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จุดมุ่งหมายของหนังสื อคู่มือเล่ มนี้
คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเคเล่มนี้ จัดทา
โดยกลุ่มบริษัททีดีเค (ทีดีเค คอร์ปอเรชั่น และบริษัท
ในเครือ) และผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และหน่วยงาน
ตรวจสอบของบริษัท
ซึ่งล้วนเป็นสมาชิกของกลุ่ม
บริษัททีดีเค ในการทางานหรือดาเนินธุรกิจสมาชิกของ
กลุ่มบริษัททีดีเคทุกท่านจะต้องตระหนักว่า
ทุกท่าน
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัททีดีเค และจะต้องเข้าใจถึง
หลักการ
และแนวความคิดขององค์กรอย่างถ่องแท้
และดาเนินการในมาตรฐานเดียวกัน เช่นที่กาหนดไว้ใน
คู่มือเล่มนี้
ทุกหัวข้อที่กล่าวถึงในคู่มือนี้ หากอ่านอย่างคร่าวๆ อาจ
จะดูเหมือนง่าย ไม่มีอะไรมาก แต่แท้จริงแล้วสาคัญ
มากต่อการทางาน
โดยอธิบายถึงวิธีการที่สมาชิก
ทั้งหมดของกลุ่มบริษัททีดีเค ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน
และควรนามาปฏิบัติ
เพื่อนาไปสู่ความตระหนักต่อ
เป้าหมายเหล่านั้น ซึ่งท่ามกลางการแข่งขันของโลกใน
วันนี้ ทีดีเคสามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นต่างๆ ได้ ดังนั้น จึงขอให้พนักงานทุกท่าน
นามาอ่านเป็นครั้งคราว
และใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจ หากพนักงานท่านใด พบกับเหตุการณ์ที่
ไม่ได้มีกล่าวไว้ในคู่มือฉบับนี้
กรุณาอ่านปรัชญา
จริยธรรมองค์กร และปฏิบัติตามแนวความคิดนั้น

ชิเกนาโอะ อิชิกูโร
ประธานบริหารและซีอีโอ ทีดีเค คอร์ปอเรชั่น
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คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

2

บทที่ 1
ปรัชญาจริยธรรมองค์กร
คติพจน์ของบริษัท และ
หลักการของบริษัท
การนาปรัญญาจริยธรรมองค์กร
ไปปฏิบัติ เพื่อไปสู่การครบรอบ
100 ปีของทีดีเค ในปี พ.ศ. 2578
วิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2578
ค่านิยมของทีดีเค
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คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
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คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

4

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

5

คติพจน์ของบริษัท

หลักการ
ของบริษัท

มีส่วนช่ วยส่ งเสริม
วัฒนธรรมและสั งคม
ด้ วยความสร้ างสรรค์

วิสัยทัศน์
ความกล้าหาญ
ความเชื่อถือ

วิสัยทัศน์

ให้ก้าวไปข้างหน้า
อย่างมีวิสัยทัศน์เสมอ
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ย่อมเกิดมิได้
หากปราศจากวิสัยทัศน์

ความ
กล้าหาญ

ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเสมอ
อานาจในการปฏิบัติหน้าที่ย่อมเกิดขึ้น
เมื่อกล้าเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง
และสามารถผ่านอุปสรรคนั้นไปได้

ความ
เชื่อถือ

พยายามสร้างความเชื่อถือเสมอ
ความเชื่อถือย่อมเกิดจากจิตใจที่ซื่อสัตย์
และรักการให้บริการ

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

หลักการของบริษัท

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร
คอลัมน์

หลักการของบริษัท แสดงให้เห็นแนวความคิดในอุดม
คติที่พนักงานควรมี
ในการที่จะให้ทีดีเคเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องเป็นบริษัทที่ดี ทีส
่ ามารถให้การเสริมสร้างสังคม
ร่วมกับคติพจน์ของบริษัท
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยสนับสนุน
ขวัญกาลังใจให้กับพนักงานของทีดีเค

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

คุณเคนโซ ไซโตะ ก่อตั้งบริษัททีดีเค (ขณะนั้นเรียกว่า
โตเกียว เด็นกิ คากากุ โคเกียว) ในปี พ.ศ. 2478 เพื่อ
ดาเนินกิจการเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับแร่แม่เหล็กเฟอร์ไรท์
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีต้นกาเนิดในญี่ปุ่น
หลังจากที่ได้รับ
ความประทับใจอย่างลึกซึ้งจากคาพูดของ ดร. โยโกโร
กาโตะ
ผู้ประดิษฐ์แร่แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ที่กล่าวว่า
“อุตสาหกรรมที่แท้จริง คือ อุตสาหกรรมที่ดาเนินการ
ด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยชาวญี่ปุ่น” อันเป็นจุดกาเนิด
ประกายความคิดสร้างสรรค์ของคุณไซโตะ ทีก
่ ล่าวไว้ว่า
“สร้างสรรค์คุณค่า จากระดับของวัตถุที่ยังไม่มีในโลก”
ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นคติพจน์ของบริษัททีดีเค ในปี
พ.ศ. 2510

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

คติพจน์ของบริษัท

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

6

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

การนาปรัชญาจริยธรรมองค์ กรไปปฏิบัติ
เพือ่ ไปสู่ การครบรอบ 100 ปี
ของทีดเี ค ในปี พ.ศ. 2578
คติพจน์ของทีดีเค คือ “มีส่วนช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและสังคมด้วยความ
สร้างสรรค์”
คติพจน์นี้สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณการก่อตั้งบริษัทของ
กิจการเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับแร่แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ ในขณะที่หลักการของบริษท
ั
คือ "วิสัยทัศน์ ความกล้าหาญ และความเชื่อถือ”
ปรัชญาจริยธรรมองค์กรของทีดีเคเป็นการอธิบายถึงเป้าหมาย
และวัตถุ
ประสงค์ทางธุรกิจของเราในรูปแบบย่อ อย่างไรก็ตาม การยึดติดกับสาระ
สาคัญ จาเป็นต้องปรับตัวเข้ากับการตีความและการคิดทุกครั้ง เพื่อการเจริญ
เติบโตขององค์กร
“วิสัยทัศน์องค์กร, วิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2578” และ “ค่านิยมของทีดีเค” เป็น
บทบัญญัตัทก
ี่ าหนดทิศทางที่บริษัทจะมุ่งหน้าสู่การครบรอบ 100 ปีของเราใน
ปี พ.ศ. 2578 และเป็นแนวทางที่เราควรปฏิบัติตามการดาเนินงานตามปรัชญา
จริยธรรมองค์กรของเรา
วิสัยทัศน์องค์กร, วิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2578 เป็นการแสดงออกถึงจิตวิญญาณ
และปณิธานการก่อตั้งบริษัทจากมุมมองในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และ
แสดงให้เห็นทิศทางที่บริษัทจะมุ่งหน้าสู่การครบรอบ 100 ปีของเรา ในปี
พ.ศ. 2578
"ค่านิยมของทีดีเค" เป็นบทบัญญัติที่ประกอบด้วยสี่หมวด และได้กาหนด
ศักยภาพ และการพัฒนาจากวัฒนธรรมองค์กรในเชิงบวก ซึ่งทีดีเคได้สร้าง
ขึ้นมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น สมาชิกทุกคนของกลุม
่
บริษัททีดีเคควรแลกเปลี่ยนและปฏิบัตต
ิ าม
"ค่านิยมของทีดีเค" เป็นบทบัญญัติที่ประกอบด้วยสี่หมวด โดยได้กาหนด
ศักยภาพ
และการพัฒนาสี่หมวดเหล่านี้จากพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรในเชิง
บวก ซึ่งทีดีเคได้สร้างขึ้นมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ รวมถึง
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค ซึ่งเป็นการกาหนดมาตรฐานการดาเนิน
งานของกลุ่มบริษท
ั ทีดีเค ดังนั้น สมาชิกทุกคนของกลุ่มบริษัททีดีเคควรแลก
เปลี่ยนและปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้
7

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

มุ่งเน้น
ที่ลูกค้า

ความ
ท้าทาย

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

การพัฒนา
ความ
บุคลากร หลากหลาย

แผนบริหารจัดการระยะกลาง
แผนกิจกรรมประจาวัน

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

กฎบัตรในการประพฤติตนในองค์กร

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

ค่านิยมของทีดเี ค

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

วิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2578

คอลัมน์

คติพจน์ของบริษัท
หลักการของบริษัท

8

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์ องค์ กร (วิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2578)
วิสัยทัศน์องค์กร ที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2578 ได้
อธิบายจิตวิญญาณ และวัตถุประสงค์การก่อตั้งของทีดีเค
โดยบอกผ่าน 4 นวัตกรรมหลักในอดีต การอุทิศผลงาน
ผ่านการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทั่วโลก
และความ
พยายามต่อการดาเนินงานตามคติพจน์ของบริษัท
โดย
แสดงผ่านวิสัยทัศน์ของทีดีเค ว่าอะไรคือเป้าหมาย และ
อะไรคือวัตถุประสงค์ของทีดีเค
จากมุมมองในอดีต
ปัจจุบัน และอนาคต และทิศทางที่บริษัทจะมุ่งหน้าสู่การ
ครบรอบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2578

การเห็นคุณค่าของการส่งเสริมการใช้แร่แม่เหล็กเฟอร์ไรท์
เพือ
่ การพัฒนา
สังคม ทาให้ปี พ.ศ. 2552 ทีดีเคได้รบ
ั รางวัลจากสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการพิจารณาให้เป็นมรดกทาง
เทคโนโลยีของโลก ด้าน “การประยุกต์ใช้และการพัฒนาวัตถุดบ
ิ ที่มาจาก
แร่แม่เหล็กเฟอร์ไรท์”
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คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

ทีดีเคจะยังคงต่อเนื่องอย่างมั่งคงด้าน
"มีส่วนช่วยส่ง
เสริมวัฒนธรรมและสังคมด้วยความสร้างสรรค์” โดยอยู่
ในรูปแบบ
“การฟื้นฟูและการปกป้องสภาพแวดล้อม
โลกอันเป็นที่รักของเรา
และตระหนักถึงการมีชีวิตที่
ปลอดภัย"

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร
(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

ในอนาคต
บริษัทยังคงมีความท้าทายที่จะสร้างสรรค์
นวัตกรรมต่อไป โดยทีดีเคมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง
ในการสร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้าผ่านการส่งมอบสินค้าและ
การบริการที่มีคุณภาพชั้นสูง ด้วยการใช้ประโยชน์จาก
การบริหารจัดการทรัพยากรที่หลากหลายของโลก

