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นโยบายต่อต้านการทุจริตของ MacLean-Fogg
วันทีมีผลบังคับใช ้:

1 ตุลาคม 2560

เจ ้าของ: ผู ้อํานวยการทีปรึกษา

มาตรฐานของเรา:
เราชัดเจนในจุดยืนของเรา:
มุง่ มันทีจะดํ าเนินธุรกิจให ้สอดคล ้องกับมาตรฐานสูงสุดด ้านจริยธรรม
และห ้ามการติดสินบนและการทุจริตทุกรูปแบบ

MacLean-Fogg

1. ว ัตถุประสงค์
บริษัท MacLean-Fogg รวมถึงสํานักงานสาขาและหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท (รวมเรียกว่า "MacLeanFogg"
หรือ
"บริษัท")
มุง่ มันทีจะทําธุรกิจด ้วยความซือสัตย์และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทังหมด
ความสําเร็จระยะยาวของบริษัทจะขึนอยูก
่ บ
ั ความสามารถของเราในการสร ้างนวัตกรรมด ้านวิศวกรรมเพือช่วย
แก ้ไขปั ญหาให ้ลูกค ้าของเราในราคาทีเป็ นธรรม
ตรงต่อเวลา
และมีคณ
ุ ภาพระดับโลก
ในขณะทียังคงเป็ นพลเมืองธุรกิจทีมีความรับผิดชอบ
ด ้วยเหตุนี
MacLean-Fogg
จะดํ าเนินธุรกิจให ้สอดคล ้องกับกฎหมายและระเบียบข ้อบังคับทีมีทงหมด
ั
รวมถึงกฎหมายป้ องกันการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ
("FCPA")
กฎหมายป้ องกันการทุจริตของเจ ้าพนักงานในต่างประเทศของแคนาดา ("CFPOA") กฎหมายการติดสินบน
("UKBA")
และกฎหมายและระเบียบข ้อบังคับต่อต ้านการติดสินบนและการทุจริตทีคล ้ายกันซึงบัญญัตไิ ว ้โดยประเทศอืน
ๆ ทีเราทําธุรกิจด ้วย (รวมเรียกว่า "กฎหมายต่อต ้านการทุจริต")
นโยบายต่อต ้านการทุจริต ("นโยบาย") ห ้ามการติดสินบนต่อเจ ้าหน ้าทีของรัฐในประเทศและต่างประเทศ
เช่นเดียวกับการติดสินบนภาคเอกชน
(พาณิชย์)
รวมถึงการเสนอ
สัญญาว่าจะให ้
อนุญาต
หรือมอบสิงใดก็ตามทีมีมล
ู ค่าให ้แก่ลก
ู ค ้า
คูค
่ ้าทางธุรกิจ
ผู ้ขาย
หรือบุคคลทีสามอืน
ๆ
เพือโน ้มน ้าวหรือให ้รางวัลการปฏิบต
ั งิ านทีไม่เหมาะสม สําหรับกิจกรรมใด ๆ ทีเชือมต่อกับธุรกิจของเรา
่ ทลงโทษทีรุนแรงทังทางแพ่งและอาญา
การฝ่ าฝื นกฎหมายต่อต ้านการทุจริตอาจนํ าไปสูบ
รวมถึงโทษจําคุกสําหรับผู ้เข ้าร่วม
เช่นเดียวกับชือเสียงทีเสียหายของแบรนด์
MacLean-Fogg
การฝ่ าฝื นนโยบายนีหรือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
อาจะส่งผลให ้เกิดการลงโทษทางวินัย
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่ การบอกเลิกจ ้างงาน
2. ขอบเขต
นโยบายนีมีผลใช ้กับการปฏิบต
ั ก
ิ ารทัวโลกของบริษัท
นโยบายนีมีผลใช ้กับผู ้บริหาร
เจ ้าหน ้าที
และพนักงานทุกคนของบริษัท
("พนักงาน")
เช่นเดียวกับตัวแทน
ทีปรึกษา
คูค
่ ้าในกิจการร่วมค ้า
ผู ้จัดจําหน่าย และผู ้แทนบุคคลทีสามอืนใด ("บุคคลทีสาม") ทีดําเนินธุรกิจเพือหรือในนามของบริษัท
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3. นโยบาย
A. โดยทวไป
ั
พนักงานและบุคคลทีสามทีทํางานในนามของบริษัทจะต ้องไม่ให ้ จ่าย สัญญาว่าจะให ้ เสนอ อนุญาต
ิ
หรือพยายามจ่ายสงใดก็
ตามทีมีมล
ู ค่า ไม่วาทางตรงหรือทางอ ้อม (ผ่านบุคคลทีสาม) ให ้แก่ผู ้ใดก็ตาม
(เจ ้าหน ้าทีของรัฐหรือบุคคล/นิตบ
ิ ค
ุ คลเอกชน)
เพือโน ้มน ้าวบุคคลดังกล่าวให ้ช่วยเหลือบริษัทให ้ได ้มาซึงข ้อได ้เปรียบทางธุรกิจทีไม่เหมาะสม
ิ งต่อไปนี:
"สิงใดก็ตามทีมีมล
ู ค่า" อาจจะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่สงดั







