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เรี ยนเพื่ อนรวมงานที่ นั บถื อทุกท่าน
Integrity Passport นี ้ แสดงให้ เห็ นว่าเราตระหนั กถึ งการประพฤติ ปฏิ บั ติ อย่างมี คุณธรรม

แน่ นอนว่าคุณธรรมนั ้ นหมายถึ งการปฏิ บั ติตามกฎหมายที่ บั งคั บใช้สำ �หรั บธุรกิ จของเรา แต่มั น
หมายถึ งสิ่ งที่ มากกว่านั ้ น ดังนั ้ นเราจึ งไม่เลื อกเอาวิ ธี ท่ี ง่ายที่ สุด แม้ วา่ เราจะคิดว่าไม่มี ใครสั งเกต
เห็ น และไม่ ไปร่วมมื อกั บผู้ ที่ ประพฤติ ปฏิ บั ติ อย่างนั ้ น ซึ่ งก็คื อ การทำ �ในสิ่ งที่ ถู กต้องทั ้งใน
สถานการณ์ ท่ี ไม่ง่าย
ทำ �ไมมั นถึ งสำ �คัญ เพราะว่าเราทุกคนต้องการทำ �งานให้กั บบริ ษั ทที่ ดี เลิศและภาคภู มิ ใจกั บจุดนี ้
และเพื่ อที่ จะปกป้ องชื่ อเสี ยงอั นอั นดี งามและเครื่ องหมายการค้า TUI ที่ ได้ ใช้ เวลานานหลาย
ทศวรรษในการสร้ างมั นขึ ้ นมา ทั ้งสองจุดนี ้ นั ้ นสำ �คัญยิ่ งสำ �หรั บการดำ�เนิ นธุรกิ จอย่างประสบ
ความสำ �เร็ จในระยะยาวของเรา แต่มั นก็ อาจถู กทำ �ลายลงอย่างรวดเร็ ว
ในแต่ละวั นแต่ละท่านต้องทำ �การตัดสิ นใจให้กั บ TUI ทั ้งในเรื่ องใหญ่หรื อเรื่ องเล็ก และในที่ นี ้
เราไว้วางใจท่าน ดังนั ้ นขอให้ ท่านหาเวลาอ่านและทำ �ความเข้ าใจ Integrity Passport ฉบั บนี ้
นำ �มั นรวมเข้ าไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการคิดและการปฏิ บั ติ ของท่าน และหากท่านมี คำ�ถามเกี่ ยวกั บ
Integrity Passport ฉบั บนี ้ หรื อหากท่านไม่ทราบว่าในบางสถานการณ์ ท่านควรจะประพฤติ
ปฏิ บั ติ อย่างไร ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ท้องถิ่ นฝ่ ายกำ�กั บการปฏิ บั ติตามกฎเกณฑ์ ของบริ ษั ทหรื อ
ติดต่อข้ าพเจ้ าโดยตรง
เราอยู่ เคี ยงข้ างคุณ!
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ทำ �ไมท่ านถึ งต้ องรู้ จั ก
INTEGRITY PASSPORT

ทำ � ไ ม ท่ า น ถึ ง ต้ อ ง รู้ จั ก I N T E G R I T Y P A S S P O R T

คุณธรรมสำ �หรั บเรานั ้ นหมายถึ ง การทำ �ใน
สิ่ งที่ ถู กต้องแม้ วา่ จะไม่มี ใครจั บตามองอยู่
และเราพู ดอย่างใด เราทำ �อย่างนั ้ น

Integrity Passport กำ �หนด

แนวทางปฏิ บัติ

Integrity Passport ของเรากำ �หนดแนวทางปฏิ บั

ติ ตอ่ เพื่ อนร่ วมงาน ลู กค้ า คู่ ค้ าธุรกิ จและผู้ มี
ส่ วนได้เสี ย ในด้ านกฎหมายและคุ ณธรรมที่
สำ �คั ญในกิ จวัตรการทำ �งานของเราในแต่ละวั น
มั นไม่อาจครอบคลุ มทุ กหั วข้ อ แต่ ได้สะท้ อนให้
เห็ นแนวนโยบายด้ านการประพฤติ ปฏิ บั ติ โดย
หลั กในเครื อ TUI
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เราทุกคนต้องยึ ดมั่ นใน
กฎระเบี ยบ
ซึ่ งรวมถึ งนั กเรี ยนนั กศึ กษาฝึ กงาน คณะ
กรรมการบริ การ เพื่ อนร่วมงานในบริ ษั ทนำ �เที่ ยว
จนกระทั่ งผู้ นำ �เที่ ยวในพื ้ นที่ ปลายทาง

