�ร และม�ตรฐ�นของเร� 
ท ี ่ไมเ่ปล ีย่นแปลงไปต�มเวล� ค�่นยิมเป น็ทรพัย�กรท ีเ่ร�นำ�
ม�ใชเ้ม ือ่อย ู่ในสถ�นก�รณท์ ีต่อ้งทำ�ก�รตดัส นิใจ มนัเป น็
ร�กฐ�นของพฤตกิรรมจร ยิธรรมของพวกเร� ทกุส ิง่ท ีเ่ร�
กระทำ�ท ี  ่TTI จะตอ้งสอดคลอ้งกบัค�่นยิมท ีเ่ร�เลอืกใช ้

คา่นยิมของเรา •

เร�เชื่อมั่นในค่�นิยมของเร�: การทำาในสิ่งที่ถูกต้อง การ
ปฏิบัติต่อกันและกันโดยการให้เกียรติและเคารพ การ
สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง และการทำาให้เกินความ
คาดหวังของลูกค้า

Our
Core

Values

DOING THE 
RIGHT THING

TREATING EACH
OTHER WITH

INTEGRITY
& RESPECT

RELATIONSHIPS

BUILDING 
STRONG

EXCEEDING 
CUSTOMER 

EXPECTATIONS
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เร�มีคว�มรับผิดชอบร่วมกันในก�รยึดม่ันในคำ�ม่ันสัญญ�ของเร�ท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้เสียของ TTI ทุกคน เร�ถือคำ�ม่ันสัญญ�น้ีเป็นส่ิง
สำ�คัญ เร�จึงสร้�งหลักปฏิบัติข้ึนม�ใช้

คำาม ัน่สญัญาของเรา •

เร�จะดำ�เนนิก�รอย�่งมอือ�ช พีในก�รตดิตอ่ประส�นง�นผ ูจ้ดัจำ�หน�่ยของเร� เร�จะเลอืกห ุน้สว่นธรุกจิท ีม่คี�่นยิมและหลกัก�รดำ�เนนิธรุกจิท ี ่
สอดคลอ้งกบัม�ตรฐ�นท ีส่ งูของเร� เพ ือ่ท ีเ่ร�จะส�ม�รถสร�้งคว�มสมัพนัธท์ ีย่�วน�น ท ีจ่ะชว่ยใหเ้ร�ท ั ง้หมดเตบิโตและร ุง่เร อืงในตล�ดท ีม่กี�ร
แขง่ขนัได ้ ท ีป่ร กึษ� น�ยหน�้ และตวัแทนของ TTI จะตอ้งดำ�เนนิธรุกจิอย�่งสอดคลอ้งกบันโยบ�ยของเร� รวมถงึกฎหม�ยและระเบยีบขอ้บงัคบั
ท ีเ่ก ีย่วขอ้งดว้ย

เร�จะรกัษ�สถ�นท ีท่ ำ�ง�นใหป้ลอดภยัและถกูสขุอน�มยัส ำ�หรบัพนกัง�นทกุคน และปฏบิตัติอ่ทกุคนดว้ยคว�มเค�รพและใหเ้กยีรต ิ เร�จะเป น็
ธรรมและสนบัสนนุสภ�พแวดลอ้มท ีม่ จีร ยิธรรมสงู ใหค้ ุม้ค�่ตอ่คว�มภกัดแีละคว�มภ�คภ มู ิใจของพนกัง�นของเร� เร�มง่ม ั น่ท ีจ่ะสร�้งสถ�นท ี ่
ท ำ�ง�นท ีส่ง่เสร มิแนวคดิใหม่ๆ  ก�รทำ�ง�นท ีม่คีณุภ�พสงู โอก�สด�้นคว�มก�้วหน�้ในอ�ช พีก�รง�น และจติวญิญ�ณของก�รมนีวตักรรม

ลูกค้�ของเร�เป็นพลังชีวิตของบริษัท และเร�เป็นหนี้พวกเข�ที่ช่วยให้เร�เติบโตและประสบคว�มสำ�เร็จ เร�มุ่งมั่นที่จะก้�วไปอีกขั้นในก�รสร้�ง
คว�มสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับลูกค้� นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และมีคว�มปลอดภัย และเข้�ร่วมในก�รแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้สมกับก�ร
สนับสนุนที่พวกเข�มีให้อย่�งต่อเนื่อง

เป็นภ�รกิจของเร�ที่จะเป็นองค์กรพลเมืองที่ดี และเพื่อให้บริก�รในแต่ละชุมชนที่ TTI ดำ�เนินธุรกิจอยู่ เร�จะปฏิบัติต�มกฎหม�ยและเค�รพ
ประเพณีของแต่ละชุมชน และจะสนับสนุนให้มีก�รเข้�ร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนด้วย ในฐ�นะบริษัท เร�มุ่งมั่นในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
และรับประกันว่�จะเป็นผู้นำ�อุตส�หกรรมในก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ให้คว�มเค�รพต่อโลกของเร�อย่�งต่อเนื่อง

เร�จะดำ�เนินธุรกิจและประพฤติตนในวิธีที่เพิ่มพูนและรักษ�ชื่อเสียงขององค์กร พร้อมกับมอบผลตอบแทนอย่�งเป็นธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อ
ตอบแทนก�รลงทุนของพวกเข�

คำามั่นสัญญาที่มีต่อ ผู้จัดจำาหน่ายของเรา

คำามั่นสัญญาที่มีต่อพนักงานของเรา

คำามั่นสัญญาที่มีต่อลูกค้าของเรา

คำาม ั น่สญัญาท ีม่ตีอ่ชมุชนของเรา

คำาม ั น่สญัญาท ีม่ตีอ่ผ ูถ้อืห ุน้ของเรา
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บริษัทของเร�ปฏิบัติต�มกฎหม�ยก�รจ้�งง�นของท้องถิ่น จังหวัด รัฐ และประเทศ ที่มีผลบังคับใช้ที่กำ�หนดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของแต่ละบุคคล 
ซึ่งรวมถึงระเบียบข้อบังคับในเรื่องอัตร�ค่�จ้�ง ก�รทำ�ง�นล่วงเวล� สุขภ�พและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น และโอก�สในก�รจ้�งง�นอย่�งเท่�
เทียม ห�กท่�นรู้เห็นหรือประสบกับก�รเลือกปฏิบัติหรือก�รคุกค�มในสถ�นที่ทำ�ง�น หรือมีข้อกังวลว่�มีก�รไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ยก�รจ้�งง�น 
ท่�นต้องร�ยง�นสิ่งที่เกิดขึ้นแก่หัวหน้�ง�นหรือฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล TTI ไม่อนุญ�ตให้มีก�รตอบโต้หรือแก้แค้นบุคคลที่ร�ยง�นสิ่งที่สงสัยว่�จะ
เป็นก�รละเมิดหลักปฏิบัตินี้โดยสุจริตใจ ไม่ว่�โดยตรงท�งหรือท�งอ้อม

บริษัทของเร�ประสบคว�มสำ�เร็จเน่ืองจ�กบุคล�กรของเร� ในฐ�นะบุคล�กร เร�ผลักดันนวัตกรรมและยกระดับม�ตรฐ�นใน
ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเน่ือง คว�มคิดเห็น แนวคิด และประสบก�รณ์ท่ีหล�กหล�ยของเร� ส่ังสมให้เร�เป็นองค์กรท่ีคว�ม
ส�ม�รถหล�กหล�ยและมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง เพ่ือรักษ�สมดุลระหว่�งก�รทำ�ง�นหนัก ก�รอุทิศตน และพลังง�นสร้�งสรรค์ 
TTI มุ่งม่ันท่ีจะจัดห�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นท่ีปลอดภัยและน่�นับถือ ท่ีช่วยสนับสนุนก�รพัฒน�และก�รประสบคว�ม
สำ�เร็จในหน้�ท่ีก�รง�นของพนักง�นแต่ละคน

คำาม ัน่สญัญาท ีม่ตีอ่พนกังานของเรา •

เร�มคีว�มเช ือ่ท ีแ่นว่แนว่�่บคุล�กรทกุคนจะตอ้งไดร้บัก�รปฏบิตัติอ่ดว้ยก�รใหเ้กยีรตแิละเค�รพ โดยไมค่ำ�นงึถงึคว�มแตกต�่งใดๆ ท ีจ่ะเกดิมขี ึ น้
ในสถ�นท ีท่ ำ�ง�น  เร�ค�ดหวงัใหท้กุคนยดึม ั น่ในกฎหม�ยท ีบ่งัคบัใช ้ ในเขตอำ�น�จศ�ลในพ ืน้ท ีท่ ีเ่ร�ดำ�เนนิง�น และเพ ือ่ไม่ใหม้กี�รปฏบิตั ิใน
ท�งท ี ่ไมส่มควรจ�กบคุคลอ ืน่ ตวัอย�่งเชน่:

• ก�รคกุค�ม

• พฤตกิรรมรนุแรง

• ก�รขม่ข ูก่รรโชก

• ก�รกลั น่แกลง้

• ก�รเลอืกปฏบิตั ิ

• ก�รขม่เหงท�งก�ยหร อืว�จ�

• ก�รคกุค�มท�งเพศท ี ่ไมพ่ งึประสงค์

• ก�รสมัผสัหร อืรกุล ้ ำ�พ ื น้ท ีส่ว่นตวัท ี ่ไมพ่ งึประสงค์

• ก�รเพกิเฉยตอ่ส ทิธ ิ ข์องผ ูอ้ ืน่

ก�รกระทำ�และพฤติกรรมทั้งหมดที่แสดงไว้ด้�นบนเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับค่�นิยมหลักของ TTI หล�ยหัวข้อเป็นสิ่งที่ผิดกฎหม�ย เช่น ในหัวข้อ
ที่ทำ�ให้เพื่อนร่วมง�นหรือบุคคลอื่นๆ ได้รับก�รเลือกปฏิบัติโดยมิชอบหรือถูกคุกค�ม ในฐ�นะที่เป็นน�ยจ้�งที่ให้โอก�สอย่�งเท่�เทียม TTI มุ่งมั่นที่
จะจัดห�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่มีคว�มเค�รพซึ่งกันและกัน ไม่มีก�รคุกค�มและเลือกปฏิบัติ บริษัทของเร�ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักง�นหรือ
ผู้สมัครง�น ในแง่ของเชื้อช�ติ ผิวสี อ�ยุ ศ�สน� ช�ติกำ�เนิด คว�มพิก�ร สถ�นะก�รเป็นทห�รผ่�นศึกหรือก�รให้บริก�รทั่วไป หรือคุณลักษณะอื่น
ใดที่ได้รับก�รคุ้มครองท�งกฎหม�ย

คำาม ั น่สญัญาในเร ือ่งแรงงานและการจา้งงาน
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บริษัทของเร�มุ่งมั่นที่จะรักษ�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัย บุคล�กรของเร�ไม่เพียงแต่จะรู้สึกว่�ได้รับคว�มเค�รพและเห็นคุณค่� แต่
ยังรู้สึกปลอดภัยกับสภ�พแวดล้อมโดยรอบด้วย นั่นเป็นเหตุผลว่�ทำ�ไมจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่สถ�นที่ทำ�ง�นทั้งหมดของ TTI จะต้องสอดคล้องกับ
ระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมก�รบริห�รง�นคว�มปลอดภัยและสุขภ�พอน�มัยในก�รประกอบอ�ชีพ (OSHA) หรือระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่
กำ�หนด ประเด็นในเรื่องคว�มปลอดภัยใดๆ หรือก�รละเมิดข้อกำ�หนดใดๆ จะต้องได้รับก�รระบุถึงอย่�งทันท่วงที เพื่อหลีกเลี่ยงคว�มเสี่ยงในก�ร
ได้รับบ�ดเจ็บ 

เร�ไม่ได้หยุดแค่ก�รทำ�ให้ได้ต�มที่สัญญ�ไว้เท่�นั้น แต่เร�มีก�รดำ�เนินก�รในเชิงรุกเพื่อให้คว�มปลอดภัยเป็นเรื่องสำ�คัญสูงสุด องค์กรของเร�มี
โปรแกรมเพื่อบริห�รจัดก�รในเรื่องคว�มปลอดภัยในสถ�นที่ทำ�ง�นทุกแห่ง เร�จะไม่ร้องขอหรือค�ดหวังให้บุคล�กรทำ�ง�นหรือควบคุมเครื่องจักร
ใดๆ ที่พิจ�รณ�แล้วว่�ไม่ปลอดภัย เร�ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในก�รบำ�รุงรักษ�สภ�พแวดล้อมและก�รทำ�ง�นอย่�งปลอดภัยในทุกๆ สิ่งที่เร�
กระทำ� ห�กท่�นรับรู้หรือสงสัยว่�มีสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นหรือก�รปฏิบัติก�รที่ไม่ปลอดภัย ท่�นต้องร�ยง�นต่อฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลของท่�น
ทันที

