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จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของเทสโก้ ถือเป�น
หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของเรา อีกทั�ง
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจได้จัดทำขึ�นเพื�อ
ช่วยและปกป�อง ดังนั�นการที�เราทุกคนเข้าใจกฎเกณฑ์
ที�เราต้องปฏิบัติตามและดำเนินการในสิ�งที�ได้ร�บการ
คาดหวังจากบร�ษัทจึงเป�นสิ�งที�สำคัญ ที�จะช่วยให้เรา
สามารถดูแลเพือ
� นพนักงานของเรา ให้บร�การทีด
� เี ลิศ
แก่ลูกค้า และร�กษาชื�อเสียงของเรา

หากท่านมีข้อกังวลเกี�ยวกับการทำงานของท่าน
หร�อของผู้อื�น ท่านต้องแจ้งข้อกังวลนั�นในทันที
และปร�กษา กับบุคคลที�ท่านเชื�อใจ ไม่ว่าจะเป�น
หัวหน้างานของท่าน รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบุคคล
หร�อฝ่ายกฎหมาย หร�อในกรณีทท
�ี า
่ นรูส
้ ก
ึ ต้องการ
จะแจ้งข้อกังวลแต่ไม่ตอ
้ งการเป�ดเผยชือ
� ของท่าน
ท่านสามารถแจ้งไปที�สายตรงโปร่งใสซึ�งข้อมูล
ของท่านจะถูกเก็บร�กษาเป�นความลับสูงสุด

ไม่ว่าท่านจะเป�นพนักงานใหม่ หร�อร่วมงานกับเรามา
เป�นระยะเวลาหนึ�งแล้วก็ตาม ผมอยากให้ทุกคนทำ
ความเข้าใจจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของ
เรา และสามารถนำจร�ยธรรมในการประกอบธุรกิจ
ไปใช้ควบคู่กับการปฏิบัติงานของคุณได้

เราทุกคนควรภาคภูมิใจในบร�ษัทของเราและ
ร่วมกันปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจของเราเพือ
� สร�างความเข็มแข็งใหักบ
ั ลูกค้า
ของบร�ษัทมาก ยิ�งขึ�นต่อไปในอนาคต

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของเราไม่ได้
หมายความเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎหมายและ
นโยบายต่างๆ ของบร�ษัทเท่านั�น แต่ยังหมายรวมถึง
การนำค่านิยมหลักและพฤติกรรมความเป�นผูน
้ ำของ
องค์กรมาใช้เป�นแนวทางในการปฏิบต
ั แ
ิ ละการตัดสินใจ
ของเรา เพือ
� ให้เราสามารถทำในสิง� ทีถ
� ก
ู ต้องเสมอทัง�
ต่อเพื�อนพนักงานและต่อบร�ษัท
ปกป�องพนักงานและธุรกิจของเรา

เดฟ ลูอิส

ประธานเจ้าหน้าที�บร�หารของกลุ่มเทสโก้

3

สารจาก
สมพงษ์ รุ่งนิรติศัย

ประธานกรรมการบร�หาร

พนักงานเทสโก้ โลตัส ยึดมั�นเสมอมาในการดำเนินงานด้วย
ความซือ
� สัตย์เพือ
� สร�างธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง� ยืน นอกจากนี�
เรายังดำรงไว้ซง�ึ มาตรฐานด้านจร�ยธรรมขัน
� สูงสุด เพือ
� สร�าง
ประโยชน์และเสร�มสร�างความเชือ
� มัน
� ให้กบ
ั ลูกค้า เพือ
� นพนักงาน
ซัพพลายเออร� ผู้ถือหุ้น และผู้ที�มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Business Conduct)
เป�นนโยบายสำคัญของบร�ษัท ซึ�งระบุแนวทางในการดำเนิน
ธุรกิจด้วยความซื�อสัตย์ ทั�งนี� ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ที�มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา เราจำเป�นต้องมีการพัฒนา
ปร�บปรุงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอย่างสมำเสมอ
เพื�อให้มั�นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทนั�นเป�นไปตาม

“การแจ้งข้อกังวล” (Speak Up) ยังคงเป�นหนึ�งในส่วน
สำคัญของจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที�ช่วย
ส่งเสร�มวัฒนธรรม “การทำสิ�งที�ถูกต้อง”
(Do the Right Thing) ของบร�ษท
ั โดยพนักงานทุกคนควร
แจ้งข้อกังวลเมือ
� ท่านพบเห็นพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมใดๆ
โดยท่านสามารถมั�นใจได้ว่าการรายงานของท่านนั�นจะ
ได้รบ
� การตรวจสอบ อีกทัง� ข้อมูลและการรายงานของท่าน
จะถูกเก็บเป�นความลับ ทั�งนี�บร�ษัทจะไม่เลือกปฏิบัติ
เอาผิดทางวินย
ั หร�อปล่อยให้มก
ี ารตอบโต้ หร�อกลัน
� แกล้ง
ต่อบุคคลที�แจ้งข้อมูลและข้อเท็จจร�งโดยสุจร�ต ทั�งนี�
ท่านสามารถศึกษาแนวทาง “การแจ้งข้อกังวล” เพิม
� เติม

มาตรฐานด้านจร�ยธรรมขั�นสูงสุด

ได้จากจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

ผมมีความภูมิใจที�จะแจ้งให้เพื�อนพนักงานทุกท่านทราบว่า

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี�ยวกับจรรยาบรรณใน

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจฉบับใหม่ได้จัดทำขึ�นเสร�จ
สมบูรณ์แล้ว โดยได้มีการปร�บปรุงเนื�อหาหลายประการ
นอกจากนีย
� งั ได้เปลีย
� นแปลงและเพิม
� เนือ
� หาทีส
� ำคัญสองเร�อง
คือ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงาน”
อันเป�นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (GDPR) และแนวทางการ
ปฏิบัติเกี�ยวกับเร�อง “การบร�จาคเงินเพื�อการกุศล”
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การประกอบธุรกิจ ท่านสามารถสอบถามไปยังหัวหน้างาน
ของท่านโดยตรงหร�อติดต่อไปยังฝ่ายกฎหมาย
ผ่านทางอีเมล business.integrity@tesco.com
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ประธานกรรมการบร�หาร
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การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ
เราคาดหวังให้เพื�อนพนักงานทุกคนปฏิบัติดังนี�

ถ้าท่านมีบุคคลที�ต้องดูแลควบคุม เราคาดหวังให้ท่านปฏิบัติ
ดังนี�

• เข้าใจและรู้วิธีการเข้าถึงจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจของเทสโก้

• แนวทางจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

ในหน้า 10-61 ซึง� ระบุให้คำแนะนำและข้อมูลเพิม
� เติม
เกีย
� วกับความเสีย
� งหลักๆ ทัง� 21 ประการทีท
� า
่ นอาจ
พบเห็นในการปฏิบต
ั งิ าน รวมถึงนโยบายต่างๆ ของ
บร�ษัท และบุคคลที�ควรติดต่อในกรณีที�ท่านมีข้อ
สงสัย

• เข้ารบการฝ�กอบรมเกี�ยวกับจรรยาบรรณใน

การประกอบธุรกิจ เพื�อสร�างความมั�นใจให้กับคุณ
ในการจัดการกับป�ญหาต่างๆ

• ขอความช่วยเหลือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าควรจะปฏิบัติ
อย่างไร

• บร�หารจัดการความเสี�ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ไม่ทำหร�อขอให้บุคคลอื�นทำสิ�งใดที�เป�นความเสี�ยง
โดยไม่จำเป�น ซึง� รวมถึงการกระทำทีอ
� าจผิดกฎหมาย
ผิดจร�ยธรรม หร�ออาจก่อให้เกิดอันตรายหร�อความ
เสียหายต่อเพือ
� นพนักงาน ลูกค้า ภาพลักษณ์องค์กร
ของเรา หร�อบุคคลผู้มีส่วนเกี�ยวข้องที�อยู่ในแวดวง
การทำงานกับเรา

• ใช้ทักษะความเป�นผู้นำอย่างชัดเจนและ

สมำเสมอในการจัดการป�ญหาเกีย
� วกับจรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ

• ให้รางวัลบุคคลที�ยึดถือค่านิยมหลักของ

• แจ้งข้อกังวลใจกับทางบร�ษัทเมื�อคุณคิดว่ามีการ

• ไม่ยอมให้มีการกระทำที�ผิดจร�ยธรรมเกิดขึ�นโดยที�

ฝาฝ�นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหร�อการ
กระทำที�ขัดต่อค่านิยมหลักของบร�ษัท

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

ว่าสมาชิกทุกคนมีทักษะและได้ร�บการฝ�กอบรมที�
จำเป�นสำหรบการปฏิบต
ั งิ านในหน้าทีข
� องบุคคลเหล่านัน
�

• ในการทำสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ควรคำนึงถึงเสมอว่าท่าน

ควรทำ “อย่างไร” เช่นเดียวกับท่านควรทำ “อะไร”
(ดูหน้า 63) และ

6

• ปกป�องทีมงานของท่านด้วยการตรวจสอบให้มั�นใจ

ปกป�องพนักงานและธุรกิจของเรา

องค์กรเป�นสำคัญ และส่งเสร�มวัฒนธรรมของการ
การทำงานร่วมกันและความซือ
� สัตย์ภายในหน่วยงาน
คุณไม่ได้คัดค้าน และปฏิบัติการอย่างเหมาะสมใน
กรณีที�คุณพบเห็นการกระทำผิด หร�อมีผู้แจ้งการ
กระทำผิดให้ท่านทราบ
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ฉันจะแจ้งข้อกังวลอย่างไร
ฉันควรแจ้งข้อกังวลกับใคร

• เราต้องเป�นคนตรงไปตรงมาและซื�อตรงกับ
หัวหน้างานของเราในทุกเร�องอยู่เสมอ

• นั�นหมายความว่า หัวหน้างานของท่านควรเป�น

คนแรกที�ท่านจะแจ้งข้อกังวลให้ทราบ เว้นแต่ท่าน
คิดว่าหัวหน้างานจะเป�นผู้กระทำการฝ่าฝ�น
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

• หากท่านไม่สามารถแจ้งข้อกังวลต่อหัวหน้างาน

ของท่านท่านสามารถแจ้งข้อกังวลต่อฝายบุคคล
ผูอ
้ ำนวยการฝายกฎหมาย หร�อผูอ
้ ำนวยการฝาย
ป�องกันและร�กษาผลประโยชน์ของบร�ษัท

• นอกจากนี� ท่านสามารถแจ้งข้อกังวลของท่านให้

ส่วนงานธุรกิจของท่านทราบ ในกรณีทห
�ี ว
ั หน้างาน
ของท่านไม่สามารถจัดการกับข้อกังวลของท่านได้

• หากท่านต้องการแจ้งข้อกังวลโดยเป�นความลับ

ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทาง สายตรงโปร่งใส

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• แจ้งเบาะแสการกระทำผิด
นโยบายว่าด้วยการ
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ช่องทางการติดต่อสายตรงโปร่งใส

สายตรงโปร่งใส
สายตรงโปร่งใส เป�นช่องทางให้ท่านแจ้งข้อกังวลของ
ท่านเกี�ยวกับประพฤติกรรมที�มิชอบในการทำงาน
หากท่านรูส
้ ก
ึ ว่าไม่สามารถทีจ
� ะแจ้งข้อกังวลกับหัวหน้า
งาน หร�อฝายบุคคลได้ ท่านสามารถติดต่อ สายตรง
โปร่งใสเพื�อ:

• แจ้งข้อกังวลกรณีทท�ี า่ นคิดว่ามีการกระทำที�อาจผิด

สายตรงโปร่งใส

ที�อยู่อีเมล

หมายเลขโทรศัพท์

สหราชอาณาจักร
/OneStop

protectorline@expolink.co.uk

0800 374199

ไอร�แลนด์

tescoireland@expolink.co.uk

1800 567014

โปแลนด์

bezpiecznaliniatesco@tesco.pl

0800 255 290

กฎหมายอันเป�นการฝาฝ�นจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ หร�อเป�นการกระทำขัดต่อนโยบาย
ของบร�ษัท

สาธารณร�ฐเช็ก

linka_ochrany@tesco-europe.com

800 114 477

สโลวาเกีย

etickalinka@tesco-europe.com

0800 188404

เพื�อนพนักงาน ลูกค้า หร�อบุคคลโดยทั�วไป

ฮังการ�

hu_security@hu.tesco-europe.com

0680 33 00 22

อินเดีย (สตาร� บาซาร�)

ethics.counsellor@trenthyper-tata.com

00 91 22 4974 2274

เทสโก้ บังคาลอร�

protectorline.tescobengaluru@expolink.co.uk

00 0800 440 1286

ประเทศไทย

lotusprotectorline@oto.samartcorp.com

1800 019099

• รายงานสิ�งใดก็ตามที�ท่านคิดว่าเป�นอันตรายต่อ

• เป�ดเผยข้อกังวลของท่านหากรู้ว่ากำลังมีการจงใจ
ปกป�ดข้อมูลเกี�ยวกับการกระทำที�อาจเป�นการ
ฝาฝ�นดังกล่าว

สายตรงโปร่งใสเป�นช่องทางที�เป�นความลับสูงสุดและ
ดำเนินการโดยบร�ษัทที�เป�นอิสระ ท่านไม่จำเป�นต้อง
เป�ดเผยชือ
� เจ้าหน้าทีส
� ายตรงโปร่งใสสามารถรายงาน
ให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าเกี�ยวกับผลการสืบสวน
และสามารถติดต่อท่านเพื�อขอข้อมูลเพิ�มเติมในกรณี
ที�จำเป�นได้
ในการประกอบกิจการ เราสนับสนุน กฎหมายว่าด้วย
การเป�ดเผยข้อมูลเพื�อสาธารณประโยชน์ ค.ศ. 1998
ของสหราชอาณาจักร (และกฎหมายของประเทศอื�นที�
มีผลบังคับในลักษณะเดียวกัน) ซึง� ปกป�องความลับของ
ผูร
้ อ
� งเร�ยน ซึง� หมายความว่าตราบใดทีท
� า
่ นกระทำการ
โดยสุจร�ตและข้อกังวลที�ท่านได้แจ้งไว้เป�นความจร�ง
ท่านจะได้ร�บความคุ้มครองตามกฎหมาย และได้รบ
ความคุม
้ ครองจากการล้างแค้น รวมถึงการถูกเลิกจ้าง
อันเนื�องมาจากการแจ้งข้อกังวล แม้ว่าเร�องที�แจ้ง
อาจจะเป�นเร�องทีเ� กิดจากความเข้าใจผิดของท่านก็ตาม

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

1800 806524

มาเลเซีย
ฮ่องกง*

tescois@expolink.co.uk

0800 930770

เทสโก้ แบงค์

tescobank@expolink.co.uk

0800 374199

บุคเคอร�

booker@expolink.co.uk

0800 374199

ดันน์ฮัมบี�ส์

speakup@dunnhumby.com

ตรวจสอบหมายเลข
โทรศัพท์ได้ทาง isite

*หมายเหตุ: หมายเลขโทรศัพท์มีทั�งที�เป�นส่วนกลางและไม่ใช่ส่วนกลาง

ปกป�องพนักงานและธุรกิจของเรา
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แนวทางการปฎิบัติ
ตามจรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจ
คำแนะนำและข้อมูลเพิ�มเติมในการจัดการกับความ
เสี�ยงหลักๆ 21 ประการที�ท่านอาจต้องพบเห็นในการ
ปฏิบัติงานปรากฏในหน้าเอกสารดังที�กล่าวข้างล่างนี�
โดยรายละเอียดแต่ละส่วนจะปรากฏด้วยคำถามและ
คำตอบ นโยบายของบร�ษัทที�เกี�ยวข้อง และหน่วยงาน
ที�ท่านสามารถติดต่อเพื�อขอความช่วยเหลือ
ความเสี�ยงดังที�กล่าวข้างต้นอาจแบ่งได้เป�น 4 กลุ่ม ดังนี�
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การดูแลลูกค้าของเรา

หน้า 12

การทำงานร่วมกัน

หน้า 20

การทำการค้าอย่างเป�นธรรม

หน้า 28

การปกป�องชื�อเสียงของเรา

หน้า 40

11

คุณค่าของเราคือ “ไม่มีใครทุ่มเทสำหร�บ
ลูกค้าเหนือไปกว่าเรา”เป�นสิ�งสำคัญใน
ความสำเร�จของเราและช่วยสนับสนุนให้เรา
เข้าใจและส่งมอบสิ�งดีๆ ให้กับลูกค้าของเรา
ทุกวัน
ในหมวดนี�ของจรรยาบรรณจะเป�นเร�่องเกี�ยวกับ
การแสดงข้อมูลราคาสินค้าที�ถูกต้องชัดเจนและ
การคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า

การกำหนดราคา และ
การทำการตลาดที�ชัดเจน

หน้า 14

การกำหนดมาตรฐาน
ด้านอาหารและสินค้า

หน้า 16

การปกป�องคุ้มครองข้อมูลของ
ลูกค้าและเพื�อนร่วมงาน

หน้า 18

1. การดูแลลูกค้า
ของเรา

ปกป�องพนักงานและธุรกิจของเรา
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การกำหนดราคา และ
การทำการตลาดที�ชัดเจน

คำถามและคำตอบ

ทำไมเร�องนี�จึงมีความสำคัญ

Q ฉันกำลังจะทำรายการส่งเสร�มการขายไวน์ประเทศ
ชิลีและกำลังจะใช้รูปไร่ไวน์ในใบประกาศโฆษณา
เรามีรูปไร่ไวน์ที�ประเทศอาร�เจนติน่าในคลังภาพ
ของเราซึ�งยังไม่เคยได้ใช้ เราสามารถใช้รูปนั�นใน
การโฆษณาได้หร�อไม่

Q มีร�านเอ๊กซ์เพรสมาเป�ดข้างโรงเร�ยนอนุบาลของ
ลูกฉัน และพวกเขาวางป�ายโฆษณาเป�ดตัวเกมส์
X-Box ที�มีเนื�อหาความรุนแรง การโฆษณาเร�อง
ที�เกี�ยวกับการต่อสู้ที�มีความรุนแรงใกล้สถานที�ที�
เด็กเล็กสามารถเห็นได้ง่ายเป�นสิ�งที�ผิดหร�อไม่

• จัดรายการส่งเสร�มการขายและระบุราคาที�เข้าใจ

A ไม่ได้ รูปภาพของท่านจะต้องแสดงถึงสินค้าทีท
� า
่ น
โฆษณาอย่างถูกต้อง ท่านต้องใช้ภาพของไร่ไวน์
ทีป
� ระเทศชิลท
ี เ�ี ป�นทีผ
� ลิตไวน์ที�ท่านกำลังจะทำ
รายการส่งเสร�มการขาย

A เราไม่ต้องการให้มีการโฆษณาในที�ที�ก่อให้เกิด
ผลกระทบหร�ออาจเป�นอันตรายต่อเด็กๆ ท่านควร
แจ้งเร�องนีก
� บ
ั หัวหน้างาน หร�อ ฝายทีด
� แ
ู ลกฎหมาย
ด้านการค้า (TL&T) หร�อฝายกฎหมาย

• ข้อความทั�งหมดที�สื�อสารออกไปจะต้องออกโดย

Q อะไรคือกฎเกณฑ์ที�ใช้สำหร�บการโฆษณาบนเว็บไซต์

การโฆษณาและการทำการตลาดเป�นหนึ�งในวิธีที�มี
ประสิทธิภาพมากที�สุดที�เราจะสื�อสารถึงลูกค้า ลูกค้า
แจ้งกับเราว่าการสื�อสารที�ชัดเจนเกี�ยวกับสินค้าและ
ราคาเป�นสิ�งที�สำคัญต่อพวกเขา ไม่ว่าจะเป�นการ
สื�อสารผ่านทางโฆษณาหร�อทางสื�อสิ�งพิมพ์ จดหมาย
คลับการ�ด ข้อความออนไลน์ หร�อข้อความ ณ จุดขาย
ก็ตาม การสื�อสารของเราต่างมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของลูกค้าทั�งศึกษาสถานที� วิธีการ และ
เหตุผลว่าทำไมลูกค้าถึงต้องเลือกซื�อสินค้ากับเรา
ถ้าเราใช้ข้อความที�ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลทำให้ลูกค้า
เกิดความไม่พอใจและอาจจะทำให้เป�นที�สนใจของ
หน่วยงานที�มีอำนาจควบคุมรวมไปถึงสื�อต่างๆ ได้ ซึ�ง
ในหลายๆ ประเทศที�เราประกอบกิจการอยู่ มีการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมเกีย
� วกับการโฆษณาและ
การกำหนดราคาไว้ ถ้าเราทำให้ลูกค้าเกิดความ
เข้าใจผิด บร�ษัทอาจมีความผิดและสูญเสียความไว้วางใจที�ลูกค้ามีต่อเราได้ ดังนั�น ข้อความที�เรากล่าว
ถึงสินค้า จะต้องเป�นความจร�ง และถ้าเรากล่าวว่าเรา
กำลังเสนอราคาทีด
� ใี ห้แก่ลก
ู ค้าก็จะต้องเป�นเช่นนัน
� จร�งๆ
การได้รบข้อความที�ถูกต้องแม่นยำจะมีผลต่อความ
ไว้วางใจของลูกค้าที�มีต่อเรา

สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร

• ถ้าท่านมีสว่ นในกิจกรรมทางการตลาด ท่านจะต้อง
แน่ใจว่าทุกข้อความที�สื�อสารนั�นเป�นความจร�ง
ถูกต้อง และเป�นธรรม บ่อยครงที�เราอาจได้รบการ
ร�องขอให้พิสูจน์เพื�อยืนยันข้อกล่าวอ้างของเราใน
การโฆษณา
ง่าย หลีกเลี�ยงการทำรายการส่งเสร�มการขายที�
ซับซ้อนหร�อมีการเปลี�ยนแปลงราคาบ่อยๆ

มีความรบผิดชอบต่อลูกค้า ลูกค้าไม่สมควรได้รบ
ความเสียหายจากการโฆษณาของเรา การระมัดระวังเช่นนี�เป�นสิ�งที�สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ�งใน
การโฆษณาเคร�่องดื�มแอลกอฮอล์

A กฎเกณฑ์ในการโฆษณาจะเหมือนกันกับการ
โฆษณาในช่องทางอื�นๆ ตามหลักการที�ว่า
ข้อความที�ใช้จะต้องถูกต้อง ชัดเจน และไม่ทำให้
เกิดความเข้าใจผิด

จร�งๆ โดยเราต้องตรวจสอบว่าภาพทีใ� ช้นน
�ั เป�นภาพ
ของสินค้าจร�งและตรงกับสินค้าที�ขาย

Q ฉันสังเกตเห็นว่าราคาของสินค้ามีการเพิ�มขึ�นก่อน
ที�จะเร�่มทำรายการส่งเสร�มการขาย สิ�งนี�สามารถ
ทำได้หร�อไม่

• ตรวจสอบให้มั�นใจว่า สิ�งที�โฆษณานั�นตรงกับสินค้า
• ไม่ทำการตลาดที�ใช้ข้อมูลที�ไม่เป�นความจร�งซึ�ง

เกี�ยวข้องกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้จัดหาสินค้า
หร�อคู่แข่งทางการค้า

A เมื�อมีการทำรายการส่งเสร�มการขาย จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่าง
เคร่งคร�ด ซึง� ฝายกฎหมายหร�อฝายทีด
� แ
ู ลกฎหมาย
ด้านการค้า (TL&T) สามารถให้คำปร�กษา
ถึงกฎเกณฑ์ที�ใช้ในประเทศของท่านได้

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ทีมฝายการตลาด หร�อ
ฝายกฏหมาย

