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ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION POLICY STATEMENT
1.

POLICY STATEMENT PURPOSE

1.1

Government-related and commercial Bribery and corruption prevents competition, limits
innovation, and harms local communities. In committing acts of Bribery, Employees and
Business Partners may be exposing both themselves and Suntory Beverage & Food Asia Pte.
Ltd. (“SBFA”) and its Subsidiaries (together, “SBFA Group” or the “Group”) to criminal
liability, substantial financial loss and reputational harm. SBFA Group is committed to at all
times acting in compliance with the anti-bribery laws in all countries in which they operate.
Bribery of Public Officials presents a particularly heightened risk to SBFA Group due to the
severe consequences of specific anti-bribery and corruption laws around the world relating
to government sector Bribery.

1.2

SBFA Group is committed to complying with the highest standards of ethical business
practices and conduct and the requirements of all potentially applicable laws, rules and
regulations, including, but not limited to, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (the “FCPA”),
the UK Bribery Act (“UKBA”), the Unfair Competition Prevention Act of Japan, and legislation
enacted in accordance with the Organization for Economic Co-operation and Development
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business
Transactions as well as anti-corruption laws enacted in each country where Group
Companies conduct business (“Compliance Laws”).

1.3

We note, in particular, the requirements of the FCPA and UKBA which we are committed to
complying with even though we are not headquartered in the U.S. or UK. This is because of
the potential extraterritorial reach of the FCPA and the UKBA. This means that even nonU.S. and non-UK corporations such as ours can be impacted by these laws. The FCPA is
comprised of two parts: (1) the prohibition of making or offering improper payments or
offers of payment to “foreign” (non-U.S.) Public Officials, political parties, political party
officials or candidates for political office; and (2) the requirement to maintain accurate
books and records and a system of internal accounting controls. The UKBA: (1) prohibits the
offering and/or receipt of any financial payment, benefit or advantage where doing so would
induce improper performance by the recipient; (2) prohibits the bribing of Public Officials;
and (3) creates a corporate offence of failing to prevent Bribery by “Associated Persons” of
SBFA Group. Both the FCPA and UKBA also prohibit the bribing of an official of a public
international organization, for example, the United Nations, World Bank, World Health
Organization, World Trade Organization, or European Union.

1.4

This Policy Statement will identify SBFA Group’s expectations of Employees and Business
Partners with respect to its commitment to prevent corruption and to act in accordance with
Compliance Laws. This Policy Statement seeks to build upon the existing ethical culture of
the Group and provide a robust anti-bribery and corruption framework by which SBFA Group
Employees and Business Partners may be guided.

2.

GUIDING PRINCIPLE

2.1

WE ARE EXPECTED TO DO THE RIGHT THING AT ALL TIMES. SBFA Group expects all
Employees and Business Partners to conduct themselves with the utmost integrity as
representatives of the Group. SBFA Group recognises that market custom and acceptable
practice varies across the countries in which the Group operates; however SBFA Group is
3

fully committed to acting in compliance with all local laws. SBFA Group is committed to a
zero-tolerance approach to Bribery and corruption.
3.

SCOPE

3.1

This Policy applies to SBFA Group as well as to those acting on behalf of any Group
Company, including officers, directors, employees and Business Partners of a Group
Company. All such persons are expected to become familiar with and comply with this
Policy Statement and to participate in relevant training sessions when required.

3.2

If Employees have any doubts or questions as to whether their conduct is permissible under
this Policy, or applicable anti-bribery or anti-corruption laws, there is an expectation that
they will contact their supervisor or the department or officer in charge of legal or
compliance matters at their respective Group Company.

4.

DEFINITIONS APPLICABLE TO THIS POLICY STATEMENT

4.1

Anything of Value – includes but is not limited to cash, gifts, travel, inflated commissions,
offers of employment, unauthorised rebates, political/charitable/business donations, loans,
training and sponsorships, as well as excessive entertainment expenditure. This definition
recognises that Bribes can come in many shapes and sizes.

4.2

Bribe and Bribery – giving, agreeing to give, offering, or receiving Anything of Value to
influence the behaviour of someone in government or business in order to obtain an
improper benefit or advantage. Please note that there is no “small payment” or de minimis
exception for payments made with a corrupt intent under this Policy Statement and many
Compliance Laws. Thus, even minor payments can violate this Policy Statement and
Compliance Laws if they are intended as Bribes.

4.3

Business Partner – any third party that: (i) will perform services on behalf of, or will
otherwise represent the business interests of, SBFA Group or any Group Company; and (ii)
may have an opportunity to receive, offer, promise, or give a bribe on SBFA Group’s or any
Group Company’s behalf. Examples of Business Partners may include but are not limited to
distributors, sales agents, promotion and marketing agents, lobbyists, government
permitting representatives, customs agents, logistics providers, joint venture partners, and
consultants. For the avoidance of doubt, Business Partners do not include any entity which
SBFA or a Group Company directly or indirectly controls. “Control” is presumed when SBFA
or a Group Company directly or indirectly has more than half of the voting rights of the
entity, or otherwise has the power to govern the financial and operating activities of the
entity through such factors as the existence of contractual agreements with other
shareholders or a mechanism that prevents other shareholders from exercising their rights.

4.4

Employee – any employee, officer or director of a Group Company.

4.5

Facilitation Payment – refers to a nominal amount paid to a Public Official in order to
expedite a routine procedure that the Public Official is legally obligated to carry out (for
instance, processing a travel visa, or scheduling an inspection). Payments made to Public
Entities for which there is an official charge and which are legally authorised, such as to
expedite a passport renewal, are not classified as facilitation payments.

4.6

Group Company – any company or entity belonging to SBFA Group.
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4.7

Public Entity – refers to a government; a government department, agency or instrumentality;
a political party; a state-owned enterprise (for instance, a public hospital or public
university); as well as any public international organization, such as the United Nations,
World Health Organization, World Bank or the Red Cross.

4.8

Public Official – is a director, official or employee acting on behalf of any of the
aforementioned Public Entities; a royal family member; or a candidate for political office. A
person may be considered a Public Official regardless of their seniority.

4.9

Quid Pro Quo ("something for something" in Latin) – is money or Anything of Value intended
to operate, or which may reasonably be perceived as operating, to influence an action or
decision.

4.10

Subsidiary – means either of the following:
a.

any company or business which is 50% owned or more, whether directly or
indirectly, by SBFA; or

b.

Tipco F & B Co., Ltd.
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5.

SUMMARY GUIDANCE

DO NOT OFFER, GIVE OR ACCEPT BRIBES

DOCUMENT APPROPRIATELY

A Group Company and anyone acting on behalf of a
Group Company (including Employees, agents and
other third parties) must not offer, give, agree to give,
or authorize a Bribe, nor must they accept a Bribe in
the course of their employment or work for a Group
Company under any circumstances.

It is essential that a Group Company’s books and
records accurately reflect all payments and Anything of
Value given or received. It is important that invoices
received from Business Partners also accurately reflect
the nature of payments and Anything of Value made in
relation to our business.

TAKE APPROPRIATE STEPS TO ENSURE BUSINESS
PARTNERS DO NOT OFFER, PAY OR ACCEPT BRIBES

UNDERSTAND THE CORRUPTION RISKS AND POLICY
REQUIREMENTS APPLICABLE TO YOUR JOB

A Group Company and its Employees must be alert to
the Bribery and corruption risks presented by their
Business Partners and take appropriate steps to
mitigate them in accordance with this Policy
Statement.

These will vary depending on the nature of your
responsibilities and sometimes the risks are not
obvious.

DO NOT MAKE FACILITATION PAYMENTS

REPORT CONCERNS

This prohibition applies even where Facilitation
Payments are common and generally permitted. The
only exception to the prohibition on Facilitation
Payment are any payments made to assure the
immediate personal safety of an individual. Such
payments would not be considered a violation of this
Policy Statement, but must nevertheless be
immediately reported to your manager or the
department in charge of legal or compliance in your
organization and properly booked and recorded.

If you have questions or doubts as to whether your
actions or the actions of others are consistent with this
Policy Statement, seek advice. You must also report
any known or suspected violations of this Policy
Statement in the same way. SBFA Group does not
tolerate or permit any form of retaliation against any
person who reports a suspected violation in good faith.

REMAIN VIGILANT

VIOLATION OF THIS POLICY STATEMENT MAY RESULT
IN DISCIPLINARY ACTION

You should remain vigilant, particularly in high risk
corruption environments, and concerning any dealings
that your Group Company has with Public Officials in
connection with any other scenarios not specifically
discussed in this Policy Statement. You should also be
alert to the red flags listed in Section 6.2 of this Policy
Statement. Bribery and corruption risks change and
evolve over time, and although this Policy Statement
seeks to identify some of the key areas where SBFA
Group is aware that risks may emerge, Employees
must remain aware of their Group Company’s
exposure to requests for Bribery in the full range of
the Group Company’s operations.

Where an Employee is found to have acted in breach of
this Policy Statement, that Employee will be subject to
disciplinary action, up to and including possible
termination of employment.
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Business Partners who engage in practices inconsistent
with, or in violation of this Policy Statement, are
deemed to have violated their contractual obligations
to the Group Company and are subject to immediate
cancelation of their relationship with the Group
Company.

6.

DETAILED POLICY & GUIDANCE

6.1

Do not offer, give or accept Bribes
Each Group Company shall use all reasonable efforts to ensure, together with its Employees
and Business Partners, that it will use only legitimate and ethical business practices in
commercial operations and in promoting the Group Company’s position on issues before
Public Entities.
A Group Company and its Employees and Business Partners acting on behalf of the Group
Company, must not make, offer, promise, agree to make, or authorise the payment, directly
or indirectly, of monies or Anything of Value to any Public Official or any person while
knowing that all or part of such value will be shared with a Public Official, for the purpose of
influencing any act or decision of such person, causing such person to act or fail to act in
violation of his lawful duty, or causing such person to influence any act or decision of any
Public Entity, in order to assist a Group Company to obtain or retain business, secure any
improper advantage, or direct business to any person.
A Group Company shall also use all reasonable efforts to ensure that it, its Employees, and
its Business Partners will act in accordance with Compliance Laws criminalizing Bribes to
private individuals where the intention of such Bribes are to induce that person to
improperly perform a relevant function or activity such as his or her work or to reward a
person for having improperly performed a relevant function or activity.
Example 1:
A Group Company is having difficulty obtaining a license which it requires to operate its business. The
license has previously been refused due to safety concerns. An Employee of the Group Company is
then approached by a Public Official, who intimates that they may be able to talk to the right people,
and arrange for the license to be approved. The Public Official requests payment in order to make
sure “things go smoothly”. The Employee then arranges for payment to be made. Is this a Bribe?
Yes. A payment has been made to a third party (in this instance, a Public Official) for the
purposes of obtaining an improper business advantage. The license does not need to be
granted in order for this to be a Bribe.

6.2

Take appropriate steps to ensure Business Partners do not offer, pay or accept Bribes
This Policy applies equally to both Employees and Business Partners. In certain
circumstances, a Group Company and its Employees may be held liable for improper
payments or the provision of Anything of Value by a Business Partner to a third party.
Accordingly, a Group Company and individual Employees may violate this Policy if they make
a payment to a Business Partner—such as a consultant, sales representative or agent—while
"knowing" that the Business Partner intends to give at least a portion of the payment to a
Public Official as a Bribe. A knowing state of mind exists if the Employee is either aware that
the Business Partner is engaging in improper conduct, or has a firm belief that improper
conduct is substantially certain to occur.
This "knowing" requirement can also be met if it can be shown that the Employee
consciously disregarded evidence that a Business Partner was engaging in improper conduct.
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Employees, therefore, cannot simply turn a blind eye to evidence of misconduct by Business
Partners acting on behalf of a Group Company.
Example 2:
A Group Company has recently obtained the services of “Quick Imports”, a third party agent, to assist
them in clearing customs in Country X, a market that is known to have relatively high levels of
corruption. Shortly thereafter, an Officer of Quick Imports approaches an Employee of the Group
Company, and advises that Quick Imports might be able to speed up the customs process if they were
paid a little bit extra each month. As the Group Company would be able to increase its product
output at the Group Company’s manufacturing plant in Country X, the Employee agrees. The
Employee wonders how Quick Imports is planning on speeding up the customs process; however he
does not enquire further. The timeliness with which Quick Imports delivers the Group Company’s
products greatly increases, as does the Group Company’s product output as a result. The Employee
who agreed to the payment soon hears a rumour that Quick Imports are notoriously dishonest and
also notices a line item on Quick Imports’ invoices describing either “Liaison costs” or “Miscellaneous
expenses”. The Employee does not know what those items are for; however, he is overall pleased
with how quickly the Group Company’s products are arriving, and chooses to disregard this.
Meanwhile, the Officer of Quick Imports has been regularly paying a number of customs officials to
bypass the customs clearance process all together, thereby greatly speeding up the customs process
for Quick Imports. Can the Group Company be held liable for the actions of Quick Imports?
Yes. A Business Partner has been routinely making improper payments to Public Officials in
order to obtain an improper advantage for the Group Company. Although the Employee
may not have known that this was occurring, the “knowledge” requirement will be met as
the Employee consciously disregarded evidence that the Business Partner may have been
engaging in improper conduct.
What should the Employee do about the vague line items on the invoices?
The Employee should not approve an invoice for services that are unspecified. He should
first check the custom brokers contract to see if there is a logical explanation for the charge.
He should also consider arranging a meeting with the broker and seek to confirm what the
charge is for and probe further if the explanation is unsatisfactory. Even if the broker’s
explanation is satisfactory, the broker should be asked to re-issue the invoice with sufficient
detail to explain the charges. The Employee should also take the opportunity to reiterate the
Group Company’s expectations and understand how, in practice the broker manages the
services it provides to the Group Company in a high corruption environment without making
improper payments.
If the explanation is unsatisfactory the Employee must not approve the invoice and should
immediately escalate the matter to involve the department in charge of legal or compliance
in his/her organization.

To ensure all Business Partners act with the utmost integrity, all agreements with Business
Partners who may have direct or indirect contact with Public Officials must be in writing and
must describe the services to be performed, the fee basis, the amount to be paid, as well as
any other material terms and conditions as required by the relevant compliance guidelines
of the relevant Group Company. Further, payment amounts stipulated must reasonably
correspond with the value of the services to be provided, must be fully and accurately
documented, and must be in line with all relevant policy and guidelines of the relevant
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Group Company. Payments to Business Partners should be well documented, and should
never be made in cash.
Thorough due diligence of potential or existing Business Partners ought to be carried out
prior to any agreement being entered into or renewed to ensure that the Business Partner
has both the requisite qualifications, as well as a solid reputation for business integrity. A
written due diligence report must be prepared, and must be retained (along with any
supporting documentation) in accordance with the relevant guidelines of each Group
Company. A suggested due diligence check list of questions to ask, searches to conduct and
information to request before engaging a Business Partner can be found in the SBFA model
Guidelines for Engaging Business Partners that should be read in conjunction with this
Policy Statement.
If at any time an Employee becomes aware of, or has reason to suspect that a Business
Partner has engaged in potentially improper conduct, all payments to the Business Partner
must cease immediately until an investigation has been conducted. Whilst not exhaustive, a
number of potential “red flags” that a Business Partner may be violating Compliance Laws
are outlined below:


Unusual or excessive payment requests, including last minute payment requests,
requests for up front payment, or requests for additional amounts without
justification;



Requests for payment to be made to a bank account located in a country other than
that in which the Business Partner is located/primarily operates;



Requests for payment to be made to a third party, to a numbered account, or in
cash;



Requests for political or charitable contributions;



The Business Partner has a close relationship with, or is related to, a Public Official;



The Business Partner is unwilling or reluctant to disclose its owners, partners or
principles, or to commit in writing to abide by the Policy;



The Business Partner uses holding companies or other methods to obscure its
ownership;



Previous charges have been laid against the Business Partner for violation of local or
foreign laws;



A demand or strong endorsement by a Public Official that the Business Partner
should be retained;



Lack of experience in the industry in which they work; or



The Business Partner requests that their retention by the Group Company be kept a
secret.

