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หลักปฏิบัตินี้ จะต้ องไม่ มีการเปลีย่ นแปลงแก้ไขใด ๆ นอกเสี ยแต่ ว่าจะได้ รับการอนุมัติจากสานักงาน
ทีป่ รึกษาทัว่ ไปและเลขาธิการของ Vesuvius plc ก่อนเท่านั้น

บทนา
นโยบายนี้ เสนอแนะแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุ รกิจและเป็ นส่ วนเสริ มของหลักการต่าง ๆ ที่
ระบุอยูใ่ นกฎข้อบังคับ (Code of Conduct) ของ Vesuvius ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรของ
Vesuvius ทั้งหมด ดาเนินกิจการด้วยความยุติธรรม โปร่ งใสและซื่อสัตย์สุจริ ต
เป้ าหมายของนโยบายนี้คือ:
• กาหนดขอบข่ายความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทั้งหมด รวมถึงผูท้ ี่รับทางาน
ให้กบั กลุ่มบริ ษทั ในการยึดถือและปฏิบตั ิตามจุดยืนแห่งการไม่ยนิ ยอมอย่างเด็ดขาด (zerotolerance) ต่อพฤติกรรมการติดสิ นบนและการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน และ
• จัดหาข้อมูลและแนวปฏิบตั ิให้กบั บุคคลที่ทางานกับเราเกี่ยวกับวิธีการสังเกตและจัดการกับปัญหา
การติดสิ นบนและคอร์รัปชัน
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Vesuvius ให้ความสนับสนุ นอย่างเต็มที่กบั ผูใ้ ดก็ตามที่ปฏิเสธการติดสิ นบน ถึงแม้วา่ การปฏิเสธนั้นจะ
ก่อให้เกิดปั ญหาติดขัด การสู ญเสี ยธุ รกิจหรื อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นกับ Vesuvius อย่างไรก็ตาม
คุณต้องพึงระวังที่จะไม่ดาเนิ นการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตัวคุณหรื อบุคคลอื่น ๆ ด้วย
การละเมิดนโยบายนี้ ถือเป็ นการกระทาผิดขั้นรุ นแรง โดยอาจต้องถูกดาเนินการสอบสวนภายใน หรื อ
ถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั โดยอาจถึงขั้นถูกไล่ออกจากงาน ทั้งนี้ การฝ่ าฝื นนโยบายนี้
จะส่ งผลร้ายแรง ทั้งต่อ Vesuvius และบุคลากรทัว่ ไป ซึ่งอาจทาให้ตอ้ งได้รับโทษปรับ
และ/หรื อจาคุกได้
หากคุณสงสัยว่าบุคคลในตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ไม่วา่ จะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของ
Vesuvius หรื อผูท้ ี่รับทางานให้กบั Vesuvius กระทาการใด ๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎข้อบังคับหรื อ
นโยบายนี้ คุณจาเป็ นต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบโดยทันที โดยคุณมัน่ ใจได้วา่ จะไม่มีพนักงานคนใด
ถูกลงโทษหรื อถูกกลัน่ แกล้งทาให้เสี ยเปรี ยบในหน้าที่การงานจากการรายงานข้อสงสัยการประพฤติ
มิชอบอย่างเด็ดขาด
ขอบเขต
นโยบายนี้ มีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึง:
• กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของ Vesuvius ทั้งหมด รวมถึงบุคคลที่สาม (Third Party)
ที่ทางานในนามของ Vesuvius;
• บริ ษทั ในกลุ่ม Vesuvius ทั้งหมด อันได้แก่ Vesuvius plc และสาขาย่อย (“Vesuvius”)
ไม่วา่ บริ ษทั หรื อธุ รกิจเหล่านั้นจะประกอบการ ณ ประเทศใด และ/หรื อตั้งอยูท่ ี่ใดก็ตาม
หลักการต่าง ๆ ที่ระบุอยูใ่ นนโยบายนี้ ต้องมีผลบังคับใช้ในทุกประเทศถึงแม้วา่ นโยบายนี้ อาจเข้มงวด
กว่ากฎหมายของบางประเทศก็ตาม อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่กฎหมายของประเทศเข้มงวดกว่านโยบายนี้
ก็จาเป็ นที่จะต้องยึดถือและรักษากฎหมายของประเทศนั้น ๆ ควบคู่ไปด้วย
ถือว่าเป็ นการยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดที่จะใช้ทุนส่ วนตัวเพื่อบรรลุผลงานโดยขัดต่อกฎข้อบังคับหรื อ
นโยบายนี้ของ Vesuvius
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1.

