
 

1 

 

VESUVIUS plc 
นโยบายต่อต้านการติดสินบนและคอร์รัปชัน 
หลกัปฏิบัติทางธุรกจิเพ่ือป้องกนัการติดสินบนและคอร์รัปชัน 
 
 
นโยบาย: 

 
การต่อต้านการติดสินบนและคอร์รัปชัน (ABC) 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบของบริษทั: ท่ีปรึกษาทัว่ไป (General Counsel) 
เวอร์ช่ัน: 2.1 
ปรับปรุงคร้ังล่าสุด: ตุลาคม 2560 
  
 

 
หลกัปฏิบัตินี ้จะต้องไม่มีการเปลีย่นแปลงแก้ไขใด ๆ นอกเสียแต่ว่าจะได้รับการอนุมัติจากส านักงาน 
ทีป่รึกษาทัว่ไปและเลขาธิการของ Vesuvius plc ก่อนเท่าน้ัน 
  
 
บทน า 

นโยบายน้ี เสนอแนะแนวปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจและเป็นส่วนเสริมของหลกัการต่าง ๆ ท่ี 
ระบุอยูใ่นกฎขอ้บงัคบั (Code of Conduct) ของ Vesuvius ทั้งน้ี เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่องคก์รของ 
Vesuvius ทั้งหมด ด าเนินกิจการดว้ยความยติุธรรม โปร่งใสและซ่ือสัตยสุ์จริต 

เป้าหมายของนโยบายน้ีคือ: 

• ก าหนดขอบข่ายความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทั้งหมด รวมถึงผูท่ี้รับท างาน 
ใหก้บักลุ่มบริษทัในการยดึถือและปฏิบติัตามจุดยนืแห่งการไม่ยนิยอมอยา่งเด็ดขาด (zero-
tolerance) ต่อพฤติกรรมการติดสินบนและการทุจริตหรือคอร์รัปชนั และ 

• จดัหาขอ้มูลและแนวปฏิบติัใหก้บับุคคลท่ีท างานกบัเราเก่ียวกบัวธีิการสังเกตและจดัการกบัปัญหา 
การติดสินบนและคอร์รัปชนั 
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Vesuvius ใหค้วามสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีกบัผูใ้ดก็ตามท่ีปฏิเสธการติดสินบน ถึงแมว้า่การปฏิเสธนั้นจะ 
ก่อใหเ้กิดปัญหาติดขดั การสูญเสียธุรกิจหรือค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มมากข้ึนกบั Vesuvius อยา่งไรก็ตาม 
คุณตอ้งพึงระวงัท่ีจะไม่ด าเนินการใด ๆ อนัอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายทั้งต่อตวัคุณหรือบุคคลอ่ืน ๆ ดว้ย 

การละเมิดนโยบายน้ี ถือเป็นการกระท าผดิขั้นรุนแรง โดยอาจตอ้งถูกด าเนินการสอบสวนภายใน หรือ 

ถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั โดยอาจถึงขั้นถูกไล่ออกจากงาน ทั้งน้ี การฝ่าฝืนนโยบายน้ี 
จะส่งผลร้ายแรง ทั้งต่อ Vesuvius และบุคลากรทัว่ไป ซ่ึงอาจท าใหต้อ้งไดรั้บโทษปรับ 
และ/หรือจ าคุกได ้ 

หากคุณสงสัยวา่บุคคลในต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ไม่วา่จะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของ 
Vesuvius หรือผูท่ี้รับท างานใหก้บั Vesuvius กระท าการใด ๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบัหรือ 
นโยบายน้ี คุณจ าเป็นตอ้งรายงานใหบ้ริษทัทราบโดยทนัที โดยคุณมัน่ใจไดว้า่ จะไม่มีพนกังานคนใด 
ถูกลงโทษหรือถูกกลัน่แกลง้ท าใหเ้สียเปรียบในหนา้ท่ีการงานจากการรายงานขอ้สงสัยการประพฤติ 
มิชอบอยา่งเด็ดขาด 
 
ขอบเขต 

นโยบายน้ี มีผลบงัคบัใชค้รอบคลุมถึง:  

• กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของ Vesuvius ทั้งหมด รวมถึงบุคคลท่ีสาม (Third Party) 
ท่ีท างานในนามของ Vesuvius;  

• บริษทัในกลุ่ม Vesuvius ทั้งหมด อนัไดแ้ก่ Vesuvius plc และสาขายอ่ย (“Vesuvius”) 
ไม่วา่บริษทัหรือธุรกิจเหล่านั้นจะประกอบการ ณ ประเทศใด และ/หรือตั้งอยูท่ี่ใดก็ตาม 

 
หลกัการต่าง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นนโยบายน้ี ตอ้งมีผลบงัคบัใชใ้นทุกประเทศถึงแมว้า่นโยบายน้ี อาจเขม้งวด 
กวา่กฎหมายของบางประเทศก็ตาม อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีกฎหมายของประเทศเขม้งวดกวา่นโยบายน้ี 
ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งยึดถือและรักษากฎหมายของประเทศนั้น ๆ ควบคู่ไปดว้ย 

 
ถือวา่เป็นการยอมรับไม่ไดอ้ยา่งเด็ดขาดท่ีจะใชทุ้นส่วนตวัเพื่อบรรลุผลงานโดยขดัต่อกฎขอ้บงัคบัหรือ 
นโยบายน้ีของ Vesuvius  
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1. ค าแถลงนโยบาย 

1.1 Vesuvius จะไม่อดทนต่อพฤติกรรมการทุจริตหรือคอร์รัปชนัทุกรูปแบบอยา่งเด็ดขาดในการ 
ด าเนินธุรกิจของบริษทั  

1.2 พนกังานทุกคนของ Vesuvius จะตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการติดหรือรับสินบนทุกรูปแบบ 
กล่าวคือ จะตอ้งไม่ใหส้ัญญาวา่จะมอบส่ิงตอบแทนเป็นเงินสด ของขวญั ของก านลั 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดกบับุคคลหรือเจา้หนา้ท่ีทางการ1 อนัเป็นการชกัน าใหบุ้คคลนั้น ๆ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือตดัสินใจโดยมิชอบ 

1.3 ฉะนั้น กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน รวมถึงบุคคลท่ีสาม2  ท่ีรับท างานใหก้บั Vesuvius 
จะตอ้งไม่ท าพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี:   

• เสนอใหสิ้นบนกบับุคคลใด ๆ; 
• ยอมรับสินบนจากบุคคลใด ๆ; และ/หรือ  
• มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเสนอใหห้รือรับสินบนโดยทางออ้มโดยผา่นทางบุคคลท่ีสาม 

 
1.4 พนกังาน Vesuvius ทุกคน ตอ้งแสดงให้เห็นวา่ 

ธุรกิจของเราทั้งหมดด าเนินไปภายใตม้าตรฐาน แห่งจรรยาบรรณอนัสูงสุด 
และยดึถือปฏิบติัตามนโยบายน้ีและตามกฎหมายต่อตา้น 
การติดสินบนและคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  

ความเส่ียงของการติดหรือรับสินบนและคอร์รัปชัน  
 
2. บุคคลทีส่าม (Third Party) 

แนวทางปฏิบัติ: Vesuvius อาจถูกถือว่าเป็นผู้รับผดิชอบต่อพฤติกรรมการติดสินบนของ 

บุคคลทีส่าม3ที่ท างานให้กบับริษัท ดังน้ัน Vesuvius มีเจตนารมณ์ทีจ่ะท าธุรกจิแต่เฉพาะกบั 

                                                
1 ดูค  าจ ากดัความ 

2 ดูค  าจ ากดัความ 

3 ดูค  าจ ากดัความ  
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บุคคลทีส่ามที่แสดงให้เห็นว่า ยดึมั่นในคุณค่าทางจรรยาบรรณเดียวกนักบัของ Vesuvius 

เท่าน้ัน 

2.1 บุคคลท่ีสามท่ีท างานใหก้บั Vesuvius ทั้งหมด จะตอ้งยดึถือและปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้น 

การติดสินบนและคอร์รัปชนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้นอกจากนั้น พวกเขาจ าเป็นตอ้งไดรั้บความเขา้ใจ 

