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อารัมภบท 

SEQENS และบริษทัในเครือทุกบริษทั (ต่อไปนีเรียกรวมกนัว่า “บริษทั”) 

ยดึมนัในการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ (โดยเฉพาะกฎหมายต่อตา้นการทุจริต) 

ซึงบงัคบัใชก้บักิจกรรมของเราทวัโลก โดยการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทีเคร่งครัด หลกัปฏิบติัของบริษทั (ต่อไปนีเรียกว่า 

"หลกัปฏิบติั") นีมีวตัถุประสงคเ์พือใหแ้น่ใจว่าทุกคนทีเกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของบริษทั (ทงัพนกังาน ผูจ้ดัหา 

ลูกคา้) และโดยเฉพาะผูที้เราวา่จา้งหรือผูที้กระทาํการในนามของเรา 

ใหค้าํรับรองในเงือนไขเดียวกนัว่าจะปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมายและระเบียบทีบริษทัระบุไวใ้นหลกัปฏิบติันีภายใน

กรอบกิจกรรมของตน 

สาํหรับหลกัปฏิบติันี คาํต่อไปนีจะมีความหมายตามทีระบุไวด้า้นล่าง 

 ผูจ้ดัหา หมายถึง ผูจ้ดัหา ผูรั้บจา้งช่วง ผูรั้บจา้ง หรือทีปรึกษา 

 พนกังาน หมายถึง บุคคลใดทีบริษทัว่าจา้ง 

 ลูกคา้ หมายถึง ผูซื้อหรือผูที้อาจจะซือสินคา้และบริการทีบริษทัเสนอ  

 คนกลาง หมายถึง บุคคลใดทีไม่ไดมี้สถานะเป็นพนกังานของบริษทั ซึงกระทาํการแทนและ/หรือในนามของบริษทั 

โดยเฉพาะแต่ไม่จาํกดัเพียง 

o ทีปรึกษาทางการคา้ซึงกระทาํการเพือหรือในนามของบริษทัเพือใหไ้ดค้าํสังซือหรือเพือใหค้วามช่วยเหลอืใน

รูปแบบอืนใด 

o ผูแ้ทนทางการคา้ซึงกระทาํการในนามของบริษทัซึงอาจหรืออาจไม่มีความสัมพนัธ์กบัขา้ราชการ 

o ลอ็บบียสิตที์เกียวขอ้งกบัขา้ราชการ 

o ตวัแทนซึงจดัการเรืองพิธีศุลกากรสาํหรับสินคา้ทีนาํเขา้หรือส่งออก  

ผูจ้ดัหา พนกังาน ลูกคา้ และคนกลางนนั ต่อไปนีเรียกรวมกนัวา่ “ผูมี้ส่วนร่วม”  

ดงันนั บริษทัจึงขอใหท่้าน (ในฐานะทีเป็นผูมี้ส่วนร่วม) 

ปฏิบติัตามหลกัปฏิบติันีและหลกัปฏิบติัฉบบัแกไ้ขทีอาจมีซึงสามารถดูไดที้ www.seqens.com  
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1. วตัถุประสงค์ของหลักปฏิบัต ิ

ในส่วนของความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

ผูมี้ส่วนร่วมทุกคนตอ้งรับผิดชอบต่อชือเสียงของบริษทัในดา้นความซือสัตยแ์ละความเป็นธรรม ดงันนั 

หลกัปฏิบติัจึงมุ่งช่วยผูมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑที์บงัคบัใชร้วมถึงระเบียบทีบริษทัระบุไวใ้นหลกั

ปฏิบติันี 

2. นโยบายต่อต้านการทุจริต 

หา้มผูมี้ส่วนร่วมกระทาํการอนัเป็นการทุจริต  

การทุจริตคือการเสนอ การสัญญา การให ้ หรือการยอมรับความไดเ้ปรียบโดยมีเจตนาทีจะจูงใจบุคคลหนึง 

(ซึงควรจะกระทาํการโดยสุจริตหรือในลกัษณะทีเป็นกลาง) 

