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A Letter From Our Executive Chairman and CEO

เรยีนเพือ่นรว่มงาน

ขอบคณุทีส่ละเวลาทบทวนหลกัจรรยาบรรณของเรา ในฐานะพนักงานของ Tech Data 
เราทกุคนลว้นมคีวามรับผดิชอบในการท�าความเขา้ใจและน�าหลกัการและมาตรฐานทีท่�าให ้
บรษัิทของเราไดรั้บความเคารพ มคีวามน่าเชือ่ถอื และเป็นผูน้�าของอตุสาหกรรมทีไ่ดรั้บวาง
ไวว้างใจอยา่งสงู ไปใชใ้นองคก์ร

Tech Data สรา้งขึน้มาจากรากฐานทีแ่ข็งแกรง่ของคา่นยิมรว่ม ซึง่กค็อืหลกัการทีย่งัคง
ท�าใหเ้รายดึมัน่ในพันธกจิของเรา และชว่ยน�าทางเราขอบเขตทีไ่มคุ่น้เคย ในโลกไอททีี่
มคีวามเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา คา่นยิมเหลา่นีซ้ ึง่จะไดแ้ก ่ความซือ่สตัยส์จุรติ ความ
เป็นเลศิ ภาระรับผดิชอบ ความรว่มมอื และการทีท่กุคนเป็นสว่นหนึง่ขององคก์รอยา่งเทา่
เทยีม จะท�าหนา้ทีเ่ป็นสิง่ส�าคญัพืน้ฐานของวฒันธรรมของเรา ใหส้�านกึของความมุง่หมาย
รว่มแกเ่รา ในขณะทีเ่รามุง่มัน่จะมอบประสบการณท์ีด่ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดใ้หแ้กพั่นธมติร
ตวัแทนจ�าหน่าย และตอ่กนัและกนั

ภายใน Tech Data และในชมุชนของเรา การด�าเนนิการทีเ่ราลงมอืท�าเป็นการแสดงให ้
เห็นถงึความเป็นตวัเรา และมผีลกระทบอยา่งใหญห่ลวงตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิทของเรา หลกั
จรรยาบรรณของเราจะสรปุถงึองคป์ระกอบส�าคญัตา่ง ๆ ของนโยบายบรษัิท ซึง่ไดรั้บการ
พัฒนาดว้ยจดุมุง่หมายเฉพาะเพือ่ท�าใหแ้น่ใจในการด�าเนนิการทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายและมี
จรยิธรรม และก�าหนดความคาดหวงัตา่ง ๆ ใหช้ดัเจนส�าหรับกจิกรรมทีเ่กีย่วกบังานของเรา 
เพือ่ใหก้ารด�าเนนิการทีเ่ราท�าไปนัน้ เป็นการด�าเนนิการทีถ่กูตอ้งเหมาะสม

หลกัจรรยาบรรณจะมใีชก้บัเราทกุคน: พนักงาน เจา้หนา้ที ่และสมาชกิคณะกรรมการบรษัิท
ของ Tech Data หลกัจรรยาบรรณนีไ้ดรั้บการพัฒนาดว้ยจดุมุง่หมายเฉพาะเพือ่เป็นคูม่อื
ส�าหรับการด�าเนนิการทีเ่หมาะสม และจะใชเ้ป็นทรัพยากรเพือ่ชว่ยใหค้ณุตดัสนิใจไดถ้กู
ตอ้ง กรณุาอา่น ท�าความเขา้ใจ และเมือ่มสี ิง่ใดกต็ามทีด่ไูมน่่าจะถกูตอ้งเกดิขึน้ กรณุาแจง้ 
Tech Data อาศยัคณุในการตัง้ค�าถามและขอ้กงัวล เพือ่ใหเ้ราสามารถพัฒนาปรับปรงุ
กระบวนการตา่ง ๆ ของเรา และแกไ้ขปัญหาใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

ขอบคณุส�าหรับความทุม่เทอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ Tech Data และขอบคณุส�าหรับความชว่ย
เหลอืในการปกป้องและการเสรมิสรา้งชือ่เสยีงของเราในดา้นความซือ่สตัยส์จุรติและความ
เป็นเลศิ

Rich Hume, CEO

Bob Dutkowsky, Executive Chairman
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คา่นยิมรว่มของเรา

คา่นยิมของเราท�าหนา้ทีเ่ป็นรากฐานของงานทีเ่ราท�างานและขบัเคลือ่นองคก์รของเราใหก้า้วหนา้ในแตล่ะวนั 
ดว้ยส�านกึของความมุง่หมายรว่ม

• ความซือ่สตัยส์จุรติ: เราท�าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง  
ความซือ่สตัยส์จุรติคอืรากฐานของธรุกจิของเรา เราซือ่ตรง โปรง่ใส และท�าสิง่ทีถ่กูตอ้งเสมอ โดยการด�าเนนิ
การดว้ยมาตรฐานดา้นจรยิธรรมและความเป็นธรรมสงูสดุ

• ความเป็นเลศิ: เรามอบประสบการณท์ีเ่ป็นเลศิ  
เรามุง่มัน่ทีจ่ะบรรลรุะดบัสงูสดุของผลการปฏบิตังิานในทกุสิง่ทีเ่ราท�า เรามอบประสบการณท์ีด่ทีีส่ดุเทา่ทีเ่ป็น
ไปไดใ้หแ้กพั่นธมติรตวัแทนจ�าหน่ายของเราและตอ่กนัและกนั

• ภาระรบัผดิชอบ: เรารักษาค�าสญัญาของเรา  
เรารักษาค�าสญัญาของเราและสง่มอบตามพันธสญัญาของเรา เราก�าหนดความคาดหวงัตา่ง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 
จากนัน้เราถา่ยทอดอ�านาจและความไวว้างใจแกก่นัและกนั เพือ่ตดัสนิใจทีจ่ะบรรลเุป้าหมายรว่มกนั

• ความรว่มมอื: เราสนับสนุนกนัและกนั  
เรารับฟังและสนับสนุนกนัและกนั เราท�างานรว่มกนั มองหนทางเชงิสรา้งสรรคม์ากขึน้ทีด่ยี ิง่ข ึน้เสมอ เพือ่ให ้
เกดิความคลอ่งแคลว่ ลดความซบัซอ้น และพัฒนาธรุกจิของเรา

• การทีท่กุคนเป็นสว่นหนึง่ขององคก์รอยา่งเทา่เทยีม: เราชนะรว่มกนั  
เราเชือ่วา่สถานทีท่�างานทัว่โลกทีม่คีวามหลากหลายจะขบัเคลือ่นความส�าเร็จของเรา เราจัดใหม้สีภาพ
แวดลอ้มทีท่กุคนเป็นสว่นหนึง่ขององคก์รอยา่งเทา่เทยีม ยนิดตีอ้นรับ และเพิม่คณุคา่ใหแ้กเ่พือ่นรว่มงานของ
เราและแนวคดิของพวกเขา

บทน�าหลกัจรรยาบรรณ

หลกัจรรยาบรรณเป็นคูม่อืของเราในการตดัสนิใจทางธรุกจิไดอ้ยา่งถกูตอ้งบนพืน้ฐานของความซือ่สตัยส์จุรติ หลกัจรรยาบรรณเป็น
ทรัพยากรทีจ่ะใหค้�าตอบและทศิทาง เมือ่ตอ้งเผชญิกบัสถานการณท์ีซ่บัซอ้นและทา้ทาย

เหตใุดเราจงึมตีอ้งหลกัจรรยาบรรณ

หลกัจรรยาบรรณจะแสดงใหเ้ห็นถงึความทุม่เทอยา่งแน่วแน่ของ Tech Data ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัคา่นยิมรว่ม นโยบาย 
และกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัของเรา หลกัจรรยาบรรณจะก�าหนดถงึพฤตกิรรมทีเ่ราคาดหวงั เมือ่มปีฏสิมัพันธต์อ่กนั ตอ่คูค่า้ทางธรุกจิ 
และตอ่ชมุชนของเรา

หลกัจรรยาบรรณจะน�ามาใชก้บัฉนัอยา่งไร

เราทกุคนมภีาระรับผดิชอบส�าหรับการท�าความเขา้ใจหลกัจรรยาบรรณ และการแจง้เรือ่งเมือ่พบเห็นการกระท�าทีไ่มถ่กูตอ้ง ถามตวั
เองอยูเ่สมอวา่ การกระท�าของคณุสอดคลอ้งกบัคา่นยิมรว่มของเราหรอืไม ่หลกัจรรยาบรรณนีค้งมคี�าตอบไมค่รบทกุดา้น ดงันัน้ หาก
คณุไมแ่น่ใจเกีย่วกบัสิง่ใดกต็าม โปรดขอรับค�าแนะน�า

หากเราแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมและปฏบิตัติามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมด เรากจ็ะสามารถ
ลดความเสีย่งตอ่บรษัิทและคูค่า้ทางธรุกจิของเรา และยงัชว่ยเสรมิสรา้งชือ่เสยีงของเราใน
ดา้นความซือ่สตัยส์จุรติ



หน้า  3

สารบญั
สว่นที ่1 - หลกัจรรยาบรรณ
  
สารจาก CEO ของเรา      

คา่นยิมรว่มกนัของเรา 2

บทน�าหลกัจรรยาบรรณ 2

เหตใุดเราจงึมหีลกัจรรยาบรรณ 2

หลกัจรรยาบรรณจะใชก้บัฉันอยา่งไร 2

สว่นที ่2 - ความเชือ่มโยง
  
บคุคลใดบา้งทีต่อ้งปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ 
ความคาดหวงัเพิม่เตมิส�าหรับผูท้ีอ่ยูใ่นต�าแหน่งผูบ้งัคบับญัชา 6

การละเวน้ 7

ความเสยีหายจากการไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ 7

การไมต่อบโตเ้อาคนื 8

การใชบ้งัคบักบัคูค่า้ทางธรุกจิ 8

การแจง้ขอ้กงัวล 8

กระบวนการภายใน 9

การลงโทษทางวนัิยตอ่การฝ่าฝืน 9

สว่นที ่3 - เนือ้หา
 
ในสถานทีท่�างาน 

การป้องกนัการคกุคามและการเลอืกปฏบิตั ิ 11

สขุภาพและความปลอดภยัในสถานทีท่�างาน 11

สภาพแวดลอ้มในการท�างานของเรา สภาพการท�างาน และสทิธมินุษยชน 11

การปกป้องขอ้มลู 12

ขอ้มลูสว่นบคุคล 12

การจัดการบนัทกึ 13

ทรัพยส์นิทางปัญญา 13

การใชร้ะบบไอทขีอง Tech Data 13

การรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร ์ 14

ของก�านัล การเดนิทาง และความบนัเทงิ 14

ผลประโยชนข์ดักนั 15

บญัชแีละบนัทกึทีถ่กูตอ้ง 15

ความซือ่สตัยส์จุรติทางการเงนิและการรายงาน 16

อ�านาจในการใหค้�าสญัญาในนามของ Tech Data 16



หน้า  4

กบัคูค่า้ทางธรุกจิ  
ความเขา้ใจและการปฏบิตัติามนโยบายของคูค่า้ 17

การตดิตอ่กบัคูค่า้ทางธรุกจิของเรา 17

การท�าธรุกจิกบัรัฐ 17

ในกจิกรรมซือ้ขายสนิคา้หรอืบรกิาร 
การตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการทจุรติ 18

การแขง่ขนัและการตอ่ตา้นการผกูขาด 18

ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการแขง่ขนั 19

การก�ากบัดแูลการคา้ระหวา่งประเทศ 19

การตอ่ตา้นการคว�า่บาตรและมาตรการลงโทษทางการคา้ 19

การซือ้ขายหลกัทรัพยโ์ดยอาศยัขอ้มลูวงใน 20

การป้องกนัการฟอกเงนิ 21

ค�าถามจากภายนอก 21

สือ่สงัคมออนไลน ์ 21

ในชุมชนของเรา 
ความรับผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์ร 22