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

ทีดีเคได้สร้าง 4 นวัตกรรมหลัก ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิ
ใจของเราได้แก่ (แร่แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ เทปแม่เหล็ก
ส่วนประกอบที่มีหลายชั้น และหัวบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก)
และได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
สังคมอย่างต่อเนื่อง

คอลัมน์

ทีดีเคถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2478 ตามวิสัยทัศน์ และ
ความเชื่อของผู้ก่อตั้ง ผู้ซึ่งต้องการ “ดาเนินกิจการเชิง
พาณิชย์เกี่ยวกับแร่แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ ด้วยวัตถุดิบที่มี
ต้นกาเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น
และช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาสังคม”
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บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

ค่ านิยมของทีดเี ค
"ค่านิยมของทีดีเค" ประกอบด้วย 4 หมวด ได้รับการคัดเลือกอย่างเข้มงวด
จากวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ทีดีเคได้สร้างขึ้นมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึง
ทุกวันนี้ พร้อมทั้งได้กาหนดศักยภาพ และการพัฒนาค่านิยมเหล่านี้ ดังนั้น
สมาชิกของกลุ่มบริษัททีดีเคทุกคน จึงควรแลกเปลี่ยนและปฏิบัตต
ิ ามแนวทาง
เหล่านี้

มุ่งเน้น
ที่ลูกค้า

ความ
ท้าทาย

เรามี:

เรามี:

• มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้
ลูกค้าของเราประสบ
ความสาเร็จ
• กระตือรือร้นที่จะเป็น
พันธมิตรที่ไว้ใจได้ของ
ลูกค้าของเรา
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• วัฒนธรรมที่เปลี่ยนความ
ท้าทายในทางลบให้
กลายเป็นโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง
• มุ่งมั่นในการบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจของเรา
โดยเอาชนะอุปสรรค

ดังนั้นเราสามารถ:

ดังนั้นเราสามารถ:

• ส่งมอบค่านิยมทีส
่ ร้างแรง
บันดาลใจ โดยการเอาใจ
ลูกค้ามาใส่ใจเรา
• เสนอสินค้า บริการ และ
เทคโนโลยีทม
ี่ ีคุณภาพ
ยอดเยี่ยม เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้ลูกค้าของเรา

• ยอมรับความท้าทาย
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่
เอาชนะอุปสรรคและยังคง
สร้างคุณค่าใหม่ต่อไป
• นาเพื่อนร่วมงานของเรา
และร่วมมือทางานกันเป็น
ทีม โดยใช้ค่านิยมเดียวกัน

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

• มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
• แรงจูงใจในการส่งเสริมสู่
ความก้าวหน้าของสังคม
และการเติบโตของธุรกิจ

• เครือข่ายทั่วโลกด้วย
ความหลากหลายของ
วัฒนธรรม
• ทีมซึ่งให้ความเคารพซึ่ง
กันและกัน และการทางาน
เป็นทีมที่เกื้อหนุนต่อการ
พัฒนา

ดังนั้นเราสามารถ:

ดังนั้นเราสามารถ:

• กาหนดวิสัยทัศน์/
เป้าหมายที่ชัดเจน และ
ขับเคลื่อนตัวเราให้บรรลุ
เป้าหมายเหล่านั้น
• สนับสนุนการพัฒนาของ
เพื่อนร่วมงาน และสร้าง
ทีมงานที่มีความ
กระตือรือร้น

• เข้าใจ/ยอมรับความคิด
และความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน
• สนทนาและแสดงความ
คิดเห็นของเรา ด้วยความ
ชัดเจนและจริงใจ

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

เรามี:

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

เรามี:

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

ความ
หลากหลาย

คอลัมน์

การพัฒนา
บุคลากร
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บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

คานา
2.1
2.2

13

15
กิจกรรมทางธุรกิจ
กลุ่มบริษัททีดีเคและพนักงาน

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

17
26

2.3
2.4
2.5

กลุ่มบริษัททีดีเคและสังคม
บทบัญญัติเพิ่มเติม
แผนการดาเนินงานตามหลักจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของทีดีเค

29
31
33

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
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บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

คานา
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเคนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัตใิ นการดาเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
กฎระเบียบ
และบรรทัดฐานทางสังคม
โดยจัดทาให้กับทีดีเค
คอร์ปอเรชั่น (ทีดีเค) และบริษท
ั ในเครือ (ที่รวมกันเรียกว่า “กลุม
่
บริษัททีดเี ค”) รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และหน่วยงาน
ตรวจสอบของบริษัท ซึ่งล้วนเป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัททีดีเค
หลักจรรยาบรรณทางธรุกิจของทีดีเคประกอบด้วยปัจจัยหลัก 2 ข้อ
ดังนี้

1. หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
แนวทางการดาเนินการของปรัชญาจริยธรรมองค์กร
การบริหารในกิจกรรมองค์กรของกลุ่มบริษัททีดเี ค

และนโยบาย

2. แผนงานการดาเนินการตามหลักจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของทีดีเค
กาหนดขั้นตอนการดาเนินการตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ทีดีเค
นอกจากนี้ กฎบัตรการประพฤติตนในองค์กรกาหนดเป็นเรือ
่ งระดับ
สากลที่ควรจะปฏิบัติกน
ั ทั่วไปโดยสมาชิกของกลุ่มบริษท
ั ทีดีเค
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คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

1. แจกคู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค ให้กับสมาชิก
ทีดีเคและประกาศในอินทราเน็ท
โดยเชื่อมกับหลักจรรยา
บรรณทางธุรกิจของทีดีเค
บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ของทีดีเค
(เว็บไซต์คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์
ของทีดีเค )
2. จัดสัมมนา หรือฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของทีดีเคขึ้นเป็นครั้งคราว และ

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร
คอลัมน์

3. จัดให้มีสายด่วนให้ความช่วยเหลือ (Help Line) หรือการให้
คาปรึกษาสาหรับพนักงานของกลุ่มบริษัททีดีเค ทีส
่ ามารถ
ติดต่อสอบถาม รวมทั้งให้คาแนะนาในประเด็นเกีย
่ วกับหลัก
จรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี คได้โดยตรง

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

เพื่อให้การปฏิบัตต
ิ ามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานทุกท่านจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

การกาหนด ยกเลิก และ/หรือเปลีย
่ นแปลงแก้ไขหลักจรรยา
บรรณทางธุรกิจของทีดีเค
จะต้องได้รบ
ั การอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษท
ั ของทีดีเค คอร์ปอเรชั่น (ทีดีเค) การฝ่าฝืนหลัก
จรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค อาจมีผลถูกลงโทษทางวินย
ั
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือกฎบริษัทข้ออื่นๆ

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
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บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

เหตุผลพื้นฐาน
ในบทนี้ แสดงถึงเหตุผลพื้นฐานของทีดีเคเกี่ยวกับวิธีการที่กลุ่มบริษัททีดีเค
และสมาชิกควรปฏิบต
ั ิด้วยตนเอง
เราขอแนะนาให้แต่ละคนนาโอกาสนี้
สะท้อนการดาเนินงานของพวกเขา
และบางคนได้ค้นหาตัวเองตามเหตุผล
พื้นฐานนี้ หากมีปัญหาที่เป็นของคุณหรือใกล้เคียงของคุณ จงตัดสินด้วย
ความกล้าหาญและทาตามขั้นตอนเพื่อกาจัดมัน
และนาไปสู่การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรทีด
่ ก
ี ว่า เราจะให้ความสาคัญกับ “มุ่งเน้นที่ลูกค้า" “ความ
ท้าทาย" "การพัฒนาบุคลากร" และ "ความหลากหลาย" ซึ่งมีกาหนดไว้ใน
“ค่านิยมของทีดีเค" และพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหามากกว่าละเลย

2.1 กิจกรรมทางธุรกิจ
2.1.1 การให้สินค้าและบริการที่ปลอดภัย และเป็นประโยชน์
ต่อสังคม และการได้รับและคงไว้ซึ่งความไว้วางใจ
จากผู้บริโภค/ลูกค้า
สินค้าและบริการที่กลุ่มบริษัททีดีเค ส่งมอบให้กบ
ั ลูกค้าเป็นรากฐานของกลุม
่
บริษัททีดีเค เพื่อเป็นการประกันรากฐานนี้ กลุ่มบริษัททีดีเคจึงทุ่มเทความ
พยายามในการสนับสนุนและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาสินค้า
ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ สินค้าและบริการที่ดีเยี่ยมนั้น ต้องมีคุณภาพ
ที่ดี และต้องปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สน
ิ เราจึงต้องพยายามอย่าง
สูงที่จะทาให้สาเร็จตามเป้าหมาย

(i)

การแก้ปัญหาเรื่องปัญหาสังคมผ่านการสร้าง
คุณค่าใหม่ๆ
เพื่อที่จะคืนประโยชน์กลับสู่สังคม สมาชิกทีดีเคต้องคานึงถึงคติพจน์
ของบริษัท
(มีส่วนช่วยส่งเสริมวัฒนธรรม
และสังคมด้วยความ
สร้างสรรค์) ด้วยการผลิตสินค้าและให้บริการที่สร้างสรรค์สู่สงั คม
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(iii)

การได้มาซึ่งสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย
สินค้าของทีดีเคต้องมีความปลอดภัย
โดยมีการตรวจสอบทุก
ขั้นตอนในการผลิตและขาย
(รวมถึงการวิจัยและพัฒนา
การ
ออกแบบการผลิต และขาย) เพื่อที่จะเป็นการป้องกันอุบต
ั ิเหตุ
และการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
(เป็น
อันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้ใช้)
สมาชิกจะต้องทาตาม
กฎหมาย
และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ และจะต้องเน้นเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัยของ
สินค้า

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร
(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

สมาชิกทีดีเค
ต้องให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ความต้องการที่แตกต่าง ซับซ้อน ประสบการณ์ที่ผ่านมาของ
ผู้บริโภค และลูกค้าที่เปลีย
่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา และเพื่อสังคมที่
ยั่งยืน สมาชิกทีดีเคต้องทาการประเมินความต้องการของสังคมใน
ระยะกลาง และระยะยาว สินค้าของกลุ่มบริษท
ั ทีดเี ค (ผลิตภัณฑ์
ของทีดีเค) นั้นมีหลากหลาย ฉะนั้น สมาชิกทีดีเคจึงจาเป็นต้อง
สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าให้กับผู้บริโภค ลูกค้า และหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจทั้งระยะกลาง
และระยะยาว
เพราะเป็นสิ่งสาคัญในการ
ดาเนินธุรกิจของเรา
และจะสาเร็จได้ด้วยการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยเฉพาะในโลก
ปัจจุบันที่มีปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานที่มีจากัด
และปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ กลุ่มบริษัททีดีเค จึง
ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยการรณรงค์การประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ชีวภาพที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ ในการ
เตรียมความพร้อมสาหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสถานการณ์ที่
คาดไม่ถึงอื่นๆ กลุ่มบริษท
ั ทีดีเคได้รวบรวมแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ ซึ่งหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น กลุ่มบริษัททีดีเคจะ
พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อย่างรวดเร็ว และ
ดาเนินการแก้ไขสถานการณ์นั้น