• ฝายทีด� แู ลกฎหมายด้านการค้า
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การกำหนดมาตรฐาน
ด้านอาหารและสินค้า
ทำไมเร�องนี�จึงมีความสำคัญ
ลูกค้าของเราคาดหวังให้เราขายสินค้าที�มีคุณภาพที�
ดีที�สุด และไว้วางใจว่าสินค้าทั�งหมดของเรามีความ
ปลอดภัยและเป�นไปตามกฎหมายที�บังคับใช้ทั�งหมด
เรามีหน้าที�ที�จะดูแลความปลอดภัยและคุณภาพของ
สินค้าตั�งแต่สินค้าถึงมือเราจนกระทั�งเวลาที�ลูกค้าได้
ซื�อสินค้านั�น
สร�างสัมพันธภาพที�ดีกับเกษตรกรและผู้จัดหาสินค้า
ซึ�งสิ�งนี�จะช่วยทำให้เรามั�นใจว่าสินค้าทั�งหมดของเรา
มาจากแหล่งทีป
� ลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย และตรง
กับมาตรฐานคุณภาพของเรา
นอกจากนี�เรายังมีระบบการจัดการเร�องความ
ปลอดภัยของอาหารที�ดีและครอบคลุมภายในร�านค้า
และศูนย์กระจายสินค้าของเรา ในทุกๆ วันเราตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเพื�อร�กษา
มาตรฐานของอาหารเหล่านั�น นอกจากนั�นเรายัง
ตรวจสอบการควบคุมอุณหภูมิของสินค้า สุขอนามัย
ของพนักงาน ความสะอาดของร�านค้าและอุปกรณ์
รวมถึงการป�องกันอาหารจากการปนเป�อน และการ
จัดการเร�องการหมุนเวียนของสินค้าประเภทอาหาร
ของเรา

คำถามและคำตอบ
สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร

• ต้องแน่ใจว่าคู่ค้าของเรามีมาตรฐานด้านความ

ปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าและปฏิบัติตาม
นโยบายเพือ
� ดูแลให้สน
ิ ค้ามีความปลอดภัย มีคณ
ุ ภาพ
ดี และถูกต้องตามเงื�อนไขที�กฎหมายกำหนด

• รายงานเหตุการณ์หร�อข้อสงสัยเกี�ยวกับเร�องการ
ทุจร�ตในระบบการบร�การจัดการคลังสินค้า

• ปกป�องชื�อเสียงของเราและร�กษาความเชื�อมั�นของ

ลูกค้าเพื�อให้มั�นใจว่าสินค้าของเรามีความปลอดภัย
จัดหามาจากแหล่งสินค้าที�น่าเชื�อถือ

• รู้ว่าสินค้ามาจากที�ใด และประเมินคุณภาพสินค้า

ทุกชิ�นที�เราจำหน่ายด้วยความระมัดระวัง เพื�อที�เรา
จะสามารถตรวจสอบระบบการบร�หารจัดการคลัง
สินค้าเราได้

• หากท่านเป�นพนักงานที�ประจำที�ร�านค้าหร�อ

ศูนย์กระจายสินค้า ท่านจะต้องผ่านการฝ�กอบรม
เกี�ยวกับเร�องความปลอดภัยและสุขอนามัยด้าน
อาหาร โดยมีการทบทวนการอบรมนั�นๆ เป�นระยะ
และดำเนินการเมื�อพบว่ามีสินค้าที�ไม่ปลอดภัยวางจำหน่าย เพื�อสร�างความมั�นใจว่าสินค้าทั�งหมดได้รบ
การจัดเก็บที�อุณหภูมิที�ถูกต้อง และได้รบการป�องกัน
จากการปนเป�อน ถ้าท่านพบเห็นสินค้าที�มีคุณภาพ
ไม่ได้มาตรฐาน หร�ออาจไม่ปลอดภัยต่อการบร�โภค
ท่านจะต้องไม่จำหน่ายสินค้าเหล่านั�น

Q ฉันมีข้อกังวลว่าผู้จัดหาสินค้าอาจใช้ส่วนผสม
บางอย่างทดแทนส่วนผสมเดิม เพือ
� ให้สน
ิ ค้ามีตน
้ ทุน
ที�ถูกลง แต่คุณภาพลดลงกว่ามาตรฐานที�เทสโก้
กำหนด ฉันควรทำอย่างไร?
A ท่านควรแจ้งข้อกังวลนี�ต่อหัวหน้างาน หร�อ
ผู้จัดการฝายเทคนิคด้านผลิตภัณฑ์ ฝายควบคุม
ด้านผลิตภัณฑ์ หร�อฝายกฎหมายทันที ท่าน
จะต้องแจ้งเร�องเหล่านี�เมื�อมีเร�องอันต้องสงสัย
แม้สุดท้ายอาจมีการสรุปที�แตกต่างไปก็ตาม
Q ฉันกำลังตรวจสอบรายชื�อผู้จัดหาสินค้ารายใหม่
สำหร�บตราสินค้าใหม่ของเรา ฉันอยากทราบ
เกี�ยวกับมาตรฐานที�ผู้จัดหาสินค้าจะต้องปฏิบัติ
เกี�ยวกับความปลอดภัยของสินค้าและกฎหมาย
ที�เกี�ยวข้องก่อนที�จะส่งของให้กับเรา
A เรามีข้อกำหนดที�ชัดเจนเกี�ยวกับมาตรฐานการ
ผลิตและแหล่งที�มาที�เราต้องการให้คู่ค้าปฏิบัติ
ตามเมือ
� พวกเขาผลิตสินค้าตราเทสโก้ เราทำการ
ตรวจสถานที�ตั�งและอนุมัติก่อนการผลิตเพื�อ
ตรวจสอบว่าเป�นไปตามมาตรฐานหร�อไม่ ท่าน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิม
� เติมได้จาก ฝายควบคุม
ด้านผลิตภัณฑ์ หร�อ ฝายเทคนิคด้านผลิตภัณฑ์

Q ฉันจะหาข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับขั�นตอนการจัดการ
เกี�ยวกับคุณภาพของสินค้า ความปลอดภัย และ
ปฏิบัติตามกฎหมายได้ที�ใด
A กฎเกณฑ์เกี�ยวกับคุณภาพของสินค้าเทสโก้
เป�นแนวทางหลักในการผลิตสินค้าของเรา ซึ�ง
สามารถหาได้จากฝายควบคุมด้านผลิตภัณฑ์ หร�อ
ฝายเทคนิคด้านผลิตภัณฑ์
Q ฉันกำลังพัฒนาแผนการทำงานใหม่ซึ�งจะเปลี�ยน
การจัดการเกีย
� วกับสินค้าในร�านค้า ฉันจะต้องติดต่อ
ผู้ใด
A ถ้าคุณเห็นว่าเราจำเป�นต้องเปลี�ยนขั�นตอนปฏิบัติ
บางอย่างของร�านค้าเกี�ยวกับความปลอดภัยของ
อาหารหร�อคุณภาพอาหาร ท่านควรติดต่อ
ฝายควบคุมด้านผลิตภัณฑ์ก่อนเป�นอันดับแรก
(หร�อฝ่ายเทคนิคด้านผลิตภัณฑ์ และ/หร�อฝ่าย
ปฏิบต
ั ก
ิ ารร�านค้า) ซึง� หน่วยงานเหล่านัน
� จะสามารถ
ให้คำแนะนำเกีย
� วกับวิธก
ี ารทีด
� ท
ี ส
�ี ด
ุ รวมทัง� การฝ�ก
อบรมและสือ
� สารไปยังเพือ
� นพนักงานทีส
� าขาอย่าง
ถูกต้อง

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ฝายควบคุมด้านผลิตภัณฑ์
• ฝายเทคนิคด้านผลิตภัณฑ์
• ฝายกฏหมาย
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จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

ปกป�องพนักงานและธุรกิจของเรา
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การปกป�องคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า
และเพื�อนร่วมงาน
ทำไมเร�องนี�จึงมีความสำคัญ
ข้อมูลถือเป�นอีกหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เรา
เก็บรวบรวม ดำเนินการ และใช้ข้อมูลเหล่านั�นในทุกๆ
ครงทีเ� ราติดต่อกับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ข้อมูลพฤติกรรม
ในการซื�อสินค้าเป�นข้อมูลที�ช่วยให้เราสามารถให้
ข้อเสนอที�ดีแก่ลูกค้าเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ�งพวกเขา
ต้องการซือ
� ได้ นอกจากนัน
� เรายังให้ความใส่ใจเกีย
� วกับ
ทางเลือกกับลูกค้ามากกว่าการมุ่งที�จะนำข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้ามาใช้ โดยเรามีความโปร่งใสในการ
จัดการเร�องดังกล่าว ยิ�งไปกว่านั�นเรายังเก็บรกษาและ
ใช้ข้อมูลของเพื�อนร่วมงานของเรา เพื�อวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจเท่านั�น
ลูกค้าและเพื�อนพนักงานสามารถให้ความไว้วางใจว่า
เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย เรามีนโยบาย
และขั�นตอนการปฏิบัติเพื�อสร�างความมั�นใจว่าเรา
ปฏิบัติเช่นนั�นจร�ง เพื�อนพนักงานทุกคนต่างร�บทราบ
และเข้าใจรวมทัง� ยินดีทจ
�ี ะปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายและขัน
� ตอน
การปฏิบัติเหล่านั�น

สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร

• ปฏิบตั ติ ามนโยบายและขัน� ตอนการปฏิบตั ขิ องบร�ษทั
หลักการต่างๆ ทีก
� ล่าวถึงข้างต้น รวมถึงเข้ารบการ
ฝ�กอบรม เพื�อให้เข้าใจในหน้าที�ที�ตนพึงกระทำ โดย
เอกสารต่างๆ ทีเ� กีย
� วข้องจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบการ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Portal)

• คำนึงถึง “สิทธิในความเป�นส่วนตัว” เมือ� มีการคิดค้น
และพัฒนาสินค้าและบร�การต่างๆ หากคุณมีข้อ
กังวลใดๆ ควรติดต่อฝายกฏหมายภายในประเทศ

• แจ้งลูกค้าและเพื�อนพนักงานเกี�ยวกับวัตถุประสงค์
ในการนำข้อมูลของพวกเขาไปใช้

• แจ้งรายงานเหตุที�เกิดขึ�นเกี�ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทันทีผ่านทางระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
(หร�อฝายกฏหมายภายในประเทศหากส่วนงานของ
คุณไม่มีระบบดังกล่าว)

ดังนั�น เมื�อไรก็ตามที�เราใช้ข้อมูล เราจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลของลูกค้าดังนี�เสมอ:

คำถามและคำตอบ
Q อะไรคือข้อมูลของลูกค้า
A ข้อมูลใดๆ ซึ�งเกี�ยวข้องกับลูกค้า หร�อกิจกรรม
ของลูกค้าในเทสโก้ ซึ�งอาจรวมถึง ชื�อ ที�อยู่ และ
รายละเอียดในการติดต่อ ข้อมูลการทำรายการ
ใบเร�ยกเก็บเงิน บันทึกข้อมูลโทรศัพท์มือถือ
ข้อมูลแอพพลิเคชั�นมือถือ ข้อมูลทางธนาคาร
ข้อมูลคลับการ�ด และการติดต่อซึ�งลูกค้าได้ส่งถึง
เทสโก้
Q ลูกค้ารายหนึ�งประสบอุบัติเหตุในพื�นที�จอดรถ และ
ต้องการชมภาพบันทึกของกล้องวงจรป�ดของบร�ษท
ั
ฉันสามารถนำภาพบันทึกดังกล่าวมาให้ลูกค้าชม
ได้หร�อไม่
A ไม่ได้ โดยปกติบุคคลที�ได้รบอนุญาตเท่านั�นจะ
สามารถชมภาพบันทึกของกล้องวงจรป�ดของ
บร�ษัทได้ บร�ษัทมีนโยบายห้ามมิให้ทำการเป�ดเผย
บันทึกภาพ หร�อทำสำเนาภาพโดยเด็ดขาด หาก
ลูกค้าขอสำเนาของภาพบันทึกเหล่านัน
� คุณจะต้อง
ปฏิบัติตามขั�นตอนในการเข้าถึงและเป�ดเผยภาพ
บันทึกของกล้องวงจรป�ดก่อน จึงจะสามารถขอรบ
ข้อมูลดังกล่าวได้

ปกป�อง: เราเก็บร�กษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและ
เพื�อนพนักงานอย่างปลอดภัย

Q ฉันสามารถเข้าไปในระบบการจ่ายเงินเดือนเพื�อ
สร�างบัญชีวันเกิดของบุคลากรในฝ่ายได้หร�อไม่
A ไม่ได้ ท่านไม่ได้ร�บอนุญาตให้เข้าถึงระบบเงินเดือน
เว้นเสียแต่ว่าได้ร�บอนุญาตโดยมีวัตถุประสงค์ใน
การปฏิบัติงาน เช่น การเปลี�ยนแปลงเงินเดือน
หร�อข้อมูลส่วนบุคคล เช่นชื�อ หร�อที�อยู่ อย่างไร
ก็ตามท่านควรขอให้บุคคลผู้มีอำนาจในฝ่ายของ
ท่านแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่ท่านอีกคร�้ง
Q ฉันกำลังจัดทำโครงการทางการตลาดใหม่ในเขต
ธุรกิจของฉัน ฉันสามารถติดต่อไปยังลูกค้าซึ�งได้ให้
อีเมลไว้ได้หร�อไม่
A เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของ
เราเพื�อวัตถุประสงค์ที�ลูกค้าได้ให้ข้อมูลดังกล่าว
มาเท่านั�น ลูกค้าจะต้องให้ความยินยอมในการ
ร�บการสื�อสารทางการตลาด ในขณะที�ลูกค้าได้
ให้ข้อมูลแก่เรา เพื�อที�เราจะสามารถใช้ข้อมูล
ดังกล่าวเพื�อติดต่อลูกค้าได้เท่านั�น และเราจะต้อง
พิจารณาความต้องการทางการตลาดของลูกค้า
หากลูกค้าเลือกที�จะไม่ร�บการติดต่อทางการตลาด
จากเรา เราต้องเคารพการตัดสินใจของพวกเขา
คุณสามารถติดต่อฝายกฏหมายสำหร�บแนวทาง
ปฏิบัติ

เหมาะสม: เรานำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลจากลูกค้าและเพื�อน
พนักงาน และจะไม่นำไปใช้เพื�อวัตถุประสงค์อื�น
เป�ดเผย: เราเป�ดเผย ตรงไปตรงมา และมีความโปร่งใส
เกีย
� วกับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ� ราเก็บร�กษาและระบุเหตุผล
ของการนำมาใช้ที�ชัดเจน

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ฝายกฏหมายที�ดูแลเร�องการ

การเก็บร�กษา: เราเข้าใจเหตุผลของการนำข้อมูลส่วน
บุคคลมาใช้และกำหนดระยะเวลาในการเก็บร�กษาข้อมูล
เหล่านั�น

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหร�อ
ฝายกฏหมายในประเทศของท่าน

• นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

• ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนบุุคคล
18
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ความสำเร�จของเราขึ�นอยู่กับบุคลากร
ของเรา คุณค่าของเทสโก้คือ “การเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา” จะทำให้เราได้ร�บสิ�งที�ดีที�
สุดจากทีมงานของเรา และช่วยให้เพื�อน
พนักงานร�บรู้ถึงความต้องการที�แท้จร�ง
ของพวกเขา
ในหมวดนี�ของจรรยาบรรณจะครอบคลุมถึงประเด็นหลักที�
เกี�ยวข้องกับพนักงานของเรา

สุขภาพและความปลอดภัย
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ร่วมกัน
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สุขภาพและความปลอดภัย
ทำไมเร�องนี�จึงมีความสำคัญ
ที�เทสโก้ เราให้ความใส่ใจในเร�่องสุขภาพและความ
ปลอดภัยของเพื�อนพนักงาน ลูกค้า และบุคคลทั�วไปที�
เกีย
� วข้องธุรกิจของเรา สุขภาพและความปลอดภัยเป�น
หัวใจสำคัญของแนวทางการดำเนินธุรกิจของเรา
เพราะเราต้องการให้ทก
ุ คนได้กลับถึงบ้านโดยปลอดภัย
ในทุกๆ วัน
การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การบร�หารจัดการ
ความเสี�ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร�าง
วัฒนธรรมองค์กรในเร�่องที�เกี�ยวกับการดูแลเอาใจใส่
จะทำให้เราสามารถลดป�ญหาและผลกระทบระยะยาว
ที�อาจส่งผลให้เพื�อนพนักงานและลูกค้าได้ร�บความ
เสียหาย นอกจากนี�เรายังสามารถลดป�ญหาที�อาจส่ง
ผลต่อธุรกิจอันเป�นผลจากการขาดงาน และค่าใช้จ่าย
ที�เกิดจากการสืบสวน การร�กษาพยาบาล และเงิน
ชดเชยให้เหลือความเสียหาย แต่ถ้าเราขาดการใส่ใจ
ในเร�องเหล่านี� อาจทำให้บร�ษัทถูกฟ�องร�องดำเนินคดี
ทางกฎหมาย ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจที�
ลูกค้าและเพื�อนพนักงานมีให้กับเรา
เรามุ่งมั�นในการสร�างความมั�นใจให้ทุกคนเพื�อให้รู้ว่า
เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพวกเขาอย่าง
จร�งจัง และให้รบรู้ว่าเราได้ทำสัญญากับพวกเขาว่า

คำถามและคำตอบ

สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร

• ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและการฝ�กอบรมเพื�อ
ความปลอดภัยจากการทำงานของท่าน

• หากท่านเป�นผู้จัดการ ท่านจะต้องเป�นตัวอย่างที�ดี

ของการแสดงพฤติกรรมที�มุ่งเน้นความปลอดภัย
และจะต้องไม่รอ
� งขอให้เพือ
� นพนักงานทำในสิง� ทีอ
� าจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อพวกเขา

• ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงความเสี�ยงทั�งหลาย และมีแผน

ทีเ� หมาะสมในการลดอันตรายทีเ� กิดจากความเสีย
� งนัน
�

• ความปลอดภัยเป�นหน้าที�ความร�บผิดชอบของทุกๆ

คน ถ้าท่านพบเห็นการกระทำใดๆ ทีไ� ม่ปลอดภัยหร�อ
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ท่านควรดำเนินการแก้ไข
และแจ้งข้อเท็จจร�งดังกล่าวไปยังฝายที�เกี�ยวข้อง
โดยทันที

• ถ้าท่านพบเห็นพนักงานทำงานในลักษณะที�อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเขาหร�อผู้อื�น ท่านต้อง
เตือนเขาให้รู้วิธีทำงานที�ปลอดภัย

• อย่ายอมทีจ� ะทำสิง� ใด ทีท� า่ นไม่มคี วามรูค้ วามชำนาญ
หร�อได้ร�บการฝ�กฝนที�เพียงพอที�จะทำได้อย่าง
ปลอดภัย

• เราจะปฏิบัติตามกฎหมายเสมอ
• เราจะต้องเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุตา่ งๆ

Q ฉันเพิ�งเข้ามาทำงานร่วมกับเทสโก้ และเพื�อน
ร่วมงานบอกฉันว่า การเข้าอบรมด้านความ
ปลอดภัยค่อนข้างจะใช้เวลามากและเป�นสิ�งที�รู้กัน
อยู่แล้ว ดังนั�น ฉันจำเป�นต้องเข้าร�บการอบรม
หร�อไม่
A จำเป�น พนักงานใหม่ทุกคนต้องคุ้นเคยกับคำเตือน
ที�จำเป�นด้านความปลอดภัยในสถานที�ทำงาน
และต้องรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรในกรณีฉุกเฉิน
สถานที�ทำงานแต่ละที�ไม่เหมือนกัน และเราทุกคน
ก็มีประสบการณ์ที�แตกต่างกัน การเข้าร�บการ
อบรมด้านความปลอดภัยจะทำให้เรามั�นใจว่า
เราทุกคนทำงานด้วยกันด้วยความปลอดภัย
Q ฉันเป�นห่วงเกี�ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์
ชิ�นใหม่ ฉันควรทำอย่างไร
A ไม่ควรใช้อุปกรณ์ชิ�นนั�น และควรตรวจสอบกับ
ผู้จัดหาสินค้าซึ�งควรจะได้จัดหาการประเมิน
ความเสี�ยงและวางแผนเกี�ยวกับการควบคุมที�
ถูกต้องไว้แล้ว ถ้ามีคำแนะนำในการใช้ แต่ท่าน
ยังคงมีความกังวลอยู่ ขอให้ติดต่อผู้เชี�ยวชาญ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยหร�อ
ฝ่ายทร�พยากรบุคคล ซึ�งรายละเอียดสามารถหา
ได้จากกระดานประกาศเร�่องความปลอดภัย

เพื�อป�องกันมิให้เกิดเหตุซำอีก

• เรามุ่งที�จะลดความเสี�ยงเกี�ยวกับอันตรายที�อาจ
เกิดขึ�นกับทุกคน

Q ใครคือผู้เชี�ยวชาญด้านสุขภาพและความปลอดภัย
A ทุกประเทศที�เราประกอบธุรกิจได้ว่าจ้าง
ผู้เชี�ยวชาญด้านสุขภาพและความปลอดภัย
(ผู้จัดการฝายความปลอดภัย) ที�
สามารถตอบคำถามทางด้านเทคนิค และดำเนิน
การประเมินความเสี�ยง พนักงานเหล่านี�ล้วนมี
คุณสมบัติเร�องความปลอดภัย และมีประสบการณ์
เพียงพอในสาขาวิชาของเขารายละเอียดของ
พนักงานเหล่านี�จะติดไว้ที�กระดานประกาศของ
พนักงานหร�อกระดานประกาศด้านความปลอดภัย
Q ฉันจะรายงานข้อกังวลด้านความปลอดภัยอย่างเป�น
ความลับได้อย่างไร
A ทันทีที�ท่านพบเห็น ขอให้แจ้งต่อหัวหน้าของ
ท่านหร�อฝายบุคคล นอกจากนี� “สายตรงโปร่งใส”
ก็เป�นอีกช่องทางสำหร�บพนักงานในการรายงาน
ข้อกังวลด้านความปลอดภัย รายงานของท่านจะ
ถูกเก็บร�กษาเป�นความลับ และทุกการรายงานจะ
ได้รบการสืบสวนอย่างเป�นอิสระ
Q ฉันประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ฉันควรทำ
อย่างไรดี
A อุบัติเหตุจากการทำงานทุกครงจะต้องได้ร�บการ
รายงานโดยทันที โดยท่านควรแจ้งให้หัวหน้างาน
ทราบ เพือ
� ให้หว
ั หน้างานสามารถให้ความช่วยเหลือ
โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดในการแจ้งรายงานการ
บาดเจ็บภายในประเทศ การแจ้งรายงานอุบัติเหตุ
จะทำให้เราเข้าใจถึงความเสี�ยงที�เพื�อนพนักงาน
ต้องเผชิญในส่วนงานต่างๆ ของบร�ษัท สิ�งเหล่านี�
จะทำให้ที�ทำงานของเรามีความปลอดภัย
ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ป�ายประกาศเร�องสุขภาพและ
ความปลอดภัย

• ผู้จัดการการฝายความปลอดภัย
ด้านบุคคลของกลุ่ม หร�อ

ผู้เชี�ยวชาญด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย

• นโยบายเกี�ยวกับความปลอดภัย
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คำถามและคำตอบ

