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นโยบายการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติท ัว่โลก 

1. ขอ้มูลเกีย่วกบัเอกสารนี ้

นโยบายการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทจุรติทัว่โลกนี ้(ค าว่า “นโยบาย”) เป็นสว่นหน่ึงของความมุ่งมั่นของกลุม่ 

Kaspersky Lab ในการด าเนินธรุกจิอย่างมจีรยิธรรมและปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทกุแห่งทีเ่ราด าเนินการ 

นโยบายนีมุ่้งเนน้ไปทีก่ฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติรวมถงึ พระราชบญัญตักิารตดิสนิบนแห่งสหราชอาณาจกัรปี 2010 

(“UKBA”) กฎหมายต่อตา้นการทุจรติของสหพนัธรฐัรสัเซยี พระราชบญัญตักิารฉอ้ฉลต่างประเทศของสหรฐัฯ ในปี 

1977 ตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (“FCPA”) และกฎหมายอืน่ ๆ ทีบ่รษิทั (ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1.4 ดา้นลา่ง) 

จะอยู่ภายใตบ้งัคบั 

1.1. วตัถปุระสงค ์

นโยบายนีก้ าหนดหลกัเกณฑเ์บือ้งตน้และขอ้ก าหนดส าหรบัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นกา

รทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งโดยบรษิทั พนักงานของบรษิทั และตวัแทนของบรษิทั   

นโยบายนีด้ าเนินตามเป้าหมายต่อไปนี:้ 

 อธบิายถงึขอ้หา้มของบรษิทัในเร ือ่งการตดิสนิบนและการทุจรติในการด าเนินธรุกจิทัง้หมด  

 ป้องกนัขอ้บ่งช ีข้องการทุจรติใด ๆ ทัง้ในนามของบรษิทัและ/หรอืพนักงานของบรษิทั 

การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่อตา้นการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่บรษิทัด าเนินธรุกจิของตน 

 เสรมิความมุ่งมัน่ของบรษิทัในการด าเนินธรุกจิทัว่โลกดว้ยความซือ่สตัยส์ุจรติและความซือ่ตรงสูงสุด 

 ปรบัปรงุและพฒันาวฒันธรรมองคก์รของบรษิทั 

การด าเนินการการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดและมาตรฐานของการด าเนินธรุกจิทีร่บัผดิชอบ 

รวมทัง้ในขอบเขตของการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติ 

1.2. ขอบข่ายและการใชง้าน 

1.2.1.  ขอบข่ายองคก์ร 

ในกรณีทีม่คี าถามเกีย่วกบัการใชน้โยบายนีโ้ปรดตดิตอ่ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการ (ตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่น 3.5 

ของนโยบายนี)้ ทีร่บัผดิชอบในการบงัคบัใชน้โยบายนี ้

คุณสามารถดูรายละเอยีดการตดิตอ่ของผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการไดจ้ากเว็บไซตข์อง Kaspersky Lab นอกจากนี ้

คุณยงัสามารถตดิต่อผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการประจ าทอ้งถิน่ของคุณได ้

1.2.2.  ขอบเขตของการใชง้านในบรบิทของโครงสรา้งองคก์ร  

นโยบายนีใ้ชใ้นระดบับรษิทั และมผีลบงัคบัใชก้บัแผนกทัง้หมดของโครงสรา้ง นอกจากนี ้

นโยบายด าเนินการเกีย่วกบัหน่วยงานดงัต่อไปนี:้ 

 Kaspersky Labs Limited 

 Kaspersky Lab UK Limited 

 นิตบุิคคลทีเ่ป็นบรษิทัย่อย รวมถงึกจิการในเครอืทีเ่หมาะสมและกจิการรว่มคา้ทีค่วบคุมโดยบรษิทั 

โดยไม่ค านึงถงึสถานทีต่ ัง้ 
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 พนักงานทุกคนของบรษิทั ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1.4 ของนโยบายนี ้

 ตวัแทนทัง้หมดของบรษิทั ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1.4 ของนโยบายนี ้

ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในแง่ของหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของตวัแทน 

และตามทีป่ระกาศในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้ตกลงบรกิารอืน่ ๆ รว่มกบัตวัแทนดงักลา่ว 

1.2.3.  การน ามาใชง้านตอ่วตัถแุละกจิกรรม 

นโยบายนีม้ผีลบงัคบัใชก้บักจิกรรมทุกประเภททีด่ าเนินการโดยบรษิทั 

1.2.4.  แหล่งทีม่ากและการปรบัปรุงแกไ้ข 

นโยบายนีถ้อืเป็นเอกสารหลกัของบรษิทัในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติ  

เอกสารทีส่รา้งขึน้บนพืน้ฐานของนโยบายนีแ้ละเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการด าเนินการจงึไม่ควรฝ่าฝืน 

ตราบเท่าทีย่งัไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากผูส้นบัสนุนนโยบายปัจจบุนั 

1.3. กลุ่มเป้าหมาย 

นโยบายนีม้ผีลบงัคบัใชก้บัพนักงานของบรษิทัทุกคน (ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.4 ดา้นล่าง) รวมถงึผูอ้ านวยการของบรษิทั 

เจา้หนา้ทีแ่ละผูร้บัเหมาทีไ่ดร้บัการว่าจา้งจากการจดัการพนักงานของบุคคลทีส่าม 

พนักงานทุกคนตอ้งท าความคุน้เคยและปฏบิตัติามนโยบายนี ้  

พนักงานทุกคนมคีวามรบัผดิชอบส่วนบุคคลและภาระหนา้ทีใ่นการด าเนินการตามกจิกรรมทางธรุกจิของบรษิทัอย่างมจีร ิ

ยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย  

ความลม้เหลวในการด าเนินการตามสิง่ดงักล่าวอาจส่งผลใหเ้กดิการลงโทษทางวนัิยและรวมถงึการเลกิจา้ง  

พนักงานอาจตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมและการด าเนินคดอีาญา ซึง่อาจน าไปสู่การปรบัโทษ การลาออกจากบางต าแหน่ง 

การท ารา้ยชือ่เสยีงและการลงโทษอืน่ ๆ รวมถงึการถูกจ าคกุ 

นโยบายนีม้ผีลบงัคบัใชก้บัตวัแทนและบุคลากรโดยการตอ่อายุเท่าทีข่อ้ก าหนดในทีนี่จ้ะปรากฏในขอ้ตกลงกบับุคคลทีส่า

มดงักลา่ว 

1.4. ค าจ ากดัความและตวัย่อ 

ค าศพัท ์ ค าจ ากดัความ 

ตวัแทน (ตวัแทนของบรษิทั) 