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

การสร้าง/การรักษาความสัมพันธ์ของความไว้วาง
ใจกับผู้บริโภค/คูค
่ ้าทางธุรกิจ ทั้งในระยะกลางและ
ระยะยาว

คอลัมน์

(ii)
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(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)
(iv)

การควบคุมความเสียหาย
เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน จะต้องมีมาตรการแก้ไข
ทันที หากเป็นไปได้จะต้องเรียกคืนสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และแจ้ง
ข่าวให้แก่ผู้บริโภคและลูกค้าสินค้าชนิดนั้น กลุ่มบริษัททีดีเคเชือ
่ ว่า
หน้าที่ส่วนหนึ่ง ในการป้องกันการเกิดความผิดพลาดจากสินค้าเดิม
ต้องมาจากผู้ส่งมอบสินค้า ดังนั้น ผู้ส่งมอบวัตถุดบ
ิ ต้องให้สัญญาว่า
จะร่วมแก้ไขด้วย

(v)

การป้องกันการเกิดซ้าของปัญหาเกีย
่ วกับคุณภาพ
ของสินค้าและความปลอดภัย
เมื่อพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หากไม่ได้ตรวจสอบจนพบสาเหตุและ
แก้ไขโดยสมบูรณ์แล้ว ความผิดพลาดเดิมๆ จะเกิดขึ้นอีก กลุ่มบริษัท
ทีดีเคจึงควรต้องจัดทาระบบภายใน
ในการบันทึกสินค้าที่ไม่ได้
มาตรฐานทั้งหมด และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้กับหน่วยหรือฝ่ายที่
เกี่ยวข้องภายใต้กลุ่มบริษัททีดีเค

2.1.2 การคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ และ
หุ้นส่วนทางธุรกิจ
กลุ่มบริษัททีดีเค
ห้ามมิให้มีการให้หรือรับการเลี้ยงรับรอง
ของขวัญ
ของกานัล หรือเงิน เพื่อการที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องใน
ธุรกรรมทั้งในและนอกประเทศ กลุ่มบริษัททีดีเคต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของการยอมรับ การเลี้ยงรับรอง และของขวัญ ซึ่งเป็นแนว
ปฏิบัติที่ไม่มีคุณค่าทางธุรกิจ
กลุ่มบริษัททีดีเคต้องไม่ยอมให้การกระทาที่
ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ และบรรทัดฐานทางสังคมเกิดขึ้น เช่น การข่มขู่
การติดสินบน การทุจริต และการยักยอกเงิน หรือการรับเงินหรือสัญญา ผ่าน
การกระทาดังกล่าว สมาชิกทีดีเคจึงต้องใช้วิจารณญาณที่ดี ในการหลีกเลี่ยง
ที่จะทาให้ชอ
ื่ เสียงของกลุม
่ บริษัททีดีเค
หรือสมาชิกทีดีเคเสียหายจากการ
กระทาดังกล่าว ทั้งนี้ รวมถึงการติดต่อทาธุรกรรมกับหน่วยงานราชการ และ
การเมืองด้วย
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ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบสินค้า
เมื่อมีการเลือกผู้ส่งมอบสินค้า (ซัพพลายเออร์) สมาชิกทีดีเคต้อง
จัดให้มีนโยบายการทาธุรกรรมทั้งภายใน และภายนอก และต้อง
ทาอย่างมีเหตุผล
เพื่อความเป็นธรรม
และโปร่งใสในการทา
ธุรกรรมต่างๆ (รวมถึงการทาสัญญา และว่าจ้างภายนอก) และใน
การดาเนินการดังกล่าว สมาชิกทีดีเคต้องคานึงถึงการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษา
ข้อมูลสาคัญ ความเป็นธรรม และจริยธรรมในการทาธุรกิจ ความ
ปลอดภัยและสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง
สิทธิมนุษยชน
และ
เงื่อนไขด้านแรงงาน รวมถึงเหตุผลทางเศรษฐกิจ และต้องคานึง
ถึงความรับผิดชอบทางสังคมของตนเป็นหลัก นอกจากนี้ สมาชิก
ทีดีเคต้องไม่ใช้อานาจหน้าที่
และความสัมพันธ์ของตนกับ
ผู้ส่งมอบในทางที่ผิด สมาชิกทีดีเคต้องปฏิบัตห
ิ น้าที่ให้อยู่ภายใน
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎทางสังคม เมื่อมี
การรับการเลี้ยงรับรอง หรือของกานัล สมาชิกทีดีเคต้องไม่รับผล
ประโยชน์ใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและหลักปฏิบต
ั ิทั่วไป เมื่อสมาชิก
ทีดีเคได้รับการเสนอผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ถก
ู ต้อง สมาชิกทีดีเค
ต้องปฏิเสธ หรือหากรับมาแล้ว ต้องคืนผลประโยชน์ที่ได้รับมา
ในทันทีที่ทาได้

(iii)

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

(ii)

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

สมาชิกทีดีเคต้องทาตามกฎหมาย กฎระเบียบ และระเบียบทาง
สังคมที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการรับรองลูกค้า และให้ของกานัลแก่
ลูกค้า และจะต้องไม่ให้ผลประโยชน์ใดที่ผิดกฎหมาย และบรรทัด
ฐานทางสังคม สมาชิกทีดีเคต้องไม่เสนอให้ค่านายหน้า ส่วนลด
หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ถูกต้องแก่ลูกค้า

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ
สมาชิกทีดีเค
ต้องสร้างความสัมพันธ์อันโปร่งใสอย่างมากกับ
เจ้าหน้าที่รัฐในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ และต้องไม่เกี่ยวพัน
กับการกระทาที่จะทาให้เข้าใจผิด หรือต้องสงสัยว่าสมรู้ร่วมคิด ใน
ทานองเดียวกัน สมาชิกทีดีเคต้องไม่ให้การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ
เงิน และอื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่ได้รับใช้สาธารณชน
(บุคคลที่ทางานให้กับองค์กรที่บริหารงานโดยรัฐและอื่นๆ) ด้วย
วัตถุประสงค์ หรือตามที่ปรากฏในวัตถุประสงค์ของการได้รับการ
รักษาสิทธิพิเศษ

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

คอลัมน์

(i)

20

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

2.1.3 การรักษา และส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจที่
เป็นธรรม โปร่งใส และเสรี
นโยบายหลักอย่างหนึ่งของกลุ่มบริษัททีดีเค คือการแข่งขันทางธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม โปร่งใส และเสรี และดาเนินการอย่างถูกต้องตามกฎ และกติกาการ
แข่งขัน
กฎหมายเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาการแข่งขันที่เป็นธรรมและ
เข้มแข็ง และห้ามดาเนินธุรกิจที่ยุ่งเกี่ยวกับการแข่งขันต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น
กลุ่มบริษัททีดีเคจะไม่มีส่วนร่วมในการผูกขาดทางการค้า เช่น การตกลง
ร่วมกันกาหนดราคา ปริมาณการผลิต (แผนการผลิต) พื้นที่การขาย และอื่นๆ
ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายและเป็นพฤติกรรมทีส
่ ร้าง
ความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท โดยกลุ่มบริษท
ั ทีดีเค และสมาชิกทีดีเค
ต้องดาเนินการทุกครั้งให้สอดคล้องกับข้อความ และเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เหล่านี้ แน่นอนว่าการทาธุรกิจต้องมีกาไร แต่การดาเนินการต้องเป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณ

2.1.4 การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิในการเป็นเจ้าของความคิด
และสิ่งประดิษฐ์
เช่น สิทธิบัตร สิทธิบต
ั รในการใช้ต้นแบบ สิทธิในแบบ ตราสินค้า สิทธิ
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ลิขสิทธิ์ รวมถึงข้อมูลลับในกรรมวิธีหรือความรู้
เทคโนโลยี และความลับทางธุรกิจด้วย สาหรับธุรกิจการผลิตแล้ว ทรัพย์สน
ิ
ทางปัญญาเป็นแหล่งที่มาของรายได้และกาไร
จึงต้องปกป้องกันในระดับ
สากล ดังนั้น สมาชิกทีดีเคต้องช่วยกันปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่ม
บริษัททีดีเค และต้องระวังในการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
ด้วย

(i)

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของทีดีเค
กลุ่มบริษัททีดีเค ต้องมีการพัฒนาสินค้าและบริการ และตอบแทนคืน
แก่สังคมอยู่เสมอ
โดยการคิดค้น
รวบรวมและใช้ประโยชน์ของ
ทรัพย์สินทางปัญญา และกลุ่มบริษัททีดีเค ต้องจัดให้มีการปกป้อง
สิทธิดังกล่าวตามกฎหมาย
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(iii)

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
กลุ่มบริษัททีดีเค เคารพในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล
ที่สาม
จึงห้ามมิให้สมาชิกทีดีเคใช้ข้อมูลความลับที่ได้มาโดยมิ
ชอบ

2.1.5 การขัดแย้งทางผลประโยชน์

คอลัมน์

สมาชิกทีดีเคควรหลีกเลี่ยงการกระทาใด
ที่อาจจะก่อเกิดความ
ขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของกลุ่ม
บริษัททีดีเค การติดต่องานกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา หรือ
คู่แข่งทางการค้า สมาชิกทีดีเคไม่ควรนาผลประโยชน์ส่วนตัวเข้า
ไปเกี่ยวข้อง
สมาชิกทีดีเคแต่ละท่านต้องเขียนรายงานแจ้งต่อ
หัวหน้างาน
หรือผู้จัดการ
ในกรณีที่เกิดการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัททีดีเค

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

หากข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มบริษัททีดีเค รัว่ ไหลออกไปสู่
ภายนอก อาจเกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัททีดเี ค ทั้งในแง่
ชื่อเสียงและสิทธิประโยชน์ ความลับต่างๆ อาจสื่อสารกันได้ทั้ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางสินค้าเอง ทางวาจา หรือเป็นลายลักษณ์
อักษร ฉะนั้น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ
ต้องมีการบ่งชี้ว่าอะไรคือข้อมูลที่เป็นความลับ การสื่อสารข้อมูล
ความลับจึงต้องทาด้วยความรอบคอบ
และทาตามกฎที่แต่ละ
บริษัท หรือองค์กรกาหนดไว้เรื่องความลับทางธุรกิจ