All contractual agreements between a Group Company and its Business Partners must
contain a compliance provision requiring all Business Partners to comply fully with
applicable Compliance Laws, and to refrain from giving Anything of Value to Public Officials
9

in order to obtain or retain business, or to secure an improper advantage for the Group
Company. The agreement should also stipulate a requirement that the Business Partner
periodically certify that they have no knowledge of any such activities having occurred.
Sample compliance provisions for use when entering into a relationship with a Business
Partner can be found in the SBFA model Guidelines for Engaging Business Partners.
In addition, SBFA Group expects that all Business Partners will agree to annually certify
compliance with the compliance provision. A sample compliance certification can be found
in the SBFA model Guidelines for Engaging Business Partners.
6.3

Entering into Corporate Transactions
Corporate transactions, such as mergers and acquisitions, investments and joint ventures,
are important to the ongoing business of SBFA Group. It is particularly important in the
context of conducting such corporate transactions that SBFA Group conduct appropriate due
diligence and negotiate contractual protections and remedies that would protect SBFA
Group if potentially problematic issues were to surface.
We have developed a separate guidance note, titled Guidance for Corporate Transactions,
that provides information on how to think about the conduct of anti-bribery and corruption
due diligence in the context of a corporate transaction, such as entering into a joint venture,
acquiring another company, or investing in another company, as well as what protective
measures might be able to be taken by SBFA Group pre- and post-closing.

6.4

Additional guidance regarding payment practices (including Gifts, Meals, Travel,
Entertainment and Hospitality, Corporate Sponsorships, Charitable Donations and Political
Contributions)
Employees and Business Partners must not give or offer to give Anything of Value to Public
Officials if such actions could be interpreted as an attempt to improperly influence such
person(s) in order to obtain an improper advantage for a Group Company.
That said, this Policy Statement does not seek to prohibit normal hospitality, given or
received, to or from third parties and provided in good faith with the intention only to build
or maintain legitimate business relations or offer normal courtesy.
In order to provide detailed guidance regarding certain payment practices, two sets of
guidelines have been developed. First, with regard to gifts, meals, entertainment and
sponsored travel, separate SBFA model Guidelines for Gifts, Meals, Entertainment and
Sponsored Travel have been developed and should be read in conjunction with this Policy
Statement.
Second, a document titled SBFA model Guidelines for Corporate Sponsorships, Charitable
Donations and Political Contributions has been developed to set forth the standards,
procedures and the record-keeping requirements for SBFA Group when providing Corporate
Sponsorships, Charitable Donations or Political Contributions in connection with SBFA
Group’s business. That document should be read in conjunction with this Policy Statement.
(1)

Gifts
Gifts bestowed upon Public Officials may be viewed as an attempt to improperly
influence such person(s). As such, they are only permitted on an exceptional basis,
and in accordance with this Policy.
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Gifts to Public Officials:


Must be permitted by, and given in compliance with, all local laws and
regulations;



Must be given in accordance with this Policy Statement and the Guidelines
of the relevant Group Company;



Must not be given if the circumstances may imply that the gift is being given
as a Quid Pro Quo, for instance, where some action, decision or permit is
pending at the Public Entity at which the Public Official works;



Must not be made in cash or cash equivalents (i.e. gift cards), irrespective of
whether such gifts are in line with local practices;



Must have a commercial value no more than the monetary limit provided in
the Guidelines of the relevant Group Company (unless decreased due to
applicable laws and regulations in any given jurisdiction), and be given
infrequently. Infrequently means that the same Public Official is not to
receive more than four gifts from a Group Company per year; and



Must be made transparently and be properly documented, reported and
accounted for in the relevant Group Company’s books and records.

Employees and Business Partners ought to err on the side of caution if they are
unsure whether a gift may be viewed as an attempt to improperly influence a Public
Official. If you are uncertain as to whether a gift is permitted, or if you have
questions regarding monetary limits, you are expected to consult your supervisor
and the department in charge of legal or compliance in your organization.
Example 3:
A Group Company has had a number of small, portable speakers branded with their company logo
produced to give as gifts to clients at the end of the year. Each unit costs approximately USD25. Is
this gift permissible under this Policy?
Yes. So long as the gifts are permitted by local law, the value of each small gift is less than
the monetary limit permitted for that market, and the gifts are being given to a number of
clients, rather than one Public Official.
One of the gift recipients, a Public Official from Department X, expresses his thanks for the gift, and
comments that his children would very much like to receive such a gift also. You are aware that the
Group Company is currently engaged in an active dispute with Department X, and decide to give the
Public Official two additional speaker sets, hoping that he will remember your kindness. Is this a
permissible course of action?
No. Such gifts may be interpreted as an attempt to improperly influence the Public Official in
order to obtain an improper advantage for the Group Company.

Occasionally, Public Officials may approach Employees and/or Business Partners of a Group
Company to request a payment or gift. These requests are often more subtle than a direct
request for a Bribe; however, they may still violate Compliance Laws. Great care must also
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be taken in circumstances where the Public Officials request the provision of travel or
entertainment.
SBFA Group also has standards, procedures and record-keeping requirements for rules gifts
to individuals in the private sector. Please refer to the guidelines issued by your
organization and the SBFA model Guidelines for Gifts, Meals, Entertainment and Sponsored
Travel for further details.
(2)

Corporate Sponsorships, Donations and Political Contributions
Although donations to charitable organizations are regularly viewed as a sign of
good corporate citizenship, donations made to organizations following a request by
a Public Official or to organizations in which a Public Official has a role such as a
trustee or director may be viewed as improper under certain circumstances.
When making a donation to a charitable organization, the following must be
considered:


The purpose of such payment;



Whether the payment is consistent with the relevant Group Company’s
guidelines and SBFA’s model Guidelines for Corporate Sponsorships,
Charitable Donations and Political Contributions;



Whether the payment has been made at the behest of a Public Official;



Whether a Public Official is associated with the charitable organization, and
if so, what their role and decision making capacity is; and



Whether the payment is conditional upon the Group Company receiving
some sort of benefit.

SBFA Group generally discourages the making of political donations on behalf of a
SBFA Group company.
Further guidance on SBFA Group’s standards, procedures and record-keeping
requirements for corporate sponsorships, donations, charitable contributions and
political contributions can be found in SBFA’s model Guidelines for Corporate
Sponsorships, Charitable Donations and Political Contributions.
(3)

Hospitality, Entertainment and Travel
In many instances, paying the hospitality, entertainment and travel expenses of a
Public Official or individual in the private sector can be a legitimate part of doing
business. However, as these activities may create or appear to create improper
influence, they are only permitted in limited circumstances, and in accordance with
both local law and this Policy Statement.
Expenses paid in relation to Public Officials:


Must be made in compliance with local law as well as this Policy Statement.
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Must not be provided or reimbursed if the circumstances might suggest the
payment has been made as a Quid Pro Quo, for instance, where some
action, decision or permit is pending at the Public Entity at which the Public
Official works.



Must not be made in cash.



Must be incurred for a genuine and legitimate business purpose only. No
expenses are to be paid for any non-business related activities (i.e. “side
trips”).



Must be reasonable and not excessive or extravagant.



Must only be paid for or reimbursed for the Public Official. Expenses are not
to be paid for the family and friends of the Public Official.



Must be supported by the appropriate documentation (i.e. receipts and
invoices).



Should, where possible, be paid directly to the vendor or third party
supplying the goods or services (i.e. the airline, restaurant etc.). Where this
is not possible, repayment should be made to the Public Entity, rather than
the Public Official. Receipts and Invoices should be provided.



Should, where possible, only be provided following confirmation by the
Public Official’s supervisor that the expenses incurred by the Public Official
are permissible.



Must be made transparently and be properly documented, reported and
accounted for in the Group Company’s books and records.

13

Example 4:
You are arranging a site visit for a Public Official at the factory at which you work. The purpose of the
site visit is to inspect compliance with local health and safety laws. You are authorised to pay for any
expenses incurred with respect to the Public Official’s travel and accommodation costs, as well as for
meals.
As there is a demonstrable business purpose for this trip, related expenses are permissible,
so long as they are reasonable and not extravagant or lavish.
The Public Official requests that he make his own travel arrangements, as he has an excellent
relationship with his local travel agent. Is this permissible?
Maybe. However, it would be more prudent for the Group Company to organise all travel
arrangements, and make any payments directly to the third-party service provider (i.e. an
airline), to ensure compliance with the Group Company’s policy.
The Public Official advises that he would like to bring his spouse along with him for the site visit, and it
is clear from the conversation that he is expecting the Group Company to pay for the travel and
accommodation expenses of his spouse also. As it is in the Group Company’s best interests that the
site visit goes well, you agree to pay for any expenses incurred with respect to the Public Official’s
spouse also. Is this permissible?
No. Although there may be a demonstrable business purpose in paying the expenses of the
Public Official, payment of expenses incurred by the Public Official’s spouse may be viewed
as an attempt to improperly influence the Public Official, and as such, in not permitted.

SBFA Group has standards, procedures and record-keeping requirements for hospitality,
entertainment and travel relating to Public Officials and individuals in the private sector.
Please refer to the SBFA model Guidelines for Gifts, Meals, Entertainment and Sponsored
Travel for further details.
6.5

Facilitation Payments
This section is applicable to any Employee or Business Partner who interacts with Public
Officials in the course of their work on behalf of SBFA Group, or who works in or regularly
travels to any country(ies) where Facilitation Payments or Bribes are routinely requested.
Facilitation or “grease” payments are usually small payments or gifts of nominal value given
to Public Officials in order to secure, facilitate or expedite a routine process (such as the
provision of a permit or licence). Payments made to Public Entities (rather than Public
Officials) and which are legally authorised (such as the cost associated with expediting a
passport application) are permissible, and are not classified as Facilitation Payments.
Whilst Facilitation Payments may be common in some countries, SBFA Group regards
these as largely inappropriate. Accordingly, the payment of Facilitation Payments by or on
behalf of a Group Company (including by our Business Partners) is strictly prohibited under
the terms of this Policy.
SBFA Group has a reputation as an ethical company that is against Bribery. Maintaining this
reputation by refusing to make Facilitation Payments and pay Bribes is not only the right
thing to do in the short term, but also contributes to building and maintaining SBFA Group’s
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reputation. This in turn significantly lowers the risk of Employees receiving recurrent
requests to make improper payments.
SBFA Group understands that in practice, it can be difficult to know how to respond to a
request for a Facilitation Payment. Do not feel as though you must deal with the
Facilitation Payment request alone. You should utilise internal SBFA Group resources, such
as SBFA Group’s Legal Department. In some situations, it may also be appropriate to utilise
external resources such as home country consulates or embassies.
In the event you are approached to make a Facilitation Payment:


Remain polite.



Ask that the request for payment be made in writing, so that you can report it to
your supervisor. You may also ask the person to speak to his/her supervisor.



If the person refuses to comply with this request, or if it is clear that the request
refers to a Bribe, you should unequivocally refuse to pay, and advise the person that
you do not have the authority to make such a payment and that SBFA Group policy
prohibits such payments.

Rarely, a Facilitation Payment may be required in order to assure the immediate personal
safety or health of an Employee or Business Partner. More specifically, a Facilitation
Payment may be permitted if: (i) there was a medical or safety emergency that required
SBFA Group to obtain governmental services to protect the safety of SBFA Group Employees
(for example, medical evaluation or police or fire protection); or (ii) you reasonably believed
that a SBFA Group Employee was in imminent danger of serious harm and no other
reasonable alternatives for aid were available.
Such payments would likely not be considered in violation of this Policy Statement; however,
they should be immediately reported to your supervisor and the department in charge of
legal or compliance in your organization and appropriately logged and properly documented
in the relevant Group Company’s books and records. Please follow the reporting and
recording instruction contained in the relevant guidelines issued by your organization, but at
a minimum, such records should indicate the date of the Facilitation Payment, a description
of the Anything of Value provided, an estimate of its market value, and the identity of the
Public Official who received the Facilitation Payment and the Employee who provided it.
Example 5:
You are travelling on business across land to Country Y. When you arrive at the border, you are
informed by the immigration agent that there is a small fee of USD10 associated with the processing
of the relevant documentation. You ask to see where the fee is provided for in writing, but are told
that it is not. You are beginning to worry, as you need to be in Country Y for a meeting later that day.
Under the circumstances, is payment of this fee permissible?
No. As the fee is not provided for in writing, it is unlikely to be a legally authorised cost
associated with the expedition of a government process. You should refuse to pay the fee,
and request to speak to the agent’s supervisor.
Upon requesting to speak to the agent’s supervisor, the agent becomes aggressive. You notice that
the agent is repeatedly gesturing to security personnel, all of who are armed. You begin to fear for
your safety.
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In this instance, payment of the fee may be permissible, and will not be considered in
violation of this Policy Statement, if it is made to assure your immediate personal safety.
However, the payment must be reported to your supervisor or other senior Group Company
personnel as soon as possible.

Remember: legitimate fees are usually published in some sort of price list or schedule, and
upon payment of such you should be provided with an official receipt or invoice.
Example 6:
An employee of a state-owned telephone company arrives to install a much needed telephone line at
a Group Company facility but demands a cash payment in addition to the invoiced payment to
complete the job. Under the circumstances, is payment of this fee permissible?
No. Employees must not pay this money, and must inform the telephone company
employee that according to SBFA Group policy, undocumented cash payments are not
allowed, and that the Employee doesn’t have the authority to pay. The Group Company
should ask the telephone company employee to show an official document proving that such
payments are legitimate official payments. The Employee must always document the whole
process and archive the relevant documents in accordance with the Group Company’s policy.
The Employee(s) interacting with the telephone company employee must also report the
payment request to his/her supervisor or the department in charge of legal or compliance
who will look into the possibility of informing the supervisor of the person demanding the
payment and working with the telephone company to ensure that future demands for
payments do not occur.
When establishing the first contacts with the state-owned telephone company, the
responsible Employee should identify in advance what all the possible official requirements
for connecting the telephone are, and the details of any associated payments. He or she
must then make sure the Group Company can comply with all these requirements prior to
the agreed installation date.
Site/Country leadership should take steps to ensure that the Group Company’s ethical
reputation is well known, for instance by publishing the Group Company’s commitment not
to pay Bribes and Facilitation Payments in our reception or waiting area and on the Group
Company’s website.
In countries with high corruption risks, the responsible employee should consider outlining
the Group Company’s policy in appropriate correspondence with the state-owned telephone
company ahead of the visit.