เหล่าผู้ บริ หารของเรามี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบอั น
สำ �คัญคื อให้ มี การยึ ดถื อปฏิ บั ติ ตาม Integrity
Passport: เขาเป็ นแบบอย่างและต้องบริ หารอย่าง
มี คุณธรรม เขาอยู่ เคี ยงข้ างสมาชิ กในที มของตน
และสนั บสนุ นส่งเสริ มให้ พวกเข้ าตั ง้ คำ�ถามหรื อ
แจ้งความกังล เหล่าผู้ บริ หารของเราช่วยให้สมาชิ ก
ในที มของตนให้ เข้ าใจ ว่าการประพฤติ ปฏิ บั ติ ท่ี
ถู กต้องนั ้ นเป็ นอย่างไร

กิ จการร่วมค้ าและคู่ ค้ า
เราร่วมงานอย่างประสบความสำ �เร็ จกั บกิ จการร่วม
ค้ าหลายแห่งและคู่ ค้ าธุรกิ จอื่ นอี กมากมาย ที่ การ
ดำ�เนิ นธุรกิ จและการประพฤติ ปฏิ บั ติ ของพวกเขา
สามารถส่งผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงอั นดี งามของเรา
ได้ ดังนั ้ นเราจึ งคัดกรองคู่ ค้ าอย่างถี่ ถ้ วน และ
คำ�นึ งถึ งจุดที่ ว่าพวกเขามี ทัศนคติ ในด้ านการ
ปฏิ บั ติ ตามกฎระเบี ยบและคุณธรรมดังเช่นเรา

Pic ture: Flughafen Stut tgar t GmbH | Tom Koenig

Integrity Passport ของเราบั งคั บใช้ สำ �หรั บบุคลา
กรทุ กท่านที่ ทำ �งานในเครื อ TUI ให้ ยึ ดถื อปฏิ บั ติ

ทำ � ไ ม ท่ า น ถึ ง ต้ อ ง รู้ จั ก I N T E G R I T Y P A S S P O R T
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ท่านสามารถแจ้งข้ อกังวล
ได้อย่างไร
หากท่านสงสั ยว่าอาจจะมี การฝ่ าฝื น Integrity
Passport ของเราหรื อกฎระเบี ยบอื่ น ท่านไม่ควร
เพิ กเฉย เราต้องการที่ จะหลี กเลี่ ยงความเสี ยหาย
ที่ อาจเกิ ดขึ ้ นและปกป้ องทั ้งท่านและ TUI ดั งนั ้ น
ท่านควรจะเข้ าหาเจรจากั บผู้ ที่ การประพฤติ
ปฏิ บั ติ ของเขาทำ �ให้ ท่านกั งวลก่อน หากว่ามั น
เป็ นไปไม่ ได้สำ �หรั บท่าน ท่านควรจะปรึ กษาผู้
บั งคั บบั ญชา เจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ่ นฝ่ ายกำ �กั บการ
ปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ ของบริ ษั ทหรื อ
Integrity & Compliance Team
„SpeakUp Line“ อย่ างไม่เปิ ดเผยตั วตน
หากท่านเชื่ อว่ามี การฝ่ าฝื นกฎระเบี ยบอย่างร้ าย
แรง ท่านสามารถแจ้งเรื่ องนี ้ แบบนิ รนามผ่านทาง
TUI SpeakUp Line ได้ด้ วยเช่นกั น SpeakUp
Line ดำ �เนิ นการอย่างอิ สระโดยผู้ ให้ บริ การบุคคล
ภายนอกและติ ดต่อได้ทางโทรศั พท์ หรื อทางอี เมล์
ได้ตลอด 24 ชั่ วโมงในหลายภาษา

ท่านสามารถหาข้ อมู ลเพิ่ มเติ มได้ท่ี smile GROUP
ท่านสามารถแจ้งข้ อกังวลของท่านโดยตรงผ่านทาง
ลิ งก์ตอ่ ไปนี ้ ได้เช่นกั น
https://www.speakupfeedback.eu/web/xsrtaw

ไม่มี ผลในด้ านลบ
หากท่านแจ้งข้ อสงสั ยว่าอาจจะมี การฝ่ าฝื นด้วย
ความสุจริ ตใจ เราจะเก็ บรั กษาข้ อมู ลความลั บและ
ไม่เปิ ดเผยชื่ อของท่าน โดยไม่ขึ ้ นอยู่ กั บว่าเป็ น
จริ งตามการแจ้งนั ้ นหรื อไม่ ท่านไม่ต้องกังวลว่าจะ
ถู กดำ�เนิ นมาตรการทางวิ นัยหรื อส่งให้ เกิ ดผลใน
ด้ านลบต่อท่าน
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คุ ณธรรมในการ
ดำ �เนิ นธุ ร กิ จ

