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สาํนักงานสง่เสรมิความรับผดิชอบตอ่สงัคม หมายเลข 119-04 

22 กนัยายน 2557 

 

คาํอธบิายเพิ�มเตมิของ 
หลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิของทดีเีค 

 

กลุม่บรษัิททดีเีค ไดจั้ดตั )งหลกัจรรยาบรรณทางธรุกจิของทดีเีค เพื.อใชเ้ป็นบรรทดัฐานการตัดสนิใจใน

กจิกรรมที.เกี.ยวขอ้งกบัการดําเนนิงานโดยกลุม่บรษัิทและพนักงานของทดีเีค  

 

ในหลายปีที.ผ่านมา ลกูคา้ไดย้กประเด็นที.พบเกี.ยวกบัหลกัจรรยาบรรณทางธรุกจิของทดีเีคหลายครั)ง 

จากการที.ไดม้าตรวจตดิตามเรื.องความรับผดิชอบตอ่สงัคมที.โรงงานของทดีเีค กลา่วคอื คําอธบิายหลัก

จรรยาบรรณทางธรุกจิของทดีเีค กวา้งเกนิไป ไมเ่ฉพาะเจาะจงในเรื.องหนึ.งเรื.องใด แมว้า่เจตนาและ

พฤตกิรรมจะมลีกัษณะที.ครอบคลมุไวห้มดแลว้ก็ตาม 

 

เพื.อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ สาํนักงานสง่เสรมิความรับผดิชอบตอ่สงัคมไดกํ้าหนดแนวทางเพื.อใช ้

ในการใหค้ําอธบิายเพิ.มเตมิสาํหรับบทบญัญัตทิี.เกี.ยวขอ้งในบทที. 3 (มาตรฐานการดําเนนิธรุกจิขององคก์ร) 

ของหลกัจรรยาบรรณทางธรุกจิของทดีเีค ในสว่นที.ไมไ่ดร้ะบไุวช้ดัเจนดงัจะกลา่วตอ่ไปนี) 

 

โปรดดคูําแนะนําที. TCSR-GL-004-01 และใชป้ระโยชนต์ามความจําเป็น 

 

[ขอ้กําหนดที.อธบิายเพิ.มเตมิ] 

 

* การคา้มนุษย ์แรงงานที.ถกูบงัคับดว้ยขอ้ผกูมัด (รวมถงึหนี)สนิ) แรงงานตามสญัญา แรงงาน

ทาส  

* การฟอกเงนิ 

*  การกรรโชก การตดิสนิบน การทจุรติประพฤตมิชิอบ การยักยอกเงนิ 

 

ซาชโิกะ นากาฮารา 

ผูจั้ดการทั.วไป 

สาํนักงานสง่เสรมิความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

 

สาํเนาถงึ:   

คณุโยเนยามา, รองประธานอาวโุส, ผูจั้ดการทั.วไป/รองผูจั้ดการทั.วไปของกลุม่ธรุกจิ ผูจั้ดการรับผดิชอบใน

สว่นงานวางแผน ประธานของผูผ้ลติรายยอ่ย ผูอํ้านวยการรับผดิชอบดา้นการตรวจสอบความรับผดิชอบตอ่

สงัคมของโรงงาน ผูจั้ดการดา้นการจัดการตรวจสอบความรับผดิชอบตอ่สงัคมโรงงาน ฝ่ายวางแผนการขาย 
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TCSR-GL-004-01 

 

เอกสารคําแนะนําหลกัจรรยาบรรณทางธรุกจิของทดีเีค (Ver. 1.0) 

 

 ตพีมิพเ์มื.อวนัที. 15 กนัยายน 2557 

 

วตัถปุระสงคข์องเอกสารคําแนะนํานี)เพื.อเป็นแนวทางนําพนักงานไปสูพ่ฤตกิรรมองคก์รของกลุม่ทดีเีค โดย

การชี)แจงเป็นลายลักษณ์อกัษรในหัวขอ้ที.ไม่ไดร้ะบรุายละเอยีดไวใ้นหลักจรรยาบรรณทางธรุกจิของทดีเีค