เก่ียวกบันโยบายน้ี และตอ้งส่งเสริมการด าเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณอนัสูงดว้ย  

2.2 จะตอ้งไม่มีการใชบุ้คคลท่ีสามเป็นตวัแทนของ Vesuvius ในการด าเนินการใด ๆ ท่ีละเมิด 

นโยบายน้ีหรือกฎหมายต่อตา้นการติดหรือรับสินบนท่ีมีผลบงัคบัใช ้  

2.3 ตวัแทน ผูแ้ทนจ าหน่าย และบุคคลท่ีสามท่ีท างานใหก้บับริษทัทั้งหมด จะตอ้งไดรั้บการ 

แต่งตั้งหรือมอบหมายตามนโยบายแต่งตั้งตัวแทนและบุคคลท่ีสาม (Policy on Appointing 

Agents and Third Parties) เท่านั้น และจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะตามความ 

สมควรอีกดว้ย  

3. ของขวัญ การเลีย้งรับรองและส่ิงบันเทงิ (GH&E) 

แนวทางปฏิบัติ: การให้ของขวัญ เลี้ยงรับรองหรือมอบส่ิงบันเทงิถอืเป็นมรรยาททีด่ีอย่างหน่ึง 

ในการท าธุรกจิโดยถอืเป็นเร่ืองปกติทัว่ไปในหลายประเทศ ทัง้น้ี หากกระท าแต่พอดี กถ็อืได้ว่า 

เป็นเคร่ืองมือส าคัญอย่างหน่ึงที่จะช่วยพฒันาและรักษาความสัมพนัธ์ทีด่ีเอาไว้ แต่หากกระท า 

เกนิควรหรือใช้อย่างไม่เหมาะสมกอ็าจถูกมองว่าเป็นการติดสินบนได้ หากการให้ของขวัญ 

ส่ิงบันเทิงหรือเลี้ยงรับรองท าไปเพือ่ตอบแทนหรือโน้มน้าวให้ผู้รับ ให้ความช่วยเหลือ 

เป็นพเิศษหรือให้สิทธ์ิพเิศษเหนือคนอ่ืน หรือสามารถถูกวิเคราะห์ตีความออกมาเป็นเช่นน้ัน 

ได้ กถ็อืว่าเป็นการกระท าทีต้่องห้ามภายใต้นโยบายน้ี  

3.1 Vesuvius มีนโยบายไม่มอบของขวญั เล้ียงรับรองหรือมอบส่ิงบนัเทิงเพื่อ:  

• ใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจใด ๆ อนัไม่สมควร;  
• โนม้นา้วใหเ้กิดการตดัสินใจทางธุรกิจใด ๆ ท่ีไม่สมควร; 
• ใชเ้ป็นเคร่ืองมือชกัน าการตดัสินใจของผูรั้บ; หรือ 
• สร้างความรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณวา่จะตอ้งช่วยเหลือ Vesuvius เป็นกรณีพิเศษ   
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3.2 การใหข้องขวญั ตอ้งกระท าโดยเปิดเผย ปราศจากเง่ือนไข 
และตอ้งเป็นส่ิงของท่ีมีค่าแต่พอควร ส่วนการเล้ียงรับรองและมอบส่ิงบนัเทิง 
จะตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสมทางธุรกิจเท่านั้น 
โดยจะเสนอมอบหรือยอมรับดว้ยจุดประสงคท่ี์สมควรในระดบัท่ีเหมาะสมกบัสถานภาพและ 
ความอาวุโสของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้น  

3.3 การมอบของขวญั เล้ียงรับรองและส่ิงบนัเทิงทั้งหมด และการบนัทึก จะตอ้งเป็นไปตาม 
ขอ้ก าหนด GH&E ของ Vesuvius หากมีการเบ่ียงเบนไปจากนโยบายหรือขอ้ก าหนด GH&E 
จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากผูบ้ริหารอาวโุสภายใตน้โยบายการ 
บริหารและปกครองก่อนเท่านั้น  

3.4 การมอบของขวญั เล้ียงรับรองและส่ิงบนัเทิง จะสามารถมอบใหก้บับุคคลท่ีเป็นขา้ราชการ 
หรือเจา้หนา้ท่ีรัฐบาล และบุคคลอ่ืน ๆ ตามขอ้ก าหนด GH&E เท่านั้น 

4. เงินบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุน  

แนวทางปฏิบัติ: Vesuvius สามารถเข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนชุมชนที ่

บริษทัด าเนินการอยู่ได้ด้วยการให้การสนับสนุนองค์กรการกศุลหรือโครงการส่วนท้องถิน่ 

และให้เงินสนับสนุนกจิกรรมการค้าทีถู่กกฎหมาย อย่างไรกต็าม ควรตระหนักด้วยว่า 

การบริจาคเพือ่การกุศลและการให้เงินสนับสนุนอาจถูกใช้เป็นช่องทางการติด 

หรือรับสินบนได้  

4.1 การบริจาคเพื่อการกุศลของ Vesuvius โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบริจาคใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ิน  

จะตอ้งไม่เกิดข้ึนโดยการขอร้องจากลูกคา้ และ/หรือหุน้ส่วนทางธุรกิจนอกเสียแต่วา่ 

จะไดรั้บการอนุมติัจากฝ่ายบริหารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นการล่วงหนา้ก่อนเท่านั้น  

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นดว้ยเงินสดหรือการบริจาคส าหรับงานการกุศล 

การตีพิมพห์รือโครงการระดมทุน จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัล่วงหนา้จากฝ่ายบริหารระดบัสูง 

ก่อน  

4.3 การใหเ้งินสนบัสนุนโครงการหรืองานการกุศลบางอยา่งท่ีกระท าไปเพื่อแลกเปล่ียนกบัการ 

ประชาสัมพนัธ์ สามารถกระท าไดห้ากเป็นท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนวา่การมีส่วนร่วมให้เงิน 
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สนบัสนุนของ Vesuvius นั้น ๆ มีจุดประสงคเ์พื่อตอ้งการส่งเสริมธุรกิจหรือสร้างประโยชน์ 

ต่อชุมชน อยา่งไรก็ตาม จ าตอ้งไดรั้บการอนุมติัล่วงหนา้จากฝ่ายบริหารระดบัสูงก่อน   

4.4 Vesuvius หา้มการมอบของขวญัหรือบริจาคเขา้พรรคการเมือง  

 

5. เงินค่าน า้ร้อนน า้ชา  

แนวทางปฏิบัติ: เงินค่าน ้าร้อนน ้าชา4 (ค่าหยอดน ้ามันหรือค่าเร่งด าเนินการ) หมายถึง 

เงินจ านวนไม่มากทีจ่่ายให้กับข้าราชการเพือ่วิ่งเต้นให้พวกเขาเร่งรัดท างานให้เสร็จ 

โดยรวดเร็ว ตามพระราชบัญญติัการติดสินบนของสหราชอาณาจักร การกระท าดังกล่าว 

ถอืเป็นความผิดตามกฎหมาย  

5.1 ค่าน ้าร้อนน ้าชา เป็นส่ิงหา้มกระท าตามนโยบายน้ี 

5.2 ในกรณีท่ีบุคคลใดก็ตามถูกบงัคบัใหจ่้ายเงินลกัษณะดงักล่าว เช่นการถูกขู่เขญ็หรือขู่วา่จะ 
ท าร้ายร่างกาย หรือถูกขู่เข็ญใหจ่้ายเงินค่าน ้าร้อนน ้าชา บุคคลท่ีถูกข่มขู่ ไม่ควรกระท าให ้
ตนเองตกอยูใ่นสภาพเส่ียงต่ออนัตราย และควรยอมจ่ายเงินนั้น 

5.3 ในกรณีท่ีมีการจ่ายเงินค่าน ้าร้อนน ้าชา (เน่ืองจากสถานการณ์ตามยอ่หนา้ 5.2) จ  าเป็นตอ้ง 
มีการรายงานเหตุการณ์ดงักล่าวไปยงัผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินของบริษทัในประเทศของคุณโด
ยทนัที เพื่อใหแ้น่ใจวา่ ไดมี้การบนัทึกการจ่ายเงินดงักล่าวอยา่งชดัจนในบนัทึกทางการเงิน  