คุ ณ ธ ร ร ม ใ น ก า ร ดำ � เ นิ น ธุ ร กิ จ
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การแข่งขั นอย่างเป็ นธรรม
TUI Group เป็ นบริ ษั ทนำ �เที่ ยวที่

ใหญ่ที่ สุดใน
โลก เราต้องการเสนอสิ นค้ าและบริ การที่ ดี ท่ี สุด
ให้ แก่ลู กค้ าและเป็ นผู้ นำ �ในตลาด เราต้องการ
แข่งขั นกั บคู่ แข่งและประสบกั บความสำ �เร็ จ แต่จะ
ต้องเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ที่ ควบคุ มการแข่งขั น
ทางการค้ าเสมอ
กฎหมายด้ านแข่งขั นทางการค้ านั ้ นค่อนข้ างซั บ
ซ้ อน และผลของการฝ่ าฝื นกฎหมายนั ้ นหนั กมาก
ดังนั ้ นท่านควรจะติ ดต่อฝ่ ายกฎหมายของท่าน
ก่อน หากว่าท่านตกอยู่ ในสถานการณ์ ใด
สถานการณ์ หนึ่ งดังต่อไปนี ้ :

การประพฤติ ปฏิ บั ติ ตอ่ คู่ แข่ง
เราไม่ทำ �ข้ อตกลงที่ จำ �กัดการดำ�เนิ นธุรกิ จหรื อ
กี ดกั นผู้ ร่วมค้ าอื่ นๆ เราไม่ทำ �การตกลงกั บคู่ แข่ง
เรื่ องราคาหรื อเรื่ องข้ อแม้ ในการดำ�เนิ นธุรกิ จ
อื่ นๆ ไม่ตกลงเรื่ องการแบ่งพื ้ นที่ การตลาดและไม่
แลกเปลี่ ยนข้ อมู ลที่ มี ความละเอี ยดอ่อนทางการ
ค้ า (เช่นเรื่ องราคา ต้นทุน กลยุทธ์ ในการดำ�เนิ น
ธุรกิ จหรื อเรื่ องอื่ นในลักษณะนี ้ ) กั บคู่ แข่ง
การประพฤติ ปฏิ บั ติ ตอ่ ผู้ จัดหาสิ นค้ าและ
บริ การ และผู้ จัดจำ �หน่ าย
เมื่ อเรามอบสิ ทธิ พิ เศษหรื อกำ�หนดข้ อจำ �กัดแก่ผู้
จัดหาสิ นค้ าและบริ การและผู้ จัดจำ �หน่ าย เราทำ �
ด้วยความระมั ดระวัง
ไม่ ใช้ อำ�นาจเหนื อตลาดในทางที่ มิ ชอบ
เราเป็ นผู้ มี อำ �นาจเหนื อตลาดหลายต่อหลายแห่ง
และเรายิ นดี กั บจุดนี ้ แต่เราไม่ ใช้ ที่ อำ �นาจเหนื อ
ตลาดที่ มี ไปใน ทางที่ มิ ชอบ อั นจะส่งผลในด้ าน
ลบต่อผู้ บริ โภคหรื อผู้ ร่วมค้ าอื่ นๆ
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ไม่มี การติ ดสิ นบนและทุจริ ต
สิ นค้ าและบริ การของ TUI นั ้ นมี ความสามารถใน
การแข่งขั นและไม่ต้องอาศั ยตั วช่วยที่ ไม่ยุติ ธรรม
เราไม่รั บ ไม่เรี ยกร้ องหรื อยอมรั บการให้คำ�มั่ น
สั ญญาเรื่ องสิ นบนหรื อผลประโยชน์ ใดๆ หากว่า
มั นจะส่งผลต่อการตัดสิ น ใจของเรา เราไม่มอบ
เงิ นหรื อของกำ�นั ลมี มู ลค่าแก่เจ้ า หน้ าที่ ของรั ฐ
หรื อใครสั กคนในองค์กรอื่ น โดยมี วัตถุ ประสงค์
เพื่ อให้ ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ ทางธุรกิ จอย่างไม่ถู ก
ต้องด้วย ทั ้งเรายั งเราไม่มอบหมายผู้ อื่ นให้ ทำ �การ
นี ้ ให้ เราหรื อแทนเรา สิ นบนในลักษณะนี ้ รวมถึ ง
รู ปแบบอื่ นของการทุจริ ต และ “เงิ นใต้ โต๊ ะ” นั ้ น
ไม่เป็ นที่ ยอมรั บ ไม่วา่ วัฒนธรรมท้องถิ่ นนั ้ นจะ
เป็ นอย่างไร