ดงัตอ่ไปนี) 

*การคา้มนุษย ์แรงงานที.ถูกบงัคบัดว้ยขอ้ผูกมัด (รวมถงึหนี)สนิ) แรงงานตามสญัญา แรงงานทาส  

*การฟอกเงนิ 

*การกรรโชก การตดิสนิบน การทจุรติประพฤตมิชิอบ การยักยอกเงนิ 
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1. การคา้มนุษย ์แรงงานที�ถูกบงัคบัดว้ยขอ้ผูกมดั (รวมถงึหนี)สนิ) แรงงานตามสญัญา แรงงานทาส  

 

การคา้มนุษย ์หมายถงึ การกระทําการคา้มนุษยเ์พื.อเงนิ หรอืเพื.อผลประโยชนอ์ื.นๆ ถงึแมว้า่บางคนขายตวัเอง  

(เพื.อชาํระหนี)สนิ เพื.อจัดหาเงนิที.จําเป็นสาํหรับครอบครัว เป็นตน้) หรอืพ่อแมข่ายเด็ก หรอืบคุคลใหอ้ยูใ่นสถานะ

ของการถกูบงัคบัดว้ยขอ้ผูกมัด สว่นใหญ่การคา้มนุษยจ์ะใชว้ธิกีารขนสง่ผูค้นโดยการบบีบงัคับ เชน่ การลกัพาตวั 

หรอื การลอ่ลวงพวกเขา การคา้มนุษยใ์นบางครั)งเรยีกวา่ “การลกัลอบนํามนุษยเ์ขา้ออกอยา่งผดิกฎหมาย”  

และกรมตํารวจนครบาลของญี.ปุ่ นเรยีกวา่ “การคา้มนุษย”์ 

 

วตัถปุระสงคข์องการคา้มนุษยม์หีลากหลาย รวมทั )งการบงัคับใชแ้รงงาน การแสวงหาผลประโยชนท์างเพศ  

การเปลี.ยนถา่ยอวยัวะ การผลติและการคา้ยาเสพตดิที.กําหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ หรอืการจัดหาเงนิ 

เนื.องจากความยากจน บอ่ยครั)งที.การขนสง่เหยื.อผูเ้คราะหร์า้ยนั)นเป็นการขนสง่ขา้มชาต ิตั )งแตท่ศวรรษ 2533 

โดยเฉพาะอยา่งยิ.ง ตั )งแตก่ารประชมุสภาคองเกรสโลกตอ่ตา้นการแสวงหาผลประโยชนท์างเพศในเด็กในปี 2539 

การคา้มนุษยร์ะหวา่งประเทศไดรั้บความสนใจกลา่วถงึบอ่ยครั)งขึ)น จนกลายเป็นปัญหาระหวา่งประเทศ ปัจจุบนันี) 

การคา้มนุษยเ์ป็นความผดิทางอาญาในทกุประเทศ และเป็นที.รังเกยีจของประชาคมระหวา่งประเทศ ยิ.งไปกวา่นั)น 

การคา้มนุษยเ์ป็นสิ.งตอ้งหา้มโดยอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการปราบปรามในบคุคล และการแสวงหา

ผลประโยชน์จากการคา้ประเวณีของผูอ้ ื.นที.ออกในปี 2492 ระเบยีบการป้องกนั ปราบปราม และลงโทษการคา้มนุษย์

ของอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการตอ่ตา้นอาชญากรรมขา้มชาต ิและหลกัการหมายเลข 11 ของหลักการ 

ยอรค์ยากาตา้ร ์(สทิธกิารคุม้ครองจากการแสวงหาผลประโยชนท์กุรูปแบบ การขายและการคา้มนุษย)์   

หรอืกลา่วอกีนัยหนึ.ง การคา้มนุษยใ์นวนันี)กําลงัเกดิขึ)นเป็นเรื.องใหญร่ะดบัโลก 

 

แรงงานที�ถูกบงัคบัดว้ยขอ้ผูกมดั (รวมถงึหนี)สนิ) หมายถงึ แรงงานที.ถูกควบคมุทางกายภาพ ไมม่อีสิระในการ

