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กรรมการ เจา้หนา้ที ่และพนักงานของ Babcock & Wilcox Enterprises Inc. บรษัิทสาขาและนติบิคุคล
ภายใตก้ารควบคมุ (“B&W” หรอื “บรษัิท”) มขีอ้ตกลงร่วมกันในการปฏบิัตติามกฎหมายตอ่ตา้นการตดิ
สนิบนและต่อตา้นการทุจรติของทุกประเทศและเขตแดนทีเ่ราด าเนนิธุรกจิหรอืวางจ าหน่ายผลติภัณฑ์

หรอืบรกิาร คณะกรรมการและผูบ้รหิารของ B&W มคีวามเชือ่อยา่งแรงกลา้และมคีวามประสงคท์ีจ่ะเนน้
ย ้าต่อพนักงานทุกคนว่าวธิกีารที่เราใชใ้นการบรรลุผลลัพธนั์น้มคีวามส าคัญเท่าเทียมกับผลลัพธ ์เพื่อ
ช่วยเหลอืพนักงานในการปฏบิัตติามกฎหมายต่อตา้นการตดิสนิบนและต่อตา้นการทุจรติ และด าเนิน
ธรุกจิโดยสอดคลอ้งกับจรรยาบรรณทางธรุกจิของเรา (“จรรยาบรรณ”) และมาตรฐานจรยิธรรมระดับสงู
ของเรา B&W จงึไดจ้ัดเตรยีมคูม่อืการปฏบิัตติามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ/ตอ่ตา้นการตดิสนิบนฉบับนี ้
(“คูม่อื”) 

คู่มอืฉบับนี้มจีุดประสงคเ์พื่อเสรมิขอ้ตกลงร่วมกันของคณะกรรมการและผูบ้รหิารของเราในการปฏบิัติ

ตามกฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบนและตอ่ตา้นการทจุรติ และเพือ่อธบิายภาระหนา้ทีข่องพนักงาน B&W 
ซพัพลายเออร ์ผูจ้ าหน่าย ผูร้ับเหมา บรษัิทตัวแทน ผูแ้ทน ทีป่รกึษา และพันธมติรร่วมทนุทีด่ าเนนิธรุกจิ
ในนามของ B&W ภายใตก้ฎหมายป้องกันการทุจรติในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (“FCPA”) 
กฎหมายวา่ดว้ยการใหส้นิบนของสหราชอาณาจักร ค.ศ. 2010 (“UKBA”) และกฎหมายอืน่ ๆ ดังกลา่วที่
ใชบ้ังคับ และเพื่อแสดงค าตอบต่อบางค าถามที่อาจเกดิขึน้ต่อปัญหาเหล่านี้ แมว้่าคู่มือฉบับนี้จะเป็น
องคป์ระกอบส าคัญของโครงการจรยิธรรมและการปฏบิัตติามขอ้ก าหนด B&W แตก่็ไมไ่ดม้จีุดมุง่หมาย
เพื่อลดทอนความส าคัญของขอ้ก าหนดอืน่ใดของจรรยาบรรณฉบับนี้ หรอืโครงการจรยิธรรมและการ
ปฏบิัตติามขอ้ก าหนด และคู่มือฉบับนี้ก็มไิดม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยใหพ้นักงานสามารถตัดสนิใจทาง
กฎหมายเกีย่วกับ FCPA หรือ UKBA เช่นกัน แต่กลับมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหพ้นักงาน B&W ซัพพลาย
เออร ์ผูจ้ าหน่าย ผูร้ับเหมา บรษัิทตัวแทน ผูแ้ทน ทีป่รกึษาและพันธมติรร่วมทุนมองเห็นภาพรวมของ
กฎหมาย และช่วยใหท้ราบถึงความซับซอ้นในกฎหมาย เพื่อใหทุ้กคนทราบว่าเมื่อใดจึงควรขอ
ค าปรกึษาจากแผนกจรยิธรรมและการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดหรอืแผนกกฎหมาย คูม่อืฉบับนี้ท าหนา้ทีเ่ป็น
เครื่องมือป้องกันในการตระหนักถงึและหลีกเลี่ยงความขัดแยง้ที่อาจเกดิขึน้และการละเมดิ  FCPA, 
UKBA และกฎหมายต่อตา้นการตดิสนิบนและต่อตา้นการทุจรติอื่น ๆ ที่มีผลใชบ้ังคับของประเทศที ่
B&W ด าเนนิธรุกจิ 

นอกจากนี้ เรายังตอ้งการที่จะเตอืนใหพ้นักงานทราบถงึบทบาทส าคัญที่มาตรการควบคุมภายในและ
ระบบรายงานทางการเงนิของเรามีบทบาทในการป้องกันและการตรวจหาการทุจรติ  การประเมนิของ
มาตรการควบคมุภายในของเราตัง้อยู่บนพืน้ฐานของมาตรการควบคมุภายใน-กรอบการท างานรวมของ
คณะกรรมการองค์กรสนับสนุน (The Committee of Sponsoring Organizations หรือ “COSO”) 
กรอบการท างานของ COSO ไดร้ับการปรับปรุงใน ค.ศ. 2013 ซึง่น าไปสูแ่นวทางเพิม่เตมิเกีย่วกับการ
ออกแบบและการน ามาตรการควบคมุภายในมาใชป้ฏบิัตท่ัิวทัง้บรษัิท ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดแคเ่พยีงการ
จัดท ามาตรการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ใหม้ั่นใจถงึการปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบบังคับ
ตา่ง เชน่ FCPA และ UKBA (ทัง้สองอยา่งมกีารกลา่วถงึในรายละเอยีดเพิม่เตมิในคูม่อืฉบับนี้) คูม่อืฉบับ
นี้แสดงขอ้มูลทั่วไปเกีย่วกับมาตรการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิการในการต่อตา้นการตดิ

สนิบนและการต่อตา้นการทุจรติ เชน่ การรักษาสมุดบัญชแีละขอ้มูลประวัตทิีถู่กตอ้ง ขอ้ปฏบิัตวิ่าดว้ย
ของขวัญและการเลีย้งตอ้นรับ ขอ้ปฏบิัตวิา่ดว้ยการจ่ายเงนิ และขอ้ปฏบิัตวิา่ดว้ยบัญชธีนาคาร พนักงาน
และผูแ้ทนแตล่ะคนของ B&W ควรทราบถงึความจ าเป็นตอ้งมมีาตรการควบคมุภายในเกีย่วกับกฎหมาย
และระเบียบบังคับเหล่านี้ และพยายามอย่างแข็งขันเพื่อรับรองใหม้ั่นใจว่ามีการน ามาตรการควบคุม
เหลา่นีม้าใชแ้ละมปีระสทิธผิล 

  



 

 

3 

FCPA 
 

FCPA มอียู่สองสว่น หัวขอ้การต่อตา้นการตดิสนิบนเกีย่วขอ้งกับสนิบนต่อเจา้หนา้ทีข่องรัฐต่างประเทศ หัวขอ้ที่
สองกลา่วถงึขอ้ก าหนดในการบันทกึประวัตแิละมาตรการควบคมุภายใน แตล่ะหัวขอ้สามารถสรปุสัน้ ๆ ไดด้ังนี ้

 
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกรรมทางธรุกจิ ขอ้ก าหนดในการตอ่ตา้นการตดิสนิบน FCPA มขีอ้หา้มดังตอ่ไปนี ้

 
• การมอบ การเสนอ การใหส้ญัญา หรอืการอนุญาตใหจ้า่ยสิง่ของมคีา่ 
• ใหแ้ก ่“เจา้หนา้ทีข่องรัฐตา่งประเทศ” 
• โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ใหไ้ดม้าหรอืรักษาไวซ้ ึง่ธรุกจิ หรอื 
• การไดม้าซึง่ขอ้ไดเ้ปรยีบทางธรุกจิทีไ่มเ่หมาะสม 

 
หัวขอ้การต่อตา้นการตดิสนิบนของ FCPA ก าหนดใหก้ารจ่ายหรอืเสนอสิง่ของมคี่า ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 
ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐตา่งประเทศ ผูส้มัครทางการเมอืง หรอืบคุคลใดก็ตามทีก่ระท าการในนามขององคก์รของรัฐ
ระหว่างประเทศ เพื่อใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ้ ึง่ธุรกจิ หรือไดม้าซึง่ขอ้ไดเ้ปรียบทางธุรกจิที่ไม่เหมาะสม เป็น
อาชญากรรม สิง่ของมีค่าไม่จ าเป็นตอ้งมีการเปลี่ยนมือจงึจะเป็นการละเมดิ FCPA ขอ้เสนอ แผนการ หรือค า
สัญญาทีจ่ะจ่ายหรอืมอบสิง่ของมคี่า (แมใ้นอนาคต) ก็อาจกอ่ใหเ้กดิการละเมดิได  ้แมว้่าจะไดร้ับอนุญาตภายใต ้
FCPA ก็ตาม แตน่โยบาย B&W ก็หา้มการจา่ยเงนิคา่อ านวยความสะดวกโดยเฉพาะ 

 
มาตรการควบคุมบัญชภีายในและขอ้ก าหนดในการบันทึกประวัตขิอง FCPA ก าหนดใหก้รรมการ เจา้หนา้ที ่
พนักงาน ผูแ้ทน ผูถ้อืหุน้ และบรษัิทในเครอืของ B&W ยอมปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของ FCPA ทีก่ าหนดดังตอ่ไปนี ้

 
• รักษาสมดุบัญชแีละขอ้มลูประวัตทิีแ่สดงถงึแตล่ะธรุกรรมอยา่งถกูตอ้ง และ 
• รักษาระบบการควบคมุบัญชภีายใน 

 
ขอ้ก าหนดในการบันทกึธุรกรรมทัง้หมดอย่างเหมาะสมขยายครอบคลุมเอกสารตน้ฉบับทัง้หมดพอสมควรและ
อย่างถูกตอ้ง รวมทัง้ใบแจง้หนี้ ใบเสร็จ และรายงานคา่ใชจ้่าย ไม่ใชแ่คเ่พยีงบัญชแียกประเภทท่ัวไป ขอ้ก าหนด
เหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ใหบ้ริษัทปิดบังสนิบน และหา้มปรามขอ้ปฏิบัติในการท าบัญชีที่ฉอ้โกง 
ตัวอย่างเช่น บริษัทจะตอ้งไม่บันทึกสินบนเป็นค่านายหนา้ใหแ้ก่ตัวแทนขาย ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษา หรือ 
“คา่ธรรมเนียมความส าเร็จ” เมือ่ทราบจรงิ ๆ หรอืมเีหตผุลทีจ่ะเชือ่วา่การจ่ายเงนิหรอืสว่นของการจ่ายเงนิจะถกูใช ้
เพือ่การจ่ายเงนิใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐโดยมชิอบ การไม่รักษาระบบการควบคุมภายในหรอืการปลอมแปลงสมุด
บัญชแีละขอ้มูลประวัตเิป็นความผดิทางอาญาภายใต ้FCPA และไม่สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของ COSO ค.ศ. 
2013 ทีก่ าหนดใหบ้รษัิทตอ้งรับรองใหน้ ามาตรการควบคมุดังกลา่วมาใชแ้ละมปีระสทิธผิล 