อีกทั้งเร�ยังมุ่งมั่นที่จะจัดสถ�นที่ทำ�ง�นให้ปลอดย�เสพติดและมีสุขอน�มัยที่ดีด้วย ก�รปลอดจ�กส�รเสพติดผิดกฎหม�ย ก�รใช้ย�หรือส�ร
ควบคุมอื่นใดอย่�งไม่เหม�ะสม มิได้เป็นเพียงเงื่อนไขในก�รจ้�งง�นที่ TTI เท่�นั้น แต่ยังเป็นคำ�มั่นสัญญ�ที่เร�ต้องรักษ�เพื่อคว�มปลอดภัย
ของเพื่อนร่วมง�น หุ้นส่วน ลูกค้� และบุคคลอื่นที่เร�มีปฏิสัมพันธ์ด้วย เร�จะไม่ใช้ ข�ย หรือครอบครองย�เสพติดผิดกฎหม�ยหรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในบริเวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้�งของบริษัท ก�รละเมิดนโยบ�ยคว�มปลอดภัยหลักนี้อ�จทำ�ให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกเลิกจ้�งใน
ทันที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหม�ยที่กำ�หนด

เป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับเร�ในฐ�นะองค์กรที่จะดำ�เนินก�รเป็นขั้นตอนอย่�งสมเหตุสมผลในก�รคุ้มครองสวัสดิภ�พของพนักง�นและก�รดำ�เนินง�น
ของเร� เร�ต้องลดคว�มเสี่ยงที่มีต่อพนักง�น ลูกค้� สถ�นที่ทำ�ง�น สินทรัพย์ส�รสนเทศ และห่วงโซ่อุปท�น ให้เหลือน้อยที่สุด ในทุกที่ที่เป็นไปได้ 
เร�จะต้องรู้ว่�จะรักษ�คว�มต่อเนื่องในก�รทำ�ธุรกิจไว้ได้อย่�งไรในกรณีมีวิกฤติก�รณ์เกิดขึ้น วิกฤติก�รณ์อ�จเกิดจ�กธรรมช�ติหรือน้ำ�มือมนุษย์ 
และอ�จเกิดได้ในหล�ยรูปแบบ วิกฤติก�รณ์อ�จเป็นก�รเกิดพ�ยุเฮอริเคน ทอร์น�โด แผ่นดินไหว ก�รก่อก�รร้�ย หรือก�รถูกโจมตีท�งชีวภ�พ 
สถ�นก�รณ์ก�รถูกจับเป็นตัวประกัน ส�รเคมีรั่วไหล อ�ค�รถล่ม หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ที่เป็นสิ่งคุกค�มคว�มปลอดภัยของพนักง�น ลูกค้� ชุมชน ของ 
TTI และคุณธรรมของธุรกิจของเร� TTI จะมุ่งมั่นเสมอในก�รตอบสนองต่อวิกฤติก�รณ์อย่�งทันท่วงที มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ และมีคว�มเห็นอก
เห็นใจ

คำาม ั น่สญัญาเร ือ่งความปลอดภยั

คำาม ั น่สญัญาในเร ือ่งความม ัน่คงและความตอ่เน ือ่งในการดำาเนนิธรุกจิ

คำาม ัน่สญัญาท ีม่ตีอ่พนกังานของเรา



หลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและแนวทางในการดำาเนินธุรกิจของ TTI 8

ที่ TTI เร�มีทรัพย์สินม�กม�ยหล�กหล�ยให้พร้อมใช้ ทรัพย์สินเหล่�นี้ช่วยในก�รทำ�ง�นและมิใช่เพียงทรัพย์สินท�งก�ยภ�พเท่�นั้น แต่ยัง
รวมถึงข้อมูลคว�มลับและข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่มีค่�ของเร�ด้วย ข้อมูลคว�มลับและข้อมูลกรรมสิทธิ์จะรวมถึงข้อมูลธุรกิจ ลูกค้� เครดิต ก�รตล�ด 
บุคคล ก�รแพทย์ และเงินเดือนของบริษัท รวมถึงวัสดุที่มีลิขสิทธิ์และข้อมูลคว�มลับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ TTI และพนักง�นของ TTI ด้วย ส่วน
หนึ่งของคำ�มั่นสัญญ�ที่เร�ทำ�ต่อกันและกันก็คือก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่พนักง�นแต่ละคนไว้ว�งใจมอบให้กับ TTI

ข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึงข้อมูลก�รติดต่อ เลขประจำ�ตัวประช�ชน ประวัติท�งก�รแพทย์ ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น และข้อมูลส่วนตัวอื่น
ใดของเร� ที่บริษัทเป็นผู้เก็บรักษ� บุคคลที่เข้�ถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักง�นเนื่องจ�กหน้�ที่รับผิดชอบจะต้องระมัดระวังในก�รคุ้มครอง
ข้อมูลนี้มิให้ถูกเปิดเผยโดยผู้ไม่มีสิทธิ์หรือนำ�ไปใช้ในท�งที่ผิด ซึ่งหม�ยคว�มว่� เหนือสิ่งอื่นใด เร�จะต้องไม่แบ่งปันข้อมูลเหล่�นี้กับบุคคลอื่นๆ 
โดยไม่มีคว�มจำ�เป็นอย่�งชัดเจนท�งธุรกิจ รวมถึงเร�จะไม่จัดเก็บ เข้�ถึง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่�นั้นโดยไม่ได้รับอนุญ�ต

คำาม ั น่สญัญาในเร ือ่งการค ุม้ครองความเป น็สว่นตวัและขอ้มลู

ยึดมั่นในค่านิยมของเรา

คำาม ัน่สญัญาท ีม่ตีอ่พนกังานของเรา

1 สถานการณ์: ฉันกำ�ลังสัมภ�ษณ์ผู้สมัครง�นใน
ตำ�แหน่งหนึ่งในแผนกของฉัน มีผู้สมัครง�นสองคนที่

เข้�ต�เป็นอย่�งม�ก อย่�งไรก็ต�ม หนึ่งในนั้นเป็นแม่ที่มีอ�ยุ
น้อยที่มีลูกเล็กๆ สองคนที่บ้�น ตำ�แหน่งนี้ต้องใช้เวล�ในก�ร
ทำ�ง�นหล�ยชั่วโมงและต้องเดินท�งด้วย ฉันเลือกผู้สมัครที่
ไม่มีลูก ถึงแม้ว่�ผู้สมัครอีกร�ยจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่� ด้วยวิธีนี้ 
ผู้สมัครอีกร�ยจะได้ใช้เวล�กับครอบครัวของเธอได้ม�กขึ้น

2 สถานการณ์: ฉันสังเกตเห็นว่�เครื่องจักรบ�งตัวที่เร�
ใช้ง�นมีเสียงแปลกๆ และทำ�ง�นได้ช้�กว่�ปกติ และ

กังวลว่�มันจะพังหรือทำ�ให้เกิดก�รบ�ดเจ็บได้ จึงแจ้งไปยัง
บุคคลอื่นที่อยู่รอบๆ และแจ้งไปยังหัวหน้�ง�น ผู้ซึ่งขย�ยเรื่อง
ให้ใหญ่โตในทันที แต่ปร�กฏว่�มันเป็นแค่เพียงปัญห�เล็กๆ 
เท่�นั้น

คำาตอบ: คุณอ�จจะมีคว�มตั้งใจดี แต่ก�รกระทำ�ของคุณ
ไม่ได้ยึดมั่นกับค่�นิยมของเร� คุณควรจะทำ�ก�รตัดสินใจ
โดยอ้�งอิงจ�กคุณสมบัติเท่�นั้น ตร�บเท่�ที่คุณซื่อตรงต่อ
ข้อกำ�หนดคุณสมบัติของง�น ผู้สมัครแต่ละร�ยส�ม�รถ
ตัดสินใจได้เองว่�ตำ�แหน่งดังกล่�วเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์
ครอบครัวของเธอหรือไม่ เมื่อต้องทำ�ก�รตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องกับก�รจ้�งง�น ต้องระลึกถึงค่�นิยมของเร�ในเรื่อง 
ก�รทำ�สิ่งที่ถูกต้อง และ ก�รปฏิบัติต่อกันและกันโดยก�รให้
เกียรติและเค�รพ เสมอ

คำาตอบ: คุณยึดมั่นในค่�นิยมของเร�ในเรื่อง ก�รทำ�ในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ถึงแม้ว่�เมื่อตรวจสอบแล้วว่�ไม่ได้เป็นปัญห�ใหญ่ 
แต่คุณทำ�ในสิ่งที่ถูกต้องที่สังเกตเห็นถึงคว�มผิดปกติและ
ร�ยง�นให้ทร�บ ห�กมันเป็นประเด็นที่ใหญ่กว่�นี้ คุณและ
เพื่อนร่วมง�นอ�จจะได้รับบ�ดเจ็บ หรืออ�จส่งผลกระทบใน
ท�งลบอื่นๆ ได้
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กฎหม�ยก�รต่อต้�นก�รผูกข�ดและก�รแข่งขันส�กลกำ�หนดข้ึนเพ่ือรักษ�ตล�ดให้มีคว�มอิสระและมีก�รแข่งขันอยู่เสมอ ตล�ดท่ีเป็นอิสระและมีก�ร
แข่งขันจะทำ�ให้ลูกค้�ส�ม�รถเข้�ถึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภ�พสูงในร�ค�ท่ีเป็นธรรมได้ เร�จะปฏิบัติต�มกฎหม�ยเหล่�น้ี คุณภ�พของนวัตกรรมของเร�เป็น
ตัวขับดันคว�มสำ�เร็จของเร� และเร�ไม่จำ�เป็นต้องยุ่งเก่ียวกับก�รกระทำ�ใดๆ ท่ีผิดกฎหม�ยหรือไร้จริยธรรม

ในก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยต่อต้�นก�รผูกข�ดและก�รแข่งขัน เร�จะต้องหลีกเลี่ยงก�รทำ� (หรือดูเหมือนว่�กำ�ลังทำ�) ข้อตกลงกับคู่แข่งของเร� ที่
เป็นตัวจำ�กัดก�รค้�อย่�งไม่สมเหตุสมผล นั่นหม�ยถึงว่�เร�จะไม่พูดคุยกับคู่แข่งในเรื่องร�ค� ตล�ด ก�รให้บริก�ร หรือก�รแข่งขันอื่นๆ เร�จะไม่
แบ่งปันข้อมูลคว�มลับท�งธุรกิจกับคู่แข่งอื่นๆ และจะไม่มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินก�รใดๆ 

ที่ส�ม�รถส่งผลให้เป็นก�รจำ�กัดเข้�เข้�ถึงตล�ดของคู่แข่งอย่�งไม่สมเหตุสมผล พูดง่�ยๆ ก็คือเร�จะหลีกเลี่ยงก�รสนทน�กับคู่แข่งในเรื่อง:

• ก�รกำ�หนดร�ค�คงท ีห่ร อืก�รควบคมุร�ค�

• ก�รแบง่หร อืป นัสว่นลกูค�้ ก�รประมลู ตล�ด หร อืเขตแดน

• ก�รจำ�กดัก�รข�ยหรอืก�รผลติผลติภณัฑแ์ละบรกิ�ร

• ก�รปฏเิสธก�รข�ยกบัล กูค�้ร�ยใดร�ยหน ึง่ หร อืปฏเิสธก�รซ ือ้จ�กผ ูจ้ดัจำ�หน�่ยร�ยใดร�ยหน ึง่

ห�กตัวแทนของบริษัทคู่แข่งพย�ย�มที่จะพูดคุยหัวข้อเหล่�นี้หรือหัวข้อก�รต่อต้�นก�รแข่งขันต่�งๆ กับคุณ เป็นเรื่องสำ�คัญที่คุณจะต้องจบก�ร
สนทน�โดยเร็ว และบอกให้ชัดเจนว่�คุณไม่ต้องก�รมีส่วนร่วม เนื่องจ�กกฎหม�ยต่อต้�นก�รผูกข�ดและต่อต้�นก�รแข่งขันเป็นกฎหม�ยที่ซับ
ซ้อนและย�กต่อก�รระบุถึงคว�มเสี่ยงที่เป็นไปได้ คุณควรขอคำ�แนะนำ�จ�กฝ่�ยกฎหม�ยก่อนที่จะมีก�รปฏิสัมพันธ์กับคู่แข่ง

