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1. สาสน์จากประธาน
สวสัด ีพนักงานกลุม่บรษิทั โตโยตา้ ทโูช ทุกท่าน

ในหนา้ 5 ของเอกสารฉบบันี้ ไดร้ะบถุงึ จรรยาบรรณ และ จรยิธรรม 10 ขอ้ ส าหรบั
พนักงานทุกคนในกลุม่บรษิทั โตโยตา้ ทโูช นโยบายนีเ้ป็นผลมาจากความรว่มมอือย่าง
กระตอืรอืลน้ของสมาชกิโครงการ Sunshine ซึง่ไดเ้ร ิม่โครงการเมือ่ปี 2014 เพือ่รเิร ิม่
การพฒันาวฒันธรรมองคก์รของเรา สมาชกิโครงการ Sunshine ซึง่เป็นพนักงานจาก
หลายๆชาติ ไดร้ว่มกนัรา่งแนวทางปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั และ สรา้งจรยิธรรม
ในการปฏบิตังิาน แนวทางปฏบิตัเิหลา่นีส้ะทอ้นถงึความจรงิจงัของผูบ้รหิารกลุม่บรษิทั
โตโยตา้ ทโูช ในการพจิารณาประเด็นต่างๆทีย่งัมขีอ้สงสยั ตามทีไ่ดร้บัจากพนักงาน
ผมใหค้ ามั่นว่าผมจะใหค้วามสนใจในแนวทางปฏบิตัเิหลา่นีเ้พือ่ใหบ้รรลถุงึหนา้ทีข่อง
ผูบ้รหิารสงูสดุ

ท่านคงไดย้นิขอ้ความจากผมซ า้ๆกนัว่า ในการเร ิม่ท าสิง่ใดขอใหแ้น่ใจว่าสิง่ทีท่ าเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั และมาตรฐานดา้นจรยิธรรมของบรษิทั การฝ่าฝืน
จรรยาบรรณ และ จรยิธรรม เป็นเร ือ่งทีไ่ม่สามารถยอมรบัได ้ แมว้่าผลของการกระท าจะ
เป็นสิง่ทีท่ าใหล้กูคา้ของเราจะมไีดร้บัความพอใจ หรอืสามารถสรา้งผลก าไรจ านวนมาก
ขอใหเ้ราเป็นองคก์รทีทุ่กคนมคีวามภมูใิจว่าเรามคีวามยดึมั่นในจรยิธรรม ในการ
จ าหน่ายสนิคา้และใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพได ้

กลุม่ของโตโยตา้ ทโูชไดร้บัประโยชนจ์ากธรรมเนียมการกระจายขอ้มูลอย่างทั่วถงึ และมี
การหารอืรว่มกนัในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง ขอใหเ้ราท างานโดยยดึถอืธรรมเนียมนีเ้พือ่
เสรมิสรา้งโลกโดย สนิคา้, บรกิาร, และ การปฏบิตัิ งานของเรา ขอใหเ้รารว่มกนัใหก้าร
สนับสนุนการใหป้ระโยชนอ์ย่างยัง่ยนืต่อประชากร, ต่อสงัคม และต่อโลก ในการ
ปฏบิตังิานของเราขอใหร้ะมดัระวงัไม่ใหม้กีารละเมดิ จรรยาบรรณ และ จรยิธรรม ตามที่

ระบใุนเอกสารฉบบันี้

1 กรกฎาคม 2559
จนุ คารเูบะ
ประธาน
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2. ปรชัญาพืน้ฐาน

ปรชัญาของ

บรษิทั

เจรญิรุง่เรอืงไปพรอ้มกบั พลเมอืง สงัคม และ โลก  
บรษิทัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเป็นบรษิทัทีส่รา้งคณุค่า เพือ่สนับสนุน
การสรา้งสงัคมใหเ้จรญิรุง่เรอืง