 

UKBA 
 
UKBA หา้มการตดิสนิบนเจา้หนา้ทีข่องรัฐทีค่ลา้ยคลงึกับขอ้ก าหนดในการต่อตา้นการตดิสนิบน FCPA แต่ต่าง
จาก FCPA ตรงที ่UKBA ยังหา้มการตดิสนิบนเพื่อการพาณิชยใ์นภาคเอกชนอกีดว้ย นอกเหนือจากขอ้หา้มใน 
FCPA แลว้ UKBA ยัง: 

 
• หา้มการตดิสนิบนทกุรปูแบบ 
• หา้มการจา่ยเงนิคา่อ านวยความสะดวก และ 
• มผีลใชบั้งคับความรับผดิสว่นบคุคลตอ่พลเมอืงสหราชอาณาจักร (อาญาและแพง่) 
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ของขวญัและการเลีย้งตอ้นรบั 
 
ของขวัญและการเลี้ยงตอ้นรับมักจะถือว่าเป็นมารยาทรูปแบบหนึ่ง  และใชท่ั้วไปในธุรกจิประจ าวันในหลาย ๆ 
ประเทศ แตส่ามารถมนัียเกีย่วกับการทจุรติและการตดิสนิบนได ้กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติและตอ่ตา้นการตดิสนิบน
หา้มมใิหเ้สนอหรอืมอบสิง่ของมคี่า รวมทัง้ของขวัญและการเลีย้งตอ้นรับ ใหแ้ก่บุคคลทีส่าม เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้
ไดเ้ปรยีบโดยมชิอบ หรอืส่งอทิธพิลต่อบุคคลที่สามดังกล่าวโดยไม่เป็นธรรมในทางอืน่ ของขวัญหรอืการเลีย้ง
ตอ้นรับใด ๆ ทีม่อบใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐ ตอ้งไดรั้บการทบทวนและอนุมัตอิย่างรอบคอบในเชงิรุกโดยสอดคลอ้ง
กบันโยบายวา่ดว้ยของขวัญ การเลีย้งตอ้นรับ การใหเ้งนิสนับสนุน และการเดนิทางของเจา้หนา้ทีข่องรัฐของ B&W 
(นโยบายของขวัญและการเลีย้งตอ้นรับ) เพือ่หลกีเลีย่งการท าผดิกฎหมาย 
 
ในท านองเดียวกัน การใหก้ารเดนิทางและที่พักแก่บุคคลที่สามอาจท าใหเ้กดิการ
ละเมดิได ้และอนุญาตใหท้ าไดก็้ต่อเมือ่มคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกับการสง่เสรมิการ
ขาย การสาธติ หรือการอธบิายสิง่อ านวยความสะดวก ผลติภัณฑ์ บรกิาร หรือการ
ปฏบิัตหินา้ที่อืน่ ๆ ตามสัญญา ค าขอการเดนิทางและที่พักทัง้หมดใหก้ับเจา้หนา้ที่
ของรัฐ จะตอ้งไดร้ับอนุมัตลิว่งหนา้โดยสอดคลอ้งกับนโยบายของขวัญและการเลีย้ง
ตอ้นรับ 
 
B&W ไม่ยอมใหม้กีารทุจรติทุกรูปแบบ หรอืการละเมดิ FCPA หรอืกฎหมายต่อตา้น
การตดิสนิบนและตอ่ตา้นการทจุรติอืน่ ๆ โดยเจา้หนา้ที ่กรรมการ พนักงาน หรอืผูแ้ทน 
นโยบายของเรา จรรยาบรรณฉบับนี้ และโครงการจรยิธรรมและการปฏบิัตติามขอ้ก าหนด กลา่วถงึภาระหนา้ทีส่ าคัญ
จ านวนมากทีบั่งคับใชก้ับ B&W และหน่วยปฏบิัตกิาร/รายงานทัง้หมด เพือ่รับรองใหม้ั่นใจวา่เรายังคงรักษาชือ่เสยีง
ของเราในดา้นการตดิต่อธุรกจิอย่างซื่อตรงและเป็นธรรม แต่เรายังท าในสิง่ที่ถูกตอ้งเสมออีกดว้ย ขอ้ก าหนด
ดังกลา่วยังมผีลใชบั้งคับหน่วยงานที ่B&W เป็นเจา้ของหรอืควบคมุอกีดว้ย (ดว้ยเหตผุลของความเป็นเจา้ของหุน้ 
การบรหิาร หรอือืน่ ๆ) รวมทัง้หุน้สว่น กจิการรว่มคา้ และกจิการคา้รว่ม 
 
แนวปฏบิตัทิางธุรกจิของ B&W 
 
B&W มขีัน้ตอนการสอบทานธุรกจิ ซึง่พนักงานทุกคนจะตอ้งปฏบัิตติาม ก่อนที ่“คนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่าม” 
หรอื “TPI” ใด ๆ จะมสี่วนร่วม ซึง่เป็นตัวแทนกระบวนการ ทีป่รกึษา พนักงานขาย ตัวแทนจ าหน่าย หรอืผูแ้ทนที่
เป็นบคุคลทีส่ามอืน่ ๆ 
 
B&W เป็นผูรั้บผดิชอบส าหรับการกระท าของผูแ้ทน รวมทัง้พันธมติรร่วมทุน โดยที่ B&W ทราบถงึหรอืควรจะมี
เหตุผลทีจ่ะทราบถงึการกระท าโดยมชิอบดว้ยกฎหมายของผูแ้ทนเหล่านัน้ ภายใต ้FCPA เจา้หนา้ทีแ่ละพนักงาน 
B&W อาจตอ้งรับผดิส าหรับการจ่ายเงนิใหแ้ก่เจา้หนา้ทีต่่างประเทศโดยคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่าม ความรับผดิ
อาจถูกบังคับใชไ้มเ่ฉพาะในกรณีที ่B&W ทราบถงึธรุกรรมทีผ่ดิกฎหมาย แตย่ังรวมถงึกรณีที ่“ปิดตาขา้งหนึง่” ตอ่
ขอ้บ่งชีว้่าอาจมกีารละเมดิเกดิขึน้อกีดว้ย หรอือกีนัยหนึ่ง หากพนักงาน B&W แสดงใหเ้ห็นการจงใจละเลย การ
แกลง้ไม่รูไ้ม่เห็น หรอืการไม่สนใจการกระท าหรอืพฤตกิารณ์ทัง้ ๆ ทีรู่ ้อาจถอืไดว้า่ B&W รูเ้ห็นในธรุกรรมเหลา่นัน้ 
ขอ้เท็จจรงิทีค่นกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามดังกล่าวอาจอยู่ภายใต  ้FCPA นัน้ ไม่มคีวามเกีย่วขอ้ง พนักงาน B&W มี
หนา้ทีใ่นการสอบถามกรณีทีพ่ฤตกิารณ์บง่บอกวา่คนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามอาจเคยกระท าการหรอืจะกระท าการ
โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 
 
เพือ่คุม้ครอง B&W และพนักงานทุกคน จะตอ้งปฏบิัตติามกฎเกณฑต์อ่ไปนี้โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ เมือ่ตอบสนองต่อ
การขอการจา่ยเงนิโดยมชิอบ: 

• ปฏิเสธการจ่ายเงินและอธิบายว่านโยบายของ  B&W หา้มการจ่ายเงินดังกล่าว  โดยขัดต่อ  FCPA 
จรรยาบรรณของเรา นโยบายต่อตา้นการตดิสนิบนและต่อตา้นการทุจรติในท่ัวโลกของ B&W (“นโยบาย 
AB/AC”) และกฎหมายทอ้งถิน่อยา่งแน่นอน 
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• ชีแ้จงใหช้ัดเจนว่าจ าเป็นตอ้งมีการปฏเิสธ และจะตอ้งไม่มีภาษากายหรือความเขา้ใจโดยนัยใด  ๆ โดย
เด็ดขาดทีส่อ่ถงึสิง่ใดก็ตามทีน่อ้ยกวา่การปฏบัิตติามนโยบายและกฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบนและตอ่ตา้น
การทจุรติทัง้หมดโดยครบถว้น 

• รายงานการขอการจ่ายเงนิโดยมชิอบทันทตีอ่แผนกจรยิธรรมและการปฏบิัตติามขอ้ก าหนด แผนกกฎหมาย 
หรอืผา่นสายดว่น Integrity ของบรษัิท หรอืสง่อเีมลเป็นความลับไปที ่ethics@babcock.com 

• หากพันธมติรร่วมทุนหรอืคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามมคีวามเกีย่วขอ้ง ใหอ้ธบิายว่าพวกเขาถูกหา้มไม่ให ้
จา่ยเงนิดังกลา่วใด ๆ ในนามของ B&W และ B&W จะยตุคิวามสมัพันธ ์หากมกีารจา่ยเงนิเกดิขึน้ 

 
เนื่องจากธรรมชาตแิละขอบเขตของการปฏบิัตงิานในตา่งประเทศของ B&W การปฏบิัตติามกฎหมายต่อตา้นการ
ตดิสนิบนและต่อตา้นการทุจรติจึงมีความส าคัญเป็นพิเศษต่อ B&W การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวไม่ใช่
ทางเลอืก แตเ่ป็นขอ้ก าหนด 

 
ในกรณีใด ๆ ที ่B&W เป็นเจา้ของอ านาจลงคะแนนเสยีงขององคก์รไม่เกนิ 50% และไม่ไดใ้ชอ้ านาจควบคุมการ
ปฏบิัตกิาร FCPA ก าหนดให ้B&W ตอ้งด าเนนิการโดยสจุรติ เพือ่ใหส้ามารถปฏบิัตติามขอ้ก าหนดเกีย่วกับสมุด
บัญชีและขอ้มูลประวัติและการควบคุมบัญชีภายในของ FCPA ขององค์กร นอกจากนี้ B&W จะท างานกับ
หน่วยงานควบคมุเพือ่สนับสนุนการบังคับใชข้อ้ก าหนดทีค่ลา้ยคลงึกบัขอ้ก าหนดทีร่า่งไวใ้นคูม่อืฉบับนี ้