1.1

1.2

1.3

คาแถลงนโยบาย
Vesuvius จะไม่อดทนต่อพฤติกรรมการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบอย่างเด็ดขาดในการ
ดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
พนักงานทุกคนของ Vesuvius จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดหรื อรับสิ นบนทุกรู ปแบบ
กล่าวคือ จะต้องไม่ให้สัญญาว่าจะมอบสิ่ งตอบแทนเป็ นเงินสด ของขวัญ ของกานัล
หรื อผลประโยชน์อื่นใดกับบุคคลหรื อเจ้าหน้าที่ทางการ1 อันเป็ นการชักนาให้บุคคลนั้น ๆ
ปฏิบตั ิหน้าที่หรื อตัดสิ นใจโดยมิชอบ
ฉะนั้น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน รวมถึงบุคคลที่สาม2 ที่รับทางานให้กบั Vesuvius
จะต้องไม่ทาพฤติกรรมดังต่อไปนี้:
• เสนอให้สินบนกับบุคคลใด ๆ;
• ยอมรับสิ นบนจากบุคคลใด ๆ; และ/หรื อ
• มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอให้หรื อรับสิ นบนโดยทางอ้อมโดยผ่านทางบุคคลที่สาม

1.4

พนักงาน Vesuvius ทุกคน ต้องแสดงให้เห็นว่า
ธุ รกิจของเราทั้งหมดดาเนินไปภายใต้มาตรฐาน แห่งจรรยาบรรณอันสู งสุ ด
และยึดถือปฏิบตั ิตามนโยบายนี้และตามกฎหมายต่อต้าน
การติดสิ นบนและคอร์ รัปชันที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ความเสี่ ยงของการติดหรื อรับสิ นบนและคอร์ รัปชั น
2.

บุคคลทีส่ าม (Third Party)
แนวทางปฏิบัติ: Vesuvius อาจถูกถือว่ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่ อพฤติกรรมการติดสิ นบนของ
บุคคลทีส่ าม3ที่ทางานให้ กบั บริษัท ดังนั้น Vesuvius มีเจตนารมณ์ ทจี่ ะทาธุรกิจแต่ เฉพาะกับ
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ดูคาจากัดความ

2

ดูคาจากัดความ

3

ดูคาจากัดความ
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บุคคลทีส่ ามที่แสดงให้ เห็นว่ า ยึดมั่นในคุณค่ าทางจรรยาบรรณเดียวกันกับของ Vesuvius
เท่านั้น
2.1

2.2

2.3

3.