โอกาสทางธุรกิจ
เงินสด สิงเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ) หรือเงินกู ้
การจ่ายเงินสําหรับของขวัญ มืออาหาร การเดินทางและสิงบันเทิงทีไม่เหมาะสม
(ดูด ้านล่าง)
ความช่วยเหลือ รวมถึงข ้อเสนอการจ ้างงานหรือการฝึ กงาน
การบริจาคให ้องค์กรการกุศลภายใต ้สังกัดหรือได ้รับการสนับสนุนโดยบุคคลทีสาม หรือ
การสนับสนุนช่วยเหลือทางการเมือง

การจ่ายเงินทีต ้องห ้ามอาจเกิดขึนได ้หลายรูปแบบและประเภท
แต่ปกติแล ้วจะเกียวข ้องกับการ
"แลกเปลียนผลประโยชน์"
ซึงก็คอ
ื การจ่ายเงินถูกเสนอหรือมอบให ้เพือแลกเปลียนกับข ้อได ้เปรียบหรือผลประโยชน์ทไม่
ี เหมาะสมบางอ
ย่าง การจ่ายเงินทีต ้องห ้ามจะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่การจ่ายเงินทีมีจด
ุ ประสงค์เพือ:




โน ้มน ้าวผู ้รับให ้มอบสัญญาให ้แก่บริษัท (แม ้ว่าสุดท ้ายแล ้วบริษัทจะไม่ได ้รับสัญญาก็ตาม)
ได ้รับการปฏิบต
ั ท
ิ ได
ี ้เปรียบ (เช่น เรืองภาษี ศุลกากร ใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาต)
ทีบริษัทอาจจะไม่ได ้รับ หรือ
หลบเลียงหรือทําให ้กฎหมายหรือระเบียบข ้อบังคับทีมีตอ
่ บริษัทบังคับใช ้ไม่ได ้

ในลักษณะเดียวกันนัน พนักงานและบุคคลทีสามทีทํางานในนามของ MacLean-Fogg
ต ้องไม่เรียกร ้องหรือรับสินบน ของขวัญ หรือเงินใต ้โต๊ะทุกรูปแบบทีเกียวข ้องกับธุรกิจของบริษัท
โปรดทราบว่าเฉพาะแค่ข ้อเสนอ (แม ้จะไม่มก
ี ารยอมรับก็ตาม) ก็อาจก่อให ้เกิดสินบนได ้
และจะต ้องไม่ใช ้เงินทุนส่วนตัวเพือทําการจ่ายเงินทีไม่สอดคล ้องกับนโยบายนี
B. เจ้าหน้าทีของร ัฐ
ถึงแม ้ข ้อห ้ามการติดสินบนของบริษัทจะครอบคลุมถึงการติดต่อเจรจากับทุกฝ่ าย ไม่วา่ ในภาครัฐหรือเอกชน
ั พันธ์กบ
แต่การมีปฏิสม
ั เจ ้าหน ้าทีของรัฐจะก่อให ้เกิดความเสียงทีมากขึนด ้านการทุจริต
สําหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี คําว่า "เจ ้าหน ้าทีของรัฐ" จะตีความได ้หลากหลายและรวมถึง:



ผู ้ใดก็ตามทีดํารงตําแหน่งในสํานั กงานการเมืองหรือของรัฐ
ไม่วา่ จะเลือกตังเข ้ามาหรือได ้รับการแต่งตัง
พนักงานของรัฐบาลหรือบุคคลใดก็ตามทีกระทําการในอํานาจของรัฐ
(ซึงก็คอ
ื การกระทําการภายใต ้การมอบหมายอํานาจจากรัฐบาลให ้ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีตามความรับผิดชอบ
ของรัฐบาล)
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พรรคการเมือง เจ ้าหน ้าทีพรรค หรือผู ้สมัครดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ
สมาชิกราชวงศ์ใด ๆ
เจ ้าหน ้าทีหรือพนักงานขององค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ
เช่น
ธนาคารโลกหรือองค์กรการค ้าโลก หรือแผนกหรือหน่วยงานใด ๆ ขององค์กรประเภทเหล่านัน
เจ ้าหน ้าที
ผู ้แทน
หรือพนักงานคนใดก็ตามของบริษัททีอยูภ
่ ายใต ้การครอบครองหรือควบคุมของรัฐบาล
แม ้ว่าจะเป็ นแค่เพียงบางส่วน
รวมถึงพนักงานของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัททีรัฐบาลควบคุม
(เช่น
นิตบ
ิ ค
ุ คลทีดูเหมือนจะเป็ นเอกชนแต่มรี ัฐบาลถือหุ ้นหรือเป็ นผู ้ควบคุมในบางระดับ) และ
ญาติสนิทของเจ ้าหน ้าทีของรัฐ (เช่น คูส
่ มรส ผู ้อยูใ่ นอุปการะ หรือสมาชิกในครอบครัวทีใกล ้ชิด)