6.6

Employment of and provision of services by Public Officials and their families
Offers of employment to Public Officials and their family members may create improper
influence or the appearance of improper influence and may be a way of disguising improper
payments. Any employment of or service provided by Public Officials or their family
members must be handled in accordance with this Policy Statement.
All applications for employment must be made in accordance with standard recruiting
policies and procedures, and must be entirely transparent, with no preferential treatment
for Public Officials or their family members. No employment or engagement may be offered
to a Public Official or family member as a Quid Pro Quo, or when the circumstances suggest
such a situation may exist.
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If a Public Official or family member is employed or engaged by a Group Company and this
gives rise to a potential conflict of interest, for instance because the Public Official has some
influence over official decisions relating to SBFA Group, the conflict should be reported and
managed in accordance with the relevant policy or guidelines of the relevant Group
Company. The conflict should also be reported immediately to SBFA’s Legal Department.
Contracts for services may only be offered to Public Officials or their family members on an
exceptional basis and with a legitimate business reason. In these cases the following must
be documented: (1) the business reason, including a specific description of the services to
be provided; (2) the skills or other qualifications the person has to provide the services; and
(3) the reasons why this individual was selected in preference to any others. In addition
advice should be sought from the department in charge of legal or compliance in the
relevant Group Company.
Employment of a Public Official or family member would create an issue even if it comes
from a Public Official who is not currently involved in actions or decisions related to SBFA
Group but has been in the past or may potentially be in the future, because it could be seen
as seeking to improperly reward past behaviour or influence future behaviour. For this
reason, we should always insist on our normal recruitment procedures being followed.
6.7

Document appropriately
(1)

Accurate Books and Records
Accurate and consistent books and records are essential for SBFA Group to meet its
legal and financial obligations, and to manage its business affairs. Integrity in the
reporting and preparation of such books and records is necessary at all times to
safeguard our services, our reputation, and our financial and legal standing with the
public and the communities we serve, and to ensure that we are consistently acting
in accordance with Compliance Laws.
Accordingly, the following activities are strictly prohibited by this Policy:

(2)



The establishment of any undisclosed or unrecorded funds or assets of a
Group Company or its subsidiaries;



The intentional provision of misleading or incomplete financial information
to an auditor;



The use of a Group Company’s funds or assets for any unlawful or improper
purpose;



The recording of false or misleading entries on the books and records of a
Group Company or any of its subsidiaries; or



A payment on behalf of a Group Company or any of its subsidiaries with the
intention that any such payment is to be used for a purpose other than that
documented in support of such payment.

Internal Accounting Controls
SBFA Group is required to implement and maintain a robust internal control system
to ensure that all transactions are properly authorized. Employees must therefore
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follow all policies and procedures for accounting and financial reporting, and must
obtain the necessary approvals for all transactions.
7.

PENALTIES

7.1

Breach of applicable anti-bribery and corruption laws in any of the countries in which SBFA
Group operates may result in criminal, civil and regulatory penalties for SBFA Group, as well
as personal liability for individual Employees. Penalties include but are not limited to fines,
imprisonment and repayment of profits.

7.2

Under the FCPA in the U.S., for example, criminal Bribery and corruption offences are
punishable for individuals by up to five years imprisonment and/or fines of up to
USD100,000 per violation. Individuals who violate the FCPA’s “books and records”
provisions may face fines of up to USD5million and/or up to 20 years imprisonment.

7.3

SBFA Group will take firm action against anyone found, after investigation, to be involved in
Bribery and corruption. An Employee who is found to have engaged in fraud, Bribery,
corruption, misappropriation or any other irregularity will be subject to disciplinary action
which may include termination of employment and/or legal action. Furthermore, SBFA
Group may, whether required by law or not, report such acts to the relevant authorities,
which could lead to criminal prosecutions.

8.

COMMERCIAL BRIBERY

8.1

While the focus of much of this Policy Statement has been on Compliance Laws relating to
Bribery of Public Officials, SBFA Group also prohibits “commercial Bribery." Commercial
Bribery refers to the furnishing of anything of value to an intermediary (e.g., an employee of
a customer) without his or her supervisor’s knowledge, with the intent to influence either
the employee or the employee's supervisor’s commercial conduct. SBFA Group prohibits
any Employee or Business Partner acting on such individual’s behalf or on behalf of a Group
Company from directly or indirectly engaging in commercial Bribery.

9.

TRAINING

9.1

Employees are expected to attend in-person training on this Policy Statement when
requested by SBFA or their employer Group Company. After attending any training session
on the Policy Statement, Employees will be expected to complete a Briefing
Acknowledgement in the form set out at Attachment A to this Policy Statement.

9.2

From time to time, Employees may also be expected to complete on-line training on this
Policy Statement when requested by SBFA or their employer Group Company.

9.3

All Employees will be required to execute periodic certifications of compliance with this
Policy Statement in the form set out at Attachment B.

9.4

Subject to agreement with Business Partners and any applicable local laws, SBFA Group
Employees may also request, on a case-by-case basis, that employees of Business Partners
receive training on this Policy Statement and the ethical standards of conduct expected by
SBFA Group of its Business Partners and execute periodic certifications of compliance.
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10.

AUDITING AND MONITORING

10.1

SBFA Group will periodically monitor and audit compliance with this Policy Statement
through scheduled, as well as random, anti-corruption compliance audits. Employees are
expected to cooperate as required with such audits.

11.

REPORTING OF POTENTIAL ISSUES UNDER THIS POLICY STATEMENT

11.1

We are all responsible for the detection and prevention of Bribery, corruption and other
irregularities. Hence, all Employees have a responsibility not only to act honestly but also to
report any instances of possible fraud, Bribery, misappropriation or other irregularities to
SBFA and their employer Group Company.

11.2

SBFA Group has established a number of channels to enable concerns to be reported,
including


your supervisor;



the department in charge of legal or ethical compliance in your organization; or



SBFA Legal Department.

11.3

Reporting of violations may also be done anonymously through the Suntory Speak Up Lines
(http://suntory.tipoffs.asia/). An anonymous report should provide enough information
about the incident or situation to allow SBFA or the Group Company to investigate properly.

11.4

If concerns or complaints require confidentiality, including keeping an identity anonymous,
we will endeavor to limit disclosure to the extent practicable, subject to applicable law,
regulation or legal proceedings.

11.5

As required, a detailed investigation on the incident reported will be conducted. All
Employees are expected to cooperate with an investigation into potential violations of this
Policy Statement. Cooperation may include volunteering data contained on work devices
and/or attending interviews. Employees who refuse to cooperate with an investigation, or
who have knowledge of a wrongdoing and conceal, abet or suppress information of the
wrongdoing would be subject to disciplinary action.

12.

QUESTIONS?

12.1

If you require further information or have any questions about this Policy Statement, please
do not hesitate to contact SBFA Legal Department.
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ATTACHMENT A
SBFA GROUP EMPLOYEE ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION POLICY STATEMENT
BRIEFING ACKNOWLEDGEMENT
I, ______________________________ (insert individual’s name) acknowledge that I have received a
copy of SBFA Group’s Anti-bribery and Corruption Policy Statement and a briefing outlining the
contents of that document. Accordingly, I understand the procedures as contained in this Policy
Statement and agree to comply with the contents of the Policy Statement as it pertains to the
conduct of my day-to-day business on behalf of [
(insert the name of relevant group
company) ].

_______________________________
Signature of Individual

________________________________
Signature of Compliance Officer of the relevant
organization

Name of Individual (in block letter):

[Print Name and Title of Compliance Officer]

Date: _________________

Date: _________________

_______________________________

________________________________
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ATTACHMENT B
SBFA GROUP ANNUAL EMPLOYEE ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION POLICY STATEMENT
COMPLIANCE CERTIFICATION
I, ______________________________ (insert individual’s name) hereby certify that, unless as
otherwise provided below, I understand and have complied at all times with SBFA Group’s Antibribery and Corruption Policy Statement in performing my day-to-day business on behalf of [the
name of relevant group company].

Additional Comments (if any):

_______________________________
Signature of Individual

________________________________
Signature of Compliance Officer of the relevant
organization

Name of Individual (in block letter):

[Print Name and Title of Compliance Officer]

Date: _________________

Date: _________________
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เอกสารแนบต่ อแถลงการณ์ นโยบายนี้
เอกสำรแนบ ก
การตอบรับสั้นๆ เกีย่ วกับแถลงการณ์ นโยบายการต่ อต้ านการติดสินบนและการคอร์ รัปชั่น
ของพนักงาน
เอกสำรแนบ ข
การรับรองแถลงการณ์ นโยบายการต่ อต้ านการติดสินบนและการคอร์ รัปชั่นชองพนักงาน
ประจาปี
แนวปฏิบัตทิ กี่ ล่ าวถึงในแถลงการณ์ นโยบายฉบับนี้ (ไม่ แนบ)
โมเดล SBFA แนวปฏิบัติสำหรับกำรมีส่วนร่ วมในกำรทำธุรกิจ - รวมถึงข้อสัญญำกำรต่อต้ำนกำรติดสิ นบนและกำร
คอร์รัปชัน่ เพื่อใช้ในข้อตกลงกับคู่คำ้ ทำงธุรกิจรวมถึงกำรรับรองประจำปี สำหรับใช้กบั คู่คำ้
โมเดล SBFA แนวปฏิบัติสำหรับของขวัญ, อำหำร, ควำมบันเทิงและกำรท่ องเทีย่ วทีไ่ ด้ รับกำรสนับสนุน – รวมถึงเกณฑ์ทำง
กำรเงินสำหรับกำรให้ของขวัญ, อำหำร, ควำมบันเทิงและกำรท่องเที่ยวที่ได้รับกำรสนับสนุนเกี่ยวกับทั้งเจ้ำหน้ำที่รัฐและ
บุคคลโดยเอกชน
โมเดล SBFA แนวปฏิบัติกำรให้ กำรสนับสนุนองค์ กร กำรบริจำคเพือ่ กำรกุศลและกำรบริจำกทำงกำรเมือง
คำแนะนำในกำรทำธุรกรรมของบริษทั - รวมถึงคำแนะนำในกำรดำเนินกำรตรวจสอบวิเครำะห์สถำนะของกิจกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริ ษทั รวมถึงกำรร่ วมทุน กำรซื้อและกำรลงทุน
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แถลงการณ์ นโยบายการต่ อต้ านการติดสิ นบนและการคอร์ รัปชั่น
1.

วัตถุประสงค์ แถลงการณ์ นโยบาย

1.1

กำรติดสิ นบนและกำรคอร์รัปชัน่ ในเชิงพำณิ ชย์และที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำล ขัดขวำงกำรแข่งขัน กำหนดขอบเขต
นวัตกรรมและเป็ นอันตรำยต่อชุมชนท้องถิ่น ในกำรกระทำกำรติดสิ นบน พนักงำนและคู่คำ้ อำจเปิ ดเผยทั้งตัวเอง
และบริ ษทั ซันโทรี่ เบฟเวอร์เรจ แอนด์ ฟูดส์ เอเชีย ("SBFA") และ บริ ษทั ย่อย (ด้วยกัน "SBFA กรุ๊ ป" หรื อ "กรุ๊ป")
ต่อควำมรับผิดทำงอำญำ กำรสูญเสี ยทำงกำรเงินและอันตรำยต่อชื่อเสี ยง SBFA กรุ๊ ปมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยต่อต้ำนกำรติดสิ นบนในทุกประเทศที่ดำเนินกำรอยูต่ ลอดเวลำ กำรติดสิ นบนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีควำม
เสี่ ยงสูงขึ้นกับ SBFA กรุ๊ ปเนื่องจำกผลกระทบที่รุนแรงจำกกฎหมำยต่อต้ำนกำรติดสิ นบนและกำรคอร์รัปชัน่ ที่
เฉพำะเจำะจงทัว่ โลกเกี่ยวข้องกับกำรติดสิ นบนภำครัฐ

1.2

SBFA กรุ๊ ปมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนสูงสุดของกำรประกอบธุรกิจที่มีจริ ยธรรมและปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด
ของกฎและระเบียบ กฎหมำยที่ใช้บงั คับ รวมถึงแต่ไม่จำกกัดพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำรกระทำอันเป็ นกำร
คอร์รัปชัน่ ในต่ำงประเทศของสหรัฐอเมริ กำ ("FCPA") กฎหมำยกำรติดสิ นบนในประเทศอังกฤษ ("UKBA")
พระรำชบัญญัติกำรต่อต้ำนกำรแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมของประเทศญี่ปุ่น และกฎหมำยที่ออกตำมอนุสญ
ั ญำว่ำด้วย
องค์กำรเพื่อควำมร่ วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจเพื่อต่อต้ำนกำรติดสิ นบนของเจ้ำหน้ำที่รัฐต่ำงประเทศใน
ธุรกรรมทำงธุรกิจระหว่ำงประเทศ รวมถึงกฎหมำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ ที่ออกในแต่ละประเทศที่บริ ษทั กรุ๊ ป
ดำเนินธุรกิจ ("กฎหมายว่ าด้ วยการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ")

1.3

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เรำทรำบข้อกำหนดของ FCPA และ UKBA ที่เรำมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตำม แม้วำ่ เรำจะไม่มี
สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กำหรื อสหรำชอำณำจักรก็ตำม เนื่องจำกกำรเข้ำถึงพื้นที่นอกเขตอำนำจของ
FCPA และ UKBA ซึ่งหมำยควำมว่ำแม้บริ ษทั ที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯและที่ไม่ใช่สหรำชอำณำจักร เช่นบริ ษทั ของเรำ
อำจได้รับผลกระทบจำกกฎหมำยเหล่ำนี้ FCPA ประกอบไปด้วยสองส่วนคือ (1) ข้อห้ำมในกำรทำหรื อเสนอกำร
ชำระเงินที่ไม่เหมำะสมหรื อกำรเสนอกำรชำระต่อ "ต่ำงประเทศ" (ไม่ใช่สหรัฐฯ) เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พรรคกำรเมือง
พนักงำนพรรคกำรเมือง หรื อผูส้ มัครสำหรับสำนักงำนทำงกำรเมือง และ (2) ข้อกำหนดในกำรรักษำกำรลงรำยกำร
และบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและระบบกำรควบคุมบัญชีภำยใน UKBA: (1) ห้ำมเสนอและ/หรื อรับเงินของกำรชำระ
เงินทำงกำรเงินใดๆ ผลประโยชน์หรื อข้อได้เปรี ยบที่ทำเช่นนั้นอำจก่อให้เกิดกำรกระทำที่ไม่เหมำะสมโดยผูร้ ับ
(2) ห้ำมกำรติดสิ นบนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และ (3) ก่อให้เกิดควำมผิดขององค์กรที่ไม่สำมำรถป้ องกันกำรติดสิ นบน
โดย "และบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์" ของ SBFA กรุ๊ ป ทั้ง FCPA และ UKBA ยังห้ำมกำรติดสิ นบนของเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กำรระหว่ำงประเทศระดับรัฐ ตัวอย่ำงเช่น สหประชำชำติ, ธนำคำรโลก, องค์กำรอนำมัยโลก, องค์กำรกำรค้ำ
โลกหรื อสหภำพยุโรป

1.4

แถลงกำรณ์นโยบำยนี้จะระบุถึงควำมคำดหวังของ SBFA กรุ๊ ปของพนักงำนและคูค่ ำ้ ทำงธุรกิจเกี่ยวกับควำมมุ่งมัน่
ในกำรป้ องกันกำรคอร์รัปชัน่ และกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ แถลงกำรณ์นโยบำย
ฉบับนี้พยำยำมที่จะสร้ำงวัฒนธรรมทำงจริ ยธรรมที่มีอยูข่ องกรุ๊ปและจัดให้มีกรอบกำรต่อต้ำนกำรติดสิ นบนและ
กำรคอร์รัปชัน่ ที่เข้มแข็งโดยที่พนักงำนและคูค่ ำ้ ทำงธุรกิจของ SBFA กรุ๊ ปอำจได้รับคำแนะนำ
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2.

หลักการกากับดูแล

2.1

เราคาดว่ าจะทาสิ่งทีถ่ ูกต้ องทุกครั้ง SBFA กรุ๊ ปคำดหวังพนักงำนและคูค่ ำ้ ทั้งหมดในกำรดำเนินกำรด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริ ตในฐำนะตัวแทนของกรุ๊ ป SBFA กรุ๊ ปตระหนักดีวำ่ กิจวัตรและกำรปฏิบตั ิที่ยอมรับได้ของตลำด
แตกต่ำงกันในแต่ละประเทศที่กรุ๊ปดำเนินงำน แต่ SBFA กรุ๊ ปมีควำมมุ่งมัน่ อย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ท้องถิ่นทั้งหมด SBFA กรุ๊ ปมุ่งมัน่ ต่อควำมอดทนต่อกำรให้สินบนและกำรโกงกินเป็ นศูนย์

3.