บุคคลที่สามที่ทางานให้กบั Vesuvius ทั้งหมด จะต้องยึดถือและปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้าน
การติดสิ นบนและคอร์ รัปชันที่มีผลบังคับใช้ นอกจากนั้น พวกเขาจาเป็ นต้องได้รับความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายนี้ และต้องส่ งเสริ มการดาเนิ นธุ รกิจตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณอันสู งด้วย
จะต้องไม่มีการใช้บุคคลที่สามเป็ นตัวแทนของ Vesuvius ในการดาเนินการใด ๆ ที่ละเมิด
นโยบายนี้หรื อกฎหมายต่อต้านการติดหรื อรับสิ นบนที่มีผลบังคับใช้
ตัวแทน ผูแ้ ทนจาหน่าย และบุคคลที่สามที่ทางานให้กบั บริ ษทั ทั้งหมด จะต้องได้รับการ
แต่งตั้งหรื อมอบหมายตามนโยบายแต่ งตั้งตัวแทนและบุคคลที่สาม (Policy on Appointing
Agents and Third Parties) เท่านั้น และจะต้องได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะตามความ
สมควรอีกด้วย
ของขวัญ การเลีย้ งรับรองและสิ่ งบันเทิง (GH&E)
แนวทางปฏิบัติ: การให้ ของขวัญ เลี้ยงรับรองหรือมอบสิ่ งบันเทิงถือเป็ นมรรยาททีด่ ีอย่ างหนึ่ง
ในการทาธุรกิจโดยถือเป็ นเรื่ องปกติทวั่ ไปในหลายประเทศ ทัง้ นี้ หากกระทาแต่ พอดี ก็ถอื ได้ ว่า
เป็ นเครื่ องมือสาคัญอย่างหนึ่งที่จะช่ วยพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ ทดี่ ีเอาไว้ แต่ หากกระทา
เกินควรหรือใช้ อย่างไม่ เหมาะสมก็อาจถูกมองว่ าเป็ นการติดสินบนได้ หากการให้ ของขวัญ
สิ่งบันเทิงหรือเลี้ยงรับรองทาไปเพือ่ ตอบแทนหรื อโน้ มน้ าวให้ ผ้ รู ั บ ให้ ความช่ วยเหลือ
เป็ นพิเศษหรือให้ สิทธิ์พเิ ศษเหนือคนอื่น หรื อสามารถถูกวิเคราะห์ ตีความออกมาเป็ นเช่ นนั้น
ได้ ก็ถอื ว่ าเป็ นการกระทาทีต่ ้ องห้ ามภายใต้ นโยบายนี้

3.1

Vesuvius มีนโยบายไม่มอบของขวัญ เลี้ยงรับรองหรื อมอบสิ่ งบันเทิงเพื่อ:
•
•
•
•

ให้ได้มาซึ่ งข้อได้เปรี ยบทางธุ รกิจใด ๆ อันไม่สมควร;
โน้มน้าวให้เกิดการตัดสิ นใจทางธุ รกิจใด ๆ ที่ไม่สมควร;
ใช้เป็ นเครื่ องมือชักนาการตัดสิ นใจของผูร้ ับ; หรื อ
สร้างความรู ้สึกเป็ นหนี้บุญคุณว่าจะต้องช่วยเหลือ Vesuvius เป็ นกรณี พิเศษ
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3.2

3.3

3.4

4.

การให้ของขวัญ ต้องกระทาโดยเปิ ดเผย ปราศจากเงื่อนไข
และต้องเป็ นสิ่ งของที่มีค่าแต่พอควร ส่ วนการเลี้ยงรับรองและมอบสิ่ งบันเทิง
จะต้องเป็ นไปตามความเหมาะสมทางธุ รกิจเท่านั้น
โดยจะเสนอมอบหรื อยอมรับด้วยจุดประสงค์ที่สมควรในระดับที่เหมาะสมกับสถานภาพและ
ความอาวุโสของผูท้ ี่เกี่ยวข้องเท่านั้น
การมอบของขวัญ เลี้ยงรับรองและสิ่ งบันเทิงทั้งหมด และการบันทึก จะต้องเป็ นไปตาม
ข้อกาหนด GH&E ของ Vesuvius หากมีการเบี่ยงเบนไปจากนโยบายหรื อข้อกาหนด GH&E
จะต้องได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจากผูบ้ ริ หารอาวุโสภายใต้นโยบายการ
บริ หารและปกครองก่อนเท่านั้น
การมอบของขวัญ เลี้ยงรับรองและสิ่ งบันเทิง จะสามารถมอบให้กบั บุคคลที่เป็ นข้าราชการ
หรื อเจ้าหน้าที่รัฐบาล และบุคคลอื่น ๆ ตามข้อกาหนด GH&E เท่านั้น
เงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
แนวทางปฏิบัติ: Vesuvius สามารถเข้ าไปมีบทบาทช่ วยเหลือสั งคมและสนับสนุนชุมชนที่
บริ ษทั ดาเนินการอยู่ได้ ด้วยการให้ การสนับสนุนองค์ กรการกุศลหรื อโครงการส่ วนท้ องถิน่
และให้ เงินสนับสนุนกิจกรรมการค้ าทีถ่ ูกกฎหมาย อย่ างไรก็ตาม ควรตระหนักด้ วยว่ า
การบริ จาคเพือ่ การกุศลและการให้ เงินสนับสนุนอาจถูกใช้ เป็ นช่ องทางการติด
หรือรับสินบนได้