ั พันธ์ทไม่
สิงสําคัญคือเราต ้องหลีกเลียงแม ้แต่การกระทําทีดูเหมือนจะเป็ นการมีปฏิสม
ี เหมาะสมกับเจ ้าหน ้าที
ั
ของรัฐ
บางครังอาจจะไม่ชดเจนว่านิตบ
ิ ค
ุ คลนันเป็ นรัฐวิสาหกิจหรือกิจการทีรัฐบาลควบคุม
และสิงสําคัญคือการพึงระลึกอยูเ่ สมอว่า บุคคลทีไม่ได ้จัดอยูใ่ นกลุม
่ "เจ ้าหน ้าที" ภายใต ้กฎหมายท ้องถิน
ก็ยงั อาจถูกพิจารณาว่าเป็ นเจ ้าหน ้าทีของรัฐได ้ ภายใต ้กฎหมายต่อต ้านการทุจริตทีมี
ิ ันเทิง
C. ของขว ัญ มืออาหาร การเดินทาง และสงบ
เราไม่อนุญาตให ้มอบของขวัญ มืออาหาร การเดินทาง หรือสิงบันเทิง เพือโน ้มน ้าวบุคคลใดก็ตาม
โดยเฉพาะเจ ้าหน ้าทีของรัฐ เพือแลกเปลียนกับการเอือประโยชน์หรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีไม่เหมาะสม
ิ
่ บ ัตรของขว ัญ
นอกจากนี เราย ังไม่อนุญาตให้มอบของขว ัญทีเป็นเงินสดหรือสงเที
ยบเท่าเงิน เชน
ถึงแม ้ของขวัญ มืออาหาร การเดินทาง สิงบันเทิง และค่าใช ้จ่ายเพือส่งเสริมการขายอืน ๆ (รวมเรียกว่า
"การรับรองดูแล")
คือสิงของทีมีมล
ู ค่าทังหมดทีหากมอบให ้ด ้วยวัตถุประสงค์ทไม่
ี เหมาะสมแล ้ว
จะมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นสินบนทังสิน
แต่บริษัทก็อาจจะให ้การรับรองดูแลทีสมเหตุสมผลได ้
เพือสร ้างโอกาสทีชอบธรรมในการหารือเรืองธุรกิจ
ตราบเท่าทีไม่มเี จตนาให ้การใช ้จ่ายดังกล่าวโน ้มนํ าให ้อีกฝ่ ายมอบข ้อได ้เปรียบประเภทใดก็ตามให ้แก่บริษัท
เช่น
บริษัทอาจจะใช ้เงินจํานวนทีสมเหตุสมผลด ้วยความสุจริตใจซึง
(1)
เกียวข ้องโดยตรงกับการส่งเสริมการขาย
แสดงหรืออธิบายให ้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
ซึงจะรวมถึงการพูดคุยในเรืองธุรกิจ หรือ (2) เกิดขึนในระหว่างการปฏิบต
ั ก
ิ ารหรือดําเนินการตามสัญญา
ดังนัน
การใช ้จ่ายทียอมรับได ้อาจจะรวมถึงการมอบของขวัญราคาไม่แพง
(เช่น
สิงของเพือส่งเสริมการขายใน
แบรนด์ของบริษัท
หรือของทีระลึกพอประมาณทีแสดงถึงความเคารพและความนับถือเกียวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีอยูห
่ รือ
เกิดขึนใหม่)
มืออาหารและความบันเทิงทีสมเหตุสมผล
และการเดินทางแบบมาตรฐานทีบริษัทเป็ นผู ้สนับสนุน
(เช่น
การไปเยือนสํานั กงานใหญ่ของบริษัท
และ/หรือสถานทีผลิต) โดยจะต ้องอยูภ
่ ายใต ้สถานการณ์ทเหมาะสม
ี
โดยทัวไปแล ้ว การรับรองดูแลจะกระทําได ้เมืออยูภ
่ ายใต ้ข ้อกําหนดทีว่า:





ไม่มก
ี ารคาดหวังถึงการมอบให ้เพือแลกเปลียนกับความช่วยเหลือหรือข ้อได ้เปรียบทางธุรกิจใด
ตอบแทน (การแลกเปลียนผลประโยชน์)
เกิดขึนไม่บอ
่ ยครัง มีความพอประมาณ และมีความสมเหตุสมผลภายใต ้สถานการณ์ทเกิ
ี ดขึน
เป็ นไปตามกฎหมาย ธรรมเนียม และหลักปฏิบต
ั ท
ิ างธุรกิจในท ้องถินทีมี
ไม่ทําให ้ดูเหมือนเป็ นการสร ้างพันธะผูกพันต่อผู ้รับ
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เกิดขึนอย่างเปิ ดเผย
(ไม่พยายามปกปิ ด)
และบันทึกลงสมุดและบันทึกรายการของบริษัทไว ้อย่างถูกต ้องสอดคล ้องกับนโยบายของบริษัททีมี
หากเป็ นไปได ้
ต ้องจ่ายให ้แก่ผู ้ให ้บริการโดยตรง
ไม่ใช่ตัวผู ้รับ
และหากเป็ นไปไม่ได ้
ต ้องเบิกจ่ายคืนได ้เฉพาะตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินต ้นฉบับเท่านั น
ต ้องไม่มอบให ้แก่คส
ู่ มรส ลูก หรือญาติสนิทอืน ๆ ของลูกค ้าในปั จจุบน
ั
ลูกค ้าทีคาดหมาย
หรือเจ ้าหน ้าทีของรัฐ
(เว ้นแต่ประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบหรือผู ้อํานวยการทีปรึกษาของ
MacLean-Fogg จะอนุมต
ั ไิ ว ้เป็ นการเฉพาะล่วงหน ้า)
ไม่กอ
่ ให ้เกิดสินบนหรือเงินใต ้โต๊ะ หรือส่งผลให ้บริษัทเกิดความอับอาย ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม และ
ผู ้รับไม่ได ้เรียกร ้องต ้องการ