 
นโยบายของเราก าหนดใหเ้ราตอ้งปฏบิัตติามตัวบทและเจตนารมณ์ของ FCPA และขอ้ก าหนดทางกฎหมายทีม่ผีล
ใชบั้งคับทัง้หมดของสหรัฐอเมรกิา รวมทัง้ส่วนย่อยของรัฐหรือการเมืองใด ๆ ดังกล่าว และแต่ละประเทศใน
ต่างประเทศที่เราด าเนินธุรกจิ ยกเวน้กรณีที่กฎหมายสหรัฐอเมรกิาหา้มหรือลงโทษการปฏบิัตติามกฎหมาย
ต่างประเทศดังกล่าว (เชน่ในกรณีของกฎหมายต่างประเทศบางอย่างเกีย่วกับการคว ่าบาตรสันนบิาตอาหรับของ
อสิราเอล) 

 
มคีวามจ าเป็นตอ้งเขา้ใจว่าตามขอ้ก าหนดของบทบัญญัตแิละระเบียบบังคับที่ใชค้วบคุม B&W คณะกรรมการ
บรษัิทหรอืคณะกรรมการที่ไดร้ับแต่งตัง้มีภาระหนา้ที่ยืนยัน  เฉพาะเจาะจงและต่อเนื่อง เพื่อใหแ้น่ใจว่า B&W 
ปฏบิัตติามมาตรฐานดังกล่าวโดยครบถว้น คณะกรรมการตรวจสอบและการเงนิของคณะกรรมการบรษัิทไดร้ะบุ
ขอ้ตกลงร่วมกันในการรับรองใหแ้น่ใจถงึการปฏบิัตติาม FCPA จรรยาบรรณฉบับนี้ และโครงการจรยิธรรมและการ
ปฏบิัตติามขอ้ก าหนด โดยสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดดังกล่าว คู่มอืฉบับนี้ ร่วมกับจรรยาบรรณฉบับนี้และนโยบาย 
AB/AC ของ B&W มจีดุมุง่หมายเพือ่รับรองใหม้ั่นใจวา่ B&W ตอบสนองภาระหนา้ทีด่ังกลา่ว 

 
การละเมดิ FCPA และขอ้ก าหนดทางกฎหมายอืน่ ๆ ทีใ่ชค้วบคุม B&W มโีทษปรับและบทลงโทษทีส่ าคัญทาง
แพ่งและทางอาญา รวมทัง้โทษจ าคกุหรอืการหา้มปฏบิัตหินา้ทีเ่จา้หนา้ทีห่รอืกรรมการของบรษัิทมหาชน ส าหรับ
ผูก้ระท าผดิที่เป็นบุคคล และการสูญเสยีสทิธพิเิศษในการส่งออกและการถูกหา้มจากการท าสัญญากับภาครัฐ 
ส าหรับบรษัิท 

หลังจากที่มีความคุน้เคยกับคู่มือฉบับนี้แลว้ หากคุณมีค าถามหรือขอ้กังวลใด ๆ เกี่ยวกับกจิกรรมภายใตก้าร
พิจารณา หรือกจิกรรมที่ไดเ้กดิขึน้ กรุณาปรกึษาขอ้กังวลและค าถามดังกล่าวกับแผนกกฎหมายหรือแผนก
จรยิธรรมและการปฏบิัตติามขอ้ก าหนด รายชือ่ผูต้ดิต่อของแผนกจรยิธรรมและการปฏบัิตติามขอ้ก าหนดอยู่ใน
เว็บไซตภ์ายในของบรษัิทในหนา้จรยิธรรมและการปฏบิัตติามขอ้ก าหนด คุณสามารถตดิต่อแผนกจรยิธรรมและ
การปฏบิัตติามขอ้ก าหนดไดท้ี ่ethics@babcock.com 

 
ส าหรับผูท้ีป่ระสงคจ์ะไม่เปิดเผยชือ่ B&W ใหบ้รกิารสายด่วน Integrity โดยบุคลากรทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามทีพู่ดได ้
หลายภาษาในทั่วโลกตลอด 24 ชัว่โมงทุกวัน บุคคลใดก็ตามทีร่ายงานขอ้กังวลโดยสจุรติไดร้ับการคุม้ครองจาก
การตอบโตภ้ายใตจ้รรยาบรรณฉบับนี้และนโยบายการไม่ตอบโตข้อง  B&W และภายในหลายประเทศตาม
กฎหมาย ขอสนับสนุนใหพ้นักงานและบคุคลอืน่ ๆ รายงานขอ้กงัวลโดยการโทรตดิตอ่หมายเลขโทรฟรทีีเ่หมาะสม
ทีแ่สดงดา้นลา่งนี้ หรอืผา่นการรายงานทางเว็บ หรอือเีมล: 

 
 
 

mailto:ethics@babcock.com
mailto:ethics@babcock.com
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888-475-0003 สหรัฐอเมรกิาและแคนาดา 

0808-234-2980 สหราชอาณาจักร 

 

เพื่อขอรับขอ้มูลการโทรตดิต่อสายด่วน Integrity หรอืประเทศที่ไม่มรีายชือ่ขา้งบนนี้ โปรดดูแผนผังที่แสดงอยู่ที่: 

https://www.babcock.com/en/about/ethics 

 

ยืน่รายงานบนเว็บไดท้ี:่  www.bwintegrityline.com 

www.bweuintegrityline.com เฉพาะประเทศในสหภาพยโุรป 
 
ทางอเีมลที:่ ethics@babcock.com 

  

https://www.babcock.com/en/about/ethics
http://www.bwintegrityline.com/
http://www.bweuintegrityline.com/
mailto:ethics@babcock.com
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ค าถามและค าตอบ 
 
 

ตอ่ไปนีเ้ป็นค าตอบส าหรับค าถามทีถ่ามบอ่ยบางสว่นเกีย่วกบัภาระหนา้ที ่
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ตลอดจน FCPA 
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A. กฎหมายป้องกนัการทจุรติในตา่งประเทศ 

ขอ้ก าหนดใน "การตดิสนิบน" ของ FCPA หา้มความประพฤตใิดบา้ง 
 
FCPA ก าหนดใหเ้ป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย หากบรษัิทใด ๆ ในสหรัฐอเมรกิา หรอืเจา้หนา้ที ่กรรมการ 
พนักงาน ตัวแทน หรอืผูถ้อืหุน้ใด ๆ ทีก่ระท าการในนามของบรษัิทดังกลา่ว เสนอ จา่ย สญัญาทีจ่ะจ่าย หรอื
อนุญาตการจ่ายสิง่ของมคี่า ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม ผ่านทางบุคคลหรอืกจิการอืน่ใด ใหแ้กเ่จา้หนา้ที่
ของรัฐต่างประเทศ พรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ที่พรรค หรือผูส้มัครในต าแหน่งทางการเมืองดังกล่าว 
เพือ่ทีจ่ะใหไ้ดม้าหรอืรักษาไวซ้ ึง่ธรุกจิ 

ใครคอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัตา่งประเทศ (เจา้หนา้ทีข่องรฐั) ภายใตก้ฎหมายป้องกนัการทุจรติใน
ตา่งประเทศของสหรฐัอเมรกิา (FCPA) 
 
เจา้หนา้ทีข่องรัฐ คอื เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานรายใดก็ตามของหน่วยงานภาครัฐต่างประเทศ หรอืกระทรวง หน่วยงาน 
หรอืหน่วยงานย่อยของภาครัฐต่างประเทศ หรอืขององคก์รของรัฐระหว่างประเทศ หรอืบุคคลใด ๆ ทีก่ระท าการตาม
อ านาจหนา้ทีใ่หก้ับหรอืในนามของภาครัฐใด ๆ ดังกล่าว หรอืกระทรวง หน่วยงานหรอืหน่วยงานย่อย หรอืกระท าการ
ดังกลา่วใหก้บัหรอืในนามขององคก์รของรัฐระหวา่งประเทศใด ๆ ดังกลา่ว ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงแคบ่คุคลตอ่ไปนี ้
โดยไมค่ านงึถงึยศและต าแหน่ง: 

• เจา้หนา้ที่หรือพนักงานของกระทรวง หน่วยงาน ส านักงาน องค์การ หรือหน่วยงานย่อยอื่น ๆ ของภาครัฐ
ตา่งประเทศ เชน่ บรษัิททีภ่าครัฐเป็นเจา้ของหรอืควบคมุ 

• เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานขององคก์รทีภ่าครัฐใหเ้งนิสนับสนุน เชน่ องคก์ารสหประชาชาตหิรอืธนาคารโลก 
• บคุคลทีก่ระท าการตามอ านาจหนา้ทีใ่หก้ับหรอืในนามของภาครัฐหรอืกระทรวงหรอืหน่วยงาน หรอืหน่วยงานยอ่ย

ของภาครัฐตา่งประเทศ แมว้า่บคุคลนัน้จะไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของรัฐจรงิ ๆ ก็ตาม 
• พนักงานหรอืตัวแทนของหน่วยงานทีร่ัฐเป็นเจา้ของหรอืควบคมุ (เชน่ พนักงานหน่วยงานสาธารณูปโภคทีร่ัฐเป็น

เจา้ของ) หรอืหน่วยงานทีล่งทนุโดยหน่วยงานทีร่ัฐเป็นเจา้ของ 
• สมาชกิหรอืพนักงานของฝ่ายนติบัิญญัตหิรอืฝ่ายตลุาการ เจา้หนา้ทีศ่ลุกากร เจา้หนา้ทีส่รรพากร หรอืเจา้หนา้ที่

สนิเชือ่ของธนาคารโลก หรอื 
• ผูส้มัครด ารงต าแหน่งทางการเมอืง แมว้า่บคุคลนัน้จะยังไม่ใชเ่จา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของรัฐ หรอืพรรคการเมอืง

หรอืเจา้หนา้ทีพ่รรคก็ตาม 
• พนักงานหรอืเจา้หนา้ทีร่ายใดก็ตามของหน่วยงานของรัฐตา่งประเทศ หรอืบคุคลทีด่ ารงต าแหน่งหรอืมตี าแหน่ง