เร�เข้�แข่งขันในธุรกิจโดยเน้นเรื่องนวัตกรรมขั้นสูงเหนือกว่�สิ่งอื่นๆ   เร�จะไม่ใช้ข้อคว�มหรือข้อมูลผิดๆ ในก�รข�ย เมื่อทำ�ก�รข�ยและก�ร
ตล�ดสำ�หรับผลิตภัณฑ์ของ TTI เป็นสิ่งสำ�คัญที่เร�จะต้องให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภ�พของผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะ และคว�มส�ม�รถในก�รใช้
ง�น เร�ไม่จำ�เป็นที่จะต้องสร้�งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำ�ให้ลูกค้�หรือส�ธ�รณชนมีคว�มเข้�ใจผิดๆ เพื่อให้ได้รับข้อได้เปรียบในก�รแข่งขัน อีกทั้ง
เร�ไม่จำ�เป็นที่จะต้องวิจ�รณ์ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งโดยมิชอบ เพื่อที่จะให้ล้ำ�หน้�พวกเข� เมื่อเร�ต้องทำ�ก�รเปรียบเทียบระหว่�งสิ่งที่คู่แข่งข�ยและ
สิ่งที่ TTI เสนอ เร�จะใช้ข้อมูลที่ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ซื่อสัตย์ และ เป็นจริง

คำาม ั น่สญัญาในเร ือ่งการตอ่ตา้นการผกูขาดและการแขง่ขนั

คำาม ั น่สญัญาในเร ือ่งการขายและการตลาด

คำาม ัน่สญัญาท ีม่ตีอ่ลกูคา้ของเรา •

ลูกค้�ของเร�เป็นหนึ่งในสิ่งสำ�คัญอันดับหนึ่ง และในก�รกระทำ�ทุกอย่�งของเร� เร�ถือผลประโยชน์ของลูกค้�เป็นหลัก
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ยึดมั่นในค่�นิยมของเร�

คำาม ัน่สญัญาท ีม่ตีอ่ลกูคา้ของเรา

1 สถานการณ์: เม่ือเร็วๆ น้ี ฉันได้นำ�เสนอก�รข�ยให้กับ
ลูกค้�เป้�หม�ย: หลังจ�กพูดจบแล้ว เข�ได้ถ�มคำ�ถ�ม

ต่�งๆ ซ่ึงมีสองส�มคำ�ถ�มท่ีฉันไม่ทร�บคำ�ตอบท่ีแท้จริง ฉันไม่
ต้องก�รให้เข�คิดว่�ฉันไม่เป็นมืออ�ชีพ ก็เลยสร้�งคำ�ตอบท่ีไม่
ถูกต้องคำ�ตอบข้ึนเอง ซ่ึงในตอนหลังฉันจึงรู้ว่�เป็นคำ�ตอบท่ีไม่
ถูกต้อง หลังจ�กน้ันบริษัทของเข�ตัดสินใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑ์
จ�กเร�

2 สถานการณ์: ฉันได้เข้�ร่วมในก�รประชุมสัมมน�ของ
อุตส�หกรรมของเร�ร่วมกับบริษัทคู่แข่งอ่ืนๆ ของ TTI 

ระหว่�งช่วงพักรับประท�นอ�ห�รกล�งวัน ตัวแทนจ�กบริษัทคู่แข่ง
ร�ยหน่ึงได้เร่ิมพูดคุยเก่ียวกับกลยุทธ์ด้�นก�รกำ�หนดร�ค�ของส�ย
ก�รผลิตตัวหน่ึง ฉันหยุดเข�โดยเร็วและบอกว่�ไม่ส�ม�รถพูดคุยใน
เร่ืองน้ีได้ หลังจ�กจบก�รสัมมน�แล้ว ฉันได้อีเมล์ไปห�ฝ่�ยกฎหม�ย
และอธิบ�ยสถ�นก�รณ์ท่ีเกิดข้ึนกับพวกเข�

คำาตอบ: คุณไม่ได้ยึดมั่นในค่�นิยมของเร� ถึงแม้ว่�เร�
ต้องก�รจะดูมีคว�มมั่นใจในก�รทำ�ง�นและรอบรู้ในเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ แต่เร�ก็ไม่ต้องก�รโกหกลูกค้�หรือให้ข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง คุณควรบอกกับลูกค้�เป้�หม�ยว่�คุณต้องไปค้นคว้�
เพิ่มเติมหรือถ�มบุคคลอื่นที่ TTI เพื่อให้ได้คำ�ตอบที่ถูก
ต้องที่สุดก่อนที่จะตอบกลับเข�ไป แสดงให้เห็นค่�นิยมของ
เร�เสมอ ในเรื่อง ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง และ 
ก�รทำ�ให้เกินคว�มค�ดหวังของลูกค้� เมื่อทำ�ก�รติดต่อกับ
บุคคลอื่นๆ

คำาตอบ: คุณยึดมั่นในค่�นิยมของเร�ในเรื่อง ก�รทำ�ในสิ่ง
ที่ถูกต้อง และ ก�รทำ�ให้เกินคว�มค�ดหวังของลูกค้� ก�ร
หลีกเลี่ยงก�รพูดคุยที่ต่อต้�นก�รแข่งขันและก�รร�ยง�น
ทันทีเป็นก�รปกป้องตัวคุณและ TTI รวมถึงผลประโยชน์
ที่ดีที่สุดของลูกค้�ของเร�ด้วย ห�กคุณได้เข้�ร่วมในข้อ
ตกลงก�รกำ�หนดร�ค�คงที่ร่วมกับคู่แข่งขัน อ�จส่งผลให้
เกิดอันตร�ยต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของเร�ได้
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เร�จะไม่ทำ�ก�รเลือกปฏิบัติอย่�งผิดกฎหม�ยในก�รคัดสรรผู้จัดจำ�หน่�ยที่จะม�ร่วมธุรกิจกับ TTI อีกทั้งเร�จะไม่เลือกผู้จัดจำ�หน่�ยโดยอ้�งอิงจ�ก
ปัจจัยที่ไม่เหม�ะสม เช่น คว�มพย�ย�มที่จะเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคลแลกเปลี่ยนกับสัญญ�ท�งธุรกิจของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

เนื่องจ�กเร�เป็นองค์กรส�กลที่มีคำ�มั่นสัญญ�ม�กม�ยที่จะต้องทำ�ให้ได้ TTI จึงต้องแสวงห�ผลิตภัณฑ์จ�กหล�ยภูมิภ�คทั่วโลก ขณะที่เร�พอใจ
กับคว�มหล�กหล�ยในก�รดำ�เนินง�น ในเรื่องกฎหม�ยก็มีคว�มซับซ้อนเช่นกัน แต่ละประเทศจะมีกฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับของตนเองที่
เป็นตัวควบคุมก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รจัดซื้อและขนส่งสินค้�และผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังอ�จจะมีคว�มแตกต่�งอย่�งเห็นได้ชัดท�งด้�นสังคมและ
วัฒนธรรมในประเทศต่�งๆ เหล่�นั้นที่ TTI ได้ดำ�เนินก�รอยู่ รวมถึงคว�มแตกต่�งของแหล่งทรัพย�กรระหว่�งประเทศของเร�ที่ส�ม�รถส่งผลต่อ
ผลก�รดำ�เนินง�นและม�ตรฐ�นในก�รจัดก�รเรื่องห่วงโซ่อุปท�นทั่วโลกของเร�ได้

คำาม ั น่สญัญาในการคดัเลอืกอยา่งเหมาะสม

คำาม ั น่สญัญาในเร ือ่ง หว่งโซอ่ปุทาน

คำาม ัน่สญัญาท ีม่ตีอ่ ผ ูจ้ดัจำาหนา่ยของเรา •

ผู้จัดจำ�หน่�ยเป็นหุ้นส่วนสำ�คัญในธุรกิจของเร� เร�คัดเลือกและรักษ�ผู้จัดจำ�หน่�ยช้ันยอดและมีคว�มหล�กหล�ยไว้เป็นอย่�ง
ดี และเร�ทำ�ง�นอย่�งหนักในก�รรักษ�คว�มสัมพันธ์อันดีกับพวกเข�เหล่�น้ี เร�ปฏิบัติต่อผู้จัดจำ�หน่�ยของเร�ด้วยคว�มเค�รพ
และติดต่อกับพวกเข�โดยปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินธุรกิจต�มหลักจริยธรรมท่ีกำ�หนด
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ยึดมั่นในค่านิยมของเรา

คำาม ัน่สญัญาท ีม่ตีอ่ ผ ูจ้ดัจำาหนา่ยของเรา

TTI มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินง�นอย่�งเป็นเลิศและสอดคล้องกับกฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับต่�งๆ ที่มีผลบังคับใช้ TTI กำ�หนดม�ตรฐ�นนี้จ�กทุกๆ 
มุมมองในเรื่องห่วงโซ่อุปท�นทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วย:

• แหลง่ทรพัย�กรท ั ว่โลก

• ก�รควบคมุคณุภ�พ

• โลจสิตกิส  ์

• ก�รบญัช ี

• ระเบยีบด�้นศลุก�กร

• ก�รดำ�เนนิง�น

• ก�รสง่ออก

ปรึกษ�ฝ่�ยกฎหม�ยเสมอ โดยเฉพ�ะห�กมีคำ�ถ�มใดๆ เกี่ยวกับหัวข้อเหล่�นี้:

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�ผลิตภัณฑ์ตรงต�มคุณสมบัติที่กำ�หนดไว้ รวมถึงข้อกำ�หนดด้�นคว�มปลอดภัยด้วย

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�ผลิตภัณฑ์มีก�รนำ�เข้�ประเทศอย่�งเหม�ะสม

• ปฏบิตัติ�มระเบยีบขอ้บงัคบัท ีเ่หม�ะสมในก�รสง่มอบผลติภณัฑ ์ใหก้บัล กูค�้ในประเทศอ ืน่ๆ

สถานการณ์: ฉันทำ�ง�นในฝ่�ยจัดซื้อจัดจ้�งที่ TTI และ
มีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รเลือกผู้จัดจำ�หน่�ยเมื่อเร็วๆ นี้ มี
หล�ยบริษัทได้เข้�ร่วมก�รประมูลเพื่อจัดห�ผลิตภัณฑ์ให้
กับ TTI บริษัทที่ฉันคิดว่�ดีที่สุดเป็นบริษัทที่เสนอร�ค�แพง
ที่สุด ฉันจึงแจ้งแก่ผู้จัดจำ�หน่�ยร�ยนี้ว่� ห�กพวกเข�เต็มใจ
ที่จะให้ส่วนลดม�กขึ้นแก่ TTI เร�ส�ม�รถรับประกันยอดสั่ง
ซื้อจำ�นวนหนึ่งได้ต่อเนื่องไปอีก 6 ปี ถึงแม้ว่�จริงๆ แล้วเร�ไม่
ส�ม�รถทำ�ต�มที่รับป�กได้ก็ต�ม

คำาตอบ: คุณไม่ได้ยึดมั่นในค่�นิยมของเร� เป็นสิ่งสำ�คัญ
สำ�หรับเร�ที่จะทำ�ก�รติดต่ออย่�งตรงไปตรงม� เร�ไม่ควรให้คำ�
สัญญ�ที่ไม่ส�ม�รถรักษ�ได้ ไม่ใช่แค่ก�รยึดมั่นในค่�นิยมของ
เร� แต่มันอ�จส่งผลต่อคว�มเชื่อมั่นในอน�คตของ TTI ห�ก
เร�ไม่ส�ม�รถทำ�ต�มที่รับป�กไว้ได้ คุณควรใช้แบบอย่�งของ
ค่�นิยมของเร� ซึ่งก็คือ ก�รทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง, ก�รปฏิบัติต่อ
กันและกันโดยก�รให้เกียรติและเค�รพ และก�รสร้�งคว�ม
สัมพันธ์ที่เข้มแข็ง ในขณะที่ทำ�ก�รเจรจ�กับผู้จัดจำ�หน่�ยร�ย
นี้
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ในฐ�นะผู้นำ�ในอุตส�หกรรมและองค์กรที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก TTI อยู่ในตำ�แหน่งที่เป็นผู้กำ�หนดตัวอย่�งเชิงบวกที่สอดคล้องกับก�รอนุรักษ์
สภ�พแวดล้อม เร�เป็นหนี้สิ่งนี้ต่อชุมชนที่เร�ให้บริก�ร และต่อโลกที่เร�อ�ศัยเพื่อจะทำ�ในสิ่งที่ถูกต้องในทุกๆ ก�รดำ�เนินง�นของเร� ดัง
นั้น เร�จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต�มกฎหม�ยสิ่งแวดล้อมและระเบียบข้อบังคับต่�งๆ และดำ�เนินก�รด้วยคว�มรับผิดชอบในก�รรักษ�และคุ้มครอง
ทรัพย�กรธรรมช�ติของโลก TTI ส่งเสริมก�รปฏิบัติอย่�งยั่งยืนในก�รดำ�เนินก�รทุกอย่�งของเร� ซึ่งประกอบด้วย:

• ก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่ (รีไซเคิล)