เราต ้องระมัดระวังเป็ นพิเศษเพือจะได ้แน่ใจว่าการใช ้จ่ายสําหรับรับรองดูแลไม่ลําเส ้นไปเป็ นการติดสินบน
โดยเฉพาะเมือมีเจ ้าหน ้าทีของรัฐเข ้ามาเกียวข ้อง
ดังนัน
ิ ในทีมทุกคนและบุคคลภายนอกทีกระทําการในนามของ
สมาชก
MacLean-Fogg
ต้องขออนุม ัติเป็นลายล ักษณ์อ ักษรล่วงหน้าจากประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายกําก ับดูแลการปฏิบ ัติตามกฎ
ระเบียบหรือผูอ
้ ํานวยการทีปรึกษา ก่อนจะมอบการร ับรองดูแลให้แก่เจ้าหน้าทีของร ัฐ
ของขวัญเฉพาะอย่างจะถูกมองว่าเป็ นสินบนหรือไม่นัน
จะขึนอยูก
่ บ
ั จังหวะเวลาและบริบทแวดล ้อมของการให ้ของขวัญ
รวมถึงธุรกิจหรือการบริหารจัดการในอดีต
ปั จจุบน
ั
หรืออนาคตทีอยูภ
่ ายในขอบเขตการโน ้มนํ าของผู ้รับ
เช่น
บัตรเข ้าชมงานกีฬาในท ้องถินอาจจะมีความเหมาะสม
เนืองจากเป็ นส่วนหนึงของการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
แต่ก็อาจจะไม่เหมาะสม
หากเป็ นการมอบให ้ระหว่างการตรวจสอบของรัฐบาลเมือบริษัทกําลังรออนุมต
ั ใิ บอนุญาต