ตวัแทน ผูจ้ดัจ าหน่าย ทีป่รกึษา ผูแ้ทน ผูร้บัเหมาอสิระ คู่คา้ผูร้ว่มทุน 

คนกลางและบุคคลทีส่ามอืน่ ๆ 

ทีแ่ต่งตัง้โดยบรษิทัซึง่มอี านาจในการเป็นตวัแทนของบรษิทักอ่นบุคคลอืน่ ๆ 

รวมถงึแตไ่ม่ไดจ้ ากดัเพยีงหน่วยงานของรฐั 

การปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจริ

ต 

ระบบของมาตรการ ขัน้ตอน 

และการควบคมุทีด่ าเนินงานในบรษิทัเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการปฏบิ ั

ตติามกฎหมายว่าดว้ยการตอ่ตา้นการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ค าศพัท ์ ค าจ ากดัความ 

สิง่ทีม่คีา่ 

ค าว่า “สิง่ทีม่คีา่” นัน้กวา้งขวางและสามารถรวมถงึรายการใด ๆ 

ทีม่มูีลคา่ทางการเงิน รวมถงึแตไ่ม่ไดจ้ ากดัเพยีงสิง่ตอ่ไปนี:้ 

 

 เงินสดหรอืเทยีบเท่า (รวมถงึบตัรของขวญั) 

 ผลประโยชนแ์ละสงิทีช่ืน่ชอบ (อย่างเชน่ 

การเขา้พเิศษถงึหน่วยงานของรฐับาล) 

 การใหบ้รกิารทีต่อ้งจา่ยหรอืซือ้ 

 ของขวญั 

 สญัญาหรอืโอกาสทางธุรกจิอืน่ ๆ ทีใ่หร้างวลัแกบ่รษิทั 

ซึง่ขา้ราชการมกีรรมสทิธิห์รอืผลประโยชนอ์ืน่ 

 สญัญาทีช่ืน่ชอบหรอืสญัญาทีถ่อืทา้ย 

 โอกาสในการจา้งงาน 

รวมถงึการใหส้มาชกิในครอบครวัหรอืเพือ่นของเจา้หน้า

ทีร่ฐัหรอืตวัแทนขององคก์รการคา้ อย่างเชน่ 

ต าแหน่งในกจิการรว่มคา้และโอกาสในการใหค้ าปรกึษา 

 การบรจิาคงานกศุล 

 การมสีว่นรว่มทางการเมอืง 

 คา่รกัษาพยาบาล คา่ใชจ้า่ยในการศกึษา 

หรอืคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชวีติ 

 คา่เดนิทาง คา่อาหาร คา่ทีพ่กั คา่ชอ้ปป้ิง 

หรอืคา่ใชจ้า่ยดา้นความบนัเทงิ หรอื 

 โอกาสในการลงทุนหรอืตวัเลอืกหุน้ 

 

กฎหมายว่าดว้ยการตอ่ตา้นการทุจ

รติทีเ่กีย่วขอ้ง 

กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัเกีย่วกบัการปรา

บปรามการตดิสนิบน (ไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรอืเอกชน) รวมถงึ 

UKBA และกฎหมายตอ่ตา้นการทุจรติอืน่ ๆ ขององักฤษ FCPA 

และกฎหมายตอ่ตา้นการทุจรติอืน่ ๆ ของสหรฐัอเมรกิา 

กฎหมายตอ่ตา้นการทุจรติแหง่สหพนัธรฐัรสัเซยี 

กฎหมายของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ บรษิทัด าเนินการกจิกรรมตา่ง 

ๆ 
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ค าศพัท ์ ค าจ ากดัความ 

บรษิทั 
กลุม่บรษิทั Kaspersky Lab ทัง้หมด 

รวมทัง้นิตบุิคคลทัง้หมดทีอ่ยู่ในกลุ่มนีเ้ป็นรายบุคคล (ขึน้อยู่กบับรบิท) 

พนกังาน (พนกังานของบรษิทั) 

บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธใ์นระยะยาวหรอืช ัว่คราวกบับรษิทั 

ซึง่ไดล้งนามในสญัญาจา้งตามกฎหมายแพ่งกบับรษิทั 

และผูร้บัเหมาทีบ่รษิทัว่าจา้งโดยมสีว่นรว่มขององคก์รภายนอกทีเ่

กีย่วกบัการจดัหาบุคลากร 

ขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่ม่เหมาะสม 

ค าว่า “ขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่ม่เหมาะสม” 

ครอบคลุมถงึการช าระเงินทีก่ระท าอย่างไม่เหมาะสมในบรบิททาง

ธุรกจิ อย่างเชน่ (แตไ่มจ่ ากดัเพยีง) 

การจา่ยหรอืใหส้ิง่ทีม่คีา่แกเ่จา้หน้าทีข่องรฐัหรอืสว่นตวั 

หรอืนิตบุิคคลทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้ม เพือ่ทีจ่ะ: 

 

 อทิธพิลหรอืป้องกนัการกระท าของรฐับาลหรอืการกระท า

อืน่ ๆ อย่างเชน่ การใหร้างวลัตอ่สญัญา 

การก าหนดภาษหีรอืคา่ปรบั 

หรอืการยกเลกิสญัญาหรอืขอ้ผูกมดัทีม่อียู่ 

 ขอรบัใบอนุญาต หนงัสอือนุญาต 

หรอืการอนุญาตจากหน่วยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องร ั

ฐทีบ่รษิทัไม่มสีทิธไิดร้บั 

 รบัขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัเกีย่วกบัโอกาสทางธุรกจิ 

การเสนอราคา หรอืกจิกรรมของคูแ่ข่ง 

 มอีทิธพิลตอ่การไดร้บัรางวลัของสญัญา 

 มอีทิธพิลตอ่การยกเลกิสญัญาทีเ่ป็นผลเสยีตอ่บรษิทั หรอื 

 รกัษาขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่ม่เหมาะสมอืน่ ๆ 

หน่วยงานของรฐั 

หน่วยงานของรฐับาลระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค ระดบัทอ้งถิน่ หรอืรฐับาลอืน่ ๆ 

รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีงกระทรวงและส านักงาน บรกิาร 

หน่วยงานและแผนกดา้นโครงสรา้งของพวกเขา 

รวมทัง้หน่วยงานทางกฎหมายทัง้หมดทีค่วบคุมโดยรฐัหรอืตุลาการโดยตรงห

รอืโดยทางออ้ม ส าหรบัวตัถปุระสงคข์องนโยบายนี ้ นอกจากนี ้

ค านีย้งัประกอบดว้ยพรรคการเมอืงและองคก์รระหว่างประเทศ 
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ค าศพัท ์ ค าจ ากดัความ 

เจา้หน้าทีร่าชการ 

พนกังานหรอืเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานของรฐั 

ตลอดจนบุคคลหรอืนิตบุิคคลอืน่ทีท่ าหน้าทีต่ามขอ้เสนอ ค าขอ 

หรอืค าแนะน า หรอืเพือ่ประโยชนข์องหน่วยงานของรฐั 

 