กจิกรรมทางการเมอืงและการกศุล 22

การเคารพตอ่สิง่แวดลอ้ม - ความยัง่ยนื 22

สารบญั (ตอ่)



สว่นทีส่อง:
ความเชือ่มโยง



หน้า  6

บคุคลใดบา้งทีต่อ้งปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ

หลกัจรรยาบรรณใชก้บัพนักงานทกุคนที ่Tech Data ซึง่รวมถงึ คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร พนักงาน และตวัแทนทีด่�าเนนิการใน
นามของ Tech Data ทัว่โลก นอกจากนีเ้รายงัคาดหวงัใหคู้ค่า้ทางธรุกจิปฏบิตัติามหลกัเดยีวกนัเหลา่นีด้ว้ย หลกัจรรยาบรรณนีไ้ด ้
เชือ่มโยงเราทกุคนเขา้ดว้ยกนั โดยการท�าใหแ้น่ใจวา่เรามคีวามตอ้งกนัในวธิกีารด�าเนนิธรุกจิ โดยไมค่�านงึถงึวฒันธรรมหรอืสถานที่

ความรบัผดิชอบของคณุในฐานะพนกังานของ Tech Data ไดแ้ก:่

•  ปฏบิตัดิว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ การใหค้วามเคารพ และความเป็นมอือาชพี

•  ตดัสนิใจอยา่งสมเหตสุมผลและภายใตข้อบเขตของกฎหมาย

•  ไมเ่สีย่งใหเ้กดิอนัตรายตอ่ชือ่เสยีงของ Tech Data หรอืของตนเอง

•  ซือ่ตรง

•  สอบถามและแจง้เมือ่คณุสงสยัหรอืพบเห็นการประพฤตมิชิอบ

•  ท�าใหแ้น่ใจวา่การปฏบิตัติามกฎระเบยีบเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมของทมี

ความคาดหวงัเพิม่เตมิส�าหรบัผูท้ ีอ่ยูใ่นต�าแหนง่ผูบ้งัคบับญัชา
ผูท้ีอ่ยูใ่นต�าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บความคาดหวงัใหส้รา้งสภาพแวดลอ้มทีส่นับสนุนวฒันธรรมการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และการ
สือ่สารแบบเปิด ซึง่พนักงานรูส้บายใจทีจ่ะแจง้ขอ้กงัวลโดยไมต่อ้งกลวัการตอบโตเ้อาคนื ผูท้ีอ่ยูใ่นต�าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาทกุคนได ้
รับความคาดหวงัวา่จะ:

• ปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ นโยบายของ Tech Data กฎหมายและกฎระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบั

• พรอ้มรับฟังทกุคนทีแ่จง้ขอ้กงัวล และเอาจรงิเอาจังตอ่ขอ้กงัวลของพนักงาน

• ไมต่อบโตเ้อาคนืตอ่บคุคลใดทีแ่จง้ขอ้กงัวล และปกป้องบคุคลอืน่
จากการตอบโตเ้อาคนืทีอ่าจเป็นไปได ้

• รายงานการประพฤตมิชิอบทีต่อ้งสงสยัในทนัท ีไมป่กปิดหรอืละเลย
การประพฤตมิชิอบหรอืการตอบโตเ้อาคนื

• ปฏบิตัเิป็นตวัอยา่ง ถอืวา่ตวัคณุเองและผูอ้ืน่เป็นผูรั้บผดิชอบ หลกีเลีย่งแมก้ระทัง่
การกระท�าทีด่เูหมอืนเป็นการละเมดิหลกัจรรยาบรรณหรอืกฎหมาย

• บรูณาการการปฏบิตัติามกฎระเบยีบเขา้ไวใ้นวฒันธรรมของทมี

−	  สรา้งสภาพแวดลอ้มทีส่ง่เสรมิใหม้กีารสือ่สารอยา่งตรงไปตรงมาตอ่
ปัญหาหรอืขอ้กงัวลทีเ่กีย่วกบัหลกัจรรยาบรรณหรอืกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

−	 ยกยอ่งพนักงานทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความซือ่สตัยส์จุรติและความทุม่เทตอ่การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

−	 ท�างานเชงิรกุ ระบจุดุออ่นทีอ่าจเกดิขึน้ได ้และด�าเนนิการแกไ้ขเมือ่เหมาะสม

หากผูท้ีอ่ยูใ่นต�าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาลม้เหลวในการรายงานการฝ่าฝืนทีท่ราบในบรษัิทของเรา ผูท้ีอ่ยูใ่นต�าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาอาจ
ถกูด�าเนนิการทางวนัิย รวมทัง้การเลกิจา้ง นอกจากนีผู้ท้ีอ่ยูใ่นต�าแหน่งผูบ้งัคบับญัชายงัไดรั้บความคาดหวงัใหด้�าเนนิการควบคมุ
ดแูลเรือ่งตา่ง ๆ ทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของตนอยา่งเหมาะสม เพือ่ใหต้นเองตระหนักถงึสิง่ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่บรษัิทของ
เรา รวมทัง้ด�าเนนิการเพือ่ลดความเสีย่งเหลา่นัน้

Tech Data ยดึมัน่ตอ่กฎหมายและกฎขอ้บงัคบัทัง้หมดในทกุพืน้ทีท่ีเ่ราด�าเนนิธรุกจิ ในบาง
กรณี นโยบายในภมูภิาคและกฎหมายในทอ้งถิน่อาจมคีวามเขม้งวดมากกวา่นโยบายทีอ่า้งถงึ
ในหลกัจรรยาบรรณฉบบันี ้เมือ่เป็นเชน่นัน้ คณุควรปฏบิตักิฎหมายและนโยบายในทอ้งถิน่
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การละเวน้
การละเวน้หรอืขอ้ยกเวน้ใด ๆ กต็ามในหลกัจรรยาบรรณ จะตอ้งไดรั้บการเปิดเผยตอ่ประธานประจ�าภมูภิาคทีม่ ีพรอ้มดว้ยเหตผุล
ส�าหรับค�ารอ้งขอ ฝ่ายก�ากบัดแูลจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบจะเป็นผูต้รวจสอบค�ารอ้งขอ หากการละเวน้เกีย่วขอ้งกบั
เจา้หนา้ฝ่ายบรหิาร เจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ หรอืสมาชกิคณะกรรมการบรษัิทของ Tech Data การละเวน้จะอนุญาตไดโ้ดยคณะ
กรรมาธกิารของคณะกรรมการบรษัิทเทา่นัน้ ซึง่จะตอ้งมกีารเปิดเผยตามกฎหมายของการแลกเปลีย่น NASDAQ OMX

ความเสยีหายจากการไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ
การไมป่ฏบิตัติามหลกัการของหลกัจรรยาบรรณของเรา อาจะท�าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่ชือ่เสยีงของบรษัิท ส�าหรับผูถ้อืหุน้ ผูข้าย และ
ลกูคา้ของเรานัน้ เป็นสิง่ส�าคญัทีท่ราบวา่ Tech Data คอืคูค่า้ทางธรุกจิทีไ่วว้างใจได ้บรษัิททีม่วีฒันธรรมทีแ่ข็งแกรง่ในเรือ่งความ
ซือ่สตัยส์จุรติ มแีนวโนม้ทีจ่ะไดรั้บความเคารพในกจิกรรมซือ้ขายสนิคา้หรอืบรกิาร สง่ผลใหเ้กดิขอ้ไดเ้ปรยีบทางธรุกจิและผลลพัธท์ี่
ดใีนทางธรุกจิ

คณุทราบหรอืไมว่า่การฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณน ัน้: 

•  หลกีเลีย่งไดเ้สมอ

•  อาจสรา้งความวุน่วายใหธ้รุกจิประจ�าวนั และท�าใหเ้สยีการมุง่ความสนใจไปทีก่ารใหบ้รกิาร
ลกูคา้

•  อาจท�าใหช้ือ่เสยีงของ Tech Data เสยีหาย และท�าใหบ้รษัิทตกอยูใ่นความเสีย่ง

•  อาจสง่ผลใหต้อ้งโทษปรับทีร่นุแรง และอาจถกูด�าเนนิคดอีาญา

พนักงานทีฝ่่าฝืนหลกัจรรยาบรรณ นโยบายของ Tech Data หรอืกฎหมาย จะตอ้งถกูลงโทษทางวนัิยสงูสดุถงึและรวมถงึการบอก
เลกิจา้ง แมว้า่พวกเขาเองจะไมไ่ดรั้บผลประโยชนเ์ป็นการสว่นตวัจากการฝ่าฝืนกต็าม หากมกีารฝ่าฝืนกฎหมายเกดิขึน้ บทลงโทษ
อาจถกูก�าหนดโดยเจา้หนา้ทีค่วบคมุดแูลหรอืศาล

การแจง้เร ือ่งต ัง้แตเ่ร ิม่ตน้จะชว่ย:

• ไมใ่หส้ถานการณบ์านปลาย

• ลดความเสีย่งและการหยดุชะงักตอ่ธรุกจิของเรา

• น�ามาซึง่ความชดัเจนและแกไ้ขปัญหาทีอ่าจมไีดใ้นเวลาทีเ่หมาะสม

• ปกป้องเหยือ่ของการคกุคาม การเลอืกปฏบิตั ิหรอืการกระท�าผดิประเภทอืน่ ๆ 
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การไมต่อบโตเ้อาคนื
Tech Data มุง่มัน่ทีจ่ะปกป้องสทิธขิองบคุคลทีร่ายงานขอ้กงัวลดว้ยเจตนาบรสิทุธิ ์เกีย่วกบัการกระท�าผดิทีต่อ้งสงสยั

Tech Data จะไมย่นิยอมใหม้กีารตอบโตเ้อาคนื เชน่ การไลอ่อก การลดต�าแหน่ง หรอืการคกุคามบคุคลใดกต็ามทีม่เีจตนาบรสิทุธิ์
ในการรายงานหรอืเขา้รว่มในการสบืสวน

หากคณุเชือ่วา่มผีูท้ีก่ระท�าการตอบโตเ้อาคนืตอ่คณุ คณุควรรายงานเหตกุารณโ์ดยทนัท ี

การตอบโตเ้อาคนืใด ๆ กต็าม จะเป็นการฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณ และมผีลท�าใหถ้กูลงโทษทางวนัิย สงูสดุรวมถงึการบอกเลกิจา้ง
งาน ดนูโยบายเกีย่วกบัการตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตั ิการตอ่ตา้นการคกุคาม และการไมต่อบโตเ้อาคนืส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 

การรายงานดว้ย "เจตนาบรสิทุธิ"์ หมายความวา่ คณุเชือ่วา่ขอ้มลูของคณุถกูตอ้ง โดยจะไม่
ไดข้ึน้อยูก่บัผลลพัธ ์หรอืไมว่า่พฤตกิรรมทีร่ายงานนัน้สดุทา้ยแลว้จะผดิจรยิธรรมหรอืไมถ่กู
กฎหมายหรอืไมก่ต็าม