D. การจ่ายเงินเพืออํานวยความสะดวก
ข ้อห ้ามของ MacLean-Fogg ในเรืองการติดสินบน จะมีผลใช ้กับการจ่ายเงินทีไม่เหมาะสมทุกประเภท
ไม่วา่ จะมีขนาดเท่าไหร่ หรือเป็ นไปด ้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงการจ่ายเงิน "เพืออํานวยความสะดวก"
(หรือการเร่งรัดการดําเนินการ)
การจ่ายเงินเพืออํานวยความสะดวก
คือการจ่ายเงินจํ านวนเล็กน ้อยให ้แก่เจ ้าหน ้าทีของรัฐ
เพืออํานวยความสะดวกหรือเร่งการดําเนินการที
"ทําเป็ นกิจวัตร"
หรือ
"ไม่ต ้องใช ้ดุลยพินจ
ิ "
เช่น
การขอใบอนุญาตทัวไปหรือตามหน ้าทีราชการ
หรือหนังสืออนุญาตสําหรับธุรกิจ
การดําเนินการเอกสารราชการ
เช่น
วีซา่
ใบผ่านพิธศ
ี ล
ุ กากร
การให ้บริการทางไปรษณียห
์ รือสาธารณู ปโภค หรือการโหลดและเคลือนย ้ายของออกจากคาร์โก ้
แม ้ว่าจะมีข ้อยกเว ้นทีไม่กว ้างนักภายใต ้
FCPA
การจ่ายเงินดังกล่าวจะเป็ นสิงต ้องห ้ามภายใต ้กฎหมายของประเทศส่วนใหญ่
ดังนัน
ในการสร ้างความมันใจว่าจะมีการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายต่อต ้านการทุจริตทังหมดทีมีบงั คับใช ้
สมาชิกในทีมของ MacLean-Fogg จะต ้องไม่จา่ ยเงินเพืออํานวยความสะดวก ไม่วา่ จะในจํานวนเท่าใดก็ตาม
ยกเว ้นในสถานการณ์ทจํ
ี ากัดอย่างมากซึงต ้องได ้รับอนุมต
ั เิ ป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายกํา
กับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบของบริษัทหรือผู ้อํานวยการทีปรึกษา
หรือเมือความปลอดภัยส่วนตัวของบุคคลทีจ่ายเงินเป็ นประเด็นสําคัญ
เช่น
เมือต ้องจ่ายเงินเพือให ้เดินทางได ้อย่างปลอดภัยออกจากสถานการณ์หรือสถานทีบางแห่ง
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พนักงานควรทําการจ่ายเงินตามความจําเป็ นเพือปกป้ องความปลอดภัยส่วนบุคคลของตนเอง
หรือความปลอดภัยของผู ้อืน
และต ้องรายงานเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรต่อประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบโดยทัน
ทีททํ
ี าได ้ เพือแจ ้งถึงจํานวนเงินทีจ่ายและสถานการณ์ททํ
ี าให ้ต ้องจ่ายเงิน
่ ยเหลือเพือการเมืองและการกุศล
E. การบริจาคชว
เราไม่อนุญาตให ้บริจาคช่วยเหลือเพือการเมืองและการกุศลเพือแลกเปลียนกับความช่วยเหลือหรือผลประโย
ชน์ใด
ๆ
แนวทางทัวไปทีบุคคลทุจริตมักจะใช ้คือการกํากับให ้บริษัทบริจาคช่วยเหลือเพือการเมืองและการกุศล
เพืออําพรางการจ่ายสินบน
นอกเหนือจากกฎหมายของสหรัฐฯ
ทีเกียวข ้องกับการจ่ายเงินให ้แก่เจ ้าหน ้าทีของรัฐในสหรัฐฯ
แล ้ว
FCPA
ยังห ้ามการจ่ายเงินทีทุจริตให ้แก่พรรคการเมืองและผู ้สมัครนอกสหรัฐฯ เช่นกัน
ในหลาย ๆ ประเทศ
กฎหมายท ้องถินได ้ห ้ามการจ่ายเงินให ้แก่พรรคการเมืองด ้วยเช่นกัน
คําร ้องขอจากบุคคลทีสามเพือให ้จ่ายเงินแก่องค์กรเฉพาะแห่งหรือบุคคลเฉพาะราย
จะถือเป็ น
"สัญญาณอันตราย"
ว่าน่าจะมีปัญหาการทุจริตเกิดขึน
ต ้องรายงานสัญญาณอันตรายทีเกิดขึนต่อประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบโดยทัน
ที
ตามกฎระเบียบแล ้ว
MacLean-Fogg
ต ้องไม่บริจาคช่วยเหลือเพือการเมืองและการกุศล
ยกเว ้นแต่เมือได ้รับอนุมต
ั โิ ดยชัดแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ า
มกฎระเบียบและ/หรือคณะกรรมการบริหารของเรา
้ ริการเจ้าหน้าทีของร ัฐ
F. การว่าจ้างหรือใชบ
เราไม่อนุญาตให ้ว่าจ ้างหรือใช ้บริการเจ ้าหน ้าทีของรัฐ
หรือสมาชิกในครอบครัวทีใกล ้ชิดของเขาหรือเธอ
เพือโน ้มน ้าวเจ ้าหน ้าทีอย่างไม่เหมาะสม
หรือเพือแลกเปลียนกับความช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ใด
ๆ
้บริ
ทีไม่เหมาะสม
บริษัทอาจจะว่าจ ้างหรือใช การเจ ้าหน ้าทีของรัฐ
ึ
หรือสมาชิกในครอบครัวทีใกล ้ชิดของพวกเขาได ้
เพือให ้บริการทีมีวต
ั ถุประสงค์ซงชอบด
้วยกฎหมาย
้ ริการเจ้าหน้าทีของร ัฐ
อย่างไรก็ตาม
ต้องไม่วา
่ จ้างหรือใชบ
หรือญาติของเจ้าหน้าทีของร ัฐ
เพือทํางานให้บริษ ัท
ั
หากย ังไม่ได้ร ับอนุม ัติโดยชดแจ้
งเป็นลายล ักษณ์อ ักษรจากประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายกําก ับดูแลการป
ฏิบ ัติตามกฎระเบียบหรือผูอ
้ ํานวยการทีปรึกษา
ั ันธ์ก ับบุคคลทีสาม
G. ความสมพ
กฎหมายต่อต ้านการทุจริตห ้ามการจ่ายเงินทุจริตโดยตรงจากบริษัทหรือโดยอ ้อมผ่านบุคคลทีสาม
เช่น
ตัวแทน
ทีปรึกษา
ผู ้จัดจําหน่าย
หรือคูค
่ ้าในกิจการร่วมค ้า
ทีกระทําการในนามหรือเพือบริษัท
โดยจะรวมถึงผู ้รับจ ้างช่วงหรือทีปรึกษาทีบุคคลทีสามว่าจ ้างมาให ้ทํางานในนามของบริษัท
เนืองจากบุคคลทีสามเหล่านีกระทําการในนามของเรา
บริษัทอาจจะต ้องรับผิดชอบการดําเนินการในบางสถานการณ์ ง่าย ๆ ก็คอ
ื บุคคลทีสามต ้องไม่ และไม่ควร
กระทําการทีบริษัทไม่สามารถทําได ้เอง
ด ้วยเหตุนี กฎระเบียบดังต่อไปนีจะมีผลใช ้กับความสัมพันธ์กบ
ั บุคคลทีสามทังหมด:
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บุคคลทีสามต ้องไม่กระทําสิงต่าง ๆ ทีนโยบายนีหรือนโยบายอืน ๆ ของบริษัทห ้ามไว ้
บุคคลทีสามจะไม่ได ้รับอนุญาตให ้จ่ายเงินใด
ๆ
ให ้แก่เจ ้าหน ้าทีของรัฐในนามของบริษัท
หากยังไม่ได ้รับการอนุมต
ั โิ ดยชัดแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายกํากับดูแลกา
รปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบหรือผู ้อํานวยการทีปรึกษาก่อน
และการจ่ายเงินใด
ๆ
ให ้หน่วยงานของรัฐบาล ต ้องมีใบเสร็จรับเงินทีเป็ นทางการจากรัฐบาลประกอบมาด ้วย
พนักงานทีมีหน ้าทีดูแลความสัมพันธ์กบ
ั บุคคลทีสาม
("เจ ้าของความสัมพันธ์")
ต ้องทําความเข ้าใจและบันทึกคุณสมบัตข
ิ องบุคคลทีสามในการทํางานทีได ้รับว่าจ ้างมา
เพือให ้สามารถตรวจติดตามกิจกรรมของบุคคลทีสามได ้เหมาะสมและต่อเนือง
และเพือจะได ้แน่ใจว่าการกระทํ าของพวกเขาสอดคล ้องกับนโยบายนี
เจ ้าของความสัมพันธ์ต ้องรับผิดชอบในการสือสารความคาดหวังของบริษัทต่อบุคคลทีสามของบริ
ษั ท
ค่าคอมมิชชัน ค่าตอบแทน ค่าใช ้จ่ายเบิกคืน และการจ่ายเงินอืน ๆ ทีจ่ายให ้แก่บค
ุ คลทีสาม
ต ้องเป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบต
ั แ
ิ ละสมเหตุสมผลตามบริการทีได ้รับ
และต ้องสอดคล ้องอย่างเหมาะสมกับบัญชีและงบการเงินของบริษัท และ
การจ่ายเงินให ้บุคคลทีสาม
ต ้องไม่จา่ ยเป็ นเงินสด
หากยังไม่ได ้อนุมต
ั เิ ป็ นลายลักษณ์อักษรจากประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเ
บียบของบริษัท