4.1

4.2

4.3

การบริ จาคเพื่อการกุศลของ Vesuvius โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบริ จาคให้กบั ชุมชนท้องถิ่น
จะต้องไม่เกิดขึ้นโดยการขอร้องจากลูกค้า และ/หรื อหุ น้ ส่ วนทางธุ รกิจนอกเสี ยแต่วา่
จะได้รับการอนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นการล่วงหน้าก่อนเท่านั้น
การบริ จาคเพื่อการกุศลทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นด้วยเงินสดหรื อการบริ จาคสาหรับงานการกุศล
การตีพิมพ์หรื อโครงการระดมทุน จะต้องได้รับการอนุมตั ิล่วงหน้าจากฝ่ ายบริ หารระดับสู ง
ก่อน
การให้เงินสนับสนุ นโครงการหรื องานการกุศลบางอย่างที่กระทาไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับการ
ประชาสัมพันธ์ สามารถกระทาได้หากเป็ นที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนว่าการมีส่วนร่ วมให้เงิน
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สนับสนุนของ Vesuvius นั้น ๆ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการส่ งเสริ มธุ รกิจหรื อสร้างประโยชน์
ต่อชุมชน อย่างไรก็ตาม จาต้องได้รับการอนุมตั ิล่วงหน้าจากฝ่ ายบริ หารระดับสู งก่อน
4.4

Vesuvius ห้ามการมอบของขวัญหรื อบริ จาคเข้าพรรคการเมือง

5.

เงินค่ านา้ ร้ อนนา้ ชา
แนวทางปฏิบัติ: เงินค่ าน้าร้ อนน้าชา4 (ค่ าหยอดน้ามันหรือค่ าเร่ งดาเนินการ) หมายถึง
เงินจานวนไม่ มากทีจ่ ่ ายให้ กับข้ าราชการเพือ่ วิ่งเต้ นให้ พวกเขาเร่ งรัดทางานให้ เสร็จ
โดยรวดเร็ว ตามพระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร การกระทาดังกล่ าว
ถือเป็ นความผิดตามกฎหมาย

5.1
5.2

5.3

6.

ค่าน้ าร้อนน้ าชา เป็ นสิ่ งห้ามกระทาตามนโยบายนี้
ในกรณี ที่บุคคลใดก็ตามถูกบังคับให้จ่ายเงินลักษณะดังกล่าว เช่นการถูกขู่เข็ญหรื อขู่วา่ จะ
ทาร้ายร่ างกาย หรื อถูกขู่เข็ญให้จ่ายเงินค่าน้ าร้อนน้ าชา บุคคลที่ถูกข่มขู่ ไม่ควรกระทาให้
ตนเองตกอยูใ่ นสภาพเสี่ ยงต่ออันตราย และควรยอมจ่ายเงินนั้น
ในกรณี ที่มีการจ่ายเงินค่าน้ าร้อนน้ าชา (เนื่ องจากสถานการณ์ตามย่อหน้า 5.2) จาเป็ นต้อง
มีการรายงานเหตุการณ์ดงั กล่าวไปยังผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินของบริ ษทั ในประเทศของคุณโด
ยทันที เพื่อให้แน่ใจว่า ได้มีการบันทึกการจ่ายเงินดังกล่าวอย่างชัดจนในบันทึกทางการเงิน
การดาเนินการกับข้ าราชการ
แนวทางปฏิบัติ: Vesuvius จาเป็ นต้ องติดต่ อสื่ อสารกับรั ฐบาล หน่ วยการกากับการดูแล
องค์ กรรั ฐบาล และข้ าราชการในการประกอบธุรกิจ ยกตัวอย่ างเช่ น การขอใบอนุญาต
การจดทะเบียนสิ ทธิบัตร (IP) หรือกรณีสภาพแวดล้ อมต่ าง ๆ ทัง้ นี้ การติดต่ อสื่อสารดังกล่ าว
จาเป็ นต้ องกระทาอย่ างโปร่ งใสและซื่อสั ตย์ สุจริ ต โดยพนักงานจะต้ องปฏิบัติตามภายใต้
หลักการแนวทางปฏิบัติและกฎระเบียบข้ อบังคับทีช่ ัดเจน
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6.1