ทําการใดๆ การตดัสนิใจ และถูกควบคมุ 

 

แรงงานตามสญัญา (ที.เรยีกวา่เป็นทาสขี)ขา้ แรงงานทาสผกูมัด การบงัคบัใชแ้รงงานผกูมัด และแรงงานบงัคับ

ตามสญัญา) หมายถงึ ระบบการจา้งงานที.คนงานทําสญัญาจา้งงานกับนายจา้ง และทํางานในตําแหน่งที.แน่นอนใน

ระยะเวลาหนึ.ง โดยไดรั้บเพยีงอาหารและสิ.งจําเป็นในชวีติประจําวนั แตไ่มไ่ดรั้บคา่จา้งหรอืไดน้อ้ยมาก ระบบมี

ความคลา้ยคลงึอยา่งมากกบัแรงงานทาสและเป็นภัยตอ่การละเมดิตอ่เด็ก สตร ีและแรงงานเด็ก 

 

แรงงานทาส หมายถงึ แรงงานที.คนงานไมไ่ดรั้บการยอมรับวา่มศีกัดิZศรใีดๆ สทิธ ิหรอืเสรภีาพที.มนุษยค์วรจะม ี

ไดรั้บการปฏบิตัเิสมอืนเป็นทรัพยส์นิของบคุคลอื.น และอยูภ่ายใตก้ารบงัคบัควบคมุอยา่งเบ็ดเสร็จและใชกํ้าลงับงัคบั

ใหทํ้างาน 
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แนะนําเพิ�มเตมิที�จะแสดงความสอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิของทดีเีค 

3.2 กลุม่ทดีเีคและพนกังาน 

3.2.5 เง ื�อนไขการทํางาน 

 

สมาชกิกลุม่ทดีเีคจะปฏบิตัติามขอ้กําหนดอยา่งครบถว้น เป็นไปตามบรรทดัฐานระหวา่งประเทศเกี.ยวกับสทิธิ

มนุษยชนที.นอกเหนอืไปจากกฎหมายที.บงัคบัใช ้กฎระเบยีบ และขอ้บงัคับทั )งหมดที.กําหนดคา่จา้งขั )นตํ.า  

ชั.วโมงการทํางาน และสภาพการทํางานอื.นๆ นอกจากนี) กลุม่ทดีเีคจะไมใ่ชรู้ปแบบของการใชแ้รงงานเด็กในการ

ละเมดิสทิธมินุษยชนขั )นพื)นฐานใดๆ หรอืจะบงัคับใหพ้นักงานบรษัิททํางานที.ตอ่ตา้นความตั )งใจของเขา  

กลุม่ทดีเีคตอ้งมพัีนธมติรทางธุรกจิในการหา้มใชแ้รงงานเด็กและการใชกํ้าลงับงัคบัใชแ้รงงาน นอกจากนี)  

กลุม่ทดีเีคจะมุง่มั.นในการสรา้งความสมัพันธก์ับพนักงานเพื.อแกไ้ขปัญหาที.อาจเกดิขึ)น โดยใชก้ารพบปะพูดคยุ

โดยตรงกับพนักงานหรอืผูแ้ทนของพวกเขาดว้ยความเชื.อที.ดตีอ่กนั 

 

(ภาคผนวก) 

กลุม่ทดีเีคไม่สนับสนุนการคา้มนุษย ์หรอืการคา้มนุษยท์ี.เบี.ยงเบนไปจากกฎหมาย และบรรทัดฐานของสงัคม 

นอกจากนี) กลุม่ทดีเีคไม่ไดม้สีว่นร่วมใดๆ กบัแรงงานที.ถกูบงัคบัดว้ยขอ้ผูกมัด (รวมถงึหนี)สนิ) แรงงานตามสญัญา 

แรงงานทาส 
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2. การฟอกเงนิ 

 

การฟอกเงนิ หมายถงึ การกระทําเพี.อปกปิดแหลง่ที.มาของรายไดอ้นัเกดิจากการกอ่อาชญากรรม เพื.อไมใ่ห ้