• ก�รอนุรักษ์พลังง�นและทรัพย�กรธรรมช�ติ

• ก�รใช้และกำ�จัดวัตถุดิบที่เป็นอันตร�ยอย่�งปลอดภัย

• ก�รพัฒน�ท�งเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยวิธีก�รที่ถูกต้องหม�ยคว�มว่�เร�ต้องรักษ�คุณธรรมในทุกก�รทำ�ง�นของเร� ซึ่งหม�ยคว�มว่� ในทุกระดับ ธุรกิจของเร�จะ
ต้องสนับสนุนก�รปฏิบัติก�รด้�นสิทธิมนุษยชนในเชิงบวกและเป็นอิสระจ�กก�รแสวงห�ประโยชน์อย่�งไม่ถูกต้อง เร�ยึดมั่นในคำ�มั่นสัญญ�นี้ 
และเร�ค�ดหวังให้บุคคลอื่นในห่วงโซ่อุปท�นของเร�ยึดมั่นในสิ่งนี้เช่นกัน

เร�ยึดมั่นในเรื่องค่�ตอบแทนและชั่วโมงก�รทำ�ง�นที่เป็นธรรม ที่ซึ่งพนักง�นของเร�จะได้รับค่�ตอบแทนและค่�ล่วงเวล�อย่�งเหม�ะสม
สอดคล้องกับที่กฎหม�ยท้องถิ่นกำ�หนด เร�ห้�มมิให้มีก�รจ้�งง�นเด็ก ก�รบังคับใช้แรงง�น และแรงง�นท�ส ก�รปฏิบัติอย่�งไร้มนุษยธรรม รวมถึง
ก�รลงโทษท�งก�ย ก�รใช้ง�นโดยไม่สมัครใจ หรือก�รปฏิบัติอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักปฏิบัติ ขัดต่อกฎหม�ย และขัดต่อหลัก
คว�มเชื่อของเร� พนักง�นของเร�และพนักง�นของผู้จัดจำ�หน่�ยได้รับอนุญ�ตให้เป็นสม�ชิกสหภ�พก�รค้�ใดๆ ที่มีระบุในกฎหม�ยท้องถิ่นได้โดย
สมัครใจ ห�กเร�มีข้อสงสัยว่�มีก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นหน้�ที่ของเร�ที่จะต้องร้องเรียนทันที

เนื่องจ�กคำ�มั่นสัญญ�ของเร�ในฐ�นะองค์กร เร�ค�ดหวังให้ผู้จัดจำ�หน่�ยของเร�และหุ้นส่วนธุรกิจต่�งๆ เข้�ร่วมกับเร�ในคว�มพย�ย�มที่จะ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนั้น พวกเข�จึงควรร�ยง�นทันทีห�กสงสัยว่�จะมีก�รละเมิดคำ�มั่นสัญญ�นี้ เร�สนับสนุนให้ลูกค้�ของเร�ทำ�เช่น
เดียวกัน

คำาม ั น่สญัญาเก ีย่วกบัส ิง่แวดลอ้ม

คำาม ั น่สญัญาในเร ือ่งส ทิธมินษุยชน

คำาม ัน่สญัญาท ีม่ตีอ่ชมุชนของเรา •

ชุมชนของเร�สนับสนุนเร�โดยก�รอนุญ�ตให้เร�ทำ�ง�นและเติบโตไปพร้อมๆ กับพวกเข� ก�รดำ�เนินง�นของเร�ใช้
พื้นที่และทรัพย�กรของชุมชนในก�รทำ�ง�น จึงเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับเร�ที่จะต้องทำ�ง�นอย่�งมีคุณธรรมและยั่งยืน สิ่งที่
เร�ตอบแทนชุมชนก็คือง�นก�รกุศลและอ�ส�สมัครต่�งๆ และเร�ทำ�ให้ดียิ่งขึ้นผ่�นคว�มพย�ย�มในก�รอนุรักษ์สภ�พ
แวดล้อม
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ก�รทำ�สิ่งที่ถูกต้องหม�ยถึงเร�จะไม่ใช้วิธีก�รที่ผิดกฎหม�ยหรือวิธีก�ร
ที่ไม่เหม�ะสมเพื่อให้ได้ม�ซึ่งหรือเพื่อรักษ�ธุรกิจไว้ ไม่ว่�จะอยู่ภ�ยใต้
สถ�นก�รณ์ใด เร�จะไม่อนุญ�ตให้มีก�รคอรัปชั่นหรือติดสินบนในก�ร
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เร�มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต�มกฎหม�ยก�รต่อต้�น
ก�รคอรัปชั่นและกฎหม�ยก�รฟอกเงินที่บังคับใช้ในประเทศต่�งๆ ที่
เร�ดำ�เนินก�รอยู่

โดยทั่วไป กฎหม�ยก�รต่อต้�นก�รคอรัปชั่นจะห้�มมิให้บริษัทเช่น TTI นำ�เสนอสินบนต่อเจ้�หน้�ที่รัฐหรือตัวแทน เพื่อให้ได้รับหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจ 
หรือเพื่อคุ้มครองข้อได้เปรียบท�งธุรกิจอย่�งไม่เหม�ะสม ก�รติดสินบน (รวมถึงก�รรับเงินใต้โต๊ะ) มีคำ�จำ�กัดคว�มที่กว้�งม�ก โดยจะรวมถึงแต่ไม่
จำ�กัดถึง:

• ก�รให้หรือรับเงิน ของขวัญ หรือสิ่งตอบแทนใดๆ

• ก�รบริจ�คท�งก�รเมือง

• ก�รบริจ�คเพื่อก�รกุศล

• ก�รให้เงินสนับสนุน

• ก�รชำ�ระเงินแก่ หรือจ�กตัวกล�ง

นอกจ�กนี้ เร�จะไม่ให้หรือรับสินบนแก่หรือจ�กหุ้นส่วนธุรกิจท�งก�รค้� เช่น ผู้ข�ยหรือบุคคลใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับหรือคงไว้ซึ่ง
ธุรกิจ หรือเพื่อคุ้มครองข้อได้เปรียบท�งธุรกิจอย่�งไม่เหม�ะสม เร�ส�ม�รถและจะสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่เข้มแข็งโดยไม่ต้องพึ่งพ�ก�รคอรัปชั่น

เป็นสิ่งสำ�คัญม�กที่จะต้องทร�บว่�ข้อห้�มของกฎหม�ยที่บังคับใช้เหล่�นี้ ซึ่งมิใช่บังคับเฉพ�ะเร�ในฐ�นะบุคคลเท่�นั้น แต่จะใช้บังคับกับบุคคล
ภ�ยนอกใดๆ ที่ดำ�เนินธุรกิจในน�มบริษัทของเร�ด้วย เร�จะไม่ร้องขอหรืออนุญ�ตให้ที่ปรึกษ� ผู้ให้คำ�ปรึกษ�ท�งวิช�ชีพ หรือบุคคลที่ส�มอื่นๆ 
ให้หรือรับสินบน ในขณะตัวเร�เองไม่ส�ม�รถทำ�ได้ เนื่องจ�กคว�มซับซ้อนของกฎหม�ยต่อต้�นก�รคอรัปชั่น และบทลงโทษที่รุนแรงห�กมีก�ร
ละเมิดกฎหม�ยเหล่�นี้ จึงเป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะต้องติดต่อกับแผนกกฎหม�ยห�กมีคำ�ถ�มใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยเหล่�นี้

คำาม ั น่สญัญาในเร ือ่งการตอ่ตา้นการคอรปัช ั น่

คำาม ัน่สญัญาท ีม่ตีอ่ชมุชนของเรา

เร�ค�ดหวังให้หุ้นส่วนธุรกิจของเร�ทั้งหมดสร้�งสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่พนักง�นรู้สึกปลอดภัย ได้รับคว�มเค�รพ และได้รับก�รเห็น
คุณค่� สิ่งนี้จะสำ�เร็จได้ก็ต่อเมื่อมีก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยและกระบวนก�รที่กำ�หนดไว้อย่�งเหม�ะสม หุ้นส่วนธุรกิจไม่ควรจัดให้
พนักง�นทำ�ง�นในสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่อันตร�ยโดยไม่จำ�เป็น เนื่องจ�กเร�มีม�ตรฐ�นสถ�นที่ปฏิบัติง�นของเร�เองที่ห้�มมิให้มีก�รใช้
แอลกอฮอล์และย�เสพติดในก�รทำ�ง�น ผู้จัดจำ�หน่�ยก็ควรมีกระบวนก�รเช่นเดียวกันในสถ�นที่ทำ�ง�น เพื่อสร้�งสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่
ปลอดภัยและมีสุขอน�มัย ต�มที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้�นี้ในหลักปฏิบัติ เร�สร้�งสภ�พแวดล้อมสำ�หรับพนักง�นที่ทำ�ให้พนักง�นรู้สึกปลอดภัยและได้
รับคว�มคุ้มครอง และเร�ค�ดหวังผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปท�นของเร�ทั้งหมดดำ�เนินก�รเช่นเดียวกัน

ส่วนหนึ่งของคำ�มั่นสัญญ�ในเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้คือก�รหลีกเลี่ยงก�รใช้แร่ที่อยู่ภ�ยใต้คว�มขัดแย้ง ผลิตภัณฑ์ชั้นยอดของ TTI หล�ยตัวอ�จจะ
ประกอบด้วยแร่ธ�ตุที่สำ�คัญคือ ดีบุก ทังสเตน แทนท�ลัม และทองคำ� (มักเรียกว่� “3TG”) ถึงแม้ว่�แร่ธ�ตุสำ�คัญเหล่�นี้ส�ม�รถห�ได้จ�กหล�ย
แหล่งทั่วโลก แต่บ�งแหล่งอ�จถูกติดต�มย้อนกลับไปถึงสถ�นที่ที่มีก�รกระทำ�ที่โหดร้�ยในเรื่องสิทธิมนุษยชนได้ ในประเทศเหล่�นี้ บ่อยครั้งที่
กลุ่มติดอ�วุธจะมีส่วนร่วมในก�รขนส่ง 3TG และให้เงินทุนในก�รดำ�เนินก�ร นี่คือที่ม�ของคำ�ว่� “แร่ที่อยู่ภ�ยใต้คว�มขัดแย้ง” ในฐ�นะองค์กรที่
มีจริยธรรมและองค์กรที่แสวงห�หนท�งเพื่อทำ�ให้ชุมชนทั่วโลกเข้มแข็ง TTI จะดำ�เนินคว�มพย�ย�มทุกวิถีท�งในก�รรับประกันว่�แร่ที่เร�ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ของเร�มิได้ม�จ�กเหมืองหรือถูกขนถ่�ยม�จ�กพื้นที่เหล่�นั้น เร�จะไม่อดทน ห�กำ�ไร หรือให้ก�รสนับสนุนโดยรับรู้ถึงก�รกระทำ�ที่ไร้
มนุษยธรรมในรูปแบบใดๆ ก็ต�ม หรือลดม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ หรือเป็นผลม�จ�กกระบวนก�รจัดซื้อ 3TG

ห�กต้องก�รข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภ�ยใต้คว�มขัดแย้ง รวมถึงร�ยชื่อของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กรุณ�ดูข้อมูลได้ในหัวข้อนโยบ�ย
เกี่ยวกับแร่ที่อยู่ภ�ยใต้คว�มขัดแย้ง
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TTI เป็นพลเมืองในรูปองค์กรท่ีมีคว�มรับผิดชอบ บริษัทของเร�มีส่วนได้เสียในเร่ืองผลประโยชน์ท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับรัฐ ระดับรัฐบ�ลกล�ง รวม
ถึงระดับระหว่�งประเทศด้วย เร�อ�จเลือกท่ีจะแสดงคว�มคิดเห็นในประเด็นท้องถ่ินและระหว่�งประเทศท่ีมีผลกระทบกับธุรกิจของเร� อย่�งไรก็ต�ม 
ในแง่ก�รเมืองแล้ว เร�จะระมัดระวังในเร่ืองของข้อผูกพันท�งกฎหม�ยและจริยธรรมเป็นอย่�งม�ก เร�จะยึดม่ันในกฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือรับประกันว่�ก�รมีส่วนร่วมของเร�เป็นส่ิงถูกกฎหม�ยและเหม�ะสม

ขณะที่เร�เข้�ร่วมในกระบวนก�รท�งก�รเมืองในฐ�นะองค์กร เร�จะปฏิบัติตนอย่�งมีคว�มรับผิดชอบและไตร่ตรองอย่�งรอบคอบ โดยพิจ�รณ�
ถึงกฎหม�ย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกังวลต่�งๆ ต�มจุดยืนขององค์กรของเร� บริษัทของเร�ยังสนับสนุนให้พนักง�นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้�ร่วมใน
กระบวนก�รท�งก�รเมืองได้ต�มคว�มคว�มพอใจของแต่ละบุคคล อย่�งไรก็ต�ม ในฐ�นะบุคคล เร�จะไม่ใช่ทรัพย�กรหรือเวล�ขององค์กรไปใช้ใน
กิจกรรมส่วนตัวท�งด้�นก�รเมือง