6.2

6.3

7.

กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน หรื อบุคคลที่สามผูซ้ ่ ึ งทางานให้กบั Vesuvius จะต้องไม่
ชักนาข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐให้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบอย่างเด็ดขาด
การมอบของขวัญ เลี้ยงรับรองและสิ่ งบันเทิงกับข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรต่าง ๆ
จะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนด GH&E เท่านั้น
ในบางกรณี กฎหมายลายลักษณ์อกั ษร5 ระบุว่า Vesuvius
จะต้ องจ่ ายค่ าบริการให้ กบั ข้ าราชการ เช่ น ค่ าตรวจตราภาษีศุลกากร
หรื อค่ าใช้ จ่ายในการเยี่ยมเยือนโดยเจ้ าหน้ าทีด่ ูแลกฎระเบียบด้ าน สภาพแวดล้อม
ในกรณีดังกล่าว เราคาดหวังให้ เจ้ าหน้ าทีเ่ หล่านั้นปฏิบัติหน้ าทีต่ ามกฎหมาย
และกฎระเบียบอย่างเทีย่ งตรง และการจ่ ายค่ าธรรมเนียมจะต้ องเป็ นไปอย่ างถูกต้ อง
ตามกฎหมาย หากเป็ นไปได้ ควรมีเอกสารยืนยันการดาเนินการทีจ่ าเป็ นดังกล่าวเพื่อเก็บไว้
เป็ นหลักฐานก่อนมีการจ่ ายเงินใด ๆ พร้ อมใบเสร็จรับรองการจ่ ายเงิน และจะต้ องไม่
จ่ ายเงินพิเศษหรื อให้ ของขวัญของกานัลกับเจ้ าหน้ าทีน่ ้ัน ๆ โดยเด็ดขาด
กิจกรรมส่ งเสริมการค้ า
แนวทางปฏิบัติ: การตลาดนับเป็ นรากฐานหนึ่งของการทาธุรกิจ ซึ่งหากดาเนินการ
อย่ างถูกต้ อง ก็จะเป็ นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งทีช่ ่ วยสนับสนุนและพัฒนาทางธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม การตลาดจะต้ องไม่ เป็ นไปในลักษณะหรือเกีย่ วพันกับการเลี้ยงรับรอง
หรือการมอบสิ่งบันเทิง เนื่องจากอาจทาให้ ถูกมองว่ าเป็ นความพยายามทีจ่ ะโน้ มน้ าวผลลัพธ์
ทางธุรกิจทีไ่ ม่ ถูกต้ อง

7.1

ในกรณี ที่ Vesuvius จัดดาเนินการ:
• เยีย่ มชมไซต์งานของลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าจะทาธุ รกิจกับบริ ษทั ; หรื อ
• งานส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ หรื อการให้ความรู ้เกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
การดาเนินการเหล่านั้น จะต้องมีจุดประสงค์เพื่อหารื อทางด้านเทคนิค และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางธุ รกิจเท่านั้น ในแต่ละกรณี การเลี้ยงรับรองและมอบสิ่ งบันเทิงที่เกี่ยวข้องจะต้องดาเนิน

5

ไม่ใช่โดยขนบธรรมเนียมหรื อการปฏิบตั ิ
7

ไปตามแนวทางธุ รกิจที่ถูกต้องและพอเหมาะพอควร และปฏิบตั ิตามนโยบายนี้
รวมถึงข้อกาหนด GH&E
การประมูลและการยื่นซองประกวดราคา

8.