เพือใหบุ้คคลดงักล่าวกระทาํหรือไม่กระทาํหนา้ทีของตนเพือความไดเ้ปรียบทางการคา้ การเงิน หรือดา้นอืน  ๆ

ซึงไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ความไดเ้ปรียบทีมีการเสนอ ไดรั้บ หรือยอมรับนนัอาจเป็นตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงินกไ็ด ้ เช่น อาจเป็นของขวญั 

เงินช่วยเหลือทางการเมืองหรือเพือการกุศล เงินใหกู้ย้มื หรือการใหค้วามช่วยเหลือเป็นการตอบแทน 

โอกาสทางธุรกิจหรือในการจา้งงาน หรือการใหค้วามเอือเฟือทีมากเกินสมควร 

การจ่ายเงินทีกฎหมายทีบงัคบัใชไ้ม่ไดก้าํหนดใหต้อ้งจ่ายเพือการเร่งการตดัสินใจกอ็าจพิจารณาไดว้่าเป็นการกระทาํทุจริต  

ดงันนั 

การกระทาํทุจริตจึงเป็นการกระทาํทีมีวตัถุประสงคเ์พือจูงใจใหบุ้คคลหนึงในการทาํหนา้ทีของตนไม่ว่าจะเป็นการทาํหนา้ที

ทีตอ้งติดต่อกบัขา้ราชการ หรือภายในกรอบการทาํงานของธุรกรรมในส่วนงานเอกชน 

ขา้ราชการ (ต่อไปนีเรียกว่า “ขา้ราชการ”) คือ เจา้หนา้ทีของหน่วยงานปกครอง ผูแ้ทนทีไดรั้บเลือกหรือแต่งตงั 

ผูส้มคัรชิงตาํแหน่งทางการเมือง เจา้หนา้ทีบริษทัทีรัฐบาลเป็นเจา้ของหรือควบคุม ผูแ้ทนพรรคการเมือง 

หรือบุคคลใดทีกระทาํการในนามขององค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ 

การกระทาํทุจริตนนัไม่คาํนึงว่าจะมีการยอมรับขอ้เสนอการทุจริตหรือไม่ 

การเสนอใหมี้การทุจริตนนัอาจเพียงพอแลว้ทีจะพิจารณาไดว้่าเป็นความผิด 

การกระทาํทุจริตอาจเกิดขึนทงัทางตรงและทางออ้ม  
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3. ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ระเบียบทีระบุไวใ้นแนวปฏิบติันีบงัคบัใชก้บัผูมี้ส่วนร่วมทุกคน 

ผูมี้ส่วนร่วมทุกคนตอ้งแจง้ผูบ้ริหาร/หวัหนา้ในบริษทัใหเ้ร็วทีสุดเพอืทีผูบ้ริหาร/หวัหนา้จะไดม้อบหมายใหผู้มี้ส่วนร่วมทาํง

านอืนหากผูมี้ส่วนร่วมอยูใ่นสถานการณ์ทีมีความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ของบริษทั เช่น 

หากผูมี้ส่วนร่วม 

 มีผลประโยชน์ (รวมถึงส่วนงานธุรการ) ในกจิกรรมของผูรั้บจา้งร่วม (ผูจ้ดัหา ผูรั้บจา้งช่วง ลูกคา้ ผูรั้บจา้ง 

หรือทีปรึกษา) ซึงมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 

 อยูใ่นสถานการณ์ส่วนตวัทีสุ่มเสียงไม่ว่าจะเป็นความเสียงในการใหค้วามเอือเฟือแก่ผูรั้บจา้งร่วมบางราย (ผูจ้ดัหา 

ผูรั้บจา้งช่วง ลูกคา้ ผูรั้บจา้ง หรือทีปรึกษา) 

 อยูใ่นสถานการณ์ส่วนตวัทีมีความเสียงในการใหค้วามเอือเฟือกบับริษทัทีร่วมงานกบัขา้ราชการ 

4. การเลือกผู้จดัหาและผู้รับจ้างช่วง  

บริษทัรับรองและคาดหวงัใหผู้มี้ส่วนร่วมรับรองว่า ขอ้เสนอทงัหมดจากผูจ้ดัหา ผูรั้บจา้งช่วง ผูรั้บจา้ง หรือทีปรึกษานนั 