โอกาสที�เท่าเทียม การมีส่วนร่วม
และการยอมร�บความแตกต่าง
ทำไมเร�องนี�จึงมีความสำคัญ
เรามุ่งมั�นในการสร�างวัฒนธรรมองค์กรที�มีความ
หลากหลายที�ทุกคนต่างมีส่วนร่วมและได้รบการ
ต้อนร�บ เพือ
� นพนักงานของเราต่างมีความหลากหลาย
และเราเห็นคุณค่าของการร่วมกันสร�างประโยชน์ของ
เพื�อนพนักงานแต่ละคนในการช่วยให้ธุรกิจของเรา
เติบโตยิ�งขึ�น
เราจะต้องปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ เพือ
� นพนักงานทุกคนอย่างเป�นธรรม
เท่าเทียม และปราศจากการเลือกปฏิบต
ั ิ ทัง� ในเร�องอายุ
เพศ ควาสามารถ รสนิยมทางเพศ เชือ
� ชาติ สถานะทาง
สังคม ศาสนา ความเชื�อทางการเมือง สถานภาพการ
สมรสหร�อการใช้ชีวิตร่วมกัน การตั�งครรภ์หร�อ
การมีบุตร เป�นต้น การตัดสินใจเกี�ยวกับการจ้างงาน
การพัฒนาบุคลากร และการเลื�อนตำแหน่งของเพื�อน
พนักงานของเรา ทั�งที�ร�านค้า ศูนย์กระจายสินค้า และ
สำนักงานใหญ่ จะพิจารณาจากทักษะที�เกี�ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ความสำเร�จ และผลการปฏิบัติงาน
เท่านั�น โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาที�ชัดเจนและ
เป�นธรรม บร�ษัทไม่ยอมร�บการปฏิบัติหร�อพฤติกรรม
ที�เป�นการเลือกปฏิบัติ เพราะอาจทำให้เพื�อนพนักงาน
รู้สึกถูกกีดกันและไม่เป�นที�ยอมร�บ ซึ�งจะส่งผลเสียต่อ
ชื�อเสียงของบร�ษัท และยังอาจทำให้เกิดการฟ�องร�อง
ดำเนินคดีได้

สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร

• เราม่งุ มัน� กระทำการใดๆ ด้วยความซือ� สัตย์และสุจร�ต
เพื�อช่วยเหลือเพื�อนพนักงานและบร�ษัทของเรา

• เคารพและให้เกียรติเพื�อนพนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหา

สินค้า และบุคคลอืน
� ๆ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่าง
ทางสังคมหร�อวัฒนธรรม

• เป�นแบบอย่างที�ดีในด้านวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

ภายในทีมงาน เพื�อสร�างบรรยากาศในการทำงาน
ที�เป�ดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและความร่วมมือร่วมใจกัน เพื�อให้เราสามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์จากทีมงานที�มีความหลากหลายมาใช้
ให้เกิดประโยชน์

• แสดงความคิดเห็นและข้อกังวลของเราผ่านช่องทาง
ที�เกี�ยวข้อง และเราทั�งหมดจะทำงานร่วมกันเพื�อ
ทำให้เทสโก้เป�นสถานที�ทำงานที�ดีมากที�หนึ�ง

• ตัดสินใจอย่างเหมาะสมในการจ้างงานเพือ� นพนักงาน
ใหม่ และการเลื�อนตำแหน่งหร�อพัฒนาบุคลากรที�มี
อยู่ โดยพิจารณาจากจุดแข็งของบุคคลและข้อพิจารณาทางธุรกิจเป�นหลัก

Q ฉันเป�นผู้จัดการและจำเป�นต้องตัดสินใจเลือก
เลื�อนขั�นระหว่างพนักงานสองคน หนึ�งในนั�น
เธออายุ 55 ป� และใกล้จะเกษียณ ส่วนอีกคนหนึ�ง
อายุแค่ 30 ป� ฉันควรเลื�อนขั�นให้กับพนักงานที�มี
อายุน้อยกว่าหร�อไม่ เพราะเธออาจจะทำงานให้กับ
เราได้หลายป�มากกว่า
A ไม่ เราจะตัดสินใจเลื�อนขั�นจากทักษะที�เกี�ยวข้อง
กับงาน ความสำเร�จ และผลงานเท่านั�น เราจะ
ไม่ตัดสินใจจากอายุหร�อบุคลิกลักษณะอื�นที�
ไม่เกี�ยวข้องกับงาน
Q หัวหน้างานของฉันไม่ได้วางแผนส่งเพื�อนพนักงาน
ไปเข้าร�บการฝ�กอบรมเลย ฉันคิดว่านี�อาจเป�นเพราะ
เพื�อนพนักงานเหล่านั�นกำลังตั�งครรภ์ การทำเช่นนี�
ถูกต้องหร�อไม่
A ไม่ถูกต้อง เพื�อนพนักงานทุกคนควรได้ร�บโอกาส
ในการเข้าถึงการฝ�กอบรมอย่างเท่าเทียมกัน
ถ้าคุณมีข้อกังวลและรู้สึกว่าคุณไม่สามารถ
สนทนากับหัวหน้างานเกี�ยวกับเร�่องนั�นๆ โดยตรง
ได้ คุณอาจแจ้งเร�่องดังกล่าวกับผู้จัดการท่านอื�น
หร�อผู้อำนวยการฝ่ายของคุณ หร�อติดต่อ
ฝ่ายบุคคลภายในประเทศ หร�อ “สายตรงโปร่งใส”
ได้

Q ผู้สมัครงานที�มีนัดสัมภาษณ์งานรายหนึ�งเป�นผู้พิการ
และได้ร�องขอให้ฉันจัดการสัมภาษณ์งานในสถานที�
ที�สะดวกกับเขา ฉันควรจะปร�บเปลี�ยนสถานที�ตามที�
เขาร�องขอหร�อไม่
A ใช่ ผู้สมัครงานที�เป�นผู้พิการควรได้ร�บการ
สนับสนุนด้วยการปร�บเปลี�ยนสิ�งต่างๆ เพื�ออำนวย
ความสะดวกเท่าที�สามารถทำได้อย่างมีเหตุผล
เพื�อสร�างความมั�นใจว่าพวกเขาไม่ได้เป�นผู้ที�ด้อย
โอกาส
Q หัวหน้างานของฉันจะจัดการประชุมทีมงานทุกๆ
วันจันทร� เพื�อให้เธอสามารถวางแผนงานสำหร�บ
สัปดาห์ใหม่ร่วมกับพวกเราได้ แต่มีเพื�อนพนักงาน
2 คนทีไ� ม่ได้ทำงานประจำ และไม่มาทำงานในวันจันทร
ฉันจึงมีข้อกังวลว่าการปฏิบัติเช่นนี�อาจไม่เป�นธรรม
สำหร�บพวกเขา เพราะดูเหมือนเป�นการกีดกัน
พวกเขาไม่ให้มีส่วนร่วมกับทีมงาน ฉันควรจะพูดกับ
หัวหน้างานเกี�ยวกับเร�องนี�หร�อไม่
A ใช่ คุณควรพูดคุยเกี�ยวกับข้อกังวลของคุณกับ
หัวหน้างาน ถ้าสามารถทำได้ หัวหน้างานของท่าน
ควรจัดการประชุมทีมงานในวันอืน
� ทีท
� ก
ุ คนสามารถ
เข้าร่วมด้วยได้

นอกจากนัน
� เรายังเป�ดโอกาสให้เพือ
� นพนักงานสามารถ
เลือกการทำงานในแบบที�เหมาะกับพวกเขาได้ เช่น
ชั�วโมงการทำงานที�ยืดหยุ่น การทำงานไม่เต็มเวลา
และการแบ่งงาน เป�นต้น เรามีการทบทวนการปฏิบัติ
งานของเราและสัญญาการจ้างงานอย่างสมำเสมอ
เพื�อให้สอดคล้องกับความต้องการของเพื�อนพนักงาน
และองค์กรที�มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา
ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ฝายทร�พยากรบุคคล
• นโยบายที�เกี�ยวข้องกับโอกาสที�
เท่าเทียมและการยอมร�บความ
แตกต่าง
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การให้ความเคารพ การให้เกียรติ
และการปฏิบัติอย่างเป�นธรรม
ทำไมเร�องนี�จึงมีความสำคัญ
สภาพความเป�นอยู่ที�ดี ความปลอดภัย และศักดิ�ศร�
ของเพือ
� นพนักงานทุกคนเป�นสิง� ทีม
� ค
ี วามสำคัญสูงสุด
สำหร�บเทสโก้ ในฐานะเป�นองค์กรทางธุรกิจ เราจะไม่
ยอมให้มีพฤติกรรมใดๆ ที�ไม่เหมาะสมเกิดขึ�นในทุก
ส่วนงานของบร�ษัท ไม่ว่าจะกระทำต่อลูกค้า เพื�อนร่วมงาน ผู้จัดหาสินค้า หร�อบุคคลอื�นใด เราทั�งหมดมี
หน้าที�รบผิดชอบทำให้เทสโก้มีบรรยากาศในการ
ทำงานทีป
� ลอดภัยและเป�ดโอกาสให้พนักงานมีสว
่ นร่วม
ในการทำงาน
เราต้องเอาใจใส่กับการกระทำหร�อพฤติกรรมที�อาจ
เป�นที�ยอมร�บในสังคมหนึ�งแต่ไม่เป�นที�ยอมรบในอีก
สังคมหนึง� ซึง� ในบางกรณีอาจถึงขัน
� เป�นสิง� ผิดกฎหมาย
ในบางประเทศที�เราทำธุรกิจอยู่ การกลั�นแกล้งและ
การล่วงละเมิดเป�นพฤติกรรมที�ไม่สามารถยอมร�บได้
ที�เทสโก้ พฤติกรรมเหล่านี�ขัดต่อค่านิยมหลักของ
องค์กรของเรา และยังอาจมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของเพื�อนร่วมงาน
ของตน ดังนั�นหากว่าพนักงานคนใดที�มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอาจได้รบการลงโทษขั�นร�ายแรง เช่น
การลงโทษทางวินย
ั รวมถึงการให้ออกจากงานรวมทัง�
ดำเนินคดีตามกฎหมาย

คำถามและคำตอบ

สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร

• สร�างบรรยากาศการทำงานทีด� แี ละเคารพบรรยากาศ
ในที�ทำงาน โดยการยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา

• ไม่แสดงพฤติกรรมที�บั�นทอนสภาพแวดล้อม

การทำงานที�ดี รวมไปถึงการพูดจาตลกลามก
อนาจาร หร�อพูดจาส่อเสียดเพื�อนร่วมงาน

• ไม่เผยแพร่ขา่ วลือหร�อการติฉนิ นินทาทีไ� ม่เหมาะสม
ที�มีลักษณะสร�างความเสื�อมเสียใส่รายป�ายสี
ล่วงละเมิด ลามกอนาจาร หร�อก้าวร�าวต่อผู้อื�น

• รบผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที�ของตนด้วยการ

•

ปฏิบต
ั งิ านอย่างปลอดภัย ปราศจากการใช้สง�ิ เสพติด
หร�อเคร�องดืม
� ทีม
� แ
ี อลกอฮอล์ ท่านจะต้องตระหนักว่า
การปฏิบัติงานโดยใช้สารเสพติดหร�อเคร�องดื�มที�มี
แอลกอฮอล์นน
�ั จะเป�นอันตรายทัง� ต่อตัวท่านเองและ
บุคคลอื�น อีกทั�งยังก่อให้เกิดความเสี�ยงที�บร�ษัทไม่
อาจยอมร�บและยังถือเป�นความผิดตามกฎหมาย
ปฏิบัติตนเมื�อไปร่วมกิจกรรมนอกสถานที�ให้เหมือน
กับที�ท่านปฏิบัติงานในสถานที�ทำงาน กิจกรรมที�
บร�ษัทจัดขึ�นจะรวมถึงกิจกรรมทางสังคม เช่น
งานเลี�ยงคร�สต์มาส-ป�ใหม่ กิจกรรมของทีมงาน
และการไปพักผ่อนกับกลุ่ม เป�นต้น

Q หัวหน้างานของฉันชอบข่มขู่ และบ่อยครงที�ใช้คำ
ไม่สุภาพกับพนักงานในทีมของเรา เรารู้ว่าเขาเป�น
คนทีเ� ข้มงวด แต่พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลทำให้งาน
ของเราไม่สนุกและมีความลำบากในการทำงาน ฉัน
กังวลว่าถ้าฉันพูดออกไป เขาอาจจะยิ�งทำให้แย่ลง
กว่านี� ฉันควรทำอย่างไร
A พฤติกรรมที�ไม่สุภาพหร�อการขู่บังคับเป�นสิ�งที�
ยอมรบไม่ได้ ไม่ว่าจะเป�นใครทำก็ตาม หนึ�งใน
วัฒนธรรมของเราคือการเคารพซึ�งกันและกัน
และการอยู่ร่วมกันและการกระทำเช่นนั�นต้อง
รายงานต่อหัวหน้างาน ฝายทรพยากรบุคคลหร�อ
ผ่านทาง “สายตรงโปร่งใส” เราสนับสนุนให้เพื�อน
พนักงานแจ้งข้อกังวลโดยสุจร�ต

Q ฉันรู้ว่าเพื�อนคนหนึ�งมีช่วงเวลาที�ยากลำบากที�บ้าน
เมื�อเร�วๆ นี� เขามาทำงานสายมากและบางครงก็เมา
มา แต่เขาก็ยังทำงานของเขาเสร�จดังนั�น ฉันจึง
ไม่แน่ใจว่าฉันควรจะพูดอะไรหร�อไม่ ฉันควรพูดออก
มาหร�อไม่
A ควรทำ เพื�อสิ�งที�ดีกับเพื�อนร่วมงาน ท่านควรแจ้ง
ข้อกังวลของท่าน หากเชื�อว่าเขามีพฤติกรรมที�
อาจเป�นอันตรายต่อตัวเขาเองหร�อผู้อื�น สิ�งนี�รวม
ถึงการใช้สารเสพติดหร�อเคร�องดื�มแอลกอฮอล์
ถ้าไม่สามารถพูดกับเขาได้โดยตรง ให้ท่านแจ้ง
ฝ่ายทรพยาบุคคลหร�อหัวหน้างานของท่าน

Q เพื�อนคนหนึ�งส่งอีเมลมาให้ฉันที�มีคำลามกฉันคิดว่า
มันตลกมาก ดังนั�น ฉันจะส่งอีเมลนี�ต่อให้กับเพื�อน
พนักงานของฉันในทีมได้หร�อไม่

Q ฉันรูส
้ ก
ึ กังวลว่าผูจ
้ ด
ั การชายท่านหนึง� กำลังประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับเพื�อนพนักงานหญิงคนหนึ�ง โดย
เขาจะยืนชิดติดกับเธอมากในเวลาทีพ
� วกเขาพูดคุยกัน
และฉันทราบมาว่าเขาได้ส่งข้อความที�ไม่เหมาะสมให้
กับเธอทาง Line หลายครง ฉันควรจะทำอย่างไร?

A ไม่สามารถทำได้ เราปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ เพือ
� นร่วมงานทุกคน
ด้วยการให้เกียรติและให้ความเคารพและสิง
� ทีท
� า
่ น
คิดว่าดูตลกอาจเป�นสิ�งที�ไม่สุภาพหร�อก้าวร�าว
ขอให้ถามตัวท่านเองว่าการกระทำของท่านอาจ
ดูก้าวร�าว ไม่สุภาพ หร�อบังคับขู่เข็ญผู้อื�นหร�อไม่
สิ�งนี�รวมถึงการดูสื�อที�ไม่เหมาะสมขณะที�ท่านอยู่
ที�ทำงานด้วย

A คุณควรแจ้งข้อกังวลของคุณให้หัวหน้างานทราบ
เป�นอันดับแรก แต่ถา
้ คุณรูส
้ ก
ึ ไม่สบายใจทีจ
� ะพูดคุย
เกี�ยวกับข้อกังวลนั�นกับหัวหน้างาน คุณสามารถ
ติดต่อฝายบุคคลภายในประเทศหร�อแจ้งเร�องไปยัง
“สายตรงโปร่งใส” ได้เช่นกัน ข้อกังวลที�เกี�ยวข้อง
กับการล่วงละเมิดทั�งหมดจะได้รบการจัดการอย่าง
จร�งจังและมีการดำเนินการสืบสวนเพือ
� หาข้อเท็จจร�ง

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ฝายทร�พยากรบุคคล
• นโนบายที�เกี�ยวกับเร�องการข่มขู่
และการกระทำอนาจาร
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กฎหมายแข่งขันทางการค้า

คำถามและคำตอบ

ทำไมเร�องนี�จึงมีความสำคัญ

Q ฉันได้รบการขอให้เข้าประชุมสมาคมการค้า
ฉันสามารถเข้าร่วมการประชุมได้หร�อไม่

ลูกค้าของเราคาดหวังให้เราทำการค้าอย่างเป�นธรรม
และเป�นอิสระในทุกๆ ประเทศที�เราประกอบกิจการ
การแข่งขันที�สมบูรณ์จะนำมาซึ�งราคาสินค้าที�ถูกกว่า
มีตัวเลือกมากกว่า และได้สินค้าที�ดีกว่า เราแข่งขันกับ
คูแ
่ ข่งขันทางการค้าอย่างเต็มที� เพือ
� ให้ลก
ู ค้าได้รบความ
สะดวกสบายสูงสุดในการมาซื�อสินค้ากับเรา
กฎหมายคุ้มครองการแข่งขันทางการค้ามีอยู่ในทุก
ประเทศทีเ� ราดำเนินธุรกิจ และมีบทลงโทษทีม
� น
ี ย
ั สำคัญ
ต่อบร�ษท
ั และบุคคลธรรมดาทีฝ
� าฝ�นกฎหมาย การสอบสวนส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงักและเกิดค่าใช้จ่ายสูง และ
อาจทำลายความเชื�อมั�นที�ลูกค้ามีต่อเราได้

สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร
การติดต่อกับคู่แข่ง

•

ท่านจะต้องดำเนินการอย่างเป�นอิสระเสมอ และต้อง
ไม่ตกลงกับคู่แข่งเพื�อลดการแข่งขันระหว่างเรากับ
คู่แข่ง ท่านจะต้องไม่ตกลงที�จะกำหนดราคาหร�อ
ตกลงว่าเราจะดำเนินการหร�อไม่ดำเนินการสิ�งใด

• ท่านจะต้องไม่อา้ งถึง ร�บ หร�อแบ่งป�นข้อมูลความลับ
หร�อข้อมูลสำคัญทางการค้ากับคู่แข่ง ทั�งนี� ท่าน
สามารถใช้ข้อมูลที�เป�นสาธารณะเพื�อช่วยในการ
ตัดสินใจได้

การกำหนดราคาขายปลีก

• ท่านต้องกำหนดราคาอย่างเป�นอิสระเสมอ
• ในระหว่างการเจรจากับผู้จัดหาสินค้าต้องมุ่งไปที�

ราคาต้นทุนของสินค้าเท่านั�น ผู้จัดหาสินค้าอาจให้
ราคาขายที�แนะนำกับเราได้แต่จะต้องไม่เป�นการ
กำหนดราคาขายขั�นตำ

กระบวนการปฏิเสธข้อมูล

• หากท่านได้รบข้อมูลที�เป�นความลับหร�อมีความ

สำคัญทางการค้า หร�อได้รบฟ�งข้อกังวลต่างๆ
จากการติดต่อกับคู่แข่งขันทางการค้าหร�อผู้จัดหา
สินค้า ท่านจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการปฏิเสธ
ข้อมูล ลำพังการเพิกเฉยต่อข้อมูลเหล่านัน
� ไม่เพียงพอ
แม้ว่าท่านจะไม่ได้เข้าร่วมในการสนทนาหร�อการ
เป�ดเผยข้อมูลนั�นจะเกิดจากความผิดพลาดก็ตาม

การจัดทำเอกสาร

• โปรดใช้ความระมัดระวังเมื�อมีการเขียนข้อมูล

เกี�ยวกับเร�องธุรกิจลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า หร�อคู่แข่ง
ของเรา เอกสารที�มีความสำคัญให้หมายความถึง
อีเมล ข้อความ เอกสารที�ประชุมและรายงาน
เกี�ยวกับทร�พย์สิน

A สามารถทำได้ โดยการประชุมเองนั�นไม่ได้เป�น
ป�ญหา และอาจเป�นการสนับสนุนการแข่งขันอีก
ด้วย อย่างไรก็ดี จะต้องใช้กฎเร�องการแข่งขันกับ
กรณีน�ี ท่านต้องไม่พด
ู คุย เป�ดเผยหร�อแลกเปลีย
� น
ข้อมูลที�มีความอ่อนไหวทางการค้ากับคู่แข่ง และ
อ้างอิงถึงแนวทาง “การประชุมกับคู่แข่ง”
Q ฉันสามารถเชิญผู้จัดหาสินค้ามากกว่าหนึ�งรายให้
มาในที�ประชุมเดียวกันได้หร�อไม่
A บางครงการเชิญผู้จัดหาสินค้ามากกว่าหนึ�งราย
มาร่วมประชุมก็ทำได้โดยสมเหตุสมผล เช่น
เพื�อสรุปข้อแก้ไขสำคัญเกี�ยวกับธุรกิจของเรา
หร�อเพื�อหาร�อการปฏิบัติที�ดีที�สุดเกี�ยวกับห่วง
โซ่อุปทาน (supply chain) กับผู้จัดหาสินค้า
อย่างไรก็ดี การประชุมดังกล่าวก็อาจมีความ
อ่อนไหวในเชิงธุรกิจเนื�องจากบ่อยครงจะมีคู่แข่ง
มาร่วมประชุมด้วย โปรดอ้างอิงถึงแนวทาง
“การประชุมร่วมของผูจ
้ ด
ั หาสินค้า” และต้องแน่ใจ
ว่า ไม่มก
ี ารกระทำใดๆ ทีไ� ม่เหมาะสมเกิดขึน
� ระหว่าง
การประชุม

Q ฉันได้รบทราบข้อมูลในทางการค้าเกีย
� วกับคูแ
่ ข่งขัน
ทางธุรกิจรายหนึง� จากเพือ
� นคนหนึง� ฉันจะเพิกเฉย
ต่อข้อมูลนั�นได้หร�อไม่
A ไม่ได้ การเพิกเฉยต่อข้อมูลในลักษณะนี�ไม่เป�น
การเพียงพอ แม้วา
่ คุณจะได้รบทราบข้อมูลนัน
� มา
อย่างไม่เป�นทางการก็ตาม คุณจะต้องปฏิบต
ั ต
ิ าม
กระบวนการปฏิเสธข้อมูล ซึ�งได้กำหนดขึ�นเพื�อ
สร�างความมั�นใจว่าคุณจะทำการปฏิเสธข้อมูล
เช่นนี�ให้เป�นที�ประจักษ์ รวมถึงมีการติดตามและ
ตรวจสอบเพื�อแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้นำข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้

การติดต่อกับผู้จัดหาสินค้า

• ท่านจะต้องไม่เร�ยกหร�อรบข้อมูลที�เป�นความลับหร�อ
•
•

ข้อมูลสำคัญในทางการค้าของคู่แข่งใดๆ จาก
ผู้จัดหาสินค้า

ท่านต้องรกษาข้อมูลความลับของผู้จัดหาสินค้าไว้
เป�นความลับและไม่แบ่งป�นข้อมูลนั�นกับคู่แข่งของ
ผู้จัดหาสินค้านั�นๆ
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลที�สามารถเป�ดเผยต่อ
สาธารณะได้จากผู้จัดหาสินค้าเพื�อช่วยในการ
ตัดสินใจของท่านได้
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ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ฝายกฏหมายในประเทศของท่าน
• นโยบายว่าด้วยกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้า

• แนวทางเกี�ยวกับกระบวนการ
ปฏิเสธข้อมูล
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การแทรกแซงทางการค้าและการควบคุม
การส่งออกสินค้า