ระวังสั ญญาณเตื อนภั ย
สั ญญาณเตื อนภัยที่ มี แนวโน้ มว่าจะเป็ นการติ ด
สิ นบนหรื อการทุจริ ตนั ้ นเห็ นได้ชั ดเจนเมื่ อใช้
สามั ญสำ �นึ กปกติ ธรรมดาทั่ วไป ตั วอย่างเช่นค่า
ธรรมเนี ยมหรื อค่าบำ � เหน็ จที่ มากกว่าปกติ และไม่
ชั ดเจนว่าทำ �ไมถึ งมี การจ่าย จำ �นวนที่ จ่ายไปและ
บริ การที่ ได้รั บนั ้ นไม่สมเหตุสมผล ก็ควรได้รั บการ
ตรวจสอบ หากมี ใครขอให้ จ่ายเป็ นเงิ นสดหรื อจ่าย
เข้ าบั ญชี ธนาคารในต่างประเทศนั ้ นก็ เป็ นที่ น่ า
สงสั ย
สถานการณ์ ฉุกเฉิ น
มั นอาจจะมี บางสถานการณ์ ที่ มี การเรี ยกร้ องให้
ท่านจ่ายเงิ นอย่างไม่ถู กต้อง และท่านมี ความรู้ สึ ก
ว่า ท่านและผู้ อื่ นไม่ปลอดภัย ในสถานการณ์ เช่น
นี ้ การจ่ายเงิ นนั ้ นสามารถให้ อภัยได้
หากเป็ นไปได้ ให้ ท่ านติ ดต่อเจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ่ น
ฝ่ ายกำ �กั บการปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ ของบริ ษั ท
หรื อ Integrity & Compliance Team ก่อน เพื่ อที่
จะได้ รั บความช่ วยเหลื อ ท่ านต้ องแจ้งการจ่าย
เงิ นในลั กษณะนี ้ แก่ Integrity & Compliance
Team หลั งจากนั ้ นในทุ กกรณี

คุ ณ ธ ร ร ม ใ น ด า ร ดำ � เ นิ น ธุ ร กิ จ ข อ ง เ ร า
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ของกำ �นั ลและการเลี ้ ยงรั บรอง
ที่ เหมาะสม
ของกำ�นั ลและการลี ้ ยงรั บรองถื อเป็ นวิ ธี การที่
เหมาะสมเพื่ อสร้ างและส่งเสริ มความสั มพั นธ์ ทาง
ธุรกิ จอั นดี แต่มั นต้องเหมาะสมเสมอ ต้องสมเหตุ
สมผลและไม่สร้ างความหวังหรื อกำ�หนดภาระ
ผู กพั นแก้ผู้ รั บ ของกำ�นั ลหรื อการลี ้ ยงรั บรองที่ มี
มู ลค่าสู งเกิ นไปอาจจะถู กมองว่าเป็ นการติ ด
สิ นบน

TUI Gif ts & Hospitality Register
( ทะเบี ยนของกำ �นั ลของ TUI )

เราโปร่งใสและลงข้ อมู ลรายการของกำ �นั ลและการ
เลี ้ ยงรั บรองในทะเบี ยนของกำ �นั ลและการเลี ้ ยง
รั บรองของ TUI (ท่านสามารถหาข้ อมู ลรายละเอี ยด
เพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บจุดนี ้ ได้ที ่ smile GROUP และ
บนอิ นทราเน็ ตท้องถิ่ น) หากว่าท่านมี ความ
ประสงค์ที่ จะทำ �การเชิ ญหรื อมอบของกำ�นั ลให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ท่านต้องขอคำ�อนุ มั ติ จาก Group
Corporate & External Affairs ผ่านทางทะเบี ยน
ของกำ�นั ลก่อน เนื่ องจากมั นสามารถถู กมองว่า
เป็ นการติ ดสิ นบนได้ โดยง่าย
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ปกป้ องรั กษาข้ อมู ลความลั บ
ของบริ ษั ท
ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บสิ นค้ าและบริ การใหม่ๆ ของเรา
ห่วงโซ่อุปทาน ต้นทุนของธุรกิ จ การขาย ฯลฯ นั ้ น
มี ค่ามากสำ �หรั บธุรกิ จของเรา และบ่อยครั ้งช่วยให้
เราได้เปรี ยบคู่ แข่ง ดังนั ้ นเราทุ กคนต้องจัดการ
และเก็ บรั กษาข้ อมู ลความลั บของบริ ษั ทอย่าง
ปลอดภัย เราเคารพในเรื่ องข้ อมู ลความลั บของคู่
แข่ง คู่ ค้ าธุรกิ จของเราและผู้ มี ส่ วนได้เสี ยด้วย
เช่นกั น