มีการเปรียบเทียบและตรวจสอบอยา่งเป็นธรรมตามเกณฑว์ตัถุประสงคใ์นการประเมินการปฏิบติังานและคุณภาพของบริกา

ร 
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5. นโยบายทีเกยีวข้องกับของขวญั บริการ และอาหาร 

ของขวญัและบริการรวมทงัอาหารทีไดรั้บเป็นครังคราวซึงเกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจอาจรับหรือใหไ้ดโ้ดยไม่ผิดก

ฎหมาย อยา่งไรกต็าม 

การใหห้รือการรับดงักล่าวอาจมีความเสียงและอาจพจิารณาไดว้า่เป็นการกระทาํทุจริตหากเป็นการรับหรือใหข้องขวญั 

บริการ และ/หรืออาหารทีมีมูลค่าทีมากเกินสมควร 

ดงันนั ระเบียบดา้นล่างนีจึงบงัคบัใชก้บัผูมี้ส่วนร่วมทุกคน รวมทงัเพือน และสมาชิกในครอบครัวทีเกียวขอ้งดว้ย 

ระเบียบเรืองของขวัญและบริการ 

 หา้มขอหรือส่งเสริมใหบุ้คคลภายนอกเสนอของขวญั สถานทีเพือจดักิจกรรมทางวฒันธรรมหรือกีฬา 

หรือการตอ้นรับในสถานการณ์พิเศษ 

 หา้มเสนอหรือใหข้องขวญัหรือบริการแก่ขา้ราชการโดยเดด็ขาด 

 หา้มขอหรือรับเงินสด 

 เฉพาะของขวญัทีใหเ้ป็นครังคราวทีอนุญาตโดยขึนอยูก่บัเงือนไขของกฎหมายทอ้งถินเท่านนัทีใหไ้ด ้

และใหข้องขวญัไดเ้มือไม่ใช่ระยะเวลาประมูลงานหรือเวลาสังจา้งงานเท่านนั  

 ของขวญัหรือบริการตอ้งมีมูลค่าสมเหตุสมผลและปรับใหเ้ขา้กบัสถานะของผูรั้บผลประโยชน์ สถานการณ์ 

และโอกาส 

ไม่ว่าในกรณีใดสถานการณ์และมูลค่าของของขวญัและบริการตอ้งไม่ทาํใหเ้กิดขอ้สงสัยว่าเป็นการทุจริตหรือไม่เห

มาะสมซึงอาจเป็นเหตุใหผู้รั้บผลประโยชน์หรือผูอ้ืนตีความไดว้่าเป็นการกระทาํทุจริตแมใ้นภายหลงั  

 หา้มใหห้รือทาํใหเ้ขา้ใจไดว้่ามีการใหธุ้รกิจเพือแลกกบัการใหห้รือการยอมรับความไดเ้ปรียบ 

 หากมีการยอมรับของขวญัหรือบริการซึงเป็นไปตามเงือนไขเหล่านี โปรดแจง้รายละเอียดกบันายทะเบียนของ 

บริษทั และหากทาํได ้ใหแ้บ่งของขวญัใหพ้นกังานคนอืนๆ ดว้ย 

 ของขวญัและบริการทงัหมดทีเสนอและ/หรือไดรั้บซึงขดักบักฎหมายนีตอ้งเปิดเผยใหห้วัหนา้ทราบ 

 หากผูรั้บผลประโยชน์ใชอ้าํนาจโดยตรงหรือโดยออ้มในการตดัสินใจเกียวกบัการตดัสินใจในอนาคตหรือการตดัสิ

นใจทีมีการหารือว่าส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษทั 

ผูรั้บผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหห้วัหนา้ทราบเพือกาํหนดมาตรการระวงัเป็นพิเศษ 
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ระเบียบเรืองอาหาร 

 จาํกดัการเสนอเลียงอาหารโดยเลียงอาหารไดเ้ฉพาะภายในกรอบกิจกรรมการทาํงานเท่านนั 

 มูลค่าตอ้งเป็นมูลค่าอาหารรับประทานเพือธุรกิจปกติตามสัดส่วนทีระบุไวใ้นบญัชีค่าใชจ่้ายทีบงัคบัใชใ้นทอ้งถินห