ี
i. ปัจจ ัยความเสยงของบุ
คคลทีสาม
ภายใต ้
FCPA
กระทรวงยุตธิ รรมของสหรัฐฯ
ได ้ระบุถงึ สถานการณ์บางอย่างทีส่งสัญญาณถึงความเสียงต่อการทุจริต
หรือบ่งชีถึงเหตุผลให ้ทราบว่ามีการจ่ายเงินทีผิดกฎหมายโดยบุคคลทีสาม
สถานการณ์ดังกล่าวจะเรียกโดยทัวไปว่า
"สัญญาณอันตราย"
สัญญาณอันตรายจะบ่งชีถึงความจําเป็ นทีต ้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพือป้ องกันการฝ่ าฝื นทีอาจเกิดขึน
สัญญาณอันตรายไม่ได ้หมายความว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเดินหน ้าต่อไปไม่ได ้เสมอไป
สัญญาณอันตรายทีรับประกันได ้ว่าต ้องมีการสืบสวนเพิมเติม
เมือเลือกหรือทํางานกับบุคคลทีสาม
จะมีความหลากหลายและมีอยูจ
่ ํ านวนมาก ตัวอย่างบางส่วนจะได ้แก่สถานการณ์ดังต่อไปนี:








ื ยงในด ้านการจ่ายเงินทุจริต
ธุรกรรมทีเกียวข ้องกับประเทศทีมีชอเสี
บุคคลทีสามทีมีความสัมพันธ์อย่างใกล ้ชิดในครอบครัว
ส่วนตัว
หรือในทางอาชีพกับเจ ้าหน ้าทีของรัฐหรือญาติของเจ ้าหน ้าที
บุคคลทีสามทีคัดค ้านการรับรองเรืองการต่อต ้านการติดสินบนในข ้อตกลงของบริษัท
ผู ้ถือหุ ้นใหญ่ ผู ้บริหาร หรือเจ ้าหน ้าทีของบุคคลทีสามทีเป็ นเจ ้าหน ้าทีของรัฐ
บุคคลทีสามทีมีคณ
ุ สมบัตใิ นการโน ้มน ้าวลูกค ้า
หรือเจ ้าหน ้าทีของรัฐ
หรืออดีตเจ ้าหน ้าทีในสังกัดหน่วยงานของรัฐบาล
บุคคลทีสามทีขาดความโปร่งใสในเรืองการทําบัญชี
บุคคลทีสามทีร ้องขอเงือนไขสัญญาทีผิดปกติหรือการจ่ายเงินทีผิดปกติ
ซึงก่อให ้เกิดประเด็นทางด ้านกฎหมาย เช่น การจ่ายเป็ นเงินสด การจ่ายเป็ นสกุลเงินของประเทศอืน
หรือการจ่ายเงินในประเทศทีสาม
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บุคคลทีสามทีเจ ้าหน ้าทีของรัฐแนะนํ ามา
โดยเฉพาะผู ้ทีมีอํานาจเชิงการพิจารณาในธุรกิจทีเป็ นประเด็น
การสอบทานธุรกิจพบว่าบุคคลทีสามเป็ นบริษัททีไม่มก
ี จิ การอยูใ่ นตลาดจริง
หรือมีโครงสร ้างองค์กรทีผิดธรรมเนียมปฏิบต
ั ิ
บุคคลทีสามทีขอไม่เปิ ดเผยตัวตนของเขาหรือเธอ
หรือหากเป็ นกรณีของนิตบ
ิ ค
ุ คล
จะหมายถึงการไม่เปิ ดเผยเจ ้าของ ผู ้บริหาร หรือพนักงานของนิตบ
ิ ค
ุ คล
ค่าคอมมิชชันหรือค่าธรรมเนียมของบุคคลทีสามสูงกว่า "อัตรามาตรฐานในอุตสาหกรรม"