สามารถสาวถงึแหลง่กําเนดิของรายไดแ้มว้า่เงนินั)นจะถกูนํามาใชใ้นตลาดทั.วไปแลว้ก็ตาม ในความหมายอื.น 

หมายถงึ การฟอก (กําจัดแหลง่ที.มาของเงนิ) และทําใหด้ใูสสะอาดไม่ผดิกฎหมายในรายได ้(เงนิสด) ที.พอกพูน 

ขึ)นดว้ยวธิกีารผดิกฎหมาย เชน่ การคา้ขายสนิคา้เถื.อน ฉอ้โกง หลกีเลี.ยงภาษี ตกแตง่บัญช ีเงนิทนุสาํหรับใหส้นิบน

เจา้หนา้ที. จดุประสงคก็์เพื.อหลบหลกีการจับกมุและการสบืสวนสอบสวนของเจา้หนา้ที.รัฐ และเพื.อใชเ้ป็นกองทนุ

สนับสนุนการกอ่อาชญากรรมครั)งใหม ่เงนิอาจถกูโยกยา้ยหลายรอบโดยใชเ้ลขบัญชปีลอม หรอืใสป่ะปนกบักองทนุ

อื.นๆ ที.ถกูตอ้งตามกฎหมายเพื.อซื)อหุน้กู ้หรอืหุน้ หรอืการบรจิาคเงนิจํานวนมากๆ อนัเป็นกลวธิแีบบดั )งเดมิ 

 

คําแนะนําเพิ�มเตมิที�แสดงความสอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิของทดีเีค 

3.3 กลุม่ทดีเีคและสงัคม 

3.3.1 การปฏบิตัติาม 

 

กลุม่ทดีเีคตอ้งปฏบิัตติามกฎหมาย กฎขอ้บงัคับ บรรทดัฐานของสงัคม และกฎระเบยีบของสงัคมอนัเป็นแนวทาง

ปฏบิตัขิองการดําเนนิธรุกจิของกลุม่ฯ สมาชกิของทดีเีคตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กับแนวโนม้โลกาภวิฒันข์องกจิกรรม

องคก์ร และการดําเนนิกจิกรรมองคก์ร โดยพจิารณาความเหมาะสมในแตล่ะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีม และ

ผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยี และดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎขอ้บงัคบัในแตล่ะประเทศ/ขอบเขต

อํานาจที.ศาลและกฏหมายครอบคลมุไปถงึ และดว้ยความเคารพตอ่ความหลากหลายของกฎระเบยีบในนานา

ประเทศรวมถงึสทิธมินุษยชน 

 

(ภาคผนวก) 

กลุม่ทดีเีคไมย่อมรับการฟอกเงนิทกุรูปแบบ – ไดแ้ก ่การไดรั้บซึ.งคา่ตอบแทนจากการกระทําทจุรติ การหลบเลี.ยง

ภาษี การตกแตง่บญัช ีตั )งเงนิทนุสาํหรับใหส้นิบนเจา้หนา้ที. หรอืวธิกีารอื.นๆ ที.เบี.ยงเบนจากกฎหมาย และ 

บรรทดัฐานทางสงัคม หรอืมรีายไดจ้ากแหลง่ที.มาที.ไมช่ดัเจน นอกจากนี) กลุม่ทดีเีคไมม่พีฤตกิรรมการโยกยา้ยเงนิ

ไปมาสูบ่ญัชปีลอม หรอืปิดบงัการซื)อหุน้กู ้หรอืหุน้ หรอืปิดบังการมสีว่นร่วมในการบรจิาค 
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3. การกรรโชก การตดิสนิบน การทุจรติประพฤตมิชิอบ การยกัยอกเงนิ 

 

การกรรโชก หมายถงึ การกระทําที.ใชป้ระโยชน์จากจดุออ่นของบคุคลอื.น และขม่ขูเ่พื.อใหไ้ดม้าซึ.งเงนิหรอืสิ.งของ 

 

การตดิสนิบน หมายถงึ การกระทําของผูจั้ดการหรอืบคุคลที.รับผดิชอบมอบเงนิ หรอืของขวัญที.เบี.ยงเบนไปจาก