แนวปฏบิตัิ

ทาง

พฤตกิรรม

ในการเป็นพนักงานทีด่ขีองบรษิทั เราจะ:
 มกีารปฏบิตังิานทีโ่ปรง่ใสและเป็นธรรม
 มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม
 มกีารสรา้งสรรและสรา้งมูลคา่เพิม่ และ
 เคารพในตวับคุคล และสรา้งสถานทีท่ างานใหน่้าอยู่

Global
Code of Conduct & Ethics

Fundamental
Philosophy

Vision

Long-term 
business plan

and annual plan

“Shokon”
A passion 

for business “Genchi, Genbutsu, 

Genjitsu”
On sight, hands on, In 

touch

“Team Power”
Teamwork

The Toyota Tsusho Group Way
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3. นโยบายจรรยาบรรณและจรยิธรรม
(10 ประการ)

1) เรายดึมั่นใน "ความปลอดภยั" เพือ่สรา้งความสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานทีป่ลอดภยั และไม่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ

2) เราจะปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ 
กฎหมายตอ่ตา้นการทุจรติ, กฎหมายตอ่ตา้นการคา้ผูกขาดและกฎหมายการ
แขง่ขนัทางการคา้, และกฎหมายรวมถงึระเบยีบตา่งๆทีเ่กีย่วกบัการคา้

3) เรายดึมั่นในการท ารายงานทางการเงนิใหถ้กูตอ้งและแม่นย า

4) เรามกีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบทัง้หลายของบรษิทั

5) เราจะปฏบิตังิานอยา่งซือ่สตัยส์จุรติ และมคีวามโปรง่ใส รวมทัง้รกัษาและ
สรา้งความเชือ่ถอืในระหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

6) เราจะใหค้วามชว่ยเหลอืสนับสนุนในการพฒันาสงัคมอยา่งยัง่ยนื

7) เราจะปฏบิตัติามและสง่เสรมิการปฏบิตังิานของบรษิทั ใหเ้ป็นมิตรตอ่
สิง่แวดลอ้ม

8) เราจะเพิม่มูลคา่โดยนวตักรรม และม ี"ไคเซน็" (การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง)

9) เราจะเคารพตอ่สทิธมินุษยชน

10) เราจะยอมรบัความหลากหลายของบุคคลตา่งๆทีอ่ยูร่ว่มกนัภายในบรษิทั 
และ ภายในสงัคม
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4. ผงัยนืยนัจรรยาบรรณและ
จรยิธรรม 

6

สิง่เหล่านี้ เป็นไปตามจรรยาบรรณและจรยิธรรม

หรอืไม่?

เร ิม่ตน้

เป็นไปตาม

กฎของบรษิทั

ใชห่รอืไม่?
ใช่

ทา่นมคีวาม

ภูมใิจทีไ่ดบ้อก

ใหส้มาชกิใน

ครอบครวัทราบ

เร ือ่งเหล่านี้

หรอืไม่?

มสี่วนชว่ยส่

รา้งเสรมิสงัคม

ใชห่รอืไม่? 

มสีว่นชว่ยรกัษา

สิง่แวดลอ้มอยา่ง
ยัง่ยนืหรอืไม่? 

ไม่ใช่มคีวาม

ปลอดภยัและ

ไม่เป็น

อนัตรายตอ่

สุขภาพใช่

หรอืไม่?

ไมค่วรท า

อาจเกดิผลเสยี
ตอ่บรษิทั

ถกู

กฎหมาย

ใช่

หรอืไม่?

เคารพใน

สทิธิ

มนุษยชน

หรอืไม่?