คำถามและคำตอบ

ทำไมเร�่องนี�จึงมีความสำคัญ

สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร

ร�ฐบาลมีการกำหนดข้อจำกัดในการซื�อสินค้าและการ
เดินทางไปยังบางประเทศเป�นระยะๆ เราอาจถูกห้าม
มิให้ทำการค้ากับผู้หนึ�งผู้ใดเป�นการเฉพาะก็เป�นได้
ซึ�งเราจะต้องพึงระวังถึงข้อจำกัดเหล่านี�ในการทำธุรกิจ
ไม่ว่าที�ใดๆ ในโลก ในโลกไร�พรมแดนใบนี� ไม่ใช่เพียง
แค่ร�ฐบาลเท่านั�น แต่ลูกค้าของเราก็คาดหวังให้เรา
ร�บรู้มาตรการการแทรกแซงหร�อข้อจำกัดต่างๆ เมื�อ
เราทำธุรกิจกับบางประเทศ บางบร�ษัท หร�อบุคคลบาง
ประเภทด้วย

ในฐานะเพื�อนพนักงานที�ทำงานอยู่ในองค์กรธุรกิจระดับ
สากล หากท่านมีส่วนในการจัดซื�อ ส่งสินค้าหร�อขาย
สินค้าหร�อบร�การข้ามประเทศ ให้พึงระวังว่าท่านจะต้อง

Q ฉันเป�นผู้จัดซื�อที�กำลังมองหาตลาดใหม่ๆ ที�เป�น
แหล่งสินค้า ฉันพบผู้จัดหาสินค้าที�ฉันต้องการเร�่ม
สั�งสินค้าแล้ว จะเป�นอะไรหร�อไม่หากเจ้าของบร�ษัท
นั�นอยู่ในประเทศที�มีมาตรการการแทรงแซงหาก
ธุรกิจของเจ้าของบร�ษัทรายนั�นไม่ได้อยู่ในประเทศ
นั�นด้วย

การที�เราฝ่าฝ�นข้อจำกัดทางการค้า อาจส่งผลกระทบ
ต่อความเชื�อมั�นที�ลูกค้ามีต่อตราผลิตภัณฑ์ของเรา
และอาจทำให้บร�ษัทและเพื�อนพนักงานถูกลงโทษ
ทางการเงินเป�นจำนวนมาก รวมถึงอาจได้ร�บโทษ
จำคุกด้วย

• พิจารณาว่าเป�นการเหมาะสมหร�อไม่ที�จะซื�อหร�อ
ขายสินค้ากับประเทศนั�นๆ

• ไม่ซื�อสินค้า หร�อเดินทางไปยังประเทศที�ต้องห้าม
หร�อประเทศที�ถูกมาตรการจำกัดการเดินทาง

• ไม่ทำงานร่วมกับบุคคลหร�อบร�ษัทใดๆ ที�ปรากฏอยู่
ในรายชื�อบุคคลที�ต้องจับตาขององค์การ
สหประชาชาติ (UN) หร�อภายใต้มาตรการการ
แทรงแซงอื�น

• ร�บคำแนะนำทางกฎหมายหากท่านไม่แน่ใจว่า

ข้อจำกัดหร�อมาตรการการแทรกแซงนั�นใช้บังคับ
กับกิจกรรมที�ท่านจะทำหร�อไม่

• ตรวจเช็คให้มั�นใจว่าผู้จัดหาสินค้ารายใหม่ๆ ได้ร�บ
การตรวจสอบอย่างเหมาะสมและได้ร�บการอนุมัติ
ก่อนที�คุณจะเร�่มทำธุรกิจกับพวกเขา ซึ�งหมายถึง
การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านความซื�อสัตย์
ของผู้จัดหาสินค้านั�นเอง

• แจ้งให้ทราบหากท่านเชื�อว่ามีบุคคลใดกำลังฝ่าฝ�น

A เป�น เพราะโดยปกติแล้วกฎหมายการแทรกแซง
มีผลกว้างมากและไม่ได้รวมถึงแต่เพียงประเทศ
นั�นๆ เท่านั�น แต่ยังรวมไปถึงพลเมืองและบุคคลใน
ประเทศที�มีมาตรการแทรกแซงนั�นด้วย ดังนั�น
ท่านจะต้องทราบว่าผู้ที�ท่านทำธุรกิจด้วย เป�นใคร
และขอคำแนะนำจากผู้อำนวยการฝ่ายของท่าน
ก่อนที�จะเร�่มกระทำการเสมอ

Q ฉันอยากเร�่มขายสินค้าของเทสโก้ในประเทศใหม่ๆ
ตราบเท่าที�ธุรกิจดูเหมือนจะไปได้ดี ฉันต้องพิจารณา
เร�่องอื�นๆ อีกหร�อไม่
A ท่านต้องหาร�อกับฝ่ายกิจการบรรษัทและ
ฝ่ายกฎหมาย เป�นการเฉพาะหร�อไม่ หร�อมีเหตุผล
อื�นใดที�เราไม่ควรขายสินค้าให้กับประเทศนั�น
ฝ่ายกฎหมายจะช่วยท่านในการทำการวิเคราะห์
และตรวจสอบสถานะของลูกค้าของท่าน เพื�อให้
ท่านมีข้อมูลเพียงพอเกี�ยวกับพวกเขาก่อนที�ท่าน
จะเร�่มความสัมพันธ์ทางการค้า

Q มีประเทศที�เราไม่สามารถทำธุรกิจด้วยหร�อไม่
A ท่านควรสอบถามจากทีมงานฝ่ายกฎหมายภายใน
ประเทศเป�นอันดับแรก เพราะพัฒนาทางด้าน
การเมืองและการทูตทำให้รายชื�อของประเทศและ
บุคคลที�ถูกแทรกแซงทางการค้าเปลี�ยนไปตาม
ยุคสมัย ดังนั�นจึงเป�นสิ�งสำคัญที�คุณจะต้องตรวจ
เช็คก่อนในกรณีที�คุณไม่แน่ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
ในกรณีของประเทศที�คุณเพิ�งทำธุรกิจด้วยเป�น
คร�้งแรก

ข้อจำกัดทางการค้า โดยท่านจะต้องรายงานข้อสงสัย
ว่าจะมีการละเมิดทั�งหมดไปยังผู้อำนวยการ
ฝ่ายกฎหมายในประเทศของท่านหร�อแจ้งไปยัง
สายตรงโปร่งใสโดยไม่ต้องเป�ดเผยชื�อของท่านก็ได้

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ฝายกฏหมายในประเทศของท่าน
• ฝายสรรหาผู้จัดการสินค้า หร�อ
ฝายตรวจสอบคุณภาพสินค้า
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สิทธิมนุษยชนและจร�ยธรรมทางการค้า

คำถามและคำตอบ

ทำไมเร�องนี�จึงมีความสำคัญ

Q ฉันได้ไปเยี�ยมชมบร�ษัทของผู้จัดหาสินค้ารายหนึ�ง
และพบว่าบรรยากาศการทำงานระหว่างพนักงาน
ที�นั�นดูไม่ค่อยราบร�่นเลย ฉันควรทำอย่างไรดี

Q ฉันได้ทราบจากสื�อต่างๆ และจากเพื�อนๆ ว่ายังคงมี
ระบบทาสอยู่ในการบร�หารจัดการสินค้า เราจะทำ
อย่างไรเพื�อแก้ไขความเสี�ยงในเร�่องนี�

A แจ้งข้อกังวลของท่านกับเจ้าหน้าที�ฝ่ายสรรหา
บุคลากรผู้ร�บผิดชอบ ข้อมูลที�ท่านให้อาจเป�น
ประโยชน์สำหร�บพวกเขา ท่านอาจสอบถาม
ผู้จัดการของผู้จัดหาสินค้าระหว่างการเยี�ยมชม
ว่าอะไรคือข้อกังวลหลักๆ ของพนักงานที�นี� และ
อาจสอบถามพนักงานด้วยเช่นกัน คุณอาจบอก
พวกเขาด้วยว่าป�ญหาเกี�ยวกับพนักงานมีความ
สำคัญมากที�เทสโก้ ซึ�งอาจเป�นประโยชน์
สำหร�บพวกเขา

A บร�ษัทจะไม่ยอมให้มีระบบทาสหร�อการบังคับให้
ทำงานอย่างเด็ดขาด เรามีทีมงานที�เป�นผู้เชี�ยวชาญ
ด้านมาตรฐานแรงงานสำหร�บผู้ที�ทำงานเต็มเวลา
อยู่ทั�วโลก ซึ�งสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้จัดหาสินค้า
ในการบร�หารจัดการเร�่องเหล่านี� รวมถึงความเสี�ยง
อื�นๆ ด้วย

ในฐานะที�เราเป�นบร�ษัทขนาดใหญ่ที�ต้องติดต่อสัมพันธ์
กับผู้คนหลายล้านคนทั�วโลกในทุกๆ วัน ดังนั�นเราจึงมี
หน้าที�ความร�บผิดชอบที�จะต้องเคารพสิทธิของเพื�อน
พนักงาน ลูกค้า บุคลากรในที�ทำงานของเรา ตลอดจน
ชุมชนทุกแห่งที�เราดำเนินธุรกิจอยู่
เราสนับสนุนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
องค์การสหประชาชาติ และอนุสัญญาหลักขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศอย่างเต็มที� การละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลใดบุคคลหนึ�งถือว่าเป�นการกระทำ
ความผิด เรายึดถือค่านิยมหลักขององค์กรในข้อ
“ปฏิบัติต่อผู้อื�นอย่างที�เขาต้องการให้ปฏิบัติ” และ
“ทุกความใส่ใจเล็กๆ ช่วยสร�างความแตกต่างที�ยิ�งใหญ่”
ในการสร�างความมั�นใจว่าเราเป�นองค์กรที�เคารพสิทธิ
ของทุกคน และหากมีการละเมิดสิทธิไม่ว่าในลักษณะใด
ก็ตามการละเมิดดังกล่าวจะต้องได้ร�บการแก้ไข
ด้วยเหตุนี�เราจึงสนับสนุนให้ผู้จัดหาสินค้าของเรา
ปฏิบัติตามมาตรฐานจร�ยธรรมพื�นฐานทางการค้า และ
ทำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของการบร�หาร
จัดการสินค้าของตนเอง เพื�อให้ได้มาตรฐานตามที�เรา
กำหนด
ในด้านการบร�หารจัดการสินค้าและการปฏิบัติการใน
ร�านค้าของเรา สิ�งเหล่านี�หมายถึงการสร�างความมั�นใจ
ว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะได้ร�บการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
และการละเมิดสิทธิไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามจะต้องได้ร�บ
การแก้ไขให้เร�ยบร�อย นอกจากนั�นเราจะต้องระมัดระวัง
ไม่ให้วิธีการดำเนินธุรกิจของเรากลายเป�นสาเหตุของ
ป�ญหาเกี�ยวกับมาตรฐานแรงงาน การสร�างความ
สัมพันธ์ระยะยาวกับผู้จัดหาสินค้าที�เรารู้จักและไว้วางใจ
จะช่วยสร�างความมั�นใจให้กับพวกเขาในการปร�บปรุง
สิ�งเหล่านี�ให้ได้มาตรฐาน เพื�อให้เราประสบความสำเร�จ
ร่วมกันมากยิ�งขึ�น

สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร

• ในการเลือกผู้จัดหาสินค้าจะต้องพิจารณาจาก

ค่านิยมองค์กร รวมถึงค่าจ้างและคุณภาพของการ
ให้บร�การของบร�ษัทนั�นๆ และสร�างความเป�นพันธมิตร
ที�แข็งแกร่งและไว้วางใจกัน

• ทำความคุ้นเคยกับนโยบายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ของบร�ษัท และศึกษาคำถามที�พบบ่อยเกี�ยวกับระบบ
บร�หารงานคุณภาพทั�วทั�งองค์กร (ซึ�งเป�นหลักการ
ควบคุมคุณภาพสินค้าของเรา) และถ่ายทอด
ความรู้ในเร�่องดังกล่าวให้ผู้จัดหาสินค้า

• ปฏิบัติตามพันธสัญญาเกี�ยวกับการจัดหาสินค้า

ของท่านเสมอ การขอให้ผู้จัดหาสินค้าเปลี�ยนแปลง
สิ�งใดๆ ในนาทีสุดท้ายอาจทำให้ผู้จัดหาสินค้าต้อง
ลดทอนบางอย่างลงเพื�อให้ส่งสินค้าได้ทันตาม
กำหนด ซึ�งอาจเป�นผลเสียต่อสภาพการปฏิบัติงาน
และคุณภาพของสินค้า

• เมื�อพบป�ญหาเราต้อง ร่วมกับผู้จัดหาสินค้าในการ
จัดทำแผนการปร�บปรุงแก้ไขที�ชัดเจน

• แจ้งข้อกังวลถ้าท่านพบเห็นการกระทำบางอย่างที�

ไม่ถูกต้อง บุคคลที�อาจถูกเอาเปร�ยบได้ง่ายหร�อ
มีความขุ่นเคือง หร�อการเลือกปฏิบัติ เราให้ความ
สำคัญกับทุกข้อกล่าวหาอย่างจร�งจังและดำเนินการ
สืบสวนเพื�อหาข้อเท็จจร�งต่อไป

Q เราควรทำอย่างไรหากพบว่ามีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในสถานที�ทำงานหร�อในระบบห่วงโซ่
อุปทานของเรา
A เรามุ่งมั�นที�จะแก้ไขข้อกังวลต่างๆ ที�เราทราบ
ถ้าป�ญหาของท่านเกี�ยวข้องกับบุคลากรของเทสโก้
ท่านควรติดต่อฝ่ายบุคคลภายในประเทศหร�อใช้
ช่องทาง “สายตรงโปร่งใส” ถ้าเป�นป�ญหาเกี�ยวกับ
การบร�หารจัดการสินค้าของเรา ควรติดต่อ
เจ้าหน้าที�ฝ่ายสรรหาบุคลากรผู้ร�บผิดชอบหร�อ
ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้าภายในประเทศของท่าน

Q นโยบายเกี�ยวกับสิทธิมนุษยชนของเราครอบคลุม
เพียงแค่เร�่องที�เกี�ยวข้องกับสินค้าที�จำหน่ายใน
ร�านค้าเท่านั�นหร�อไม่
A ไม่ เราคาดหวังให้ผู้จัดหาสินค้าทุกราย ซึ�งรวมถึง
ผู้จัดหาสินค้าที�ไม่ได้นำไปขายต่อและงานให้บร�การ
เช่น บร�ษัทก่อสร�าง บร�ษัทจัดหางาน และ
บร�ษัทขนส่งสินค้า มีมาตรฐานที�ตรงกับข้อกำหนด
ด้านจร�ยธรรมทางการค้าของเรา
Q ฉันอยากเข้าร่วมเป�นสมาคมแห่งหนึ�ง
ซึ�งไม่ใช่สมาคมที�ทำหน้าที�ต่อรองเร�่องค่าจ้างของ
เพื�อนพนักงานอย่างที�เทสโก้ ฉันสามารถเข้าร่วม
ได้หร�อไม่
A ท่านสามารถเข้าร่วมสมาคมที�คุณต้องการ
ได้อย่างเสร� หร�อคุณอาจไม่เข้าร่วมเป�นสมาชิก
สมาคมใดๆ เลยก็ได้

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ฝ่ายสรรหาผู้จัดหาสินค้า หร�อ

ในส่วนที�เกี�ยวข้องเพื�อนพนักงาน การปกป�องสิทธิยัง
หมายความรวมถึงการสร�างความมั�นใจว่าพวกเขา
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของประชาสังคมได้อย่างเต็มที�
ไม่ว่าจะเป�นการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองทั�งในฐานะ
บุคคล หร�อเป�นกลุ่มโดยผ่านการเป�นสมาชิกของสมาคม
ใดๆ ก็ตาม

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า
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กฎหมายปกป�องผู้จัดหาสินค้า

คำถามและคำตอบ

ทำไมเร�่องนี�จึงมีความสำคัญ

Q ฉันจะขอให้ผู้จัดหาสินค้าออกเงินทุนในการทำ
รายการส่งเสร�มการขายได้หร�อไม่

การปฏิบัติต่อผู้จัดหาสินค้าอย่างเป�นธรรมเป�น
สิ�งสำคัญสำหร�บความสำเร�จของเรา การสร�างความ
สัมพันธ์ระยะยาวที�ยั�งยืนและร่วมแรงร่วมใจกันกับ
ผู้จัดหาสินค้าเป�นสิ�งจำเป�นอย่างยิ�งที�จะช่วยให้เรา
สามารถมอบสิ�งที�ดีที�สุดให้กับลูกค้าได้ และเป�นหนึ�งใน
หกประการของมาตรการหลักๆ ของเราในการ
“สร�างพันธมิตรที�มีความไว้วางใจกัน”
ในหลายๆ ประเทศมีการออกกฎหมายเพื�อวางระเบียบ
ความสัมพันธ์ด้านการจัดหาสินค้าระหว่าง
ร�านซุปเปอร�มาร�เก็ตกับผู้จัดหาสินค้า ยกตัวอย่างเช่น
หลักปฏิบัติเกี�ยวกับการจัดหาสินค้าอุปโภคบร�โภค
(Groceries Supply Code of Practice หร�อ GSCOP)
ในสหราชอาณาจักร จะกำหนดกฎเกณฑ์ที�ใช้กำกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเทสโก้ กับผู้จัดหาสินค้าอุปโภคบร�โภค ในสาธารณร�ฐเช็ก มีพระราชบัญญัติที�เกี�ยว
ข้องกับการใช้อำนาจเหนือตลาด
(Significant Market Power Act) ที�ควบคุมความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้ค้าปลีกกับผู้จัดหาสินค้า การสืบสวน
ในกรณีที�มีการฝ่าฝ�นกฎหมายเหล่านี�จะสิ�นเปลือง
ค่าใช้จ่ายและเวลามาก และยังอาจต้องเสียค่าปร�บและ
สูญเสียความเชื�อมั�นจากลูกค้าอีกด้วย
แม้แต่ในประเทศที�ไม่มีกฎหมายในลักษณะนี� การปฏิบัติ
ต่อผู้จัดหาสินค้าอย่างเป�นธรรมก็ยังเป�นสิ�งที�สำคัญ
มาก และจะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมหลักของ
องค์กรของเรา นี�คือหลักสำคัญของการส่งเสร�ม
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้จัดหาสินค้าของเรา และ
ผู้จัดหาสินค้ายังสามารถแจ้งข้อร�องเร�ยนได้อย่างมั�นใจ
โดยผ่านช่องทาง “สายตรงโปร่งใสสำหร�บผู้จัดหาสินค้า”
อีกด้วย

สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร

• เข้าใจและปฏิบัติตามกฏหมายและหลักปฏิบัติใน
ประเทศของท่านซึ�งถูกออกแบบเพื�อปกป�อง
ผู้จัดหาสินค้ารายย่อย

• ร�กษาพันธสัญญาที�ที�คุณให้ไว้กับผู้จัดหาสินค้า และ

ไม่ทำการเปลี�ยนแปลงใดๆ ที�มีผลย้อนหลังต่อสัญญา
การจัดหาสินค้า

• จัดเก็บบรรดาข้อตกลงที�ท่านได้ทำกับผู้จัดหา
สินค้าเป�นลายลักษณ์อักษร

• ส่งหนังสือแจ้งที�สมเหตุผลในการเสนอเปลี�ยนแปลง
แก้ไขสัญญาการจัดหาสินค้า และให้โอกาสผู้จัดหา
สินค้าในการพิจารณาตัดสินใจ

• ให้ความร่วมมือในการทำงานกับผู้จัดหาสินค้า

และร�บฟ�งความเห็นพวกเขา ตัวอย่างเช่น จัดทำ
การคาดการณ์ยอดขายอย่างตรงไปตรงมา
โดยปร�กษากับผู้จัดหาสินค้า

• ปฏิบัติตามคุณค่าของเทสโก้ และทักษะการเป�นผู้นำ
เมื�อตัดสินใจใดๆ เกี�ยวกับผู้จัดหาสินค้า

• หากผู้จัดหาสินค้ามีข้อร�องเร�ยน ให้ร�บทราบและ

ทำการแก้ไขโดยเร�วที�สุด โดยขอความช่วยเหลือ
จากฝ่ายกฎหมายในประเทศของท่านเมื�อจำเป�น

• รอบคอบและชัดเจนในการสื�อสารกับผู้จัดหา

A ในหลายๆ ประเทศสามารถทำได้ แต่มีข้อจำกัด
เกี�ยวกับจำนวนที�ผู้จัดหาสินค้าสามารถจ่ายได้
และจะต้องไม่เป�นการบังคับผู้จัดหาสินค้าให้ร่วม
ในการส่งเสร�มการขายนั�น
Q ฉันทำงานในแผนกจัดการสินค้าทั�วไป ในประเทศ
ของฉัน มีกฎหมายในลักษณะที�ใช้บังคับกับสินค้า
อุปโภคบร�โภคเท่านั�น ฉันควรปฏิบัติตามกฎหมาย
นี�ด้วยหร�อไม่
A หากท่านไม่แน่ใจเกี�ยวกับการบังคับใช้ของ
กฎหมาย ท่านควรสอบถามทีมงานฝ่ายกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยทั�วไปหลักปฏิบัติของเราก็คือ
ปฏิบัติตามกฎหมายนั�นๆ แม้ว่าจะมีผลบังคับใช้
กับสินค้าบางประเภทก็ตาม
Q ขบวนการในการลบชื�อภายใต้ GSCOP เป�นอย่างไร
A GSCOP กำหนดให้ท่านระบุเหตุผลที�แท้จร�ง
ทางการค้าที�ทำให้ท่านยุติความสัมพันธ์กับ
ผู้จัดหาสินค้า ท่านต้องส่งหนังสือแจ้งไปยัง
ผู้จัดหาสินค้าและอธิบายให้ผู้จัดหาสินค้าทราบ
ว่าจะให้ผู้จัดซื�ออาวุโสพิจารณาการตัดสินใจนี�
ได้อย่างไรหร�อจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที�ด้านการ
ดูแลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้อย่างไร

Q ฉันซื�อผลไม้เพื�อนำมาจำหน่ายในประเทศโปแลนด์
และประเทศสาธารณร�ฐเช็ก ผู้จัดหาสินค้าของฉัน
อ้างสิทธิในการขอพูดคุยกับเจ้าหน้าที�ระงับข้อพิพาท
ของฉัน เป�นการถูกต้องหร�อไม่
A ถูกต้อง เทสโก้เป�นหนึ�งในผู้ลงนามใน กลุ่มบร�หาร
จัดการสินค้าของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป
ซึ�งได้กำหนดหลักปฏิบัติและกำกับดูแลความ
ยุติธรรมเกี�ยวกับการบร�หารจัดการสินค้า
ในกลุ่มสมาชิก ดังนั�นผู้จัดหาสินค้าของท่านมีสิทธิ
ขอพูดคุยกับเจ้าหน้าที�ระงับข้อพิพาทของเราได้
ซึ�งโดยปกติ คือผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
Q คู่แข่งของฉันขายสินค้าถูกกว่าเรา ฉันสามารถทำ
อะไรเพื�อชดเชยยอดคงเหลือได้บ้าง
A ท่านควรเจรจากับผู้จัดหาสินค้าเพื�อให้ได้ราคา
ที�ดีที�สุดเสมอเพื�อลูกค้าของเรา ท่านอาจหาร�อ
ว่าราคาทุนของผู้จัดหาสินค้านั�นสามารถยอมร�บ
ได้หร�อไม่แต่จะต้องไม่เป�นการบีบบังคับผู้จัดหา
สินค้าในระหว่างการเจรจา และต้องหลีกเลี�ยง
การเปลี�ยนแปลงแก้ไขที�มีผลย้อนหลังต่อสัญญา
การจัดหาสินค้าที�มีอยู่