การใชบ้งัคบักบัคูค่า้ทางธรุกจิ
เราคาดหวงัใหคู้ค่า้ทางธรุกจิของเรากระท�าการอยา่งมจีรยิธรรม มคีวามรับผดิชอบ และสอดคลอ้งกบัหลกัการทีห่ลกัจรรยาบรรณ
และกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัไดก้�าหนดไว ้หากคณุมหีนา้ทีใ่นการวา่จา้งหรอืจัดการบคุคลภายนอก เป็นความรับผดิชอบของคณุทีจ่ะ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ พวกเขามชีือ่เสยีงทีด่ ีและเขา้ใจขอ้ก�าหนดตามหลกัจรรยาบรรณของเรา หลกัการดา้นความซือ่สตัยส์จุรติ
ของผูจ้ดัหาสนิคา้หรอืบรกิารของ Tech Data จะระบแุละสือ่สารถงึขอ้ก�าหนดพืน้ฐานของการเป็นผูจั้ดหาสนิคา้หรอืบรกิารให ้
แก ่Tech Data

การแจง้ขอ้กงัวล
คณุมคีวามรับผดิชอบในการแจง้ขอ้กงัวลและถามค�าถาม การแจง้ขอ้กงัวลไดท้นัทว่งท ีจะชว่ยใหบ้รษัิทของเราสามารถจัดการ
ปัญหาไดต้ัง้แตแ่รกเริม่ กอ่นทีจ่ะเกดิผลสบืเนือ่งทีร่า้ยแรงมากขึน้ หากคณุมคี�าถามหรอืขอ้กงัวล โดยปกตแิลว้ ผูจั้ดการสายงาน
ตรงของคณุจะเป็นจดุเริม่ตน้ทีด่ทีีส่ดุ หากคณุไมส่ะดวกใจทีจ่ะพดูคยุกบัผูจั้ดการของคณุ หรอืหากขอ้กงัวลของคณุยงัไมไ่ดรั้บการ
จัดการ คณุควรตดิตอ่สมาชกิฝ่ายบรหิาร ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ทีป่รกึษาดา้นจรยิธรรม แผนกกฎหมาย หรอืแผนกก�ากบัดแูลจรยิธรรม
และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ Tech Data {EthicsandCompliance@techdata.com}

รายงานขอ้กงัวลหากคณุสงัเกตพบพฤตกิรรมที:่

 • ผดิกฎหมาย

 •  ไมเ่ป็นไปตามนโยบายของ Tech Data 

 • ไมส่อดคลอ้งกบัคา่นยิมหลกัของ Tech Data 

 • อาจสง่ผลทีร่า้ยแรงตอ่ Tech Data

 • คณุจะรูส้กึเป็นกงัวลเมือ่อา่นเจอในพาดหวัขา่ว  

หากมขีอ้สงสยั โปรดขอค�าแนะน�า

ไมว่า่คณุจะบอกเลา่ขอ้กงัวลของคณุอยา่งไร Tech Data จะจัดการโดยทนัท ีและจะใชค้วามพยายามใหถ้งึทีส่ดุเพือ่ปกป้องความ
เป็นสว่นตวัของคณุ ทัง้ในระหวา่งและหลงัการสบืสวน ขอ้ผกูพันของคณุคอืการพดูความจรงิและการเขา้รว่มในการสบืสวนตามความ
จ�าเป็น
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กระบวนการภายใน
Tech Data จะตรวจสอบรายงานทัง้หมดทีม่เีจตนาบรสิทุธิ ์และจะด�าเนนิการตามความเหมาะสมเมือ่จ�าเป็น โดยปฏบิตัติามขัน้ตอน
เหลา่นี:้

1.  ตัง้ทมีงานผูส้บืสวนทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นและเป็นอสิระ

2.  เกบ็รวบรวมขอ้เท็จจรงิและท�าการสมัภาษณ์

3.  แจง้ใหฝ่้ายบรหิารในระดบัทีเ่หมาะสมทราบตลอดทัง้กระบวนการ และชว่ยเหลอืในการพจิารณาขัน้ตอนถดัไปจากขอ้เท็จ
จรงิทีท่ราบ

4.  สือ่สารกบับคุคลทีร่ายงานขอ้กงัวลอยา่งสม�า่เสมอ

การลงโทษทางวนิยัตอ่การฝ่าฝืน
พนักงานทกุคนมหีนา้ทีต่อ้งรับทราบหลกัจรรยาบรรณและนโยบายของบรษัิท พนักงานและคูค่า้ทางธรุกจิตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัทีใ่ชบ้งัคบัในประเทศทีพ่วกเขาด�าเนนิธรุกจิอยู ่การฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณ นโยบายของบรษัิท หรอืกฎหมาย อาจะกอ่
ใหเ้กดิผลสบืเนือ่งทีร่า้ยแรงส�าหรับตวับคุคลและ Tech Data เชน่ การเสยีชือ่เสยีง โทษปรับ และความรับผดิทางแพง่หรอือาญาที่
อาจเกดิขึน้ พนักงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในพฤตกิรรมทีผ่ดิจรยิธรรมหรอืผดิกฎหมาย จะตอ้งถกูลงโทษทางวนัิยสงูสดุถงึและรวมถงึการ
บอกเลกิจา้งงาน Tech Data จะสง่เรือ่งตอ่ไปยงัหน่วยงานของรัฐบาลเมือ่มคีวามเหมาะสม

สายจรยิธรรมของ Tech Data จะใหบ้รกิารออนไลนแ์ละผา่นทางโทรศพัทท์ัว่โลก ตลอด 
24 ชัว่โมง และทกุวนัตลอดสปัดาห ์ พนักงานในประเทศสว่นใหญส่ามารถเลอืกทีจ่ะแจง้เรือ่ง
แบบไมอ่อกนามไดผ้า่นสายจรยิธรรม อยา่งไรกต็าม โปรดตระหนักวา่การไมอ่อกนามนัน้ อาจ
จ�ากดัความสามารถของ Tech Data ในการแกไ้ขขอ้กงัวลของคณุ หากเราตดิตอ่คณุไมไ่ด ้
ส�าหรับการสอบถามเพิม่เตมิ ในการแจง้ขอ้กงัวลทางออนไลน ์หรอืการคน้หารายการหมายเลข
โทรศพัทท์ัว่โลก โปรดไปที ่techdataethicsline.com

 

บรษัิทอสิระทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตส้งักดัของ Tech Data จะเป็นผูบ้รหิารจัดการสายจรยิธรรม



สว่นทีส่าม:
สารบญั
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ในสถานทีท่�างาน

การป้องกนัการคกุคามและการเลอืกปฏบิตั ิ
Tech Data จะรักษาไวซ้ ึง่วฒันธรรมของสถานทีท่�างานทีใ่หค้วามเคารพและมคีวามเป็นมอือาชพีตลอดเวลา Tech Data จะ
ไมม่วีนัท�าการตดัสนิใจบนพืน้ฐานของเชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ สญัชาตดิัง้เดมิ อาย ุเพศ ความทพุพลภาพ เพศวถิ ีสถานะการผา่นศกึ
สงคราม อตัลกัษณท์างเพศ หรอืการแสดงออกทางเพศ หรอืปัจจัยอืน่ใดทีก่ฎหมายคุม้ครองไว ้Tech Data ยงัชว่ยใหค้วามสะดวก
ทีส่มเหตสุมผลทัง้ปวงส�าหรับพนักงานทพุพลภาพทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้น

สภาพแวดลอ้มในการท�างานทีใ่หค้วามเคารพ จะปลอดจากการขม่ขู ่การคกุคาม และการก
ลัน่แกลง้ โดยจะรวมถงึการกระท�าทีไ่มเ่ป็นทีต่อ้นรับซึง่กอ่ใหเ้กดิสถานการณข์องการขม่ขู่
หรอืรกุราน การคกุคามอาจอยูใ่นรปูแบบของการกระท�าทางรา่งกาย การใชถ้อ้ยค�าวาจา หรอื
การใชส้ือ่วสัด ุเชน่ วดีโีอ รปูภาพ หรอือเีมลทีไ่มเ่หมาะสม การคกุคามทางเพศจะรวมถงึการ
รกุรานทางเพศ ค�าพดูลามกหยาบโลน หรอืค�าพดูตลกข�าขนัในเชงิเพศ Tech Data จะไม่
ยนิยอมใหม้กีารคกุคาม ไมว่า่ในรปูแบบใดกต็าม

หากคณุประสบหรอืไดรั้บทราบถงึการเลอืกปฏบิตัหิรอืการคกุคามใด ๆ โปรดตดิตอ่ผูจั้ดการของคณุหรอืใชต้วัเลอืกการรายงานอืน่ 
ๆ ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดศกึษาไดจ้ากนโยบายเกีย่วกบัการตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตั ิการตอ่ตา้นการคกุคาม และการไม่
ตอบโตเ้อาคนื

สขุภาพและความปลอดภยัในสถานทีท่�างาน
Tech Data มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งสถานทีท่�างานทีป่ลอดภยั ดตีอ่สขุภาพ และปลอดการคกุคาม เรามนีโยบายและระเบยีบวธิกีารเกีย่ว
กบัสขุภาพและความปลอดภยัจ�านวนมากในหลาย ๆ สถานที ่และมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายดา้นความปลอดภยัในทกุประเทศที่
เราด�าเนนิธรุกจิ เรามกีารตรวจสอบและพัฒนาปรับปรงุระเบยีบปฏบิตังิาน และการปฏบิตักิารดา้นความปลอดภยัของสถานประกอบ
การของเราอยา่งตอ่เนือ่ง บรษัิทของเราหา้มการซือ้ ขาย ใช ้หรอืครอบครองยาเสพตดิทีผ่ดิกฎหมาย หรอืการใชแ้อลกอฮอลห์รอื
ยาสัง่จา่ยในทางทีผ่ดิ ในขณะทีอ่ยูใ่นสถานประกอบการของบรษัิท หรอืในขณะทีก่�าลงัด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท หากมกีารเสนอ
แอลกอฮอลใ์นงานกจิกรรมของบรษัิทหรอืธรุกจิ เป็นความรับผดิชอบของคณุทีจ่ะประพฤตตินใหอ้ยูใ่นความเป็นมอือาชพี

Tech Data หา้มการกระท�าการหรอืการขม่ขูถ่งึความรนุแรง โดยจะรวมถงึพฤตกิรรม
หรอืภาษาทีก่า้วรา้วหรอืขม่ขู ่ไมว่า่จะในลกัษณะลายลกัษณอ์กัษรหรอืวาจา ไมว่า่จะมี
เจตนาใดก็ตาม

สภาพแวดลอ้มในการท�างานของเรา สภาพการท�างาน และสทิธมินษุยชน
Tech Data ประกอบกจิการทัว่โลก และเรานอ้มรับความหลากหลายของสถานทีท่�างานของเรา เรามุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติอ่ทกุคนอยา่ง
เป็นธรรมและเทา่เทยีม และหา้มการปฏบิตัติอ่พนักงานใด ๆ ดว้ยความรนุแรงหรอืไรม้นุษยธรรม เราปฏบิตัติามกฎหมายการจา้งงาน
ในทกุประเทศทีเ่ราด�าเนนิกจิการ Tech Data จะปฏบิตัติามกฎหมายเรือ่งคา่แรงและชัว่โมงการท�างานทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมด รวมถงึ
กฎเรือ่งคา่แรงขัน้ต�า่ การท�างานลว่งเวลา และชัว่โมงท�างานสงูสดุ การจา้งงานจะตอ้งเป็นการเลอืกโดยอสิระ การคา้มนุษย ์แรงงาน
บงัคบั แรงงานขดัหนี ้หรอืแรงงานทีไ่มส่มคัรใจลว้นเป็นสิง่ตอ้งหา้ม รวมถงึการแสวงหาผลประโยชนจ์ากเด็กและแรงงานเด็ก บรษัิท
ยงัเคารพอยา่งเต็มทีต่อ่สทิธใินเสรภีาพในการเขา้สมาคมของพนักงาน
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เสรภีาพในการเขา้สมาคม 