ป้ องกั นการเข้ าถึ งข้ อมู ลโดยมิ ชอบ
เพื่ อเป็ นการปกป้ องรั กษาข้อมู ลความลั บบริ ษั ท
ของเรา เราต้องขัดขวางการเข้ าระบบไอที ของเรา
อย่างมิ ชอบด้วย ให้ ท่านล็ อคหน้ าจอคอมพิ วเตอร์
เมื่ อออกจากโต๊ะทำ �งาน ไม่บอกรหั สผ่านแก่ผู้ อื่ น
และไม่วางเอกสารความลั บบริ ษั ทไว้ โดยไม่เฝ้ าดู
ให้ ท่านตระหนั กคิดก่อนที่ จะกดลิ งก์ ดาวน์ โหลด
ข้อมู ลหรื อใช้งานโปรแกรม หากท่านไม่ทราบแหล่ง
ที่ มา ป้ องกันไม่ ให้อุปกรณ์ ของท่านสู ญหายหรื อ
ถู กโจรกรรม และในกรณี ดังนี ้ ให้ ท่านแจ้งแผนก
ไอที โดยทั นที อย่าใช้ บั ญชี ผู้ ใช้งานส่ วนตนเก็ บ
รั กษาข้อมู ลความลั บบริ ษั ท

คุ ณ ธ ร ร ม ใ น ก า ร ดำ � เ นิ น ธุ ร กิ จ
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รั บรองการปกป้ องข้ อมู ล
ลู กค้ าของเราให้ ข้ อมู ลแก่เรา เพื่ อที่ พวกเขาจะได้
บริ การท่องเที่ ยวอั นดี ไร้ ท่ี ติ ข้ อมู ลเหล่านี ้ นั ้ น
รวมไปถึ งข้ อมู ลส่ วนบุคคลด้วย เราได้รั บข้ อมู ล
ส่ วนบุคคลที่ จำ �เป็ นสำ �หรั บการทำ �งานกั บ TUI
จากเพื่ อนร่วมงานและคู่ ค้ าธุรกิ จด้วยเช่นกั น ทุ ก
ท่านคาดหวังว่า เราจะจัดการเก็ บรั กษาข้ อมู ลของ
ท่านอย่างมี ความรั บผิ ดชอบและเป็ นไปตาม
กฎหมายคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุคคลที่ บั งคั บใช้ ดัง

นั ้ นเราจึ งนำ �เอาวิ ธี การด้ านเทคนิ คและด้ านการ
จัดการที่ สมควรและเหมาะสมทั ้งมวลมาใช้ เพื่ อที่
จะป้ องกั นไม่ ให้ มี การเข้ าถึ งข้ อมู ลโดยมิ ชอบ หรื อ
ไม่ ให้ ข้ อมู ลส่ วนบุคคลสู ญหาย เราเก็ บ ประมวล
ผล ใช้ และจัดเก็ บเฉพาะข้ อมู ลส่ วนบุคคลที่ จะ
เป็ นสำ �หรั บธุรกิ จของเราเท่านั ้ น หรื อข้ อมู ลที่
ต้องจัดเก็ บเนื่ องจากกฎหมายกำ�หนดไว้
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การจัดการกั บผลประโยชน์ ทั บ ไม่มี การซื ้ อขายโดยใช้ ข้ อมู ล
ซ้ อน
วงใน
การตัดสิ นใจทางธุรกิ จของเราเพื่ อ TUI ต้องเป็ น
ไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ยุติ ธรรมและสอดคล้องกั บ
แนวทางปฏิ บั ติ และนโยบายของเราเสมอ ผล
ประโยชน์ ส่วนตนในบางกรณี หรื อความสั มพั นธ์
ส่ วนตนอั นใกล้ชิ ดอาจจะเป็ นอุปสรรค (หรื ออย่าง
น้ อย ก็ ทำ �ให้ดู เหมื อนว่าเป็ นดังนั ้ น)
ความโปร่งใสคื อสิ่ งสำ �คัญ
ในกรณี ของผลประโยชน์ ทั บซ้ อน (อั นอาจเกิ ดขึ ้ น
ได้ ) ท่านควรจะวางตั วอย่างเปิ ดเผยและโปร่งใส
และรายงานผู้ บั งคั บบั ญชาของท่านทุ กกรณี ผล
ประโยชน์ ทั บซ้ อนนั ้ นเกิ ดขึ ้ น เมื่ อท่านให้ความ
สนใจด้ านผลประโยชน์ ด้ านการเงิ นหรื อผล
ประโยชน์ อื่ นจากคู่ แข่ง จากผู้ ที่ (อาจจะเป็ น) คู่
ค้ าธุรกิ จหรื อผู้ มี ส่ วนได้เสี ยอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องหรื อ
ท่านมี ตำ�แหน่ งหน้ าที่ เฉพาะกั บบุคคลเหล่านี ้
ท่านต้องรายงานผู้ บั งคั บบั ญชาของท่านด้วยเช่น
กั น หากว่าท่านมี ความสั มพั นธ์ส่วนตนอั นใกล้ชิ ด
กั บบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ที่ ทำ �งานอยู่ กั บคู่ แข่ง กั บ
ผู้ ที่ (อาจจะเป็ น) คู่ ค้ าธุรกิ จหรื อกั บ TUI หากว่า
ความสั มพั นธ์ส่วนตนอั นใกล้ชิ ดเช่นนั ้ น อาจมี ผล
ต่อความสั มพั นธ์ด้ านหน้ าที่ การงานกั บบุคคลนี ้