6. การด าเนินการกบัข้าราชการ  

แนวทางปฏิบัติ: Vesuvius จ าเป็นต้องติดต่อส่ือสารกบัรัฐบาล หน่วยการก ากบัการดูแล 

องค์กรรัฐบาล และข้าราชการในการประกอบธุรกจิ ยกตัวอย่างเช่น การขอใบอนุญาต 

การจดทะเบียนสิทธิบัตร (IP) หรือกรณสีภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทัง้น้ี การติดต่อส่ือสารดังกล่าว 

จ าเป็นต้องกระท าอย่างโปร่งใสและซ่ือสัตย์สุจริต โดยพนักงานจะต้องปฏิบัติตามภายใต้ 

หลักการแนวทางปฏิบัติและกฎระเบียบข้อบังคับทีชั่ดเจน  

                                                
4 ดูค ำจ ำกดัควำม 
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6.1 กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังาน หรือบุคคลท่ีสามผูซ่ึ้งท างานใหก้บั Vesuvius จะตอ้งไม่ 
ชกัน าขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบอยา่งเด็ดขาด 

6.2 การมอบของขวญั เล้ียงรับรองและส่ิงบนัเทิงกบัขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีรัฐและองคก์รต่าง ๆ 
จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด GH&E เท่านั้น  

6.3 ในบางกรณี กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร5 ระบุว่า Vesuvius 
จะต้องจ่ายค่าบริการให้กบัข้าราชการ เช่น ค่าตรวจตราภาษีศุลกากร 
หรือค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมเยือนโดยเจ้าหน้าทีดู่แลกฎระเบียบด้าน สภาพแวดล้อม 
ในกรณดีังกล่าว เราคาดหวังให้เจ้าหน้าทีเ่หล่าน้ันปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎหมาย 
และกฎระเบียบอย่างเทีย่งตรง และการจ่ายค่าธรรมเนียมจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมาย หากเป็นไปได้ ควรมีเอกสารยืนยันการด าเนินการทีจ่ าเป็นดังกล่าวเพ่ือเก็บไว้ 
เป็นหลกัฐานก่อนมีการจ่ายเงินใด ๆ พร้อมใบเสร็จรับรองการจ่ายเงิน และจะต้องไม่ 
จ่ายเงินพเิศษหรือให้ ของขวัญของก านัลกบัเจ้าหน้าทีน้ั่น ๆ โดยเด็ดขาด  

7. กจิกรรมส่งเสริมการค้า  

แนวทางปฏิบัติ: การตลาดนับเป็นรากฐานหน่ึงของการท าธุรกจิ ซ่ึงหากด าเนินการ 

อย่างถูกต้อง กจ็ะเป็นเคร่ืองมือส าคัญอย่างหน่ึงทีช่่วยสนับสนุนและพฒันาทางธุรกจิ 

อย่างไรกต็าม การตลาดจะต้องไม่เป็นไปในลักษณะหรือเกีย่วพนักบัการเลี้ยงรับรอง 

หรือการมอบส่ิงบันเทิง เน่ืองจากอาจท าให้ถูกมองว่าเป็นความพยายามทีจ่ะโน้มน้าวผลลัพธ์ 

ทางธุรกจิทีไ่ม่ถูกต้อง 

7.1 ในกรณีท่ี Vesuvius จดัด าเนินการ:  

• เยีย่มชมไซตง์านของลูกคา้ท่ีมีแนวโนม้วา่จะท าธุรกิจกบับริษทั; หรือ  
• งานส่งเสริมผลิตภณัฑ ์หรือการใหค้วามรู้เก่ียวกบัวธีิการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ๆ  

 
การด าเนินการเหล่านั้น จะตอ้งมีจุดประสงคเ์พื่อหารือทางดา้นเทคนิค และแลกเปล่ียนขอ้มูล 
ทางธุรกิจเท่านั้น ในแต่ละกรณี การเล้ียงรับรองและมอบส่ิงบนัเทิงท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งด าเนิน 

                                                
5 ไม่ใช่โดยขนบธรรมเนียมหรือการปฏิบติั 
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ไปตามแนวทางธุรกิจท่ีถูกตอ้งและพอเหมาะพอควร และปฏิบติัตามนโยบายน้ี 
รวมถึงขอ้ก าหนด GH&E   