กฎหมาย และบรรทดัฐานทางสงัคมใหก้ับผูม้สีว่นไดเ้สยีที.อยู่ในตําแหน่งของผูม้อํีานาจที.ไดรั้บการคาดหวงัวา่

สามารถใชอํ้านาจหนา้ที.ของเขาเพื.อประโยชนข์องผูเ้สนอสนิบนใหไ้ด ้หรอืในทางกลบักนั คอืการที.บคุคลในองคก์ร

ในตําแหน่งของผูม้อํีานาจและเป็นที.คาดวา่จะใชส้ามารถใชอํ้านาจหนา้ที.เพื.อประโยชนข์องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ไดรั้บเงนิหรอืของขวัญที.เบี.ยงเบนจากกฎหมายและบรรทัดฐานทางสงัคมจากผูม้สีว่นไดเ้สยี  

 

การทุจรติประพฤตมิชิอบ หมายถงึ การกระทําผดิกฎหมายโดยผูจั้ดการหรอืบคุคลที.รับผดิชอบละเมดิอํานาจของ

เขา/เธอ ตวัอยา่งเชน่ การใหส้นิบน สว่นใหญม่าจากขา้ราชการเพื.อผลประโยชน์สว่นตวั 

 

การยกัยอกเงนิ หมายถงึ การกระทําทจุรติตอ่ทรัพยส์นิที.จัดเก็บไวโ้ดยมวีตัถุประสงคเ์ปลี.ยนแปลง (ขโมย) 

ทรัพยส์นิดงักลา่วโดยบคุคลหรอืกลุม่บคุคล ทรัพยส์นิดงักลา่วนั)น ไดรั้บความเชื.อถอืวางใจถงึความถกูตอ้งสาํหรับ

ใชใ้นวตัถปุระสงคอ์ื.น 

 

คําแนะนําเพิ�มเตมิที�แสดงความสอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิของทดีเีค 

3.1 กจิกรรมทางธุรกจิ 

3.1.2 การรกัษาความสมัพนัธท์ ี�ดตีอ่ลูกคา้ ผูส้ง่มอบ และคูค่า้ทางธุรกจิอื�นๆ 

 

กลุม่ทดีเีคหา้มการใหแ้ละการรับสิ.งที.ใหค้วามบนัเทงิ/ของขวัญ/เงนิที.มจีดุมุง่หมายเพื.อการไดรั้บบางสิ.งตอบแทน/

การรับ/รักษาผลประโยชน์ที.ไม่เหมาะสมและสทิธพิเิศษเพื.อการดําเนนิธรุกจิทั )งในและตา่งประเทศ สมาชกิทดีเีค

ตอ้งใชว้จิารณญาณที.ดแีละดําเนนิการอยา่งระมัดระวงัและเหมาะสมเพื.อหลกีเลี.ยงการตคีวามผดิและสง่ผลกระทบ

เชงิลบตอ่ชื.อเสยีงของกลุม่ทดีเีคหรอืกลุม่สมาชกิทดีเีคกลุม่อื.นๆ นอกจากนี) สมาชกิทดีเีคตอ้งรักษาความสมัพันธท์ี.

ดตีอ่พรรคการเมอืงและหน่วยงานราชการ 

 

(ภาคผนวก) 

กลุม่ทดีเีคไม่อนุมัตกิารกระทําที.เบี.ยงเบนหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมายและบรรทดัฐานทางสงัคม เชน่ การกรรโชก  

การตดิสนิบน การทจุรติประพฤตมิชิอบ และการยักยอกเงนิ หรอืรับเงนิหรอืสิ.งของที.ผ่านการกระบวนการดงักลา่ว 

นอกจากนี) กลุม่ทดีเีคใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ.งเกี.ยวกบัการตดิสนิบนโดยปฏบิัตติาม “แนวทางปฏบิตัติอ่การตดิสนิบน” 

ที.ประกาศเมื.อวนัที. 13 พฤศจกิายน 2555 และผนวกไวใ้นหลักจรรยาบรรณทางธรุกจิของทดีเีค 