ภายใตก้ฎหมายของตา่งประเทศ หรอืบคุคลทีป่ฏบัิตงิานใหก้บัหน่วยงานของรัฐตา่งประเทศทีล่งนามสญัญา 
 
ใครคอืผูแ้ทน 
 
“คนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่าม” หรอื “TPI” รายใดก็ตามทีไ่ดร้ับมอบอ านาจใหด้ าเนนิธุรกจิในนามของ B&W หรอืเป็น
ตัวแทน B&W ในทางอืน่ ควรถอืว่าเป็นผูแ้ทน เพื่อวัตถุประสงคใ์นการปฏบัิตติามกฎหมายต่อตา้นการตดิสนิบนและ
ต่อตา้นการทุจรติ ตัวอย่างรวมถงึตัวแทนขาย พนักงานขาย ตัวแทนจ าหน่าย ทีป่รกึษา ตัวแทนการตรวจผ่านพธิกีาร
ศุลกากร ตัวแทนตรวจคนเขา้เมอืง และคนกลางทีเ่ป็นบุคคลที่สามอืน่ ๆ นโยบายโครงการตรวจสอบและอนุมัตคิน
กลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามของ B&W (“นโยบายคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม”) ก าหนดใหต้อ้งคัดกรองผูแ้ทนทกุคนอยา่ง
รอบคอบก่อนที่ B&W จะว่าจา้ง และเราคาดหวังใหผู้แ้ทนปฏบิัตติามคู่มือฉบับนี้ในลักษณะเดียวกับและในระดับ

เดยีวกนักบัเจา้หนา้ที ่กรรมการและพนักงานของบรษัิท 
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FCPA ครอบคลมุเฉพาะการตดิสนิบนใชห่รอืไม ่
 
ไม่ใช ่FCPA ยังไดค้รอบคลมุขอ้ก าหนดเกีย่วกับการรักษาสมุดบัญชแีละขอ้มูลประวัตขิองบรษัิทอย่างเพยีงพอ ไม่วา่
จะมีธุรกรรมต่างประเทศเขา้มาเกี่ยวขอ้งหรือไม่ก็ตาม  ขอ้ก าหนดส าหรับสมุดบัญชีและขอ้มูลประวัตขิอง FCPA 
ก าหนดให ้B&W ตอ้งจัดท าและรักษาสมุดบัญช ีขอ้มูลประวัต ิและบัญชโีดยมรีายละเอยีดตามสมควร เพือ่แสดงถงึ
ธุรกรรมและการก าจัดสนิทรัพยโ์ดยพอสมควร และยังก าหนดใหต้อ้งดูแลรักษาระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหก้าร
รับรองถงึความสมบูรณ์และความถูกตอ้งอย่างมเีหตผุล ขอ้ก าหนดดา้นการตดิสนิบนของ FCPA หา้มมใิหม้กีารเสนอ
หรือจ่ายเงนิหรือสิง่ของมีค่าใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของรัฐต่างประเทศ พรรคการเมืองต่างประเทศ (หรือเจา้หนา้ที่พรรค
การเมืองดังกล่าว) หรือผูส้มัครใด ๆ เพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่างประเทศ โดยมีเจตนาที่ "ทุจรติ" หรือมี
จดุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดม้า รักษาหรอืชีน้ าธรุกจิ 

FCPA ครอบคลมุเจา้หนา้ทีห่รอืพนกังานของสหรฐัอเมรกิาใชห่รอืไม ่
 
ไมใ่ช ่อยา่งไรก็ตาม มกีฎหมายอืน่ ๆ ทีใ่ชค้วบคมุดแูลปฏสิมัพันธก์ับเจา้หนา้ทีข่องรัฐในระดับประเทศและระดับรัฐของ
สหรัฐอเมรกิา และ B&W มนีโยบายทีก่ าหนดใหต้อ้งสานความสัมพันธข์องบรษัิทกับเจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของรัฐ
ของสหรัฐอเมรกิา (และความสัมพันธข์องบรษัิทกับเจา้หนา้ที่หรือพนักงานของรัฐต่างประเทศ) ในลักษณะที่การ

เปิดเผยขอ้มูลตอ่สาธารณชนท่ัวไปโดยครบถว้นจะไม่สรา้งความอับอายหรอืท าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บรูณภาพหรอื

ชือ่เสยีงของบรษัิท นโยบายดังกล่าวมีผลใชบั้งคับ ไม่ว่าจะเกีย่วขอ้งกับเงนิหรอืสนิทรัพยข์อง B&W หรอืเงนิหรือ
สนิทรัพยส์ว่นตัวก็ตาม และยังมผีลใชบั้งคับการบรจิาคหรอืการจ่ายเงนิโดยออ้มทีท่ าขึน้โดยผ่านบคุคลทีส่ามอกีดว้ย 
นอกจากนี้ พนักงานทุกคนยังตอ้งทราบถงึขอ้เท็จจรงิดว้ยวา่ กฎหมายและระเบยีบบังคับของสหรัฐอเมรกิาควบคมุการ
มอบของขวัญและการเลีย้งตอ้นรับใหแ้กพ่นักงานของรัฐของสหรัฐอเมรกิาโดยเฉพาะและโดยเคร่งครัด  และบังคับให ้
ตอ้งยดึปฏบิัตติามขอ้จ ากดัดังกลา่ว 
 
มขีอ้ก าหนดในการรายงานภายในทีเ่กีย่วกบัของขวญัและการเลีย้งตอ้นรบัทีบ่รษิทัมอบใหแ้ก่
เจ้าหน้าที่และพนกังานของรฐัของสหรฐัอเมรกิา  และเจ้าหน้าที่และพนกังานของรฐั
ตา่งประเทศหรอืไม ่
 
ม ีการอนุญาตใหม้อบของขวัญแก่เจา้หนา้ที่และพนักงานของรัฐของสหรัฐอเมรกิาเกดิขึน้ไดน้อ้ยมาก ถา้ม ีในกรณีของ
เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของรัฐต่างประเทศ อาจอนุญาตใหม้อบของขวัญดังกล่าวได ้ขึน้อยู่กับสถานการณ์ ของขวัญใด ๆ 
ดังกลา่วตอ้งไดร้ับอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรลว่งหนา้ โดยสอดคลอ้งกบันโยบายของขวัญและการเลีย้งตอ้นรับของ B&W 
 
FCPA สามารถมผีลใชบ้งัคบัไดใ้นสถานการณ์ที ่B&W มเีพยีงผลประโยชนส์ว่นนอ้ยในในการ
ปฏบิตักิารในตา่งประเทศไดห้รอืไม ่
 
ได ้สามารถมผีลใชไ้ด ้แน่นอนว่าระดับของความเป็นเจา้ของและการควบคุมนัน้มคีวามเกีย่วขอ้งกับ "ความรู"้ และ 
"การมอบอ านาจ" ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึการที่ B&W บรหิารการปฏบิัตงิานประจ าวันหรอืว่าเพียงแค่อ่านรายงาน
ประจ าปี ตามทีก่ล่าวไวก้อ่นหนา้ พลเมอืงสหรัฐอเมรกิาแต่ละคนทีท่ างานใหก้ับกจิการต่างประเทศอาจตอ้งเสีย่งต่อ
การรับผดิสว่นตัว 
 
บรษิทัต้องรบัผดิภายใต้ FCPA หรอืไม่ หากคนกลางที่เป็นบุคคลที่สามจ่ายสนิบนให้แก่
เจา้หนา้ทีข่องรฐั 
 
B&W อาจตอ้งรับผดิ หากทราบวา่คนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะจ่ายสนิบน ไม่ไดย้ับยัง้ และเป็นเหตใุหถ้อืวา่อนุญาต
สนิบนนัน้โดยนัย ความรูใ้นระดับเพยีงพอทีจ่ะท าให ้B&W ตอ้งรับผดิไดรั้บการนยิามวา่รวมถงึความเชือ่วา่การจ่ายเงนิ
โดยมชิอบนัน้ "มคีวามแน่นอนอย่างชัดเจน" ว่าจะเกดิขึน้ หรอืม ี"ความน่าจะเป็นสูง" ว่าจะเกดิขึน้ ไม่มใีครสามารถ
หลกีเลีย่งความรับผดิไดด้ว้ยการเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ หากม ี"สัญญาณอันตราย" ทีท่ าใหเ้กดิค าถาม ก็แสดงวา่ มี
หนา้ทีต่อ้งสอบถาม ในสถานการณ์ของบรษัิทตัวแทน สัญญาณอันตรายโดยทั่วไปมักจะรวมถงึแต่ไม่จ ากัดแค่เพยีง
รายการตอ่ไปนี:้ 
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• ความสมัพันธข์องคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามตอ่หน่วยงานภาครัฐหรอืฝ่ายทีท่ าสญัญา: 

คนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามเองนัน้เป็นนักธุรกจิทีม่สีองสถานะกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืไม่ คนกลางทีเ่ป็นบุคคลที่
สามมคีวามสัมพันธอ์ยา่งใกลช้ดิกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืไม ่บรษัิทของคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามนัน้มเีจา้หนา้ที่
ของรัฐหรอืครอบครัวของตนเป็นเจา้ของเป็นบางสว่นหรอืไม ่

• มลูคา่ของการจา่ยเงนิตอ่ตัวแทน: 
การจ่ายเงนินั้นมีมูลค่ามากเกนิควรเมื่อพิจารณาการจ่ายเงนิที่ B&W ท าขึน้ที่อื่นส าหรับบรกิารที่คลา้ยคลงึกัน
หรอืไม่ ตามธรรมเนียมปฏบิัตใินทอ้งถิน่หรอืกฎหมายทอ้งถิน่ การจ่ายเงนินัน้มมีูลค่ามากเกนิควรส าหรับบรกิารที่
ชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม ่

• ลักษณะของการจา่ยเงนิตอ่คนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม: 
คนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามไดแ้สดงความคดิเห็นเพือ่ใหเ้ขา้ใจว่าจ าเป็นตอ้งมเีงนิจ านวนหนึง่เพือ่ใหต้นไดม้าซึง่

ธรุกจิ" "ท าการจัดเตรยีมทีจ่ าเป็น" ฯลฯ หรอืไม ่มขีอ้บง่ชีท้ีช่ดัเจนหรอืไมว่า่การไดม้าซึง่ธรุกจิในประเทศนัน้ตอ้ง
อาศัยการตดิสนิบนเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