แนวทางปฏิบัติ: การประกวดราคาหรื อการประมูลงานรายใหญ่ สาคัญ ๆ โดยเฉพาะอย่ างยิง่
กับองค์ กรรัฐบาล ก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติตามข้ อกาหนด (compliance risk)
มากยิง่ ขึ้นไปอีก เนื่องจากมูลค่ าของสั ญญา
8.1

9.

ในกรณี ที่เกิดสัญญาณธงแดง (Red Flag)6 หรื อเกิดข้อวิตกเกี่ยวกับความไม่โปร่ งใสหรื อ
การขัดต่อจรรยาบรรณในกระบวนการประกวดราคาที่ไม่สามารถแก้ปัญหาหรื อแก้ไขให้
ถูกต้องได้ Vesuvius จะถอนตัวจากกระบวนการประมูลนั้น
การเข้ าสู่ ตลาด (การซื้อกิจการ และการลงทุนร่ วม)
แนวทางปฏิบัติ: Vesuvius มีหน้ าที่รับผิดชอบต่ อการดาเนินการของกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริษัทที่ Vesuvius เข้ าซื้อกิจการ รวมถึงอาจต้ องรับผิดชอบต่ อการดาเนินการ
ทีผ่ ่ านมาของบริ ษัททีถ่ ูกเข้ าซื้อกิจการหรื อเข้ าร่ วมลงทุนด้ วย

9.1

9.2

10.

การวางแผนเข้าซื้ อกิจการและการเข้าร่ วมลงทุน หรื อแผนกลยุทธ์ทางการตลาดใด ๆ
จะต้องผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์ทางจรรยาบรรณตามความเหมาะสมเสี ยก่อนก่อนที่จะ
สรุ ปข้อตกลงการเซ็นสัญญาอย่างเป็ นทางการในขั้นต่อไป
การทบทวนการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดอย่างเป็ นทางการ รวมถึงความสัมพันธ์กบั บุคคลที่สาม
ที่ทาธุ รกิจให้บริ ษทั นั้น ๆ จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็ จโดยเร็ วที่สุดหลังจากมีการทาข้อตกลง
เสร็ จสิ้ นแล้ว โดยจะต้องให้เสร็ จสมบูรณ์ภายใน 6 เดือนหลังจากวันเข้าซื้ อกิจการ
ผลประโยชน์ จากภายนอก
แนวทางปฏิบัติ: ผลประโยชน์ จากภายนอกและความสัมพันธ์ กบั ข้ าราชการโดยตัวมันเอง
มิได้ เป็ นตัวสร้ างปัญหา แต่ ปัญหาถูกสร้ างขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ นั้นไม่ โปร่ งใส หรือถูกใช้
หรื อถูกมองว่ าถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือในการชั กจูงให้ เกิดการปฏิบัติหน้ าทีอ่ ันมิชอบ ความสั มพันธ์
ส่ วนตัวกับข้ าราชการ อาจนาไปสู่ การขัดกันแห่ งผลประโยชน์ (conflict of interest) ซึ่งเกิด
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กับเจ้ าหน้ าที่ทตี่ ้ องทาหน้ าที่ตัดสินใจในเรื่องทีม่ ีผลต่ อ Vesuvius
โดยอาจทาให้ ดูเหมือนว่ ามีการติดสินบน ผลประโยชน์ จากภายนอก
อาจสร้ างปัญหาความขัดแย้งได้ หากว่ ามันมี ผลกระทบต่ อบทบาทและหน้ าทีก่ ารงานของคุณที่
Vesuvius
10.1

10.2

พนักงาน Vesuvius และบุคคลใดก็ตามที่ทางานให้กบั Vesuvius จะต้องไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่
ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ
พนักงาน Vesuvius และบุคคลใดก็ตามที่ทางานให้กบั Vesuvius จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลกับ
Vesuvius ตามข้อกาหนดเรื่ องผลประโยชน์จากภายนอกตามกฎเกณฑ์ที่วางเอาไว้:
• ผลประโยชน์ภายนอกใด ๆ ก็ตาม7 ที่พวกเขามีอยู;่ และ
• ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับความพันธ์กบั ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐบาล
ทั้งนี้ กฎข้อบังคับดังกล่าวจะสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจและจัดการกับการกระทา
ที่เป็ นการขัดกันแห่ งผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