ใช่

ด าเนินการ

ตอ่ไปได ้

ไมค่วรท า

อาจเกดิผลเสยีตอ่
บรษิทั

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่ ใช่

ไม่ใช่

ใช่



5. นโยบายจรรยาบรรณและจรยิธรรม
(ส่วนขยายความ)

1) เรายดึม ัน่ใน "ความปลอดภยั" เพือ่สรา้งสภาพ 
แวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและไม่เป็น
อนัตรายตอ่สุขภาพ

ความปลอดภยั และสขุภาพของพนักงาน ถอืเป็นพืน้ฐานในการ
ด าเนินงานของบรษิทั

ดงัน้ัน, 
• เราตอ้งวางมาตรการทีเ่หมาะสมในการท างาน เพือ่ป้องกนัอนัตราย
และสขุภาพของทุกคนและ บุคคลตา่งๆทีไ่ดร้บัผลจากการปฏบิตังิาน
ของบรษิทั
• เราตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย, กฏระเบยีบตา่งๆ และ มาตรฐานการ
ปฏบิตังิานภายใน ทีเ่กีย่วขอ้งกบั ความปลอดภยั และสขุภาพ
•  เราจะเขา้รว่มการฝึกอบรมและ จะรเิร ิม่มาตรการเกีย่วกบั ความ
ปลอดภยั และ สขุภาพ อยา่งแข็งขนั
•  เราจะพฒันาและน าระบบการบรหิาร ความปลอดภยั และสขุภาพ 
มาใช ้
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2) เราจะปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบต่างๆที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึ กฎหมายตอ่ตา้นการทุจรติ, 
กฎหมายตอ่ตา้นการคา้ผูกขาดและกฎหมายการ
แข่งขนัทางการคา้, และกฎหมายรวมถงึระเบยีบ
ตา่งๆเกีย่วกบัการคา้

การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ถอืเป็นขอ้บงัคบัในการปฏบิตังิานทุก
ประเภทของบรษิทั การฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบยีบแมเ้พยีงคร ัง้เดยีว อาจกอ่ให ้
เกดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อชือ่เสยีง และ คณุค่าของบรษิทั
ดงัน้ัน, 
• เราตอ้งสรา้งความเขา้ใจและปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบ (รวมถงึกฎหมายและ
ระเบยีบระหว่างประเทศ) ซึง่มผีลบงัคบัใชภ้ายในขอบเขตความรบัผดิชอบของบรษิทั 
อย่างเครง่ครดัตลอดเวลา
• ในกรณีทีม่ปีระเด็นทางกฎหมายทีไ่ม่แน่ใจ เราตอ้งหารอืกบัฝ่ายกฎหมายของ
บรษิทั หรอื ทีป่รกึษากฏหมายภายนอก ทีเ่ช ือ่ถอืได ้
•  เราตอ้งรายงานการฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบยีบ ตามชอ่งทางทีเ่หมาะสมทีไ่ด ้
ก าหนดไว ้

การฝ่าฝืน กฎหมายดา้นการต่อตา้นการทุจรติ, กฎหมายต่อตา้นการคา้ผูกขาดและ
กฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ แมเ้พยีงคร ัง้เดยีว อาจท าใหบ้รษิทัหรอืบคุคลากร
ถกูลงโทษอย่างรนุแรง หรอื ถกูฟ้องรอ้งในทางอาญา และท าใหบ้รษิทัหรอืบุคคลากร
สญูเสยีชือ่เสยีงทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืมาได ้
ดงัน้ัน,
• เราตอ้งศกึษา กฎหมายและระเบยีบต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั การต่อตา้นการทุจรติ, การ
ต่อตา้นการคา้ผูกขาดและกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้, และกฎหมายรวมถงึ
ระเบยีบต่างๆเกีย่วกบัการคา้และ ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเหลา่น้ันอย่างเครง่ครดั
• เราจะไม่มกีารใหห้รอืรบั ของก านัล, การเลีย้งอาหาร หรอื ใหก้ารเลีย้งรบัรอง ทีม่ี
วตัถปุระสงคข์ดัต่อกฏหมาย หรอืสอ่ไปในทางทุจรติ หรอืขดัต่อจรยิธรรม
• เราตอ้งแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม และหลกีเลีย่งการกระท าทีอ่าจน าไปสูก่ารฝ่าฝืน
กฎหมายต่อตา้นการคา้ผูกขาดและกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้
• เราตอ้งมคีวามระมดัระวงัเป็นพเิศษเมือ่พบกบัคู่แขง่ และใหห้ลกีเลีย่งการพูดคยุใน
ขอ้มูลทีอ่่อนไหวต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึ สว่นแบ่งตลาด, แผนการ
ตลาด, ราคา และ นโยบายทางดา้นราคา
• เราตอ้งทราบว่ามขีอ้หา้มในการสง่สนิคา้บางชนิด ไปยงัสถานทีบ่างแห่ง หรอื ผูซ้ ือ้
บางราย รวมทัง้แน่ใจว่าธรุกรรมระหว่างประเทศทีท่ าเป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง
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3) เรายดึม ัน่ในการท ารายงานทางการเงินใหถู้กตอ้ง
และแม่นย า

ในฐานะบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ความถกูตอ้งแม่นย า
ของขอ้มูลทางการเงนิถอืเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัเราและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี

ดงัน้ัน,
• เราตอ้งสอบทานตวัเลขทีจ่ะรายงาน อยา่งเขม้งวด
• เราตอ้งปฏบิตัติามกฎและหลกัเกณฑท์างบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
• เราตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทางการเงนิใหท้นัตอ่เวลา, มคีวามแม่นย า และ 
ไม่กอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ
• ขอ้มูลส าหรบัธรุกรรมทกุรายการตอ้ง เช ือ่ถอืได,้ ถกูตอ้งแม่นย า และ
สามารถตรวจสอบได ้
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4) เรามกีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบของบรษิทั

• เราตอ้งมคีวามเขา้ใจและปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัทัง้หมดของ
บรษิทัฯ
• หากมกีารละเมดิขอ้บงัคบัใดๆของบรษิทัฯตอ้งสามารถอธบิายได ้และ
ตอ้งเขา้ใจวา่การละเมดิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯอาจน าไปสูก่ารลงโทษทาง
วนัิย
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ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานทีด่ขีองบรษิทัฯ เรายดึมั่นในความซือ่สตัยส์จุรติ 
และความโปรง่ใส เกนิกวา่ทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรอื กฎของบรษิทั เรา
เชือ่วา่การสรา้งความเชือ่ถอืเหลา่นีใ้หม้กีบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี จะเป็น
พืน้ฐานในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ

ดงัน้ัน
• เราจะไม่ค านึงถงึเฉพาะผลก าไร แตเ่ราจะพจิารณาถงึประโยชนท์ัง้หมด
ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และ เราจะสรา้งความเชือ่ถอืตอ่บคุคลเหลา่น้ัน
• เราจะปฏบิตังิานของบรษิทัเฉพาะทีไ่ม่ขดัตอ่จรยิธรรม ทัง้ทีย่ดึถอืโดย
ทอ้งถิน่ และ ทีเ่ป็นสากล
•  เราตอ้งรกัษาและปกป้องขอ้มูลอนัเป็นทีป่กปิด ทัง้ทีเ่ป็นสว่นบุคคล, 
ทรพัยส์นิทางปัญญา, และ ความลบัทางการคา้ ทัง้ของเราและบคุคลหรอื
องคก์รอืน่
•  เราตอ้งไม่ตดิตอ่กบัผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการประกอบอาชญากรรม 
หรอื การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย
•  เราตอ้งไม่สรา้งขอ้ความทีเ่ป็นเท็จ หรอื ขอ้ความทีอ่าจสรา้งความเขา้ใจ
ผดิ หรอื มพีฤตกิรรมในทางทีไ่ม่ด ีหรอื กลา่วรา้ยตอ่ผูอ้ืน่ ในกรณีทีเ่กดิ
ขอ้ผดิพลาด เราจะด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที
•เราตอ้งเปิดเผยการกระท าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขดักนัแห่งผลประโยชน ์
ภายใตค้วามรบัผดิชอบของเราตอ่บรษิทัฯ และ ไม่ถอืผลประโยชนส์่วนตวั
เหนือประโยชนข์องบรษิทัฯ
•  เราตอ้งไม่ใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ นอกเหนือจากการด าเนินธรุกจิของ
บรษิทัฯ
•   เราจะไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยใช ้
ขอ้มูลภายใน