• บรกิารทีจ่ะปฏบิัตโิดยคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม: 
การทีค่นกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามกระท าการดังกล่าวในประเทศนัน้และมคีวามสัมพันธก์ับสัญญานัน้ ถูกกฎหมาย
หรอืไม่ บรกิารของคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามมคีวามจ าเป็นจรงิ ๆ หรอืไม่ หรอืเพยีงแค่เสนอขึน้มาเพือ่อ าพราง
การจา่ยเงนิทีต่อ้งหา้ม 

• วธิกีารและลักษณะของการจา่ยเงนิตอ่คนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม: 
คนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามไดร้อ้งขอการจ่ายเงนิเป็นเงนิสดหรอืเอกสารสทิธิข์องผูถ้อืทัง้หมดหรอืบางสว่นหรอืไม ่
การจ่ายเงินนั้นจะท าขึ้นเป็นบางส่วนต่อบุคคลหรือบรษัิทอื่นหรือไม่ การจ่ายเงินนั้นจะท าขึ้นในประเทศอื่น
นอกเหนือจากประเทศทีใ่หบ้รกิารหรอืไม่ คนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามไดร้อ้งขอเอกสารเท็จใด ๆ หรอืไม ่เชน่ การ
แจง้หนีเ้ท็จ หรอืการไมร่ายงานการจา่ยเงนิตอ่หน่วยงานผูม้อี านาจทางการเงนิของประเทศเจา้บา้นหรอืไม่ 

 
FCPA ใชเ้ฉพาะในกรณีทีม่คีวามสมัพนัธข์องคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามเทา่น ัน้ใชห่รอืไม ่
 
ไม่ใช่ ขอ้ก าหนดว่าดว้ยการติดสนิบนของ FCPA หา้มการเสนอหรือการจ่ายสิง่ของมีค่า สามารถใช  ้FCPA ใน
สถานการณ์การลงทุนใด ๆ ก็ได ้เชน่ ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐต่างประเทศไดร้ับบทบาทผูถ้อืหุน้ในการลงทุนทาง
ธรุกจิ B&W มนีโยบายวา่จะตอ้งไมจ่า่ย ใหย้มื มอบให ้หรอืโอนเงนิของบรษัิทในทางอืน่ใด ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 
ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีข่องรัฐต่างประเทศใด ๆ (หรอืใหแ้ก่เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานใด ๆ ของสหรัฐอเมรกิาระดับประเทศ รัฐ 
หรอืทอ้งถิน่) หรอืใหแ้กห่น่วยงานใด ๆ ทีท่ราบวา่บคุคลดังกลา่วมผีลประโยชน์ทีส่ าคัญ ยกเวน้วา่มหีนังสอือนุมัตโิดย
ชดัแจง้จากหัวหนา้ทีป่รกึษา 
 
สามารถวา่จา้งเจา้หนา้ทีห่รอืพนกังานของรฐัตา่งประเทศเป็นทีป่รกึษาไดห้รอืไม ่
 
หากมหีนังสอือนุมัตโิดยชดัแจง้จากหัวหนา้ทีป่รกึษาและประธานเจา้หนา้ทีก่ ากับดแูลการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ ก็อาจ
วา่จา้งเจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของรัฐตา่งประเทศใหป้ฏบิัตหินา้ทีบ่รกิารทางกฎหมาย การใหค้ าปรกึษา หรอืบรกิารอืน่ ๆ 
ได ้ขอ้ก าหนดเดยีวกันส าหรับหนังสอือนุมัตจิากหัวหนา้ทีป่รกึษามผีลใชบั้งคับการวา่จา้งเจา้หนา้ทีแ่ละพนักงานของ
สหรัฐอเมรกิาระดับประเทศ รัฐ หรือทอ้งถิน่ ในทุกกรณี จะตอ้งมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุลักษณะและ
ขอบเขตของบรกิารทีจ่ัดให ้
พืน้ฐานของคา่ชดเชยและการเบกิจ่ายคา่ใชจ้่าย และระบวุา่บรษัิทตอ้งจ่ายเงนิส าหรับบรกิารหรอืการเบกิจ่ายคา่ใชจ้่าย
ดังกล่าวโดยสอดคลอ้งกับใบแจง้ยอดที่ก าหนดลักษณะของบรกิารที่จัดใหแ้ละค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ดังกล่าว โดยมี
รายละเอยีดทีส่มเหตสุมผลเทา่นัน้ 
 
โดยจะตอ้งรายงานสัญญาที่เสนอดังกล่าวทัง้หมดเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วต่อหัวหนา้ที่ปรกึษา โดยรวมถงึ
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งของสญัญานัน้ 
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การใช  ้FCPA สามารถเกดิขึน้ไดห้รอืไม่ เมือ่ภาครฐัต่างประเทศแปรรูปการปฏบิตักิารเป็น
เอกชน 
 
ไดข้อ้เท็จจรงิทีว่า่รัฐวสิาหกจิผา่นการแปรรปูเป็นเอกชนไมไ่ดห้มายความวา่บคุคลตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ไมไ่ดเ้ป็น
เจา้หนา้ทีข่องรัฐอกีตอ่ไป สถานการณ์เหลา่นี้เป็นสถานการณ์ทีข่ ึน้อยูก่ับขอ้เท็จจรงิโดยเฉพาะเป็นอยา่งมาก และคณุ
ตอ้งปรกึษาแผนกกฎหมาย เนื่องจากผลกระทบของ FCPA ในการจ่ายค่าธรรมเนียมของกรรมการ ค่าใชจ้่ายในการ
เดนิทางหรอืเบีย้เลีย้ง และค่าใชจ้่ายทีค่ลา้ยคลงึกันใหแ้ก่ผูแ้ทนต่างประเทศ จงึตอ้งมกีารอนุมัตโิดยสอดคลอ้งกับ
นโยบาย G&E ของ B&W 
 
ขอ้ก าหนดในการตอ่ตา้นการตดิสนิบนของ FCPA มผีลใชบ้งัคบัเฉพาะการไดร้บัสญัญาใหม่
หรอืไม ่มขีอ้ยกเวน้ปลกียอ่ยภายใต ้FCPA หรอืไม ่
 
FCPA มขีอบเขตครอบคลุมมากกวา่การไดรั้บสัญญาใหม่ และไม่มขีอ้ยกเวน้ปลกีย่อย FCPA สามารถครอบคลุมการ
จ่ายเงนิโดยมิชอบเพื่อใหไ้ดร้ับค าวนิิจฉัยดา้นภาษี  ซึง่จะท าใหเ้งื่อนไขของการด าเนินธุรกจิเอื้ออ านวยมากขึ้น 
นอกจากนี้ ยังมผีลใชบั้งคับการรักษาธรุกจิปัจจุบันอกีดว้ย ตัวอย่างเชน่ รัฐบาลสหรัฐอเมรกิาไดด้ าเนนิคดตีอ่ทัง้บคุคล
และบรษัิท ส าหรับการฝ่าฝืน FCPA ดว้ยการจ่ายเงนิ 20,000 ดอลลารใ์หแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐตา่งประเทศ โดยบรษัิท
ของสหรัฐอเมรกิาทีพ่ยายามเรยีกเก็บหนีท้ีเ่ป็นหนีต้น 
 
บรษิทัมนีโยบายอยา่งไรเกีย่วกบัการจา่ยเงนิคา่อ านวยการหรอืเรง่รดัการด าเนนิการ 
 
การจา่ยเงนิคา่อ านวยการหรอืเรง่รัดการด าเนนิการโดย B&W พนักงานหรอืผูแ้ทนของบรษัิทในนามของบรษัิท เป็นขอ้
หา้มโดยชดัแจง้ พนักงานของบรษัิท หรอืบคุคลทีส่ามทีก่ระท าการในนามของบรษัิทจะตอ้งไมจ่่ายเงนิคา่อ านวยความ
สะดวก 
 
หากคณุจา่ยเงนิ หรอืทราบถงึ หรอืเชือ่วา่บคุคลทีส่ามไดจ้า่ยเงนิทีอ่าจถอืไดว้า่เป็นการจา่ยเงนิเพือ่อ านวยความสะดวก
หรอืเร่งรัดการด าเนินการของรัฐทีเ่ป็นงานประจ าทีไ่ม่ตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ คุณตอ้งแจง้ประธานเจา้หนา้ทีก่ ากับดูแลการ
ปฏบิัตติามกฎระเบยีบและ/หรอืหัวหนา้ทีป่รกึษาในทันท ีและดแูลใหแ้น่ใจวา่การจ่ายเงนินัน้ไดร้ับการบันทกึไวใ้นสมุด
บัญชแีละขอ้มูลประวัตขิองบรษัิท หา้มพยายามอ าพรางการจ่ายเงนิดังกล่าวเป็นอย่างอื่น  บทลงโทษส าหรับการ 
อ าพรางการจา่ยเงนิดังกลา่วนัน้สงูกวา่บทลงโทษส าหรับการจา่ยเงนินัน้เองเสยีอกี 
 
FCPA อนุโลมใหม้สีถานการณ์ใด ๆ ทีอ่าจมอบสิง่ของมคีา่ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัตา่งประเทศ 
พรรคการเมอืง เจา้หนา้ทีห่รอืผูส้มคัรพรรคการเมอืงหรอืไม ่
 
FCPA ก าหนดใหเ้ป็นการแกต้่างขอ้กล่าวหาใด ๆ ถงึการละเมดิว่าการจ่ายเงนิ ของขวัญ ขอ้เสนอ หรอืค าสัญญาให ้
สิง่ของมคี่าเป็นคา่ใชจ้่ายทีม่เีหตผุลและโดยสจุรติ เชน่ คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางและทีพ่ัก ซึง่เกดิขึน้โดยหรอืในนาม
ของเจา้หนา้ที ่และมคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบั: 
 
• การสง่เสรมิการขาย การสาธติ หรอืการอธบิายผลติภัณฑห์รอืบรกิาร หรอื 
• การด าเนนิการหรอืการปฏบัิตหินา้ทีต่ามสญัญากบัภาครัฐตา่งประเทศหรอืตัวแทนของภาครัฐดังกลา่ว 
 