8. การประมูลและการย่ืนซองประกวดราคา  

 แนวทางปฏิบัติ: การประกวดราคาหรือการประมูลงานรายใหญ่ส าคัญ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่  

 กบัองค์กรรัฐบาล ก่อให้เกดิความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนด (compliance risk) 
 มากยิง่ขึ้นไปอีก เน่ืองจากมูลค่าของสัญญา  

8.1 ในกรณีท่ีเกิดสัญญาณธงแดง (Red Flag)6 หรือเกิดขอ้วิตกเก่ียวกบัความไม่โปร่งใสหรือ 
การขดัต่อจรรยาบรรณในกระบวนการประกวดราคาท่ีไม่สามารถแกปั้ญหาหรือแกไ้ขให ้
ถูกตอ้งได ้Vesuvius จะถอนตวัจากกระบวนการประมูลนั้น  

9. การเข้าสู่ตลาด (การซ้ือกจิการ และการลงทุนร่วม) 

แนวทางปฏิบัติ: Vesuvius มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการด าเนินการของกรรมการ ผู้บริหาร และ 

พนักงานของบริษัทที ่Vesuvius เข้าซ้ือกจิการ รวมถึงอาจต้องรับผิดชอบต่อการด าเนินการ 

ทีผ่่านมาของบริษัททีถู่กเข้าซ้ือกจิการหรือเข้าร่วมลงทุนด้วย  

9.1 การวางแผนเขา้ซ้ือกิจการและการเขา้ร่วมลงทุน หรือแผนกลยทุธ์ทางการตลาดใด ๆ 
จะตอ้งผา่นการตรวจสอบวเิคราะห์ทางจรรยาบรรณตามความเหมาะสมเสียก่อนก่อนท่ีจะ 
สรุปขอ้ตกลงการเซ็นสัญญาอยา่งเป็นทางการในขั้นต่อไป 

9.2 การทบทวนการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดอยา่งเป็นทางการ รวมถึงความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีสาม 
ท่ีท าธุรกิจใหบ้ริษทันั้น ๆ จะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็วท่ีสุดหลงัจากมีการท าขอ้ตกลง 
เสร็จส้ินแลว้ โดยจะตอ้งให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 6 เดือนหลงัจากวนัเขา้ซ้ือกิจการ  

10. ผลประโยชน์จากภายนอก 

แนวทางปฏิบัติ: ผลประโยชน์จากภายนอกและความสัมพนัธ์กบัข้าราชการโดยตัวมันเอง 

มิได้เป็นตัวสร้างปัญหา แต่ปัญหาถูกสร้างข้ึนเมื่อความสัมพนัธ์น้ันไม่โปร่งใส หรือถูกใช้ 

หรือถูกมองว่าถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการชักจูงให้เกดิการปฏิบัติหน้าทีอั่นมิชอบ ความสัมพนัธ์ 

ส่วนตัวกบัข้าราชการ อาจน าไปสู่การขัดกนัแห่งผลประโยชน์ (conflict of interest) ซ่ึงเกดิ 

                                                
6 ดูค ำจ ำกดัควำม 
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กบัเจ้าหน้าที่ทีต้่องท าหน้าที่ตัดสินใจในเร่ืองทีม่ีผลต่อ Vesuvius 

โดยอาจท าให้ดูเหมือนว่ามีการติดสินบน ผลประโยชน์จากภายนอก 

อาจสร้างปัญหาความขัดแย้งได้หากว่ามันมี ผลกระทบต่อบทบาทและหน้าทีก่ารงานของคุณที ่

Vesuvius 

10.1 พนกังาน Vesuvius และบุคคลใดก็ตามท่ีท างานใหก้บั Vesuvius จะตอ้งไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ี 
ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัโดยมิชอบ 

10.2 พนกังาน Vesuvius และบุคคลใดก็ตามท่ีท างานใหก้บั Vesuvius จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลกบั 
Vesuvius ตามขอ้ก าหนดเร่ืองผลประโยชน์จากภายนอกตามกฎเกณฑท่ี์วางเอาไว:้  