ขอบเขต

3.1

นโยบำยนี้ใช้กบั SBFA กรุ๊ ปและผูท้ ี่กระทำกำรแทนบริ ษทั กรุ๊ปใดๆ รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ กรรมกำร พนักงำนและคู่คำ้
ของบริ ษทั กรุ๊ป ทุกคนดังกล่ำวคำดว่ำจะทำควำมคุน้ เคยและปฏิบตั ิตำมแถลงกำรณ์นโยบำยนี้และเข้ำร่ วมกำร
ฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องเมื่อจำเป็ น

3.2

หำกพนักงำนมีขอ้ สงสัยหรื อคำถำมว่ำพฤติกรรมของพวกเขำได้รับอนุญำตภำยใต้นโยบำยนี้ หรื อกฎหมำยว่ำ ด้วย
กำรต่อต้ำนกำรติดสิ นบนหรื อต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ หรื อไม่ มีควำมคำดหวังว่ำพวกเขำจะติดต่อหัวหน้ำงำนของ
พวกเขำหรื อแผนกหรื อเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลเรื่ องกฎหมำยหรื อเรื่ องกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่บริ ษทั กรุ๊ ปของตน

4.

คาจากัดความทีใ่ ช้ กบั แถลงการณ์ นโยบายฉบับนี้

4.1

เงินหรื อสิ่ งอื่นใดอันมีมลู ค่ า - รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินสด, ของขวัญ, กำรเดินทำง, ค่ำคอมมิชชัน่ ที่เพิ่มขึ้น,
ข้อเสนอกำรจ้ำงงำน, กำรคืนเงินโดยไม่ได้รับอนุญำต, กำรบริ จำคทำงกำรเมือง/กำรกุศล/ธุรกิจ, เงินให้กยู้ มื , กำร
ฝึ กอบรมและกำรอุปถัมภ์ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยด้ำนควำมบันเทิงที่มำกเกินไป คำนิยำมนี้ยอมรับว่ำสิ นบนสำมำรถมี
รู ปร่ ำงและขนำดได้หลำยแบบ

4.2

สิ นบนและการติดสิ นบน – กำรให้ ตกลงที่จะให้ เสนอหรื อรับเงินหรื อสิ่ งอื่นใดอันมีมูลค่ำมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุคคลในรัฐบำลหรื อธุรกิจเพือ่ ให้ได้รับประโยชน์หรื อข้อได้เปรี ยบที่ไม่เหมำะสม โปรดทรำบว่ำไม่มี “กำร
จ่ำยเงินไม่มำก”
หรื อข้อยกเว้นเกณฑ์ข้ นั ต่ำในกำรผ่อนปรนสำหรับกำรจ่ำยที่กระทำโดยเจตนำที่ไม่สุจริ ตตำม
แถลงกำรณ์นโยบำยฉบับนี้และกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบต่ำงๆ ดังนั้นแม้กำรจ่ำยเงินเล็กน้อยอำจ
ละเมิดแถลงกำรณ์นโยบำยและกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบหำกเป็ นไปตำมกำรติดสิ นบน

4.3

คู่ค้าทางธุรกิจ – บุคคลที่สำมใดๆ ที่: (1) จะดำเนินกำรให้บริ กำรในนำมของ หรื อจะเป็ นตัวแทนผลประโยชน์ทำง
ธุรกิจของ SBFA กรุ๊ ปหรื อบริ ษทั กรุ๊ ป และ (2) อำจมีโอกำสได้รับ เสนอ สัญญำหรื อให้สินบนในนำมบริ ษทั กรุ๊ ป
ใดๆ หรื อ SBFA กรุ๊ ป ตัวอย่ำงของคู่คำ้ ทำงธุรกิจอำจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผูจ้ ดั จำหน่ำย, ตัวแทนกำรขำย, ตัวแทน
ส่งเสริ มกำรขำยและกำรตลำด, นักวิง่ เต้น, ตัวแทนที่ได้รับอนุญำตจำกรัฐบำล, เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร, ผูใ้ ห้บริ กำรโลจิ
สติกส์, ผูร้ ่ วมทุนและที่ปรึ กษำ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คู่คำ้ ทำงธุรกิจไม่รวมถึงกิจกำรใดๆ ที่ SBFA หรื อบริ ษทั
กรุ๊ ปควบคุมทั้งทำงตรงและทำงอ้อม "กำรควบคุม" จะถูกสันนิษฐำนเมื่อ SBFA หรื อบริ ษทั กรุ๊ ปทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อมมีสิทธิออกเสี ยงมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของกิจกำร
หรื อมีอำนำจในกำรควบคุมกิจกรรมทำงกำรเงินและกำร
ดำเนินงำนของกิจกำรผ่ำนปัจจัยดังกล่ำว
เช่นกำรดำรงอยูข่ องข้อตกลงสัญญำกับผูถ้ ือหุน้ รำยอื่นหรื อกลไกที่
ป้ องกันผูถ้ ือหุน้ อื่นจำกกำรใช้สิทธิได้
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4.4

พนักงาน – ลูกจ้ำง พนักงำนหรื อกรรมกำรของบริ ษทั กรุ๊ ป

4.5

การจ่ ายเงินค่ าอานวยความสะดวก – หมำยถึงจำนวนเงินที่จ่ำยให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อเร่ งดำเนินขั้นตอนตำมปกติที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย (เช่นกำรดำเนินกำรขอวีซ่ำท่องเที่ยวหรื อกำรกำหนดเวลำกำรตรวจสอบ)
กำรจ่ำยเงินที่ทำกับกิจกำรสำธำรณะซึ่งมีกำรเรี ยกเก็บเงินอย่ำงเป็ นทำงกำรและที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย เช่น
เพื่อเร่ งรัดกำรต่ออำยุหนังสื อเดินทำง จะไม่ถูกจัดเป็ นกำรจ่ำยเงินค่ำอำนวยควำมสะดวก

4.6

บริ ษทั กรุ๊ ป - บริ ษทั หรื อกิจกำรใดๆ ที่เป็ นของ SBFA กรุ๊ ป

4.7

กิจการสาธารณะ - หมำยถึงรัฐบำล กรม หน่วยงำนหรื อหน่วยงำนย่อยๆ (ทำงกำรเมือง) พรรคกำรเมือง รัฐวิสำหกิจ
(เช่นโรงพยำบำลของรัฐหรื อมหำวิทยำลัยของรัฐ) เช่นเดียวกับองค์กำรระหว่ำงประเทศที่เป็ นสำธำรณะใดๆ เช่น
องค์กำรสหประชำชำติ องค์กำรอนำมัยโลก ธนำคำรโลกหรื อกำชำด

4.8

เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ – เป็ นกรรมกำร พนักงำนหรื อลูกจ้ำงที่ทำหน้ำที่แทนกิจกำรสำธำรณะที่กล่ำวถึงข้ำงต้นใดๆ
สมำชิกในครอบครัวของพระรำชวงศ์ หรื อผูส้ มัครรับตำแหน่งทำงกำรเมือง บุคคลอำจถือได้วำ่ เป็ นเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐโดยไม่คำนึงถึงควำมอำวุโส

4.9

สิ่ งตอบแทน ("บำงสิ่ งบำงอย่ำงสำหรับบำงสิ่ งบำงอย่ำง" เป็ นภำษำละติน) – เงินหรื อสิ่ งอื่นใดอันมีมูลค่ำแสดงถึง
เพื่อดำเนินกำร หรื อซึ่งอำจได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกำรปฏิบตั ิกำรเพื่อส่งผลต่อกำรกระทำหรื อ
กำรตัดสิ นใจ

4.10

บริ ษทั ย่ อย - หมำยถึงรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งดังต่อไปนี้
ก.

บริ ษทั หรื อธุรกิจใดๆ ที่เป็ นเจ้ำของได้ 50% หรื อมำกกว่ำ ไม่วำ่ โดยตรงหรื อโดยทำงอ้อมโดย SBFA;
หรื อ

ข.

บริ ษทั ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด
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5.

คาแนะนาสรุป
บำงประกำรที่ SBFA กรุ๊ ปทรำบว่ำอำจมีควำมเสี่ ยง
เกิดขึ้น พนักงำนจะต้องตระหนักถึงโอกำสควำมเสี่ ยง
อำจเกิดขึ้นของบริ ษทั กรุ๊ป เพื่อร้องขอจำกกำรติดสิ นบน
ที่เต็มช่วงของกำรดำเนินงำนของบริ ษทั กรุ๊ ป
เอกสารอย่ างเหมาะสม
จำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่กำรลงรำยกำรและบันทึกของบริ ษทั
กรุ๊ ปจะต้องสะท้อนถึงกำรจ่ำยเงินทั้งหมดและเงินหรื อ
สิ่ งอื่นใดอันมีมูลค่ำที่ให้หรื อได้รับ ซึ่งเป็ นสิ่ งสำคัญที่ใบ
แจ้งหนี้ที่ได้รับจำกคู่คำ้ สะท้อนถึงลักษณะของกำร
จ่ำยเงินและเงินหรื อสิ่ งอื่นใดอันมีมูลค่ำที่ได้ทำเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของเรำอย่ำงถูกต้อง
เข้ าใจความเสี่ยงการคอร์ รัปชั่นและความต้ องการทาง
นโยบายทีใ่ ช้ กบั งานของคุณ
สิ่ งเหล่ำนี้จะแตกต่ำงกันขึ้นอยูก่ บั ลักษณะควำม
รับผิดชอบของคุณและบำงครั้งควำมเสี่ ยงจะไม่ชดั เจน
รายงานความกังวล
หำกคุณมีคำถำมหรื อข้อสงสัยว่ำกำรกระทำของคุณหรื อ
กำรกระทำของผูอ้ ื่นสอดคล้องกับแถลงกำรณ์นโยบำยนี้
หรื อไม่ หำคำแนะนำ นอกจำกนี้คุณต้องรำยงำนกำร
ละเมิดแถลงกำรณ์นโยบำยตำมควำมเป็ นจริ งที่ทรำบหรื อ
สงสัยในวิธีเดียวกัน SBFA กรุ๊ ปไม่ยอมหรื ออนุญำตให้มี
กำรตอบโต้กบั บุคคลใดๆ ที่รำยงำนว่ำมีกำรละเมิดที่
สงสัยอย่ำงจริ งใจ
การละเมิดแถลงการณ์ นโยบายฉบับนีอ้ าจส่ งผลให้ เกิด
การพิจารณาความผิดทางวินัย
ในกรณี ที่พนักงำนพบว่ำได้ทำผิดแถลงกำรณ์นโยบำย
ฉบับนี้ พนักงำนคนนั้นจะต้องถูกลงโทษทำงวินยั จนถึง
และรวมถึงกำรเลิกจ้ำงที่เป็ นไปได้
คู่คำ้ ทำงธุรกิจที่มีส่วนร่ วมในกำรปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้อง
หรื อละเมิดต่อแถลงกำรณ์นโยบำยนี้ ถือเป็ นกำรละเมิด
ข้อผูกพันตำมสัญญำของตนกับบริ ษทั กรุ๊ ป และอำจมี
กำรยกเลิกควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั กรุ๊ ปได้ทนั ที

อย่ าเสนอ ให้ หรื อยอมรับสินบน
บริ ษทั
กรุ๊ ปและบุคคลที่ทำหน้ำที่แทนบริ ษทั
กรุ๊ป
(รวมถึงพนักงำน ตัวแทนและบุคคลที่สำมอื่นๆ) ต้องไม่
เสนอ ให้ ตกลงยินยอมให้หรื อให้อำนำจสิ นบน และไม่
ต้องรับสิ นบนในระหว่ำงกำรจ้ำงงำนหรื อทำงำนให้กบั
บริ ษทั กรุ๊ ปภำยใต้สถำนกำรณ์ใดๆ
ใช้ ข้นั ตอนทีเ่ หมาะสมเพื่อแน่ ใจว่าคู่ค้าทางธุรกิจไม่ เสนอ
จ่ ายหรื อยอมรับสินบน
บริ ษทั กรุ๊ ปและพนักงำนต้องแจ้งเตือนถึงควำมเสี่ ยงจำก
กำรติดสิ นบนและกำรคอร์รัปชัน่ ที่เสนอโดยคู่คำ้ ทำง
ธุรกิจและดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เหมำะสมเพื่อลด
ผลกระทบตำมแถลงกำรณ์นโยบำยนี้
อย่ าทาการจ่ ายเงินค่ าอานวยความสะดวก
ข้อห้ำมนี้ใช้แม้ในกรณี ที่กำรจ่ำยเงินค่ำอำนวยควำม
สะดวกเป็ นเรื่ องปกติและได้รับอนุญำตโดยทัว่ ไป ยกเว้น
ข้อห้ำมในกำรจ่ำยเงินค่ำอำนวนควำมสะดวกคือกำร
จ่ำยเงินใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อรับรองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล
ทันทีของบุคคล กำรจ่ำยเงินดังกล่ำวจะไม่ถือว่ำเป็ นกำร
ละเมิดแถลงกำรณ์นโยบำยฉบับนี้ แต่ตอ้ งแจ้งแก่ผจู ้ ดั กำร
หรื อแผนกที่รับผิดชอบด้ำนกฎหมำยหรื อกำรปฏิบตั ิตำม
กฎระเบียบในองค์กรของคุณทรำบทันทีและลงรำยกำร
และบันทึกอย่ำงถูกต้อง
คงไว้ ซึ่งดูแลความปลอดภัย
คุณควรระมัดระวังตัวโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ใน
สภำพแวดล้อมกำรคอร์รัปชัน่ ที่มีควำมเสี่ ยงสูงและ
เกี่ยวกับข้อตกลงใดๆ ที่บริ ษทั
กรุ๊ ปของคุณมีกบั
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์อื่นใด ที่ไม่ได้
ระบุไว้ในแถลงกำรณ์นโยบำยนี้โดยเฉพำะนอกจำกนี้
คุณควรตื่นตัวถึงธงสี แดงที่แสดงไว้ในส่วน 6.2 ของ
แถลงกำรณ์นโยบำยนี้ ควำมเสี่ ยงต่อกำรติดสิ นบนและ
กำรคอร์รัปชัน่ เปลี่ยนแปลงและมีววิ ฒั นำกำรไปเรื่ อยๆ
และแม้วำ่ นโยบำยฉบับนี้จะพยำยำมระบุประเด็นสำคัญ
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6.