Tech Data ยอมรับในสทิธขิองพนักงานทีจ่ะเขา้สมาคมไดอ้ยา่งอสิระกบักลุม่ทีเ่ลอืก ในการ
เจรจาตอ่รองรว่ม และในการแบง่ปันแนวคดิหรอืขอ้กงัวลกบัฝ่ายบรหิาร เกีย่วกบัสภาพการ
ท�างานหรอืหลกัการบรหิาร ในสถานทีท่�างาน โดยปกตแิลว้จะหมายถงึวา่ พนักงานมสีทิธใิน
การเลอืกเขา้รว่มสหภาพแรงงาน Tech Data จะไมย่นิยอมใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตั ิการคกุคาม 
หรอืการตอบโตเ้อาคนืตอ่ผูใ้ดกต็ามทีใ่ชส้ทิธขิองตนในการเขา้รว่มสหภาพแรงงาน

การปกป้องขอ้มลู
พนักงานและคูค่า้ทางธรุกจิของเราไวว้างใจทีจ่ะมอบขอ้มลูส�าคญัทีส่ดุบางสว่น
ของพวกเขาใหแ้กเ่รา เรามุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติอ่ขอ้มลูดงักลา่วดว้ยความเอาใจใส ่
และจะเคารพตอ่ความคาดหวงัดา้นความเป็นสว่นตวัทีส่มเหตสุมผลของเพือ่นรว่ม
งานและคูค่า้ทางธรุกจิของเรา

ควรแบง่ปันขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัเฉพาะกบัพนักงานทีไ่ดรั้บอนุญาต และมคีวาม
จ�าเป็นทางธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายในการรับทราบเทา่นัน้ คณุตอ้งปกป้องขอ้มลู
ทีเ่ป็นความลบัทัง้หมดทีอ่ยูใ่นความครอบครองของคณุ

เวน้แตค่ณุจะไดรั้บอนุญาต ซึง่คณุตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัตอ่บคุคล
ใดกต็ามนอก Tech Data หากคณุไดรั้บอนุญาตใหแ้บง่ปันขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั
กบับคุคลภายนอก และมคีวามจ�าเป็นทางธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายในการรับทราบ คณุตอ้งท�าขอ้ตกลงการไมเ่ปิดเผยทีเ่หมาะสม
กอ่นจะพดูถงึขอ้มลูความลบัใด ๆ  หา้มลงนามในขอ้ตกลงการไมเ่ปิดเผยของบรษัิทอืน่ หรอืยอมรับการเปลีย่นแปลงในขอ้ตกลงการ
ไมเ่ปิดเผยมาตรฐานของเรา หากยงัไมไ่ดรั้บอนุมตัจิากฝ่ายกฎหมาย ดนูโยบายเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูท ัว่โลกส�าหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ

• หา้มพดูคยุถงึขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัในบรเิวณหรอืสถานทีส่าธารณะใด ๆ ทีอ่าจมผีูไ้ดย้นิคณุ

• หา้มทิง้ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัไวโ้ดยไมม่ผีูด้แูล ไมว่า่เมือ่ใดกต็าม

• หา้มโพสตข์อ้มลูทีเ่ป็นความลบัของ Tech Data บนเว็บไซตภ์ายนอก รวมถงึสือ่สงัคม

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัจะหมายถงึสิง่ใดกต็ามทีไ่มใ่ชโ่ดเมนสาธารณะ และอาจรวมถงึแตไ่ม่
จ�ากดัเพยีงแต ่ความลบัทางการคา้ ผลประกอบการ แผนก�าหนดราคา รายชือ่ลกูคา้ ยอดขาย 
และเอกสารเชงิกลยทุธ์

ขอ้มลูสว่นบคุคล
เราจะเกบ็รวบรวมและรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ป็นความลบับางอยา่งไว ้ซึง่มคีวามจ�าเป็นตอ่การด�าเนนิธรุกจิของเรา และชว่ยให ้
บรษัิทของเราด�าเนนิกจิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ขอ้มลูสว่นบคุคล เชน่ หมายเลขโทรศพัท ์ชือ่ ทีอ่ยูอ่เีมล และขอ้มลูอืน่ ๆ ทีอ่าจอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบพเิศษ คณุตอ้งเคารพและ
ปกป้องความลบัของขอ้มลูนี ้และตอ้งไมเ่ขา้ถงึ แบง่ปัน หรอืใชบ้นัทกึรายการเหลา่นี ้เวน้แตจ่ะมคีวามจ�าเป็นทางธรุกจิทีช่อบดว้ย
กฎหมาย และเป็นไปตามกฎหมายในทอ้งถิน่
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ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ป็นความลบัอาจรวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเพยีงแต่

 •  ความทพุพลภาพ ปัญหาสขุภาพสว่นบคุคล หรอืการท�าหตัถการทางการแพทย์

 •  เงนิคา่ตอบแทนและการทบทวนผลการปฏบิตังิาน

 •  ขอ้มลูตดิตอ่ เชน่ ทีอ่ยูท่ีบ่า้นและหมายเลขโทรศพัท์

การจดัการบนัทกึขอ้มลู
บนัทกึขอ้มลูทางธรุกจิคอืเอกสารใด ๆ กต็ามซึง่เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตักิารธรุกจิของ Tech Data รวมถงึขอ้มลูทีจั่ดเกบ็ในระบบ
อเิล็กทรอนกิส ์เป็นความรับผดิชอบของคณุทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารเกบ็รักษาบนัทกึขอ้มลูไวต้ามนโยบายการจดัการ
บนัทกึขอ้มลูของ Tech Data ตารางการเกบ็รักษา ซึง่จะระบถุงึก�าหนดเวลาทีต่อ้งเกบ็รักษาบนัทกึขอ้มลูไว ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก�าหนดทางกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั บนัทกึขอ้มลูอาจไดรั้บการจัดเกบ็ไวใ้นรปูแบบของส�าเนาถาวรหรอือเิล็กทรอนกิส ์
และตอ้งไดรั้บการปกป้อง สามารถอา่นได ้และเรยีกดไูดท้กุเมือ่ เมือ่ครบก�าหนดการเกบ็รักษาบนัทกึขอ้มลู จะตอ้งลบหรอืท�าลาย
เป็นการถาวร

บนัทกึขอ้มลูบางอยา่งอาจไดรั้บการระบวุา่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการสบืสวน การตรวจสอบ หรอืการด�าเนนิคด ีในเวลานัน้ คณุอาจ
ไดรั้บ 'การระงับไวต้ามค�าสัง่ศาล' จากฝ่ายกฎหมาย พรอ้มค�าแนะน�าในการเกบ็รักษาเอกสารบางอยา่งไว ้(ในรปูแบบกระดาษหรอื
อเิล็กทรอนกิส)์ ซึง่จะหมายความวา่ ไมว่า่ในสถานการณใ์นกต็าม จะตอ้งไมล่บ แกไ้ข หรอืท�าลายเอกสารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ระงับไวต้ามค�าสัง่ศาล การไมป่ฏบิตัติามการระงับไวต้ามค�าสัง่ศาล อาจสง่ผลใหเ้กดิการลงโทษทางวนัิย ตามทีก่ฎหมายอนุญาต
ไว ้นอกจากนี ้จะตอ้งไมป่ลอมแปลงหรอืแกไ้ขบนัทกึขอ้มลูทางธรุกจิอยา่งไมเ่หมาะสม การกระท�าดงักลา่วไมเ่พยีงแตผ่ดิจรยิธรรม
เทา่นัน้ แตย่งัอาจเป็นการกอ่อาชญากรรม

ทรพัยส์นิทางปญัญา
ขอ้ผกูพันของเราคอืการปกป้องสนิทรัพยข์อง Tech Data และบงัคบัใชส้ทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา (IP) ของบรษัิท ภายใต ้
ขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต บรษัิทของเราจะถอืสทิธิใ์น IP ทัง้หมดทีส่รา้งขึน้โดยพนักงานของ Tech Data หากงานนัน้มคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท

เรายงัตอ้งเคารพตอ่ IP ทีเ่ป็นของบรษัิทอืน่ ใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษเมือ่ใชช้ือ่หรอืตราสญัลกัษณข์องบรษัิทอืน่ เนือ่งจาก
อาจละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของบรษัิทดงักลา่วได ้เราจะยดึถอืปฏบิตัติามขอ้ตกลงการใหใ้บอนุญาตทัง้หมดทีเ่ป็นของ
บคุคลภายนอก เมือ่ปฏบิตักิารใชโ้ปรแกรมซอฟตแ์วรบ์นคอมพวิเตอรข์อง บรษัิทหรอืทรัพยากรไอทอีืน่ ๆ เราอนุญาตใหใ้ชเ้ฉพาะ
ซอฟตแ์วรท์ี ่Tech Data ไดรั้บใบอนุญาตอยา่งเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ส�าหรับเหตผุลการใชง้านทางธรุกจิ

การใชร้ะบบไอทขีอง Tech Data
คณุตอ้งมคีวามรับผดิชอบในการใชอ้ปุกรณใ์ด ๆ ที ่Tech Data จัดหาให ้ถงึแม ้Tech Data จะอนุญาตใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยี
ทีบ่รษัิทจัดหาใหเ้พือ่การสว่นตวัในบางสถานการณ ์คณุเองกต็อ้งใชค้วามเป็นมอือาชพีและมสีามญัส�านกึเมือ่ใชท้รัพยากรของ 
Tech Data เพือ่ความมุง่หมายสว่นตวั คณุตอ้งไมด่าวนโ์หลดซอฟตแ์วรท์ีไ่มม่ใีบอนุญาตหรอืเนือ้หาทีต่ดิลขิสทิธิ ์ระมดัระวงัเมือ่สง่
ขอ้ความอเิล็กทรอนกิส ์รวมถงึอเีมล ขอ้ความแชท และขอ้ความตวัหนังสอื การสือ่สารเหลา่นีจ้ะเกดิขึน้ถาวร และอาจถกูสง่ตอ่ออก
ไปไดโ้ดยทีค่ณุไมไ่ดอ้นุญาตหรอืรับรู ้

เราตอ้งไมใ่ชท้รัพยากรไอทขีองบรษัิทเพือ่ด�าเนนิกจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายหรอืผดิจรยิธรรม เชน่ การดาวนโ์หลดเนือ้หาทีไ่มเ่หมาะสม 
หรอืสิง่ใดกต็ามทีอ่าจพจิารณาไดว้า่เป็นเรือ่งลามก อนาจาร หยาบโลน หรอืน่ารังเกยีจ Tech Data อาจตรวจตดิตามและจ�ากดัการ
ใชท้รัพยากรไอทตีามขอบเขตทีก่ฎหมายอนุญาต ส�าหรับค�าแนะน�าเพิม่เตมิ กรณุาศกึษาจากนโยบายการรักษาความปลอดภยัระบบ
ไอทขีอง Tech Data 

หากคณุน�าอปุกรณข์องตนเองมาทีส่�านักงาน หรอืใชอ้ปุกรณส์ว่นตวั เพือ่ท�างานส�าหรับธรุกจิ 
เป็นความรับผดิชอบของคณุทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดป้ฏบิตัติามนโยบายทัง้หมดทีใ่ช ้
บงัคบั
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การรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอร์
Tech Data อาจเป็นอนัตรายจากความเสีย่งทางไซเบอรไ์ด ้รวมถงึการฉอ้โกง การเรยีกคา่ไถ ่และการโจรกรรมขอ้มลู ซึง่อาจสง่
ผลตอ่สภาวะการเงนิและชือ่เสยีงของบรษัิท อาชญากรรมไซเบอรจ์ะใชค้ลงัเครือ่งมอืและวธิกีารทีล่�า้สมยัในการโจมต ีรวมถงึการใช ้
อเีมลหลอกลวงเป้าหมาย มลัแวรเ์รยีกคา่ไถ ่และการท�าใหร้ะบบหยดุปฏบิตักิาร