รือตามมาตรฐานทางกฎหมายของทอ้งถิน ถา้มี (ซึงโดยทวัไปใหอ้า้งอิงมาตรฐานทีเขม้งวดทีสุด) 

 การเชิญขา้ราชการเพือรับประทานอาหารครังทีสองในระยะเวลา 6 เดือนจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากหวัหนา้ก่อน 

ในกรณีทีมีขอ้สงสัยเกียวกบัการตีความกฎหมายเรืองของขวญั บริการ และอหาร 

ผูมี้ส่วนร่วมตอ้งติดต่อหน่วยงานบริการทีมีอาํนาจของบริษทัที อีเมล codeofconduct@seqens.com 

(โดยจะไม่มีผลใดๆ ต่อตวัผูติ้ดต่อ) 

6. นโยบายทีเกยีวข้องกับการจ่ายเงนิเพือการดําเนินการทางปกครอง  

ห้ามจ่ายเงิน (แมจ้ะเป็นจาํนวนเลก็นอ้ย) หรือใหข้องขวญัใดๆ เพือความไดเ้ปรียบเป็นการส่วนตวั 

แก่ขา้ราชการเพือใหแ้น่ใจวา่หรือเพือเร่งการปฏิบติัหนา้ทีทางปกครอง ซึงปกติขา้ราชการตอ้งทาํเป็นปกติใหบ้ริษทัอยูแ่ลว้ 
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7. การสนับสนุน 

กิจกรรมการสนบัสนุนทงัหมดตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากแผนกสือสารของบริษทั 

ในแนวปฏิบติันี การสนบัสนุน หมายถึง การทีบริษทัใหก้ารสนบัสนุนต่อสาธารณะ (โดยเฉพาะการสนบัสนุนทางการเงิน) 

และเป็นการเชือมโยงชือบริษทัเขา้กบักิจกรรม โครงการ การดาํเนินการ 

หรือแมแ้ต่ตวับุคคลทีไม่ไดอ้ยูใ่นบริษทัซึงไม่มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบักิจกรรมดงักล่าว 

8. บทบัญญัตพิเิศษทีบังคบัใช้กับคนกลาง 

การว่าจา้งคนกลางรายใหม่หรือการต่อสัญญาเดิมตอ้ง 

 มีการตรวจสอบตามสมควรเพือใหแ้น่ใจว่าคนกลางนนัมีความสามารถและปฏิบติังานไดอ้ยา่งผูมี้วิชาชีพ 

 มีเหตุผลและมีขอ้ตกลงทีทาํเป็นเอกสารและลายลกัษณ์อกัษร 

การจ่ายเงินใหค้นกลางตอ้ง 

 มีการตรวจสอบใบแจง้หนีและตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของสัญญาเพือพิจารณาว่าครบกาํหนดจ่ายเงินแล้

วหรือไม่ 

 จ่ายไดต้ามระเบียบภายในเรืองการจ่ายเงินของบริษทั 
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9. นโยบายทีเกยีวข้องกับการทํางาน 

ผูมี้ส่วนร่วมแต่ละรายตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีบงัคบัใชใ้นการทาํงานและยดึมนัในระเบียบของหลกัปฏิบติัที

ระบุไวใ้นอนุสัญญาพืนฐานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยเฉพาะระเบียบเรืองความเท่าเทียมกนั 

การใชแ้รงงานเดก็ และการยกเลิกแรงงานบงัคบั 

ดังนัน ผู้จัดหาแต่ละรายต้องรับรองว่า  

 ไม่ไดจ้า้งแรงงานเดก็ 

 ไม่ไดจ้า้งแรงงานบงัคบั 

 ไม่ไดจ้า้งแรงงานนอกระบบ 

 ไม่ใหค้นงานทาํงานในสภาพทีเป็นอนัตรายและมีความเสียงดา้นสุขภาพ 

 ปฏิบติัตามกฎหมายทอ้งถินเกียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ชวัโมงทาํงาน ค่าแรง 