กจิกรรมทางการเมอืงและคำาม ั น่สญัญาท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัรฐั

ยึดมั่นในค่านิยมของเรา

สถานการณ์: ฉันโทรไปห�ลูกค้�ร�ยใหญ่ของ TTI เกี่ยวกับก�ร
ต่ออ�ยุสัญญ� เมื่อพูดคุยกับผู้ประส�นง�น เธอแจ้งว่�พวกเข�
จะไม่เซ็นสัญญ�ต่ออ�ยุจนกว่� TTI จะมอบเงินก้อนใหญ่ให้กับ
ผู้สมัครลงแข่งขันก�รเมืองที่เป็นน้องช�ยของเธอ  ..  ฉันรู้สึก
ไม่สบ�ยใจกับสถ�นก�รณ์นี้  ฉันแจ้งว่�จะติดต่อกลับไปอีกครั้ง 
แล้วจึงว�งหูและร�ยง�นสถ�นก�รณ์นี้ให้ผู้บังคับบัญช�ทร�บ

คำาตอบ: คุณยึดมั่นในค่�นิยมของเร� คุณนำ�ค่�นิยมในเรื่อง 
ก�รทำ�สิ่งที่ถูกต้อง ม�ใช้ รวมถึงค่�นิยมในเรื่อง ก�รสร้�งคว�ม
สัมพันธ์ที่เข้มแข็ง อีกด้วย  เป็นสิ่งจำ�เป็นที่สถ�นก�รณ์ใน
ลักษณะนี้จะต้องได้รับก�รร�ยง�นไปยังผู้บังคับบัญช�ของท่�น 
และเป็นไปได้ม�กที่ TTI จะต้องร�ยง�นคำ�ขอนี้ไปยังบุคคล
อื่นของลูกค้�ด้วย เนื่องจ�กไม่มีบุคคลอื่นของลูกค้�นั้นที่จะ
ตระหนักทร�บว่�บุคคลนี้ได้ทำ�ก�รร้องขอเช่นนี้

คำาม ัน่สญัญาท ีม่ตีอ่ชมุชนของเรา
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ก�รกระทำ�ใดๆ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของ TTI เป็นหลักและก�รแสดงให้เห็นถึงคว�มภักดีที่มีต่อบริษัทเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งยวด ห�กเร�แต่ละคน
กระทำ�สิ่งใดๆ เพื่อเอ�ผลประโยชน์แก่ตนจนก่อให้เกิดผลเสียต่อบริษัท หรือใช้โอก�สของบริษัทเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ บริษัทก็จะได้รับคว�ม
เสียห�ยม�ก และจะเป็นก�รทำ�ร้�ยเพื่อนร่วมง�น ผู้ถือหุ้น ลูกค้�และชุมชนอีกด้วย นั่นคือเหตุผลว่�ทำ�ไมเร�จึงต้องใส่ใจในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ที่
เกิดขึ้น ซึ่งอ�จส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่�งผลประโยชน์ของแต่ละบุคคล (หรือผลประโยชน์ของครอบครัวโดยตรงของเร�) และ
ผลประโยชน์ของบริษัท และห�กสถ�นก�รณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น เร�จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงโดยละเอียดแก่หัวหน้�ง�นหรือฝ่�ยกฎหม�ย และขอคำ�
แนะนำ�ในก�รจัดก�รกับสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว  ครอบครัวโดยตรงของเร�จะรวมถึง:

• พ่อแม่

• พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง

• ลูกๆ

• ลูกเลี้ยง

• คู่สมรส

• พี่น้อง

• แม่ย�ยและพ่อต�

• ลูกเขยและลูกสะใภ้

• พี่เขย น้องเขย พี่สะใภ้ น้องสะใภ้

• บุคคลใดๆ (ที่ไม่ใช่เป็นพนักง�นที่อ�ศัยในบ้�นเดียวกัน) ที่อ�ศัยร่วมบ้�นเดียวกับเร�

ผลประโยชน์ทับซ้อนอ�จเกิดขึ้นได้เมื่อเร�ได้รับประโยชน์ส่วนตัวอย่�งไม่เหม�ะสม โดยมีผลจ�กตำ�แหน่งหน้�ที่ของเร�ที่ TTI ซึ่งจะรวมถึง:

• เงินสินบน

• ของขวัญฟุ่มเฟือย

• ก�รให้เงิน

• ก�รใช้ กู้ หรือโอนเงินสด สินค้� หรือทรัพย์สิน

• ผลประโยชน์ท�งธุรกิจ

• ก�รบริก�รต่�งๆ

เป็นไปไม่ได้เลยที่จะแสดงร�ยก�รผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งหมดที่อ�จเกิดขึ้นในก�รทำ�ง�นที่ TTI อย่�งละเอียดได้ นั่นจึงทำ�ให้ทั้งหมดเป็นเรื่อง
สำ�คัญม�กขึ้นที่จะต้องตรวจสอบคำ�เตือนและใช้วิจ�รณญ�ณในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจใดๆ ก�รลงทุน หรือกิจกรรมต่�งๆ ที่อ�จเป็นก�ร
แทรกแซงก�รทำ�ง�นหรือผลประโยชน์ของ TTI หรือมีอิทธิพลต่อก�รตัดสินใจหรือพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์บุคคลม�กกว่�ประโยชน์ของ
บริษัท ต่อไปนี้เป็นแนวท�งทั่วไปสำ�หรับบ�งหัวข้อที่อ�จทำ�ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได ้

คำาม ั น่สญัญาในเร ือ่งผลประโยชนท์บัซอ้น

คำาม ัน่สญัญาท ีม่ตีอ่ผ ูถ้อืห ุน้ของเรา •

ผู้ถือหุ้นลงทุนในอน�คตกับเร� พวกเข�ค�ดหวังว่�เร�จะดำ�เนินธุรกิจในระดับสูงและแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมในทุกสิ่งที่
เร�กระทำ� พวกเข�เชื่อมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องที่ได้จ�กเร� รวมถึงก�รคุ้มครองข้อมูลนั้นด้วย อีกทั้งพวกเข�ยังค�ดหวังให้เร�
ดำ�เนินก�รโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและของพวกเข�เป็นหลัก และไม่ใช้ทรัพย�กรหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน โดยให้บริษัทเป็นผู้เสียค่�ใช้จ่�ย
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บริษัทของเร�จัดห�ทรัพย์สินต่�งๆ จำ�นวนม�กเพื่อให้เร�ส�ม�รถทำ�ง�นได้ ในฐ�นะที่เป็นส่วนหนึ่งของคำ�มั่นสัญญ�ต่อ TTI และผู้ถือหุ้นของเร� 
เร�มีคว�มรับผิดชอบในก�รคุ้มครองทรัพย์สินเหล่�นี้ และดำ�เนินก�รให้มั่นใจว่�มีก�รใช้ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ ก�รขโมย ก�รไม่ใส่ใจ และก�ร
ใช้แบบทิ้งขว้�ง ทั้งหมดนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำ�ไรของบริษัท ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ในบ�งโอก�ส ก�รจำ�กัด
ก�รใช้ง�นทรัพย์สินบริษัทในเรื่องส่วนตัว เช่น ก�รใช้โทรศัพท์ ในบ�งครั้งอ�จอนุญ�ตให้ทำ�ได้ แต่จะต้องใช้โดยมีวัตถุประสงค์โดยชอบท�งธุรกิจ
เท่�นั้น

ก�รดำ�เนินก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รเงินและก�รจัดซื้อจัดจ้�งที่ทำ�ในน�มของ TTI จะต้องปร�ศจ�กคว�มลำ�เอียงที่ไม่เป็นธรรม พวกเร�บ�งคนมี
ง�นที่ต้องข้องเกี่ยวกับก�รจัดห�สินค้�และบริก�ร ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง ก�รขย�ยเงื่อนไขท�งก�รเงิน ก�รให้คำ�แนะนำ�หรืออนุมัติก�รลงทุน และก�ร
ดำ�เนินหรืออนุมัติธุรกรรมหรือข้อตกลงใดๆ สำ�หรับและในน�มของบริษัทของเร� เมื่อได้รับคว�มรับผิดชอบเช่นนี้ เร�จะต้องทำ�โดยคำ�นึงถึงผล
ประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก เงื่อนไขที่เร�กำ�หนดหรือทำ�ข้อตกลงจะต้องเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ TTI ม�กที่สุด 

ผลประโยชน์ด้�นก�รเงินบ�งประเภทอ�จเป็นส�เหตุให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ห�กท่�นหรือสม�ชิกคนใดในครอบครัวโดยตรงของท่�นมีผล
ประโยชน์ท�งก�รเงินในแง่ของก�รเป็นผู้จัดจำ�หน่�ย ผู้ข�ย ลูกค้� คู่แข่ง หรือหุ้นส่วนท�งธุรกิจ อ�จเป็นก�รแบ่งแยกคว�มภักดีของท่�นได้ และจะ
ส่งผลในทำ�นองเดียวกัน ห�กท่�นหรือสม�ชิกในครอบครัวของท่�นทำ�ง�นให้กับหรือเป็นผู้จัดห�บริก�รให้กับหน่วยง�นหรือบุคคลเหล่�นั้น คว�ม
สัมพันธ์เหล่�นี้ส�ม�รถส่งผลหรือมีแนวโน้มว่�จะส่งผลต่อก�รตัดสินใจของเร�ได้ ห�กมีสภ�วะแวดล้อมในลักษณะนี้ ท่�นต้องเปิดเผยสถ�นก�รณ์
ต่อหัวหน้�ง�นเพื่อที่มิให้เกิดสถ�นก�รณ์ที่มีแนวโน้มว่�ท่�นได้ทำ�ก�รตัดสินใจโดยอ้�งอิงจ�กผลประโยชน์ของตัวท่�นหรือสม�ชิกในครอบครัว
ของท่�น แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของ TTI

ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้มิได้เป็นข้อห้�มเสมอไป ตร�บใดที่บริษัทได้รับรู้ข้อเท็จจริงและสภ�วะแวดล้อมทั้งหมด และอนุมัติก�รกระทำ�ที่ท่�น กำ�ลัง 
พิจ�รณ� ตัวอย่�งเช่น ห�กบริษัทได้รับใบสมัครง�นเป็นร้อยๆ ใบ และน้องช�ยของท่�น กล�ยเป็น ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมที่สุด ไม่ จำ�เป็น 
ที่จะเป็นเรื่องไม่เหม�ะสมห�กท่�นแนะนำ�ให้จ้�งเข� อย่�งไรก็ต�ม ท่�นไม่ส�ม�รถทำ�ก�รตัดสินใจนั้นด้วยตนเองได้ ท่�นต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง
และสภ�วะแวดล้อมนี้แก่หัวหน้�ง�น เพื่อให้มีก�รประเมินอย่�งอิสระว่�นี่จะเป็นก�รตัดสินใจที่ดีที่สุดสำ�หรับบริษัทหรือไม ่

ก�รให้ของกำ�นัล คว�มบันเทิง และคว�มเอื้อเฟื้อท�งธุรกิจอื่นๆ เป็นวิธีก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับบุคคลอื่น แต่ห�กเร�ไม่ระมัดระวัง ก็
อ�จก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้เช่นกัน ด้วยเหตุผลนี้ เร�จะไม่รับหรือให้ของกำ�นัลหรือสิ่งบันเทิงใดๆ ห�กมีโอก�สที่จะถูกนำ�ไปใช้ หรือดู
เหมือนว่�มีคว�มพย�ย�มที่จะนำ�ไปใช้เพื่อเอื้อให้เกิดอิทธิพลในท�งที่ไม่เหม�ะสมต่อผู้รับ หรือเป็นก�รละเมิดนโยบ�ยของบริษัทหรือกฎหม�ย 
ตัวอย่�งเช่น ผลประโยชน์ทับซ้อนอ�จเกิดขึ้นเมื่อได้รับก�รช่วยเหลือ ของกำ�นัล สิ่งบันเทิง หรือสิ่งที่ชื่นชอบต่�งๆ บ่อยเกินไป ไม่ว่�จะเป็นเงินสด
หรือสิ่งเทียบเท่�เงินสด หรือเป็นสิ่งที่มีมูลค่�สูงเกินพอดี