• ผลประโยชน์ภายนอกใด ๆ ก็ตาม7 ท่ีพวกเขามีอยู;่ และ 
• ขอ้มูลทั้งหมดเก่ียวกบัความพนัธ์กบัขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีรัฐบาล  

 
ทั้งน้ี กฎขอ้บงัคบัดงักล่าวจะสามารถช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจและจดัการกบัการกระท า 
ท่ีเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  

การปฏิบัติตามข้อก าหนดและการควบคุมดูแล  

ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานหรือองคก์รระดบัโลก เป็นผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบใหพ้นกังานภายใต ้
การดูแลของตน ยดึถือและปฏิบติตามกฎเกณ์ต่าง ๆ ภายใตน้โยบายน้ี  

การเซ็นอนุมติัการจ่ายเงิน ค่าของขวญัหรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด GH&E ทั้งน้ี 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีภายใน จะคอยตรวจตราการใชน้โยบายและขอ้ก าหนด GH&E โดยจะมี 
การทดสอบในเร่ืองการปฏิบติัตาม นอกจากน้ี ฝ่ายกฎหมายของกลุ่ม พร้อมท่ีจะตอบขอ้สงสัยต่าง ๆ  

การฝ่าฝืนหรือความเป็นไปได้ทีจ่ะฝ่าผืนนโยบายนี้ 

พนกังานทั้งหมด มีหนา้ท่ีรับผดิชอบตนเองในการด าเนินธุรกิจโดยยดึถือคุณค่าทางจริยธรรมของ 
Vesuvius และปฏิบติัตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช ้รวมถึงการรายงานขอ้วติกหรือขอ้สงสัย 
เก่ียวกบัการละเมิดไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด ทั้งน้ี คุณสามารถรายงานกบัผูจ้ดัการในสายงานของคุณ 
หรือทีมงานดา้นกฎหมาย หรือจะแจง้เป็นความลบักบัสายด่วน Employee Concern Helpline (Speak up) 

                                                
7 ดูค  าจดัความ 
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รายละเอียดเพิ่มเติม ดูไดจ้ากนโยบาย Speak Up ของ Vesuvius  

การฝึกอบรม/แนวทางปฏิบัติเพิม่เติม 

พนกังานส่วนหน่ึงจะไดรั้บเลือกใหเ้ขา้อบรมเพื่อเขา้ฟังค าอธิบายเก่ียวกบันโยบายและกฎระเบียบขอ้บงั
คบั (โดยจะอธิบายดว้ยตวัอยา่ง) และตอ้งเขา้โปรแกรมอบรมทางออนไลน์ให้จบโดยจะเป็นการเรียนรู้ 
เพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายน้ี หากคุณไม่ไดรั้บเลือกแต่ตอ้งการเขา้ฝึกอบรม 
กรุณาติดต่อหวัหนา้ฝ่ายการเงิน หรือเจา้หนา้ท่ีคนใดคนหน่ึงท่ีฝ่ายกฎหมาย 

ข้อสงสัย 

หากคุณมีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายน้ี กรุณาติดต่อหวัหนา้หน่วยงานของคุณ หรือหวัหนา้ฝ่ายการเงิน 
ในประเทศ หรือ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมาย  

 

 

ภาคผนวก 1 – ค าจ ากดัความ 

สินบน คือ: 

- ส่ิงท่ีน ามาซ่ึงขอ้ไดเ้ปรียบ, การเงินหรือส่ิงอ่ืนใด…. 
- ท่ีสัญญา เสนอ หรือมอบใหก้บับางคน…. 
- เพื่อหวา่นลอ้มพวกเขา…. 
- ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีหรือกิจกรรมโดยมิชอบ…. 
- โดยอาศยัอ านาจตามหนา้ท่ีของตน…. 
- เพื่อจุดประสงคใ์หไ้ดม้าซ่ึงธุรกิจหรือรักษาธุรกิจเอาไว…้. 
- หรือให้รางวลักบัพวกเขาเพื่อแลกกบัความช่วยเหลือในเร่ืองดงักล่าว  

สินบนไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นรูปแบบการจ่ายเงินเสมอไป ส่ิงใดก็ตามท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผูรั้บ 
ถือไดว้า่เป็นสินบนทั้งนั้น ยกตวัอยา่งเช่น การเล้ียงรับรองท่ีหรูหราฟุ่มเฟือย การฝากบุตรชายหรือ 
บุตรสาวของลูกคา้เขา้ท างาน การบริจาคใหก้บัองคก์รการกุศลท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นผูเ้ลือก ทั้งน้ี 
สินบนไม่จ  ากดัอยูแ่ค่การหยิบยืน่ผลประโยชน์ใหเ้ท่านั้น เพียงแค่ค  าสัญญาก็ถือวา่เพียงพอแลว้  

ข้าราชการ / เจ้าหน้าทีรั่ฐ คือบุคคลท่ี:  
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- ด ารงต าแหน่งใด ๆ ก็ตาม ทั้งฝ่ายกฎหมาย การบริหาร หรือตุลาการ 
ไม่วา่จะไดรั้บแต่งตั้งหรือถูกเลือกตั้งเขา้มา หรือ   

- ปฏิบติัหนา้ท่ีสาธารณะโดยตรงใหก้บัรัฐบาลหรือเป็นตวัแทนของประเทศหรือรัฐบาล (หรือ 
หน่วยงานยอ่ยใด ๆ ของประเทศหรืออาณาเขต) หรือโดยออ้มกบัองคก์รสาธารณะหรือรัฐวสิาหกิจ 
ของประเทศหรืออาณาเขตนั้น ๆ (หรือหน่วยงานยอ่ย) หรือ    

- เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือตวัแทนขององคก์รระหวา่งประเทศ (เช่นองคก์ารสหประชาชาติ (UN)) หรือ 
- เป็นพนกังานของธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ (เช่น พนกังานองคก์รท่ีรัฐเป็นเจา้ของ) หรือ  
- พรรคการเมืองใด ๆ เจา้หนา้ท่ีพรรคการเมือง และผูส้มคัรรับเลือกตั้งต าแหน่งทางการเมือง หรือ  
- ญาติของขา้ราชการใด ๆ 
 
บุคคลทีส่าม (Third Party): บุคคลท่ีสาม หมายถึงบุคคล กลุ่มคนหรือหน่วยงานใด ๆ ท่ีปฏิบติังาน 
ใหก้บั Vesuvius หรือในนามของ Vesuvius รวมถึง ตวัแทนฝ่ายขาย ผูจ้ดัส่ง ท่ีปรึกษา/ผูใ้หค้  าแนะน า 
คนกลาง ผูรั้บเหมาและผูรั้บเหมาช่วง (ซ่ึงอาจรวมถึงองคก์รรัฐบาลหรือสาธารณชน)     

เงินค่าน า้ร้อนน า้ชา คือเงินท่ีจ่ายเพื่อวิง่เตน้ใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐหรือองคก์รช่วยด าเนินการหรือเร่งด าเนินการ 

ใหง้านประจ าท่ีพวกเขาท าให้บริษทัส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี (เช่นการออกใบอนุญาตต่าง ๆ  หรือการผา่น 
พิธีการศุลกากรน าเขา้หรือออกสินคา้) เรียกอีกอยา่งหน่ึงไดว้า่ “ค่าหยอดน ้ามนั” หรือ 
“ค่าเร่งด าเนินการ”  

ผลประโยชน์ภายนอก: ผลประโยชน์ส่วนตัว ธุรกจิ การกุศลหรือการเมืองของพนักงานหรือผู้บริหาร 
ของบริษัท Vesuvius (หรือสมาชิกครอบครัวหรือผู้เกีย่วข้องทางธุรกจิทีใ่กล้ชิด) ทีม่ีต าแหน่งหน้าที ่
นอก Vesuvius ยกตัวอย่างเช่น:  

• เจ้าของ/ผู้อ านวยการธุรกจิหรือบริษัท  
• ท างานให้กบั/หรือสนับสนุนองค์กรการกุศล สังคมการเมืองหรือผู้ที่เกีย่วข้องทางธุรกิจ 

ทีเ่ฉพาะเจาะจง  
• มีความเกีย่วข้องหรือความสัมพนัธ์กบัเจ้าหน้าทีรั่ฐบาล  

 
 

 

 