2. บทบญัญตัทิ ัว่ไป 

บรษิทัมุ่งม ัน่ทีจ่ะรกัษาระดบัมาตรฐานทางจรยิธรรมในระดบัสูงสุดในการด าเนินธุรกจิ  

บรษิทัไม่ยอมรบัการทุจรติใด ๆ ในสว่นของสว่นตวัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั 

บรษิทัไม่เขา้รว่มในรูปแบบการจูงใจหรอืการช าระเงินทีผ่ดิจรรยาบรรณใด ๆ 

บรษิทัไม่มสีว่นรว่มหรอืไมย่อมรบักจิกรรมใด ๆ 

ทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายนีห้รอืกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้ง 

หา้มมใิหบ้รษิทั พนกังานของบรษิทั และตวัแทนของบรษิทัเสนอ ใหส้ญัญา อนุมตั ิ

ว่าจา้งหรอืมอบอ านาจโดยตรงหรอืผ่านทางคนกลางในการถา่ยโอนสิง่ทีม่คีา่แกเ่จา้หน้าทีข่องรฐั ตวัแทน 

หรอืพนกังานขององคก์รเชงิพาณิชยโ์ดยมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะมอีทิธพิลตอ่การกระท าของเขาหรอืเธอ 

(หรอืท าใหม้ ัน่ใจว่าไมม่กีารปฏบิตังิาน) และ/หรอืไดร้บัประโยชนเ์ชงิพาณิชยท์ีไ่ม่เหมาะสม 

หา้มมใิหบ้รษิทั พนกังานของบรษิทั และตวัแทนของบรษิทัใหค้วามยนิยอมทีจ่ะบรรลุหรอืไดร้บั 

เรยีกรอ้งหรอืไดร้บัโดยตรงหรอืผ่านทางคนกลาง การช าระเงินใด ๆ ในรูปของเงิน หลกัทรพัย ์

ทรพัยส์นิอืน่ ๆ ใหบ้รกิารเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรรมชาต ิใหส้ทิธิอ์ ืน่ ๆ เกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์

หรอืสิง่ของมคีา่อืน่ ๆ รวมทัง้ดา้นการเงิน ผลประโยชนอ์ืน่ ๆ ขอ้ไดเ้ปรยีบ หรอืสิง่ทีม่คีา่ 

หากเง่ือนไขส าหรบัความส าเรจ็ของการช าระเงินดงักล่าว ผลประโยชน ์

หรอืขอ้ไดเ้ปรยีบคอืคอมมชิช ัน่ของการกระท า 

การปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นทางการในผลประโยชนข์องพรรคทีใ่หไ้ว ้ เชน่เดยีวกบัการช าระเงิน 

ผลประโยชน ์

หรอืขอ้ไดเ้ปรยีบเหล่านีเ้ป็นคา่ตอบแทนโดยตรงหรอืโดยออ้มส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 

หา้มมใิหบ้รษิทั พนกังานของบรษิทั 

และตวัแทนของบรษิทัท าหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการตดิสนิบนภาครฐัหรอืเอกชน เชน่ 

การมอบสนิบนโดยตรงตามค าแนะน าของผูใ้หส้นิบนหรอืคนรบัสนิบน 

หรอืในทางอืน่เพือ่ชว่ยในการบรรลุหรอืตระหนกัถงึขอ้ตกลงระหว่างพวกเขาทีจ่ะไดร้บัและใหส้นิบน  

นโยบายนีถ้อืเป็นเอกสารเบือ้งตน้ของบรษิทัในขอบเขตของการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติ 

แตอ่ย่างไรกต็าม 

ไม่มกีารเรยีกรอ้งใหป้ฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่ครง่ครดัในการปฏบิตัติอ่พนกังานและตวัแทนของบรษิทั  

เอกสารภายในอืน่ ๆ 

มผีลใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจบุนัและจะมกีารน ามาใชใ้นอนาคตเกีย่วกบัเร ือ่งการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจริ

ตในสว่นทีบ่รษิทัเหน็ว่ามคีวามจ าเป็นและเพยีงพอในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการตอ่ตา้นการทุจรติ

ทีเ่กีย่วขอ้ง  ในกรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้ระหว่างนโยบายนีแ้ละนโยบายอืน่ ๆ ของบรษิทั 
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พนกังานจะตอ้งใชน้โยบายหรอืข ัน้ตอนทีจ่ ากดัมากทีสุ่ด  ในกรณีเชน่นี ้

โปรดแจง้ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการหรอืผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการประจ าทอ้งถิน่ของคณุเพือ่ใหเ้

ขาสามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ไดท้นัท่วงท ี แนะน าคณุท าตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสม และหากจ าเป็น 

ใหอ้ปัเดตนโยบายหรอืข ัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผูบ้รหิารของบรษิทัตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานของหลกัจรยิธรรมและดว้ยตวัอย่างสว่นตวัของพวกเขาใหส้ร ้

างทศันคตแิบบแน่วแน่ระหว่างพนกังานและตวัแทนของบรษิทัตอ่รูปแบบและขอ้บ่งชีข้องการทุจรติใด ๆ 

ซึง่จะตอ้งเป็นสว่นหน่ึงทีโ่อนไปไม่ไดข้องวฒันธรรมองคก์รและการด าเนินธุรกจิประจ าวนัของบรษิทั 

3. หลกัการพืน้ฐานของการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติของบรษิทั 

3.1. ความสอดคลอ้งในการใชน้โยบาย 

บรษิทัปฏบิตัติามกฎและหลกัการของบรษิทัทีร่ะบุโดยนโยบายนีแ้ละนโยบายอืน่ ๆ 

ของบรษิทัในขอบเขตของการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติอย่างเสมอตน้เสมอปลาย  

บรษิทัเผยแพรห่ลกัการของจรรยาบรรณทางธุรกจิและสง่เสรมิใหพ้นกังานและตวัแทนของบรษิทัปฏบิตัติา

มนโยบายนี ้

ในกรณีทีฝ่่าฝืนกฎของการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติโดยพนกังานและตวัแทนของบรษิทั 

บรษิทัจะตอ้งใชม้าตรการความรบัผดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัพวกเขา 

3.2. การควบคมุดา้นกฎหมายและการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดในขอบเขตของการปฏบิตัติาม 

บรษิทัปฏบิตัติามการแกไ้ขทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัขอ้ก าหนดเชงิบรรทดัฐานแหง่กฎหมายว่าดว้ยการตอ่ตา้นกา

รทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งและการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงักล่าวอย่างตอ่เน่ือง  

ค านึงถงึผลการควบคมุนัน้และและยดึหลกัปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดของการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติ 