โดยทัวไปแล ้ว
จะหมายถึงข ้อเท็จจริงใด
ๆ
ก็ตามทีเป็ นประเด็นขึนมาเกียวกับว่า
บุคคลทีสามทีให ้บริการทีจําเป็ นในราคาตลาดทีสมเหตุสมผลนัน
ถือเป็ นสัญญาณอันตรายหรือไม่
เจ ้าของความสัมพันธ์ใด
ๆ
ทีสูญเสียความมันใจว่าบุคคลทีสามจะกระทําการได ้สอดคล ้องกับมาตรฐานของบริษัท
หรือผู ้ทีสังเกตพบ
"สัญญาณอันตราย"
ซึงบ่งชีว่าน่าจะเกิดพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม
ต ้องรายงานข ้อวิตกกังวลของเขาหรือเธอต่อประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบของบ
ริษัทหรือผู ้อํานวยการทีปรึกษา เพือให ้มีการดําเนินการต่อไป

ii. การสอบทานธุรกิจของบุคคลทีสาม
บริษัทไม่ควรสร ้างความสัมพันธ์ใด
ๆ
ั พันธ์กบ
กับบุคคลทีสามทีมีปฏิสม
ั เจ ้าหน ้าทีของรัฐเพือหรือในนามของบริษัท
หากยังไม่ได ้ตรวจสอบความเป็ นมา
คุณสมบัต ิ
และชือเสียงของบุคคลทีสาม
ั พันธ์เป็ นประจํากับเจ ้าหน ้าทีของรัฐจะรวมถึง
ตัวอย่างของบุคคลทีสามทีมีปฏิสม
ผู ้รับจัดการขนส่งสินค ้าระหว่างประเทศ
โบรกเกอร์ดําเนินการผ่านพิธศ
ี ล
ุ กากร
ผู ้ให ้บริการทําวีซา่ และแบบฟอร์มการเข ้าเมืองอืน ๆ และตัวแทนขายและผู ้จัดจําหน่ายบางราย
พนักงานต ้องแจ ้งให ้ประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบของบริษัททราบ
ั พันธ์กบ
เมือระบุได ้ถึงบุคคลทีสามทีอาจจะมีปฏิสม
ั เจ ้าหน ้าทีของรัฐในนามของบริษัท
หรือบุคคลทีสามเป็ นบุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลต่างชาติ
(นอกสหรัฐฯ)
ประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบจะพิจารณาระดับการสอบทานธุรกิจทีจําเป็ นสําหรั
บบุคคลทีสามใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่ การจัดทําแบบสอบถามเพือสอบทานธุรกิจ ปั ญหาใด ๆ
ก็ตามทีเกิดขึนในระหว่างการสอบทานธุรกิจ
จะต ้องได ้รับการแก ้ไขตามความพึงพอใจของประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบของ
บริษัทหรือผู ้อํานวยการทีปรึกษา
โปรดทราบว่าไม่ควรจ่ายเงิน
(และไม่ควรออกใบแจ้งหนี)
ให้บค
ุ คลทีสามรายใหม่ใด
ๆ
ที
(1)
เป็นบุคคล/นิตบ
ิ ค
ุ คลต่างชาติ
หรือ
(2)
่
อาจจะคาดหว ังได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีการติดต่อก ับเจ้าหน้าทีของร ัฐในนามของบริษ ัท (เชน
ผูจ
้ ัดจําหน่ายบางราย)
จนกว่าประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายกําก ับดูแลการปฏิบ ัติตามกฎระเบียบของบริษ ัทจะอนุม ัติบค
ุ คลทีสามด ั
งกล่าวแล้ว
เมือบริษัทมีตัวแทนหรือทีปรึกษา
เจ ้าของความสัมพันธ์ต ้องตรวจติดตามและบันทึกกิจกรรมและค่าใช ้จ่ายของบุคคล
เพือจะได ้แน่ใจว่ามีการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและนโยบายต่อต ้านการทุจริตอย่างต่อเนือง
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H. การเก็บร ักษาบ ันทึกรายการและการตรวจสอบ
้ า
การใชจ
่ ยทงหมดต้
ั
องอธิบายไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ี ละบ ันทึกรายการของบริษ ัท
และลงบ ัญชไี ว้อย่างเหมาะสมในสมุดบ ัญชแ
พนักงานต ้องระมัดระวังทีจะปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายและระเบียบวิธก
ี ารทําบัญชีและ/หรือการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบีย
บของบริษัท
(รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแต่
นโยบายการเดินทางและค่าใช ้จ่ายของ
MacLean-Fogg)
พนักงานควรอนุญาตการจ่ายเงินตามใบแจ ้งทีถูกต ้องตามกฎหมายเฉพาะสําหรับงานทีมีการดําเนินการจริงเท่
านัน
และต ้องไม่อนุญาตให ้มีการจ่ายค่าใช ้จ่ายทีไม่ปกติ
สูงเกินไป
มีคําอธิบายไม่เพียงพอ
ขาดเอกสารกํากับทีเพียงพอ หรือค่าใช ้จ่ายทีก่อให ้เกิดคําถามเรืองความถูกต ้องตามหลักเกณฑ์
บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบเป็ นระยะ
ๆ
เพือช่วยให ้แน่ใจได ้ว่าจะมีการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและนโยบายต่อต ้านการทุจริตและนโยบายนีอย่างต่อเนือง
พนักงานทุกคนและบุคคลทีสามมีหน ้าทีให ้ความร่วมมือ
และต ้องไม่แทรกแซงหรือขัดขวาง
กิจกรรมการตรวจสอบดังกล่าวหรือการสืบสวนอืน ๆ ของบริษัท
เราคาดหวังให ้ผู ้ตรวจสอบของบริษัทกระทําการอย่างเป็ นอิสระ
และต ้องประสานงานกับผู ้อํานวยการทีปรึกษาและประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบ
ของบริษัทตามความจําเป็ น เพือแจกแจงถึงคําถามทีเกียวข ้องกับการใช ้นโยบายนี
I.