ขนัตอนการดาํเนินการทางวินยั และการคุกคาม 

 เคารพสิทธิของพนกังานทุกคนทีจดัตงัและเขา้ร่วมสหภาพแรงงานในองคก์ร/หน่วยงานทีตนเลอือกและร่วมกนัต่อร

อง 

 ไม่สนบัสนุนหรือเลือกปฏิบติั 

o ในดา้นการวา่จา้ง 

o ในดา้นการจ่ายค่าตอบแทน  

o ในการเขา้รับการฝึกอบรม  

o ในการไดรั้บการเลือนตาํแหน่ง การโอนงาน  

o ในการเลิกจา้งหรือการเกษียณ  

อนัเนืองมาจากทีมา เพศ ศีลธรรม แนวโนม้ทางเพศ หรืออตัลกัษณ์ อาย ุ สถานการณ์ทางครอบครัว การตงัครรภ ์

ลกัษณะทางพนัธุกรรม การเป็นสมาชิกหรือการไม่เป็นสมาชิกในกลุ่มชาติพนัธุ์ทีเป็นอยูจ่ริงหรือทีคิดว่าเป็น 

สัญชาติหรือเชือชาติ ความเห็นทางการเมือง กิจกรรมในสหภาพแรงงานหรือทีทาํร่วมกนั ความเชือทางศาสนา 

ลกัษณะทางกายภาพ นามสกุล ของพนกังาน หรืออนัเนืองมาจากสภาวะทางสุขภาพหรือความทุพพลภาพ 
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10. การเคารพต่อสิงแวดล้อม 

ผูมี้ส่วนร่วมแต่ละรายรวมทงัผูจ้ดัหา ผูรั้บจา้งช่วง และพนกังาน ของตน 

ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑด์า้นสิงแวดลอ้มทีบงัคบัใช ้และนโยบายการพฒันาอยางยงัยนืของบริษทั โดยดูไดที้ 

https://www.seqens.com 

11. กฎหมายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และการรักษาความลับ 

ผูมี้ส่วนร่วมแต่ละรายรวมทงัผูจ้ดัหา ผูรั้บจา้งช่วง และพนกังาน ของตน 

ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑด์า้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

หากลูกคา้ ผูจ้ดัหา หรือ ผูรั้บจา้งช่วงของผูจ้ดัหา จาํเป็นตอ้งเขา้ถึงไซตง์านแห่งใดแห่งหนึงของบริษทั 

บุคคลดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามระเบียบเกียวกบัไซตง์านนนัซึงบริษทัไดแ้จง้ใหท้ราบ รวมทงัระเบียบฉบบัแกไ้ขทีอาจมี 

ไม่ว่าในกรณีใด และทุกครังทีลูกคา้ ผูจ้ดัหา หรือผูรั้บจา้งช่วงของผูจ้ดัหาตอ้งเขา้ถึงไซตง์าน บุคคลดงักล่าวตอ้ง 

 ทาํนดัหมายกบัพนกังานและไดรั้บการยนืยนั และ 

 มีพนกังานนาํทางและทาํตามขนัตอนทีกาํหนดทีเคาน์เตอร์รับรองแขก (สาํหรับสาํนกังานใหญ่ของบริษทั) 

หรือทีป้อมยามในกรณีทีเป็นการเขา้ไซตง์านของบริษทั 

โปรดทราบว่าในการเขา้สถานทีแต่ละครังนนั 

พนกังานของสถานทีทีมีการเขา้เยยีมจะตอ้งนาํส่งรายงานสรุปและแจง้ไปยงัแผนกจดัซือของบริษทั  

  

https://www.seqens.com


หลักปฏิบัติของ 

 ฉบับ กรกฎาคม 2557 11/13 

12. สัญญาณเตือน 

ผูมี้ส่วนร่วมทุกคนตอ้งเตือนและขอคาํแนะนาํจากหวัหนา้และ/หรือบริษทัตามทีระบุไวใ้นขอ้ 13 ของหลกัปฏิบติันี หากพบ 