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

ข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มบริษัททีดีเค

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

(ii)

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
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บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

2.1.6 โอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัททีดีเค
สมาชิกทีดีเค ต้องไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับของกลุ่มบริษัททีดีเค หรือธุรกิจ
สมาชิกทีดีเค ลูกค้า หรือผู้ส่งมอบสินค้า เพื่อประโยชน์ส่วนตน และต้องระวัง
ในการใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ สมาชิกทีดีเคต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลับดังกล่าวกับผู้อื่น ที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อห้ามสาหรับสมาชิกทีดีเค:
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(i)

ผลประโยชน์ส่วนตัว จากโอกาสที่ใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัททีดีเค
หรือจากการติดต่อข้อมูล หรือตาแหน่งหน้าที่ภายในกลุ่มบริษัททีดีเค

(ii)

ได้รับการจ้างงานหรือการมีส่วนในธุรกิจ (รวมถึงการลงทุน รับปรึกษา
หรือการกระทาที่คล้ายกัน) ที่อาจมีผลกระทบต่อการทาหน้าที่สาหรับ
กลุ่มบริษัททีดีเค หรือธุรกิจทับซ้อนของกลุม
่ บริษัททีดเี ค

(iii)

การเรียกร้อง ความต้องการ การรับ หรือการตกลง ที่จะรับสิ่งของใดๆ
ที่มีมูลค่าโดยไม่ได้เป็นของกลุ่มบริษัททีดีเค
จากบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ หรือความเป็นพนักงาน หรือหน้าที่ที่มีต่อ
กลุ่มบริษัททีดีเค

(iv)

ทาหน้าที่แทนกลุ่มบริษัททีดีเคในธุรกรรมใดๆ ทีพ
่ นักงานหรือเครือ
ญาติของพนักงานมีส่วนได้ในผลประโยชน์ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ
ทางอ้อม

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

สมาชิกทีดีเคต้องดาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมกับลูกค้า ผูส
้ ่งมอบสินค้า
คู่แข่งทางการค้า และพนักงาน นอกจากนี้ สมาชิกทีดีเคต้องไม่ใช้อานาจ
จัดการ ปกปิด หรือใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในทางที่ผิด บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือใช้
วิธีการอื่นๆ ที่เป็นการเอาเปรียบทางการค้า

คอลัมน์

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

คนที่จะมาเป็นสมาชิกทีดีเคต้องเปิดเผย และยื่นเอกสารสัญญาต่างๆ ที่
เคยเป็นข้อตกลงจากัดสิทธิของตนก่อนจะเข้าทางานกับบริษัททีดีเค (ซึ่ง
รวมถึงสัญญาจ้างงาน ข้อตกลงไม่แข่งขันหรือไม่เรียกร้อง ไม่เปิดเผย
ข้อมูล หรือสัญญาคล้ายกันนี้ จากนายจ้างก่อนหน้า) สมาชิกทีดีเคต้องไม่
ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากบุคคลที่สาม (รวมถึงนายจ้างก่อนหน้า) อย่างมิชอบ
เพื่อการทาหน้าที่ในกลุ่มบริษัททีดีเค

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

2.1.7 การดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
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(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

2.1.8 การรักษาและใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัททีดีเค
อย่างเหมาะสม
สมาชิกทีดีเคทุกคนต้องบริหาร ปกป้อง และใช้สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มี
ตัวตน รวมถึงข้อมูลของกลุ่มบริษัททีดีเคอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับทุกๆ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน ตลอดจนข้อมูลที่ได้รบ
ั จากคูค
่ ้าทางธุรกิจ
เช่น ลูกค้า และซัพพลายเออร์ หรือพนักงานของพวกเขา ซึ่งการขโมย ความ
เสียหายที่เกิดจากความประมาท และการทาลายสินทรัพย์และข้อมูล สามารถ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกาไร ชือ
่ เสียง และความสาเร็จของกลุ่มบริษท
ั
ทีดีเค โดยความเสียหาย สูญเสีย หรือการใช้งานสินทรัพย์ และข้อมูลที่ไม่ได้
รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิกทีดีเคที่
อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา
ได้รับข้อมูลที่สาคัญจากวงในของกลุม
่
บริษัททีดีเค คูค
่ ้าทางธุรกิจ เช่น ลูกค้า และซัพพลายเออร์ หรือบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพอื่นๆ ต้องไม่เกี่ยวพันกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทที่
เกี่ยวข้องก่อนที่ข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ

2.1.9 การเคารพต่อตราสินค้าทีดีเค
เนื่องจากตราสินค้าทีดีเค
เป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดของกลุ่มบริษัททีดเี ค
สมาชิกทีดีเคทุกคนจึงต้องส่งเสริมและรักษาตราสินค้านี้ไว้
นอกจากนี้ สมาชิกทีดีเคต้อง (i) เข้าใจถึงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับบริษัททีดเี ค
หรือทีก
่ าหนดไว้โดยกลุ่มบริษัททีดีเค ดังนี้ “สัญลักษณ์ทรงเรขาคณิตของ
ทีดีเค หมายถึงวัตถุแม่เหล็กที่เป็นการคิดค้นเริ่มต้นของทีดีเค และสินค้าอื่นๆ
ที่พัฒนาจากแม่เหล็กนี้
และหมายถึงการที่ทีดีเคให้ความสาคัญต่อการให้
ประโยชน์คืนกลับสูส
่ ังคมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ (ii)
จะมุ่งมั่นทางานให้อยู่ภายใต้ความหมายของสัญลักษณ์นี้
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กลุ่มบริษัททีดีเค และพนักงาน

2.2.1 ความเคารพต่อการพัฒนาด้านแรงงาน
การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยสาคัญในความสาเร็จของธุรกิจ กลุ่มบริษัท
ทีดีเคจะพัฒนาแรงงานตามคุณลักษณะ
เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ในการ
ตระหนัก และปฏิบัติตามคติพจน์ของบริษัทดังต่อไปนี้
• บุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ที่ดี
• บุคลากรที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยความกล้าหาญ
• บุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ และมีใจให้บริการ เพื่อที่จะได้มาซึ่ง
ความไว้เนื้อเชื่อใจ
กลุ่มบริษัททีดีเค ให้ความสาคัญต่อนวัตกรรม อันจะเป็นรากฐานในการ
เติบโตที่ยั่งยืน
จะพัฒนาและจ้างงานพนักงานที่มีความสามารถในการ
ทางานได้อย่างอิสระ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง

2.2.2 ความเคารพต่อความหลากหลาย บุคลิกส่วน
บุคคล และความเป็นปัจเจกชนของพนักงาน
กลุ่มบริษัททีดีเค ให้ความเคารพต่อความหลากหลาย บุคลิกส่วนบุคคล
และความเป็นปัจเจกชนของพนักงานทุกท่าน และจะสร้างระบบงานบุคคล
ที่เป็นธรรม และสร้างสิ่งแวดล้อมในการทางานที่ดีแก่พนักงาน

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

2.2

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

ในการดาเนินธุรกิจ สมาชิกทีดีเคต้องรายงานข้อมูล ทั้งที่เป็นข่าวดี และ
ข่าวร้ายต่อผู้บริหารอาวุโส และผู้บริหารสูงสุด

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

2.1.10 การสื่อสารข้อมูล

กลุ่มบริษัททีดีเค ให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน และจะ
บริหารข้อมูลส่วนตัวของพนักงานด้วยความรอบคอบที่สุด

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

คอลัมน์

2.2.3 ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล
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(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)
2.2.4 ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และ
การห้ามเลือกปฏิบต
ั ิ
กลุ่มบริษัททีดีเคต้องเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพนักงาน และจะไม่
มีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์หรือการกระทาอื่นๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัททีดีเค
ต้องพยายามเพื่อให้แน่ใจว่า พนักงานมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการ
เลือกปฏิบต
ั ิใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ด้านการจ้างงาน และการรักษา
(การจ่ายเงินเดือน การฝึกอบรม การเลื่อนตาแหน่ง และอื่นๆ) เนื่องจาก
เชื้อชาติ ความเชื่อ เพศ ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ สถานภาพสมรส
ความพิการ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ สถานะทางทหาร ข้อมูลทาง
พันธุกรรม สถานะทางสังคม และอื่นๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัททีดีเคต้องมุ่งมั่น
ที่จะสร้างสถานที่ทางานที่เป็นธรรม
และสดใส
โดยไม่ยอมรับต่อความ
ประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรือเสือ
่ มเสียใดๆ เช่น การลงโทษทางร่างกาย การใช้
ความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม การคุกคาม
ทางเพศ การข่มเหง หรือการผิดศีลธรรม โดยกลุ่มบริษัททีดีเคต้องใช้
มาตรการเพื่อป้องกันความไม่ยุติธรรมธรรม
และการเลือกปฏิบต
ั ิในสถานที่
ทางาน

2.2.5 สภาพการทางาน
กลุ่มบริษัททีดีเค ต้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายของประเทศและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับค่าจ้างขั้นต่า ข้อจากัดเกี่ยวกับชั่วโมงการทางาน และสภาพการทางาน
อื่นๆ
และให้ความเคารพต่อมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัททีดเี คต้องไม่มีส่วนร่วมในทุกรูปแบบของการจ้างงาน ที่
ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เช่น การใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับที่
พนักงานไม่เต็มใจทา
แรงงานบังคับ
แรงงานที่บังคับให้ทาเพื่อเป็นการ
ลงโทษโดยที่ไม่สมัครใจทา แรงงานตามสัญญา แรงงานทาส เป็นต้น และ
ต้องการให้ซัพพลายเออร์ห้ามทากิจกรรมดังกล่าวด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้
เกี่ยวกับสภาพการทางานกลุ่มบริษัททีดีเคตระหนักดีว่า
การสื่อสารอย่าง
เปิดเผยระหว่างผู้บริหาร และพนักงานเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา
การทางาน และปัญหาค่าจ้าง ดังนั้น ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ท้องถิ่น
กลุ่มบริษัททีดีเคต้องเคารพสิทธิของพนักงานต่อเสรีภาพในการ
สมาคม การเข้าร่วมสหภาพแรงงาน และการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นกับสภาแรงงาน เป็นต้น กลุ่มบริษัททีดีเคต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ซงึ่
พนักงานสามารถมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยกับผู้บริหารเกี่ยวกับสภาพการทางาน
โดยปราศจากความกลัวการแก้แค้น การข่มขู่ หรือการก่อกวน
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การกาจัดอุบัติเหตุจากการทางานให้หมดไปในสถานที่
ปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน เป็นส่วนสาคัญในการ
บริหารงานของเรา
เพื่อทีจ
่ ะเป็นการป้องกันอุบัตเิ หตุจากการ
ทางาน กลุ่มบริษัททีดีเค จึงต้องดาเนินการตามกฎหมาย และ
กฎอื่นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึง
กฎที่ใช้ภายในองค์กรกลุม
่ บริษัททีดีเคเองด้วย
อีกประการที่
สาคัญ คือ การจัดการอบรมเรื่องความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้พนักงานสามารถสังเกตและตรวจหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ได้ และการป้องกันก่อนที่อุบต
ั ิเหตุจะเกิดขึ้น
การรักษาสิ่งแวดล้อม
การทางานให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ทาง
สังคมของทุกองค์กร กลุ่มบริษัททีดีเค มีการออกนโยบายเรื่องนี้
เป็นนโยบายภายในของแต่ละบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้แน่ใจได้ว่า
แต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัททีดีเค จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเขต
ของตน และแต่ละบริษัทจะต้องมีและเข้าใจคู่มือการบริหารงาน
ในภาวะวิกฤติ ซึ่งหน่วยงานของตนจัดทาขึ้นเพื่อ (i) ป้องกัน
เหตุร้าย หรืออุบต
ั ิเหตุทอ
ี่ าจเป็นภัยต่อการคงอยู่ หรือการพัฒนา
ของกลุ่มบริษัททีดีเค และ (ii) หากเกิดเหตุร้ายขึ้น จะสามารถ
ลดหรือควบคุมความเสียหายไว้ได้