ถงึแม ้Tech Data จะพยายามพัฒนามาตรการโตต้อบเชงิเทคนคิอยา่งตอ่เนือ่ง แตพ่นักงานทกุคนกต็อ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ส�าคญัในขณะทีท่�างานในโลกทีเ่ชือ่มตอ่ถงึกนัของเราโดย

• ท�าความเขา้ใจและปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีก่�าหนดไวใ้น นโยบายการรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอร์
และการใชง้านทีย่อมรบัได้

• ใชร้หสัผา่นทีแ่ข็งแกรง่ เป็นความลบั และแตกตา่งกนัในแตล่ะแอปพลเิคชนั

• เกบ็รักษาขอ้มลูตวัตนแบบดจิทิลัของคณุไวแ้ยกกนั ระหวา่งการท�างานและชวีติสว่นตวัของคณุ

• ใชค้วามระมดัระวงัอยา่งสมเหตสุมผล เมือ่ตอบกลบัขอ้ความทีไ่มไ่ดข้อใหส้ง่มา เพือ่หลกีเลีย่งการตกเป็นเหยือ่
การโจมตจีากอเีมลหลอกลวง การเปิดเผยขอ้มลูทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบั หรอืการเปิดเอกสารแนบ ตรวจสอบ
ความถกูตอ้งเสมอวา่การสือ่สารภายในมคีวามถกูตอ้งแทจ้รงิ โดยการตรวจดรูบิบิน้ลายเซน็ดจิทิลั

• เมือ่ถกูรอ้งขอใหโ้อนเงนิผา่นธนาคาร คณุตอ้งใชค้วามระมดัระวงัโดยตอ้งตรวจสอบเอกสารสนับสนุนทัง้หมด 
และตอ้งขอการยนืยนัเพิม่เตมิจากคูท่�าธรุกรรมทีรู่จั้กเป็นการสว่นตวั หากมสีิง่ใดน่าสงสยัหรอืไมป่กติ

• หา้มจัดเกบ็ขอ้มลูความลบัขององคก์รไวบ้นระบนที ่Tech Data ไมไ่ดจั้ดการหรอืควบคมุ หรอืบนระบบคลาวด ์
หากยงัไมไ่ดรั้บการอนุมตัทิีเ่หมาะสมจากทมีงานรักษาความปลอดภยัระบบไอที

• เขา้รว่มอยา่งแข็งขนัในโปรแกรมการตระหนักรูถ้งึการรักษาความปลอดภยั

ของก�านลั การเดนิทาง และความบนัเทงิ
ของก�านัล การเดนิทาง และความบนัเทงิทีม่อบใหห้รอืไดรั้บมาจากคูค่า้ทางธรุกจิ ซึง่จะรวมถงึการเดนิทาง งานกจิกรรม บรหิาร มือ้
อาหาร ผลประโยชน ์หรอืสิง่ของทีม่มีลูคา่อืน่ ๆ จะตอ้งมคีวามสมเหตสุมผลเสมอ กอ่นจะใหห้รอืรับของก�านัลใด ๆ คณุควรพจิารณา
วา่กระท�าไดห้รอืไมต่ามนโยบายของก�านัลของเรา คณุตอ้งไมม่อบ เสนอ หรอืรับของก�านัล การเดนิทาง หรอืความบนัเทงิใด ๆ ทีจ่ะ
โนม้นา้วการตดัสนิใจทางธรุกจิอยา่งไมเ่หมาะสม หรอืมอบใหเ้พือ่จะไดม้าซึง่ขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่ป็นธรรม

พนักงานของ Tech Data จะตอ้งไมเ่รยีกรอ้งขอของก�านัล การเดนิทาง หรอืความบนัเทงิ ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาอา้งองิตาม
นโยบายของก�านลั

การแลกเปลีย่นของก�านลักบัคูค่า้ทางธรุกจิจะกระท�าไดต้ราบเทา่ที:่

 • เกดิขึน้ไมบ่อ่ยครัง้

 • ไมม่ขีอ้ผกูพันหรอืสรา้งความคาดหวงั

 • อยูภ่ายในขอ้จ�ากดัทีร่ะบไุวใ้นนโยบายของก�านัลของ Tech Data

 • กระท�าไดต้ามนโยบายของก�านัลทางธรุกจิของผูรั้บ

 • ไมน่่ารังเกยีจ ลามกอนาจร หรอืผดิกฎหมาย

 •  ไมไ่ดม้อบใหท้นัทกีอ่น ในระหวา่ง หรอืหลงัจากกระบวนการประกวดราคาหรอืการ
ประมลูทีต่อ้งแขง่ขนั

 • ไมใ่ชเ้งนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสด เชน่ บตัรของขวญั เงนิกู ้หรอืหลกัทรัพย์

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัของก�านัล การเดนิทาง และความบนัเทงิส�าหรับเจา้พนักงานของรัฐ จะมคีวามเครง่ครัดมากกวา่กฎระเบยีบ
ทีอ่ธบิายไวโ้ดยละเอยีดชดัเจนในทีน่ี ้โปรดอา้งองิถงึสว่น "การท�าธรุกจิกบัรัฐบาล" ในหลกัจรรยาบรรณนีส้�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
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ผลประโยชนข์ดักนั
Tech Data หา้มการด�าเนนิการทีจ่ะเป็นผลประโยชนข์ดักนัทีเ่กดิขึน้จรงิหรอือาจเกดิขึน้ ซึง่จะแทรกแซงความสามารถของคณุใน
การด�าเนนิการหรอืตดัสนิใจไดอ้ยา่งเป็นกลางเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทของเรา โปรดตระหนักวา่แมก้ารมผีูเ้ขา้ใจไปวา่เป็นการ
ขดักนักอ็าจท�าใหเ้กดิปัญหาได ้คณุตอ้งรายงานผลประโยชนข์ดักนัตามกระบวนการทีร่ะบไุวใ้นนโยบายผลประโยชนข์ดักนั
ของเรา การมผีลประโยชนข์ดักนัไมจ่�าเป็นวา่จะเป็นการฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณและนโยบายของเราเสมอไป แตก่ารไมเ่ปิดเผยผล
ประโยชนข์ดักนัจะถอืเป็นการฝ่าฝืน

การลงทนุและผลประโยชนท์างการเงนิ

การลงทนุและผลประโยชนท์างการเงนิในบรษัิทหรอืบคุคลอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของคณุที ่Tech Data ตอ้งไมส่ง่ผลใหเ้กดิราย
ไดท้ีผ่ดิปกตสิ�าหรับบคุคลภายนอกเหลา่นัน้ ส�าหรับคณุ หรอืส�าหรับพนักงานอืน่ ๆ 

ความสมัพนัธส์ว่นบคุคล

ความสมัพันธส์ว่นบคุคลกบัผูอ้ืน่อาจน�าไปสูผ่ลประโยชนข์ดักนัได ้ในสถานการณท์ีบ่คุคลใดบคุคลหนีง่ในความสมัพันธ ์อาจไดรั้บ
หรอืมอบขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่ป็นธรรม หรอืการปฏบิตัทิีเ่อือ้ประโยชนซ์ึง่เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของเรา อนัเนือ่งมาจากความสมัพันธด์งั
กลา่ว

การจา้งงานจากภายนอก

ในขณะทีท่�างานให ้Tech Data คณุตอ้งไมท่�างานใหคู้แ่ขง่ ลกูคา้ หรอืผูข้าย งานนอกหรอืกจิกรรมอืน่ใด รวมถงึการประกอบอาชพี
อสิระ จะตอ้งไมส่ง่ผลตอ่ผลการปฏบิตังิานของคณุที ่Tech Data หรอืเป็นการแขง่ขนักบัผลประโยชนข์อง Tech Data

การเป็นสมาชกิคณะกรรมการบรษิทั

คณุตอ้งไมท่�าหนา้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืต�าแหน่งก�ากบัดแูลทีค่ลา้ยกนัส�าหรับองคก์รแสวงหาผลก�าไรใด ๆ หากไมไ่ดรั้บอนุมตัจิากผูน้�า
ของ Tech Data หรอืผูบ้รหิารทีต่�าแหน่งสงูกวา่รองประธานกรรมการ เจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารจะตอ้งไมท่�าหนา้ทีใ่นคณะกรรมการ
บรษัิทขององคก์รแสวงหาผลก�าไรใด ๆ หากไมไ่ดรั้บอนุมตัจิากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ Tech Data

คณุไมต่อ้งขออนุมตัจิาก Tech Data ในการรับต�าแหน่งก�ากบัดแูลส�าหรับองคก์รไมแ่สวงหาผลก�าไร องคก์รชมุชน องคก์รการกศุล 
หรอืองคก์รสงัคม โดยมขีอ้ก�าหนดวา่การท�างานของคณุนัน้ จะตอ้งไมข่ดัตอ่ประโยชนส์งูสดุของ Tech Data

สมดุบญัชแีละบนัทกึรายการทีถ่กูตอ้ง
ในฐานะบรษัิททีซ่ือ้ขายกบัสาธารณะ Tech Data มคีวามรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ธรุกรรมทัง้หมดของเรา รวมถงึรายได ้คา่
ใชจ้า่ย เงนิทนุการท�าการตลาด และสว่นลดเงนิคนื จะตอ้งลงขอ้มลูไวถ้กูตอ้งและครบถว้นในสมดุบญัชแีละบนัทกึรายการ และตอ้ง
ตรงกบัความมุง่หมายทีแ่ทจ้รงิของการท�าธรุกรรมดงักลา่วตามกฎหมายทัง้หมดทีใ่ชบ้งัคบั

เราตอ้งท�าธรุกรรมเฉพาะทีไ่ดรั้บอนุญาตจากฝ่ายบรหิาร และตอ้งใชเ้งนิทนุของบรษัิทไปเพือ่ความมุง่หมายทางธรุกจิทีไ่ดรั้บอนุญาต
เทา่นัน้ หา้มลงขอ้มลูทีผ่ดิพลาดหรอืชวนใหเ้ขา้ใจผดิทีไ่วใ้นสมดุบญัชแีละบนัทกึรายการ Tech Data ดแูลใหม้แีละยดึถอืปฏบิตั ิ
ตามหลกัการควบคมุภายใน เพือ่จะไดแ้น่ใจวา่ปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดเหลา่นี ้หากคณุทราบหรอืสงสยัวา่จะมกีารฝ่าฝืนมาตรฐานการ
ท�าบญัชแีละการตรวจสอบบญัชขีองเรา คณุตอ้งรายงานโดยทนัท ีผา่นหนึง่ในชอ่งทางการรายงานตา่ง ๆ ทีม่ ีรายงานขอ้กงัวล

เจา้หนา้ทีบ่รหิารและพนักงานทีท่�างานในฝ่ายการเงนิ จะมคีวามรับผดิชอบเฉพาะในการ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ การเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิและการท�าบญัชขีองเรานัน้ ครบถว้น
สมบรูณ ์เป็นธรรม ถกูตอ้ง ตรงตอ่เวลา และเขา้ใจได ้พนักงานในฝ่ายการเงนิตอ้งเขา้ใจ
และปฏบิตัติามหลกัการท�าบญัชทีีรั่บรองโดยทัว่ไป (Generally Accepted Accounting 
Principles - GAAP) เชน่เดยีวกบัมาตรฐาน กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัอืน่ ๆ ทีน่�ามา
ใชก้บับรษัิทของเรา
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สญัญาอนัตราย 