นโยบายและคาแนะนาโดยละเอียด

6.1

ห้ ามเสนอ ให้ หรื อรับสินบน
แต่ละบริ ษทั กรุ๊ ปด้วยกันกับพนักงำนและคูค่ ำ้ ของบริ ษทั จะใช้ควำมพยำยำมที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ำจะใช้กำรดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตำมกฎหมำยและมีจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจเชิงพำณิ ชย์และในกำรส่งเสริ ม
ตำแหน่งของบริ ษทั กรุ๊ ปในประเด็นก่อนกิจกำรสำธำรณะ
บริ ษทั กรุ๊ ปและพนักงำนและคูค่ ำ้ ที่ทำหน้ำที่แทนบริ ษทั กรุ๊ ปต้องไม่ทำ เสนอ สัญญำ ตกลงที่จะทำหรื อมอบ
อำนำจกำรจ่ำยทำงตรงหรื อทำงอ้อม ของเงินหรื อสิ่ งอื่นใดอันมีมลู ค่ำให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรื อบุคคลใดๆ โดยรู ้
ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่วนของมูลค่ำดังกล่ำวจะถูกใช้ร่วมกันกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เพื่อจุดประสงค์ในกำรมีอิทธิพลต่อ
กำรกระทำหรื อกำรตัดสิ นใจของบุคคลดังกล่ำว ทำให้บุคคลดังกล่ำวกระทำหรื อล้มเหลวต่อกำรกระทำในกำรฝ่ ำ
ฝื นของหน้ำที่ตำมกฎหมำย
หรื อทำให้บุคคลดังกล่ำวที่มีอิทธิพลต่อกำรกระทำหรื อกำรตัดสิ นใจของกิจกำร
สำธำรณะใดๆ เพื่อช่วยบริ ษทั กรุ๊ ปที่จะได้รับหรื อรักษำธุรกิจ รักษำควำมได้เปรี ยบที่ไม่เหมำะสมใดๆ หรื อทำ
ธุรกิจโดยตรงให้กบั บุคคลใดๆ
นอกจำกนี้บริ ษทั กรุ๊ ปจะต้องใช้ควำมพยำยำมที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อให้มนั่ ใจว่ำพนักงำนและคูค่ ำ้ ทำงธุรกิจ
ของตนจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่กำหนดโทษให้สินบนแก่บุคคลทัว่ ไปโดยที่
เจตนำของสิ นบนดังกล่ำวก่อให้เกิดบุคคลดังกล่ำวทำหน้ำที่ที่ไม่เหมำะสม หรื อกิจกรรม เช่นงำนของตนหรื อ
เพื่อให้รำงวัลแก่บุคคลที่ทำหน้ำที่หรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไม่เหมำะสม
ตัวอย่ างที่ 1:
บริ ษทั กรุ๊ ปกำลังประสบปั ญหำในกำรได้รับใบอนุญำตที่ตอ้ งใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ก่อนหน้ำนี้ใบอนุญำตถูก
ปฏิเสธเนื่องจำกควำมกังวลด้ำนควำมปลอดภัย จำกนั้นพนักงำนของบริ ษทั กรุ๊ ปได้รับกำรติดต่อจำกเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐซึ่งบอกกล่ำวว่ำพวกเขำอำจสำมำรถพูดคุยกับคนที่ใช่ และจัดให้มีกำรอนุมตั ิใบอนุญำต เจ้ำหน้ำที่ของรัฐร้องขอ
กำรจ่ำยเงินเพื่อให้แน่ใจว่ำ "สิ่ งต่ำงๆ ไปได้อย่ำงรำบรื่ น" จำกนั้นพนักงำนจะจัดให้มีกำรจ่ำยเงิน นี่เป็ นสิ นบน
หรื อไม่?
ใช่ มีกำรจ่ำยให้แก่บุคคลที่สำม (ในตัวอย่ำงนี้คือ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรได้รับ
ประโยชน์ทำงธุรกิจที่ไม่เหมำะสม ใบอนุญำตไม่จำเป็ นต้องได้รับเพื่อให้สิ่งนี้เป็ นสิ นบน

6.2

ทาตามขั้นตอนทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ แน่ ใจว่ าคู่ค้าธุรกิจไม่ ได้ เสนอ จ่ ายหรื อยอมรับสินบน
นโยบำยนี้ใช้กบั ทั้งพนักงำนและคู่คำ้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน ในบำงสถำนกำรณ์ บริ ษทั กรุ๊ ปและพนักงำนของตนอำจมี
ควำมผิดด้วยสำหรับกำรจ่ำยเงินที่ไม่เหมำะสมหรื อกำรให้เงินหรื อสิ่ งอื่นใดอันมีมูลค่ำ โดยคูค่ ำ้ ทำงธุรกิจแก่บุคคล
ที่สำม
บริ ษทั กรุ๊ ปและพนักงำนแต่ละคนอำจละเมิดนโยบำยนี้หำกพวกเขำจ่ำยเงินให้กบั คู่คำ้ ทำงธุรกิจ เช่นที่ปรึ กษำ
ตัวแทนขำยหรื อตัวแทน ในขณะที่ "รู ้" ว่ำคู่คำ้ ทำงธุรกิจประสงค์ที่จะให้กำรจ่ำยเงินอย่ำงน้อยหนึ่งส่วน ให้
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เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็ นสิ นบน สติอำรมณ์ที่รู้มีอยูถ่ ำ้ พนักงำนรับรู ้วำ่ คู่คำ้ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม หรื อมีควำม
เชื่อมัน่ อย่ำงแน่ชดั ว่ำพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมเกิดขึ้นได้อย่ำงมำก
ข้อกำหนด "รู ้" นี้ยงั สำมำรถพบได้หำกสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำพนักงำนปฏิเสธหลักฐำนอย่ำงที่มีนยั สำคัญว่ำคู่คำ้
ทำงธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำรที่ไม่เหมำะสม พนักงำนจึงไม่สำมำรถทำเป็ นมองไม่เห็นกำรประพฤติ
ผิดของคูค่ ำ้ ที่ทำหน้ำที่แทนบริ ษทั กรุ๊ ปได้
ตัวอย่ างที่ 2:
เร็ วๆ นี้ บริ ษทั กรุ๊ ปได้รับบริ กำรของ "กำรนำสิ นค้ำเข้ำที่รวดเร็ ว" ซึ่งเป็ นตัวแทนบุคคลที่สำม เพื่อช่วยในกำรทำ
กำรออกของกับประเทศ X ซึ่งเป็ นตลำดที่มีกำรคอร์รัปชัน่ ค่อนข้ำงสูง หลังจำกนั้น เจ้ำหน้ำที่ของกำรนำสิ นค้ำเข้ำ
ที่รวดเร็ วเข้ำหำพนักงำนของบริ ษทั
กรุ๊ ป
และให้คำแนะนำว่ำกำรนำสิ นค้ำเข้ำที่รวดเร็ วอำจสำมำรถเร่ ง
กระบวนกำรศุลกำกร หำกพวกเขำจ่ำยเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในแต่ละเดือน เนื่องจำกบริ ษทั กรุ๊ ปจะสำมำรถเพิ่ม
ผลผลิตได้ที่โรงงำนผลิตของบริ ษทั กรุ๊ ปในประเทศ X พนักงำนเห็นด้วย พนักงำนสงสัยว่ำกำรนำสิ นค้ำเข้ำที่
รวดเร็ วมีกำรวำงแผนอย่ำงไรเพื่อเร่ งกระบวนกำรศุลกำกร แต่เขำไม่ได้สอบถำมเพิ่มเติม ทันเวลำที่กำรนำสิ นค้ำเข้ำ
ที่รวดเร็ วส่งมอบผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั กรุ๊ ป เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก เช่นเดียวกับผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั กรุ๊ ป
พนักงำนที่ตกลงที่จะชำระเงินเร็ วๆ นี้ได้ยนิ ข่ำวลือว่ำกำรนำสิ นค้ำเข้ำที่รวดเร็ วไม่สุจริ ตฉำวโฉ่และยังแจ้งให้ทรำบ
กำรแสดงรำยกำรในใบแจ้งหนี้ของกำรนำสิ นค้ำเข้ำที่รวดเร็ ว ซึ่งอธิบำยถึง "ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต่อ" หรื อ
"ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด" พนักงำนไม่ทรำบว่ำรำยกำรเหล่ำนั้นเป็ นเพื่ออะไร อย่ำงไรก็ตำมเขำพอใจกับควำมรวดเร็ วใน
กำรมำถึงของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั กรุ๊ ป และเลือกที่จะไม่สนใจเรื่ องนี้
ในขณะเดียวกันเจ้ำหน้ำที่ของกำรนำสิ นค้ำเข้ำที่รวดเร็ ว ได้จ่ำยเป็ นประจำให้กบั เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรจำนวนมำกเพื่อ
หลีกเลี่ยงขั้นตอนกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรทั้งหมดเข้ำด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเร่ งกระบวนกำรศุลกำกรสำหรับกำรนำเข้ำ
สิ นค้ำที่รวดเร็ ว บริ ษทั กรุ๊ ปสำมำรถมีควำมผิดสำหรับกำรดำเนินกำรของกำรนำเข้ำสิ นค้ำที่รวดเร็ วหรื อไม่?
ใช่
คูค่ ำ้ ทำงธุรกิจได้ทำกำรจ่ำยเงินอย่ำงไม่เหมำะสมเป็ นประจำแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์ที่ไม่เหมำะสมสำหรับบริ ษทั กรุ๊ ป แม้วำ่ พนักงำนอำจไม่ทรำบว่ำเหตุกำรณ์น้ ีกำลังเกิดขึ้น
ข้อกำหนด "กำรรู ้ตวั " จะได้รับกำรพิจำรณำเนื่องจำกพนักงำนปฏิเสธหลักฐำนที่แสดงว่ำคูค่ ำ้ อำจใช้
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม
พนักงำนควรทำอย่ำงไรกับกำรแสดงรำยกำรที่คลุมเครื อในใบแจ้งหนี้?
พนักงำนไม่ควรอนุมตั ิใบแจ้งหนี้สำหรับบริ กำรที่ไม่ระบุ
ก่อนอื่นเขำควรตรวจสอบสัญญำกำร
ให้บริ กำรด้ำนพิธีกำรศุลกำกรเพือ่ ดูวำ่ มีคำอธิบำยเหตุผลสำหรับกำรเรี ยกเก็บเงิน นอกจำกนี้ เขำยังควร
พิจำรณำกำรจัดประชุมกับนำยหน้ำและหำทำงยืนยันกำรเรี ยกเก็บเงินและกำรสอบสวนเพิ่มเติมหำก
คำอธิบำยไม่เป็ นที่น่ำพอใจ แม้วำ่ คำอธิบำยของนำยหน้ำจะเป็ นที่น่ำพอใจ นำยหน้ำควรได้รับกำรขอให้
ออกใบแจ้งหนี้ใหม่พร้อมรำยละเอียดที่เพียงพอเพื่ออธิบำยกำรเรี ยกเก็บเงิน พนักงำนควรมีโอกำสที่จะ
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ย้ำถึงควำมคำดหวังของบริ ษทั กรุ๊ ป และเข้ำใจว่ำในทำงปฏิบตั ินำยหน้ำจัดกำรให้บริ กำรแก่บริ ษทั กรุ๊ ป
ในสภำพแวดล้อมที่มีกำรคอร์รัปชัน่ สูง โดยไม่ตอ้ งจ่ำยเงินที่ไม่เหมำะสม
หำกคำอธิบำยไม่เป็ นที่พอใจพนักงำนจะต้องไม่อนุมตั ิใบแจ้งหนี้และควรเร่ งเร้ำเรื่ องนี้ให้เร็ วขึ้นเพือ่ ให้
แผนกที่รับผิดชอบด้ำนกฎหมำยหรื อกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบในองค์กรของตน
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำคูค่ ำ้ ทำงธุรกิจดำเนินด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ตสมบูรณ์ บรรดำข้อตกลงกับคูค่ ำ้ ทำงธุรกิจที่อำจมีกำร
ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต้ องเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและต้องอธิบำยถึงบริ กำรที่จะต้อง
ดำเนินกำรค่ำธรรมเนียมที่ตอ้ งจ่ำย เช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็ นตำมหลักเกณฑ์กำรปฏิบตั ิตำม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั กรุ๊ ปที่เกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำม จำนวนเงินที่จ่ำยตำมกำหนดต้องสอดคล้องกับ
มูลค่ำของบริ กำรที่ให้ ต้องใช้เอกสำรอย่ำงถูกต้องและอย่ำงครบถ้วน และต้องเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริ ษทั กรุ๊ปที่เกี่ยวข้อง กำรจ่ำยเงินให้คู่คำ้ ควรได้รับกำรจัดทำเป็ นเอกสำรไว้อย่ำงดีและไม่
ควรทำเป็ นเงินสด
ผ่ำนการตรวจสอบวิเคราะห์ สถานะของกิจการของคูค่ ำ้ ทำงธุรกิจที่มีศกั ยภำพหรื อที่มีอยูค่ วรจะดำเนินกำรก่อนที่
จะมีกำรทำข้อตกลงใดๆ หรื อต่ออำยุเพื่อให้มนั่ ใจว่ำคูค่ ำ้ มีคุณสมบัติที่จำเป็ นและชื่อเสี ยงที่มนั่ คงในกำรดำเนิน
ธุรกิจ ต้องจัดทำและต้องจัดเก็บไว้รำยงำนกำรตรวจสอบวิเครำะห์สถำนะของกิจกำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร (พร้อม
เอกสำรประกอบใดๆ) ตำมแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั กรุ๊ปแต่ละแห่ง รำยกำรตรวจสอบวิเครำะห์สถำนะ
ของกิจกำรที่แนะนำของคำถำมที่จะถำม
ค้นหำกำรดำเนินกำรและข้อมูลที่จะขอก่อนที่จะมีส่วนร่ วมกับคู่คำ้
สำมำรถดูได้ในโมเดล SBFA แนวปฏิบัตใิ นการทางานกับคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งควรอ่ำนควบคู่กบั แถลงกำรณ์นโยบำย
ฉบับนี้
ถ้ำในเวลำใดเวลำที่พนักงำนทรำบหรื อมีเหตุผลที่จะสงสัยว่ำคู่คำ้ ทำงธุรกิจมีส่วนร่ วมในกำรดำเนินกำรที่ไม่
เหมำะสม อำจทำให้กำรจ่ำยเงินทั้งหมดแก่คคู่ ำ้ ทำงธุรกิจต้องยุติลงทันทีจนกว่ำจะมีกำรดำเนินกำรสอบสวน แม้วำ่
จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จำนวนของ "ธงแดง" ที่เป็ นไปได้ที่คคู่ ำ้ ทำงธุรกิจอำจละเมิดกฎหมำยกำรปฏิบตั ิตำม
กฎระเบียบจะระบุไว้ดำ้ นล่ำงนี้:
 คำขอกำรชำระเงินที่ผดิ ปกติหรื อมำกเกินไป รวมถึงคำขอกำรชำระเงินในนำทีสุดท้ำย กำรร้องขอกำรชำระ
เงินล่วงหน้ำ หรื อกำรร้องขอสำหรับกำรเรี ยกเก็บเงินเพิ่มเติมโดยไม่มีเหตุผล
 ขอให้ชำระเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรที่อยูใ่ นประเทศอื่นที่ไม่ใช่ที่คคู่ ำ้ ทำงธุรกิจตั้งอยู/่ ดำเนินกำรหลัก
 ขอให้ชำระเงินแก่บุคคลที่สำม แก่บญั ชีเงินฝำกที่มีเพียงตัวเลข หรื อเข้ำเงินสด
 ขอเงินบริ จำคทำงกำรเมืองหรื อกำรกุศล
 ค้ำทำงธุรกิจมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดหรื อเกี่ยวข้องกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
 คู่คำ้ ทำงธุรกิจไม่เต็มใจหรื อไม่สมัครใจที่จะเปิ ดเผยเจ้ำของ คู่คำ้ หรื อพริ นซิเพิลหรื อกำรกระทำเป็ นลำยลักษณ์
อักษรเพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำย
 คู่คำ้ ทำงธุรกิจใช้บริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่หรื อวิธีกำรอื่นในกำรปิ ดบังข้อมูลเจ้ำของ
 ก่อนหน้ำนี้ได้มีกำรเรี ยกเก็บเงินจำกคู่คำ้ ทำงธุรกิจสำหรับกำรละเมิดกฎหมำยท้องถิ่นและต่ำงประเทศ
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 ควำมต้องกำรหรื อกำรรับรองที่เข้มงวดโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่คคู่ ำ้ ทำงธุรกิจควรรักษำไว้
 ขำดประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมที่พวกเขำทำงำน หรื อ
 คู่คำ้ ทำงธุรกิจขอให้เก็บรักษำข้อมูลเป็ นควำมลับโดยบริ ษทั กรุ๊ ป
ข้อตกลงสัญญำระหว่ำงบริ ษทั
กรุ๊ ปและคูค่ ำ้ ทำงธุรกิจจะต้องมีข้อกาหนดเรื่ องการปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบที่
กำหนดให้คคู่ ำ้ ทำงธุรกิจทุกรำยปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด และ
ละเว้นกำรให้เงินหรื อสิ่ งอื่นใดอันมีมูลค่ำแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อให้ได้มำหรื อคงไว้ซ่ ึงธุรกิจ หรื อเพื่อได้รับมำข้อ
ได้เปรี ยบที่ไม่เหมำะสมสำหรับบริ ษทั กรุ๊ ป นอกจำกนี้ ข้อตกลงควรระบุขอ้ กำหนดที่คู่คำ้ ทำงธุรกิจรับรองเป็ น
ระยะๆ ว่ำพวกเขำไม่มีกำรรู ้ตวั เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่ำวมีกำรเกิดขึ้น ตัวอย่ำงข้อบังคับเพื่อกำรใช้งำนเมื่อทำสัญญำ
กับคู่คำ้ ทำงธุรกิจสำมำรถดูได้ในโมเดล SBFA แนวปฏิบัตใิ นการทางานกับคู่ค้าทางธุรกิจ
นอกจำกนี้ SBFA กรุ๊ ปคำดว่ำทุกคูค่ ำ้ จะเห็นด้วยกับกำรรับรองเป็ นประจำทุกปี ว่ำเป็ นไปตำมข้อกำหนดเรื่ องกำร
ปฏิบตั ิตำมกฏระเบียบ ตัวอย่ำงกำรรับรองกำรปฏิบตั ิตำมกฏระเบียบสำมำรถพบได้ในโมเดล SBFA แนวปฏิบัตใิ น
การมีส่วนร่ วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ
6.3