คอลัมน์

(ii)

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

(i)

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

กลุ่มบริษัททีดีเค
ให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกกับสภาพแวดล้อมการ
ทางานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสะดวกสบาย

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

2.2.6 การรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ และสะดวกสบาย
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2.3 กลุ่มบริษัททีดีเค และสังคม
2.3.1 การปฏิบัติตามกฎ
กลุ่มบริษัททีดีเคดาเนินกิจกรรมขององค์กรบนพื้นฐานของกฎหมาย บรรทัด
ฐานทางสังคม และจิดสานึกทางสังคม สมาชิกทีดีเคต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ขององค์กรทีต
่ อบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์
ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท้องถิ่น เคารพมาตรฐานสากล รวมถึงสิทธิมนุษยชน และให้
พิจารณาถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย นอกจากนี้ สมาชิกทีดีเคต้องพยายามสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาจริยธรรม
องค์กร
และมาตรฐานการดาเนินงานในกิจกรรมทางธุรกิจของทีดีเคทั่วโลก
กลุ่มบริษัททีดีเคจะต้องตรวจสอบป็นประจาว่า
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจและ
การดาเนินธุรกิจในแต่ละวัน ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการดาเนินงานและเป็นไป
ตามกติกาสากล
หากพบการกระทาที่ฝ่าฝืนหรืออาจละเมิดมาตรฐานและ
กติกาเหล่านี้ ขั้นตอนที่เหมาะสมจะนาไปจัดการกับสถานการณ์นั้น

2.3.2 การสื่อสารกับสังคม และการเปิดเผยข้อมูล
กลุ่มบริษัททีดีเคต้องรักษาความเป็นธรรม
และความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการ โดยวิธีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
ผูม
้ ีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัททีดีเคต้องสือ
่ สารไม่เพียงแต่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน ผูถ
้ ือหุ้น และนักลงทุน
และชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมีสังคมขนาดใหญ่ ที่เราต้องเอาใจใส่ถึงความ
คาดหวังและความต้องการของพวกเขา โดยค่านิยมและความคิดเห็นที่แตก
ต่างไปจากกลุ่มบริษัททีดเี ค เราจะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นให้เห็นในกิจกรรมของ
องค์กรของเราอย่างเหมาะสม

2.3.3 การรักษาสิ่งแวดล้อมโลก
จากการที่กลุ่มบริษัททีดีเค ให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของ
โลก ด้วยกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัททีดีเค จึงเชื่อว่าการ
สร้างสังคมที่ยั่งยืนเป็นหน้าที่สาคัญ ดังนั้น กลุ่มบริษัททีดีเค จึงต้องทาตาม
กฎหมาย และกฎต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากสินค้า บริการ และกิจกรรม
ต่างๆ
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2.3.5 การฟอกเงิน
กลุ่มทีดีเคไม่ยอมรับการฟอกเงินทุกรูปแบบ นั่นคือ ผลตอบแทนที่ได้รบ
ั
โดยวิธีการต่างๆ เช่น การทุจริต การหลีกเลี่ยงภาษี การตกแต่งบัญชี หรือ
การติดสินบน หรือการได้เงินจากแหล่งที่น่าสงสัย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท
ทีดีเคไม่ใช้บัญชีธนาคารปลอมเพื่อการโยกย้ายเงิน
หรือซื้อบัญชีลก
ู หนี้
และหุ้นที่น่าสงสัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินจานวนมากอย่าง
น่าสงสัย

2.3.6 ธุรกิจนาเข้าและส่งออก

คอลัมน์

สมาชิกทีดีเคมีส่วนร่วมในธุรกิจนาเข้าและส่งออก
โดยต้องเข้าใจอย่าง
ละเอียดถีถ
่ ้วนเกี่ยวกับกฎระเบียบภายในของกลุ่มบริษัททีดีเค ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการการค้า การดาเนินการอย่างสอดคล้อง และการดาเนินธุรกิจ
เพื่อไม่ให้ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

กลุ่มบริษัททีดีเค
ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
หน่วยงานของรัฐ
อุตสาหกรรม องค์การนานาชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่อาจเป็น
หุ้นส่วนทางธุรกิจ นอกจากนี้ ต้องตระหนักถึงปัญหาสังคมและพยายาม
แก้ไขปัญหา โดยเป็น “องค์กรทีด
่ ี” ด้วยการตอบแทนคืนแก่ส่วนรวม ซึ่ง
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา วัฒนธรรม ศิลปะ และกิจกรรม
อาสาสมัครอื่นๆ

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

2.3.4 การคืนประโยชน์สู่สังคม

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

ต่างๆ ของกลุ่มจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัททีดีเค ยัง
ต้องพัฒนาเทคโนโลยี และสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สนับสนุน
กิจกรรมในการสร้างสังคมคาร์บอนต่า (Low-carbon Society) ในระดับ
สากล สนับสนุนการรีไซเคิล ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การแก้ปัญหาสังคมอื่นๆ
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2.4 บทบัญญัติเพิ่มเติม
ความสาคัญในการรับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่บริษัท
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี
และผู้จด
ั การฝ่ายการเงินและบัญชี
(โดยรวมเรียกว่า “สมาชิกฝ่ายบริหาร”) สมาชิกฝ่ายบริหารแต่ละท่านต้องทา
หน้าที่หลักและหน้าที่พิเศษต่อไปนี้ นอกเหนือจากหน้าที่ในหลักจรรยาบรรณ
ของทีดีเค ที่ใช้กับสมาชิกกลุ่มบริษัททีดเี คทุกท่าน
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1.

สมาชิกผู้บริหารแต่ละท่านต้องทาหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ และ
ต้องหลีกเลี่ยงการกระทาใดอันจะทาให้เกิด
หรืออาจจะทาให้เกิดการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเนื่องจากการทาหน้าที่ให้กับกลุ่มบริษัท
ทีดีเค หรือไม่ก็ตาม

2.

สมาชิกผู้บริหารแต่ละท่านต้องรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องให้กบ
ั เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ตรง และสมบูรณ์ และต้องเป็นรายงานที่เข้าใจ
ง่ายและตรงตามกาหนดเวลา

3.

สมาชิกผู้บริหารแต่ละท่านต้องทาตามกฎหมาย
เกี่ยวข้องของผู้ควบคุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4.

สมาชิกผู้บริหารแต่ละท่านต้องไม่บิดเบือนข้อมูล หรือข้อเท็จจริง หรือไม่
ใช้การตัดสินใจที่เป็นอิสระในการทาหน้าที่ในกลุ่มบริษัททีดีเค สมาชิก
ทีดีเคต้องทาหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสมกับหน้าที่เช่นคน
ทั่วไปจะพึงกระทา และคานึงถึงตาแหน่งและหน้าที่ของตนอยู่ตลอดเวลา

5.

สมาชิกผู้บริหารแต่ละท่าน
ต้องทาหน้าที่ในการรักษาข้อมูลลับที่ได้มา
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
ยกเว้นกรณีที่ได้รับคาสั่งหรือมีหน้าที่ต้องเปิด
เผยตามกฎหมาย และจะต้องไม่ใช้ข้อมูลลับดังกล่าว เพื่อประโยชน์
ส่วนตน

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

กฎ

และระเบียบที่

สมาชิกผู้บริหารแต่ละท่านต้องเน้นย้าเพื่อนร่วมงาน
หรือผู้ใต้บังคับ
บัญชา
ถึงหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัททีดีเค
และ
ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงหลักดังกล่าวด้วย

8.

สมาชิกผู้บริหารแต่ละท่านต้องบริหารสินทรัพย์ และทรัพยากรต่างๆ
ของบริษัทภายใต้อานาจ
และความรับผิดชอบของตน
และใช้
ประโยชน์ และรักษาทรัพยากรเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท
ทีดีเค

9.

สมาชิกผู้บริหารแต่ละท่านต้องรายงานการกระทาผิด หรือการสงสัย
กากระทาผิดหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค ให้กบ
ั คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม หรือ
สายด่วนให้ความช่วยเหลือ

คอลัมน์

10. สมาชิกผู้บริหารแต่ละท่านต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหลักจรรยา
บรรณทางธุรกิจของทีดีเค หากสมาชิกผู้บริหารท่านใดไม่ปฏิบัติตาม
จะต้องถูกลงโทษทางวินัย
และอาจเป็นการทาผิดกฎหมาย
และ
จะต้องรับผิดทางแพ่ง หรืออาญาต่อกลุ่มบริษัททีดีเค

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

7.

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

สมาชิกผู้บริหารแต่ละท่านต้องปรับปรุง หรือพัฒนาความสามารถใน
หน้าที่ของตน
และหากได้รบ
ั ข้อมูลสาคัญและจาเป็นต่อการดาเนิน
ธุรกิจจะต้องแจ้งข้อมูลที่ได้รับมากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

6.