สินค้า การสื�อสารเป�นลายลักษณ์อักษรอาจมีการ 40
ตีความผิดได้ง่าย

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

ลสินค้าที�สหราชอาณาจักร
• ฝ่หร�าอยดูฝ่แายกฏหมายในประเทศ
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ตราสินค้าและทร�พย์สินทางป�ญญา

คำถามและคำตอบ

ทำไมเร�่องนี�จึงมีความสำคัญ

Q ฉันกำลังออกแบบเสื�อยืดสำหร�บเด็กผู้หญิง ฉันจะ
แน่ใจได้อย่างไรว่าฉันไม่ได้ละเมิดทร�พย์สินทาง
ป�ญญาของผู้อื�น

ที�เทสโก้ เรามีแบบแผนในการสร�างและดูแลตราสินค้า
และการบร�การที�น่าตื�นเต้นของเรา จากตราสินค้า
Tesco และตราสินค้าเสื�อผ้า F&F มาสู่ Finest
ในผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร นวัตกรรมของเราเป�น
สิ�งที�ทำให้เรามีความได้เปร�ยบในตลาดที�เต็มไปด้วย
คู่แข่ง
เราจะต้องเอาใจใส่ในการปกป�องสิทธิในทร�พย์สิน
ทางป�ญญาของเรา ตั�งแต่สิทธิบัตร การออกแบบ
ลิขสิทธิ� ไปจนถึงเคร�่องหมายการค้าและความลับ
ทางการค้า การปกป�องทร�พย์สินทางป�ญญาของเรา
นี�จะช่วยไม่ให้ทร�พย์สินทางป�ญญาของเราถูกละเมิด
หร�อถูกนำไปขายโดยปราศจากการตกลงของเรา
ถ้าเรามีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
ตราสินค้า หร�อนวัตกรรมใหม่สำหร�บเทสโก้
เราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการออกแบบตรา
สินค้าของบร�ษัท และเราจะต้องเคารพสิทธิใน
ทร�พย์สินทางป�ญญาของผู้อื�นด้วย การขโมยความคิด
ของผู้อื�นจะส่งผลเลวร�ายต่อภาพลักษณ์ของเทสโก้
ทำลายความไว้วางใจที�ลูกค้ามีต่อเรา และยังอาจทำให้
บร�ษัทถูกฟ�องร�องดำเนินคดีทางกฎหมายอีกด้วย

สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร

• ค้นหาการสร�างหร�อแหล่งที�มาของการออกแบบ
และผลิตภัณฑ์เพื�อลูกค้าของเราเสมอ

• ไม่ทำซ้ำ ใช้ หร�อนำความคิดของบุคคลอื�นมาเป�น
แรงบันดาลใจหลัก

• ปฏิบัติตามมาตรฐานการออกแบบตราสินค้า

ของเทสโก้เสมอ ขอคำแนะนำจาก
ฝ่ายกฎหมายในกรณีที�ท่านมีข้อสงสัยเกี�ยวกับ
การตั�งชื�อสินค้า การออกแบบ และการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ

• เมื�อท่านกำลังพัฒนาความคิดใหม่ๆ โปรดเก็บเป�น

ความลับและปร�กษาฝ่ายกฎหมายว่าเราจะปกป�อง
ความลับนี�ได้อย่างไร

• ปร�กษาฝ่ายกฎหมายก่อนที�จะอนุญาตให้บุคคล

ภายนอกใช้ตราสินค้าหร�อทร�พย์สินทางป�ญญาของเรา

• แจ้งข้อกังวลถ้าท่านพบว่าธุรกิจอื�นกำลังลอกเลียน
ความคิดของเราหร�อละเมิดทร�พย์สินทางป�ญญา
ของเรา

A ท่านจะต้องรู้จักตลาดของท่าน ว่ามีสินค้าหร�อการ
ออกแบบใดมีขายอยู่แล้วบ้าง ท่านอาจได้แรง
บันดาลใจจากสิ�งที�มีอยู่ได้ แต่จะต้องไม่ลอกเลียน
สินค้าของผู้อื�น ฝ่ายกฎหมายมีหน้าที�ช่วยเหลือ
ให้คำปร�กษาเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของท่านว่า
สามารถใช้ได้หร�อไม่
Q ฉันมีแผนที�จะทำงานกับบุคคลภายนอกเพื�อพัฒนา
เทคโนโลยีที�สามารถปร�บปรุงประสิทธิภาพของ
ศูนย์กระจายสินค้าให้ดีขึ�นฉันควรจะเร�่มอย่างไร
A ท่านจะต้องทำสัญญากับบุคคลภายนอกที�กำหนด
ว่าผู้ใดจะเป�นเจ้าของทร�พย์สินทางป�ญญาใน
เทคโนโลยีใหม่นี� ฝ่ายกฎหมายของท่านสามารถ
ให้คำปร�กษาได้ว่าเราจะป�องกันสิทธิในรูปแบบของ
สิทธิบัตร หร�อทร�พย์สินทางป�ญญารูปแบบอื�นได้
อย่างไร

Q ฉันอยากจะเร�่มขายสินค้ายี�ห้อหนึ�งที�ซื�อและนำเข้ามา
จากต่างประเทศ (สินค้านำเข้าซ้อน) ฉันควรทำอย่างไร
A เร�่องนี�สามารถทำได้ตราบเท่าที�ท่านไม่ละเมิดสิทธิ
ของเจ้าของสินค้า ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร
เราสามารถขายสินค้านำเข้าซ้อนได้ถ้าปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์บางอย่าง กฎเกณฑ์เหล่านี�อาจแตกต่าง
กันได้ในแต่ละประเทศ ซึ�งฝ่ายกฎหมายสามารถให้
คำปร�กษาที�เกี�ยวข้องแก่ท่านได้
Q เรากำลังจะสร�างตราสินค้าใหม่สำหร�บภาชนะที�
ใช้กับเคร�่องอบ ซึ�งวางแผนว่าจะขายในวงกว้าง
เราจะเลือกชื�อตราสินค้าของเราอย่างไร
A ปฏิบัติตามมาตรฐานเกี�ยวกับตราสินค้าของเทสโก้
และต้องแน่ใจว่าชื�อนั�นแตกต่างจากชื�อตราสินค้า
ที�มีอยู่สำหร�บสินค้าในประเภทเดียวกัน รวมถึงท่าน
ควรจะสืบค้นทางอินเตอร�เน็ตและสำรวจตลาดใน
ประเทศของท่าน อย่าตกลงที�จะใช้ตราสินค้าใด
เร�วเกินไปหากยังคงมีประเด็นทางกฎหมายในการ
ใช้ชื�อนั�น

• ให้ความใส่ใจถ้าท่านกำลังจะนำเข้าสินค้านำเข้าซ้อน
และจะต้องมีกฎเกณฑ์พิเศษเพื�อให้แน่ใจว่าสินค้านั�น
ไม่ได้เป�นสินค้าปลอม หร�อกระทบสิทธิของบุคคลอื�น

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ฝ่ายกฏหมายสหราชอาณาจักร
แลลูกค้า
• ฝ่ฝ่าายดู
• ยกฏหมายในประเทศของท่าน
• มาตรฐานเกี�ยวกับตราสินค้า
ของเทสโก้
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ข้ามชาติ
ในหมวดนี�ของจรรยาบรรณจะครอบคลุมส่วนที�สำคัญ
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การทุจร�ต
ทำไมเร�่องนี�จึงมีความสำคัญ
การกระทำทุจร�ตเป�นอาชญากรรมที�ร�ายแรงที�สามารถ
ทำลายธุรกิจของเราได้ ซึ�งอาจมีผลกระทบอย่างมาก
ต่อต้นทุนและผลกำไรของเรา ความหมายของการ
ทุจร�ตโดยทั�วไปแล้วหมายถึง การลักขโมยตลอดจน
พฤติกรรมที�ไม่ซื�อสัตย์ทั�งหลาย เช่น การหลอกลวง
การฉ้อโกง การโกหก และการป�ดบังไม่บอกความจร�ง
ที�สำคัญ การหลีกเลี�ยงภาษีเป�นอีกรูปแบบหนึ�งของ
การกระทำทุจร�ต ซึ�งอาจทำให้เทสโก้ ถูกฟ�องร�อง
ดำเนินคดี และถูกปร�บเป�นจำนวนเงินมหาศาล ถ้าเรา
หร�อบุคคลอื�นที�เราร่วมงานด้วยถูกพบว่าจงใจสนับสนุน
การหลีกเลี�ยงภาษี
การทุจร�ตอาจจะเกิดขึ�นได้ในหลายส่วนของธุรกิจ
ของเรา ไม่ว่าจะเป�น ระหว่างการทำธุรกรรมทาง
ออนไลน์ ที�ช่องจ่ายเงิน ระหว่างการขนส่งสินค้าตลอด
เส้นทางการขนส่ง หร�อสถานที�ทำงาน
เทสโก้เป�นเหยื�อของการทุจร�ต ดังนั�น เราทั�งหมด
จึงมีหน้าที�ในการปกป�องธุรกิจจากการทุจร�ต ไม่ว่าใคร
จะเป�นผู้กระทำก็ตาม เราเชื�อมั�นในพนักงานของเรา
ในการแสดงออกถึงความซื�อสัตย์อยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม เราจะต้องตรวจสอบและดำเนินการเมื�อ
มีการกระทำทุจร�ตเกิดขึ�นกับธุรกิจของเรา

สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร

• หลักสำคัญง่ายๆ ท่านต้องแจ้งเมื�อท่านสงสัยว่า

มีการลักขโมยหร�อมีการกระทำทุจร�ตอื�นๆ โดย
แจ้งต่อหัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่ายทร�พยากรบุคคล
หร�อสายตรงโปร่งใสในประเทศของท่าน

• อย่าทำธุรกิจกับบร�ษัทที�มีเร�่องอื�อฉาวเกี�ยวกับ

การทุจร�ต รวมทั�งการหลีกเลี�ยงภาษี ขอให้ทำการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอกับบุคคล
ภายนอกรายใหม่ก่อนที�ท่านจะทำงานกับเขา

• ระมัดระวังการกระทำทุจร�ตที�ถูกเตือนและดำเนินการ

เมื�อท่านพบการเตือนเหตุทุจร�ตรวมถึงการเปลี�ยนแปลง
อย่างฉับพลันในวิถีการดำรงชีวิต อย่างเช่น การ
ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟ�อยในการซื�อรถยนต์หร�อสิ�งของ
มีค่าอื�นๆ

• ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการเดินทางและค่าใช้จ่าย
อยู่เสมอ

Q พนักงานคนหนึ�งในศูนย์กระจายสินค้าได้ทำการ
ขายสินค้าที�ส่งมาเกินบนเว็บไซด์อีเบย์ เขาบอกว่า
ทำเป�นการกุศลและผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า
ก็เห็นด้วย แต่ฉันไม่รู้เงินที�ได้จากการขายจะไป
ที�ไหน ฉันควรทำอย่างไร
A แม้ว่าข้อกังวลของท่านจะไม่มีหลักฐาน แต่เป�น
สิ�งสำคัญที�ท่านจะต้องแจ้ง ถ้าท่านไม่สะดวกที�จะ
บอกกับหัวหน้างานของท่านหร�อผู้จัดการ
ศูนย์กระจายสินค้า ท่านสามารถใช้ช่องทาง
สายตรงโปร่งใสเพื�อบอกข้อกังวลของท่าน โดย
ไม่จำเป�นต้องแจ้งชื�อ
Q เมื�อเร�วๆ นี� พนักงานคนหนึ�งได้เดินทางไปทำงานโดย
พนักงานคนดังกล่าวได้พาเพื�อนๆ ไปทานอาหารเย็น
จากนั�นได้ทำเร�่องขอเบิกค่าใช้จ่ายจากค่าอาหาร
ดังกล่าว พนักงานคนนั�นพูดว่า เป�นเร�่องปกติเพราะ
เธอก็ลืมที�จะเบิกค่าใช้จ่ายอื�นๆ อยู่บ่อยๆ ถือว่าถัวๆ
กันไป และแนะนำให้ฉันทำอย่างเดียวกัน สิ�งที�เธอทำ
และพูดนั�น ยอมร�บได้หร�อไม่
A เป�นสิ�งที�ยอมร�บไม่ได้ เพราะพนักงานคนนั�นกำลัง
ทำการทุจร�ตจากการทำเร�่องขอเบิกค่าใช้จ่ายใน
ลักษณะนี� ค่าใช้จ่ายที�เบิกได้นั�นจะต้องเป�นค่าใช้จ่าย
ที�เกิดจากการทำงานให้กับบร�ษัท

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ฝ่ายดูแลและร�กษาความปลอดภัย

Q พนักงานที�ฉันทำงานด้วยคนหนึ�งได้ยื�นใบแจ้งหนี�
ของผู้จัดหาสินค้ารายหนึ�ง แต่จำนวนเงินไม่ตรงกับ
เอกสารประกอบ เขาอ้างว่า จำนวนเงินที�แตกต่าง
ได้มีการตกลงกันไว้แล้วในสัญญา และก็เป�นสิ�งที�ทำ
กันมาเสมอๆ สำหร�บผู้จัดหาสินค้ารายนี� และยังบอก
ต่อว่าฉันสามารถแก้ไขเอกสารเพื�อให้จำนวนเงิน
ตรงกันได้ ฉันควรทำอย่างไร
A ท่านต้องปฏิเสธที�จะแก้ไขเอกสารและร�องขอ
เอกสารที�ถูกต้องจากพนักงานคนนั�นใบแจ้งหนี�
และเอกสารที�ไม่ถูกต้องถือเป�นเร�่องสำคัญ
อย่างหนึ�งของการกระทำการทุจร�ต เราสามารถ
ลดความเสี�ยงเหล่านี�ได้จากการบันทึกข้อมูลและ
เก็บใบแจ้งหนี�ที�ถูกต้อง ถ้าท่านยังไม่แน่ใจว่าจะ
ต้องทำอย่างไร ขอให้ปร�กษากับหัวหน้างานของ
ท่าน
Q ฉันได้ร�บการติดต่อจากผู้จัดหาสินค้าใหม่รายหนึ�ง
ซึ�งเสนอขายสินค้าในราคาที�ถูกมาก ฉันไม่รู้ข้อมูล
เกี�ยวกับบร�ษัทนี�มากนัก ฉันควรจะดำเนินการ
อย่างไรดี
A ผู้จัดหาสินค้าใหม่ทุกรายจะต้องผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านความซื�อสัตย์ก่อน
ราคาสินค้าที�ถูกมากๆ จนเหลือเชื�อส่วนมากมักจะ
เป�นเพราะผู้จัดหาสินค้าไม่ได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ�ม
หร�อภาษีศุลกากรสำหร�บสินค้าเหล่านั�น
อย่างถูกต้อง ถ้าเราไม่สามารถแสดงได้ว่าเราได้
ทำการตรวจสอบเร�่องการชำระภาษีอย่างเหมาะสม
เจ้าหน้าที�อาจเร�ยกเก็บภาษีจากบร�ษัทย้อนหลัง
รวมถึงดอกเบี�ยและค่าปร�บด้วย นอกจากนั�นเรา
ยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาอีกด้วย

และฝ่ายดูแลร�กษาความปลอดภัย
ในประเทศของท่าน

• แผนกภาษีในประเทศของท่าน
• นโยบายว่าด้วยการเดินทางและ
ค่าใช้จ่าย
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การให้สินบน
ทำไมเร�่องนี�จึงมีความสำคัญ
ในฐานะที�เราประกอบธุรกิจที�ต้องบร�หารจัดการร�านค้า
หลายแห่งรวมทั�งมีการซื�อสินค้าจากผู้จัดหาสินค้าทั�วโลก
เราต้องตระหนักในเร�่องของความเสี�ยงที�เกี�ยวกับการ
ให้สินบน เราภูมิใจในชื�อเสียงของเราที�มีการดำเนิน
ธุรกิจอย่างเป�นธรรมและมีจรรยาบรรณในทุกๆ ที�ที�
เราทำธุรกิจ
สิ�งสำคัญที�ทุกคนต้องเข้าใจคือแนวปฏิบัติที�จะ
ไม่ยอมร�บการให้สินบนโดยสิ�นเชิง และความมุ่งมั�น
ของเราที�จะลดการคอร�ปชั�นที�มีอยู่ทั�วโลก การให้สินบน
เป�นสิ�งผิดกฎหมายในทุกประเทศที�เราประกอบธุรกิจอยู่
และยังเป�นตัวทำลายตลาดการค้าชุมชน และถ่ายเท
ทร�พยากรไปยังบุคคลที�กระทำผิดกฎหมาย
ในฐานะที�เราประกอบธุรกิจ เราคาดหวังว่าทุกคน
ที�ทำงานกับเราจะนำแนวปฏิบัติที�จะไม่ยอมร�บ
การให้สินบนโดยสิ�นเชิงไปใช้ ในประเทศอังกฤษมี
กฎหมายการให้สินบนที�เข้มงวดที�สุดประเทศหนึ�งใน
โลก และใช้บังคับกับทุกคนที�ทำงานให้กับเรา รวมถึง
ตัวแทนและที�ปร�กษา สำหร�บคนสัญชาติอังกฤษจะถูก
ดำเนินคดีแม้ว่าจะกระทำผิดนอกประเทศอังกฤษก็ตาม

คำถามและคำตอบ
สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร

• อย่าให้สินบน จ่ายเงิน ให้ของกำนัล อย่างเช่น

เงินสดหร�อผลประโยชน์อื�นใด เพื�อโน้มน้าวให้ใคร
กระทำในสิ�งที�ท่านต้องการ

• อย่ายอมร�บการให้สินบน อย่างเช่น ของกำนัล

หร�อค่าเลี�ยงร�บรอง เพื�อให้ผู้ให้สินบนได้เป�น
ผู้จัดหาสินค้ารายใหม่ของเราหร�อให้ยังคงเป�นอยู่

• รู้และเข้าใจบุคคลภายนอกที�เราจะติดต่อด้วยโดย

ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะด้านความ
ซื�อสัตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ�งบุคคลที�ทำงานในนาม
ของเรา

• ตระหนักถึงความเสี�ยงของการให้สินบนที�อาจ

เกิดจากการติดต่อกับเจ้าหน้าที�ของภาคร�ฐ และ
ทำให้การติดต่อของเรานั�นเป�นที�เป�ดเผย ตรงไป
ตรงมา และโปร่งใสอยู่เสมอ

• ท่านสามารถใช้ช่องทางด่วนที�ถูกกฎหมายเพื�อ

เร่งร�ดขั�นตอนตามปกติได้ แต่อย่าจ่ายเงินโดยตรง
แก่เจ้าหน้าที�ของภาคร�ฐเพื�อที�จะได้ใบอนุญาตหร�อ
ใบร�บรอง

• ให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าร�บการอบรมเกี�ยวกับ

Q เพื�อนร่วมงานของฉันได้อวดว่า ผู้จัดหาสินค้าของ
เธอรู้ว่าต้องดูแลเธออย่างไร ถ้าพวกเขาต้องการ
ที�จะยังทำงานร่วมกับเทสโก้ สิ�งนี�ถูกต้องหร�อไม่
A ไม่ถูกต้อง ถือเป�นการทำผิดนโยบายว่าด้วย
ของกำนัลของเราที�ร�องขอการเลี�ยงร�บรองหร�อ
ผลประโยชน์อื�นใดเป�นการตอบแทนสำหร�บการ
สั�งซื�อสินค้าหร�อบร�การจากผู้จัดหาสินค้าและอาจ
ถือเป�นการร�บสินบน ท่านควรแจ้งข้อกังวลของ
ท่านทันที โดยแจ้งกับหัวหน้างาน ฝ่ายกฎหมาย
หร�อฝ่ายป�องกันและร�กษาผลประโยชน์
Q ในประเทศของฉัน การจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อยให้
กับเจ้าหน้าที�ท้องถิ�นเพื�อให้ได้ร�บเอกสารร�บรอง
เป�นสิ�งที�ไม่ผิดกฎหมาย แต่มันจะสร�างป�ญหาให้กับ
เทสโก้หร�อไม่
A แน่นอน นี�คือการให้สินบนในจำนวนเล็กน้อยที�
เร�ยกว่า “ค่าอำนวยความสะดวก” และเป�นสิ�งผิด
ภายใต้กฎหมายของอังกฤษ แม้ว่าท่านจะทำงาน
ให้กับเทสโก้ที�มีสาขาในต่างประเทศก็ตาม
เช่นเดียวกับการให้สินบน ท่านต้องปฏิเสธที�จะ
จ่ายค่าอำนวยความสะดวก และรายงานทุกคร�้ง
เมื�อเกิดเหตุการณ์ขึ�น

Q ฉันมักติดต่อกับที�ปร�กษาที�ขอใบอนุญาตให้กับธุรกิจ
ของเรา ที�ปร�กษารายใหม่ได้เสนอที�จะลดเวลางาน
ธุรการและการรอคอยลงคร�่งหนึ�ง แต่ไม่รู้ว่าเขาจะ
ทำได้อย่างไร ฉันควรกังวลถึงวิธีที�เขาทำหร�อไม่
A แน่นอน การกระทำของที�ปร�กษาที�กระทำในนาม
ของเรา (ผู้ที�กระทำการในนามบร�ษัท) อาจก่อให้
เกิดความเสี�ยงเกี�ยวกับการให้สินบนกับเราได้
มันสำคัญมากที�เราต้องชัดเจนทั�งในสิ�งที�เขากระทำ
กับวิธีการที�เขากระทำในนามของเรา ชื�อเสียงของ
เราสำคัญเกินกว่าที�ให้ความเสี�ยงเหล่านั�นมา
ทำลายจากการให้สินบน และเราอาจต้องร�บผิด
ไปด้วย แม้ว่าเราจะไม่รู้ถึงการให้สินบนเหล่านั�นก็
ตามขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที�ฝ่ายกฎหมายของท่าน
เมื�อเกิดเหตุการณ์แบบนี�ขึ�น และท่านจะต้องดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะอย่างเหมาะสม
กับบุคคลภายนอกทั�งหมด ก่อนที�พวกเขาจะทำการในนามของเทสโก้

ความเสี�ยงหร�อประเด็น อันเกิดจากการให้สินบน
และการคอร�ปชั�นซึ�งเราเผชิญอยู่ในการประกอบ
ธุรกิจ

• ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที�กับผู้บังคับใช้กฎหมาย
ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ฝ่ายกฏหมายในประเทศของท่าน
• นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการ
ให้สินบน

และผู้สืบสวน และสนับสนุนกระบวนการทั�งทางวินัย
หร�อการดำเนินคดีเมื�อมีหลักฐานที�เพียงพอ

• ถ้ามีผู้เสนอสินบนให้กับคุณหร�อบุคคลอื�น ให้แจ้ง

เร�่องกับทีมงานฝ่ายกฎหมายหร�อฝ่ายป�องกันและ
ร�กษาผลประโยชน์ภายในประเทศโดยทันที

• นโยบายว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน
• นโยบายว่าด้วยของกำนัลและ
การเลี�ยงร�บรอง
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ของกำนัลและการเลี�ยงร�บรอง

คำถามและคำตอบ

ทำไมเร�่องนี�จึงมีความสำคัญ

สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร

การให้หร�อร�บของกำนัลหร�อการเลี�ยงร�บรองทั�วไป
เป�นสิ�งสำคัญในการสร�างความสัมพันธ์กับผู้จัดหา
สินค้าหร�อคู่ค้าอื�นๆ อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่มีผล
กระทบหร�อดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบกับการตัดสินใจ
ในการทำธุรกิจไม่ว่าในทางใด เราจะต้องไม่ใช้อำนาจ
ต่อรองที�มีเพื�อแลกกับคำสัญญาว่าจะให้ ของกำนัล
หร�อสิ�งจูงใจอื�นๆ ไม่ว่าแนวปฏิบัติทางธุรกิจของประเทศ
ที�เราประกอบธุรกิจจะเป�นเช่นไรก็ตาม

โปรดปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยของกำนัลและการ
เลี�ยงร�บรองอยู่เสมอ ถ้าท่านอยู่ในประเทศไทย การ
ร�บของกำนัลหร�อการเลี�ยงร�บรองที�มีมูลค่าตั�งแต่
2,000 บาทขึ�นไป ต้องได้ร�บการอนุมัติจากผู้จัดการ
ของท่าน และลงทะเบียนในแบบบันทึกรายการ
ของกำนัล การเลี�ยงร�บรองหร�อบร�การของบุคคล
ภายนอก มูลค่าของของกำนัลหร�อการเลี�ยงร�บรอง
อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศที�เราประกอบธุรกิจ
ท่านต้องไม่ร�บของกำนัลหร�อการเลี�ยงร�บรองที�ไม่
เหมาะสมไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด

Q ฉันชนะรางวัลชิงโชคที�จัดโดยผู้จัดหาสินค้า เมื�อ
สัปดาห์ที�แล้ว รางวัลของฉันคือกล้องถ่ายรูปใหม่
ฉันจะร�บรางวัลนั�นได้หร�อไม่

ของกำนัลและการเลี�ยงร�บรอง ไม่ว่าจะเป�นการให้หร�อ
การร�บจะต้องดูความเหมาะสม และได้ร�บอนุมัติตาม
นโยบายที�เกี�ยวข้องก่อน ทั�งยังต้องลงทะเบียนใน
แบบบันทึกรายการของกำนัล การเลี�ยงร�บรอง หร�อ
การบร�การของบุคคลภายนอกด้วย

โปรดจำไว้ว่า:

• ใช้วิจารณญาณและคำนึงถึงค่านิยมหลักของ

องค์กรในการตัดสินใจว่าคุณควรร�บของกำนัล
หร�อการเลี�ยงร�บรองนั�นๆ หร�อไม่

• อย่ายอมร�บหร�อให้ของกำนัลในรูปของเงินสด
หร�อสิ�งเทียบเท่าเงิน อย่างเช่น บัตรของขวัญ
หร�อ บัตรส่วนลด

• การร�บของกำนัลหร�อการเลี�ยงร�บรองราคาสูง
โดยทั�วไปเป�นสิ�งที�ไม่เหมาะสม เว้นแต่ว่าท่านมี
เหตุผลทางธุรกิจที�สมควร

• คุณจะต้องไม่ร�บของกำนัลหร�อการเลี�ยงร�บรองใดๆ
ที�อาจมีผลต่อการตัดสินใจของคุณที�ทำในนามของ
บร�ษัท หร�อที�อาจตีความได้ว่าเป�นการร�บสินบน

A รางวัลดูเหมือนจะเป�นของขวัญ และประเมินได้ว่า
มีมูลค่าตั�งแต่ 2,000 บาท ดังนั�น ท่านจะต้อง
ได้ร�บอนุมัติจากหัวหน้างานของท่าน และต้อง
แจ้งให้ผู้อำนวยการของท่านทราบก่อนที�ท่าน
จะร�บของกำนัลนั�น นอกจากนั�น ท่านต้อง
ลงทะเบียนในแบบบันทึกรายการของกำนัล
การเลี�ยงร�บรองหร�อการบร�การของบุคคล
ภายนอกด้วย
Q ฉันเป�นผู้จัดการสาขา ผู้จัดหาสินค้ารายหนึ�ง
เสนอที�จะให้บัตรส่วนลดมูลค่า 5,000 บาท
แก่ฉัน ถ้าฉันสามารถทำให้สินค้าของเขามีขาย
ตลอดช่วงโปรโมชั�นที�กำลังจะมาถึง ฉันควรร�บ
ของกำนัลนั�นหร�อไม่
A อย่าร�บของกำนัลนั�น ของกำนัลนี�เป�นสิ�ง
เทียบเท่าเงินสด และนโยบายของเราไม่อนุญาต
ให้ร�บเงินสดหร�อของกำนัลที�เทียบเท่าเงินสด
และยิ�งกว่านั�น ของกำนัลนี�จะทำให้ท่านเปลี�ยนใจ
ไปสนับสนุนการทำโปรโมชั�นให้กับสินค้านี�
มากกว่าสินค้าอื�นๆ ที�มีอยู่ในสาขา ดังนั�น จึงไม่
เป�นการเหมาะสม ผู้จัดจำหน่ายสินค้าควร
ทราบว่า การจัดทำโปรโมชั�นเป�นอำนาจการ
ตัดสินใจของส่วนกลาง ไม่ใช่ในระดับสาขา

Q ฉันได้ร�บการเสนอบัตรชมการแข่งขันเทนนิส
วิมเบิลดันเพื�อเป�นการต้อนร�บ หน้าบัตรระบุราคา
19,350 บาท แต่ผู้จัดหาสินค้าบอกฉันว่าราคารวม
ของแพ็คเกจต้อนร�บทั�งหมดคือ 86,000 บาท
ฉันควรจะใช้ตัวเลขไหนในการลงทะเบียนในแบบ
บันทึกรายการของกำนัล การเลี�ยงร�บรอง หร�อ
บร�การของบุคคลภายนอก
A คุณควรใช้ตัวเลขที�เป�นราคารวมที�ผู้จัดหาสินค้า
จ่าย นั�นคือ 86,000 บาท ถ้าผู้จัดหาสินค้าแจ้งว่า
มีรายการอื�นๆ เพิ�มเติมด้วย เช่น ค่าเดินทาง
ค่าที�พัก ฯลฯ มูลค่าของรายการเพิ�มเติมเหล่านั�น
จะต้องถูกบันทึกเพิ�มเติมลงในแบบบันทึกดังกล่าว
ด้วย
Q ฉันเคยทำงานให้กับผู้จัดหาสินค้ารายหนึ�ง ก่อนที�ฉัน
จะมาเป�นส่วนหนึ�งของทีมงานเจรจาต่อรองราคา
สำหร�บธุรกิจใหม่ ผู้จัดหาสินค้ารายนั�นต้องการพา
ฉันออกไปทานอาหารค่ำ เพื�อบอกกับฉันว่า สัญญา
ที�จะได้ทำกับบร�ษัทเรามีความหมายกับเขามากแค่ไหน
ฉันควรตอบร�บคำเชิญหร�อไม่
A อย่าตอบร�บคำเชิญ นโยบายว่าด้วยของกำนัล
และการเลี�ยงร�บรองห้ามพนักงานทุกคนไม่ให้
ยอมร�บหร�อเสนอของกำนัลหร�อการเลี�ยงร�บรอง
ระหว่างการเจรจาต่อรองราคา ทั�งนี� เพื�อให้การ
ตัดสินใจของเราปราศจากสิ�งจูงใจใดๆ

• ขอร�บคำปร�กษาจากผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

ก่อนที�ท่านจะให้ของกำนัลแก่เจ้าหน้าที�ของภาคร�ฐ

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

•
• นโยบายว่าด้วยของกำนัลและ

ฝายกฏหมายในประเทศของท่าน

การเลี�ยงร�บรอง

• นโยบายว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน
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• อย่าให้หร�อร�บการเลี�ยงร�บรองที�ดูไม่เหมาะสม
อนาจาร หร�อก้าวร�าว

• การเลี�ยงร�บรองที�ต้องมีการเดินทางไปต่างประเทศ
ต้องได้ร�บการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยธุรกิจก่อนที�
ท่านจะร�บการเลี�ยงร�บรองนั�นได้

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

ปกป�องพนักงานและธุรกิจของเรา
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ผลประโยชน์ทับซ้อน

คำถามและคำตอบ

ทำไมเร�่องนี�จึงมีความสำคัญ

สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร

ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ�นเมื�อใดก็ตามที�
ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เพื�อสิ�งที�ดีสำหร�บธุรกิจหร�อลูกค้าของเรา สิ�งนี�อาจ
เกิดขึ�นได้ในกรณีที�สมาชิกในครอบคร�วกลายเป�น
ผู้จัดหาสินค้าหร�อเป�นผู้ให้บร�การให้กับธุรกิจของเรา
หร�อถ้าท่านเป�นหัวหน้างานของบุคคลที�คุณมีความ
ใกล้ชิดสนิทสนมด้วยเป�นการส่วนตัว ถ้าเราไม่สามารถ
บร�หารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
ก็อาจทำให้เราเสียชื�อเสียงได้ และสิ�งที�ร�ายแรงที�สุด
ก็คือ อาจนำมาซึ�งการทุจร�ต การเลือกปฏิบัติ หร�อ
ป�ญหาที�ร�ายแรงอื�นๆ

เมื�อใดที�มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ�น หร�อคุณคิดว่า
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ�นได้ ควรปฏิบัติตาม
ขั�นตอนดังต่อไปนี�

• ระบุ: ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลที�อาจมีผล

ต่อการตัดสินใจของท่านที�ทำในนามของบร�ษัท
ตัวอย่างเช่น ในกรณีที�หุ้นส่วนหร�อคนในครอบคร�ว
ของท่านเป�นผู้จัดหาสินค้าให้กับเทสโก้

• หลีกเลี�ยง: ถอนตัวเองจากสถานการณ์ทั�งหมดที�

อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ และถาม
ตนเองว่าบุคคลภายนอกจะมองเร�่องนี�อย่างไร
ตัวอย่างเช่น ท่านไม่ควรจะปฏิบัติงานในแผนกเดียว
กันกับคนในครอบคร�วของคุณ

• ลดความเสี�ยง: ถ้าท่านไม่สามารถหลีกเลี�ยง

สถานการณ์เหล่านั�นได้ ควรหาร�อกับหัวหน้างาน
ของท่านและวางแผนร่วมกันในการบร�หารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเหล่านั�น

Q เรากำลังมองหาบร�ษัทให้บร�การรายใหม่ใน
ขณะเดียวกันเพื�อนชายของฉันก็มีบร�ษัทที�สามารถ
ทำงานให้กับโลตัส ฉันสามารถบอกรายละเอียดของ
การคัดเลือกบร�ษัทให้กับเขาได้หร�อไม่

Q แผนกของฉันกำลังร�บพนักงานในตำแหน่งหนึ�ง และ
ฉันคิดว่าหลานของฉันมีความเหมาะสม จะดีหร�อไม่
ถ้าฉันให้รายละเอียดและคำแนะนำเกี�ยวกับ
ตำแหน่งงานนี�กับเธอ

A ท่านไม่สามารถเป�ดเผยได้ รายละเอียดของการ
คัดเลือกบร�ษัทถือเป�นความลับ ท่านต้องไม่ใช้
ตำแหน่งของท่านในเทสโก้เพื�อให้ประโยชน์ทาง
ธุรกิจกับคู่ของท่าน เพื�อน หร�อญาติของท่าน
ถ้าเพื�อนชายของท่านต้องการที�จะเข้าร�บ
การคัดเลือก ท่านต้องเป�ดเผยความสัมพันธ์ของ
ท่านทั�งสองกับหัวหน้างานของท่าน และต้อง
ไม่เข้าไปเกี�ยวข้องในขั�นตอนการคัดเลือก

A ท่านสามารถทำเช่นนั�นได้ ถ้าหลานของท่าน
มีความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะที�เหมาะสม
ท่านอาจให้คำแนะนำเธอได้ตราบเท่าที�ท่านไม่ได้
เป�นผู้ที�ตัดสินใจโดยตรงหร�อมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจในการจ้างเธอ การแจ้งถึงความ
สัมพันธ์ทันทีที�เป�นไปได้เพื�อหลีกเลี�ยงการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป�นสิ�งที�ควรทำเสมอ

Q ฉันต้องเดินทางโดยเคร�่องบินเพื�อไปทำงาน จึงอยาก
ที�จะจองตั�วเคร�่องบินกับสายการบินที�ฉันมี
คะแนนสะสมอยู่ ฉันสามารถทำเช่นนั�นได้หร�อไม่
แม้ว่าราคาตั�วเคร�่องบินอาจจะแพงกว่าที�อื�น
A ท่านไม่สามารถทำเช่นนั�นได้ ท่านต้องไม่ยอมให้
ผลประโยชน์ส่วนตัวมีผลต่อการตัดสินใจสำหร�บ
ธุรกิจ ถ้ามีเที�ยวบินที�มีราคาถูกกว่า ท่านต้องเลือก
ทางเลือกนี�เพราะเป�นทางเลือกที�ดีกว่าสำหร�บธุรกิจ

Q ฉันทำงานในฝ่ายจัดการพื�นที�เช่า และโบนัสของฉัน
ก็ขึ�นอยู่กับยอดการเช่าพื�นที�ในพื�นที�เช่าของเรา
ฉันสามารถจะให้เช่าพื�นที�เช่าแก่ผู้เช่าที�มีฐานะ
การเงินไม่ค่อยดี เพื�อให้ฉันบรรลุเป�าหมายการเช่า
พื�นที�ได้หร�อไม่
A ไม่สามารถทำได้ จุดประสงค์ของการกำหนดเป�า
การเช่าพื�นที� เพื�อทำให้พื�นที�เช่าของเราได้มี
การเช่าอย่างเหมาะสมและได้ผู้เช่าที�มีศักยภาพ
ผู้เช่าที�ด้อยศักยภาพอาจจะให้ผลประโยชน์แก่เรา
แต่ไม่ดีต่อธุรกิจและกับลูกค้าของเรา
Q ฉันคิดว่าหัวหน้างานของฉันได้จัดการให้ภรรยา
ของเขาเป�นผู้จัดหาสินค้าให้กับบร�ษัท เขาจ่ายงาน
ให้กับเธอแม้ว่าราคาของบร�ษัทของเธอจะสูงกว่า
ผู้จัดหาสินค้ารายอื�นๆ ในขณะที�สินค้าของเธอก็มี
คุณภาพด้อยกว่าด้วย ฉันควรทำอย่างไรดี

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ฝายกฏหมายในประเทศของท่าน
• นโยบายว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน
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จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

ปกป�องพนักงานและธุรกิจของเรา

A สถานการณ์เช่นนี�ไม่เพียงแต่จะเป�นผลประโยชน์
ทับซ้อนเท่านั�น แต่ยังอาจเป�นการทุจร�ตต่อบร�ษัท
ด้วย ท่ายควรแจ้งข้อกังวลของคุณให้ผู้จัดการ
ของหัวหน้างานทราบ หร�อแจ้งเร�่องกับ
ฝ่ายป�องกันและร�กษาผลประโยชน์ หร�อ
ฝ่ายกฎหมายภายในประเทศ
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การบร�จาคเพื�อการกุศล
ทำไมเร�่องนี�จึงมีความสำคัญ
บร�ษัทเรามีประวัติอันยาวนานของการสนับสนุนองค์กร
การกุศลต่างๆ ทั�งในระดับท้องถิ�นและระดับชาติ
โดยการให้เงินสนับสนุน เวลา สินค้า และบร�การต่างๆ
ที�สร�างความแตกต่างอย่างแท้จร�งให้กับชุมชนที�เรา
ดำเนินธุรกิจอยู่ ในการให้การสนับสนุนของเรานั�น
สิ�งสำคัญก็คือเราจะต้องตรวจสอบว่าองค์กรเหล่านี�
มีความเหมาะสม ถูกกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือ
แก่ชุมชนในลักษณะที�เราคาดหวัง ซึ�งจะช่วยสร�าง
ความมั�นใจให้กับเราว่าการบร�จาคของเราจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อชื�อเสียงของบร�ษัท และช่วยปกป�อง
เพื�อนพนักงานทุกคนจากความยุ่งยากทาง
ด้านกฎหมายและการเงิน

คำถามและคำตอบ
สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร

• สนับสนุนองค์กรการกุศลที�เราเคยให้การสนับสนุน
• ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านความ
ซื�อสัตย์ขององค์กรการกุศลที�เราวางแผนจะ
สนับสนุน ถ้าไม่ใช่องค์กรการกุศลที�เราเคยให้
การสนับสนุนมาก่อน

• การบร�จาคเพื�อการกุศลจะต้องกระทำผ่าน

เจ้าหน้าที�ผู้ร�บผิดชอบเท่านั�น โดยจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดเร�่องอำนาจในการอนุมัติการใช้จ่ายตาม
ที�ระบุในนโยบายว่าด้วยการบร�จาคเพื�อการกุศล
ของเทสโก้ และได้ร�บการอนุมัติอย่างถูกต้อง

• ปฏิบัติตามขั�นตอนและคำแนะนำในการจัดการ
ระดมทุนภายในองค์กร

• ไม่กดดันให้ผู้จัดหาสินค้าทำการบร�จาคสิ�งต่างๆ

(รวมถึงเงินบร�จาค สินค้า และบร�การต่างๆ) ให้กับ
องค์กรการกุศลที�เทสโก้ สนับสนุน

• ห้ามนำเงินจากองทุนของเทสโก้ ไปมอบให้กับองค์กร
การกุศลที�อาจทำให้เทสโก้ เสื�อมเสียชื�อเสียงได้

Q สาขาที�ฉันทำงานอยู่กำลังจะให้การสนับสนุนกลุ่ม
เยาวชนในท้องถิ�น โดยบร�จาคสินค้าที�มี
มูลค่า 2,150 บาท เพื�อใช้ในการจับฉลากวัน
คร�สต์มาส ฉันจะต้องปฏิบัติอย่างไร
A เนื�องจากสิ�งของที�บร�จาคนั�นมาจากเทสโก้ คุณควร
ตรวจเช็คให้มั�นใจว่ากลุ่มเยาวชนดังกล่าวเป�น
ตัวเลือกที�เหมาะสมและเป�นองค์กรการกุศลที�ได้ร�บ
การจดทะเบียน โดยศึกษาคำแนะนำเกี�ยวกับ
การบร�จาคเพื�อการกุศลในท้องถิ�น อย่าลืมขอการ
อนุมัติอย่างถูกต้องก่อนที�จะบร�จาคสิ�งของเหล่านั�น
ในกรณีนี�สิ�งของมีมูลค่าต่ำกว่า 25,000 บาท
ดังนั�นจึงขอการอนุมัติจากผู้จัดการสาขาได้
Q เรากำลังวางแผนกับผู้จัดหาสินค้าที�จะจัดโปรโมชั�น
ให้กับยาสีฟ�นเป�นเวลา 3 สัปดาห์ โดย 5% ของ
ยอดขายจะถูกบร�จาคให้กับองค์กรการกุศล ฉันจะ
ต้องปฏิบัติตามขั�นตอนใด

Q พวกเรา 10 คนได้ร�บเชิญให้เข้าร่วมเล่นกอล์ฟ
การกุศลซึ�งจัดโดยองค์กรการกุศลแห่งหนึ�ง ซึ�ง
ไม่ใช่องค์กรการกุศลระดับชาติที�เทสโก้ สนับสนุน
โดยเราจะต้องบร�จาคเงิน 860,000 บาท ให้กับ
องค์กรการกุศลดังกล่าวเพื�อเข้าร่วมกิจกรรม
เราได้ร�บอนุญาตให้ทำเช่นนั�นหร�อไม่
A ใช่ แต่คุณจะต้องได้ร�บการอนุมัติจากผู้บร�หาร
หร�อผู้บร�หารสูงสุดของหน่วยธุรกิจ เนื�องจาก
เงินบร�จาคเป�นจำนวนสูงกว่า 50,000 บาท และ
องค์กรดังกล่าวก็มิใช่องค์กรการกุศลระดับชาติ
ที�เทสโก้ สนับสนุนอีกด้วย คุณจะต้องทำการ
ตรวจเช็คประวัติในด้านที�เกี�ยวข้องขององค์กร
การกุศลดังกล่าว ซึ�งรวมถึงการตรวจสอบ
วิเคราะห์สถานะด้านชื�อเสียงขององค์กร และคุณ
จะต้องรายงานการบร�จาคดังกล่าวให้ผู้จัดการ
ฝ่ายการสื�อสารทราบ เนื�องจากเป�นผู้เก็บบันทึก
การบร�จาคเพื�อการกุศลทั�งหมด

A โปรโมชั�นแบบนี�เร�ยกกันว่า “การตลาดอิงการกุศล”
Q ผู้จัดหาสินค้าของฉันได้เชิญฉันไปร่วมร�บประทาน
การจัดโปรโมชั�นแบบนี�จะต้องได้ร�บการอนุมัติจาก
อาหารเย็นในงานมอบรางวัลการกุศล ฉันจะ
ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าของหน่วยธุรกิจนั�นๆ
สามารถตอบร�บได้หร�อไม่
(ตามที�กำหนดไว้ในนโยบายว่าด้วยการบร�จาค
เพื�อการกุศลของกลุ่มเทสโก้) กิจกรรมการตลาด
A เรามีนโยบายว่าด้วยของกำนัลและงานเลี�ยงร�บรอง
อิงการกุศลทั�งหมดจะต้องมีการลงนามในสัญญา
(หน้า 46-47) ซึ�งครอบคลุมสถานการณ์เช่นนี�
เพื�อให้สามารถนำไปใช้ในการคำนวณภาษี
คุณจะต้องทราบมูลค่าโดยรวมของงานเลี�ยงร�บรอง
นั�น ขอการอนุมัติจากผู้จัดการของคุณในกรณีที�
งานเลี�ยงร�บรองมีมูลค่าตั�งแต่ 2,000 บาท
(หร�อจำนวนที�เทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ�น) และ
ลงทะเบียนในแบบบันทึกรายการของกำนัล
การเลี�ยงร�บรอง หร�อบร�การของบุคคลภายนอก
ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ฝ่ายกิจการบรรษัท
• นโยบายการบร�จาคเพื�อการกุศล
• นโยบายว่าด้วยของกำนัลและ
การเลี�ยงร�บรอง

50

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

ปกป�องพนักงานและธุรกิจของเรา
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การใช้ข้อมูลภายในเพื�อประโยชน์ใน
การซื�อขายและการบิดเบือนตลาด

คำถามและคำตอบ

ทำไมเร�่องนี�จึงมีความสำคัญ

Q ข้อมูลภายในคืออะไร

ในการปฏิบัติหน้าที�ของท่าน ท่านอาจได้ร�บ “ข้อมูล
ภายใน” ที�สำคัญเกี�ยวกับเทสโก้หร�อบร�ษัทที�เราทำ
ธุรกิจด้วย
การใช้ข้อมูลภายในเพื�อประโยชน์ของตัวท่านเองหร�อ
ผู้อื�นเป�นสิ�งที�ขัดต่อกฎหมายและนโยบายของบร�ษัท
สิ�งนี�รวมถึงการขายหร�อซื�อหุ้นหร�อหลักทร�พย์อื�นๆ
เช่น พันธบัตร โดยใช้ข้อมูลภายในที�รู้จักกันในนาม
“การใช้ข้อมูลภายในเพื�อซื�อขาย”และถือเป�นความผิด
อาญาร�ายแรง การแบ่งป�นข้อมูลภายในกับบุคคลอื�น
ก็เป�นความผิดเช่นเดียวกันถ้าเขาใช้ข้อมูลนั�นใน
การตัดสินใจซื�อขาย
เราทั�งหมดมีความร�บผิดชอบในการที�จะต้องรู้และ
ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของเรา กฎหมายและ
นโยบายเหล่านี�ยังคงใช้บังคับแม้ว่าท่านจะไม่ได้ทำงาน
ให้กับเทสโก้แล้วก็ตาม

สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร

• เมื�องานของท่านทำให้คุณทราบข้อมูลภายในของ
บร�ษัท ชื�อของคุณจะถูกรวมอยู่ในรายชื�อผู้ทราบ
ข้อมูลภายในของเทสโก้ โดยคุณจะได้ร�บการแจ้ง
อย่างเป�นทางการจากเลขานุการของกลุ่มเทสโก้