ผู้ ถื อหุ้ นของเราลงทุนโดยมี ความไว้วางใจ ว่าเรา
และผู้ อื่ น จะไม่ทำ �การซื ้ อขายหุ้ นโดยใช้ ข้ อมู ล
วงใน (ที่ เรี ยกว่าการซื ้ อขายของคนในวงใน)
ข้ อมู ลวงในคื อข้ อมู ลสำ �คัญที่ ไม่เปิ ดเผยทั่ วไป ที่
หากว่าเป็ นที่ ทราบกั นแล้ วนั ้ น สามารถมี ผลต่อ
การตัดสิ นใจซื ้ อหรื อขายเครื่ องมื อทางการเงิ น
ของ TUI (โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง หุ้ น) ดังนั ้ นท่าน
ต้องไม่ซื ้ อ ขาย เครื่ องมื อทางการเงิ นของ TUI
(โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง หุ้ น) โดยใช้ ข้ อมู ลภายในหรื อ
แนะนำ �ผู้ อื่ น

รายงานธุรกรรมทางธุรกิ จและ
การบั ญชี การเงิ นที่ ถู กต้อง
ในการทำ �งานเราให้กั บ TUI เราทุ กคนทำ �บั นทึ ก
มากมาย ซึ่ งส่ วนมากแล้ วเป็ นเอกสารการบั ญชี การ
เงิ น แต่ก็ ยั งมี เอกสารการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ
งาน แนวนโยบาย เอกสารลงเวลางาน เอกสารเบิ ก
ค่าพาหนะเดิ นทางและเบี ้ ยเลี ้ ยง และบั นทึ กอื่ นๆ
อี กมาก มายเกี่ ยวกั บรายงานธุรกรรมทางทำ �ธุรกิ จ
ทั่ วไป บั นทึ กรายงานธุรกรรมทางธุรกิ จทั ้งหมดนี ้
ต้องตรงกั บธุรกรรมและการปฏิ บั ติ หน้ าที่ การงาน
เอกสารต้องถู กต้องและเป็ นจริ ง
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การป้ องกั นการฟอกเงิ น
การฟอกเงิ นเกิ ดขึ ้ น เมื่ อมี การนำ �เอาเงิ นที่ ได้มา
อย่างผิ ดกฎหมายเข้ าสู่ วัฏจักรธุรกิ จ โดยปิ ดบั ง
แหล่งที่ มาของเงิ นนั ้ น ดังนั ้ นเราจะดำ�เนิ นการ
ตรวจสอบข้ อเท็ จจริ งเกี่ ยวกั บลู กค้ า คู่ ค้ าธุรกิ จ
ของเราและผู้ มี ส่วนได้เสี ยที่ เราประสงค์จะทำ �
ธุรกรรมด้วยอย่างถี่ ถ้ วน เราปฏิ เสธการทำ �ธุรกรรม
และดำ�เนิ นการแจ้ง หากว่าเราไม่มั่ นใจในความถู ก
ต้องตามกฎหมาย