การทาธุรกรรมของบริษัท
กำรทำธุรกรรมของบริ ษทั เช่นกำรควบรวมกิจกำร กำรลงทุนและกำรร่ วมทุน มีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของ SBFA กรุ๊ ปอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิง่ ในบริ บทของกำรทำธุรกรรมของบริ ษทั ดังกล่ำว ซึ่ง SBFA
กรุ๊ ปดำเนินกำรตรวจสอบวิเครำะห์สถำนะของกิจกำรอย่ำงเหมำะสม และเจรจำต่อรองเรื่ องกำรป้องกันและกำร
เยียวยำตำมสัญญำซึ่งจะช่วยป้ องกัน SBFA กรุ๊ ป หำกประเด็นปั ญหำอำจเกิดขึ้น
เรำได้จดั ทำบันทึกคำแนะนำำที่แยกต่ำงหำก มีชื่อว่ำ แนวปฏิบัตสาหรับการทาธุรกรรมของบริษัท ซึ่งจะให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิของกำรตรวจสอบวิเครำะห์สถำนะของกิจกำรในกำรต่อต้ำนกำรติดสิ นบนและกำรคอร์รัปชัน่
ในบริ บทของกำรทำธุรกรรมของบริ ษทั เช่นกำรเข้ำร่ วมทุน กำรซื้อกิจกำรใหม่ของบริ ษทั หรื อกำรลงทุนในบริ ษทั
อื่นรวมถึงมำตรกำรป้ องกัน สำมำรถทำได้ก่อนและหลังกำรปิ ดบัญชี SBFA กรุ๊ ป

6.4

คาแนะนาเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธีปฏิบัตใิ นการชาระเงิน (รวมทั้งของขวัญ, อาหาร, การท่ องเทีย่ ว, ความบันเทิงและ
การต้ อนรับ, ผู้ให้ การสนับสนุนองค์ กร, การบริจาคเงินบริจาคและการบริจาคทางการเมือง)
พนักงำนและคูค่ ำ้ จะต้องไม่ให้หรื อเสนอให้เงินหรื อสิ่ งอื่นใดอันมีมูลค่ำแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หำกกำรกระทำ
ดังกล่ำวสำมำรถตีควำมได้วำ่ เป็ นควำมพยำยำมที่จะมีผลต่อบุคคลดังกล่ำวอย่ำงไม่เหมำะสม เพื่อให้บริ ษทั กรุ๊ ปมี
ข้อได้เปรี ยบที่ไม่เหมำะสม
กล่ำวว่ำแถลงกำรณ์นโยบำยฉบับนี้ไม่ได้กล่ำวห้ำมกำรให้และกำรรับกำรต้อนรับที่เป็ นปกติ แก่หรื อจำกบุคคลที่
สำมและโดยสุจริ ตด้วยเจตนำที่จะสร้ำงหรื อรักษำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ถูกต้องตำมกฎหมำยหรื อมีมำรยำท
ตำมปกติ
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เพื่อให้คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับแนวทำงกำรชำระเงินบำงประกำร
ได้มีกำรพัฒนำแนวทำงสองชุดขึ้น
ประกำรแรกเกี่ยวกับของขวัญ อำหำร ควำมบันเทิงและกำรท่องเที่ยวที่ได้รับกำรสนับสนุน แยกต่ำงหำกโมเดล
SBFA แนวปฏิบัตสิ าหรับของขวัญ อาหาร ความบันเทิงและการท่องเทีย่ วทีไ่ ด้ รับการสนับสนุนได้พฒั นำ และควร
อ่ำนควบคู่กบั แถลงกำรณ์นโยบำยฉบับนี้
ประกำรที่สอง มีกำรจัดทำเอกสำรเรื่ องโมเดเด SBFA แนวปฏิบตั สิ าหรับผู้ให้ การสนับสนุนองค์ กร การบริจาคเพื่อ
การกุศลและการบริจาคทางการเมือง ได้พฒั นำเพื่อกำหนดมำตรฐำน ขั้นตอนและข้อกำหนดในกำรเก็บบันทึก
ข้อมูลสำหรับ SBFA กรุ๊ ป เมื่อให้กำรสนับสนุนองค์กร กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล หรื อกำรบริ จำกทำงกำรเมืองใน
เรื่ องธุรกิจของ SBFA กรุ๊ ป เอกสำรฉบับนั้นควรอ่ำนควบคู่กบั แถลงกำรณ์นโยบำยฉบับนี้
(1)

ของขวัญ
ของขวัญที่มอบให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอำจถูกมองว่ำเป็ นควำมพยำยำมที่จะมีอิทธิพลต่อบุคคลดังกล่ำวอย่ำง
ไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุน้ ีพวกเขำจึงได้รับอนุญำตตำมเงื่อนไขพิเศษเท่ำนั้นและเป็ นไปตำมนโยบำยนี้
ของขวัญให้กบั เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ:
 ต้องได้รับอนุญำตโดยและให้สอดคล้องกับกฎหมำยท้องถิ่นและกฎระเบียบทั้งหมด
 ต้องให้ตำมนโยบำยนี้และแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั กรุ๊ ปที่เกี่ยวข้อง
 ต้องไม่ให้ถำ้ สถำนกำรณ์อำจบ่งบอกว่ำมีกำรมอบของขวัญให้เป็ นสิ่ งตอบแทน ตัวอย่ำงเช่นที่กำร
กระทำกำรตัดสิ นใจหรื อกำรอนุญำตบำงอย่ำงกำลังรอดำเนินกำรที่กิจกำรสำธำรณะซึ่งเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐดำเนินกำร
 ไม่ตอ้ งทำเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่ำเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ) โดยไม่คำนึงถึงไม่วำ่ ของขวัญ
ดังกล่ำวจะสอดคล้องกับกำรปฏิบตั ิในท้องถิ่นหรื อไม่
 ต้องมีมูลค่ำกำรค้ำไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั กรุ๊ ปที่เกี่ยวข้อง (เว้นแต่จะ
ลดลงตำมกฎหมำยและข้อบังคับในเขตอำนำจศำลที่กำหนด) และจะให้ไม่บ่อยนัก ไม่บ่อยนัก
หมำยควำมว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐรำยเดียวกันไม่ได้รับของขวัญมำกกว่ำสี่ ชิ้นจำกบริ ษทั กรุ๊ ปต่อปี และ
 ต้องทำอย่ำงโปร่ งใสและได้รับกำรจัดทำเป็ นเอกสำรรำยงำนอย่ำงเหมำะสม และอธิบำยบันทึกและ
ในสมุดบัญชีของบริ ษทั กรุ๊ปที่เกี่ยวข้อง

พนักงำนและคูค่ ำ้ ทำงธุรกิจจบเรื่ องทำผิดพลำดเกี่ยวกับควำมระมัดระวังหำกไม่แน่ใจว่ำของขวัญอำจถูกมองว่ำ
เป็ นควำมพยำยำมที่จะมีอิทธิพลต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงไม่ถูกต้องหรื อไม่ หำกคุณไม่แน่ใจว่ำของขวัญจะได้รับ
อนุญำตหรื อไม่ หรื อถ้ำคุณมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อจำกัดด้ำนกำรเงิน คุณควรปรึ กษำหัวหน้ำงำนของคุณและฝ่ ำยที่
รับผิดชอบด้ำนกฎหมำยหรื อกำรปฏิบตั ิตำมกฏระเบียในองค์กรของคุณ
ตัวอย่ างที่ 3:
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บริ ษทั กรุ๊ ป มีลำโพงขนำดเล็กแบบพกพำจำนวนหนึ่งที่มีตรำสัญลักษณ์บริ ษทั ที่ผลิตเพื่อมอบเป็ นของขวัญแก่
ลูกค้ำในช่วงปลำยปี แต่ละหน่วยมีรำคำประมำณ 25 ดอลลำร์สหรัฐ ของขวัญนี้ได้รับอนุญำตภำยใต้นโยบำยนี้
หรื อไม่?
ใช่ ตรำบเท่ำที่ของขวัญได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยท้องถิ่น มูลค่ำของแต่ละของขวัญเล็กๆ น้อยกว่ำวงเงิน
ที่ได้รับอนุญำตสำหรับตลำดนั้นและของขวัญจะถูกมอบให้กบั ลูกค้ำจำนวนมำกกว่ำหนึ่งเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ
หนึ่งในผูร้ ับของขวัญซึ่งเป็ นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจำกกรม X แสดงควำมขอบคุณสำหรับของขวัญและแสดงควำม
คิดเห็นว่ำลูกๆ ของเขำอยำกได้รับของขวัญดังกล่ำวเช่นกัน คุณทรำบว่ำบริ ษทั กรุ๊ ปกำลังดำเนินธุรกิขขัดแย้งกันกับ
กับกรม X และตัดสิ นใจที่จะให้ลำโพงสำธำรณะอีกสองชุดแก่เจ้ำหน้ำที่รัฐ โดยหวังว่ำเขำจะจดจำควำมกรุ ณำของ
คุณ นี่เป็ นขั้นตอนกำรดำเนินกำรที่ได้รับอนุญำตหรื อไม่?
ไม่ ได้ ของขวัญดังกล่ำวอำจถูกตีควำมว่ำเป็ นควำมพยำยำมที่จะมีอิทธิพลต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงไม่
เหมำะสมเพื่อให้บริ ษทั กรุ๊ ปมีขอ้ ได้เปรี ยบที่ไม่เหมำะสม
บำงครั้งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอำจติดต่อพนักงำน และ/หรื อคูค่ ำ้ ทำงธุรกิจของบริ ษทั กรุ๊ ป เพื่อขอเงินหรื อของขวัญ คำ
ขอเหล่ำนี้มกั จะบอกเป็ นนัยๆ มำกกว่ำกำรขอโดยตรง แม้กระนั้นก็ตำมพวกเขำอำจยังคงฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ นอกจำกนี้ตอ้ งระมัดระวังเป็ นอย่ำงยิง่ ในกรณี ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐร้องขอกำรจัดหำให้ของ
กำรเดินทำงหรื อเพื่อควำมบันเทิง
SBFA กรุ๊ ปยังมีมำตรฐำน ขั้นตอนและข้อกำหนดในกำรจัดทำบันทึกสำหรับแจกของขวัญให้แก่บุคคลใน
ภำคเอกชน โปรดดูคำแนะนำที่ออกโดยองค์กรของคุณและโมเดล SBFA แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับของขวัญ อำหำร
ควำมบันเทิงและกำรท่องเที่ยวเพื่อดูรำยละเอียดเพิ่มเติม
(2)

การให้ การสนับสนุนองค์ กร การบริ จาคและการบริ จากทางการเมือง
แม้วำ่ กำรบริ จำคให้กบั องค์กรกำรกุศลมักถูกมองว่ำเป็ นสัญลักษณ์ของพลเมืองธุรกิจที่ดี
กำรบริ จำค
ให้กบั องค์กรตำมคำร้องขอจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐหรื อองค์กรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีบทบำท
เช่นผูด้ ูแลหรื อ
กรรมกำรอำจถูกมองว่ำไม่เหมำะสมตำมบำงสถำนกำรณ์
เมื่อทำกำรบริ จำคให้กบั องค์กรกำรกุศลต้องพิจำรณำต่อไปนี้:
 วัตถุประสงค์ของกำรชำระเงินดังกล่ำว
 ไม่วำ่ กำรชำระเงินจะสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั กรุ๊ ปที่เกี่ยวข้อง และโมเดล SBFA แนว
ปฏิบัตใิ นการให้ การสนับสนุนบริษัท การบริจาคเพื่อการกุศลและการบริจากทางการเมือง
 ไม่วำ่ จะชำระเงินตำมคำสัง่ ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรื อไม่ก็ตำม
 ไม่วำ่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรกำรกุศลหรื อไม่ และถ้ำเช่นนั้น อะไรมีบทบำทและ
ควำมสำมำรถในกำรตัดสิ นใจของพวกเขำ และ
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 ไม่วำ่ กำรชำระเงินจะเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่บริ ษทั กรุ๊ ป ได้รับประโยชน์บำงอย่ำงหรื อไม่
SBFA กรุ๊ ปมักไม่สนับสนุนกำรบริ จำคทำงกำรเมืองในนำมของกลุม่ บริ ษทั SBFA กรุ๊ ป
คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับมำตรฐำน กระบวนกำรและข้อกำหนดในกำรจัดทำบัญชีของ SBFA กรุ๊ ป
สำหรับกำรสนับสนุนเชิงธุรกิจ กำรบริ จำค กำรบริ จำคด้ำนกำรกุศลและกำรบริ จำคทำงกำรเมือง สำมำรถ
ดูได้ในโมเดล SBFA แนวปฏิบตั ใิ ห้ การสนับสนุนเชิงธุรกิจ การบริจาคเพื่อการกุศลและการบริจากทาง
การเมือง
(3)