• ท่านต้องไม่ทำการซื�อขายหลักทร�พย์ของบร�ษัทใด
เมื�อท่านเป�นผู้ดูแลข้อมูลภายในของบร�ษัทนั�น
ตัวอย่างเช่น ท่านไม่ได้ร�บอนุญาตให้ซื�อ หร�อขาย
หุ้นของเทสโก้ ถ้าท่านได้รู้บางสิ�งจากที�ทำงานซึ�ง
ทำให้ราคาหุ้นของเทสโก้ขึ�นหร�อลงเมื�อข้อมูลนั�น
ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ

• ถ้าชื�อของท่านปรากฎอยู่ในรายชื�อผู้ทราบข้อมูล

ภายในของเทสโก้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการดำเนินการเกี�ยวกับหุ้นของเทสโก้
คุณจะต้องให้รายละเอียดส่วนบุคคลตามที�กฎหมาย
กำหนดแก่บร�ษัท และท่านจะต้องได้ร�บอนุญาตก่อน
ที�ท่านหร�อบุคคลที�เกี�ยวข้องกับท่านจะสามารถ
ซื�อขายหลักทร�พย์ของเทสโก้ได้

• นอกจากนั�นคุณยังถูกห้ามไม่ให้ซื�อขายหลักทร�พย์

ของเทสโก้ ในระหว่างช่วง “ป�ดพักการโอนหุ้น” ซึ�ง
จะทำก่อนการออกประกาศที�สำคัญของบร�ษัท เช่น
ประกาศเกี�ยวกับผลประกอบการ หร�อการดำเนิน
การทางธุรกิจคร�้งสำคัญของบร�ษัท โดยบร�ษัทจะ
ประกาศให้เพื�อนพนักงานทราบล่วงหน้าถึงวันเวลา
ของช่วงป�ดพักการโอนหุ้น

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ฝ่ายเลขานุการบร�ษัท
• ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
• ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ในประเทศของท่าน

• ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการ

A ข้อมูลภายในหมายถึง ข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับบร�ษัท
ซึ�งยังไม่ได้เป�ดเผยออกสู่สาธารณะ ข้อมูลเหล่านี�
เป�นสิ�งที�นักลงทุนอาจนำไปใช้ในการพิจารณาเมื�อ
จะตัดสินใจซื�อขาย หร�อถือหุ้นหร�อหลักทร�พย์ไว้
Q ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับการใช้ข้อมูล
ภายในเพื�อประโยชน์ในการซื�อขายได้ที�ไหน
A โปรดดูระเบียบว่าด้วยการดำเนินการเกี�ยวกับหุ้น
และ ข้อมูลโดยสังเขปเกี�ยวกับข้อมูลภายในข้อมูล
เพิ�มเติมเกี�ยวกับการจัดการหร�อการเป�ดเผยข้อมูล
ภายในสามารถดูได้ในคู่มือการเป�ดเผยข้อมูลของ
เทสโก้
Q ฉันมีชื�ออยู่ในรายชื�อผู้ที�ทราบข้อมูลภายในและฉัน
ต้องการที�จะซื�อหุ้นของเทสโก้บางส่วน บร�ษัทยังไม่
อยู่ในช่วงป�ดพักการโอนหุ้น ดังนั�นฉันสามารถซื�อ
หุ้นของเทสโก้ได้หร�อไม่
A ไม่ได้ ท่าน (และบุคคลที�เกี�ยวข้องกับคุณ) จะต้อง
ปฏิบัติตามขั�นตอนที�กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วย
การดำเนินการเกี�ยวกับหุ้นของเทสโก้ เนื�องจาก
ถ้าท่านมีชื�ออยู่ในรายชื�อผู้ทราบข้อมูลภายในของ
เทสโก้ ท่านจะต้องได้ร�บการอนุญาตก่อน ในการ
ซื�อหร�อขายหุ้นของเทสโก้

• ท่านต้องไม่เข้าไปเกี�ยวข้องกับการบิดเบือนตลาด

Q ฉันได้ยินมาว่า เทสโก้กำลังให้สัญญามูลค่ามหาศาล
กับบร�ษัทผู้จัดหาสินค้ารายหนึ�ง ฉันสามารถซื�อหุ้น
ของบร�ษัทนั�นก่อนที�สัญญาจะมีการลงนามและ
เป�ดเผยต่อสาธารณะได้หร�อไม่
A ไม่สามารถทำได้ เนื�องจากการซื�อหร�อขายหุ้นของ
เทสโก้หร�อบร�ษัทอื�นใดจากข้อมูลภายในจะถูก
พิจารณาว่าเป�นการซื�อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน
และเป�นสิ�งที�ผิดกฎหมาย
Q ฉันสามารถบอกให้เพื�อนซื�อหุ้นในบร�ษัทผู้จัดหาสินค้า
รายนั�นแทนได้หร�อไม่
A ไม่ได้เช่นกัน การกระทำลักษณะนี�เร�ยกว่า “การ
ใช้ข้อมูลภายใน” ท่านไม่สามารถส่งต่อข้อมูล
ภายในไปให้ผู้อื�น หร�อบอกผู้อื�นให้ซื�อจากการใช้
ข้อมูลภายในนั�น แม้ว่าท่านจะไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆ
ก็ตาม
Q ฉันได้เห็นข้อมูลด้านการเงินในผลประกอบการของ
บร�ษัท ซึ�งบ่งชี�ว่าเรากำลังก้าวไกลไปกว่าความ
คาดหวังของท้องตลาดอยู่มาก ฉันควรทำอย่างไร
A การให้ข้อมูลที�ไม่ถูกต้องกับตลาดหลักทร�พย์เป�น
เร�่องที�ร�ายแรงอย่างยิ�ง กลุ่มเทสโก้ มีขั�นตอนใน
การควบคุมให้การเป�ดเผยข้อมูลเป�นไป
อย่างเหมาะสมและฉับไว ท่านควรแจ้งเร�่องต่อ
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินหร�อผู้อำนวยการ
ฝ่ายกฎหมายภายในประเทศโดยทันที หร�อแจ้งเร�่อง
ขผ่านช่องทาง “สายตรงโปร่งใส”

ด้วยการกระจายข้อมูลข่าวสารที�เป�นเท็จหร�อเข้าไป
เกี�ยวข้องกับการกระทำอื�นใดที�จะมีผลต่อราคาของ
หลักทร�พย์ของบร�ษัท

• ท่านควรแจ้งรายงานต่อบร�ษัทถ้าท่านทราบว่ามี

บุคคลเขาไปเกี�ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื�อ
ประโยชน์ในการซื�อขายหลักทร�พย์ของบร�ษัท

เกี�ยวกับหุ้นของเทสโก้

• คู่มือการเป�ดเผยข้อมูลของเทสโก้
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การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง

คำถามและคำตอบ

ทำไมเร�่องนี�จึงมีความสำคัญ

Q ฉันสามารถบร�จาคในทางการเมืองในนามของ
เทสโก้ได้หร�อไม่

Q ฉันสามารถลางานเพื�อไปช่วยรณรงค์หาเสียงให้กับ
ผู้สมัครชิงตำแหน่งเพื�อเป�นสมาชิกในร�ฐสภาได้หร�อไม่

A ไม่สามารถทำได้ เราไม่บร�จาคให้กับพรรคการเมือง
หร�อผู้สมัครชิงตำแหน่งใดๆ

A ท่านควรปร�กษากับฝ่ายทร�พยกรบุคคล ซึ�งจะเป�น
ผู้อธิบายถึงขั�นตอนการลาโดยไม่ได้ร�บค่าจ้าง
ไม่ว่าผลสรุปจะเป�นอย่างไร ท่านจะต้องไม่ใช้ความ
เชื�อทางการเมืองของท่านมาเป�นอุปสรรคในการ
ทำงานให้กับเทสโก้

ในส่วนหนึ�งของการดำ�เนินธุรกิจ เราเข้าไปเกี�ยวพัน
กับหน่วยงานภาคร�ฐ ผู้ดูแลกฎหมาย กลุ่มงานดูแล
ผลประโยชน์สาธารณะ สมาคมอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานอื�นๆ ในทำนองเดียวกันทั�วโลก
เราดำเนินการต่างๆ เหล่านี� เพื�อให้พวกเขาทราบถึง
จุดยืนของเราในประเด็นที�มีผลกับลูกค้าและเพื�อน
ร่วมงานของเรา โดยการให้ข้อมูลโดยตรงหร�อผ่าน
ทางการเป�นสมาชิกขององค์กรทางการค้าหร�อทาง
นโยบายต่างๆ ซึ�งช่วยให้เรามีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ
มากขึ�นและทำให้เรามีส่วนร่วมในการพิจารณานโยบาย
และกฎระเบียบอย่างสร�างสรรค์
เราปฏิบัติตามกฎหมายที�บังคับใช้เกี�ยวกับการเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองอยู่เสมอ ในฐานะภาคธุรกิจ
เราดำรงความเป�นกลางทางการเมือง เราไม่ฝ�กใฝ่กับ
พรรคการเมืองใด และเราจะไม่ให้การบร�จาคใดๆ ที�มี
ความเกี�ยวข้องในทางการเมือง

สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร

• หากท่านได้ร�บการติดต่อหร�อร�องขอข้อมูลใดๆ

จากกระทรวง นักการเมือง หร�อกลุ่มเคลื�อนไหว
ทางการเมือง ท่านจะต้องหาร�อเร�่องดังกล่าวกับ
ฝ่ายร�ฐสัมพันธ์ หร�อทีมสื�อสารองค์กรเสมอ

• คำขอให้มีการบร�จาคใดๆ ทางการเมือง รวมถึง

การสนับสนุนงานที�จัดโดยนักการเมืองหร�อ
พรรคการเมืองใดๆ จะต้องส่งเร�่องไปที�ทีมร�ฐสัมพันธ์
หร�อฝ่ายสื�อสารองค์กร และฝ่ายกฎหมาย

• ตรวจสอบนโยบายว่าด้วยของกำนัลและงานเลี�ยง
ร�บรองของบร�ษัท และปร�กษาผู้อำนวยการฝ่าย
กฎหมาย ประเทศในกรณีที�คุณกำลังพิจารณาให้
ของกำนัลหร�อเลี�ยงร�บรองแก่เจ้าหน้าที�ร�ฐ

• ท่านมีอิสระที�จะเข้าร่วมกระบวนการประชาธิปไตย

ชุมชนจะแข็งแรงขึ�นได้เมื�อคนที�อาศัยและทำงานอยู่
ในชุมชนนั�นๆ มีส่วนร่วมในการสร�างสรรค์ให้ชุมชน
เป�นที�ที�ดียิ�งขึ�น อย่างไรก็ดี ท่านต้องให้ความชัดเจน
ว่าท่านได้ดำเนินการดังกล่าวในนามของท่านเอง
มิใช่ในนามของเทสโก้

• การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของท่านจะต้อง
เป�นระหว่างเวลาส่วนตัว และไม่มีผลกระทบต่องาน
ของท่าน และความคิดเห็นของท่านจะต้องไม่มี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติตัวต่อลูกค้า เพื�อนพนักงาน
หร�อบุคคลอื�นใด

Q เทสโก้สามารถให้การสนับสนุนงานการกุศลของ
ร�ฐมนตร�ได้หร�อไม่
A ท่านควรปร�กษาเร�่องนี�กับฝ่ายกฎหมายและ
ทีมร�ฐสัมพันธ์ หร�อทีมสื�อสารองค์กร ของท่าน
แม้ว่าจะเป�นการกุศลและไม่เกี�ยวกับการเมืองก็ตาม
ท่านต้องแน่ใจว่า การสนับสนุนงานการกุศลใดๆ
ต้องไม่เป�นการให้สินบนหร�อกระทบต่อชื�อเสียง
ด้านอื�นๆ และไม่เป�นการเข้าร่วมกับพรรคใด
โปรดจำไว้ว่า เทสโก้เป�นองค์กรที�มีความเป�นกลาง
ในทางการเมือง
Q ฉันทำงานในฝ่ายทร�พย์สิน ฉันสามารถพูดกับ
ร�ฐมนตร�ผังเมืองเกี�ยวกับประเด็นที�มีผลกระทบต่อ
เทสโก้ได้หร�อไม่
A ท่านต้องขอคำปร�กษาจากทีมร�ฐสัมพันธ์ หร�อ
ทีมสื�อสารองค์กรก่อนที�ท่านจะเข้าไปเกี�ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที�ของภาคร�ฐ และทำการตกลงในแผนงาน
ใดๆ ร่วมกัน บ่อยคร�้งที�การที�เจ้าหน้าที�ภาคร�ฐได้
ฟ�งข้อมูลที�เป�นประโยชน์จากพนักงานที�มีความ
เชี�ยวชาญของเทสโก้

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ฝ่ายร�ฐสัมพันธ์
• หัวหน้าฝ่ายสือสารองค์กร
• คู่มือเกี�ยวกับการติดต่อหน่วยงานราชการ
• นโยบายว่าด้วยของกำนัลและ
การเลี�ยงร�บรอง

• นโยบายการบร�จาคเพื�อการกุศล
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Q นายกเทศมนตร�ได้ขอพบกับผู้จัดการสาขาของเรา
เพื�อแจ้งข้อกังวลเกี�ยวกับการจำหน่ายแอลกอฮอล์
ฉันควรทำอย่างไร
A เพื�อการเป�นสมาชิกชุมชนที�ดีต่อกัน การตอบสนอง
ต่อข้อห่วงใยของเจ้าหน้าที�ท้องถิ�นผู้ได้ร�บเลือกตั�ง
เป�นเร�่องสำคัญ คุณควรปร�กษากับทีมร�ฐสัมพันธ์
หร�อ ทีมสื�อสารองค์กร และหาทางออกที�ดีที�สุด
เพื�อตอบกลับไปยังนายกเทศมนตร�และร�บฟ�ง
ข้อห่วงใยของเธอ
Q นักการเมืองท้องถิ�นท่านหนึ�งได้ขอที�จะไปเยี�ยมเยียน
สโตร�ของฉันสัปดาห์หน้า ฉันสามารถตอบตกลง
ได้หร�อไม่
A ท่านจะต้องปร�กษากับทีมร�ฐสัมพันธ์ หร�อ
ทีมสื�อสารองค์กรก่อนที�จะตอบร�บการเยี�ยมเยียน
อย่างเป�นทางการโดยนักการเมืองทุกคร�้ง เราจะ
ต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเหตุของการมา
เยี�ยมเยียนก่อนที�จะให้คำตอบ
Q เทสโก้ สามารถให้การสนับสนุนงานเลี�ยงต้อนร�บที�
จัดโดยพรรคการเมืองหร�อสหภาพการค้าได้หร�อไม่
A คุณควรหาร�อเกี�ยวกับคำร�องขอในลักษณะนี�กับ
ฝ่ายกฎหมายหมาย และทีมร�ฐสัมพันธ์ หร�อ
ทีมสื�อสารองค์กรเมื�อการสนับสนุนของเราได้ร�บ
การอนุมัติ คุณจะต้องแจ้งเร�่องให้ทีมร�ฐสัมพันธ์ของ
กลุ่มเทสโก้ทราบ เพื�อจัดเตร�ยมถ้อยแถลงเกี�ยวกับ
การบร�จาคที�เกี�ยวข้องกับการเมืองของเทสโก้
สำหร�บรายงานประจำป�

55

คำถามและคำตอบ

การบัญชีที�ถูกต้องและ
การป�องกันการฟอกเงิน
ทำไมเร�่องนี�จึงมีความสำคัญ
เพื�อให้บรรลุหน้าที�ของเราที�มีต่อตลาดหลักทร�พย์
และผู้ถือหุ้น จะต้องมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน
ทั�งหมดในระบบบัญชีของบร�ษัทอย่างถูกต้อง
นั�นหมายความว่า ต้องมีการบันทึกข้อมูลด้านรายได้
และรายจ่ายอย่างถูกต้องและถูกเวลา
ไม่ว่าจะเป�นในห้องเก็บเงิน และในแผนกต่างๆ ใน
สำนักงานใหญ่ เราต้องมีความซื�อสัตย์และกระทำด้วย
ความสุจร�ตในการบันทึก ไม่ว่าจะเป�นข้อมูลทางการเงิน
หร�อไม่ก็ตามกฎการรายงานข้อมูลทางการเงินทั�ง
ในประเทศและต่างประเทศมีความเข้มงวดขึ�นและ
จำเป�นต้องปฏิบัติตาม รวมถึงนโยบายการรายงาน
ภายในของเราเองด้วย
และเรายังต้องระวังตัวอยู่เสมอถึงโอกาสที�เป�นไปได้ที�
ผู้กระทำความผิดอาจพยายามที�จะใช้ธุรกิจของเรา
รวมถึงธนาคารเทสโก้ ในการเคลื�อนย้ายเงินที�ได้
จากการกระทำที�มีความความผิดอาญา รวมถึงการ
ก่อการร�ายในกรณีที�ร�ายแรงที�สุดเข้ามาสู่ในระบบ
การเงินที�ถูกต้อง หร�อที�เร�ยกกันโดยทั�วไปว่า
“การฟอกเงิน”ซึ�งจะมีบทลงโทษที�รุนแรงทั�งต่อบร�ษัท
และบุคคลที�เข้าไปเกี�ยวข้องกับการฟอกเงินหร�อการ
กระทำความผิดทางด้านการเงินอื�นๆ

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ฝ่ายการเงิน
• ฝ่ายป�องกันและร�กษาผลประโยชน์
• ฝายกฏหมายในประเทศของท่าน
• นโยบายว่าด้วยการบัญชีของกลุ่มเทสโก้
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• ถ้าท่านมีหน้าที�เกี�ยวกับการบันทึกรายได้และ

รายจ่าย ท่านต้องคำนึงถึงนโยบายว่าด้วยบัญชีของ
เทสโก้ และการปร�บใช้กับงานของท่าน

• ต้องส่งข้อมูลทางการเงินที�ถูกต้อง และเกี�ยวข้อง

กับช่วงเวลาในการรายงานทางการเงินที�ถูกต้อง
เท่านั�น

• เก็บบันทึกข้อมูลที�เหมาะสม รวมถึงใบแจ้งหนี�และ
ใบเสร�จ เพื�อสนับสนุนข้อมูลทางการเงิน

• ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วย
•

การเดินทางและค่าใช้จ่าย และดำเนินการให้พนักงาน
ในฝ่ายปฏิบัติเช่นเดียวกัน

Q ฉันมาทำงานแทนเพื�อนของฉันซึ�งมีหน้าที�บันทึก
ของเสียสำหร�บสโตร�ของเรา ฉันสังเกตเห็นว่า
ตัวเลขที�ฉันบันทึกต่ำกว่าปกติมาก สิ�งนี�คือป�ญหา
หร�อไม่
A มีหลายเหตุผลที�ทำไมมูลค่าของเสียจึงต่างออกไป
ถ้าท่านมีข้อกังวลว่า ข้อมูลอาจไม่ได้ถูกบันทึก
ให้เป�นไปตามนโยบายหร�อตามขั�นตอน ขอให้
ปร�กษากับหัวหน้างานในอันดับแรกหร�อติดต่อ
ไปยังสายตรงโปร่งใส
Q ฉันสังเกตเห็นว่า มีเงินผ่านบัญชีธนาคารเทสโก้ของ
ลูกค้าท่านหนึ�งมากกว่าธุรกรรมตามปกติ ฉันควร
รายงานเร�่องนี�หร�อไม่

ทำงานใกล้ชิดกับฝ่ายการเงินของท่าน และขอ
คำแนะนำหากไม่แน่ใจเกี�ยวกับวิธีบันทึกรายได้
และรายจ่าย

A ธุรกรรมใดก็ตามที�ท่านสงสัยว่าอาจจะเกี�ยวกับ
การฟอกเงินจำเป�นต้องรายงานทันที เพราะอาจจะ
มีผลกระทบที�ร�ายแรงตามมา หากไม่ได้ทำการ
รายงานข้อสงสัยเกี�ยวกับการฟอกเงิน

โดยให้ข้อมูลและเอกสารที�จำเป�นแก่ผู้ตรวจสอบ
เพื�อตรวจสอบบัญชีของเรา

Q ลูกค้าประจำรายหนึ�งเพิ�งจะชำระเงินค่าสินค้าด้วย
เงินสดเป�นจำนวนมากผิดปกติ ฉันจำเป�นต้องกังวล
เกี�ยวกับเร�่องนี�หร�อไม่

• ร่วมมือกับผู้ตรวจสอบทั�งภายในและภายนอกของเรา
• รายงานหัวหน้างานของท่าน ผู้อำนวยการ

ฝ่ายป�องกันและร�กษาผลประโยชน์ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการเงิน หร�อใช้สายตรงโปร่งใสที�เป�นความลับ
ถ้าท่านมีเหตุผลเพียงพอที�จะเชื�อว่ามีการบันทึก
รายการที�ไม่ถูกต้องหร�อเป�นเท็จโดยพนักงานคนอื�น
หร�อมีการยักยอกเงิน

A ใช่ นี�อาจเป�นความเสี�ยงที�อาจมีความผิดประการ
หนึ�งที�ต้องระวัง ท่านควรแจ้งให้หัวหน้างานของ
ท่านทราบ

Q ฉันกำลังวางแผนจัดทำรายการส่งเสร�มการขาย
สำหร�บเดือนตุลาคมอยู่ และผู้จัดหาสินค้าได้เตร�ยม
เงินทุนไว้ให้ 1 ล้านปอนด์ ฉันสามารถบันทึกรายได้
เป�นของเดือนก่อนหน้านี�ได้หร�อไม่ ในเมื�อในที�สุดแล้ว
ก็จะต้องมีรายการส่งเสร�มการขายนี�อยู่ดี
A ไม่ได้ ตามแนวทางปฏิบัติทางบัญชีปกติ รายได้
ต้องถูกบันทึกในรอบบัญชีที�กิจกรรมนั�นเกิดขึ�น
ดังนั�น ต้องบันทึกในเดือนตุลาคมเท่านั�น กรุณา
สอบถามข้อมูลเพิ�มเติมจากผู้จัดการฝ่ายการเงิน
Q บร�ษัทที�เราอาจเลือกเป�นผู้จัดหาสินค้ารายหนึ�งปฏิเสธ
ที�จะเป�ดเผยรายละเอียดส่วนบุคคลของเจ้าของบร�ษัท
โดยอ้างว่าเป�นข้อมูลลับ จากการตรวจเช็คประวัติ
เราทราบว่าบร�ษัทแห่งนี�เป�นของคณะบุคคลที�อยู่ใน
เขตอำนาจศาลนอกชายฝ�่ง ฉันควรทำอย่างไรดี
A นี�เป�นความเสี�ยงที�อาจมีความผิดประการหนึ�ง
ท่านจะต้องขอคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติจาก
ฝ่ายกฎหมายภายในประเทศ โครงสร�างการเป�น
เจ้าของที�ซับซ้อนที�ช่วยปกป�ดอัตลักษณ์ของ
เจ้าของบร�ษัทที�แท้จร�ง เป�นวิธีการหนึ�งใน
การอำพรางแหล่งที�มาของรายได้ และอาจนำมา
ใช้ในการส่งเสร�มการฟอกเงิน

• ถ้าท่านมีหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกับการจัดการเงินฝาก

หร�อธุรกรรมการเงินที�มีมูลค่าสูงของลูกค้า คุณจะ
ต้องได้ร�บการฝ�กอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื�อให้มี
ความรู้และความตระหนักในเร�่องการต่อต้าน
การฟอกเงินอยู่เสมอ

• ระมัดระวังความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากการ

เปลี�ยนแปลงการจัดการต่างๆ ของผู้จัดหาสินค้า
เช่น ผู้จัดหาสินค้าโยกย้ายบัญชีธนาคารของตนเอง
ไปยังประเทศที�เป�นที�รู้จักกันว่าเป�นดินแดนปลอดภาษี
หร�อเก็บภาษีในอัตราต่ำมาก นี�เป�นความเสี�ยงที�อาจ
มีความผิด
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การร�กษาข้อมูลความปลอดภัย
ในข้อมูลของเรา
ทำไมเร�่องนี�จึงมีความสำคัญ
ข้อมูลเป�นป�จจัยหลักในการประสบความสำเร�จ
ของเรา การสามารถส่งต่อข้อมูลด้วยความรวดเร�ว
และเป�นความลับ ทำให้เราส่งสินค้าไปถึงสโตร�ได้
ทันเวลาวิเคราะห์และตอบสนองต่อข้อมูลการขาย
และเก็บข้อมูลลูกค้าให้เป�นป�จจุบันด้วยข้อมูล
การส่งของพวกเขา
เป�นสิ�งสำคัญที�เราจะต้องใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
และไม่ทำให้ข้อมูลสูญหายหร�อหลุดไปถึงผู้อื�น เพราะ
ข้อมูลของเทสโก้อาจมีมูลค่าสูงต่อผู้ก่ออาชญากรรม
ทั�งหลาย พนักงานทุกคนต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้
อุปกรณ์และข้อมูลของเทสโก้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย รวมถึงเมื�อมีการเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์
ส่วนตัว หร�อเมื�อเชื�อมต่อกับโครงข่ายสาธารณะ

สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร
การเก็บร�กษาข้อมูลให้ปลอดภัย

• ใช้รหัสผ่านที�คาดเดายาก คุณอาจใช้คำสี�คำที�ไม่มี
ความเกี�ยวข้องตามพจนานุกรมเพื�อสร�าง
รหัสผ่านของคุณ ควรเลือกคำที�จดจำได้ง่าย
สำหร�บคุณแต่คาดเดาได้ยากสำหร�บผู้อื�น

• ไม่บอกข้อมูลสำคัญให้ผู้อื�นทราบ เช่น รหัสผ่าน
รหัสประจำตัว (PINs) หร�อรายละเอียดเกี�ยวกับ
ธนาคาร

• เก็บข้อมูลที�ใช้อยู่ให้สามารถจัดการระบุได้และ
เข้าถึงได้

• คำนึงถึงและให้ความสำคัญกับคำสั�งที�ให้เก็บร�กษา
หร�อลบข้อมูลทิ�ง

• อย่าใช้อีเมลส่วนตัวกับเร�่องงาน
• ใช้พื�นที�เก็บข้อมูล OneDrive ที�ได้ร�บอนุญาตจาก
เทสโก้ ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื�อให้เทสโก้
สามารถระบุชื�อผู้ที�สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
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คำถามและคำตอบ

• ไม่ใช้เว็บไซต์สาธารณะหร�อที�ไม่ได้ร�บอนุญาตจาก
บร�ษัทในการส่งเอกสาร เช่น Dropbox,
Google Drive เป�นต้น

• จัดการกับข้อมูลที�มีความอ่อนไหวทางการค้าด้วย
ความระมัดระวัง ปกป�องข้อมูล และทำลายข้อมูล
อย่างปลอดภัย ไม่เป�ดเผยข้อมูลยกเว้นกรณีที�
สามารถทำได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

• เพื�อนพนักงานทุกคนจะต้องได้ร�บการฝ�กอบรม

เพื�อสร�างความตระหนักในการร�กษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ตรวจสอบให้มั�นใจ
ว่าท่านได้ผ่านการฝ�กอบรมทุกหัวข้อที�จำเป�น
ภายในเวลาที�เหมาะสม

• แจ้งเร�่องร�องเร�ยนทันทีถ้าคุณสงสัยว่ามีการละเมิด
ความปลอดภัยด้านข้อมูล ปฏิบัติตามคำแนะนำใน
โปรแกรม Privacy Portal (หร�อแจ้งฝ่ายกฏหมาย
ภายในประเทศถ้าส่วนงานของคุณไม่มีโปรแกรม
Privacy Portal)

การใช้งานอุปกรณ์และสิ�งอำนวยความสะดวก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ใช้เคร�่องคอมพิวเตอร�แล็บท็อป โทรศัพท์มือถือ
ระบบหร�อเคร�อข่ายของบร�ษัทในการสร�าง ใช้งาน
หร�อแจกจ่ายวัสดุใดๆ ที�อาจพิจารณาได้ว่ามี
ความก้าวร�าวรุนแรง เลือกปฏิบัติ ผิดกฎหมาย
หร�อละเมิดต่อนโยบายด้านอื�นๆ ของเทสโก้

•

• มองหาสัญญานของการได้ร�บมัลแวร� ได้แก่

การทำงานอย่างเชื�องช้าของคอมพิวเตอร�
คอมพิวเตอร�หยุดทำงานบ่อยคร�้ง มีข้อความปรากฏ
ที�หน้าจอ และอาการแปลกๆ อย่างอื�น

Q ฉันได้ร�บอีเมลที�มีลิงก์ซึ�งฉันคิดว่าน่าจะมีมัลแวร�
ฉันควรทำอย่างไร หากฉันคลิกเข้าไปที�ลิงก์นั�นโดย
บังเอิญ ฉันควรจะทำอย่างไร
A ท่านควรเป�ดอีเมลที�มาจากแหล่งที�รู้จัก และอย่า
คลิกเข้าไปในลิงก์หร�อเป�ดเอกสารแนบที�ไม่คุ้นเคย
หร�อน่าสงสัย ถ้าท่านคิดว่าเคร�่องคอมพิวเตอร�
ติดไวร�ส โปรดติดต่อทีมร�กษาความปลอดภัย
ข้อมูลของท่าน
ถ้าท่านสงสัยว่าคอมพิวเตอร�ของคุณอาจติด
มัลแวร� แจ้งรายงานไปยัง Security Operation
Centre ที�เป�ดทำการ 24 ชั�วโมงโดยทันที โดยอีเมล
ไปยัง THInformation.Security@tesco.com
ถ้าคุณกังวลใจว่าคุณอาจได้ร�บอีเมลหลอกลวง
เพื�อให้ได้มาซึ�งข้อมูล แจ้งเร�่องดังกล่าวโดยทันที
โดยอีเมลไปที� phishing@tesco.com แล้วจึงลบ
อีเมลฉบับนั�นทิ�งไป
Q ฉันได้ร�บโทรศัพท์จากใครคนหนึ�งที�อ้างว่าเป�น
พนักงานที�ทำงานอยู่ที�บ้าน เขาขอร�องให้ฉันส่งไฟล์
หลายไฟล์ไปยังอีเมลส่วนตัวของเขา ฉันทำเช่นนั�น
ได้หร�อไม่
A ไม่ได้ ท่านต้องไม่ส่งข้อมูลใดๆ ไปยังอีเมลส่วนตัว
ของบุคคลใด เพราะอาจจะมีความไม่ปลอดภัย
ข้อมูลของเรามีมูลค่า และท่านควรดูแลและคิด
ก่อนส่งเสมอเพื�อป�องกันการขโมยหร�อเป�ดเผย
ข้อมูลต่อบุคคลที�ไม่ได้ร�บอนุญาตเมื�อจะส่งข้อมูล
ที�มีความอ่อนไหว ท่านต้องแน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าว
มีการป�องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้รหัสผ่าน

Q ตอนที�ฉันเร่งร�บที�จะกลับบ้าน ฉันได้ลืมทิ�งแลปท็อป
ไว้บนรถไฟ และหามันไม่เจอ ฉันควรทำอย่างไร
A ท่านต้องแจ้งการสูญหายนั�นต่อหัวหน้างานของ
ท่านและส่งเร�่องถึง Office Support Centre
Q ฉันจะทำลายข้อมูลที�เป�นความลับหร�อที�มีความ
อ่อนไหวต่อธุรกิจอย่างไร
A ทำลายโดยการใช้เคร�่องย่อยกระดาษ หร�อทิ�งลง
ในถังขยะที�จัดไว้โดยเฉพาะ
Q ถ้าฉันได้ร�บโทรศัพท์ที�มีข้อความดังนี� ฉันควรจะตอบ
ว่าอย่างไร? “สวัสดีคร�บ ผมชื�อพอลจาก IT Helpdesk
คอมพิวเตอร�ของคุณติดไวร�ส และเราจะต้องทำการ
แก้ไขโดยด่วน คุณช่วยยืนยันที�อยู่อีเมล รหัสผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านของคุณให้หน่อย เพื�อที�ผมจะได้ทำการ
แก้ไขทางไกลได้”
A ท่านไม่ควรบอกรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื�น
แม้แต่กับ Help Desk ก็ตาม นอกจากนั�นก่อนที�คุณ
จะให้ข้อมูลกับบุคคลอื�น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ใครคือคนที�ขอข้อมูลจากคุณ คุณควรตระหนักรู้
เกี�ยวกับ “วิศวกรรมสังคม” เนื�องจากแฮ็คเกอร�มี
หลากหลายวิธีในการหลอกลวงเพื�อให้ได้ข้อมูล
ของคุณ โดยวิธีการที�พวกเขาใช้ได้แก่ การโทรศัพท์
พูดคุยแบบตัวต่อตัว หร�อวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
(เช่น อีเมล์ การส่งข้อความ) เป�นต้น

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ฝ่ายดูแลป�องกันข้อมูล
�นคงปลอดภัย
• นโยบายความมั
ระบบสารสนเทศ
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สื�อสังคมออนไลน์และ
การสื�อสารสู่ภายนอก
ทำไมเร�่องนี�จึงมีความสำคัญ
ในฐานะที�เป�นบร�ษัทค้าปลีกที�มีช่องทางจำหน่าย
หลายช่องทางทั�วโลก เราได้ประโยชน์และโอกาส
มากมายจากอินเตอร�เน็ตในธุรกิจของเรา การใช้
โครงข่ายทางสังคมและชุมชนออนไลน์ได้ให้ประโยชน์
แก่เราอย่างมากทั�งในทางส่วนตัวและในทางธุรกิจที�
จะสื�อสารถึงสิ�งที�เรากำลังทำอยู่ ไม่ว่าต่อพนักงาน
ลูกค้า หร�อผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องอื�นๆ
ข่าวสารเกี�ยวกับเทสโก้มีการแพร่กระจายอย่าง
รวดเร�ว สื�อและคู่แข่งของเรามีการค้นหาข้อมูล
เกี�ยวกับเราทางอินเตอร�เน็ตอยู่อย่างสม่ำเสมอ หากมี
การเผยแพร่ข้อมูลที�ผิดหร�อไม่ถูกต้องต่อสาธารณะ
ไม่ว่าโดยวิธีการใด ชื�อเสียงของเราและความวางใจ
ต่อธุรกิจของเราอาจถูกทำลายได้ รวมถึงความ
ไว้วางใจที�ลูกค้ามีต่อเรา การเผยแพร่ข้อมูลที�ไม่
ถูกต้องยังอาจทำให้ตราสินค้าของเราและเพื�อน
พนักงานมีความเสีย
� งต่อการถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

สิ�งนี�มีความหมายกับฉันอย่างไร
ในฐานะเพื�อนพนักงานของเทสโก้ ท่านเป�นตัวแทนของ
บร�ษัท ดังนั�นเมื�อท่านต้องพูดเกี�ยวกับเทสโก้ ควรใช้
สามัญสำนึกอยู่ตลอดเวลา และไม่กล่าวคำพูดหร�อ
โพสต์แสดงความคิดเห็น รูปภาพ ลิงค์ ที�ไม่ถูกต้อง
หร�อก้าวร�าวรุนแรง คุณควรสื�อสารด้วยการให้
เกียรติและมองโลกในแง่ดีเกี�ยวกับงานของท่านและ
เพื�อนพนักงาน ควรจดจำไว้เสมอว่าสิ�งที�ท่านพูดในที�
สาธารณะในคำกล่าวต่างๆ หร�อในที�ประชุม ให้
สัมภาษณ์ผู้สื�อข่าว หร�อเขียนลงในสื�อสังคมออนไลน์
ก็ตาม อาจทำลายชื�อเสียงของตราผลิตภัณฑ์ของเรา
ได้ และยังอาจส่งผลกระทบในแง่ลบต่อสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานของท่านอีกด้วย

คำถามและคำตอบ
นโยบายในการใช้สื�อสังคมออนไลน์ของเราได้กำหนด
วิธีปฏิบัติในการสื�อสารทางออนไลน์ โดยครอบคลุม
ถึงแนวทางหลักๆ 4 แนวทางดังนี�
1. แสดงตัวตนจร�ง – ดำรงคุณค่าของธุรกิจของเรา
และแสดงตัวตนที�แท้จร�ง ระบุตัวตนของท่านในฐานะ
ที�เป�นพนักงานของเทสโก้ และโปรดระบุในข้อมูล
ส่วนตัวของท่านว่า “ความเห็นทั�งหมดเป�น
ความเห็นส่วนตัว” อย่าใช้ชื�อปลอมหร�อทำให้คนอื�น
เข้าใจผิดในความเกี�ยวข้องของท่านกับเทสโก้
2. ขอให้ระวัง – จำไว้ว่า ทุกสิ�งที�ท่านลงในอินเตอร�เน็ต
เป�นการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และระลึกไว้เสมอว่า
สื�อและคู่แข่งกำลังเฝ�าดูอยู่
3. คิด – ร�บผิดชอบต่อเนื�อหาของสิ�งที�ท่านระบุข้อมูล
ของท่านที�ได้ลงไว้จะต้องถูกต้อง และไม่ทำให้เกิด
การเข้าใจผิด หร�อทำให้เกิดความเสียหาย และจง
ระวังที�จะไม่เป�ดเผยข้อมูลที�เป�นความลับของบร�ษัท
4. ร�บรู้ – เคารพในลิขสิทธิ� และระบุเจ้าของลิขสิทธิ�
ในเวลาที�เหมาะสม อย่าลงข้อความ ภาพ หร�อวีดีโอ
ที�สร�างสรรค์โดยบุคคลอื�นโดยไม่ระบุเจ้าของลิขสิทธิ�
ห้ามให้วีดีโอที�บันทึกด้วยกล้องวงจรป�ดหร�อโทรศัพท์
มือถือของคุณแก่ผู้สื�อข่าว โดยไม่ได้สอบถาม
ฝ่ายสื�อสารองค์กร และฝ่ายกฏหมายภายในประเทศ
ก่อนโดยเด็ดขาด
การจัดการกับผู้สื�อข่าว
ไม่ว่าคำถามของผู้สื�อข่าวจะเกี�ยวข้องกับเร�่องราวใน
ระดับท้องถิ�น ภูมิภาค ประเทศ หร�อนานาชาติก็ตาม
ส่งต่อคำถามเหล่านั�นให้ทีมงาน Press ของบร�ษัทเสมอ
พวกเขาจะสามารถให้คำตอบ ประสานงานเกี�ยวกับ
การขอภาพบันทึกต่างๆ หร�อการออกอากาศทางวิทยุ
ให้กับผู้สื�อข่าวได้ ซึ�งจะช่วยให้คุณไม่มีความเสี�ยงเร�่อง
การทำผิดกฎหมาย และช่วยให้บร�ษัทสามารถสื�อสาร
ข่าวสารต่างๆ ทั�วทั�งองค์กรได้อย่างสม่ำเสมอและ
ทันต่อเหตุการณ์

Q ฉันเคยเห็นตัวอย่างของเพื�อนคนหนึ�งที�ส่งข้อความ
ไม่เหมาะสมลงในสื�อสังคมออนไลน์ฉันควรทำอย่างไร

Q หนังสือพิมพ์ท้องถิ�นได้โทรศัพท์มา เพราะเขา
ต้องการเขียนบทความเกี�ยวกับผลกระทบที�เกิดขึ�น
กับใบอนุญาตเกี�ยวกับเคร�่องดื�มแอลกอฮอล์ใหม่
ของเรา จะเป�นอะไรหร�อไม่ถ้าจะพูดคุยเร�่องนี�กับเขา

A ตรวจสอบว่าสิ�งที�ท่านเห็นขัดกับแนวปฏิบัติในการ
ใช้สื�อสังคมออนไลน์หร�อไม่ ความเห็นที�ส่งไปในโลก
เสมือนก็เช่นเดียวกับในโลกที�แท้จร�งที�จะต้อง
A ท่านควรให้เขาติดต่อผ่านฝ่ายสื�อสารมวลชน
สะท้อนคุณค่าของเรา ถ้าท่านมีความกังวล โปรด
ในทันทีและตกลงกันว่าผู้ใดจะเป�นผู้พูดเกี�ยวกับ
ปร�กษากับหัวหน้างานของท่านหร�อติดต่อ
เร�่องนีต
� ่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ�น
ฝ่ายกิจการบรรษัทของท่าน หร�อฝ่ายสื�อสารองค์กร
Q ฉันได้รบ
� การเชิญให้พูดเกี�ยวกับเทสโก้ต่อสาธารณะ
ของกลุ่มเทสโก้
จะเป�นอะไรหร�อไม่ที�จะตอบร�บคำเชิญ
Q ฉันเห็นบทความ ความเห็นในทวิตเตอร�และเฟสบุ๊ค
A ก่อนจะตอบร�บการเชิญทุกคร�้ง คุณควรหาร�อกับ
จำนวนมากที�น่าสนใจเกี�ยวกับเทสโก้ ฉันสามารถ
หัวหน้าส่วนงานของคุณก่อน จากนั�นจึงติดต่อ
ลงบทความหร�อความเห็นจากภายนอกเหล่านี� และ
ฝ่ายสื�อสารองค์กรของกลุ่มเทสโก้ หร�อ
ส่งให้กับเพื�อนๆ และญาติๆของฉันได้หร�อไม่
ฝ่ายกิจการบรรษัทภายในประเทศ พวกเขาจะ
A สามารถทำได้ถ้าบทความและความคิดเห็นเหล่านั�น
สามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้เกี�ยวกับการสื�อสาร
เป�นไปในเชิงบวก แต่คุณควรคำนึงว่าข้อมูลดังกล่าว
ข้อความที�เหมาะสมไปยังกลุ่มผู้ฟ�ง เพื�อหลีกเลี�ยง
เหมาะสมที�จะส่งต่อหร�อไม่ หร�อเหมาะที�จะใช้เป�น
ความเสี�ยงต่อการเสียชื�อเสียงของบร�ษัท การเชิญ
การภายในเท่านั�น ควรพิจารณาด้วยว่าข่าวสาร
ทุกคร�้งควรมีประโยชน์สำหร�บเทสโก้ นอกจากนั�น
เหล่านั�นเป�น “ข่าวปลอม” หร�อไม่ ควรส่งต่อเฉพาะ
การนำเสนอของคุณจะต้องไม่มีข้อมูลใดๆ ที�เป�น
ข่าวสารที�เรามุ่งหมายจะสื�อสารต่อสาธารณะทั�วไป
ความลับของบร�ษัทหร�อข้อมูลที�มีความเสี�ยงเร�่อง
เท่านั�น อย่าลืมกฎทองที�ว่าควรส่งข้อความที�เป�น
ความปลอดภัยทางด้านการค้า ซึ�งเป�นข้อมูลใหม่
เชิงบวกเท่านั�น
ด้วย
Q ฉันเป�นผู้ดูแลเว็ปไซต์ของเทสโก้ และสื�อสังคม
ออนไลน์ต่างๆ (ได้แก่ เฟซบุค หร�อทวีตเตอร�)
ฉันสามารถเผยแพร่ข้อมูลสถิติและตัวเลขต่างๆ
ของเทสโก้ ได้หร�อไม่
A ได้ แต่โปรดตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลสถิติและ
ตัวเลขเหล่านั�นถูกต้องและถูกเป�ดเผยต่อสาธารณะ
อยู่ก่อนแล้ว เว็ปไซต์ของ เทสโก้ จะมีข้อมูลต่างๆ
ของบร�ษัทที�ได้ร�บการเป�ดเผยล่าสุด ซึ�งรวมถึง
ข้อมูลด้านการเงินและโครงการช่วยเหลือชุมชน
ต่างๆ ของเรา ถ้าสามารถทำได้ ควรใส่ลิงค์ที�
เกี�ยวข้องซึ�งเชื�อมโยงกับหน้าจอนั�นๆ ของเว็ปไซต์
ด้วย ไม่ส่งต่อข้อมูลตัวเลขการขายที�นอกเหนือไป
จากที�อยู่ในเว็ปไซต์ของเรา

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�ใด

• ฝ่ายสื�อสารองค์กร หร�อ

ฝ่ายกิจการบรรษัทในประเทศของท่าน

• ฝ่ายสื�อสารมวลชน
• ฝ่ายกิจการบรรษัท
• นโยบายสื�อสังคมออนไลน์
• คู่มือการทำคำร�องเพื�อตรวจสอบ

และเป�ดเผยข้อมูลจากกล้องนิรภัย
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พฤติกรรมความเป�นผู้นำของเทสโก้

คุณค่าของเรา
คุณค่าของเราเป�นตัวชี�นำเมื�อเรา
ต้องตัดสินใจในเร�่องที�ยากลำบาก
เมื�อปฏิบัติตามคุณค่าของเรา เราจะ
สามารถมั�นใจได้ว่าได้ทำในสิ�งที�ถูกต้อง

การสร�างสรรค์สิ�งใหม่ๆ

ความเข้มแข็งและไม่ย่อท้อ

เป�ดกว้างต่อความคิดสร�างสรรค์ใหม่ๆ

สร�างความแข็งแกร่งให้กับตนเอง

• มีความอยากรู้อยากเห็นและพร�อมร�บ
แนวคิดใหม่ๆ

ไม่มีใครทุ่มเท

ทุกความใส่ใจเล็กๆ

เราปฏิบัติต่อผู้อื�น

สำหร�บลูกค้า

ช่วยสร�างความแตกต่าง

อย่างที�พวกเขาต้องการ

เหนือไปกว่าเรา

ที�ยิ�งใหญ่

ให้ปฏิบัติ

• มองไปข้างหน้าและพร�อมที�จะเผชิญกับอนาคต
• เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั�งเพื�อสร�างความแตกต่าง
ที�ยิ�งใหญ่

การร่วมมือร่วมใจกัน
การร่วมมือกันเพื�อการทำงานที�มีประสิทธิภาพ

• ออกไปพบปะและสร�างความสัมพันธ์อันดีกับ
บุคคลอื�น

• ทำงานเป�นทีมเพื�อความสำเร�จร่วมกัน
• สร�างความเป�นพันธมิตรกับผู้อื�นเพื�อให้การทำงาน
ง่ายขึ�น

• ดูแลตนเองเพื�อให้มีความพร�อมสำหร�บทุกสิ�ง
• มองสิ�งต่างๆ ที�เกิดขึ�นรอบตัวคุณในแง่ดี
• รู้วิธีร�บมือกับสถานการณ์ที�ยากลำบาก

การตอบสนองอย่างเหมาะสม
คิดและตัดสินใจอย่างฉับไว

• เห็นคุณค่าของความท้าทายในโลกของ
ความไม่แน่นอน

• กล้าเสี�ยงเมื�อได้ประเมินสถานการณ์แล้ว และ
เร�ยนรู้จากผลลัพธ์ที�ได้

• ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมแม้ในสถานการณ์
ที�มีความไม่ชัดเจน

ความเข้าใจและรู้สึกร่วม
ให้ความสำคัญกับบุคคลเป�นอันดับแรก

• สร�างความสัมพันธ์ที�จร�งใจ ไว้วางใจกัน และ
ช่วยเหลือกัน

• ให้เวลากับการพบปะและร�บฟ�งผู้อื�น
แสดงความชื�นชมต่อผู้อื�น

• มองว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเป�นข้อดี
ในการส่งเสร�มซึ�งกันและกัน
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