แน่นอนที่ในบ�งประเทศ ก�รปฏิเสธไม่รับของขวัญอ�จทำ�ให้เกิดคว�มกระอักกระอ่วนใจท�งอ�ชีพก�รง�น หรือเป็นสิ่งที่ขัดต่อวัฒนธรรมของ
บุคคลที่นำ�เสนอสิ่งของนั้น นี่เป็นเรื่องจริงอย่�งยิ่ง โดยเฉพ�ะเมื่อท่�นเป็นแขกในประเทศอื่น และของขวัญเป็นสิ่งของจ�กประเทศนั้นโดยมอบ
ให้ในฐ�นะที่เป็นส่วนหนึ่งในโอก�สส�ธ�รณะ ในกรณีนี้ เป็นก�รดีที่จะพูดคุยถึงนโยบ�ยของบริษัทกับเจ้�ภ�พต่�งประเทศหรือผู้ข�ยนั้นก่อนที่
จะเริ่มก�รประชุม เพื่อให้พวกเข�เข้�ใจถึงค่�นิยมและนโยบ�ยของเร� ในกรณีที่ท่�นรู้สึกว่�เป็นก�รผูกมัดในก�รรับของขวัญในน�มของ TTI ให้
ร�ยง�นต่อหัวหน้�ง�น และส่งมอบให้บริษัทในทันที

ก�รเชิญให้ร่วมรับประท�นอ�ห�รกล�งวันหรือง�นกิจกรรมต่�งๆ โดยทั่วไปแล้วเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ห�กเป็นสิ่งปกติในก�รดำ�เนินธุรกิจและไม่มีนัย
สำ�คัญพิเศษใดม�เกี่ยวข้อง อย่�งไรก็ต�ม ท่�นควรพิจ�รณ�ข้อเท็จจริงและสภ�วะแวดล้อมของแต่ละเหตุก�รณ์ก่อนเสมอ เร�อ�จไม่รับคว�มช่วย
เหลือ ของขวัญ สิ่งบันเทิง บริก�รพิเศษ หรือก�รปฏิบัติต่ออย่�งพิเศษในรูปแบบใดๆ จ�กบุคคลใดๆ หรือองค์กรที่ดำ�เนินธุรกิจหรือต้องก�รดำ�เนิน
ธุรกิจกับ TTI หรือเป็นคู่แข่งกับ TTI เว้นแต่จะตรงต�มเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

• มูลค่�ของสิ่งนั้นสมเหตุสมผล ก�รให้ต�มโอก�สต่�งๆ หรือมีบริบทอื่นภ�ยในของขวัญ ก�รช่วยเหลือ หรืออื่นๆ ที่ให้นั้น

• เห็นได้ชัดเจนว่�มิได้เป็นก�รเสนอเพื่อให้เกิดอิทธิพลในท�งที่ไม่เหม�ะสมต่อก�รตัดสินใจหรือต่อพฤติกรรมอื่นๆ ของเร�

• ร�ค�และคว�มถ่ีในก�รให้น้ันสมเหตุสมผล

• ไม่มีคำ�สัญญ�ท�งธุรกิจหรือส่ิงตอบแทนอ่ืนๆ แลกเปล่ียน

ระลึกไว้เสมอว่�ท่�นต้องใช้แนวท�งเหล่�นี้ตลอดเวล� แนวท�งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่�จะเป็นช่วงเทศก�ลก�รให้ของขวัญหรือระหว่�งก�ร
ว�งแผนทำ�กิจกรรมของบริษัทก็ต�ม ห�กท่�นมีข้อกังวลเกี่ยวกับหรือจำ�เป็นต้องแจ้งผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นหรืออ�จเกิดขึ้น ให้ร้องเรียนต่อ
หัวหน้�ง�นหรือฝ่�ยกฎหม�ย

คำาม ั น่สญัญาเร ือ่งการค ุม้ครองทรพัยส์ นิของบร ษิทั

คำาม ัน่สญัญาท ีม่ตีอ่ผ ูถ้อืห ุน้ของเรา 
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เหนือสิ่งอื่นใด เร�ถูกค�ดหวังให้:

• ปกป้องคุ้มครองเงินทุนและทรัพย์สินอื่นๆ มิให้สูญห�ย ถูกโจรกรรม หรือใช้ในท�งที่ผิด รวมถึงก�รใช้โดยไม่มีสิทธิ์ด้วย

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งเกี่ยวกับธุรกิจของเร�สอดคล้องกับนโยบ�ยและกระบวนก�รเรื่องค่�ใช้จ่�ยของบริษัท

• ไม่ใช้ชื่อของบริษัท สถ�นที่ทำ�ง�น หรือคว�มสัมพันธ์ใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ส�ม ห�กเร�ไม่ได้รับอนุญ�ต
ก่อน

• ไม่ลงน�มในสัญญ�ใดๆ ในน�มของบริษัท หรือนำ�บริษัทเข้�ไปพัวพันกับข้อผูกมัดใดๆ ห�กมิได้รับมอบหม�ยให้ดำ�เนินก�รเช่นนั้นต�ม
นโยบ�ยและกระบวนก�รของบริษัท

ทรัพย์สินของบริษัทของเร�มิได้จำ�กัดแต่เพียงทรัพย์สินท�งก�ยภ�พ เงินทุน และอื่นๆ เท่�นั้น จริงๆ แล้ว ทรัพย�กรที่สำ�คัญที่สุดที่เร�มีให้ใช้
ตลอดเวล�ก็คือทรัพย�กรข้อมูลส�รสนเทศ ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เร�ใช้ในก�รทำ�ง�นแต่ละวันถือเป็นข้อมูลที่เป็นคว�มลับ ข้อมูลคว�มลับคือข้อมูลที่
โดยทั่วไปแล้วคู่แข่งและบุคคลอื่นภ�ยนอกบริษัทจะไม่ทร�บ ซึ่งอ�จรวมถึง:

• ข้อมูลท�งก�รเงิน รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดถึงข้อมูลเกี่ยวกับก�รข�ย ร�ยได้ ค่�ใช้จ่�ย และก�รลงทุน 

• ข้อมูลก�รกำ�หนดร�ค� 

• ร�ยชื่อผู้ข�ยหรือผู้จัดจำ�หน่�ย 

• แผนง�นของผลิตภัณฑ์หรือบริก�รในอน�คต 

• เอกส�รก�รพัฒน�ธุรกิจ 

• ต้นทุนสินค้� 

• ไฟล์บุคล�กร 

• นโยบ�ย คู่มือ แนวท�ง และกระบวนก�รต่�งๆ ของบริษัท 

• ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์

• เอกส�รก�รออกแบบและคุณสมบัติ

• วิดีโอ 

• บันทึกช่วยจำ�

ข้อมูลคว�มลับอ�จรวมถึงข้อมูลกรรมสิทธิ์หรือข้อมูลที่เป็นของลูกค้� ผู้จัดจำ�หน่�ย และผู้ข�ยของเร� ข้อมูลคว�มลับที่เร�ได้จ�กบุคคลที่ส�มนี้ บ่อย
ครั้งเป็นสิ่งที่บริษัทได้ตกลงที่จะคุ้มครองไว้ภ�ยใต้ข้อตกลงก�รไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข้อตกลงเรื่องก�รเก็บรักษ�คว�มลับ 

ไม่ว่�จะเป็นข้อมูลของบริษัทหรือบุคคลที่ส�ม ข้อมูลคว�มลับจะเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของข้อได้เปรียบด้�นก�รแข่งขัน เพื่อรักษ�จุดยืนท�งธุรกิจ
ของเร� และคว�มไว้ว�งใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนี้จนกว่�จะมีก�รร้องขอจ�กผู้มีอำ�น�จหรือกฎหม�ย นั่นหม�ยคว�มว่� 
เร�ไม่ส�ม�รถแบ่งปันข้อมูลเหล่�นี้ได้ แม้กระทั่งกับเพื่อนร่วมง�นใน TTI เองก็ต�ม ห�กไม่มีคว�มจำ�เป็นท�งธุรกิจที่ชัดเจน ข้อมูลที่บริษัททำ�ให้
เป็นข้อมูลส�ธ�รณะ เช่น ก�รเผยแพร่ต่อสื่อ บทคว�มข่�ว หรือโฆษณ� ไม่ถือว่�เป็นข้อมูลคว�มลับ และไม่จำ�เป็นต้องได้รับคว�มคุ้มครอง 

เร�แต่ละคนจำ�เป็นจะต้องใช้ดุลยพินิจในก�รจัดก�รกับข้อมูลของบริษัท เพื่อที่จะมิได้เป็นก�รเปิดข้อมูลที่เป็นคว�มลับต่อคู่แข่ง ผู้ข�ย ผู้จัด
จำ�หน่�ย เพื่อนหรือสม�ชิกในครอบครัวโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่�ข้อมูลคว�มลับที่เก็บไว้บนโต๊ะหรือในอุปกรณ์ของท่�นมีคว�ม
ปลอดภัยหรือมีก�รคุ้มครองโดยใช้รหัสผ่�นไว้แล้ว หลีกเลี่ยงก�รพูดคุยเกี่ยวข้อมูลที่เป็นคว�มลับในที่ส�ธ�รณะที่อ�จมีบุคคลอื่นแอบฟังได้ ห�ก
ท่�นไม่แน่ใจว่�ข้อมูลนั้นเป็นคว�มลับหรือไม่ ให้ถือว่�มันเป็นคว�มลับ และให้ติดต่อกับฝ่�ยกฎหม�ยเพื่อขอคำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

คำาม ั น่สญัญาในเร ือ่งการรกัษาความลบั

คำาม ัน่สญัญาท ีม่ตีอ่ผ ูถ้อืห ุน้ของเรา



หลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและแนวทางในการดำาเนินธุรกิจของ TTI 19

ทรัพย์สินท�งปัญญ�ของเร�เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่�อีกอย่�งหนึ่งที่จะต้องใช้อย่�งเหม�ะสมและได้รับก�รคุ้มครองจ�กก�รละเมิดลิขสิทธิ์โดยบุคคล
อื่น โลโก้ของ TTI สิทธิบัตร เครื่องหม�ยก�รค้� และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ทั้งหมดเป็นตัวอย่�งของทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินท�งปัญญ�
ของเร� ก�รประดิษฐ์ ก�รค้นพบ แนวคิด หลักก�ร เอกส�รที่เป็นล�ยลักษณ์อักษร หรือคว�มลับท�งก�รค้�ต่�งๆ ที่เร�แต่ละคนสร้�งขึ้นม�โดยใช้
เวล�หรือทรัพย�กรของบริษัทหรือวัตถุดิบที่เป็นของ TTI เร�ได้รับก�รค�ดหวังว่�จะร่วมมือในก�รจัดทำ�เอกส�รคว�มเป็นเจ้�ของของทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�เหล่�นั้น ในฐ�นะที่เป็นองค์กรที่มีคว�มรับผิดชอบ เร�จะต้องเค�รพต่อทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบุคคลอื่นด้วย เร�จะไม่ใช่สิทธิบัตร 
เครื่องหม�ยก�รค้� ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่ได้รับก�รคุ้มครอง โดยไม่ขออนุญ�ตก่อน

กิจกรรมท�งธุรกิจของ TTI จะถูกจับต�มองจ�กนักข่�ว นักวิเคร�ะห์หุ้น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ กลุ่มหรือบุคคลเหล่�นี้อ�จค้นพบ
คว�มเชี่ยวช�ญและคว�มรู้ในเชิงลึกในกิจกรรมของ TTI ของท่�น และขอให้ท่�นตอบคำ�ถ�มหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ TTI โดยอ�จจ่�ยหรือไม่จ่�ยค่�
ตอบแทนก็ได้ เร�ไม่ควรติดต่อกับบุคคลหรือกลุ่มองค์กรเหล่�นี้ หรือตอบคำ�ถ�มของพวกเข� ไม่ว่�จะเป็นท�งออนไลน์ (รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์) 
ท�งโทรศัพท์ หรือวิธีก�รใดๆ ก็ต�ม ท่�นควรส่งต่อคำ�ถ�มเหล่�นั้นไปยังกลุ่ม CFO

และในทำ�นองเดียวกัน ห�กท่�นถูกขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ TTI จ�กทน�ยคว�ม ผู้สืบสวนสอบสวน เจ้�หน้�ที่กฎหม�ย หรือเจ้�หน้�ที่รัฐ
หรือตัวแทนอื่นๆ ให้ส่งต่อผู้ที่ยื่นคำ�ขอให้กับรองประธ�นกลุ่มและที่ปรึกษ�ทั่วไปของ TTI หรือฝ่�ยกฎหม�ยของหน่วยธุรกิจของท่�น