การต้ อนรั บ ความบันเทิงและการท่ องเที่ยว
ในหลำยๆ กรณี ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรต้อนรับ ควำมบันเทิงและกำรท่องเที่ยวของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรื อบุคคล
ในภำคเอกชนอำจเป็ นส่วนที่ถูกต้องตำมกฎหมำยในกำรทำธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกกิจกรรมเหล่ำนี้
อำจก่อให้เกิดหรื อดูเหมือนจะก่อให้เกิดอิทธิพลที่ไม่เหมำะสม พวกเขำจะได้รับอนุญำตเฉพำะในบำง
สถำนกำรณ์เท่ำนั้นและสอดคล้องกับทั้งกฎหมำยท้องถิ่นและแถลงกำรณ์นโยบำยนี้
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ:
 ต้องเป็ นไปตำมกฎหมำยท้องถิ่นและแถลงกำรณ์นโยบำยนี้
 ต้องไม่ให้หรื อคืนเงินได้หำกสถำนกำรณ์อำจแนะนำกำรจ่ำยเงินได้ทำเป็ นสิ่ งตอบแทน ตัวอย่ำงเช่น
ในกรณี ที่กำรกระทำ กำรตัดสิ นใจหรื อกำรอนุญำตบำงอย่ำงอยูร่ ะหว่ำงรอดำเนินกำรที่กิจกำร
สำธำรณะซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทำงำน
 ไม่ตอ้ งทำเป็ นเงินสด
 ต้องเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจที่แท้จริ งและถูกต้องเท่ำนั้น ไม่มีค่ำใช้จ่ำยจะต้องจ่ำยสำหรับ
กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจ (เช่น "กำรเดินทำงนอกเมือง")
 ต้องเหมำะสมและไม่มำกเกินไปหรื อฟุ่ มเฟื อย
 ต้องจ่ำยเงินให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรื อจ่ำยเงินคืนเท่ำนั้น ค่ำใช้จ่ำยไม่ได้จ่ำยสำหรับครอบครัวและ
เพื่อนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
 ต้องมีเอกสำรสนับสนุนที่เหมำะสม (เช่นใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้)
 หำกเป็ นไปได้ควรจ่ำยเงินให้กบั ผูข้ ำยหรื อบุคคลที่สำมโดยตรงที่จดั หำสิ นค้ำหรื อบริ กำร (เช่นสำย
กำรบิน, ร้ำนอำหำร ฯลฯ ) ในกรณี ที่เป็ นไปไม่ได้ กำรจ่ำยชำระคืนควรทำให้แก่กิจกำรสำธำรณะ
แทนที่จะเป็ นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ควรจัดเตรี ยมใบเสร็ จรับเงินและใบแจ้งหนี้
 เมื่อเป็ นไปได้ ควรได้รับกำรยืนยันจำกผูบ้ งั คับบัญชำของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่อนุญำตให้ค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้นโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
 ต้องทำอย่ำงโปร่ งใสและได้รับกำรจัดทำเป็ นเอกสำร รำยงำนและอธิบำยในบันทึกและในสมุด
บัญชีของบริ ษทั กรุ๊ ป
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คุณกำลังจัดให้มีกำรเยีย่ มชมไซต์สำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในโรงงำนที่คุณทำงำน วัตถุประสงค์ของกำรเยีย่ มชม
ไซต์คือกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพในท้องถิ่น คุณมีสิทธิ์จ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับค่ำเดินทำงและที่พกั รวมทั้งค่ำอำหำร
เนื่องจำกมีวตั ถุประสงค์ ทางธุรกิจทีช่ ัดเจนในกำรเดินทำงครั้งนี้
ตรำบเท่ำที่พวกเขำมีเหตุผลและไม่ฟมเฟื
ุ่ อยหรื อเกินขอบเขต

ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องจะได้รับอนุญำต

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐร้องขอว่ำเขำจัดกำรเดินทำงด้วยตนเองเนื่องจำกเขำมีควำมสัมพันธ์ที่ดีเยีย่ มกับตัวแทนท่องเที่ยว
ท้องถิ่นของเขำ อนุญำตหรื อไม่?
อาจจะ อย่ำงไรก็ตำม จะเป็ นกำรรอบคอบมำกกว่ำสำหรับบริ ษทั กรุ๊ ปเพื่อจัดเตรี ยมกำรเดินทำงทั้งหมด
และชำระเงินโดยตรงกับผูใ้ ห้บริ กำรบุคคลที่สำม (เช่นสำยกำรบิน) เพื่อให้มนั่ ใจว่ำสอดคล้องกับ
นโยบำยของบริ ษทั กรุ๊ ป
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐแนะนำว่ำเขำอยำกจะนำคู่สมรสของเขำไปพร้อมๆ กับเขำเพื่อเยีย่ มชมไซต์ และเห็นได้จำกกำร
สนทนำว่ำเขำคำดหวังให้บริ ษทั กรุ๊ ปจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและที่พกั แก่คู่สมรสของเขำด้วย เนื่องจำกมันเป็ น
ผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั กรุ๊ ปที่กำรเยีย่ มชมไซต์เป็ นไปอย่ำงดี คุณตกลงที่จะจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคู่
สมรสของเจ้ำหน้ำที่รัฐด้วย อนุญำตหรื อไม่?
ไม่ ได้ แม้วำ่ อำจมีวตั ถุประสงค์ทำงธุรกิจที่ชดั เจนในกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ แต่กำรเสี ย
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นโดยคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่รัฐอำจถูกมองว่ำเป็ นควำมพยำยำมที่จะก่อให้เกิดผลต่อ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงไม่ถูกต้องและดังที่เป็ นเช่นนั้น ที่ไม่ได้รับอนุญำต
SBFA กรุ๊ ปมีมำตรฐำน ขั้นตอนและข้อกำหนดในกำรจัดทำบันทึกสำหรับกำรต้อนรับ ควำมบันเทิงและกำร
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและบุคคลในภำคเอกชน โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมจำกโมเดล SBFA
แนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับของขวัญ อาหาร ความบันเทิงและการท่ องเทีย่ วทีไ่ ด้ รับการสนับสนุน
6.5

การจ่ ายเงินค่ าอานวยความสะดวก
ส่วนนี้ใช้ได้กบั พนักงำนหรื อคูค่ ำ้ ทำงธุรกิจที่มีปฏิสมั พันธ์กบั เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในระหว่ำงกำรทำงำนในนำมของ
SBFA กรุ๊ ป หรื อผูท้ ี่ทำงำนในหรื อเดินทำงเป็ นประจำประเทศใดๆ ที่มีกำรร้องขอกำรจ่ำยเงินค่ำอำนวยควำม
สะดวกหรื อสิ นบนเป็ นประจำ
กำรจ่ำยเงินค่ำอำนวยควำมสะดวกหรื อเพื่อให้อะไรต่ำงๆ มัน "ลื่นไหล" มักเป็ นกำรจ่ำยเงินเล็กน้อยหรื อของขวัญ
มูลค่ำน้อยกว่ำที่กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อรับประกัน อำนวยควำมสะดวกหรื อเร่ งรัดกำรดำเนินกำรตำมปกติ
(เช่นกำรให้ใบอนุญำตหรื อกำรอนุญำต) กำรจ่ำยเงินให้กบั กิจกำรสำธำรณะ (แทนที่จะเป็ นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ) และ
ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย (เช่นค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเร่ งดำเนินกำรหนังสื อเดินทำง) เป็ นไปได้ และไม่ได้
ถูกจัดเป็ นกำรจ่ำยเงินค่ำอำนวยควำมสะดวก
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ในขณะทีก่ ารจ่ ายเงินค่ าอานวยความสะดวกอาจเป็ นเรื่ องธรรมดาในบางประเทศ SBFA กรุ๊ปถือว่าเป็ นส่ วนทีไ่ ม่
เหมาะสมอย่ างยิง่ ดังนั้นการชาระเงินเพื่อของการจ่ ายเงินค่ าอานวยความสะดวกโดยหรื อในนามของบริษัท กรุ๊ป
(รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจของเรา) ถูกห้ ามโดยเด็ดขาดภายใต้ เงื่อนไขของนโยบายนี้
SBFA กรุ๊ ปมีชื่อเสี ยงในฐำนะบริ ษทั ที่มีจริ ยธรรมซึ่งต่อต้ำนกำรติดสิ นบน กำรรักษำชื่อเสี ยงนี้โดยกำรปฏิเสธกำร
จ่ำยเงินค่ำอำนวยควำมสะดวกและกำรจ่ำยเงินสิ นบนไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในระยะสั้น แต่ยงั ก่อให้เกิดกำรสร้ำงและ
รักษำชื่อเสี ยงของ SBFA กรุ๊ ป ตำมลำดับ นี้ลดควำมเสี่ ยงของพนักงำนได้รับคำขอที่เกิดขึ้นเป็ นประจำในกำร
จ่ำยเงินที่ไม่เหมำะสม
SBFA กรุ๊ ปเข้ำใจดีวำ่ ในทำงปฏิบตั ิ อำจเป็ นเรื่ องยำกที่จะทรำบวิธีตอบสนองต่อคำขอกำรจ่ำยเงินค่ำอำนวยควำม
สะดวก อย่ ารู้ สึกว่ าคุณต้ องรับมือกับคาขอการจ่ ายเงินค่ าอานวยความสะดวกเพียงอย่ างเดียว คุณควรใช้แหล่ง
ข้อมูล SBFA กรุ๊ ปภำยใน เช่นแผนกกฎหมำยของ SBFA กรุ๊ ป ในบำงสถำนกำรณ์ อำจเหมำะสมกับกำรใช้
ทรัพยำกรภำยนอกเช่นสถำนกงสุลหรื อสถำนทูตในประเทศผูล้ งทุน
ในกรณี ที่คุณได้รับกำรติดต่อเพื่อทำกำรจ่ำยเงินค่ำอำนวยควำมสะดวก:
 สุภำพ
 ขอให้ทำหนังสื อแจ้งกำรจ่ำยเงินเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อให้คุณสำมำรถรำยงำนแก่หวั หน้ำงำนของคุณ
นอกจำกนี้คุณอำจขอให้บุคคลพูดกับหัวหน้ำงำนของเขำ
 ถ้ำบุคคลปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตำมคำขอนี้ หรื อหำกเห็นได้ชดั ว่ำคำขอนั้นหมำยถึงสิ นบน คุณควรปฏิเสธที่จะ
จ่ำยเงินและให้คำแนะนำแก่บุคคลที่คุณไม่มีอำนำจในกำรจ่ำยเงินดังกล่ำวและนโยบำยของ SBFA กรุ๊ ปไม่
อนุญำตกำรจ่ำยเงินดังกล่ำว
ไม่ค่อยมีกำรจ่ำยเงินค่ำอำนวยควำมสะดวกเพื่อให้มนั่ ใจถึงควำมปลอดภัยหรื อสุขภำพส่วนตัวของพนักงำนหรื อคู่
ค้ำทำงธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรจ่ำยเงินค่ำอำนวยควำมสะดวกอำจได้รับอนุญำตหำก: (1) มีเหตุฉุกเฉินด้ำน
กำรแพทย์หรื อควำมปลอดภัยที่จำเป็ นให้ SBFA กรุ๊ ปเพื่อได้รับบริ กำรของรัฐบำลเพื่อปกป้ องควำมปลอดภัยของ
พนักงำนของ SBFA กรุ๊ ป (ตัวอย่ำงเช่น กำรประเมินทำงกำรแพทย์หรื อตำรวจหรื อกำรป้ องกันอัคคีภยั ) หรื อ (2)
คุณเชื่ออย่ำงมีเหตุผลว่ำพนักงำนของSBFA กรุ๊ ปกำลังตกอยูใ่ นอันตรำยที่จวนตัวต่ออันตรำยร้ำยแรงและไม่มีทำง
เลือกอื่นที่เหมำะสมสำหรับควำมช่วยเหลือ
กำรจ่ำยเงินดังกล่ำวจะไม่ถือว่ำเป็ นกำรละเมิดแถลงกำรณ์นโยบำยนี้ อย่ำงไรก็ตำมควรรำยงำนให้หวั หน้ำงำนของ
คุณและฝ่ ำยที่รับผิดชอบด้ำนกฎหมำยหรื อกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบในองค์กรของคุณทรำบทันที และบันทึกไว้
อย่ำงถูกต้องและทำเป็ นเอกสำรอย่ำงเหมำะสมในบันทึกและหนังสื อของบริ ษทั กรุ๊ ปที่เกี่ยวข้อง โปรดปฏิบตั ิตำม
คำแนะนำในกำรรำยงำนและบันทึกที่มีอยูใ่ นแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยองค์กรของคุณ แต่อย่ำงน้อยที่สุด
บันทึกดังกล่ำวควรระบุวนั ที่ของกำรจ่ำยเงินค่ำอำนวยควำมสะดวก คำอธิบำยของเงินหรื อสิ่ งอื่นใดอันมีมูลค่ำที่ให้
ไว้ กำรประมำณกำรมูลค่ำตลำดและ เอกลักษณ์ของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ได้รับกำรจ่ำยเงินค่ำอำนวยควำมสะดวกและ
ลูกจ้ำงที่ให้ไว้
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ตัวอย่ างที่ 5:
คุณกำลังเดินทำงไปทำธุรกิจข้ำมประเทศไปยังประเทศ Y เมื่อคุณมำถึงชำยแดน คุณจะได้รับแจ้งจำกตัวแทนตรวจคน
เข้ำเมืองว่ำมีค่ำธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย 10 ดอลลำร์สหรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรเอกสำรที่เกี่ยวข้อง คุณถำมเพื่อ
ดูตรงไหนกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมให้ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร แต่ถูกบอกว่ำไม่ คุณกำลังเริ่ มกังวลเพรำะคุณต้องอยูใ่ น
ประเทศ Y เพื่อเข้ำร่ วมกำรประชุมในภำยหลังในวันนั้น ภำยใต้สถำนกำรณ์น้ ี กำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมนี้ยอมหรื อไม่?
ไม่ ได้ เนื่องจำกไม่มีกำรจัดทำเป็ นหนังสื อเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจึงไม่น่ำจะเป็ นค่ำใช้จ่ำยที่ถูกต้องตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรเร่ งกระบวนกำรของรัฐบำล คุณควรปฏิเสธที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมและขอพูดคุยกับผูบ้ งั คับบัญชำ
ของตัวแทน
เมื่อมีกำรร้องขอให้พดู กับผูบ้ งั คับบัญชำของตัวแทน ตัวแทนจะก้ำวร้ำว คุณสังเกตเห็นว่ำตัวแทนกำลังทำท่ำทำงซ้ ำๆ กับ
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ทุกคนที่กำลังติดอำวุธอยู่ คุณเริ่ มกลัวควำมปลอดภัยของคุณ
ในกรณี น้ ี กำรชำระค่ำธรรมเนียมอาจได้ รับอนุญาตและจะไม่ถือว่ำเป็ นกำรละเมิดแถลงกำรณ์นโยบำยนี้ หำกได้รับ
กำรยืนยันเพื่อควำมปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณโดยทันที อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินจะต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชำ
หรื อผูอ้ วุโสอื่นๆ ของบริ ษทั กรุ๊ปทรำบทันทีโดยเร็ วที่สุด
โปรดจาไว้ ว่าค่ าธรรมเนียมถูกต้ องตามกฎหมายมักได้ รับการเผยแพร่ ในรายการราคาหรื อตารางเวลาบางส่ วน และเมื่อได้รับ
ชาระเงินแล้ วคุณควรได้ รับใบเสร็จรับเงินหรื อใบแจ้ งหนีอ้ ย่ างเป็ นทางการ
ตัวอย่ างที่ 6:
พนักงำนของบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์ที่เป็ นรัฐวิสำหกิจเดินทำงมำถึงเพื่อติดตั้งสำยโทรศัพท์ที่จำเป็ นมำกๆ ในสถำนที่
ของบริ ษทั กรุ๊ป แต่ตอ้ งกำรชำระเงินสดนอกเหนือจำกกำรชำระเงินตำมใบแจ้งหนี้เพื่อให้งำนเสร็จสิ้น ภำยใต้สถำนกำรณ์น้ ี
กำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมนี้อนุญำตหรื อไม่?
ไม่ ได้
พนักงำนต้องไม่จ่ำยเงินจำนวนนี้และต้องแจ้งพนักงำนบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์วำ่ ตำมนโยบำยของ
SBFA กรุ๊ ป กำรจ่ำยเงินสดที่ไม่ได้มีเอกสำรไม่ได้รับอนุญำตและพนักงำนไม่สำมำรถจ่ำยเงินได้ บริ ษทั กรุ๊ปควร
สอบถำมพนักงำนบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เพื่อแสดงเอกสำรอย่ำงเป็ นทำงกำรเพื่อพิสูจน์วำ่ กำรชำระเงิน
ดังกล่ำวเป็ นกำรชำระเงินอย่ำงเป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย พนักงำนต้องจัดทำเอกสำรทั้งกระบวนกำรและจัดเก็บ
เอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมนโยบำยของบริ ษทั กรุ๊ ปเสมอ พนักงำนที่มีปฏิสมั พันธ์กบั พนักงำนบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ กำร
โทรศัพท์จะต้องรำยงำนกำรร้องขอกำรชำระเงินแก่หวั หน้ำงำนหรื อฝ่ ำยที่รับผิดชอบด้ำนกฎหมำยหรื อกำรปฏิบตั ิ
ตำมกฎระเบียบที่จะพิจำรณำควำมเป็ นไปได้ในกำรแจ้งผูบ้ งั คับบัญชำของบุคคลที่เรี ยกร้องกำรชำระเงินและ
ทำงำนร่ วมกับบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ กำรโทรศัพท์เพื่อให้แน่ใจว่ำควำมต้องกำรในอนำคตสำหรับกำรชำระเงินจะไม่
เกิดขึ้น
เมื่อสร้ำงกำรติดต่อครั้งแรกกับบริ ษทั โทรศัพท์ที่เป็ นรัฐวิสำหกิจ พนักงำนที่รับผิดชอบต้องระบุล่วงหน้ำว่ำมีควำม
ต้องกำรอย่ำงเป็ นทำงกำรที่เป็ นไปได้ใดในกำรเชื่อมต่อโทรศัพท์และรำยละเอียดของกำรชำระเงินที่เกี่ยวข้องใดๆ
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จำกนั้นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำบริ ษทั กรุ๊ ปสำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ได้ท้ งั หมดก่อนวันที่ที่นดั ติดตั้ง
ไว้
ผูน้ ำไซต์/ประเทศควรดำเนินกำรเพื่อให้มนั่ ใจว่ำชื่อเสี ยงเชิงจริ ยธรรมของบริ ษทั กรุ๊ ปเป็ นที่รู้จกั กันดี ตัวอย่ำงเช่น
โดยกำรเผยแพร่ ควำมมุ่งมัน่ ของบริ ษทั กรุ๊ ป ไม่จ่ำยเงินสิ นบนและกำรจ่ำยเงินค่ำอำนวยควำมสะดวกในกำร
ต้อนรับหรื อพื้นที่รอคอยและบนเว็บไซต์ของบริ ษทั กรุ๊ป
ในประเทศที่มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรคอร์รัปชัน่ สูง พนักงำนที่รับผิดชอบควรพิจำรณำสรุ ปนโยบำยของบริ ษทั กรุ๊ ป
ในกำรติดต่อที่เหมำะสมกับบริ ษทั โทรศัพท์ที่เป็ นของรัฐวิสำหกิจก่อนกำรเยีย่ มชม
6.6