การร ับรอง

เราคาดหวังให ้พนั กงานและบุคคลทีสามทังหมด ปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายของบริษัท รวมถึงนโยบายนีอย่างเต็มที
พนักงานแต่ละคนมีหน ้าทีดูแลรักษาการปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายเหล่านีภายในขอบเขตความรับผิดชอบของเขาห
รือเธอ
และเจ ้าหน ้าที
ผู ้อํานวยการ
และพนักงานบางราย
จะต ้องรับรองเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรประจําทุกปี วา่ พวกเขาได ้อ่านและจะปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิ
จของ MacLean-Fogg รวมถึงนโยบายนี และจะเข ้าร่วมหลักสูตรการฝึ กอบรมทีเกียวข ้องให ้แล ้วเสร็จ
J. การรายงานการฝ่าฝื นและการไม่โต้ตอบเอาคืน
พน ักงานและบุคคลทีสามทงหมดต้
ั
องรายงานเหตุการณ์ฝ่าฝื นนโยบายนีหรือกฎหมายต่อต้านการ
ั
ทุจริตทีร ับทราบหรือสงสยโดยท
ันที
หากคุณต ้องการรายงานการฝ่ าฝื นทีน่าจะเกิดขึน
หรือมีคําถามหรือข ้อวิตกกังวลใด
ๆ
เกียวกับนโยบายของบริษัท
กฎหมายหรือระเบียบข ้อบังคับทีมี
หรือพฤติกรรมใด
ๆ
ในอดีตหรือทีนําเสนอ
โปรดติดต่อประธานเจ ้าหน ้าทีฝ่ ายกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบของบริษัทและ/หรือผู ้อํานวยการทีปรึ
กษาของบริษัท หรือใช ้สายด่วนช่วยเหลือกํากับดูแลการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบ Ethics Point ของ MacLeanFogg
ได ้ที
http://www.macleanfogg.com/ethicspoint/
้หมายเลขโทรศั
หรือใช
พท์โทรฟรีทจะอยู
ี
บ
่ นเว็บไซต์
โปรดทราบว่า MacLean-Fogg ห ้ามการโต ้ตอบเอาคืนทุกรูปแบบต่อพนักงานทีรายงานด ้วยเจตนาบริสท
ุ ธิ
ถึงการฝ่ าฝื นนโยบายหรือกฎหมายทีเกิดขึนจริงหรือน่าจะเกิดขึน
ิ ธิแจ ้งข ้อวิตกกังวลด ้านจริยธรรมด ้วยเจตนาบริสท
พนักงานทุกคนมีสท
ุ ธิ
โดยไม่ต ้องเกรงกลัวต่อการลงโทษหรือการคุกคามจากเพือนร่วมงาน หัวหน ้า หรือฝ่ ายบริหารระดับอาวุโส
MacLean-Fogg
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ตระหนักอย่างยิงถึงคุณค่าของการมุง่ มันทําตามมาตรฐานด ้านจริยธรรมและวิชาชีพของบริษัท
การสือสารทังหมดจะได ้รับการปฏิบต
ั ด
ิ ้วยการให ้เกียรติและใช ้ดุลยพินจ
ิ
บริษัทจะเคารพในคําร ้องขอปกปิ ดตัวตน เว ้นแต่การเปิ ดเผยจะมีความจํ าเป็ นตามกฎหมาย
ื เนือง
4. ผลสบ
การฝ่ าฝื นนโยบายและ/หรือกฎหมายต่อต ้านการทุจริตทีอาจเกิดขึนนัน
จะได ้รับการตรวจสอบ
และจะมีการแก ้ไขเยียวยา
หากจํ าเป็ น
บุคคลทีฝ่ าฝื นนโยบายเหล่านี
จะต ้องรับโทษทางวินัย
ั
สูงสุดรวมถึงการบอกเลิกจ ้างงาน
การไม่รายงานเหตุฝ่าฝื นนโยบายนีทีร ับทราบหรือสงสย
จะก่อให้เกิดการฝ่าฝื นนโยบายนีและหล ักจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
MacLean-Fogg
ึ
แยกออกไป ซงจะต้
องร ับโทษทางวิน ัย สูงสุดรวมถึงการบอกเลิกจ้างงาน
*****

MF-HR21.01-P-20171001-ANTICORRUPTION
สําเนาฉบับพิมพ์ของเอกสารนีจะถือว่าเป็ นสําเนาทีไม่ควบคุม

9