“สัญญาณเตือน” หนึงอยา่งหรือหลายอยา่งในกรอบความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัหา ผูรั้บจา้งช่วง หรือบุคคลภายนอก เช่น 

หากผูจ้ดัหา ผูรั้บจา้งช่วง หรือบุคคลภายนอก 

 มีชือเสียงทีเป็นทีกงัขา 

 แนะนาํใหท้าํขอ้ตกลงทีส่วนหนึงของการกระทาํทุจริต 

 ไม่ปฏิบติัตามหลกัปฏิบติันี 

 ดูไม่เหมือนผูรั้บจา้งร่วมทีน่าเชือถือ 

 ไม่สนใจเรืองคุณภาพ การทดสอบ และการรับประกนั 

 มีความสัมพนัธ์ (เช่น มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัว หรือมีความเชือมโยงดา้นการงานมาก่อน) 

ซึงอาจจูงใจใหมี้การตดัสินใจทีไม่สมควรได ้

 ขอใหมี้การจ่ายเงินโดยวิธีไม่ปกติ เช่น การโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารในประเทศอืน 

หรือในสกุลเงินอืนทีไม่ใช่สกุลเงินทีใชใ้นธุรกรรมในประเทศของบุคคลภายนอก 

 ส่งใบแจง้หนีทีไม่ใช่ใบแจง้หนีมาตรฐานหรือมีการแกไ้ข 

 แบ่งจาํนวนเงินในสัญญาออกเป็นจาํนวนยอ่ยหลายจาํนวน 

 ขอใหมี้การจ่ายเงินล่วงหนา้ 

 ขอค่าคอมมิชชนัในจาํนวนทีสูงผิดปกติสาํหรับบริการทีให ้

 ขอใหค้นกลางหรือคู่คา้บางรายมีส่วนเกียวขอ้ง 

รายการด้านบนเป็นเพียงส่วนหนึงและให้ไว้เพือเป็นข้อมูลเท่านัน 

ทงันีขอใหเ้ขา้ใจ่วาจะไม่มีพนกังานคนใดทีถูกพกังาน เลิกจา้ง หรือถูกบงัคบัใชม้าตรการเลือกปฏิบติั 

หากพบเห็นการกระทาํทีขดัต่อจรรยาบรรณของกฎบตัรว่าดว้ยการปฏิบติัทีดี หรือหากรายงานเรืองทีพบเห็น 
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13. การปฏิบัตติามหลักปฏิบัต ิ

ผูมี้ส่วนร่วมแต่ละรายตอ้งรับรองว่าจะปฏิบติัตามหลกัปฏิบติันีโดยลงนามในเอกสารนี ผูจ้ดัหา ลูกคา้ และคนกลางแต่ละราย 

รับผิดชอบ และตอ้งแน่ใจว่าพนกังาน ผูแ้ทน และผูรั้บจา้งช่วงของตนนนั เขา้ใจและปฏิบติัตาม หลกัปฏิบติันี 

ผูมี้ส่วนร่วมตอ้ง (และโดยไม่มีผลในทางใดต่อบุคคลดงักล่าว) 

รายงานเหตุทีทราบหรือทีตอ้งสงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนหลกัปฏิบติันี ใหบ้ริษทัทราบโดยสุจริต 

โดยติดต่อหน่วยบริการทีมีอาํนาจของบริษทัที อีเมล codeofconduct@seqens.com 

14. การไม่ยอมให้มีการฝ่าฝืน 

บริษทัจะไม่ยอมใหผู้มี้ส่วนร่วมปฏิบติัเบียงเบนไปจากหลกัปฏิบติันี โดยเฉพาะ 

 หากผูมี้ส่วนร่วมจ่าย เสนอ หรือสัญญาว่าจะจ่าย หรืออนุมติัการจ่าย (เงินหรืออยา่งอืน) ของขวญั 

หรือบริการอืนใดทีมีมูลค่า และไม่ว่าในจาํนวนใด แก่บุคคลหรือบริษทัใด แก่ขา้ราชการ แก่หน่วยงานทางปกครอง 