บรษิทัใชม้าตรการเพือ่แนะน าการปรบัปรุงแกไ้ขในนโยบายปัจจบุนั 

3.3. การประเมนิความเสีย่งเป็นระยะ  

บรษิทัใชม้าตรการในการดาเนินการและลดความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการทุจรติเป็นประจ า 

และมาตรการเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพของระบบการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติในปัจจบุนั  

ค านึงถงึผลของการด าเนินมาตรการเหล่านี ้ และในกรณีทีจ่ าเป็น 

บรษิทัจะแกไ้ขนโยบายทีม่อียู่หรอืพฒันาและน าเสนอนโยบายเพิม่เตมิ  

มาตรการทีด่ าเนินการตอ้งตรงกบัลกัษณะของความเสีย่งทีค่น้พบในทางทีส่มเหตสุมผลและเป็นสดัสว่น 

3.4. การใหข้อ้มูลและการฝึกอบรม 

ส าเนาของนโยบายนีจ้ะมอบใหก้บัผูอ้ านวยการ พนกังาน และลูกจา้งทุกคนของบรษิทั 

และพนกังานทีม่สีญัญาจา้งทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงหรอืผ่านการจดัการพนกังานจากบุคคลทีส่าม  

การอปัเดตนโยบายทัง้หมดจะไดร้บัการเผยแพรภ่ายใน  นอกจากนี ้

นโยบายจะมใีหบ้รกิารผา่นทางเว็บไซตข์องบรษิทั และจะใหบ้รกิารแกต่วัแทนของบรษิทัท ัง้หมด 

เป็นอสิระหรอืมสีว่นรว่มจากผูเ้ชีย่วชาญภายนอกในขอบเขตของการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติ 

บรษิทัด าเนินการและสนบัสนุนโครงการฝึกอบรมแกพ่นกังานและตวัแทนของบรษิทัตามหลกัการและมาต
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รฐานการของการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติ 

จดัท าระบบการฝึกอบรมและดูแลเนือ้หาการฝึกอบรมในสภาพทีเ่ป็นปัจจบุนั 

3.5. การแตง่ต ัง้พนกังานทีร่บัผดิชอบ 

บรษิทัควรแตง่ต ัง้พนกังานทีม่หีน้าทีอ่ย่างเป็นทางการประกอบดว้ยการใชน้โยบายนีแ้ละนโยบายอืน่ ๆ 

ของบรษิทั ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติ ("ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการ") 

นอกจากนี ้

บรษิทัจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารแตง่ต ัง้ผูจ้ดัการก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีบ่รษิทัย่อยในประเ

ทศของตน เพือ่ทีจ่ะแนะน าและรกัษาระบบการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติในระดบัทอ้งถิน่ 

ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรงกบัผูอ้ านวยการท ัว่ไปของบรษิทั 

และมอี านาจและทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการด าเนินการ การบ ารุงรกัษา 

และการปรบัปรุงของระบบการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติภายในบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ในกรณีทีพ่นกังานของบรษิทัมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัเนือ้หาของนโยบายนี ้

รวมถงึค าถามเกีย่วกบัการตคีวามบทบญัญตัใิด ๆ 

รวมทัง้ขอ้สงสยัเกีย่วกบัความถูกตอ้งตามกฎหมายหรอืลกัษณะตามหลกัจรยิธรรมของการกระท าของเขา

หรอืเธอ การประยุกตใ์ชแ้ละการปฏบิตัติามหลกัการปฏบิตัติามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายนี ้

รวมถงึค าถามเกีย่วกบัการบงัคบัใชห้ลกัการดงักล่าวในสถานการณห์รอืกระบวนการทางธุรกจินีข้องบรษิ ั

ท 

พนกังานจะตอ้งตดิตอ่ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการหรอืผูจ้ดัการก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑป์ระจ าทอ้

งถิน่เพือ่ขอค าแนะน า 

ในกรณีทีต่วัแทนของบรษิทัมคี าถามเหล่านี ้

ขอแนะน าใหส้อบถามผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัหรอืผูจ้ดัการก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณ

ฑป์ระจ าทอ้งถิน่ส าหรบัค าชีแ้จง 

3.6. การรายงานของผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการ 

ตามพืน้ฐานเบือ้งตน้และตามความจ าเป็น 

ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการจะตอ้งรายงานตอ่ผูอ้ านวยการท ัว่ไปของบรษิทัเกีย่วกบักระบวนการในการ

ด าเนินการและ/หรอืการปรบัปรุงระบบกการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติ เกีย่วกบัการละเมดิใด ๆ 

ทีเ่ปิดเผยระหว่างชว่งเวลาการรายงาน การตรวจสอบภายในทีด่ าเนินการ 

ขอ้บกพรอ่งของการควบคมุการปฏบิตัติามภายในและมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเร ือ่งนี ้

รวมทัง้เกีย่วกบัสถานะท ัว่ไปของการท างานและประสทิธภิาพของระบบการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจริ

ตภายในบรษิทั 

ผูจ้ดัการก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑป์ระจ าทอ้งถิน่จะตอ้งอยู่ใตบ้งัคบับญัชาผา่นทางสายการปฏบิตังิาน

โดยตรงกบัผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการทีจ่ะตอ้งท าการรายงาน 

3.7. การจดัต ัง้และการรกัษาชือ่เสยีงของบรษิทั 
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บรษิทัควรใชค้วามพยายามทีเ่หมาะสมเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่บุคคลทีไ่ดร้บัทราบว่าตนมสีว่นเกีย่วขอ้งหรอืมสีว่

นรว่มในกจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายจะไม่ไดเ้ขา้รบัต าแหน่งผูบ้รหิารหรอือนุญาตใหเ้ขา้รว่มกบัหน่วยงานบรหิ

ารของบรษิทั 

ผูบ้รหิารของบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบตอ่การบ ารุงรกัษาและประสทิธภิาพของระบบองคก์รโดยรวมของการปฏิ

บตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติ 

และนอกจากนีเ้พือ่ใหม้ ัน่ใจว่าการด าเนินการและการกระท าการควบคมุและข ัน้ตอนของระบบการปฏบิตัติ

ามการตอ่ตา้นการทุจรติในขอบเขตความสามารถดา้นการปฏบิตังิาน 

พนกังานของบรษิทัโดยไมค่ านึงถงึต าแหน่งทีพ่วกเขาถอืเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่การปฏบิตัติามหลกัการและข้

อก าหนดของนโยบายนีแ้ละกฎหมายว่าดว้ยการตอ่ตา้นการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การกระท า 

(การละเวน้การกระท า) ของบุคคลทีเ่ป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ่ผูท้ีล่ะเมดิหลกัการและขอ้ก าหนดเหล่านี ้