ภายใตข้อ้ความทีก่ล่าวมาขา้งตน้ บรษัิทอาจจ่ายค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ที่พัก มือ้อาหารและการเลีย้งตอ้นรับที่มี
เหตุผล (ไม่ฟุ่ มเฟือยหรอืมากเกนิควร) ของเจา้หนา้ที่ของรัฐต่างประเทศได  ้โดยมีขอ้แมท้ี่วัตถุประสงคอ์ยู่ภายใน
ขอ้ยกเวน้ในการสง่เสรมิการขายหรอืสญัญาทีร่ะบขุา้งตน้ ขอแนะน าใหบ้รษัิทช าระคา่ใชจ้า่ยเหลา่นี้โดยตรง (เชน่ ช าระ
ค่าสายการบนิหรอืโรงแรมโดยตรง) หากเป็นไปได ้แทนที่จะเบกิจ่ายคนืใหแ้ก่บุคคล และ ขอแนะน าใหแ้จง้ภาครัฐ
ต่างประเทศว่าบรษัิทจะเป็นผูช้ าระค่าใชจ้่ายดังกล่าว ในทุกกรณี จะตอ้งยืน่เอกสารทีเ่พียงพอและไดร้ับอนุมัตโิดย
สอดคลอ้งกบันโยบายของขวัญและการเลีย้งตอ้นรับของ B&W 
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ในสถานการณ์ทีไ่มไ่ดค้รอบคลมุในการแกต้า่งของ FCPA ส าหรบัคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการ
ขายทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ อะไรคอืนโยบายของบรษิทัเกีย่วกบัการมอบการเลีย้งตอ้นรบัและ
ของขวญัทางธุรกจิใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัตา่งประเทศ 
 
ภายใต ้FCPA หากมเีจตนาทจุรติเพือ่ใหไ้ดม้าหรอืรักษาไวซ้ ึง่ธรุกจิ หา้มมอบของขวัญหรอืช าระคา่ใชจ้่ายในการเลีย้ง
ตอ้นรับทางธรุกจิ ไมว่า่จะมมีลูคา่เทา่ใดก็ตาม 
 
หา้มมอบของขวัญทีเ่ป็นเงนิสดใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ต่างประเทศโดยเด็ดขาดสามารถมอบของขวัญทีไ่ม่ใช่เงนิสดใหแ้ก่

เจา้หนา้ทีต่า่งประเทศไดก้็ตอ่เมือ่มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบาย G&E ของ B&W เทา่นัน้ 
 
ทัง้นี้จะตอ้งใชก้ฎของความมเีหตผุลในสว่นทีเ่กีย่วกับสิง่อ านวยความสะดวกทางสังคมและการเลีย้งตอ้นรับทางธรุกจิ
ของเจา้หนา้ทีข่องรัฐต่างประเทศ พฤตกิารณ์ในการมอบของขวัญบ่อยครัง้ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีท่ีก่ระท าการทีเ่อือ้อ านวย
ใหแ้ก่บรษัิทจะมีปัญหามาก แมว้่าจะไม่มีของขวัญใด ๆ ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการกระท าใด ๆ โดยเฉพาะของ
เจา้หนา้ที ่นอกจากนี้ ในทุกกรณี (การเบกิคนืคา่เดนิทาง ของขวัญ การเลีย้งตอ้นรับ ฯลฯ) จะตอ้งยนืยันวา่คา่ใชจ้่ายที่
สงสัยนั้นอนุญาตใหท้ าไดห้รอืไม่ ทัง้ภายใตก้ฎหมายและระเบียบบังคับของทอ้งถิน่ และแนวทางของหน่วยงาน/
องค์กรภาครัฐของเจา้หนา้ที่ และควรสอดคลอ้งกับธรรมเนียมปฏบิัตใินทอ้งถิน่ที่ยอมรับโดยทั่วไป จะตอ้งบันทกึ
คา่ใชจ้า่ยอยา่งถกูตอ้งในสมดุบัญชแีละขอ้มลูประวัตขิองบรษัิท 
 
บรษิทัมนีโยบายเกีย่วกบัข ัน้ตอนในการวา่จา้งคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามหรอืไม ่
 
มี นโยบายว่าดว้ยคนกลางที่เป็นบุคคลที่สามของ B&W ก าหนดขอ้ก าหนดที่จะตอ้งปฏบิัตติาม ก่อนที่จะสามารถ
วา่จา้งคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามได ้นโยบายวา่ดว้ยคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามประกอบดว้ยขอ้ก าหนดและเงือ่นไขที่
ออกแบบมาเพือ่รับรองใหม้ั่นใจถงึการปฏบิัตติาม FCPA ตลอดจนกฎหมายและระเบยีบบังคับอืน่ ๆ ทีจ่ะตอ้งรวมอยู่ใน
ขอ้ตกลงทัง้หมดกบัคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม 
 

บุคคลทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบหลกัในการเบกิจ่ายเงนิของบรษิทัอยู่ภายใตม้าตรการควบคุม
เฉพาะหรอืไม ่
 
ใช ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิทแตล่ะคนและพนักงานบรษัิททกุคนทีม่หีนา้ทีร่ับผดิชอบหลักในการเบกิจ่ายเงนิของบรษัิท จะตอ้ง
ยืน่หนังสอืรับรองเป็นประจ าทุกปีแตล่ะบุคคลทีถ่อืวา่เป็น “พนักงานทีไ่ดร้ับมอบหมาย” จะตอ้งยืน่หนังสอืตอ่ประธาน
เจา้หนา้ทีก่ ากับดแูลการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ โดยระบวุา่ส าหรับปีกอ่นหนา้นัน้ เท่าทีต่นรู ้ไมม่กีารละเมดิจรรยาบรรณ
ฉบับนีห้รอืคูม่อืฉบับนี้ นอกเหนอืจากการละเมดิ ถา้ม ีทีเ่คยรายงานไปแลว้กอ่นหนา้นี้ หรอืแสดงอยูใ่นหนังสอืดังกลา่ว 
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B. ค าถามท ัว่ไปส าหรบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

บรษิทัมนีโยบายอะไรในการดแูลสมดุบญัชแีละขอ้มลูประวตัขิองบรษิทั 
 
สมุดบัญชแีละขอ้มูลประวัตขิองบรษัิทจะตอ้งแสดงถงึแต่ละธุรกรรมทีบั่นทกึไวใ้นนัน้อย่างถูกตอ้ง หา้มสรา้งรายการ
เท็จหรอืท าใหเ้ขา้ใจผดิในสมดุบัญชแีละขอ้มลูประวัตขิองบรษัิทดว้ยเหตผุลใดก็ตาม การจ่ายเงนิในนามของ B&W จะ
ไม่ไดร้ับอนุมัตหิากไม่มีเอกสารสนับสนุนที่เพียงพอ หรอืท าขึน้ดว้ยเจตนาหรอืความเขา้ใจว่าการจ่ายเงนิดังกล่าว
ทัง้หมดหรอืสว่นใดสว่นหนึง่ใชเ้พือ่จุดประสงคอ์ืน่ใด นอกเหนือจากทีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารทีส่นับสนุนการจ่ายเงนิ เงนิ
หรอืสนิทรัพยท์ีไ่ม่มกีารเปิดเผยหรอืไม่มกีารบันทกึจะไม่ไดรั้บการยอมรับดว้ยเหตุผลใดก็ตาม หา้มใชส้นิทรัพยข์อง
บรษัิทดว้ยจุดประสงคท์ีม่ชิอบดว้ยกฎหมายหรอืไมเ่หมาะสมโดยเด็ดขาด 
 
บางคร ัง้ ผู ้แทนของลูกคา้หรอืซพัพลายเออรไ์ม่ตอ้งการใหช้ือ่ของตนบนัทกึไวใ้นบญัชี
คา่ใชจ้า่ย อนุญาตใหจ้า่ยเงนิส าหรบัการเลีย้งตอ้นรบัของบคุคลดงักลา่วโดยใชเ้งนิสดโดยไม่
ลงบญัช ีหรอืเขยีนเช็คเพือ่ข ึน้เงนิสดและใชเ้งนิสดน ัน้จา่ยเงนิส าหรบัการเลีย้งตอ้นรบั แลว้จงึ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเป็นคา่เดนิทางหรอือะไรท านองน ัน้ไดห้รอืไม ่เพือ่หลกีเลีย่งการบนัทกึชือ่
ของบคุคลน ัน้ในเอกสารคา่ใชจ้า่ย 
 
ไม่ได ้หา้มใชเ้งนิโดยไม่ลงบัญชโีดยเด็ดขาด นโยบายของ B&W ก าหนดไมใ่หส้ั่งจ่ายเช็คทีแ่สดงถงึการเบกิจ่ายเงนิ
ของบรษัิทเป็นเงนิสด เอกสารทีย่ืน่เพือ่เป็นรายงานคา่ใชจ้่ายจะตอ้งแสดงถงึจุดประสงคท์ีแ่ทจ้รงิของคา่ใชจ้่ายอย่าง
ครบถว้นและถูกตอ้ง หากใชร้ายการ "การเดนิทาง" เพื่อปกปิดชือ่ของบุคคลที่ไดรั้บการเลี้ยงรับรอง ก็จะละเมิด
นโยบายของ B&W สมุดบัญชแีละขอ้มูลประวัตขิองบรษัิทจะตอ้งแสดงถงึแตล่ะธรุกรรมทีบั่นทกึไวใ้นนัน้อย่างถูกตอ้ง 
หา้มสรา้งรายการเท็จหรอืท าใหเ้ขา้ใจผดิในสมดุบัญชแีละขอ้มลูประวัตขิองบรษัิทดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
 
บรษิทัมนีโยบายอะไรในการดแูลบญัชธีนาคาร 
 
บัญชธีนาคารทัง้หมดทีย่อมรับและดูแลโดย B&W จะตอ้งอยู่ในชือ่ของนติบิุคคลทีจั่ดท าบัญชธีนาคารเหล่านัน้ โดย
จะตอ้งขอรับหนังสอือนุมัตลิ่วงหนา้ในการดูแลบัญชภีายใตช้ือ่อื่นนอกเหนือจากนิตบิุคคลที่จัดท าจากทัง้ประธาน

เจา้หนา้ที่ทางการเงนิและหัวหนา้ที่ปรกึษาของ B&W ธุรกจิของบรษัิทจะตอ้งไม่ท าธุรกรรมผ่านทางบัญชธีนาคาร
ส่วนตัวของพนักงาน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ จะตอ้งไม่ใชห้รอืแสดงชือ่พนักงานแต่ละคนในชือ่สมุดธนาคารของ
บรษัิท 