5) เราจะปฏบิตังิานอย่างซือ่สตัยสุ์จรติ และมคีวาม
โปรง่ใส รวมทัง้รกัษาและสรา้งความเชือ่ถอืใน
ระหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
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6) เราจะใหค้วามชว่ยเหลอืและสนบัสนุนในการ
พฒันาชมุชนอย่างย ัง่ยนื

เราเชือ่มั่นวา่ ค าตอบในการพฒันาอยา่งยัง่ยนืคอืการเขา้มสีว่นรว่มใน
การชว่ยพฒันากบัพลเมอืง, สงัคม และ โลก

ดงัน้ัน, 
•  ในการรว่มท างานกบัธรุกจิภายในทอ้งถิน่, ชมุชน, องคก์รราชการ ทัว่
โลก เราจะตระหนักถงึความตอ้งการของสงัคมในแตล่ะพืน้ที ่และใหค้วาม
ชว่ยเหลอืในการสรา้งพืน้ฐานทีย่ ัง่ยนื ในการพฒันาอตุสาหกรรม และ 
เศรษฐกจิ
•  เราจะสง่เสรมิกจิกรรมการใหค้วามชว่ยเหลอืสงัคมทัว่โลก โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ ในเร ือ่งของ การศกึษา, สวสัดกิารสงัคม, และ สิง่แวดลอ้ม
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7) เราจะสง่เสรมิกจิกรรมการรกัษาสิง่แวดลอ้มของ
บรษิทัฯ

การปรบัการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้ม เป็นสิง่ทีม่อียู่
ในปรชัญาพืน้ฐานของบรษิทั

ดงัน้ัน, 
•  เราตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานการรกัษาสิง่แวดลอ้ม ที่
ก าหนดในทอ้งถิน่ และ ทีเ่ป็นสากล อยา่งเครง่ครดั
• เราจะพฒันาเทคโนโลย,ี บรกิาร, สนิคา้ และ รปูแบบของธรุกจิ ให ้
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
• ในการด าเนินธรุกจิของเรา เราจะลดของเสยี, จะน าวสัดกุลบัมาใช ้
ซ า้ และ จะน าทรพัยากรกลบัมาใชห้มุนเวยีน
• ในการด าเนินธรุกจิ เราจะค านึงถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
•  เราจะตดิตามและวดัผลกระทบจากการท าธรุกจิของเราทีม่ตีอ่
สิง่แวดลอ้ม โดยระบบบรหิารสิง่แวดลอ้มของเรา
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8) เราจะเพิม่มูลคา่โดยนวตักรรม และม ี"ไคเซน็" 
(การพฒันาอย่างตอ่เน่ือง)

เพือ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนืและใหค้วามชว่ยเหลอืตอ่สงัคมที่
เปลีย่นแปลงไป เรายดึมั่นทีจ่ะสรา้งความคดิใหม่และสรา้งคณุคา่ ใหก้บั
สงัคม โดยพฒันาการปฏบิตังิานของบรษิทัอยา่งตอ่เน่ือง

ดงัน้ัน, 
•เราจะประสานความคดิ, เทคโนโลย,ี และความช านาญตา่งๆเขา้
ดว้ยกนั โดยใชเ้ครอืขา่ยของเราและระบบหว่งโซแ่ห่งมูลคา่ทีม่อียูท่ ัว่
โลก
•  เราจะปรบัปรงุรปูแบบและกระบวนการทางธรุกจิอยา่งตอ่เน่ืองตาม
หลกัการ PDCA และ กจิกรรม"ไคเซน็"
•  เราจะขยายนวตักรรม และ พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ไปยงัห่วงโซแ่ห่ง
มูลคา่และไปยงัธรุกจิใหม่
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9) เราจะเคารพตอ่สทิธมินุษยชน