4. ประเดน็เฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติ 

4.1. การควบคมุการปฏบิตัติามสญัญา 

ในกรณีทีก่ าหนดโดยนโยบายของบรษิทั 

สญัญาทีบ่รษิทัท ากบับุคคลทีส่ามจะตอ้งมองเหน็ภาระผูกพนัของคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายเพือ่ปฏบิตัติามกฎหม

ายว่าดว้ยการตอ่ตา้นการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้ง (ขอ้ตอ่ตา้นการทุจรติ) ตามค าทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทั  

นอกจากนี ้ สญัญาตอ้งระบุถงึสทิธขิองบรษิทัในการระงบัการยกเลกิฝ่ายเดยีวอย่างทนัททีนัใด 

ในกรณีทีม่กีารละเมดิขอ้ผูกพนัทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัการตอ่ตา้นการทุจรติ 

ในกรณีทีก่ าหนดโดยนโยบายของบรษิทั 

สญัญาทีบ่รษิทัท ากบับุคคลทีส่ามเชน่เดยีวกนัจะตอ้งพจิารณาถงึสทิธขิองบรษิทัในการด าเนินการตรวจส

อบเอกสารทางการเงินและเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2. การตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะของคูค่า้ทางธุรกจิและพนกังาน 

บรษิทัควรใชค้วามพยายามทีเ่หมาะสมเพือ่ลดความเสีย่งทีเ่กดิจากการมปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลทีส่าม 

รวมถงึธุรกจิ แรงงาน และความสมัพนัธอ์ืน่ ๆ กบับุคคลหรอืนิตบิุคคล 

เพือ่จดุประสงคนี์ ้

บรษิทัไดม้กีารพฒันาและรกัษาขัน้ตอนส าหรบัการตรวจสอบเกีย่วกบัพนกังานและคูค่า้ทางธุรกจิ 

(นิตบิุคคลและบุคคล) และกบับุคคลทีบ่รษิทัวางแผนทีจ่ะท าสญัญาดว้ย  นอกจากนี ้

บรษิทัไดด้ าเนินการการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะของคูค่า้ทางธุรกจิเป็นระยะ ๆ 

ซึง่บรษิทัไดท้ าสญัญาระยะยาว (อยู่มานานกว่าหน่ึงปี) 

ขัน้ตอนการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะเกีย่วกบัคูค่า้และพนกังานมเีป้าหมายดงัตอ่ไปนี:้ 

 การประเมนิความจ าเป็นในการว่าจา้งคู่คา้ทางธรุกจิ 

พนักงานเพือ่วตัถุประสงคใ์นการว่าจา้งนีใ้นการเปรยีบเทยีบกบัรายการทีค่ลา้ยคลงึกนัของบรษิทั 

 การประเมนิความมชี ือ่เสยีงโดยรวมของพนักงานหรอืคู่คา้ เจา้ของ 

และบุคคลส าคญัในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการตอ่ตา้นการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 การคน้หาว่ามกีารละเมดิหาวา่มกีารละเมดิกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งทีผ่่านมาในอดตีหร ื

อไม่ 

 การก าหนดว่าพนักงานทีม่ศีกัยภาพหรอืคู่คา้ทางธรุกจิมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัและหน่วยงานของรฐั

บาล ซึง่อาจมอีทิธพิลตอ่คู่คา้หรอืบรษิทัทีม่ขีอ้ไดเ้ปรยีบเชงิพาณิชยท์ีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่ 

 การประเมนิผลกระทบของการเกีย่วขอ้งกนัเหล่านีบ้นความชอบดว้ยกฎหมายในการท าสญัญากบัคู่คา้ทางธรุกจิ

จากมุมมองของกฎหมายว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การประเมนิความสมเหตุสมผลเชงิพาณิชยแ์ละพืน้ฐานของราคาตลาดส าหรบัธรุกรรมทีเ่สนอ   

สญัญาณอนัตรายของการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติใด ๆ 

ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการทบทวนการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะจะตอ้งท าตามความพงึพอใจของผูจ้ดัการฝ่

ายก ากบัดูแลกจิการประจ าทอ้งถิน่กอ่นทีจ่ะเขา้สูห่รอืด าเนินการความสมัพนัธอ์ย่างเป็นทางการตอ่ 

ค าแถลงในขอ้ 4.2 นีข้องนโยบายครอบคลุมถงึผูร้บัเหมาภายใตธุ้รกรรมส าหรบัการควบรวมกจิการ 

การเขา้ซือ้กจิการหรอืการจดัต ัง้กจิการรว่มคา้ และอืน่ ๆ  นอกจากนี ้

ยงัขึน้อยู่กบัการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะเป็นนิตบุิคคล สดัสว่นการเป็นเจา้ของหรอืสทิธใินการควบคมุ 

(ทางตรงหรอืทางออ้ม) ซึง่บรษิทัไดม้าจากการท ารายการดงักล่าว 

4.3. ของขวญัและคา่ใชจ้า่ยในการใหบ้รกิาร 

การตดัสนิใจทางธุรกจิของบรษิทัและคูค่า้จะตอ้งเป็นไปในทศิทางทีเ่ป็นรูปธรรมโดยไม่ไดร้บัอทิธพิลจากข

องขวญัหรอืของทีร่ะลกึ  

ของขวญัขนาดเล็กทีเ่หมาะสมหรอืท่าทางของความกตญัญูบางคร ัง้อาจเป็นวธิทีีเ่หมาะสมส าหรบันกัธุรกิ

จในการแสดงความเคารพตอ่กนัและกนั  แมก้ระนัน้โดยไม่ค านึงถงึคณุคา่ การใหห้รอืรบัของขวญั อาหาร 

ความบนัเทงิ หรอืการไดร้บัประโยชนด์า้นการบรกิารอืน่ ๆ 

จะตอ้งไม่กระท าโดยมเีจตนาทีม่อีทิธพิลอย่างไม่ถูกตอ้งตอ่เจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืบุคคลอืน่ใดทีท่ าธุรกจิกบั

บรษิทั 

ของขวญัและคา่ใชจ้า่ยในการบรกิารของบรษิทั 

(ของขวญัทีพ่นกังานและตวัแทนของบรษิทัอาจมอบในนามของและ/หรอืคา่ใชจ้า่ยของบรษิทัตอ่บุคคลห

รอืนิตบุิคคลอืน่ หรอืพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานของบรษิทัอาจไดร้บัจากบุคคลอืน่ 

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง) ตอ้งเป็นไปตามเกณฑต์อ่ไปนี:้ 

1. ไม่ไดก้ระท าโดยมเีจตนาทีจ่ะมอีทิธพิลตอ่ผูร้บัเพือ่ใหไ้ดม้าหรอืรกัษาขอ้ไดเ้ปรยีบทางธรุกจิทีไ่ม่เหมาะสมต่อบรษิั