โดยจะตอ้งบันทกึการช าระเงนิสดทัง้หมดทีไ่ดรั้บในสมุดบัญชแีละขอ้มูลประวัตขิองบรษัิทโดยเร็ว และฝากในบัญชทีี่
ดแูลในชือ่ของบรษัิทกับธนาคารหรอืสถาบันอืน่ ๆ ทีอ่นุมัตโิดยประธานเจา้หนา้ทีท่างการเงนิของ B&W หรอืเจา้หนา้ที่
ทีม่คีวามรับผดิชอบคลา้ยคลงึกันของหน่วยงานทีไ่ดรั้บการช าระเงนิดังกลา่ว บรษัิทจะไม่มกีารดแูลเงนิในรูปแบบของ
สกุลเงนิทีเ่ปลีย่นมอืได  ้ยกเวน้ภายในขอบเขตทีก่ าหนดไวอ้ย่างมเีหตุผลโดยการปฏบิัตงิานของธุรกจิตามปกติ การ
ดูแลบัญชธีนาคารและธุรกรรมการฝากและการถอนเงนิสดทัง้หมดของ B&W ยังอยู่ภายใตน้โยบาย ขัน้ตอนปฏบิัต ิ
และแนวทางปฏบิัตทิีก่ าหนดไวใ้นนโยบายของ B&W อกีดว้ย ขอ้ยกเวน้ใด ๆ ต่อขอ้ก าหนดขา้งตน้จะตอ้งมหีนังสอื
อนุมัตลิว่งหนา้จากประธานเจา้หนา้ทีท่างการเงนิของ B&W หรอืผูไ้ดร้ับการแตง่ตัง้ และหัวหนา้ทีป่รกึษา 
 
การถอนและการเบกิจ่ายเงนิทัง้หมดของบรษัิทควรท าขึน้ในรูปแบบเช็ค ดราฟต ์หรอืการโอนเงนิ หา้มโอนเงนิไปยัง
บัญชธีนาคารทีม่หีมายเลข (กลา่วคอื บัญชธีนาคารประเภทหนึง่ทีไ่ม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อืบัญช)ี เวน้แตจ่ะไดร้ับอนุมัตโิดย
ประธานเจา้หนา้ที่ทางการเงนิของ B&W หรอืผูไ้ดร้ับการแต่งตัง้ และหัวหนา้ที่ปรกึษา หา้มจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูแ้ทน ที่
ปรกึษาหรอืคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามตา่งประเทศโดยการโอนเงนิไปยังบัญชธีนาคารทีม่หีมายเลขอย่างเด็ดขาดใน

ทกุกรณี เช็ค ดราฟต ์ฯลฯ ทีแ่สดงถงึการเบกิจ่ายเงนิของบรษัิท จะตอ้งไมส่ัง่จ่ายเป็น "เงนิสด" โดยผูร้ับเงนิทีร่ะบบุน
เชค็ทัง้หมดจะตอ้งเป็นผูจ้ าหน่ายหรอืซพัพลายเออร ์(หรอืผูไ้ดร้ับการแตง่ตัง้โดยชอบดว้ยกฎหมายของบคุคลดังกลา่ว) 
ทีซ่ือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 
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การถอนหรอืการเบกิจ่ายเงนิทัง้หมดจะตอ้งมเีอกสารสนับสนุนทีเ่พยีงพอตามทีก่ าหนดไว  ้และมกีารอนุมัตทิีจ่ าเป็น ใน
กรณีของการโอนเงนิใหก้ับบัญชธีนาคารทีม่หีมายเลข ซึง่ไดรั้บอนุมัตแิลว้ เอกสารทางบัญชจีะตอ้งระบุวัตถุประสงค์
และผูรั้บผลประโยชนข์องการจ่ายเงนิอยา่งชดัเจน จะตอ้งบัญชธีนาคารทัง้หมดไวใ้นสมดุบัญชแีละขอ้มลูประวัต ิบัญชี
ธนาคารทัง้หมดจะไดร้ับการกระทบยอดเป็นรายเดอืน ภายใตก้ารชีแ้นะของประธานเจา้หนา้ทีท่างการเงนิของ B&W 
หรอืผูไ้ดร้ับการแตง่ตัง้ 
 
บรษิทัมขี ัน้ตอนปฏบิตัเิพือ่รบัรองใหม้ ัน่ใจวา่เรยีกเก็บเงนิลกูคา้อยา่งถกูตอ้งหรอืไม ่
 
ม ีการขายสนิคา้หรอืบรกิารทัง้หมดโดย B&W จะถูกเรยีกเก็บเงนิตามเวลาทีเ่หมาะสม โดยสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนด
ของสญัญากับลกูคา้ ใบแจง้หนี้ทีส่ง่ไปยังลกูคา้จะตอ้งระบสุนิคา้หรอืบรกิารทีจั่ดให ้โดยมรีายละเอยีดตามสมควร และ
จ านวนเงนิทีถ่กูตอ้งทีเ่ป็นหนีบ้รษัิท จะตอ้งระบจุ านวนเงนิใด ๆ ทีเ่รยีกเก็บทีจ่ะตอ้งคนืเงนิไวใ้นใบแจง้หนี้ 
 
บรษิทัมขี ัน้ตอนในการป้องกนัการแจง้หนีเ้ท็จตอ่บรษิทัหรอืไม ่
 
ม ีการช าระคา่สนิคา้และบรกิารทีบ่รษัิทท าขึน้ในแตล่ะครัง้ จะตอ้งมเีอกสารสนับสนุนทีแ่สดงวัตถปุระสงคข์องการช าระ
เงนิดังกล่าว การช าระค่าธรรมเนียมทัง้หมดใหแ้ก่ที่ปรกึษา ทนายความ บรษัิทตัวแทน ผูแ้ทน และคนกลางที่เป็น
บคุคลทีส่ามอืน่ ๆ จะตอ้งท าขึน้เป็นเชค็ ดราฟต ์หรอืการโอนเงนิตามค าสัง่ของฝ่ายทีม่สีทิธิอ์ยา่งถกูตอ้ง 
 
บรษิทัมนีโยบายอะไรเกีย่วกบัพนกังานบรษิทัทีไ่ดร้บัของขวญั  การจ่ายเงนิ และการเลีย้ง
ตอ้นรบั 
 
ยกเวน้ตามมารยาททั่วไปทีอ่ธบิายไวห้ลังจากนี้ เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงาน B&W จะไม่ขอหรอืรับของขวัญ การจ่ายเงนิ 
คา่ธรรมเนยีม บรกิาร สทิธพิเิศษทีม่มีลูคา่ การหยดุพักผอ่น หรอืการเดนิทางใด ๆ เป็นการสว่นตัวโดยไมม่วีัตถปุระสงค์
ทางธุรกจิ เงนิกู ้(นอกเหนือจากเงนิกูท้ั่วไปจากสถาบันกูย้มืเงนิ) หรอืการเอื้อประโยชน์ใด ๆ จากบุคคลหรอืองคก์ร
ธุรกจิใด ๆ ที่ท าหรือตอ้งการท าธุรกจิดว้ย หรือเป็นคู่แข่งของบรษัิท ไม่อนุญาตใหร้ับของขวัญที่เป็นเงนิสดหรือ
เทยีบเท่าเงนิสด (เชน่ บัตรของขวัญ หุน้ หรอืหลักทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดรูปแบบอืน่ ๆ) ในจ านวนใดก็ตาม
โดยเด็ดขาด พนักงานจะตอ้งไม่รับสิง่ของมคีา่เพือ่แลกเปลีย่นกับการแนะน าของบคุคลทีส่ามใหก้ับบคุคลหรอืองคก์ร
ธุรกจิใด ๆ ดังกล่าว พนักงานทีไ่ดร้ับแต่งตัง้จะตอ้งรับรองการปฏบิัตติามนโยบายของขวัญและการเลีย้งตอ้นรับของ 
B&W เป็นประจ าทกุปี 
 
บรษัิทมจีุดยนืทีเ่ขม้งวดมากเกีย่วกับของขวัญ บรกิาร หรอืการพจิารณาทุกรูปแบบจากซัพพลายเออร ์ควรจ ากัดการ
เลีย้งตอ้นรับภายใตค้่าใชจ้่ายของซัพพลายเออรเ์ฉพาะการตอบรับมารยาททั่วไป ซึง่ปกตจิะเกีย่วขอ้งกับแนวปฏบัิติ
ทางธรุกจิอันเป็นทีย่อมรับส าหรับพนักงานและสมาชกิในครอบครัวของพนักงาน 
 
ในบางประเทศ การปฏเิสธของขวัญสว่นตัวทีม่มีลูคา่เกนิแนวปฏบัิตทิางธรุกจิของสหรัฐอเมรกิาทีย่อมรับ อาจสง่ผลให ้
เกดิสถานการณ์ทางธุรกจิทีน่่ากระอักกระอ่วน ความเหมาะสมทีพ่นักงานจะรักษาของขวัญทีม่มีูลค่านัน้ไวเ้พือ่การใช ้
งานสว่นตัว เมือ่เทยีบกับการใหเ้ป็นสมบัตขิองบรษัิท ควรไดร้ับการตกลงโดยสอดคลอ้งกับนโยบายของขวัญและการ
เลีย้งตอ้นรับ 
 
นโยบายบรษิทัหา้มการมอบของขวญัหรอืเงนิใหแ้กผู่แ้ทนของลกูคา้หรอืซพัพลายเออรเ์อกชน
หรอืไม ่
 
นโยบายบรษัิทหา้มการจ่ายสิง่ของมคีา่ใด ๆ กลา่วคอื เงนิ เงนิสด เช็คหรอือืน่ ๆ ใหแ้กผู่แ้ทนของลกูคา้หรอืซพัพลาย
เออร ์เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์ใด ๆ อนุญาตใหม้อบของขวัญตามฤดูกาล หรอืของขวัญทีเ่ป็นสนิคา้ส่งเสรมิการ
ขาย หรอืการจัดเตรยีมส าหรับการเลีย้งอาหารหรอืการเลีย้งตอ้นรับทางธรุกจิตามสมควรใหแ้กเ่จา้หนา้ที ่พนักงาน หรอื
ผูแ้ทนของลกูคา้หรอืซัพพลายเออรเ์อกชนใด ๆ หากมอบใหโ้ดยสอดคลอ้งกับนโยบายของขวัญและการเลีย้งตอ้นรับ 
และบันทกึคา่ใชจ้า่ยส าหรับของขวัญ การเอือ้ประโยชน ์มือ้อาหาร หรอืการเลีย้งตอ้นรับดังกลา่วอยา่งถกูตอ้ง 
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ทัง้นี้ เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะก าหนดวา่สิง่ใดทีถ่อืวา่เป็นของขวัญ การเอือ้ประโยชน ์มือ้อาหาร หรอืการเลีย้งตอ้นรับทีย่อมรับ
ไดใ้นทุก ๆ กรณี และพนักงานตอ้งใชว้จิารณญาณทีด่ใีนทุกกรณี สามารถสง่ค าถามไปทีแ่ผนกกฎหมาย หรอืแผนก
จรยิธรรมและการปฏบิัตติามขอ้ก าหนด พนักงานรายใดก็ตามที่ถูกขอใหจ้ัดเตรยีม หรอืเขา้ร่วมในทางใด ๆ ในการ
จ่ายเงนิหรอืสิง่ของมคีา่ของบรษัิทใหแ้กเ่จา้หนา้ที ่พนักงานหรอืผูแ้ทนรายใดก็ตามของลกูคา้หรอืซพัพลายเออรใ์ด ๆ 
จะตอ้งขอค าปรกึษาจากแผนกกฎหมายหรอืแผนกจรยิธรรมและการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดโดยเร็ว 