การรอ้งขอใหล้งวนัทีย่อ้ยหลงัในธรุกรรมหรอืสญัญา

ธรุกรรมหรอืการตดิตอ่เจรจาที ่"อยูน่อกบญัช"ี

ธรุกรรมทีอ่อกแบบมาเพือ่ปิดบงัความมุง่หมายส�าคญัทีแ่ทจ้รงิ (เชน่ การปลอมแปลงใบแจง้หนี้
เพือ่ปิดบงัการจา่ยเงนิสนิบน)

ความซือ่สตัยส์จุรติทางการเงนิและการรายงาน
การรายงานขอ้มลูทางการเงนิตอ้งซือ่ตรง ครบถว้น และตรงตามเวลา สมดุ บนัทกึ และบญัชทีัง้หมดตอ้งถกูตอ้งตรงตามธรุกรรมและ
กจิกรรมทางการเงนิ และตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน GAAP ระเบยีบขอ้บงัคบั และการควบคมุภายในของ Tech Data การปลอม
แปลง การปิดบงัอ�าพราง การบดิเบอืน การละเวน้ หรอืการแกไ้ขใด ๆ ในเอกสารหรอืบนัทกึขอ้มลูจะเป็นสิง่ตอ้งหา้ม การเปิดเผยตอ่
สาธารณะใด ๆ ตอ้งครบถว้น เป็นธรรม ถกูตอ้ง ตรงตอ่เวลา และเขา้ใจได ้และตอ้งด�าเนนิการตามนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูท ัว่
โลก

ตอ้งปกป้องสนิทรัพยท์ัง้หมดของ Tech Data จากการใชง้านในทางทีผ่ดิ การสญูหาย การฉอ้โกง การฟอกเงนิ และการโจรกรรม 
ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอยา่งเหมาะสมเมือ่ก�ากบัดแูลการใชส้นิทรัพยข์อง Tech Data และเมือ่ตอ้งอนุมตัลิกูคา้และผูข้ายรายใหม ่
เชน่เดยีวกบัการท�าธรุกรรมกบัลกูคา้และผูข้ายทีม่อียูเ่ดมิ

การท�าบญัชทีีเ่หมาะสมส�าหรับรายไดแ้ละการรับรูร้ายได ้การตดัสนิคา้คงคลงั และสว่นลด
เงนิคนืส�าหรับผูข้ายและลกูคา้ ควรจัดท�าและลงบญัชใีหส้อดคลอ้งกบัหลกัการท�าบญัชรีปู
แบบเดยีว (Uniform Accounting Principles - UAP) ของบรษัิท ควรใช ้UAP ส�าหรับ
หวัขอ้ทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัเหลา่นี ้เชน่เดยีวกบัค�าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท�าบญัชอีืน่ ๆ เพือ่
จะไดแ้น่ใจถงึความสอดคลอ้งตอ้งกนัและการปฏบิตัติอ่หวัขอ้การท�าบญัชทีีเ่หมาะสม เมือ่
คณุตอ้งการความกระจา่งเพิม่เตมิ คณุควรตดิตอ่กลุม่การท�าบญัชเีชงิเทคนคิภายในฝ่ายบญัชี
องคก์ร

อ�านาจในการใหค้�าสญัญาในนามของ Tech Data
เพือ่ท�าใหม้ัน่ใจวา่สญัญาของเราทัง้หมดจะท�าเพือ่ประโยชนส์งูสดุของ Tech Data จะมกีารมอบหมายสญัญาและการอนุมตัจิา่ย
เงนิใหแ้กพ่นักงานบางราย หากคณุไดรั้บอนุญาตใหล้งนามในขอ้ตกลงหรอืใหค้�าสญัญาในนามของบรษัิท คณุมคีวามรับผดิชอบใน
การปฏบิตัติามกระบวนการอนุมตัแิละอนุญาตทีเ่หมาะสม กอ่นทีจ่ะตกลงท�าสญัญาใด ๆ ในนามของ Tech Data ขอ้ก�าหนดนีน้�ามา
ใชก้บัขอ้ตกลงทัง้ทีท่�าดว้ยวาจาและเป็นลายลกัษณอ์กัษร เชน่เดยีวกบัการท�าสญัญาทางธรุกจิใด ๆ หรอืขอ้ผกูพันอืน่ ๆ ทีค่ณุอาจ
กระท�าเพือ่บรษัิทของเรา
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กบัคูค่า้ทางธรุกจิ

ความเขา้ใจและการปฏบิตัติามนโยบายของคูค่า้
ความสมัพันธท์ีเ่ชือ่มัน่กนัซึง่เราไดส้รา้งไวก้บัคูค่า้ทางธรุกจิของเรา มคีวามส�าคญัตอ่ความส�าเร็จของบรษัิทของเรา เป็นความรับผดิ
ชอบของคณุทีจ่ะอา่นและท�าความเขา้ใจนโยบายทีใ่ชบ้งัคบัของพวกเขา กอ่นเริม่ท�าธรุกรรมหรอืปฏบิตักิารใด ๆ  อยา่สรปุเอาวา่
บคุคลตดิตอ่ของลกูคา้จะหมายถงึตวัแทนทีไ่ดรั้บอนุญาต ซึง่สามารถอนุมตักิารเปลีย่นแปลงหรอืขอ้ยกเวน้ในนโยบายไดใ้นนามของ
คูค่า้ได ้เราตอ้งมคีวามโปรง่ใสและชดัเจนเมือ่ท�างานกบัคูค่า้ทางธรุกจิของเรา และตอ้งไมข่อ้งเกีย่วในการปฏบิตักิาร ธรุกรรม หรอื
หลกัปฏบิตัทิีไ่มส่อดคลอ้งกบันโยบายของคูค่า้ของเรา

คูค่า้ทางธรุกจิจ�านวนมากมนีโยบายและขัน้ตอนทีใ่ชบ้งัคบักบัการท�าธรุกจิกบั Tech Data 
นโยบายเหลา่นีม้กัจะพดูถงึหวัขอ้ตา่ง ๆ เชน่ การก�าหนดราคาพเิศษ การสง่เสรมิการขาย หรอื
สว่นลด เชน่เดยีวกบัการใช ้เงนิทนุเพือ่พัฒนาการตลาด ความรับผดิชอบของคณุคอืการตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่การใชก้ารก�าหนดราคาพเิศษ การสง่เสรมิการขาย สว่นลด และเงนิทนุเพือ่
พัฒนาการตลาดนัน้ เป็นไปเพือ่ความมุง่หมายทางธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมาย และถกูน�ามาใช ้
เพือ่ความมุง่หมาย ทางธรุกจิทีไ่ดร้ะบไุว ้กรณุาดทูีน่โยบายเงนิทนุเพือ่การพฒันาตลาด
สากลและการตลาดของผูข้ายส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

Tech Data มุง่มัน่ทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑโ์ดยตรงจากผูผ้ลติดัง้เดมิ เมือ่ใดกต็ามทีเ่ป็นไปได ้และตอ้งการจ�าหน่ายผลติภณัฑใ์หแ้กผู่ ้
ขายทอดโดยตรง อยา่งไรกต็าม ในสถานการณท์ีจ่�ากดัอยา่งยิง่ อาจมคีวามจ�าเป็นทีต่อ้งหาซือ้ผลติภณัฑจ์ากแหลง่ทีม่าอืน่ ๆ หรอื
จ�าหน่ายผลติภณัฑใ์หแ้กผู่จั้ดจ�าหน่ายทอด กรณุาดทูีน่โยบายการท�าธรุกจิกบัผูผ้ลติทีไ่มใ่ช ่OEM และผูจ้ดัจ�าหนา่ยทอด
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

การตดิตอ่กบัคูค่า้ทางธรุกจิของเรา
เป็นสิง่ส�าคญัส�าหรับ Tech Data ทีค่วามสมัพันธข์องคูค่า้ทางธรุกจิจะตอ้งเป็นไปดว้ยความเคารพและซือ่ตรง ความสมัพันธเ์หลา่นี้
จะตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของหลกัปฏบิตัทิีช่อบดว้ยกฎหมาย มปีระสทิธผิล และเป็นธรรม Tech Data จะไมเ่ขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งในหลกั
ปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรม หลอกลวง หรอืท�าใหเ้ขา้ใจผดิ แมว้า่จะเป็นการรอ้งขอจากคูค่า้โดยตรงหรอืโดยออ้มกต็าม

การท�าธรุกจิกบัรฐับาล
การท�าธรุกจิกบัรัฐบาลจะแตกตา่งจากการท�าธรุกจิกบัคูค่า้อืน่ ๆ อาจมกีฎระเบยีบพเิศษใชใ้นการวา่จา้งเจา้พนักงานของรัฐในปัจจบุนั
หรอืทีเ่พิง่เกษียณ ครอบครัวของพวกเขา และการด�าเนนิการใด ๆ ทีอ่าจดเูหมอืนวา่เป็นการโนม้นา้วการตดัสนิใจทีเ่ป็นอยา่งอยา่งไม่
เหมาะสม 

ใบเรยีกช�าระเงนิทัง้หมดใหแ้กรั่ฐบาลหรอืผูท้�าสญัญาทีเ่ป็นรัฐบาล จะตอ้งเป็นจรงิ ถกูตอ้ง และเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้
บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ตอ้งปฏบิตัติามสญัญาทีท่�ากบัรัฐบาลอยา่งเครง่ครัด หา้มเบีย่งเบนออกจากคณุลกัษณะเฉพาะของสญัญา
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ ์องคป์ระกอบ การทดสอบ หรอืรายการอืน่ ๆ หากไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากหน่วยงาน
รัฐบาลหรอืผูท้�าสญัญาของรัฐบาล

บรษัิทอาจถกูพจิารณาวา่เป็นกจิการของรัฐบาลได ้แมว้า่รัฐบาลจะไมไ่ดถ้อืหุน้มากกวา่ 50% 
ของบรษัิทกต็าม แตจ่ะเป็นผูค้วบคมุบรษัิทตามกฎหมาย หรอืมอี�านาจในการแตง่ตัง้ฝ่าย
บรหิารระดบัอาวโุส การจะพจิารณาวา่บคุคลใดเป็นเจา้พนักงานของรัฐอาจท�าไดย้าก ดงันัน้
โปรดถามและปรกึษาผูจั้ดการของคณุ ฝ่ายกฎหมาย หรอืฝ่ายก�ากบัดแูลจรยิธรรมและการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ หากคณุไมแ่น่ใจ
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ในกจิกรรมซือ้ขายสนิคา้หรอืบรกิาร

การตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการทจุรติ
เราปฏบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมด เชน่ กฎหมายวา่ดว้ยการกระท�าอนัเป็นการทจุรติขา้มชาต ิ(FCPA) และ
กฎหมายการตดิสนิบนของสหราชอาณาจักร แมว้า่ FCPA จะเป็นกฎหมายของสหรัฐอเมรกิา แตก่น็�ามาใชก้บั Tech Data ทกุแหง่
ทีเ่ราด�าเนนิธรุกจิ

กฎหมายเหลา่นีจ้ะหา้มการมอบ หรอืเสนอ หรอืสญัญาวา่จะใหส้ ิง่ใดกต็ามทีม่มีลูคา่แกเ่จา้พนักงานของรัฐ หรอืบคุคลเอกชน เพือ่ให ้
ไดม้าหรอืรักษาไวซ้ ึง่ธรุกจิ หรอืเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่หมาะสม สนิบนอาจรวมถงึสิง่ทีจั่บตอ้งไมไ่ด ้เชน่ ขอ้เสนอการจา้ง
งาน ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั หรอืการเอือ้ประโยชน์

Tech Data จะไมย่อมใหม้กีารตดิสนิบนไมว่า่ ในรปูแบบใดกต็าม เราไมส่ามารถจา่ยเงนิทีไ่มเ่หมาะสมไดใ้นนามของบรษัิทของเรา 
หรอืไมว่า่จา้งตวัแทน หรอืบคุคลภายนอกประเภทอืน่ ๆ เพือ่ใหท้�าการจา่ยเงนิทีไ่มเ่หมาะสมใหเ้รา รวมถงึไมส่ามารถรับสนิบนได ้ไม่
วา่ในลกัษะใด