ทหรอืบุคคลหรอืหน่วยงานอืน่ใด 

หรอืเป็นการแลกเปลีย่นอย่างชดัแจง้หรอืโดยปรยิายส าหรบัความชืน่ชอบหรอืผลประโยชน ์

หรอืเพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ทีไ่ม่สจุรติ 

2. จะตอ้งไม่ไดห้า้มโดยกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจรติทีใ่ชบ้งัคบักบับรษิทัและผูร้บั 

3. จะตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผูร้บัในการตดัสนิใจทีเ่ป็นกลางและเป็นธรรมในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเป็นทางการ และไม่ตอ้งมภีาระผกูพนัทางศลีธรรมต่อผูร้บั 
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4. จะตอ้งไม่มคี่าตอบแทนทีซ่อ่นอยู่ส าหรบัการไดข้อ้ไดเ้ปรยีบเชงิพาณิชยท์ีไ่ม่เหมาะสม รวมถงึบรกิาร การกระท า 

การละเลยหรอืการตดัสนิใจใด ๆ 

และตอ้งไม่แสดงความพยายามทีจ่ะใชอ้ทิธพิลตอ่ผูร้บัโดยมเีป้าหมายทีผ่ดิกฎหมายหรอืผดิจรรยาบรรณ  

5. จะตอ้งเป็นเหตุผลทีส่มเหตสุมผลและไม่ใชร่ายการทีห่รหูราแยกกนัหรอืรว่มกนั 

ถา้ของขวญัหรอืการช าระเงนิท ากบับุคคลมากกว่าหน่ึงคร ัง้ 

6. จะตอ้งไม่กอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่ช ือ่เสยีงของบรษิทัในกรณีทีม่กีารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัของขวญัหรอืค่าใชจ้า่

ยในการบรกิารดงักล่าว 

7. ไม่ขดัตอ่หลกัการและขอ้ก าหนดของนโยบายนีแ้ละนโยบายอืน่ ๆ 

ของบรษิทัในขอบเขตของการปฏบิตัติามการตอ่ตา้นการทุจรติอย่างเสมอตน้เสมอปลาย 

8. จะตอ้งมกีารเสนอและยอมรบัในลกัษณะทีโ่ปรง่ใสและไม่ถูกเรยีกรอ้ง 

9. จะตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนุมตัภิายในบรษิทั 

เกณฑท์ีร่ะบุจะตอ้งใชก้บัคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัองคก์รในนามของและ/หรอืคา่ใชจ้า่ยของบรษิทัในการจดักจิ

กรรมทีมุ่่งจูงใจ การเกบ็รกัษาหรอืการพฒันาลูกคา้ รวมทัง้เหตกุารณต์า่ง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสือ่สารกบัสาธารณชน สือ่มวลชน และสงัคมอาชพี 

กอ่นการเสรจ็สิน้การช าระเงินหรอืการบรจิาคของรางวลัใด ๆ ทีเ่กนิจ านวนเงิน 

(รว่มกนัระหว่างระยะเวลาหน่ึงปีหรอืแยกตา่งหาก) 100 เหรยีญสหรฐัใหก้บับุคคลทีส่าม 

รวมถงึเจา้หน้าทีข่องรฐั ในนามของและ/หรอืคา่ใชจ้า่ยของบรษิทั 

พนกังานตอ้งตดิตอ่ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการประจ าทอ้งถิน่และใหข้อ้มูลโดยละเอยีดเกีย่วกบัของขว ั

ญทีเ่สนอหรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

ทีจ่า่ยเพือ่ใหไ้ดร้บัการยนืยนัเกีย่วกบัความถูกตอ้งตามกฎหมายและการยอมรบัของการช าระเงินหรอืของ

ขวญัดงักล่าว  ของขวญัทีเ่ป็นสญัลกัษณ ์ อย่างเชน่ ปากกาหรอืปฏทินิทีม่โีลโกข้องบรษิทั 

ไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการ   

ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการจะมสีทิธยิกเลกิการถ่ายโอนของขวญัหรอืการจา่ยค่าใชจ้า่ยหากผูก้ระท าความผดิระบุว่าก

ารกระท าดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 

หรอืกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่การละเมดิกฎหมายว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งแกบ่รษิทั 

ไม่อนุญาตใหม้อบของขวญัในนามของบรษิทั พนกังาน 

และตวัแทนของบรษิทัแกบุ่คคลทีส่ามในรูปของเงินทุน ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรอืไม่ 

เชน่เดยีวกบัของของเทยีบเท่า (ตวัอยา่งเชน่ เชค็ บตัรของขวญั หลกัทรพัย ์ และอืน่ ๆ)  นอกจากนี ้

ตามกฎทัว่ไปจะไม่อนุญาตใหจ้า่ยคา่ต ัว๋เครือ่งบนิและคา่เดนิทางส าหรบัคูส่มรส 

สมาชกิในครอบครวัคนอืน่ ๆ หรอืแขกอืน่ ๆ ของเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืบุคคลทีส่ามรายอืน่ 

พนกังานสามารถรบัของขวญัเล็ก ๆ น้อย ๆ 

และช าระคา่ใชจ้า่ยในการบรกิารดว้ยคา่แบบพอประมาณจากบุคคลทีส่ามซึง่พนกังานมสีว่นรว่มในการ

ท างานใหแ้กบ่รษิทัภายใตเ้ง่ือนไขดงัตอ่ไปนี:้  

 การยอมรบัของขวญัหรอืค่าใชจ้า่ยในการบรกิารจะไม่กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์กพ่นักงานเกีย่ว

กบัหนา้ทีร่าชการของตนในบรษิทั และจะไม่ส่งผลตอ่การปฏบิตัหินา้ทีด่งักล่าว 
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 พนักงานเชือ่มั่นโดยสุจรติวา่ผูบ้รจิาคไม่ไดม้เีจตนาทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อการปฏบิตังิานของพนักงานในหนา้ทีอ่ย่

างเป็นทางการ 

พนกังานตอ้งไม่เรยีกรอ้งหรอืขอของขวญั 

พนักงานมหีนา้ทีต่อ้งแจง้ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดแูลกจิการหากไดร้บัของขวญัหรอืการช าระคา่ใชจ้า่ยโดยบุคคล

ทีส่ามเป็นจ านวนเงนิมากกวา่ 100 เหรยีญสหรฐั (หรอืคณุภาพของจ านวนเงนิน้ันในสกลุเงนิทอ้งถิน่) 

4.4.  การตอบแทนเจา้หน้าทีข่องรฐั 

อาจเป็นเร ือ่งชอบธรรมทีจ่ะรกัษาเจา้หนา้ทีข่องรฐัในปัจจบุนัหรอือดตีไวเ้ป็นพนักงานหรอืเป็นคูค่า้ทางธรุกจิขอ