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
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(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

2.5 แผนงานการดาเนินการตาม
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
2.5.1 วัตถุประสงค์
โครงการนี้ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการดาเนินการตามหลักจรรยาบรรณให้เป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิผล และจัดทาขั้นตอนให้เป็นไปตามกฎบัตร หลักปรัชญา และ
มาตรฐาน

2.5.2 บทบาทหน้าที่
การดาเนินงานตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
ได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานสาคัญขึ้น 2 หน่วยงาน (คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
ซีเอสอาร์ และสายด่วนให้ความช่วยเหลือ) โดยทางานเป็นอิสระจากกันตาม
วัตถุประสงค์ และความเป็นกลางของหน่วยงานนั้น แต่ละหน่วยงานต้องให้
ความร่วมมือและแลกเปลีย
่ นขัอมูลซึ่งกันและกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่อง
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี คได้อย่างรวดเร็ว

2.5.3 คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์
2.5.3.1 องค์กร
(i)

การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์
อยู่ภายใต้การดูแล
โดยตรงของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ใน
การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการดังกล่าว
(ii) กรรมการ
ประธานกรรมการต้องแต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปของแต่ละฝ่ายเป็น
คณะกรรมการ
(iii) การจัดตั้งสาขาและผู้จัดการสาขา
หากจาเป็น ประธานควรจัดตั้งสาขาคณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจ
และซีเอสอาร์ และแต่งตั้งผู้จัดการสาหรับแต่ละสาขา
(iv) ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมประจาสาขา
ผู้จัดการสาขาแต่ละท่านจะต้องตั้งทีป
่ รึกษาด้านจริยธรรมประจาสาขาขึ้น
(ที่เรียกรวมกันว่า “ที่ปรึกษาด้านจริยธรรม”) เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
ประเด็นเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณภายในแต่ละสาขา
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(i)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

การให้ความรู้และความตระหนัก
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ และที่ปรึกษาด้าน
จริยธรรม ต้องอุทศ
ิ เวลาเพื่อการให้ความรู้แก่สมาชิก และสอนให้
สมาชิกตระหนักถึงหน้าที่ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

(ii) การแก้ไขปัญหา
หน้าที่หลักอย่างหนึ่ง ของคณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
ซีเอสอาร์
และที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
คือการแก้ไขปัญหาและ
ประเด็นที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
หน้าที่ในการ
แก้ปัญหาใด
จะเป็นของคณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
ซีเอสอาร์ หรือทีป
่ รึกษาด้านจริธรรมนั้น ขึ้นอยู่กับกรณี หรืออาจจะ
เป็นของทั้งสองหน่วยงานก็เป็นได้
(iii) การสอบสวน
ในการแก้ไขปัญหานั้น
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
ซีเอสอาร์ และที่ปรึกษาด้านจริยธรรม อาจจาเป็นต้องมีการสอบสวน
หาข้อเท็จจริงเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาหน้าที่
แทน

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

2.5.3.2

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

สถานที่ทาการ จะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสื่อสาร และประสานงานระหว่าง
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ และที่ปรึกษาด้าน
จริยธรรมประจาแต่ละสาขา

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

(v) สถานที่ทาการ

คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ และที่ปรึกษาด้าน
จริยธรรม
มีหน้าที่ที่จะรักษาข้อมูลความลับที่มีคนแจ้งเข้ามาจาก
โครงการหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค และจะต้องไม่เปิดเผย
ถึงที่มาของข้อมูลอย่างสุดความสามารถ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาขอคา
ปรึกษา ผู้ที่มาร้องเรียน มาขอคาอธิบาย ตอบคาถาม หรือให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการกระทาผิดหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค (“ผู้ให้
ข้อมูล”) คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ และที่
ปรึกษาด้านจริยธรรม
จะต้องคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลไม่ให้ได้รับการ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือเสียผลประโยชน์จากการแจ้งข้อมูล

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

คอลัมน์

(iv) หน้าที่ของการรักษาความลับและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
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(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)
(v) ข้อเสนอมาตรการแก้ไข
ในกรณีการทาผิดกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือเงื่อนไขใดของหลัก
จรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
หรือกฎของแต่ละบริษัทของสมาชิก
ทีดีเคปรากฏชัดขึ้นมา
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
ซีเอสอาร์ และที่ปรึกษาด้านจริยธรรมของบริษัทนั้น จะต้องปรึกษากันใน
เรื่องมาตรการแก้ไข และเสนอต่อบริษัทสมาชิกทีดีเคนั้น
(vi) การรายงานมาตรการแก้ไข
ประธาน หรือผู้จัดการสาขามีอานาจในการสั่งการให้ผู้จัดการใหญ่ของ
บริษัทสมาชิกทีดีเคนั้นๆ ดาเนินการตามคาเสนอในการแก้ไขปัญหาตาม
มติของคณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ หรือทีป
่ รึกษา
ด้านจริยธรรมทันที ประธาน หรือผู้จด
ั การสาขาจะต้องรายงานให้กับ
คณะกรรมการของบริษัทสมาชิกนั้นๆ ทราบถึงประเด็นสาคัญๆ ที่เกิดขึ้น
ประธาน
หรือผู้จด
ั การสาขายังต้องสั่งการให้ผจ
ู้ ด
ั การใหญ่ของบริษัท
สมาชิกทีดีเคนั้นๆ ส่งรายงานผลการดาเนินการแก้ไขให้ทราบ
(vii) การประเมิน และการรายงาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ จะต้องประเมินและ
ทบทวนข้อความ และการดาเนินการตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ทีดีเคเป็นครั้งคราว
โดยที่คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
ซีเอสอาร์จะต้องแจ้งให้กบ
ั ผู้จัดการสาขาทราบถึงมติ หรือการตัดสินใจ
ใดๆ ที่คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์มีขึ้น
(viii) การประชุม
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์
และที่ปรึกษาด้าน
จริยธรรม
จะต้องจัดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
หรือ
มากกว่าหากจาเป็น
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สานักงานใหญ่

คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์
อเมริกา

ยุโรป

เอเซีย

สานักงานใหญ่ระดับภูมิภาค

สายด่วน
ภายนอก

สายด่วน
ภายนอก

สายด่วน
ภายนอก

สายด่วน

สายด่วน

สายด่วน

สาขา

สาขา

สาขา

คณะกรรมการ
จริยธรรม

คณะกรรมการ
จริยธรรม

คณะกรรมการ
จริยธรรม

สายด่วนให้
คาปรึกษา
พนักงาน

สายด่วนให้
คาปรึกษา
พนักงาน

สายด่วนให้
คาปรึกษา
พนักงาน

แต่ละคณะกรรมการจริยธรรมต้องจัดหาจุดติดต่อ สาหรับการให้คาปรึกษา
และแต่ละภูมิภาคต้องมีสายด่วนให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้พนักงานกลุ่ม
บริษัททีดีเคได้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
ไม่ว่าจะแบ่งปัน
ความคิดหรือขอคาแนะนา
นอกจากนี้
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
ของปัญหาการปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่างจริงจัง
เช่น การผูกขาดทางการค้า คอรัปชั่น และการปฏิบัติที่ไม่สจ
ุ ริต โดย
ผู้บริหารกลุ่มบริษัททีดีเค ได้จัดตั้งระบบจัดการสายด่วนให้ความช่วยเหลือ
โดยหน่วยงานอิสระ เช่น สานักงานกฎหมาย ซึ่งอนุญาตให้พนักงานแจ้ง
กับคณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์
โดยสายด่วนให้
ความช่วยเหลือได้รบ
ั การจัดตั้งขึ้นในเอเซีย อเมริกา และยุโรป เพื่อให้
ครอบคลุมแต่ละภูมิภาคตามลาดับ ดังนั้น พนักงานมีทางเลือกในการขอ
คาปรึกษาโดยตรงกับคณะกรรมการจริยธรรมที่บริษท
ั
โทรหาสายด่วนให้
ความช่วยเหลือของภูมิภาค
หรือโทรหาสายด่วยให้ความช่วยเหลือของ
หน่วยงานอิสระ
หากคุณสังเกตเห็นประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหลัก
จรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
โปรดอย่าลังเลที่จะปรึกษาหนึ่งในสาม
ทางเลือกดังกล่าวข้างต้น

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

กรรมการบริหาร

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

ระบบการรายงานภายในทั่วโลกของทีดีเค

คอลัมน์

โครงสร้างองค์กรและฝ่ายปฏิบัติการ

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

2.5.4 สายด่วยให้คววามช่วยเหลือ
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บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

(i) หน้าที่ของการรักษาความลับและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรที่รับผิดชอบในการบริการให้คาปรึกษา
และสายด่วนให้ความช่วย
เหลือมีหน้าที่ในการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลอย่างสุดความสามารถ
นอกจากนี้
บุคลากรของคณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์
และคณะกรรมการจริยธรรมต้องเคารพต่อความตั้งใจของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งต้อง
แน่ใจว่า ผู้ให้ข้อมูลจะไม่เสียผลประโยชน์ใดๆ โดยไม่กระทาการตรงกันข้าม
กับความประสงค์ของผู้ให้ข้อมูล
(ii) มาตรการจัดการการฝ่าฝืน
หากมีการกระทาที่ฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
ผู้กระทาผิด
จะต้องได้รบ
ั การลงโทษตามกฎระเบียบของการจ้างงาน
และกฎระเบียบ
ภายในอื่นๆ ของบริษัท หากคุณใช้วิจารณญาณของตนเองคิดพิจารณาว่าคุณ
อาจได้กระทาการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ ขอให้คณ
ุ ใช้บริการการให้คาปรึกษา
ของบริษัทได้ด้วยตัวคุณเอง หากบุคคลได้ปฏิบต
ั ก
ิ ารดังกล่าวด้วยตนเองแล้ว
บุคคลนั้นจะได้รบ
ั การพิจารณาบรรเทาโทษเมื่อต้องถูกลงโทษ
การดาเนิน
กิจการขององค์กรทีถ
่ ูกต้องเหมาะสมขึ้นอยู่กับทุกคน หากคุณพบว่ามีปัญหา
เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง มันเป็นสิ่งสาคัญที่จะมีทัศนคติทจ
ี่ ะไม่เอาหูไปนา
เอาตาไปไร่
โปรดทาความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ของหลักจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของทีดีเคอย่างถ่องแท้
และใช้ทัศนคติเชิงบวกและลงมือทาอย่าง
กล้าหาญเพื่อสู่การปรับปรุงพัฒนา
2.5.4.1

(i)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

การรับคาปรึกษา
สายด่วนให้ความช่วยเหลือ มีหน้าที่รับคาร้อง รายงานภายใน ข้อมูล
ปัญหา ความคิดเห็น คาถาม ข้อร้องเรียน (“คาปรึกษา”) ที่เกี่ยวกับ
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเคจากสมาชิกทีดีเค
สายด่วนให้
ความช่วยเหลือจะต้องอนุญาตให้ผู้ขอคาปรึกษาไม่ต้องเปิดเผยตน และ
จะต้องไม่เลือกปฏิบัตริ ะหว่างผู้ขอคาปรึกษาที่เปิดเผยตน
และที่ไม่
เปิดเผยตน
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คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