สื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนเติมเต็มและทำ�ให้ชุมชนส�กลของเร�มีพัฒน�ก�รอย่�งต่อเนื่อง ในระดับส่วนบุคคล เร�ใช้ในก�รติดต่อกับบุคคลอื่น
ท�งสังคมและท�งด้�นหน้�ที่ก�รง�น เพื่อเข้�ถึงข้อมูลและเพื่อเหตุผลอื่นๆ อีกม�กม�ย ในเชิงธุรกิจ เร�อ�จใช้สื่อสังคมออนไลน์ในก�รโฆษณ�
ผลิตภัณฑ์ของเร� แจ้งข้อคว�มเกี่ยวกับบริษัท หรือเพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียของเร� อย่�งไรก็ต�ม เมื่อมีผู้คนม�กม�ยใช้มันเพื่อ
วัตถุประสงค์นี้ เร�เริ่มที่จะส่งข้อมูลที่มีคว�มสับสนวุ่นว�ย นั่นเป็นเหตุผลว่�ทำ�ไมจึงอนุญ�ตให้โฆษกของ TTI เท่�นั้นที่มีสิทธิ์ในก�รนำ�เสนอ
ข้อมูลของบริษัทผ่�นสื่อสังคมออนไลน์ เร�ควรหลีกเลี่ยงก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์ในก�รแสดงคว�มเห็นส่วนตัวที่ส�ม�รถตีคว�มเป็นถ้อยแถลง
หรือจุดยืนของบริษัทได้

ผู้ถือหุ้นของเร�ว�งใจให้เร�นำ�เสนอภ�พของสภ�วะท�งก�รเงินในภ�พรวมที่ชัดเจนและถูกต้อง ก�รให้ข้อมูลเหล่�นั้นต�มเวล�ที่เหม�ะสมจะช่วย
ให้พวกเข�และพวกเร�ส�ม�รถดำ�เนินก�รตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้ ดังนั้น บัญชีและบันทึกต่�งๆ ของบริษัทจะต้องถูกต้อง สะท้อนให้เห็นถึงเงิน
ทุน ทรัพย์สิน และธุรกรรมต่�งๆ ทั้งหมดของบริษัทได้ จะต้องจัดเตรียมข้อมูลที่ป้อนเข้�ในบันทึกของบริษัทให้พร้อมไว้เสมอ และไม่ควรมีข้อมูล
ที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ชักนำ�ไปในท�งที่ผิด จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินก�รในเรื่องบัญชีกำ�หนดให้ต้องมีเอกส�รสนับสนุนที่ถูกต้องและครบถ้วน
สมบูรณ์

สื่อสังคมออนไลน์จะรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดถึง มัลติมีเดีย และฟอรั่มหรือแพลทฟอร์มเครือข่�ยท�งสังคม เช่น เฟสบุ๊ก, Yahoo! Groups, LinkedIn, 
YouTube, Twitter, Connections, SharePoint และ MySpace เมื่อมีก�รใช้โปรแกรมเหล่�นี้หรือช่องท�งสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เร�จะต้อง
ระมัดระวังมิให้มีก�รเผยแพร่ข้อมูลคว�มลับใดๆ ของบริษัทอออกไป เร�ควรหลีกเลี่ยงก�รแสดงคว�มคิดเห็นที่ทำ�ให้บริษัท เพื่อนร่วมง�น ลูกค้� 
หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เสียห�ย ในก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดๆ หรือเทคโนโลยีเครือข่�ยรวมที่เร�เข้�ถึงผ่�นเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะ
ต้องปฏิบัติต�มนโยบ�ยสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มบริษัท TTI ที่เร�ทำ�ง�นด้วย

คำาม ั น่สญัญาในเร ือ่งทรพัยส์ นิทางปญัญา

คำาม ั น่สญัญาในเร ือ่งการส ือ่สารภายนอก

คำาม ั น่สญัญาในเร ือ่งส ือ่สงัคมออนไลน์

คำาม ั น่สญัญาในเร ือ่งการควบคมุการเงนิ

คำาม ัน่สญัญาท ีม่ตีอ่ผ ูถ้อืห ุน้ของเรา 
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เพื่อช่วยเป็นหลักประกันว่�จะดำ�เนินก�รต�มนี้เสมอ บริษัทของเร�ได้สร้�งและบำ�รุงรักษ�ระบบก�รควบคุมภ�ยในในเรื่องก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน 
ระบบนี้ประกอบไปด้วยนโยบ�ยและกระบวนก�รที่ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อรับประกันคว�มเชื่อมั่นของร�ยง�นท�งด้�นก�รเงินอย่�งสมเหตุสมผล 
อีกทั้งยังมีกระบวนก�รที่ชัดเจนในก�รเตรียมข้อมูลและนำ�เสนอร�ยก�รท�งก�รเงินอย่�งเป็นธรรม ตรงกับหลักก�รท�งบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
เร�ไม่ควรช่วยเหลือหรือสนับสนุนบุคคลใดให้ทำ�บัญชีอย่�งไม่เหม�ะสมหรือทำ�ผิด หรือทำ�ร�ยง�นก�รเงินที่ชักจูงไปในท�งที่ผิด ไม่ร�ยง�นข้อมูล
ใดๆ อย่�งไม่ถูกต้อง หรือในวิธีที่ทำ�ให้เข้�ใจผิดได้ และไม่ช่วยเหลือผู้ใดในก�รทำ�ร�ยง�นเช่นนั้น อีกทั้งเร�ไม่ควรแนะนำ�บุคคลใดภ�ยนอก TTI 
รวมถึงลูกค้�และ ผู้จัดจำ�หน่�ย เกี่ยวกับก�รบันทึกหรือร�ยง�นร�ยรับ ต้นทุน ค่�ใช้จ่�ยและทรัพย์สินและหนี้สินอื่นๆ ของพวกเข� หรือพูดคุยกัน
ในหัวข้อเหล่�นี้โดยไม่ได้รับคำ�ปรึกษ�และรับมอบอำ�น�จจ�กฝ่�ยกฎหม�ยก่อน 

ห�กท่�นมีข้อกังวลเกี่ยวกับก�รปฏิบัติก�รด้�นบัญชี ก�รควบคุมบัญชีภ�ยใน หรือหัวข้อเกี่ยวกับก�รตรวจบัญชี เร�สนับสนุนให้ท่�นร�ยง�นเรื่อง
เหล่�นี้ ท่�นส�ม�รถทำ�ได้โดยไม่ระบุชื่อและเป็นคว�มลับ โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่กำ�หนดไว้แล้วในหลักปฏิบัตินี้

ก�รรับทร�บและปฏิบัติต�มกฎหม�ยตล�ดหลักทรัพย์เป็นม�ตรก�รสำ�คัญอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในก�รรักษ�คว�มเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นของเร� เร�ปฏิบัติ
ต�มกฎหม�ยตล�ดหลักทรัพย์ที่มีผลบังคับใช้ และจะไม่ยอมให้มีก�รใช้ข้อมูลวงใน ก�รใช้ข้อมูลวงในเกิดขึ้นเมื่อเร�ค้�ข�ยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
ที่เป็นส�ระสำ�คัญที่มิได้เผยแพร่ต่อส�ธ�รณะ ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทของเร�หรือบริษัทอื่นที่เร�ทำ�ง�นด้วย กฎหม�ยข้อมูลวงในห้�มมิให้เปิด
เผยข้อมูลที่เป็นส�ระสำ�คัญที่มิได้เผยแพร่ต่อส�ธ�รณะแก่บุคคลอื่นเพื่อใช้โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รค้�ข�ยหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในน�มว่�ก�ร
ให้ข้อมูล 

เร�ทำ�ง�นกับทรัพย์สินที่เป็นข้อมูลปริม�ณม�ก ซึ่งมีหล�ยตัวที่เป็นข้อมูลที่เป็นคว�มลับโดยธรรมช�ติอยู่แล้ว ดังนั้น ก�รระบุคำ�ว่�ข้อมูล “ที่เป็น
ส�ระสำ�คัญที่มิได้เผยแพร่ต่อส�ธ�รณะ” อ�จดูค่อนข้�งท้�ท�ย เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ “มีส�ระสำ�คัญ” ก็คือข้อมูลที่มีเหตุผลว่�จะส�ม�รถส่ง
ผลต่อมูลค่�ในตล�ดของหุ้น หรือมีอิทธิพลต่อผู้ลงทุนในก�รซื้อ ข�ย หรือถือหุ้นนั้นไว้ 

ข้อมูลที่เป็นส�ระสำ�คัญอ�จรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดถึง:

• ร�ยได้หรือผลลัพธ์หรือก�รค�ดก�รณ์ท�งก�รเงินอื่นๆ

• ก�รเจรจ�ซื้อข�ยควบรวมกิจก�ร

• ก�รแยกหุ้นที่อยู่ในระหว่�งพิจ�รณ�

• ก�รจ่�ยหุ้นปันผล

• ก�รเปลี่ยนแปลงหุ้นปันผลที่จะต้องชำ�ระ

• สัญญ�สำ�คัญตัวใหม่ที่ทำ�กับผู้จัดจำ�หน่�ยและลูกค้�

• ก�รยกเลิกหรือไม่ต่ออ�ยุสัญญ�สำ�คัญ

• ก�รเข้�หรือออกจ�กตล�ดที่มีคว�มสำ�คัญ

• แผนก�รสร้�งหรือปิดโรงง�นหลัก

• ก�รขัดแย้งกับลูกค้�หลัก

• ก�รกระทำ�ของรัฐที่ไม่น่�พึงพอใจ

• สินค้�มีตำ�หนิหรือมีปัญห�ใหญ่

คำาม ั น่สญัญาในเร ือ่งกฎหมายตลาดหลกัทรพัย ์

คำาม ัน่สญัญาท ีม่ตีอ่ผ ูถ้อืห ุน้ของเรา
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ข้อมูลจะไม่ถือว่�เป็นข้อมูล “วงใน” อีกต่อไปหลังจ�กเผยแพร่สู่ส�ธ�รณะแล้ว กฎหม�ยก�รใช้ข้อมูลวงในเป็นกฎหม�ยที่ซับซ้อนและมีผลต�มม�ที่
รุนแรง แต่เร�ส�ม�รถหลีกเลี่ยงก�รละเมิดกฎเหล่�นี้ได้โดยปฏิบัติต�มแนวท�งทั่วไปสองส�มข้อต่อไปนี้:

• ไม่ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทใด ขณะที่ท่�นมีข้อมูลสำ�คัญที่มิได้เปิดต่อส�ธ�รณะเกี่ยวกับบริษัทนั้นๆ

• ไม่แนะนำ�ให้ผู้ใดทำ�ก�รซื้อหรือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทใด ขณะที่ท่�นมีข้อมูลสำ�คัญที่มิได้เปิดต่อส�ธ�รณะเกี่ยวกับบริษัทนั้นๆ 

• ไม่เปิดเผยข้อมูลสำ�คัญของ TTI ที่มิได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณะต่อบุคคลอื่นภ�ยนอก TTI (รวมถึงสม�ชิกในครอบครัวโดยตรงของท่�น) 

• ก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่มิได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณะภ�ยใน TTI จะกระทำ�ได้ในกรณีที่ “จำ�เป็นต้องรับทร�บ” เท่�นั้น และต้องดำ�เนินก�รให้
สอดคล้องกับนโยบ�ยของบริษัทด้วย

ห�กต้องก�รทร�บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รใช้ข้อมูลวงในและกฎหม�ยตล�ดหลักทรัพย์ กรุณ�ดูที่หลักปฏิบัติสำ�หรับก�รทำ�ธุรกรรมใน

ตล�ดหลักทรัพย์โดยพนักง�นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส�ม�รถห�อ่�นได้จ�กเว็บไซต์ของ TTI

คำาม ัน่สญัญาท ีม่ตีอ่ผ ูถ้อืห ุน้ของเรา 
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คำาม ัน่สญัญาท ีม่ตีอ่ผ ูถ้อืห ุน้ของเรา

ยึดมั่นในค่านิยมของเรา

3 สถานการณ์: ฉันกำ�ลังเตรียมข้อมูลก�รข�ยและร�ย
ได้สิ้นงวดไตรม�ส หัวหน้�ง�นของฉันม�ห�และแจ้ง

ว่�เธอจะเป็นคนปิดร�ยง�นเอง และฉันไม่ต้องทำ�ต่อแล้ว ถึง
แม้ว่�ปกติแล้วนั่นจะเป็นง�นของฉันก็ต�ม   เมื่อฉันเห็น
ร�ยง�นสุดท้�ยที่เธอส่งต่อไปยังผู้บริห�รอ�วุโสสองส�มวัน
หลังจ�กนั้น เห็นว่�ตัวเลขไม่ตรงกับบันทึกตัวเลขที่ฉันมี  ฉัน
ร�ยง�นเรื่องนี้ให้กับฝ่�ยกฎหม�ยรับทร�บ

4 สถานการณ์: ลูกค้�ของเร�ร�ยหนึ่งแจ้งกับฉันว่�ถูก
ซื้อกิจก�รโดยบริษัทที่ใหญ่กว่� และก�รต่อสัญญ�

ใหม่จะต้องเลื่อนออกไปชั่วคร�วจนกว่�ก�รซื้อข�ยกิจก�รจะ
ประก�ศเป็นท�งก�รต่อส�ธ�รณะ พ่อต�ของฉันกำ�ลังมองห�
ก�รสร้�งพอร์ตโฟลิโอของหุ้นของเข� และอ�จเห็นว่�ข้อมูลนี้มี
ประโยชน์ ฉันบอกเรื่องนี้แก่เข� ถึงแม้ว่�ไม่ได้ยุให้เข�ซื้อข�ย
หุ้นก็ต�ม