งบรษิทั  อย่างไรกต็าม การด าเนินการดงักล่าวตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั  

ความสมัพนัธด์งักลา่วตอ้งมโีครงสรา้งเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติที่

เกีย่วขอ้ง และกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอืน่ ๆ ของเขตอ านาจศาลทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมทัง้ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัเจา้หน้าทีข่องรฐั 

ไม่มคีวามสมัพนัธด์งักล่าวอาจมกีารเจรจาหรอืตกลงโดยไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกิ

จการ 

4.5. การสนบัสนุนและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

นโยบายและข ัน้ตอนการปฏบิตัอิืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายนี ้

บรษิทัไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัหาเงินทุนและไม่มสีว่นรว่มในรูปแบบอืน่ใดในกจิกรรมการกศุลและ/หรอืการสนบัสนุ

นเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการไดร้บัสทิธพิเิศษหรอืความเอนเอยีงทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางธุรกจิ 

กจิกรรมทางการเงินท ัง้หมดของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหก้ารสนบัสนุนหรอืกจิกรรมการกศุลจะไดร้บักา

รบนัทกึรายละเอยีดและในลกัษณะทีน่่าเชือ่ถอืในการบนัทกึบญัช ี

โครงการทีไ่ดต้ระหนกัถงึจะไดร้บัการประสานงานล่วงหน้า 

ขัน้ตอนการตรวจสอบการบรจิาคเพือ่การกศุลชว่ยใหม้ ัน่ใจไดใ้นระดบัทีเ่หมาะสมว่าการบรจิาคนัน้ไม่ไดเ้

ป็นรูปแบบการปกปิดการตดิสนิบน 

กอ่นทีบ่รษิทัหรอืพนกังานของบรษิทัจะด าเนินการในนามของและ/หรอืคา่ใชจ้า่ยใด ๆ 

ของบรษิทัส าหรบัการบรจิาคเงินจ านวนมากกวา่ 100 

เหรยีญสหรฐัจ าเป็นตอ้งปรกึษาผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการ 

ซึง่เป็นผูม้สีทิธิร์ะงบัการช าระเงินหลงัจากด าเนินการการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะทีเ่หมาะสมในการปฏบิ ั

ตติามกฎหมายว่าดว้ยการตอ่ตา้นการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.6. กจิกรรมในการจดัหาเงินทางการเมอืง 

บรษิทัไม่ไดใ้หเ้งินทุนและไม่สนบัสนุนหรอืสง่เสรมิใหพ้รรคการเมอืงหรอืสมาชกิของพรรคการเมอืงอืน่ใด 

รวมถงึผูส้มคัรต าแหน่งทางการเมอืง แคมเปญการเลอืกต ัง้ หรอืเหตกุารณท์างการเมอืง 

หรอืองคก์รหรอืการเคลือ่นไหวทางการเมอืงใด ๆ   

4.7. การช าระเงินผ่านคนกลางเพือ่ประโยชนข์องบุคคลทีส่าม 

บรษิทั พนกังานและตวัแทนของบรษิทัไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้รว่มกบับุคคลทีส่ามเพือ่ด าเนินการใด ๆ 

ทีข่ดัตอ่หลกัการและขอ้ก าหนดของนโยบายนีห้รอืมาตรฐานของกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทุจรติทีเ่
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กีย่วขอ้ง การด าเนินการดงักล่าวโดยบุคคลทีส่ามอาจเปิดเผยบรษิทั 

แมว้่าจะไม่มคีวามรูห้รอืความตระหนกัทีแ่ทจ้รงิกต็าม 

บรษิทั พนกังานและตวัแทนของบรษิทัไม่ไดร้บัอนุญาตใหช้ าระเงินเพือ่ชว่ยเหลอืบุคคลทีส่าม 

หากมขีอ้สงสยัว่าการช าระเงินนีท้ ัง้หมดหรอืบางสว่นจะถูกน ามาใชเ้พือ่รบัสนิบนขา้ราชการหรอืตวัแทน 

หรอืพนกังานขององคก์รเชงิพาณิชย ์

บรษิทัจะตรวจสอบความสมเหตสุมผลและเหตผุลในการช าระเงินหรอืบทบญัญตัอิืน่ใดตอ่บุคคลทีส่ามเพือ่

ป้องกนัและ/หรอืคน้พบการละเมดิตามทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบับรษิทัในกจิกรรมทีเ่สยีหาย  

ความสมัพนัธท์างการคา้ท ัง้หมดกบัคนกลางของบุคคลทีส่ามจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูจ้ดัการฝ่ายก าก ั

บดูแลกจิการ และความสมัพนัธท์ ัง้หมดตอ้งอยู่ในรูปแบบของขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร  

4.8.  การอ านวยความสะดวกในการช าระเงิน 

นโยบายนีห้า้ม “การอ านวยความสะดวกในการช าระเงิน” เชน่ 

การช าระเงินทีไ่ม่เป็นทางการเพือ่ใหไ้ดร้บัหรอืเรง่ (เรง่รดั) การด าเนินการตามขัน้ตอนของรฐับาล เชน่ 

การกระท าทีโ่ดยปกตแิละโดยทัว่ไปของเจา้หน้าทีข่องรฐั (เชน่ การประมวลผลเอกสารของรฐับาล 

อย่างเชน่ ใบอนุญาต วซีา่ ฯลฯ) 

4.9. หนงัสอืและบนัทกึ 

พนกังานหรอืตวัแทนไม่ไดร้บัอนุญาตใหล้งนามในนามของบรษิทัส าหรบัการท าธุรกรรมใด ๆ 

ทีม่เีจตนาฉ้อโกงหรอืมคีวามรูค้วามเขา้ใจว่าการท าธรุกรรมหรอืการช าระเงินแตกตา่งจากค าอธบิายในเอ

กสารยนืยนั หรอืชีแ้จงการท าธุรกรรมหรอืการช าระเงิน 

เพือ่ใหก้ารด าเนินการตามขอ้หา้มนี ้ การด าเนินการทางการเงินท ัง้หมด 

กการผ่านรายการและรายการทางบญัชจีะตอ้งไดร้บัการบนัทกึอย่างน่าเชือ่ถอืและมรีายละเอยีดในหนงัสอื

และบนัทกึของบรษิทัอย่างเพยีงพอ และตอ้งไดร้บัการจดัท าเป็นเอกสารและเขา้ถงึไดเ้พือ่การตรวจสอบ 

การช าระเงินใด ๆ 

ใหก้บัตวัแทนบุคคลทีส่ามจะตอ้งด าเนินการไปยงับญัชธีนาคารทีถ่อืโดยตวัแทนดงักล่าวในประเทศทีม่กีาร

จดัหาสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืประเทศทีต่วัแทนไดล้งทะเบยีนไว ้  คา่ใชจ้า่ยใด ๆ 