สายด่วนให้ความช่วยเหลือ จะต้องทาการตรวจสอบคาปรึกษาไม่ว่า
จะเป็นการแจ้งเปิดเผยตนหรือไม่ สายด่วนให้ความช่วยเหลือ มีสิทธิ
ที่จะทาการสอบสวนคาปรึกษาที่ได้รับมาเอง หรือขอให้คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ และคณะกรรมการจริยธรรม
ทาการสอบสวน เพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม หรือ
จัดการกับข้อร้องเรียนตามแต่สถานการณ์ เมื่อสายด่วนให้ความช่วย
เหลือทาการสอบสวน จะต้องรายงานคณะกรรมการจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจและซีเอสอาร์
และคณะกรรมการจริยธรรมให้ทราบถึงผลการ
สอบสวน

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

(ii) การสืบสวน

(iv) คาตอบจากสายด่วนให้ความช่วยเหลือ

ในที่ซึ่งเหมาะสม
สายด่วนให้ความช่วยเหลืออาจแจ้งผู้ให้ข้อมูล
ทราบถึงผลการสอบสวน
และการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ คณะกรรมการจริยธรรม และ/
หรือองค์กรสมาชิกของทีดเี ค
(v) การเก็บข้อมูล

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

สายด่วนให้ความช่วยเหลือ มีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลความลับเกี่ยว
กับข้อมูลที่ได้มาจากการทาหน้าที่
ตามโครงการหลักจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของทีดีเค และจะต้องคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ให้ข้อมูล
เมื่อเห็นว่าจาเป็น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของผู้ให้ข้อมูล สายด่วน
ให้ความช่วยเหลืออาจเปิดเผยข้อมูลได้
โดยคานึงถึงสถานะผู้ให้
ข้อมูลด้วย

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

(iii) หน้าที่ของการรักษาความลับและความสาคัญของการคุ้มครอง
ผู้ให้ข้อมูล

คอลัมน์

สายด่วนให้ความช่วยเหลือ ต้องเก็บรักษาบันทึกคาปรึกษาที่ได้รบ
ั
จากสมาชิกทีดีเค ไม่ว่าจะโดยการเปิดเผยตนหรือไม่ ไว้เป็นเวลา
อย่างน้อย 3 ปี

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
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บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

2.5.5 การให้ความรู้เกีย
่ วกับหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ทีดีเค
เพื่อที่จะให้สมาชิกทีดีเคได้ทาความเข้าใจกับหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ทีดีเคได้มากขึ้น ทางกลุม
่ ทรัพยากรบุคคลของทีดเี ค และฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะ
จัดให้มีการอบรมในเรื่องหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเคอย่างต่อเนื่องให้
กับสมาชิก

2.5.6 การลงประกาศในอินทราเน็ต
บริษัทจะทาการประกาศหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเคไว้ในอินทราเน็ต
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์
เพื่อสมาชิกทุกท่าน
สามารถอ้างอิงได้เมื่อต้องการ

2.5.7 หน้าที่การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ของทีดีเค
มีหน้าที่ที่จะ
รายงานในเรื่องการดาเนินงานเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
ให้กับคณะกรรมการบริษัททุกต้นไตรมาส

2.5.8 การแก้ไขและการป้องกัน
เมื่อมีการกระทาผิด หรือสงสัยว่าจะมีการกระทาผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบ
การกระทาที่แตกต่างจากที่กาหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
กฎระเบียบของแต่ละบริษท
ั สมาชิก แนวทางหรือคูม
่ ือปฏิบัติภายในกลุ่มบริษท
ั
ทีดีเค เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องของทีดีเค หรือองค์กรสมาชิกเอง จะต้อง
ทาการสอบสวนหาสาเหตุ และหาทางป้องกัน รวมถึงการปรับปรุงระบบการ
บริหารภายในองค์กรสมาชิกของกลุ่มบริษัททีดีเค
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คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

2.5.10 การกระทาผิดหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ทีดีเค
2.5.10.1 การกระทาผิดหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

คอลัมน์

การกระทาผิดหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค อาจมีผลให้ผู้กระทา
ผิดถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย
ตามกฎระเบียบของกลุ่มบริษัททีดีเค
(หรือตามข้อตกลงที่มี หรือสัญญาว่าจ้าง)

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

การรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย ผู้รายงานจะไม่มีโทษทางวินัย ยกเว้นกรณี
การรายงานเท็จ ผู้รายงานจะได้รบ
ั การปกป้อง และจะถูกปกป้องไม่ให้ถูก
ออกจากงาน ลดตาแหน่ง พักงาน การคุกคาม หรือการเลือกปฏิบัติ หาก
การรายงานถูกต้องตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือรายงานโดยมีเหตุให้
น่าเชื่อ หรือน่าสงสัยว่าเป็นการกระทาผิด

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

สมาชิกของกลุ่มบริษัททีดีเคทุกท่าน
จะต้องมีการพบกับหัวหน้างาน
ผู้จัดการ หรือสายด่วน (หรือใช้บริการการขอคาปรึกษาอื่นๆ) เพื่อจะ
รายงานเมื่อพบว่า หรือสงสัยว่าจะมีการทาผิดทางอาญาของสมาชิกทีดีเค
หรือของบริษัท ในขณะที่เป็นพนักงานของบริษัทอยู่ หากสมาชิกทีดีเค
ท่านใดมีพฤติกรรมน่าสงสัย หรือกิจกรรมใดน่าสงสัย รวมถึงการทาบัญชี
และการตรวจสอบบัญชีทน
ี่ ่าสงสัย จะต้องรายงานให้หัวหน้างาน ผู้จัดการ
หรือสายด่วนให้ความช่วยเหลือทราบ
(หรือใช้บริการการขอคาปรึกษา
อื่นๆ)

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

2.5.9 การรายงานการกระทาผิดกฎหมาย และจริยธรรม

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
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บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)
2.5.10.2 การแจ้งการกระทาความผิดด้วยตนเอง
การแจ้งการกระทาความผิดต่อหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเคด้วย
ตนเอง จะได้รับการลดหย่อนโทษเมื่อมีการตัดสินลงโทษทางวินัย

2.5.11 การยกเลิก และการแก้ไขเงื่อนไขของ
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
2.5.11.1 ขั้นตอนการยกเลิก และการแก้ไข
คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจและซีเอสอาร์ของทีดีเค
อาจมีการ
พิจารณายกเลิก หรือการแก้ไข เงื่อนไขใดในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ทีดีเคฉบับนี้ โดยเสนอการยกเลิกหรือแก้ไขดังกล่าวกับคณะกรรมการบริษท
ั
ทีดีเค ซึ่งเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการยกเลิกหรือแก้ไข
2.5.11.2 บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ลงมติเมื่อ:
แก้ไขเมื่อ:
แก้ไขเมื่อ:
แก้ไขเมื่อ:
แก้ไขเมื่อ:
แก้ไขเมื่อ:
แก้ไขเมื่อ:
แก้ไขเมื่อ:
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23 เมษายน 2545
26 กันยายน 2545 เพิ่มเติมโครงการ
1 กรกฎาคม 2546 เพิ่มเติมจริยธรรมนี้ใช้กับเจ้าหน้าที่อาวุโส
ฝ่ายการเงิน กรรมการ และเจ้าหน้าที่อาวุโสของทีดีเค
29 มิถุนายน 2547 เพิ่มเติมบทบัญญัติ
25 พฤษภาคม 2548 เปลี่ยนชื่อ สภาพการทางาน ฯลฯ
1 ตุลาคม 2554 แก้ไขทั้งหมด
1 เมษายน 2558 เพิ่มเติมข้อมูลสายด่วนให้ความช่วยเหลือ
1 สิงหาคม 2559 แก้ไขข้อมูลสายด่วนให้ความช่วยเหลือ

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

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

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

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

บันทึก

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

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)
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44

คอลัมน์
การก่อตั้งของทีดีเค
ในปี พ.ศ. 2473 ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of
Technology) ดร. โยโกโร กาโตะ และ ดร. ทาเกชิ ทาเกอิ ได้คิดค้น “เฟอร์
ไรท์” (Ferrite) ขึ้น ซึ่งเป็นแร่แม่เหล็กเซรามิกที่มีออกไชด์ของเหล็กและ
แร่ธาตุอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ ดร. กาโตะ กล่าวว่า “งานคิดค้นเป็น
แหล่งกาเนิดของอุตสาหกรรมที่แท้จริง” คากล่าวนี้ทาให้ คุณเคนโซ ไซโตะ
ได้เกิดแรงบันดาลใจในการก่อตั้ง ทีดีเค คอร์ปอเรชั่น ขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
พ.ศ. 2478 (เดิมชื่อ Tokyo Denki Kogyo K.K.) เพื่อที่จะทาตลาด และขาย
วัตถุที่คิดค้นขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
ขณะที่ยังไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ “เฟอร์ไรท์” จะสามารถทาตลาดได้หรือไม่
เขาต้องใช้ “ความกล้า” เพื่อจะไปให้ถึง “วิสัยทัศน์” และด้วยความร่วมมือจาก
สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า “เฟอร์ไรท์ คอร์” จึงได้
เกิดขึ้นและออกขายไปทั่วโลกในปี พ.ศ. 2480 โดยผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกนาไป
ใช้กบ
ั เครือ
่ งมือสื่อสารและวิทยุไร้สายของญี่ปุ่น
เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครัง้
ที่ 2 ทีดีเคได้ขายผลิตภัณฑ์นี้ไปกว่า 5 ล้านหน่วย เป็นการสร้างพื้นฐานของ
ความไว้วางใจให้กับบริษท
ั การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่านี้ ทาให้
ทีดเี คมีชอ
ื่ เสียงเรื่องการคิดค้นมาตั้งแต่เริ่มต้น
และยังคงเป็นจุดแข็งของ
บริษัทจนถึงปัจจุบันนี้ และเป็นที่มาของคติพจน์ของบริษัท “มีส่วนช่วยส่งเสริม
วัฒนธรรมและสังคมด้วยความสร้างสรรค์” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510

ประธานคนแรกของ ทีดีเค,
คุณเคนโซ ไซโตะ
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คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

บิดาของ “เฟอร์ไรท์” ดร. โยโกโร กาโตะ (ซ้าย)
และ ดร. ทาเกชิ ทาเกอิ (ขวา)

กลุ่มบริษัททีดีเคประกอบด้วยบริษัททีดีเค และบริษัทในเครืออื่นๆ คติพจน์
และหลักการของบริษัทเป็นสิ่งสาคัญที่สุด
ท่ามกลางความหลากหลาย
ขององค์กรและวัฒนธรรมในกลุ่มบริษัททีดีเค