ข้ อจำ �กัดทางการค้ า
รั ฐบาลและองค์กรนานาชาติ ท่ั วโลกได้กำ�หนดข้ อ
จำ �กัดสำ �หรั บการนำ �เข้ า-ออกเงิ นตรา สิ นค้ าและ
บริ การ ไว้ ในหลายรู ปแบบ เรายอมรั บการคว่�ำ
บาตร รวมทั ้งข้ อจำ �กัดด้ านการนำ �เข้ า-ส่งออก ใน
ประเทศที่ เราประกอบดำ�เนิ นธุรกิ จ
หากเราทราบหรื อสงสั ยว่าคู่ ค้ าธุรกิ จคนใคคน
หนึ่ งถู ก คว่�ำ บาตรหรื อประกอบธุรกรรมอยู่ ใน
ประเทศที่ ถู กคว่�ำ บาตร เราจะระมั ดระวังเป็ น
อย่างมากและปรึ กษาเจ้ า หน้ าที่ ท้องถิ่ นฝ่ าย
กำ�กั บการปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ ของบริ ษั ทหรื อ
Integrity & Compliance Team เพื่ อที่ เราจะได้
ดำ�เนิ นการได้อย่างถู กต้อง

คุ ณ ธ ร ร ม ใ น ก า ร ดำ � เ นิ น ธุ ร กิ จ
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การปฏิ บัติ ตอ่ กั นด้ วยความ
เคารพและเป็ นธรรม
ไม่มี การเลื อกปฏิ บั ติ
เราพยายามสร้ างสภาพแวดล้อมการทำ �งานที่ ดี
ที่ สุดสำ �หรั บพนั กงานของเรา เพื่ อให้ นวัตกรรม
การพั ฒนาและประสิ ทธิ ภาพบั งเกิ ดขึ ้ นได้ การ
ตัดสิ นใจเรื่ องการว่าจ้ างงาน เงิ นเดื อน หรื ออื่ นๆ
ในลักษณะนี ้ ต้องเป็ น ไปโดยเหตุ ผลที่ ยุติ ธรรม
และไม่ขึ ้ นอยู่ กั บลักษณะ เฉพาะส่ วนบุคคล เช่น
เชื ้ อชาติ หรื อชาติ พั นธุ์ ถิ่ นที่ มา เพศ ศาสนาหรื อ
ความเชื่ อ อายุ ความทุพพลภาพ หรื อรสนิ ยมทาง
เพศ เราสร้ างบรรยากาศของสถานประกอบ การที่
ปราศจากการข่มขู่ คุกคาม
ไม่มี แรงงานบั งคั บ
ไม่มี การใช้กำ�ลั งบี บบั งคั บหรื อข่มขู่ ในทุ กรู ปแบบ
ให้ พนั กงานทำ �งาน เราห้ ามไม่ ให้ มี การว่าจ้ างงาน
โดยไม่สมั ครใจทุ กประเภท ทั ้งการค้ ามนุ ษย์ และ
ทาสยุคใหม่ทุ กประเภท ทั ้งแรงงานบั งคั บหรื อ
แรงงานขั ดหนี ้ เราไม่ยิ นยอมให้ มี การปฏิ บั ติ ตอ่
เพื่ อนร่วมงานอย่างไร้ มนุ ษยธรรม เช่นการลงโทษ
ทางกายหรื อทารุณกรรมอื่ นๆ เราสนั บสนุ น
เสรี ภาพในการสมาคม
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ความยั่ งยื น
ในฐานะที่ เป็ นบริ ษั ทที่ ใหญ่ที่ สุดในโลกและ
บริ ษั ทแนวหน้ าในด้ านการท่องเที่ ยวที่ ยั่ งยื น เรา
พยายามอย่างแน่ วแน่ ที่ จะหาทางออกสำ �หรั บ
อุปสรรคในเรื่ องความยั่ งยื นและสร้ างเสริ มผลกระ
ทบทางบวกของมั นต่อไป เพื่ อเป็ นการช่วยเหลื อ
สนุ บสนุ นผู้ คนและสถานที่ ในพื ้ นที่ ปลาย ทาง
เราได้กอ่ ตั ง้ มู ลนิ ธิ TUI Care Foundation ขึ ้ นมา
มู ลนิ ธิ ตั ง้ อยู่ บนศั กยภาพของการท่องเที่ ยว โดย
เป็ นแรงกดดั นโลกสำ �หรั บการพั ฒนาสั งคมและ
พั ฒนาการ
มี ส่วนร่วมในสั งคมท้ องถิ่ น
พื ้ นที่ ปลายทางของเราและผู้ คนที่ ใช้ ชี วิ ตอยู่ ที่
นั่ นนั ้ นสำ �คัญสำ �หรั บเรา ผลกระทบจากการท่อง
เที่ ยวนั ้ นมี มาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ งสำ �หรั บ
ประเทศกำ�ลั งพั ฒนาแล้ วนั ้ น มั นหมายถึ งโอกาส
อั นดี : ในหลายกรณี ภาคการท่องเที่ ยวคื อนายจ้ างที่
มี ความสำ �คัญที่ สุด เป็ นแรงขั บเคลื่ อนทั ้งสำ �หรั บ
พั ฒนาการทางด้ านเศรษฐกิ จและทางด้ านสั งคม
และสร้ างโอกาสให้ ได้รั บการศึ กษาที่ ดี ขึ ้ น พร้ อม
ด้วยการขยายตั วของการท่องเที่ ยว ความตระหนั ก