1 สถานการณ์: คู่ครองของฉันตอบรับตำ�แหน่งในระดับ
สูงของคู่แข่งร�ยหนึ่งของ TTI ง�นที่ TTI ของฉันไม่ได้

อยู่ในระดับอำ�น�จเดียวกัน ถึงแม้ว่�ฉันจะทำ�ง�นในหน้�ที่ที่
คล้�ยคลึงกัน บ�งครั้งเร�พูดคุยกันเรื่องง�น แต่ไม่ใช่เป็นก�ร
แลกเปลี่ยนข้อมูลคว�มลับซึ่งกันและกัน ฉันไม่ได้เปิดเผยง�น
ใหม่ของคู่ครองให้กับหัวหน้�ง�นรับทร�บ เนื่องจ�กฉันไม่คิด
ว่�บริษัทจำ�เป็นต้องรู้เรื่องส่วนตัวและเรื่องครอบครัวของฉัน
ทั้งหมด

2 สถานการณ์: ฉันมีแผนไปรับประท�นอ�ห�รเย็นหลัง
จ�กเลิกง�น แต่กล�ยเป็นว่�ต้องอยู่ต่อเพื่อทำ�ง�นสอง

ส�มอย่�งให้แล้วเสร็จก่อนสุดสัปด�ห์ ฉันจะไปรับประท�น
อ�ห�รไม่ทันห�กต้องเข้�บ้�นเพื่อเก็บกระเป๋�เอกส�รและแล็บ
ท็อปของบริษัทก่อน ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้บรรจุข้อมูลที่เป็นคว�มลับ
ม�กม�ย ถึงแม้ว่�มันจะหนัก ฉันตัดสินใจที่จะนำ�ติดตัวไปที่
ร้�นอ�ห�รด้วย และว�งไว้บนเก้�อี้ที่โต๊ะที่ฉันนั่ง ที่ซึ่งส�ม�รถ
มองเห็นได้ตลอดเวล�จนกว่�จะกลับบ้�น

คำาตอบ: ท่�นไม่ได้ยึดมั่นในค่�นิยมของเร� คว�มจริงที่
ว่�คู่ครองของท่�นได้รับตำ�แหน่งที่มีอำ�น�จตัดสินใจใน
บริษัทคู่แข่ง จะเป็นก�รแบ่งแยกหรือมีแนวโน้มว่�จะ
แบ่งแยกคว�มภักดีของท่�นหรือทั้งท่�นและคู่ครองได้ 
แม้ว่�ท่�นไม่ได้ตั้งใจที่จะแบ่งปันข้อมูลที่อ่อนไหวต่อก�ร
แข่งขันของบริษัทแต่ละคน แต่มันก็ยังมีคว�มเสี่ยงอยู่ดี 
ยึดมั่นค่�นิยมในเรื่อง ก�รทำ�สิ่งที่ถูกต้อง และ ก�รสร้�ง
คว�มสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง ในก�รกระทำ�ของท่�น พูดคุยกับ
หัวหน้�ง�นของท่�นและฝ่�ยกฎหม�ย เพื่อดูว่�จะดำ�เนิน
ก�รอย่�งไรเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีก�รเกิดหรือมีแนวโน้มว่�
จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้

คำาตอบ: ทำ�ได้ดี ท่�นกำ�ลัง ทำ�สิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงมี จิต
วิญญ�ณแห่งนวัตกรรม ด้วย... ท่�นใส่ใจกับข้อมูลคว�มลับ
ของบริษัทและดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนเพื่อปกป้องดูแล
ข้อมูลนั้น

คำาตอบ: คุณยึดมั่นในค่�นิยมของเร�ในเรื่อง ก�รทำ�ในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ท่�นมีสิทธิ์ที่จะสงสัย ร�ยง�นท�งก�รเงินไม่ควร
ถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับก�รพิจ�รณ� และหัวหน้�ง�น
ของท่�นก็ทำ�ตัวแปลกๆ  ท่�นไม่ควรสืบสวนสถ�นก�รณ์
นี้ด้วยตนเอง ก�รร�ยง�นให้ฝ่�ยกฎหม�ยรับทร�บเป็นขั้น
ตอนที่ถูกต้องแล้ว

คำาตอบ: ท่�นไม่ได้ยึดมั่นในค่�นิยมของเร� และท่�นอ�จ
ทำ�ผิดกฎหม�ยด้วย ก�รแบ่งปันข้อมูลกับพ่อต�ของท่�น 
โดยรู้ว่�มีคว�มเป็นไปได้ที่เข�จะซื้อข�ยหุ้นโดยใช้ข้อมูล
นี้ อ�จถูกพิจ�รณ�ว่�เป็นก�รให้ข้อมูล ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของก�รใช้ข้อมูลวงใน ในสถ�นก�รณ์นี้ ท่�นควรคิดเกี่ยว
กับ ก�รทำ�สิ่งที่ถูกต้อง ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง 
และ ก�รเพิ่มผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ก�รรักษ�คว�มเชื่อ
มั่นของลูกค้�และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเร�เป็นสิ่งสำ�คัญ
ม�กกว่�ก�รให้ข้อได้เปรียบอย่�งไม่เป็นธรรมแก่สม�ชิกใน
ครอบครัวของเร�
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ตลอดทั้งหลักปฏิบัตินี้ เร�ได้อธิบ�ยถึงก�รนำ�คุณธรรมไปใช้ในก�รปฏิบัติจริงในทุกแง่มุมของธุรกิจของเร� แต่ต�มที่ได้กล่�วไปก่อนหน้�แล้วว่�ก�ร
ละเมิดหลักปฏิบัติเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่�จะเป็นก�รกระทำ�ผิดโดยสุจริตหรือก�รตัดสินใจที่ผิดพล�ดก็ต�ม ห�กมีก�รละเมิดเกิดขึ้น เร�ทั้งหมดจะ
ต้องร่วมรับผิดชอบในก�รร�ยง�นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ก�รกระทำ�เช่นนี้จะเป็นก�รทำ�ให้บริษัทมีจริยธรรมที่เข้มแข็งเพิ่มม�กขึ้น และเป็นหลักประกัน
ว่�เร�จะส�ม�รถทำ�ต�มคำ�มั่นสัญญ�ที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นไว้ได้ และยกระดับค่�นิยมของเร� 

ห�กท่�นมีคำ�ถ�ม ข้อกังวล หรือต้องก�รร�ยง�นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีข้อสงสัยว่�จะมีก�รกระทำ�ผิด กรุณ�อย่�ลังเลที่จะติดต่อไปยัง:

• รองประธ�นกลุ่ม ที่ปรึกษ�ทั่วไป และหัวหน้�ฝ่�ยร้องเรียน

• หัวหน้�ง�นของท่�น 

• ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคลของท่�น 

• ฝ่�ยกฎหม�ยของท่�น

ห�กคุณต้องก�รคุณส�ม�รถร�ยง�นข้อกังวลของคุณกับเร�ได้โดยไม่ระบุชื่อ —

การปฏบิตัติามขอ้กำาหนดและการรายงานการละเมดิ

ข้อควรจำ�: TTI ไม่อนุญ�ตให้มีก�รตอบโต้ ทั้งโดยท�งตรงและท�งอ้อม ต่อบุคคลผู้ร�ยง�นโดยสุจริตใจในเรื่องก�รละเมิด หรือก�รสงสัยว่�จะมี
ก�รละเมิดหลักปฏิบัติ นโยบ�ยบริษัท หรือกฎหม�ย

ttiinquiries@fulcrum.com

อีเมล:

หรือท�งไปรษณีย์:

Fulcrum Inquiry, Complaint Resolution Department, 
707 Wilshire Boulevard, Suite 2050, Los Angeles, CA 90017

หรือส�ยด่วน:

https://www.ttigroup.com/reporting-hotline/

หรือแฟกซ์:

+1.213.891.1300 (US fax line)
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เป็นคว�มรับผิดชอบของรองประธ�นกลุ่มบริษัท ที่ปรึกษ�ทั่วไป และหัวหน้�ฝ่�ยร้องเรียนของเร� ที่จะเฝ้�ระวังก�รปฏิบัติตนต�มหลักปฏิบัตินี้ 
เข�หรือเธอจะมีอำ�น�จในก�รตีคว�มบทบัญญัติของหลักปฏิบัติ และห�คำ�ตอบที่เหม�ะสมต่อคำ�ถ�มใดๆ ที่อ�จเกิดขึ้น ผู้อำ�นวยก�ร เจ้�หน้�ที่ และ
สม�ชิกของทีมบริห�รทั้งหมด รวมถึงพนักง�นที่มิได้มีหน้�ที่บริห�ร แต่ได้รับมอบหม�ย จะต้องได้รับก�รรับรองทุกปีว่�ได้อ่�นและปฏิบัติต�มหลัก
ปฏิบัตินี้อย่�งดีที่สุดต�มคว�มรู้ที่มีแล้ว และบุคคลเหล่�นี้จะต้องยืนยันว่�มิได้รับทร�บว่�มีก�รละเมิดอื่นใดนอกเหนือจ�กที่ได้รับร�ยง�นแล้ว และ
มิได้ถูกร้องขอให้มีส่วนร่วมในก�รละเมิดข้อใดข้อหนึ่งในหลักปฏิบัตินี้ ผู้อำ�นวยก�ร เจ้�หน้�ที่ และพนักง�นอื่นๆ อ�จได้รับก�รร้องขอให้ส่งข้อมูล
ร�ยละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์ท�งธุรกิจใดๆ ที่พวกเข�หรือสม�ชิกโดยตรงในครอบครัวของพวกเข�เข้�ม�เกี่ยวข้อง ต�มกฎหม�ยที่มีผลบังคับ
ใช้  

ห�กมีก�รร�ยง�นผ่�นช่องท�งใดๆ ที่ได้แสดงไว้ในหลักปฏิบัติ บริษัทของเร�พร้อมที่จะตรวจสอบได้ทันที เมื่อได้รับก�รรับรองแล้ว TTI จะดำ�เนิน
ก�รกับก�รร้องขอทั้งอย่�งไม่เป็นท�งก�รหรือดำ�เนินก�รตรวจสอบอย่�งเป็นท�งก�รก็ได้ ผลก�รสืบสวนสอบสวนจะถูกส่งต่อไปยังสม�ชิกในทีม
บริห�รที่เหม�ะสมเพื่อต�มเรื่องต่อไป ร�ยง�นหรือข้อร้องเรียนจะได้รับก�รระบุโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในแผนกต่อไปนี้ของ TTI ขึ้นอยู่กับ
ธรรมช�ติและสภ�วะแวดล้อมของก�รละเมิดนั้น: 

• ก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดและกฎหม�ย

• ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล

• ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน

พวกเร�ทั้งหมดทุกคน ทั้งพนักง�น เจ้�หน้�ที่ และผู้อำ�นวยก�ร ได้รับก�รค�ดหวังว่�จะให้คว�มร่วมมืออย่�งเต็มที่ในก�รสอบสวนภ�ยใน เมื่อได้รับ
ก�รร้องขอ 

หลักปฏิบัตินี้มีผลใช้กับพวกเร�ทุกคน ก�รไม่ปฏิบัติต�มหลักปฏิบัติของเร�จะส่งผลให้มีก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย ซึ่งอ�จรวมถึงก�รติเตียน 
ภ�คทัณฑ์ พักง�น ลดตำ�แหน่งหรือไล่ออก และอ�จถูกดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคว�มร้�ยแรงของก�รละเมิด ม�ตรก�รก�รดำ�เนิน
ก�รท�งวินัยจะประยุกต์ใช้อย่�งเท่�เทียมทั้งกับหัวหน้�ง�นและผู้บริห�รอ�วุโสที่ไม่เอ�ผิดอย่�งมีพิรุธ หรือดำ�เนินก�รอย่�งไม่เหม�ะสมหรือผิด
กฎหม�ยต่อบุคคลที่ร�ยง�นก�รละเมิดนั้น หัวหน้�ง�นและผู้บริห�รอ�วุโสที่มิได้ดำ�เนินก�รแก้ไขอย่�งเหม�ะสมเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน หรือเป็น
ผู้อนุญ�ตให้มีก�รกระทำ�ที่ผิดจริยธรรมหรือผิดกฎหม�ยเนื่องจ�กคว�มไม่ใส่ใจ จะต้องถูกดำ�เนินก�รท�งวินัยเช่นกัน ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ สำ�หรับก�ร
เพิกเฉย ก�รอนุญ�ต หรือก�รสนับสนุนให้มีก�รกระทำ�ผิด

มคีณุธรรมในทกุส ิง่ท ีเ่รากระทำา
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