การปฏิบัติตามข้ อกาหนดและการควบคุมดูแล
ฝ่ ายบริ หารของแต่ละหน่วยงานหรื อองค์กรระดับโลก เป็ นผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานภายใต้
การดูแลของตน ยึดถือและปฏิบติตามกฎเกณ์ต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้
การเซ็นอนุมตั ิการจ่ายเงิน ค่าของขวัญหรื อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนด GH&E ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี ภายใน จะคอยตรวจตราการใช้นโยบายและข้อกาหนด GH&E โดยจะมี
การทดสอบในเรื่ องการปฏิบตั ิตาม นอกจากนี้ ฝ่ ายกฎหมายของกลุ่ม พร้อมที่จะตอบข้อสงสัยต่าง ๆ
การฝ่ าฝื นหรื อความเป็ นไปได้ ทจี่ ะฝ่ าผืนนโยบายนี้
พนักงานทั้งหมด มีหน้าที่รับผิดชอบตนเองในการดาเนินธุ รกิจโดยยึดถือคุณค่าทางจริ ยธรรมของ
Vesuvius และปฏิบตั ิตามกฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงการรายงานข้อวิตกหรื อข้อสงสัย
เกี่ยวกับการละเมิดไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ทั้งนี้ คุณสามารถรายงานกับผูจ้ ดั การในสายงานของคุณ
หรื อทีมงานด้านกฎหมาย หรื อจะแจ้งเป็ นความลับกับสายด่วน Employee Concern Helpline (Speak up)
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รายละเอียดเพิม่ เติม ดูได้จากนโยบาย Speak Up ของ Vesuvius
การฝึ กอบรม/แนวทางปฏิบัติเพิม่ เติม
พนักงานส่ วนหนึ่งจะได้รับเลือกให้เข้าอบรมเพื่อเข้าฟังคาอธิบายเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบข้อบัง
คับ (โดยจะอธิ บายด้วยตัวอย่าง) และต้องเข้าโปรแกรมอบรมทางออนไลน์ให้จบโดยจะเป็ นการเรี ยนรู ้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้ หากคุณไม่ได้รับเลือกแต่ตอ้ งการเข้าฝึ กอบรม
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าฝ่ ายการเงิน หรื อเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งที่ฝ่ายกฎหมาย
ข้ อสงสั ย
หากคุณมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ กรุ ณาติดต่อหัวหน้าหน่วยงานของคุณ หรื อหัวหน้าฝ่ ายการเงิน
ในประเทศ หรื อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ภาคผนวก 1 – คาจากัดความ
สิ นบน คือ:
-

สิ่ งที่นามาซึ่งข้อได้เปรี ยบ, การเงินหรื อสิ่ งอื่นใด….
ที่สัญญา เสนอ หรื อมอบให้กบั บางคน….
เพื่อหว่านล้อมพวกเขา….
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่หรื อกิจกรรมโดยมิชอบ….
โดยอาศัยอานาจตามหน้าที่ของตน….
เพื่อจุดประสงค์ให้ได้มาซึ่ งธุ รกิจหรื อรักษาธุ รกิจเอาไว้….
หรื อให้รางวัลกับพวกเขาเพื่อแลกกับความช่วยเหลือในเรื่ องดังกล่าว