คอลัมน์

สมาชิกทุกท่านจึงต้องเข้าใจ และปฏิบัตต
ิ ามคติพจน์และค่านิยมของทีดีเค
เพื่อให้มีวัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึ่งเดียวกัน
เราจึงต้องมีเจตนารมณ์
“ทีดีเครวมกันเป็นหนึ่งเดียว” ร่วมกัน ซึ่งสมาชิทุกท่านจะต้อง (i) คิด
และทาในฐานะสมาชิกทีดีเค (ii) รวมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยพยายามทลาย
กาแพงระหว่างแผนกและองค์กรออก (iii) พยายามอย่างต่อเนื่องในการ
สร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า และที่สาคัญที่สด
ุ เพื่อ
สังคมที่ดีกว่า

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

ทุกคนจะต้องมีวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นความคิด พฤติกรรม
การให้เกียรติกัน วัฒนธรรมองค์กรจะเป็นตัวเชื่อมผู้คนในองค์กรเข้าหากัน
และจะช่วยให้ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรดีขึ้น

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

กลุ่มบริษัททีดีเคสนับสนุนเรื่องโลกาภิวัฒน์
เพื่อความสามารถในการ
ประสานงานกับลูกค้า
และการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
กลุ่มบริษัททีดีเคเคารพในบุคลิกส่วนบุคคล และความเป็นปัจเจกชนของ
พนักงานทุกท่าน เราจะให้ความรู้กับทุกท่านไม่ว่าจะมีสัญชาติ เชื้อชาติ
เพศ ศาสนา หรือฐานะทางสังคมแบบใด

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

ทีดีเครวมกันเป็นหนึ่งเดียว
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คอลัมน์
ทีดีเค: เกิดจากกระต่ายแองโกร่า
ก่อนจะมีการจัดตั้งทีดีเคขึน
้ ประธานทีดีเคท่านแรก คุณเคนโซ ไซโตะ ได้เคย
ทาธุรกิจหลากหลายประเภทมาก่อน
แต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จ
และไม่
สามารถทาให้ความฝันในการทาให้ความยากจนที่บ้านเกิดของเขา ที่จังหวัด
อากิตะ ประเทศญี่ปุ่นหมดไป หรือเจริญขึ้นได้ ในฤดูหนาวชาวบ้านในจังหวัด
อากิตะจะลาบากมาก เพราะรายได้หลักมาจากการเพาะปลูกเท่านั้น พอถึงฤดู
หนาวจึงไม่สามารถทาการเกษตรได้
ชีวิตของชาวบ้านจึงเหมือนอยู่ระหว่าง
ความเป็นกับความตายอยู่ตลอด นี่เองจึงเป็นแรงผลักดันที่ทาให้เขามุ่งมั่นที่
จะประสบความสาเร็จให้ได้
ธุรกิจแรกๆ ของคุณไซโตะ คือ การค้าขนกระต่ายแองโกร่า แต่ก็ไม่ประสบ
ความสาเร็จเพราะไม่มีลูกค้าเลยแต่เขาไม่ยอมแพ้ เขาเอาตัวอย่างขนกระต่าย
ขึ้นรถไฟรอบกลางคืน
ด้วยความตั้งใจจะไปโตเกียวเพื่อพบกับประธานของ
บริษัททอผ้า คาเนกาฟูชิ ซึ่งเป็นบริษัทผ้าชั้นนาของญี่ปุ่นในขณะนั้น แม้จะ
ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า
แต่เขาก็ได้รับอนุญาตให้พบกับประธานบริษัท
คุณซูดะ ได้ 3 นาที แต่ประธานซูดะประทับใจกับการอธิบายสินค้าของนาย
ไซโตะมากจนอยู่คุยกันนานกว่า 1 ชั่วโมง และตกลงทีจ
่ ะให้เงินช่วยเหลือ
ธุรกิจของคุณไซโตะ
สุดท้ายแล้ว
ถึงแม้ธุรกิจขนกระต่ายแองโกร่าจะไม่ประสบความสาเร็จก็ตาม
แต่ประธานซูดะ ซึ่งประทับใจกับความมุ่งมั่นของคุณไซโตะ จึงได้มอบเงิน
ก้อนใหญ่เป็นการลงทุนร่วมกันในการเปิดบริษัททีดีเค
เพียงเพราะความ
เชื่อมั่นในคุณไซโตะ
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[กระต่ายแองโกร่า]

คอลัมน์

(มาตรฐานการดาเนินธุรกิจขององค์กร)

บทที่ 2 หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดเี ค

เป็นกระต่ายที่มีถิ่นกาเนิดจากแองโกร่า (ปัจจุบัน คือ เมืองหลวงของ
ประเทศตุรกี) แต่มีการพัฒนาพันธุ์ในอังกฤษและฝรั่งเศส กระต่ายชนิดนี้มี
ขนยาวและนุ่ม โดยที่ตัวหนึ่งสามารถให้ขนได้ประมาณ 500 กรัมจากการ
โกนปีละ 3-5 ครั้ง ขนชนิดนี้มีน้าหนักเบาและทนความร้อนสูงได้ จึงใช้
ผลิตผ้าขนสัตว์ที่มีคุณภาพสูง

บทที่ 1 ปรัชญาจริยธรรมองค์กร

หากไม่ได้มีการพบกันของ 2 ท่านนี้ผ่านธุรกิจขนกระต่ายแองโกร่าแล้ว คง
ไม่มีบริษัททีดีเค ในวันนี้คุณไซโตะ เคยพูดว่า “คนเราจะทาให้ธุรกิจ
ประสบความสาเร็จได้ ด้วยการทางานจากใจที่มุ่งจะทาเพื่อสังคม และจาก
ความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ แม้จะพบกับอุปสรรคมากเพียงใดก็ตาม”

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
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กฎบัตรการประพฤติตนในองค์กร
กลุ่มบริษัททีดีเค
ทราบดีถึงบทบาทของตนในการแก้ไขปัญหาทางสังคม
โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการให้ความช่วยเหลือกลับคืนสู่สังคม กลุ่ม
บริษัททีดีเค เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบที่เป็นสากล และจะทาหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยจริยธรรมอย่างแรงกล้า เพื่อที่จะสร้างสังคมที่ยงั่ ยืน ตามหลักการ 10 ข้อ
ดังนี้
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1

กลุ่มบริษัททีดีเค ต้องพยายามให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจ ความ
ไว้วางใจ และการสนับสนุนของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการผลิต และการส่งมอบ
สินค้าและบริการที่ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

2

กลุ่มบริษัททีดีเค
ต้องแข่งขันและดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
โปร่งใส และเสรี กลุ่มบริษัททีดีเค ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
กับหน่วยงานราชการและการเมือง

3

นอกจากการสื่อสารกับผู้มส
ี ่วนได้ส่วนเสียแล้ว กลุ่มบริษัททีดีเค
ต้องสื่อสารกับสังคมในวงกว้างอย่างสม่าเสมอ และต้องเปิดเผย
ข้อมูลองค์กรอย่างเป็นธรรม และต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
ทางธุรกิจ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า และผู้ส่งมอบ รวมถึง
ข้อมูลของบุคคลอื่นๆ ด้วย

4

กลุ่มบริษัททีดีเค ต้องเคารพความแตกต่าง บุคลิกภาพส่วน
บุคคล และความเป็นปัจเจกชนของพนักงาน และต้องแน่ใจว่า
สภาพในการทางานนั้น
มีสภาพแวดล้อมการทางานที่สะดวก
สบาย และปลอดภัย เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการ
ทางาน

5

กลุ่มบริษัททีดีเค ต้องรักษ์โลกนี้อยู่เสมอ และต้องมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
เราทราบดีว่ากิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการท้าทายของมนุษย์ในโลกนี้ และต้องสนับสนุน
การดาเนินการต่อไป

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค

6

กลุ่มบริษัททีดีเค ในฐานะที่เป็น “พลเมืองบริษัทที่ดี” ต้องอยู่
ร่วมกับสังคมอย่างสงบสุขอยู่เสมอ โดยการคืนประโยชน์กลับสู่
สังคม รวมถึงกิจกรรมทางการกีฬา วัฒนธรรม ศิลปะ และการ
เป็นอาสาสมัคร

7

กลุ่มบริษัททีดีเค
ต้องไม่สนับสนุน
และไม่สร้างสัมพันธ์กับ
องค์กร หรือหน่วยงานใด ที่ทาการคุกคามต่อความเป็นระเบียบ
ของสังคม และความปลอดภัยของประชาชน

8

กลุ่มบริษัททีดีเค ต้องทาการปรับองค์กรให้เป็นไปตามกิจกรรม
การบริหารองค์กรอย่างสากล และต้องดาเนินการโดยคานึงถึง
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นหลัก รวมถึงการดาเนินให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบของแต่ละประเทศ และภูมิภาค และเคารพต่อกฎ
สากลรวมถึงสิทธิมนุษยชน

9

ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัททีดีเค ทราบดีถึงบทบาทของตน
ตามเจตนารมณ์ของกฎบัตรนี้ และจะทาหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่า
กลุ่มบริษัททีดีเค และบริษัทในเครือจะปฏิบัตต
ิ าม และสนับสนุน
ให้หุ้นส่วนธุรกิจทาเช่นเดียวกันด้วย นอกจากนี้ ผู้บริหารสูงสุด
ของกลุ่มบริษัททีดีเค ต้องใส่ใจทุกความคิดเห็นทั้งภายในและ
ภายนอก และจัดทาระบบการดาเนินงานภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของกฎบัตรนี้

10

ในกรณีที่กฎบัตรนี้ได้ถูกฝ่าฝืน
ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัท
ทีดีเค มีหน้าที่ในการหาสาเหตุ ทาการแก้ไข และหาวิธีป้องกัน
การกระทาฝ่าฝืนนี้ในอนาคต ขณะเดียวกัน ผู้บริหารสูงสุดของ
กลุ่มบริษัททีดีเค ต้องเปิดเผยข้อมูลที่จาเป็นทันที และอย่าง
ถูกต้อง รวมถึงรับผิดชอบต่อข้อมูล และต้องแจกแจงผู้มีอานาจ
หน้าที่ทาการลงโทษที่เหมาะสมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิดตามความเหมาะสมไม่เว้นแม้แต่ตนเอง

คู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของทีดีเค
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ั ทีดีเค ใน
การแก้ไขปัญหาทางสังคมโดยการใช้ปรัชญาจริยธรรมองค์กร
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วิญญาณที่รวมเข้าไว้ในวิสัยทัศน์องค์กรและค่านิยมองค์กร อันจะนาไปสู่การมี
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