บทลงโทษส�าหรับการตดิสนิบนเจา้พนักงานของรัฐจะมคีวามรนุแรงอยา่งยิง่ 

•  สนิบนอาจเป็นสิง่ใดกต็ามทีม่มีลูคา่ รวมถงึการจา่ยเงนิสด การบรจิาคเพือ่การกศุล เงนิกู ้คา่
ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ของก�านัล และความบนัเทงิ โดยสรปุแลว้ สนิบนกค็อืการจา่ยเงนิหรอื
สิง่ใดกต็ามทีม่มีลูคา่ ทีม่อบใหด้ว้ยความมุง่หมายหรอืเจตนาเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้ไดเ้ปรยีบ
ทางธรุกจิทีไ่มเ่ป็นธรรม

•  ตวัอยา่งของเจา้พนักงานของรัฐจะไดแ้ก ่เจา้หนา้ทีห่รอืลกูจา้งรัฐบาลในประเทศหรอืในทอ้ง
ถิน่ ตวัแทนของรัฐวสิาหกจิหรอืบรษัิททีรั่ฐบาลควบคมุ สมาชกิพรรคการเมอืง เจา้หนา้ที่
พรรค อดตีเจา้หนา้ทีห่รอืเจา้หนา้ทีไ่ดรั้บเลอืกตัง้ในปัจจบุนั ผูส้มคัรในส�านักงานการเมอืง 
หรอืพนักงานขององคก์รสาธารณะระหวา่งประเทศ

•  รัฐวสิาหกจิหรอืบรษัิททีรั่ฐบาลควบคมุจะไดแ้ก ่มหาวทิยาลยัหรอืโรงพยาบาลของรัฐ 
เป็นตน้

•  การจา่ยเงนิเพือ่อ�านวยความสะดวกยงัเป็นเรือ่งตอ้งหา้มภายใตน้โยบายการตอ่ตา้นการตดิ
สนิบนและการทจุรติของเรา

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดศกึษาจากนโยบายการตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการทจุรติของ Tech Data 

การแขง่ขนัและการตอ่ตา้นการผกูขาด
Tech Data เชือ่มัน่ในการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมและถกูกฎหมาย และเราผกูพันอยูภ่ายใตก้ฎหมายการแขง่ขนัและการตอ่ตา้นการ
ผกูขาดในทกุแหง่ทีเ่ราด�าเนนิกจิการ กฎหมายเหลา่นีห้า้มการท�าขอ้ตกลงและการมหีลกัปฏบิตัทิีจ่�ากดัหรอืบดิเบอืนการแขง่ขนั
อยา่งไมเ่หมาะสม การฝ่าฝืนอาจน�าไปสูผ่ลสบืเนือ่งทีร่า้ยแรงส�าหรับ Tech Data และคณุ รวมถงึโทษปรับตอ่องคก์รหรอืบคุคล 
และแมแ้ตโ่ทษอาญาในบางประเทศ

กจิกรรมการตอ่ตา้นการแขง่ขนั (และผดิกฎหมาย) ทีพ่บไดบ้อ่ยจะไดแ้ก่

 •  การก�าหนดราคาตายตวั โดยคูแ่ขง่จะตกลงกนัในเรือ่งราคาทีจ่ะเสนอเพือ่ควบคมุ
ตลาด

 •  การตกลงแบง่ลกูคา้หรอืเขตการขายกบัคูแ่ขง่
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ขอ้ตกลงบางประเภทกบัคูแ่ขง่มกัจะเป็นสิง่ผดิกฎหมายเป็นสว่นใหญ ่เชน่ ขอ้ตกลงในการก�าหนดราคาตายตวั การฮัว้ประมลู การ
แบง่ลกูคา้และเขตการขาย และการแลกเปลีย่นขอ้มลูทีต่อ้งเกบ็เป็นความลบัในเชงิพาณชิย ์หากคูแ่ขง่พยายามดงึใหค้ณุเขา้ไปมี
สว่นรว่มในการสนทนาเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่อ่ตา้นการแขง่ขนั ใหย้ตุกิารสนทนา และรายงานเหตกุารณต์อ่ฝ่ายกฎหมายโดยทนัท ี
ขอ้ตกลงใด ๆ ทีท่�ากบัคูแ่ขง่ จะตอ้งผา่นการตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมาย

สิง่ส�าคญัเชน่กนัคอืการใชค้วามระมดัระวงัเมือ่ท�างานกบัผูข้ายและลกูคา้ การจ�ากดัราคาขายทอดและการแบง่ลกูคา้และเขตการขาย
อาจเป็นเรือ่งผดิกฎหมาย ท�าการตดัสนิใจอยา่งอสิระอยูเ่สมอ คณุไมค่วรตกลงกบัคูค่า้ทางธรุกจิเกีย่วกบัราคาขัน้ต�า่หรอืราคาสงูสดุ
ส�าหรับผลติภณัฑข์องเรา หรอืก�าหนดราคาทีล่กูคา้ตอ้งขายทอดผลติภณัฑ ์หากยงัไมไ่ดห้ารอืกบัฝ่ายกฎหมาย

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดศกึษาจากนโยบายทางกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการผกูขาดและการแขง่ขนัของ Tech Data

ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วกบัการแขง่ขนั
การรับทราบขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัเสมอเกีย่วกบัคูแ่ขง่ของเราและตลาด จะชว่ยใหเ้ราแขง่ขนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อยา่งไรกต็าม เรา
ตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มลูการแขง่ขนัเฉพาะในลกัษณะทีช่อบดว้ยกฎหมาย เราตอ้งการชนะอยา่งเป็นธรรม หา้มหาขอ้มลูเกีย่วกบัคูแ่ขง่
โดยใชก้ารบดิเบอืนความจรงิ การหลอกลวง หรอืการเสแสรา้งทีเ่ป็นเท็จ เราเคารพในขอ้ผกูพันของพนักงานใหม ่ๆ ทีจ่ะไมเ่ปิดเผย
ขอ้มลูเกีย่วกบันายจา้งกอ่นหนา้ของพวกเขา เราจะตอ้งไมบ่ดิเบอืนความจรงิเกีย่วกบัตวัตนของเรา เมือ่เกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัคูแ่ขง่ และ
เราตอ้งไมพ่ยายามโนม้นา้วบคุคลอืน่ใหล้ะเมดิขอ้ตกลงการเกบ็รักษาความลบั

การสมัภาษณง์านกบัพนักงานของคูแ่ขง่ไมใ่ชว่ธิกีารทีเ่หมาะสมในการหาขอ้มลูของคูแ่ขง่ 
เป็นเรือ่งปกตทิีจ่ะพบวา่ผูรั้บการสมัภาษณส์�าหรับต�าแหน่งงานทีเ่ปิดรับของ Tech Data 
ก�าลงัท�างานอยูก่บัคูแ่ขง่ของเรา ในสถานการณเ์ชน่นี ้ใหใ้ชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษเพือ่หลกี
เลีย่งการถกูมองวา่คณุก�าลงัถามขอ้มลูของคูแ่ขง่

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดศกึษาจากนโยบายการตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการทจุรติ

การก�ากบัดแูลการคา้ระหวา่งประเทศ
ในฐานะบรษัิทขา้มชาต ิเราตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัทัง้หมดทีม่ใีชใ้นการคา้ระหวา่งประเทศ เชน่ ระเบยีบขอ้บงัคบัใน
การน�าเขา้ สง่ออก และสง่ออกซ�า้สนิคา้และเทคโนโลย ีการไมป่ฏบิตัติามอาจท�าใหเ้ราไมส่ามารถด�าเนนิธรุกจิระหวา่งประเทศได ้
ตอ่ไป และอาจสง่ผลใหเ้กดิโทษปรับ บทลงโทษ หรอืแมแ้ตก่ารด�าเนนิคดทีางอาญา โดยทัว่ไปแลว้ การสง่ออกจะหมายถงึการ
ขนสง่สนิคา้ บรกิาร เทคโนโลย ีหรอืขอ้มลูไปยงับคุคลหรอืบรษัิทในประเทศอืน่ นอกเหนอืจากการอา้งองิถงึการขนสง่สนิคา้ทาง
กายภาพแลว้ "การสง่ออก" ยงัอาจรวมถงึกจิกรรมตา่ง ๆ เชน่ การเดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มดว้ยขอ้มลูของบรษัิท การดาวนโ์หลด
ซอฟตแ์วร ์หรอืการปลอ่ยรหสัตน้ฉบบัและคณุลกัษณะเฉพาะดา้นเทคนคิ

การน�าเขา้คอืการซือ้สนิคา้จากแหลง่ทีม่าภายนอกและน�าเขา้มาในอกีประเทศหนึง่ กจิกรรมการน�าเขา้จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบยีบขอ้บงัคบั และภาษีอากรทีอ่าจมี

หากคณุมเีหตผุลใหเ้ชือ่วา่ธรุกรรมหรอืการขนสง่บางอยา่งฝ่าฝืนกฎหมายหรอืระเบยีบวธิกีารภายใน หรอืหากคณุตอ้งการขอ้มลูเพิม่
เตมิเกีย่วกบัวา่ขอ้ก�าหนดเหลา่นีน้�ามาใชก้บังานของคณุอยา่งไร โปรดปรกึษาผูจั้ดการของคณุ ฝ่ายก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามระเบยีบ
ขอ้บงัคบั หรอืหวัหนา้ฝ่ายก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัในทอ้งถิน่ของคณุ

การตอ่ตา้นการคว�า่บาตรและมาตรการลงโทษทางการคา้
นอกเหนอืจากกฎหมายการสง่ออกและการน�าเขา้แลว้ Tech Data จะตอ้งปฏบิตัติามมาตรการลงโทษทางการคา้ของสหรัฐอเมรกิา
และประเทศอืน่ ๆ ทีจ่�ากดัหรอืหา้มการท�ากจิกรรมธรุกจิกบับางประเทศหรอืบคุคลบางรายทีอ่าศยัอยูใ่นหรอืมาจากประเทศเหลา่นัน้

เนือ่งจากบรษัิทของเราและผูข้ายจ�านวนมากของเรามถีิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐฯ เราตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัของ
สหรัฐฯ ซึง่หา้มเราใหค้วามรว่มมอืกบัค�ารอ้งขอเพือ่ใหเ้ขา้รว่มในการคว�า่บาตรหรอืหลกัปฏบิตัทิางการคา้เพือ่การจ�ากดัอืน่ ๆ ที่
สหรัฐฯ ไมส่นับสนุน บรษัิทของเราไมส่ามารถด�าเนนิการใด ๆ หรอืประกาศแจง้ใด ๆ ทีอ่าจถกูมองวา่เป็นการใหค้วามรว่มมอืกบัการ
คว�า่บาตรทีผ่ดิกฎหมาย กฎหมายเหลา่นีค้รอบคลมุถงึส�านักงานสาขาในตา่งประเทศของบรษัิทจากสหรัฐฯ และจะมผีลใชท้กุเมือ่ ไม่
วา่เราจะประกอบกจิการในทีแ่หง่ใดกต็าม
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การรอ้งขอใหค้ว�า่บาตรอาจมคีวามซบัซอ้นและระบไุดย้าก โดยอาจเกดิขึน้เมือ่มบีคุคล กลุม่ 
หรอืประเทศหนึง่ ปฏเิสธการท�าธรุกจิกบับคุคลบางรายหรอืบางประเทศ เพือ่เป็นชอ่งทางใน
การประทว้ง ใชเ้ป็นการแสดงออกถงึการไมย่อมรับ หรอืเป็นการบบีบงัคบั