สิ นบนไม่จาเป็ นต้องอยูใ่ นรู ปแบบการจ่ายเงินเสมอไป สิ่ งใดก็ตามที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผูร้ ับ
ถือได้วา่ เป็ นสิ นบนทั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่น การเลี้ยงรับรองที่หรู หราฟุ่ มเฟื อย การฝากบุตรชายหรื อ
บุตรสาวของลูกค้าเข้าทางาน การบริ จาคให้กบั องค์กรการกุศลที่เจ้าหน้าที่รัฐเป็ นผูเ้ ลือก ทั้งนี้
สิ นบนไม่จากัดอยูแ่ ค่การหยิบยืน่ ผลประโยชน์ให้เท่านั้น เพียงแค่คาสัญญาก็ถือว่าเพียงพอแล้ว
ข้ าราชการ / เจ้ าหน้ าทีร่ ัฐ คือบุคคลที่:
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- ดารงตาแหน่งใด ๆ ก็ตาม ทั้งฝ่ ายกฎหมาย การบริ หาร หรื อตุลาการ
ไม่วา่ จะได้รับแต่งตั้งหรื อถูกเลือกตั้งเข้ามา หรื อ
- ปฏิบตั ิหน้าที่สาธารณะโดยตรงให้กบั รัฐบาลหรื อเป็ นตัวแทนของประเทศหรื อรัฐบาล (หรื อ
หน่วยงานย่อยใด ๆ ของประเทศหรื ออาณาเขต) หรื อโดยอ้อมกับองค์กรสาธารณะหรื อรัฐวิสาหกิจ
ของประเทศหรื ออาณาเขตนั้น ๆ (หรื อหน่วยงานย่อย) หรื อ
- เป็ นเจ้าหน้าที่หรื อตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศ (เช่นองค์การสหประชาชาติ (UN)) หรื อ
- เป็ นพนักงานของธุ รกิจที่รัฐบาลเป็ นเจ้าของ (เช่น พนักงานองค์กรที่รัฐเป็ นเจ้าของ) หรื อ
- พรรคการเมืองใด ๆ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง และผูส้ มัครรับเลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง หรื อ
- ญาติของข้าราชการใด ๆ
บุคคลทีส่ าม (Third Party): บุคคลที่สาม หมายถึงบุคคล กลุ่มคนหรื อหน่วยงานใด ๆ ที่ปฏิบตั ิงาน
ให้กบั Vesuvius หรื อในนามของ Vesuvius รวมถึง ตัวแทนฝ่ ายขาย ผูจ้ ดั ส่ ง ที่ปรึ กษา/ผูใ้ ห้คาแนะนา
คนกลาง ผูร้ ับเหมาและผูร้ ับเหมาช่วง (ซึ่งอาจรวมถึงองค์กรรัฐบาลหรื อสาธารณชน)
เงินค่ านา้ ร้ อนนา้ ชา คือเงินที่จ่ายเพื่อวิง่ เต้นให้เจ้าหน้าที่รัฐหรื อองค์กรช่วยดาเนินการหรื อเร่ งดาเนิ นการ
ให้งานประจาที่พวกเขาทาให้บริ ษทั สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี (เช่นการออกใบอนุญาตต่าง ๆ หรื อการผ่าน
พิธีการศุลกากรนาเข้าหรื อออกสิ นค้า) เรี ยกอีกอย่างหนึ่งได้วา่ “ค่าหยอดน้ ามัน” หรื อ
“ค่าเร่ งดาเนิ นการ”
ผลประโยชน์ ภายนอก: ผลประโยชน์ ส่วนตัว ธุรกิจ การกุศลหรื อการเมืองของพนักงานหรื อผู้บริ หาร
ของบริษัท Vesuvius (หรื อสมาชิ กครอบครัวหรื อผู้เกีย่ วข้ องทางธุรกิจทีใ่ กล้ชิด) ทีม่ ีตาแหน่ งหน้ าที่
นอก Vesuvius ยกตัวอย่างเช่ น:
•
เจ้ าของ/ผู้อานวยการธุรกิจหรื อบริษัท
•
ทางานให้ กบั /หรื อสนับสนุนองค์ กรการกุศล สั งคมการเมืองหรื อผู้ที่เกีย่ วข้ องทางธุรกิจ
ทีเ่ ฉพาะเจาะจง
•
มีความเกีย่ วข้ องหรื อความสั มพันธ์ กบั เจ้ าหน้ าทีร่ ัฐบาล
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