นโยบายของ B&W ก าหนดใหพ้นักงานทุกคนรายงานค่าใชจ้่ายในการเลี้ยงตอ้นรับทางธุรกจิแต่ละรายการ และ
ของขวัญตามฤดกูาลหรอืของขวัญทีเ่ป็นสนิคา้สง่เสรมิการขาย และมลูคา่ของรายการดังกลา่วทีท่ าขึน้ใหแ้กเ่จา้หนา้ที่ 
พนักงานหรอืผูแ้ทนรายใดก็ตามของลกูคา้หรอืซัพพลายเออรใ์ด ๆ ซึง่เกนิวงเงนิทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายของขวัญและ
การเลีย้งตอ้นรับ 
 
บรษิทัมนีโยบายอะไรเกีย่วกบัการบรจิาคเพือ่การเมอืง 
 
บรษัิทมนีโยบายวา่จะตอ้งไมใ่ชเ้งนิของบรษัิทหรอืชือ่บรษัิท ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม เพือ่วัตถปุระสงคท์างการเมอืง
ในนามของผูส้มัครด ารงต าแหน่งทางการเมอืง พรรคการเมอืง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งทีไ่ดร้ับเลอืกตัง้ในระดับประเทศ รัฐ 
หรอืทอ้งถิน่ ยกเวน้ตามทีอ่นุญาตภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบั้งคับ และจะตอ้งไดร้ับอนุมัตแิละรายงานโดยสอดคลอ้งกับ
นโยบายการบรจิาคของบรษัิท ขอ้จ ากัดนี้รวมถงึขอ้ปฏบัิตอิยา่งเชน่ การซือ้ตั๋วเขา้ร่วมอาหารค ่าทางการเมอืง หรอืการ
จัดงานระดมทุนดว้ยเงนิของบรษัิท และการจัดเตรยีมการขนส่งเดนิทางใหก้ับผูส้มัครหรอืพรรคการเมอืง นอกจากนี้ 
จะตอ้งไม่ใชเ้งนิของบรษัิทหรอืชือ่บรษัิทโดยเกีย่วขอ้งกับงานทีจั่ดใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐ (กลา่วคอื งานเลีย้งอาหาร
ค ่า การแข่งขันกอลฟ์ การอภปิรายเป็นคณะ ฯลฯ) ยกเวน้ตามทีอ่นุญาตภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบั้งคับและสอดคลอ้งกับ
นโยบายการบรจิาคของบรษัิท 
 
บรษิทัมนีโยบายอะไรเกีย่วกบัการรบัการขอบรจิาคเพือ่การเมอืง 
 
หัวหนา้ทีป่รกึษาจะตอ้งไดร้ับแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรใหท้ราบถงึค าขอใด ๆ ภายใตก้ารพจิารณาเพือ่บรจิาคเงนิของ
บรษัิท หรอืใหก้ารเลีย้งตอ้นรับ ของขวัญ เงนิตอบแทนพเิศษ หรอืสิง่ของมคีา่ โดยใชเ้งนิ บรกิาร หรอืสิง่อ านวยความ
สะดวกของบรษัิท โดยเชือ่มโยงกบัการรณรงคท์างการเมอืงหรอืกจิกรรมทางการเมอืงใด ๆ 
 
บรษิทัมนีโยบายอะไรเกีย่วกบัพนกังานทีเ่ขา้รว่มในกจิกรรมทางการเมอืงดว้ยตนเอง 
 
พนักงาน B&W สามารถเขา้รว่มในกจิกรรมทางการเมอืงไดโ้ดยอสิระภายในอ านาจสว่นบคุคล โดยมขีอ้แมว้า่จะตอ้งไม่
ใชส้ ิง่อ านวยความสะดวก บุคลากร เงนิ ชือ่บรษัิทของ B&W หรือการอา้งถงึต าแหน่งใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวด ารง
ต าแหน่งกับ B&W ยกเวน้ตามที่อาจจ าเป็นภายใตก้ฎหมายใด ๆ ในระดับประเทศ รัฐ หรือทอ้งถิน่ในส่วนของการ
เปิดเผยขอ้มูลการบรจิาคทางการเมอืงของบคุคล พนักงานทีท่ าการบรจิาคทางการเมอืงจะตอ้งใชเ้งนิของตัวเอง โดย
ไมม่คีวามคดิทีจ่ะขอรับการเบกิคนืจากบรษัิท หรอืขอ้ไดเ้ปรยีบใด ๆ หรอืการเอือ้อ านวยส าหรับบรษัิท 
 

แลว้ถา้เป็นการใชเ้งนิของบรษิทัโดยเชือ่มโยงกบัขอ้เสนอทีย่ ืน่โดยผูล้งคะแนนเสยีง หรอื
เกีย่วกบับทบญัญตัขิองกฎหมาย จะเป็นอยา่งไร 
 
B&W อาจใชเ้งนิ สิง่อ านวยความสะดวกและบุคลากร เพื่อสนับสนุน ต่อตา้น หรือด ารงต าแหน่งภาครัฐ ในส่วนที่
เกีย่วขอ้งกับขอ้เสนอที่ยืน่ขอการอนุมัตจิากภาครัฐ เรือ่งอืน่ ๆ ทีไ่ม่เขา้ขา้งฝ่ายใด หรอืกฎหมายที่กระทบต่อบรษัิท 
พนักงานหรอืผูถ้อืหุน้ของบรษัิท การใชด้ังกลา่วทัง้หมดจะตอ้งมหีนังสอือนุมัตลิว่งหนา้โดยสอดคลอ้งกับนโยบายการ
บรจิาคของบรษัิท 
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อนุญาตใหบ้รษิทัเบกิจ่ายเงนิคนืพนกังานส าหรบัการบรจิาคเพือ่การเมอืงทีพ่นกังานท าขึน้
หรอืไม ่
 
หา้มมใิหก้ารรณรงคร์ะดับประเทศรับการบรจิาคจากบรษัิท และการใชเ้งนิหรอืสนิทรัพยข์องบรษัิทเพือ่การบรจิาคเพือ่
การเมอืงระดับประเทศ เป็นการฝ่าฝืนนโยบายของ B&W ดว้ยเหตุนี้ บรษัิทจะไม่เบกิจ่ายเงนิคนืพนักงานส าหรับการ
บรจิาคใหแ้กก่ารรณรงคท์างการเมอืงระดับประเทศโดยพนักงาน ไมว่า่จะสามารถใชเ้งนิของบรษัิทส าหรับการเลอืกตัง้
ระดับรัฐหรอืทอ้งถิน่ก็ตาม และไม่วา่จะสามารถใชเ้งนิดังกลา่วเพือ่เบกิคนืการบรจิาคทีท่ าขึน้โดยผูอ้ืน่ไดห้รอืไม่ก็ตาม 
ขึน้อยูก่บักฎหมายทอ้งถิน่ และค าถามเชน่นีทั้ง้หมดจะตอ้งปรกึษากบัหัวหนา้ทีป่รกึษา 
 
สามารถใชเ้งนิของบรษิทัส าหรบัการบรจิาคเพือ่การเมอืงตา่งประเทศไดห้รอืไม ่
 
ค าตอบขึน้อยู่กับกฎหมายต่างประเทศและ FCPA และค าถามเช่นนี้ทัง้หมดจะตอ้งปรกึษากับหัวหนา้ที่ปรกึษา การ
บรจิาคใด ๆ ดังกลา่วจะตอ้งมหีนังสอือนุมัตลิว่งหนา้จากหัวหนา้ทีป่รกึษา 
 
 

ขอ้สรปุ: 
 

คู่มอืฉบับนี้ไม่ไดม้จีุดมุ่งหมายเพื่อครอบคลุมแต่ละสถานการณ์ที่อาจท าใหเ้กดิค าถามเกีย่วกับ  FCPA, UKBA หรอื
กฎหมายต่อตา้นการตดิสนิบนหรอืตอ่ตา้นการทุจรติอืน่ ๆ ทีม่ผีลใชบั้งคับ โดยครอบคลุมเฉพาะค าถามทั่วไปมากกวา่ 
และกลา่วถงึเฉพาะมาตรการควบคมุภายในบางประการทีเ่กีย่วขอ้งกับการตอ่ตา้นการทจุรติของเราเท่านัน้ เราเนน้ย ้าที่
พนักงานทุกคนมหีนา้ทีต่อ้งปฏบัิตติามกฎหมายทีใ่ชบั้งคับ ใชว้จิารณญาณทีด่แีละสามัญส านึกในกจิกรรมทางธุรกจิ 
และยดึปฏบัิตติามหลักการพืน้ฐานของความซือ่ตรง ความซือ่สตัยส์จุรติ และตกลงธรุกจิทีเ่ป็นธรรมในทกุกรณี เมือ่ใดก็
ตามที่พนักงานมีขอ้สงสัยใด ๆ ว่าความประพฤตทิี่เสนออาจฝ่าฝืน FCPA หรือกฎหมายต่อตา้นการตดิสนิบนหรือ
ต่อตา้นการทุจรติที่มีผลใชบั้งคับทัง้หมดหรอืไม่ จงึจ าเป็นตอ้งปรกึษาแผนกกฎหมายหรอืแผนกจรยิธรรมและการ
ปฏบิัตติามขอ้ก าหนด เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ความประพฤตทิีเ่สนอจะไมฝ่่าฝืนกฎหมายของประเทศใด ๆ 
 
 

ขอ้มลูอา้งองิ: 
 
จรรยาบรรณทางธรุกจิของ B&W นโยบายจรยิธรรมและการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของ B&W  

หลักจรยิธรรมส าหรับประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและเจา้หนา้ทีก่ารเงนิอาวโุส 