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดศกึษาจากนโยบายการตอ่ตา้นการคว�า่บาตรของ Tech Data

การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยอาศยัขอ้มลูวงใน
ในฐานะพนักงานของ Tech Data คณุอาจไดรั้บสทิธิใ์หเ้ขา้ถงึขอ้มลู "วงใน" เกีย่วกบับรษัิทของเรา หรอืบรษัิทมหาชนอืน่ ๆ ทีเ่รา
ท�าธรุกจิดว้ย ขอ้มลูวงในจะมคีวามส�าคญั หมายความวา่อาจมอีทิธพิลตอ่นักลงทนุทีส่มเหตสุมผลในการซือ้ ขาย หรอืถอืหุน้ไว ้และ
ไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะ ซึง่กค็อืโดยปกตแิลว้จะไมเ่ป็นทีรั่บทราบตอ่สาธารณะทีจ่ะซือ้ขาย ปกตแิลว้จะถอืวา่ขอ้มลูยงัไมเ่ป็น
สาธารณะ จนกวา่วนัซือ้ขายจะผา่นไปครบสองวนั นับตัง้แตว่นัทีข่อ้มลูปรากฏในโดเมนสาธารณะ

การมขีอ้มลูวงในจะท�าใหค้ณุมขีอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่ป็นธรรมในการขายหรอืซือ้หุน้เป็นการสว่นตวั ดงันัน้ คณุตอ้งไมซ่ือ้หรอืขายหุน้ของ
บรษัิทของเรา หากคณุครอบครองขอ้มลูวงในอยู ่แมว้า่การตดัสนิใจซือ้ขายของคณุไมเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูวงในนีก้ต็าม เชน่เดยีวกนั
กบัทีค่ณุตอ้งไมใ่ชข่อ้มลูวงในเกีย่วกบัคูค่า้ทางธรุกจิเพือ่ซือ้ขายหุน้ของพวกเขา

การมสีว่นรว่มในการซือ้ขายดว้ยขอ้มลูวงใน จะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของเรา กฎหมายหลกัทรัพยข์องสหรัฐฯ และกฎหมายของอกี
หลาย ๆ ประเทศทีเ่ราด�าเนนิธรุกจิอยู ่การฝ่าฝืนกฎหมายเหลา่นีอ้าจกอ่ใหเ้กดิบทลงโทษทัง้ทางแพง่และอาญาส�าหรับผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
การไมป่ฏบิตัติามนโยบายนี ้ยงัจะสง่ผลใหบ้คุคลตอ้งรับโทษทางวนัิย สงูสดุรวมถงึการบอกเลกิจา้งงาน

ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนีค้อืขอ้มลูวงในทีพ่บไดท้ ัว่ไป:

 •  การรับทราบถงึการควบรวม การซือ้กจิการ หรอืการถอนทนุกจิการทีก่�าลงัรอด�าเนนิ
การหรอืน�าเสนอไปแลว้

 •  ความรูเ้กีย่วกบัการขายสนิทรัพยท์ีม่คีวามส�าคญั

 •  การประกาศแตกหุน้หรอืการเสนอหลกัทรัพยเ์พิม่เตมิ

 •  การเปลีย่นแปลงในฝ่ายบรหิารระดบัอาวโุส

 •  ผลติภณัฑ ์ลกูคา้ หรอืผูข้ายใหมท่ีส่�าคญั

คณุจะปกป้องขอ้มลูของบรษิทัไดอ้ยา่งไร

 •  หา้มเปิดเผยขอ้มลูวงในตอ่บคุคลใดกต็ามภายนอก Tech Data รวมถงึสมาชกิใน
ครอบครัวหรอืเพือ่น

 •  หลกีเลีย่งการพดูคยุถงึขอ้มลูวงในกบัเพือ่นรว่มงาน เวน้แตก่ารพดูคยุนัน้จ�าเป็นเพือ่
เหตผุลทางธรุกจิ

หากคณุตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืมคี�าถามใด ๆ เกีย่วกบัคณุสมบตัขิองขอ้มลูทีค่ณุครอบครองอยูว่า่เป็นขอ้มลูวงในหรอืไม ่โปรด
ศกึษาไดจ้ากนโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยอาศยัขอ้มลูวงในของ Tech Data
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การตอ่ตา้นการฟอกเงนิ
ค�าวา่ฟอกเงนิจะใชเ้พือ่อธบิายกระบวนการทีบ่คุคลหรอืองคก์ร พยายามท�าใหเ้งนิทนุทีผ่ดิกฎหมายดเูหมอืนชอบดว้ยกฎหมายหรอื
มกีารปิดบงัอ�าพรางไว ้บคุคลหรอืองคก์รดงักลา่วอาจใชผู้อ้ ืน่ในการจา่ยเงนิเพือ่หลบเลีย่งกฎหมายภาษีหรอืกฎหมายอืน่ ๆ Tech 
Data มุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้นการฟอกเงนิและกฎหมายตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย บทลงโทษส�าหรับการฝ่าฝืนจะรวมถงึ
โทษปรับทัง้ทางแพง่และอาญา

ตวัอยา่งขอ้บง่ชีข้องการฟอกเงนิทีอ่าจเกดิขึน้จะไดแ้ก:่

• ค�ารอ้งขอใหจ้า่ยเงนิเกนิราคาทีม่หีรอืทีต่กลงกนัไว ้

• การจา่ยเงนิจากบญัชทีีผ่ดิปกติ

• ค�ารอ้งขอใหจ้า่ยเงนิในสกลุเงนิอืน่ ๆ 

• ค�ารอ้งขอใหจ้า่ยเป็นเงนิสด

• การจา่ยเงนิจากบคุคลภายนอกทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบับญัชี

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบเรือ่งเงนิสด โปรแกรมการตอ่ตา้นการฟอกเงนิ และโปรแกรมการตอ่ตา้นการ
กอ่การรา้ย โปรดตดิตอ่ฝ่ายก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั

การสอบถามจากภายนอก
หากตอ้งการปกป้องชือ่เสยีงและแบรนดข์องเรา จะตอ้งใหบ้คุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้เป็นผูพ้ดูคยุกบับคุคลภายนอกในนาม
ของบรษัิท ควรสง่ตอ่การสอบถามจากสือ่หรอืนักลงทนุเกีย่วกบักจิกรรมทางธรุกจิ ผลลพัธ ์แผนงาน หรอืจดุยนืเกีย่วกบันโยบาย
สาธารณะ ไปยงัฝ่ายนักลงทนุสมัพันธแ์ละการสือ่สารองคก์ร หรอืฝ่ายทีรั่บผดิชอบดา้นการประชาสมัพันธใ์นประเทศหรอืภมูภิาค
ของคณุ นอกจากนี ้พนักงานของ Tech Data จะตอ้งไมใ่หก้ารรับรองตอ่บรษัิทหรอืผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ หากยงัไมไ่ดรั้บอนุญาตอยา่ง
เหมาะสม

บางครัง้เราอาจไดรั้บค�ารอ้งขอจากหน่วยงานรัฐบาลเกีย่วกบัธรุกจิของเรา หากคณุไดรั้บค�ารอ้งขอขอ้มลูดงักลา่ว กรณุาตดิตอ่ฝ่าย
กฎหมายโดยทนัท ีหา้มก�าจัด ท�าลาย หรอืแกไ้ขเอกสาร ขอ้มลู บนัทกึรายการใด ๆ ทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัการสอบถามจากรัฐบาล

สือ่สงัคม
การใชส้ือ่สงัคมเป็นการสว่นตวัอาจมผีลกระทบทีไ่มต่ัง้ใจตอ่บรษัิทของเรา การสือ่สารของคณุอาจถกูตคีวามวา่เป็นขอ้ความทางการ
ของ Tech Data หากคณุพดูถงึ Tech Data หรอืคูค่า้ทางธรุกจิของเราบนสือ่สงัคม เฉพาะพนักงานทีก่�าหนดเทา่นัน้ ทีจ่ะไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ป็นตวัแทนของบรษัิทบนสือ่สงัคมทกุรปูแบบ

เราคาดหวงัใหพ้นักงานปฏบิตัติามนโยบายสือ่สงัคมของ Tech Data และตอ้งประพฤตตินอยา่งเป็นมอือาชพี เมือ่ใชส้ือ่สงัคม
ประเภทใดกต็าม หา้มใชท้รัพยากรของบรษัิทในการสง่เนือ้หาทีค่กุคาม หมิน่ประมาท กา้วรา้ว ลามกอนาจาร หรอืผดิกฎหมาย



หน้า  22

ในชมุชนของเรา
ความรบัผดิชอบขององคก์รตอ่สงัคม
Tech Data มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นพลเมอืงธรุกจิทีม่คีวามรับผดิชอบ ตัง้แตก่ารบรจิาคเพือ่การกศุลและการเป็นอาสาสมคัร ไปจนถงึแนวคดิ
รเิริม่เพือ่ "รักษ์โลก" เราตระหนักถงึความรับผดิชอบของเราในการสรา้งผลกระทบทีด่ตีอ่ชมุชนทีพ่นักงานของเราอาศยัและท�างาน
อยู ่และเพือ่กระตุน้ใหพ้นักงานของเราท�าในแบบเดยีวกนั

กจิกรรมทางการเมอืงและการกศุล
Tech Data เชือ่ในการมสีว่นรว่มและการสนับสนุนชมุชนทีเ่ราท�างานอยู ่เมือ่เป็นอาสาสมคัร คณุตอ้งใชเ้วลาของคณุเอง เวน้แตค่ณุ
จะไดรั้บอนุมตัลิว่งหนา้จากผูจั้ดการของคณุ การบรจิาคเพือ่การกศุลของบรษัิทตอ้งไดรั้บการอนุมตัแิละบนัทกึไวอ้ยา่งเหมาะสม และ
ตอ้งกระท�าไดต้ามกฎหมายทอ้งถิน่ หลกัปฏบิตั ิและนโยบายของบรษัิท 

บางครัง้การบรจิาคผา่นองคก์รการกศุลกถ็กูใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการตดิสนิบน คณุควรตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจอยูเ่สมอวา่ การบรจิาคใด ๆ จาก Tech Data จะไมถ่กูใชเ้พือ่เป็นเหตผุลทีไ่มเ่หมาะ
สมหรอืเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ

Tech Data ไมอ่นุญาตใหใ้ชเ้งนิทนุหรอืสนิทรัพยข์องบรษัิท รวมถงึสิง่อ�านวยความสะดวก อปุกรณ ์หรอืเครือ่งหมายการคา้ เพือ่
การท�าการรณรงคห์รอืการชว่ยเหลอืผูส้มคัรทางการเมอืง นอกจากนี ้คณุตอ้งไมใ่ชช้ือ่ของบรษัิทในขณะทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมทางการ
เมอืง หากยงัไมไ่ดรั้บอนุญาตลว่งหนา้

การเคารพตอ่สิง่แวดลอ้ม - ความย ัง่ยนื
Tech Data ตระหนักดวีา่สิง่แวดลอ้มทีด่ตีอ่สขุภาพและมคีวามยัง่ยนื เป็นสิง่ส�าคญัตอ่สงัคม เศรษฐกจิ ธรุกจิ และบคุคลของเรา 
เรามุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้มทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมด เราเชือ่วา่ธรุกจิของเราควรด�าเนนิไปใน
ลกัษณะทีส่นับสนุนความยัง่ยนื การรไีซเคลิ และการใชท้รัพยากรหมนุเวยีน เรามุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูน้�าในการพัฒนาหลกัปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ
ในดา้นเหลา่นี ้ส�าหรับตลาดการจ�าหน่ายเทคโนโลยี