ทีพ่นกังานหรอืตวัแทนของบรษิทัไดเ้รยีกรอ้งการช าระเงินคนื รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยใด ๆ 

ของบรษิทัทีใ่ชใ้นการด าเนินงานดว้ยเงินสด 

จะตอ้งไดร้บัการยนืยนัในรูปแบบเอกสารโดยใชเ้อกสารหลกัทีถู่กตอ้ง รวมถงึใบเสรจ็รบัเงินตน้ฉบบั 

ใบแจง้หนี ้ หรอืเอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ค าขอคนืเงินส าหรบัการชดใชค้า่ใชจ้า่ยใด ๆ 

ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานทีร่อ้งขอการช าระเงิน 

4.10. การตรวจสอบและการควบคมุ 

บรษิทัด าเนินการตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอกของกจิกรรมทางการเงินและธรุกจิของบรษิทัเป็นประจ า 

อกีท ัง้ยงัด าเนินการควบคมุความสมบูรณแ์ละความถูกตอ้งของการบนัทกึการด าเนินธุรกจิท ัง้หมดไวใ้นห

นงัสอื 
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รวมทัง้บนัทกึและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละเอกสารเกีย่วกบับรรทดัฐานภายในขอ

งบรษิทั รวมถงึหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดทีก่ าหนดโดยนโยบายนี ้ 

ในฐานะสว่นหน่ึงของกระบวนการควบคมุภายในของบรษิทั 

การตรวจสอบจะด าเนินการตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวส้ าหรบัการด าเนินงานของกระบวนการทางธุรกจิ 

รวมถงึการตรวจสอบความถูกตอ้งตามกฎหมายของการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยข์อง บรษิทั 

และเหตผุลทางเศรษฐกจิของพวกเขา ความถูกตอ้งของคา่ใชจ้า่ย 

รวมถงึการยนืยนัตามเอกสารทางบญัชหีลกัและการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของนโยบายนี ้

4.11. การแจง้ขอ้มูลเกีย่วกบัการละเมดิ 

พนกังานและตวัแทนทุกคนของบรษิทัทีต่ระหนกัถงึขอ้เท็จจรงิ (หรอืหมายถงึสญัญาณทีช่ีไ้ป) 

เกีย่วกบัการละเมดิหรอืความชอบในการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของนโยบายนี ้

และ/หรอืกฎหมายตอ่ตา้นการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งโดยพนกังานหรอืตวัแทนของบรษิทั 

รวมถงึบุคคลทีส่ามจะตอ้งแจง้เร ือ่งนีด้ว้ยวธิใีดวธิหีน่ึงดงัตอ่ไปนี:้ 

1. โดยแจง้ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงหรอืถา้หากการสือ่สารดงักล่าวเกีย่วขอ้งกบัการกระท าของผูบ้งัคบั

บญัชาโดยตรง ใหแ้จง้ตอ่ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงกวา่ 

2. ผ่าน “สายดว่น” ของบรษิทัหรอืสง่ขอ้ความไปยงัทีอ่ยู่นีโ้ดยตรง: infosec@kaspersky.com 

ซึง่สามารถท าไดโ้ดยไม่ตอ้งระบุตวัตน (จากทีอ่ยู่อเีมลภายนอก) 

3. โดยแจง้ตอ่ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัหรอืผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการประจ าทอ้ง

ถิน่ 

ภายในขอบเขตของอ านาจของตน 

บรษิทัตอ้งด าเนินการเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าไดม้กีารคุม้ครองพนกังานทีร่ายงานการละเมดิหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบั

การละเมดิขอ้ก าหนดของนโยบายนี ้

และ/หรอืกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งต ัง้แตก่ารข่มเหงหรอืรูปแบบอืน่ ๆ 

ของการเลอืกปฏบิตัใินสว่นของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูท้ีร่ายงานไดท้ า   

นอกจากนี ้ บรษิทัรบัประกนัว่าจะไม่มกีารรบัผดิชอบตอ่พนกังานของบรษิทั (โดยถูกไล่ออก ลดระดบั 

หกัเงินโบนสั เป็นตน้) หากพนกังานรายงานการทุจรติซึง่เชือ่ว่าเป็นจรงิดว้ยความสุจรติ 

หรอืหากลูกจา้งปฏเิสธทีจ่ะใหห้รอืรบัสนิบนหรอืใหก้ารไกล่เกลีย่ในการกระท าการตดิสนิบน 

รวมทัง้หากการปฏเิสธดงักล่าวสง่ผลใหบ้รษิทัสูญเสยีก าไร 

หรอืไม่มขีอ้ไดเ้ปรยีบทางการคา้หรอืการแข่งขนั  

การโตก้ลบัอาจสง่ผลใหเ้กดิการลงโทษทางวนิยัและรวมถงึการเลกิจา้ง  

การรบัประกนัของบรษิทัมสีทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธการระงบัพนกังานทีร่บัผดิชอบซึง่ไม่ครอบคลุมถงึพนกังานทีผ่ดิ 

หรอืในกรณีทีก่ารตรวจสอบภายในพสูิจนไ์ดว้่ารายงานทีเ่ป็นปัญหานัน้จงใจเป็นเท็จ 

หรอืเป็นการกล่าวเท็จหรอืหมิน่ประมาท 

5. ความรบัผดิ 

ตราบเท่าทีบ่รษิทัอาจตอ้งรบัผดิชอบตอ่การมสีว่นรว่มของพนกังานและตวัแทนของบรษิทั 

รวมทัง้บุคคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในกจิกรรมทุจรติ 
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ส าหรบัแตล่ะขอ้สงสยัทีถู่กตอ้งหรอืกรณีการทุจรติทีส่รา้งขึน้ 

การสบืสวนภายในจะด าเนินการตามหลกัเกณฑข์องบรษิทัทีก่ าหนดขัน้ตอนส าหรบัการด าเนินการสอบส

วนดงักล่าวในบรบิททีไ่ดร้บัอนุญาตโดยกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

บุคคลทีม่คีวามผดิในการฝ่าฝืนนโยบายนีแ้ละกฎหมายตอ่ตา้นการทุจรติทีใ่ชบ้งัคบัอาจตอ้งเผชญิกบัโทษ

ทางวนิยั การบรหิาร กฎหมายแพง่ หรอืความผดิทางอาญาตามความมุ่งม ัน่ของบรษิทั 

หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืหน่วยงานอืน่ ๆ 

ในขัน้ตอนและในบรเิวณทีก่ าหนดโดยเอกสทิธิข์องบรษิทั 

กระบวนการภายในและในกรณีทีเ่หมาะสมและมเีหตอุนัควร 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทุจรติทีใ่ชบ้งัคบัได ้อกีท ัง้กฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ 