การเคารพความเป็นบุคคลน้ัน อยูใ่นปรชัญาพืน้ฐานของบรษิทัเรา เราจะ
ไม่ยอมใหม้กีารละเมดิสทิธมินุษยชน

โดยเฉพาะอยา่งยิง่:  
•  เราจะไม่เขา้รว่มหรอืเขา้เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิใดๆ ซึง่ไม่ใหเ้กยีรตติอ่ความ
เป็นมนุษย ์
• เราตอ้งไม่มกีารกดีกนัแบ่งแยกไม่วา่จะเป็น เพศ, เช ือ้ชาต,ิ สผีวิ, ศาสนา, 
สญัชาตหิรอืถิน่ก าเนิด
•  เราจะไม่เขา้รว่มหรอืเขา้เกีย่วขอ้งกบัการใชแ้รงงานเด็ก, การคา้มนุษย,์
หรอืการกดขีบ่งัคบัการใชแ้รงงานไม่วา่ในรปูแบบใดๆ
•   เราตอ้งตอ่ตา้นการคกุคามไม่วา่จะเป็นในรปูแบบใด
•  เราตอ้งไม่ตดิตอ่กบัธรุกจิหรอืบุคคลใดๆ ซึง่มสีว่นรว่มหรอืเกีย่วขอ้งกบั
การละเมดิสทิธมินุษยชน
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10 ) เราจะยอมรบัความหลากหลายของบุคคลที่
อยู่รว่มกนัภายในบรษิทั และ ภายในสงัคม

เราเชือ่วา่การอยูร่ว่มกนัของความหลากหลายเป็นบอ่เกดิของการ
คดิคน้และการเตบิโต ความแตกตา่งของบคุคลภายในองคก์รของเรา
กอ่ใหเ้กดิมุมมองตา่งๆ เพือ่ตอบสนองตอ่ความเปลีย่นแปลงทีไ่ม่หยดุ
น่ิงของสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ และความตอ้งการของลกูคา้ทัว่โลก

ดงัน้ัน, 
•  เราจะสง่เสรมิสถานทีท่ างานทีบ่คุคลตา่งเชือ้ชาต,ิ แหลง่ก าเนิด, 
เพศ, อาย ุสามารถท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งคลอ่งตวั
•เราจะสนับสนุนการใหโ้อกาสใหพ้นักงานทุกคนโดยไม่ค านึงถงึ เช ือ้
ชาต,ิ แหลง่ก าเนิด, เพศ
•  เราจะสง่เสรมิใหม้กีารตดิตอ่สือ่สารระหวา่งกนั ในทุกระดบัช ัน้ของ
สมาชกิในองคก์ร และ สง่เสรมิการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งองคก์ร
•  เราจะสง่เสรมิความช านาญทไีดจ้ากการท างานรว่มกนั เพือ่ใหเ้กดิ
ความไดเ้ปรยีบทางธรุกจิ
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สิง่ส าคญั:

เพือ่ใหคู้ม่อืจรยิธรรมฉบบันีส้ามารถปฎบิตัไิดจ้รงิ
 พนักงานทุกคนจะตอ้งรายงานการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดเหลา่นี ้ผ่านทาง

ชอ่งทางทีเ่หมาะสมตามทีก่ าหนด
 บรษิทัรบัรองวา่ จะไม่มกีารลงโทษหรอืโตต้อบ แกผู่ร้ายงานการฝ่าฝืน

ขอ้ก าหนดทางจรรยาบรรณ และจรยิธรรม ทีเ่กดิขึน้จรงิ
 สมาชกิทุกคนตอ้งใหค้วามรว่มมอือยา่งเต็มทีก่บับรษิทั ในการ

สอบสวนการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของนโยบายจรรยาบรรณ และ
จรยิธรรม
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