รู้ ภาคท้องถิ่ นก็ เพิ่ มมากขึ ้ น และเห็ นคุณค่าการ
อนุ รั กษ์ ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม สรุปสั ้ นๆ การ
ท่องเที่ ยวอาจจะหมายถึ งรู ปแบบที่ มี ประสิ ทธิ ผล
ที่ ดี ท่ี สุดของความร่วมมื อเพื่ อการพั ฒนาระหว่าง
ประเทศ
อนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้อม
เราได้รวมเอาด้ านสิ่ งแวดล้อมและสั งคมไว้ ในการ
ดำ�เนิ นธุรกิ จของเรา เนื่ องจากเราเชื่ อว่ามั นมี
ความสำ �คัญมากสำ �หรั บอนาคตของบริ ษั ทเรา
ความยั่ งยื นช่วยให้ เกิ ดการใช้ต้นทุนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพิ่ มความพึ งพอใจให้ แก่ลู กค้ า และ
ส่งเสริ มความผู กพั นระหว่างตรายี่ ห้ อกั บลู กค้ า
เพื่ อนร่วมงาน และผู้ จัดหาสิ นค้ าและบริ การ ด้วย
เช่นกั น เราพยายามอย่างยิ่ งที่ จะปรั บปรุงด้ านการ
เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ ง ในส่ วนของปริ มาณการปล่อยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออก ไซด์ของสายการบิ น เรื อสำ �ราญ
โรงแรม การขนส่ง รวมทั ้งสิ่ งก่อสร้ างสำ �นั กงาน
ของเรา รวมถึ งผ่านทางการลงทุนด้ านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และพลั งงานทดแทน
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การสื่ อสารกั บสาธารณะ
เกี่ ยวกั บ TUI
เราต้องการความคิ ดเห็ นที่ ชั ดเจนสอดคล้อง เมื่ อ
เราสื่ อสารกั บสาธารณะ รวมทั ้งกั บสื่ อและตั วแทน
ของ รั ฐบาลเกี่ ยวกั บ TUI เกี่ ยวกั บกิ จกรรมและ
กิ จการของเรา ดังนั ้ นเราจึ งมี แผนกพิ เศษที่ มี หน้ า
ที่ รั บผิ ดชอบเรื่ องการสื่ อสารอย่างสอดคล้องกั นนี ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง Group Corporate &

External Affairs และ Investor Relations หาก

ไม่ ได้รั บการอนุ ญาตล่วงหน้ า ท่านไม่มี สิ ทธิ กล่าว
ในนามของ TUI ได้

แม้กระทั่ งในเวลาว่าง หากท่านเขี ยนข้ อความส่ วน
ตั วลงในโซเชี ยลมี เดี ยโดยพาดพิ งกล่าวถึ ง TUI ให้
ท่านตระหนั กคิ ด: การสื่ อสารออนไลน์ จะคงอยู่
ตลอดไป
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คำ�ถามหรื อข้ อคิ ดเห็ น
หากท่านมี คำ�ถามหรื อมี ข้ อคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ
Integrity Passport ให้ ติ ดต่อผู้ บั งคั บบั ญชาของ
ท่าน นอกเหนื อไปจากนั ้ น ท่านยั งสามารถติ ดต่อ
เจ้ าหน้ าที่ ท้องถิ่ นฝ่ ายกำ�กั บการปฏิ บั ติ ตามกฎ
เกณฑ์ ของบริ ษั ทได้ทุ กเวลาหรื อติ ดต่อ
Integrity & Compliance Team ท่านสามารถหา
ข้ อมู ลติ ดต่อได้ท่ี smile GROUP และบน
อิ นทราเน็ ตท้องถิ่ น
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ท่านสามารถหาข้ อมู ลเพิ่ มเติ มได้ท่ี smile GROUP
www.tuismile.com/de/integrity
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TUI Group
compliance@tui.com
www.tuismile.com/en/integrity