หรือบริษทัเอกชน เพือจูงใจใหไ้ดรั้บความไดเ้ปรียบ 

 หากผูมี้ส่วนร่วมไดรั้บหรือขอใหมี้การจ่าย (เงินหรืออยา่งอืน) ของขวญั หรือบริการอืนใดทีมีมูลค่า 

และไม่ว่าในจาํนวนใด จากบุคคลหรือบริษทัใดในกรอบการบริการทีบริษทัทาํหรือทีทาํใหบ้ริษทั 

ทีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายตามสัญญาทีกาํหนดไวส้าํหรับบริการและค่าใชจ่้ายทีเบิกจ่ายไดอ้ยา่งถูกกฎหมาย 

15. การตรวจสอบอันสมควร 

เพือใหแ้น่ใจว่าไม่มีการปฏิบติัทีเป็นการทุจริต ผูจ้ดัหาและคนกลางตอ้ง 

 รับรองตามสัญญาว่าจะปฏิบติัตามระเบียบทีระบุไวใ้นหลกัปฏิบติันี 

 ดาํเนินการเพือใหแ้น่ใจว่าผูจ้ดัหา ผูรั้บจา้งช่วง ผูรั้บจา้ง หรือทีปรึกษาของตน ปฏิบติัตามหลกัปฏิบติันี 

 มีการตรวจสอบอยา่งเพียงพอ (รวมถึงการตรวจสอบการตอบกลบั) สาํหรับเงินทุน ศกัยภาพ และชือเสียงของผูจ้ดัหา 

ผูรั้บจา้งช่วง ผูรั้บจา้ง หรือทีปรึกษารายใหม่ 

 ตรวจสอบซาํอยูเ่สมอในช่วงทีมีความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกเหล่านีหรือใชข้นัตอนทีจาํเป็นสาํหรับผูที้ยงัไม่เคย

ถูกตรวจสอบเลย 

ผลลพัธ์ของการตรวจสอบอนัสมควรจะถูกบนัทึกและนาํเสนอเมือบริษทัร้องขอ 
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16. ผลของการฝ่าฝืนหลักปฏิบัต ิ

บริษทัอาจถูกลงโทษทางปกครอง ทางแพ่ง และทางอาญาในระดบัรุนแรง และอาจเสียชือเสียงหากฝ่าฝืนหลกัปฏิบติันี 

หรือหากผูจ้ดัหา ลูกคา้ พนกังาน หรือผูมี้ส่วนร่วมของตน ถูกพบว่าฝ่าฝืนกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีบงัคบัใช ้

และโดยเฉพาะในกรณีทีเป็นการกระทาํทุจริต 

ผูมี้ส่วนร่วมอาจถูกลงโทษทางวินยัโดยนายจา้ง รวมทงัทางแพ่งและทางอาญา และถูกจาํคุก 

หากถูกตดัสินว่าไดก้ระทาํผิดหรือไดรั้บประโยชน์จากการกระทาํทุจริต 

(รวมถึงการสมรู้ร่วมคิดหรือการพยายามกระทาํทุจริต) 

 นอกจากนี การปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัยงัเป็นการสร้างรากฐานความสัมพนัธ์ในการทาํงานทีดี มีคุณค่า และเป็นมืออาชีพ 

ระหว่างบริษทัและลูกคา้ ผูจ้ดัหา และผูมี้ส่วนร่วม 

การปฏิบติัเบียงเบนไปจากหลกัปฏิบติันีจึงอาจทาํใหค้วามสัมพนัธ์ดงักล่าวสิ นสุดลง  

 

 

สําหรับผู้จัดหา 

เมือลงนามในเอกสารนีแลว้ บริษทัของขา้พเจา้รับรองว่าจะปฏิบติัตามหลกัปฏิบติันี และดาํเนินการเพือใหแ้น่ใจว่า พนกังาน 

ผูแ้ทน และผูรั้บจา้งช่วงของขา้พเจา้ปฏิบติัตามหลกัปฏิบติันีเช่นกนั 

 

ลงชือ 

 

ชือ  .................................................................. 

บริษทั  .................................................................. 

ตาํแหน่ง  .................................................................. 

วนัที  .................................................................. 