การจ้ างงานและการให้ บริการโดยเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐและครอบครัวของพวกเขา
ข้อเสนอของกำรจ้ำงงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและสมำชิกในครอบครัวของพวกเขำอำจสร้ำงอิทธิพลที่ไม่เหมำะสม
หรื อกำรปรำกฏตัวของอิทธิพลที่ไม่เหมำะสมและอำจเป็ นวิธีในกำรปิ ดบังกำรชำระเงินที่ไม่เหมำะสม กำรจ้ำงงำน
หรื อบริ กำรโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรื อสมำชิกในครอบครัวต้องได้รับกำรปฏิบตั ิตำมแถลงกำรณ์นโยบำยนี้
กำรสมัครงำนทั้งหมดสำหรับพนักงำนจะต้องเป็ นไปตำมนโยบำยและขั้นตอนกำรสรรหำมำตรฐำนและต้องมี
ควำมโปร่ งใสโดยไม่มีกำรปฏิบตั ิที่ให้สิทธิ พิเศษสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรื อสมำชิกในครอบครัว ไม่มีกำรจ้ำง
งำนหรื อกำรมีส่วนร่ วมใดๆ ที่อำจเสนอให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรื อสมำชิกในครอบครัวเป็ นสิ่ งตอบแทน หรื อเมื่อ
เหตุกำรณ์แนะนำสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจเป็ นเช่นนั้นได้
ถ้ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรื อสมำชิกในครอบครัวถูกว่ำจ้ำงหรื อได้ทำงำนโดยบริ ษทั กรุ๊ป และนี่อำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ตัวอย่ำงเช่นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีอิทธิพลต่อกำรตัดสิ นใจอย่ำงเป็ นทำงกำรเกี่ยวกับกลุ่ม
SBFA ควำมขัดแย้งควรได้รับกำรรำยงำนและจัดกำรตำมนโยบำยหรื อแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั กรุ๊ ปที่
เกี่ยวข้อง ควำมขัดแย้งควรได้รับรำยงำนทันทีที่ฝ่ำยกฎหมำยของ SBFA
สัญญำสำหรับบริ กำรอำจเพียงเสนอให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรื อสมำชิกในครอบครัวโดยพิเศษและมีเหตุผลทำง
ธุรกิจที่ถูกกฎหมำย ในกรณี ดงั กล่ำวต้องมีกำรจัดทำเอกสำรดังต่อไปนี้ (1) เหตุผลทำงธุรกิจ รวมทั้งคำอธิบำย
เฉพำะของบริ กำรที่จะต้องจัดให้ (2) ทักษะหรื อคุณสมบัติอื่นๆ ที่บุคคลต้องให้บริ กำร และ (3) สำเหตุที่บุคคล
ดังกล่ำวได้รับเลือกมำกกว่ำบุคคลอื่นใด นอกจำกนี้ควรขอคำแนะนำจำกแผนกที่รับผิดชอบด้ำนกฎหมำยหรื อกำร
ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดในบริ ษทั กรุ๊ ปที่เกี่ยวข้อง
กำรว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรื อสมำชิกในครอบครัวอำจก่อให้เกิดปั ญหำแม้วำ่ จะมำจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ไม่ได้มี
ส่วนร่ วมในกำรดำเนินกำรหรื อกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับ SBFA กรุ๊ ป แต่เป็ นในอดีตหรื ออำจจะเป็ นไปในอนำคต
เนื่องจำกสำมำรถเห็นขณะที่ถูกมองว่ำเป็ นกำรแสวงหำผลตอบแทนในอดีตที่ไม่เหมำะสมหรื อส่งผลต่อพฤติกรรม
ในอนำคต ด้วยเหตุน้ ีเรำจึงควรให้ควำมสำคัญกับขั้นตอนกำรรับสมัครงำนตำมปกติของเรำ

6.7

เอกสารอย่ างถูกต้ อง
(1)

หนังสื อและบันทึ กที่ถกู ต้ อง
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หนังสื อและบันทึกที่มีควำมถูกต้องและสอดคล้องเป็ นสิ่ งจำเป็ นสำหรับ SBFA กรุ๊ ป ในกำรปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยและภำระหน้ำที่ทำงกำรเงิน และเพื่อจัดกำรธุรกิจ ควำมซื่อสัตย์ในกำรรำยงำนและกำรจัดเตรี ยม
หนังสื อและบันทึกดังกล่ำวเป็ นสิ่งจำเป็ นตลอดเวลำเพื่อปกป้ องบริ กำร ชื่อเสี ยงและฐำนะกำรเงินและ
กฎหมำยของเรำต่อสำธำรณชนและชุมชนที่เรำให้บริ กำร
และเพื่อให้มนั่ ใจว่ำเรำปฏิบตั ิตำมอย่ำง
สม่ำเสมอกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบตั ิตำมกฏระเบียบ
ดังนั้นนโยบำยนี้จึงห้ำมทำกิจกรรมต่อไปนี้:
 กำรจัดตั้งกองทุนหรื อทรัพย์สินที่ไม่มีกำรเปิ ดเผยหรื อไม่มีกำรบันทึกไว้ของบริ ษทั กรุ๊ปหรื อบริ ษทั
ย่อย
 กำรให้โดยเจตนำของข้อมูลทำงกำรเงินที่ผิดพลำดหรื อไม่สมบูรณ์แก่ผตู ้ รวจสอบบัญชี
 กำรใช้เงินทุนหรื อทรัพย์สินของบริ ษทั กรุ๊ ปสำหรับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมำยหรื อไม่เหมำะสม
ใดๆ
 กำรบันทึกรำยกำรที่เป็ นเท็จหรื อทำให้เข้ำใจผิดในหนังสื อและบันทึกของบริ ษทั กรุ๊ ป หรื อบริ ษทั
ย่อยของตนใดๆ หรื อ
 กำรชำระเงินแทนบริ ษทั
กรุ๊ปหรื อบริ ษทั ย่อยใดๆ ด้วยเจตนำที่กำรชำระดังกล่ำวใดใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในกำรสนับสนุนของกำรชำระเงินดังกล่ำว
(2)

การควบคุมบัญชีภายใน
SBFA
กรุ๊ ปต้องดำเนินกำรและรักษำระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิ ทธิภำพเพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่
ธุรกรรมทั้งหมดได้รับกำรอนุมตั ิอย่ำงเหมำะสม ดังนั้นพนักงำนต้องปฏิบตั ิตำมนโยบำยและขั้นตอน
ทั้งหมดสำหรับรำยงำนกำรบัญชีและกำรเงิน และต้องได้รับกำรอนุมตั ิที่จำเป็ นสำหรับกำรทำธุรกรรม
ทั้งหมด

7.

บทลงโทษ

7.1

กำรละเมิดกฎหมำยต่อต้ำนกำรติดสิ นบนและกำรคอร์รัปชัน่ ในประเทศใดๆ ที่ SBFA กรุ๊ ปดำเนินงำนอำจส่งผลให้
มีกำรลงโทษทำงอำญำ ทำงแพ่งและควบคุมบังคับสำหรับ SBFA กรุ๊ ป ตลอดจนควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลของ
พนักงำนแต่ละคน กำรลงโทษรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรปรับ จำคุกและกำรชำระคืนผลกำไร

7.2

ภำยใต้ FCPA ในสหรัฐอเมริ กำ ตัวอย่ำงเช่นควำมผิดกำรับสิ นบนและควำมผิดเกี่ยวกับกำรคอร์รัปชัน่ ลงโทษ
บุคคลได้จำคุกถึงห้ำปี และ/หรื อค่ำปรับถึง 100,000 ดอลลำร์สหรัฐต่อกำรละเมิด บุคคลที่ละเมิดบทบัญญัติ
"หนังสื อและบันทึก" ของ FCPA อำจถูกปรับได้ถึง 5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และ/หรื อจำคุกไม่เกิน 20 ปี

7.3

SBFA กรุ๊ ปจะดำเนินกำรกับทุกคนที่พบ หลังจำกกำรตรวจสอบแล้ว เกี่ยวข้องกับกำรติดสิ นบนและกำรคอร์รัปชัน่
พนักงำนที่พบว่ำมีส่วนร่ วมในกำรฉ้อโกง กำรติดสิ นบน กำรคอร์รัปชัน่ กำรยักยอกหรื อควำมผิดปกติอื่นใด
เกี่ยวกับกำรกระทำทำงวินยั ซึ่งอำจรวมถึงกำรบอกเลิกกำรจ้ำงงำนและ/หรื อกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย
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นอกจำกนี้ SBFA กรุ๊ ปอำจไม่วำ่ จะโดยทำงกฎหมำยหรื อไม่ก็ตำม รำยงำนกำรกระทำดังกล่ำวต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องซึ่งอำจนำไปสู่กำรฟ้องร้องทำงอำญำ
8.

การติดสินบนเชิงการพาณิชย์

8.1

ในขณะที่ส่วนสำคัญของแถลงกำรณ์นโยบำยฉบับนี้อยูใ่ นกฎหมำยของกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวกับกำรติด
สิ นบนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ SBFA กรุ๊ ปยังห้ำม "กำรติดสิ นบนเชิงกำรพำณิ ชย์" กำรติดสิ นบนเชิงกำรพำณิ ชย์หมำยถึง
กำรให้เงินหรื อสิ่ งอื่นใดอันมีคุณค่ำแก่ตวั กลำง (เช่นลูกจ้ำงของลูกค้ำ) โดยปรำศจำกกำรรับรู ้ของผูบ้ งั คับบัญชำ
โดยมีเจตนำที่จะมีอิทธิพลต่อกำรดำเนินธุรกิจทำงกำรค้ำของหัวหน้ำงำนของพนักงำน SBFA กรุ๊ ปไม่อนุญำตให้
พนักงำนหรื อคู่คำ้ ทำงธุรกิจใดๆ กระทำในนำมบุคคลหรื อในนำมของบริ ษทั กรุ๊ ป ไม่วำ่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมใน
กำรติดสิ นบนเชิงกำรพำณิ ชย์

9.

การฝึ กอบรม

9.1

พนักงำนควรได้รับกำรอบรมในเรื่ องแถลงกำรณ์นโยบำยนี้เมื่อ SBFA หรื อบริ ษทั กรุ๊ ปของนำยจ้ำงร้องขอ
หลังจำกได้เข้ำร่ วมกำรฝึ กอบรมในแถลงกำรณ์นโยบำยแล้ว พนักงำนจะได้รับกำรตอบรับอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์
อักษรในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ในเอกสำรแนบ ก ในแถลงกำรณ์นโยบำยฉบับนี้

9.2

ในบำงครั้ง พนักงำนยังอำจได้รับกำรฝึ กอบรมออนไลน์ให้เสร็ จสิ้นในแถลงกำรณ์นโยบำยนี้ เมื่อได้รับกำรร้องขอ
จำก SBFA หรื อบริ ษทั กรุ๊ ปของนำยจ้ำง

9.3

พนักงำนทุกคนจะต้องมีกำรรับรองเป็ นระยะเพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดแถลงกำรณ์นโยบำยนี้ในรู ปแบบที่
กำหนดไว้ในเอกสำรแนบ ข

9.4

ภำยใต้ขอ้ ตกลงกับคู่คำ้ ทำงธุรกิจและกฎหมำยท้องถิ่นที่บงั คับใช้ โดยพิจำรณำเป็ นกรณี ไป พนักงำนของ SBFA
กรุ๊ ป อำจขอให้พนักงำนของคู่คำ้ ได้รับกำรฝึ กอบรมเกี่ยวกับแถลงกำรณ์นโยบำยนี้และมำตรฐำนด้ำนจริ ยธรรมใน
กำรดำเนินกำรที่คำดหวังไว้โดย SBFA กรุ๊ ปของคู่คำ้ ทำงธุรกิจและดำเนินกำรรับรองตำมมำตรฐำนเป็ นระยะๆ

10.

การตรวจสอบและติดตามตรวจสอบ

10.1

SBFA กรุ๊ ปจะตรวจสอบและติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็ นระยะๆ ผ่ำนกำหนดกำร
เช่นเดียวกับกำรสุ่ม ตรวจสอบกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ ทุจริ ต พนักงำนถูกคำดหวังให้ควำมร่ วมมือตำมที่กำหนด
ไว้กบั กำรตรวจสอบดังกล่ำว

11.

การรายงานประเด็นทีเ่ ป็ นไปได้ ตามแถลงการณ์ นโยบายฉบับนี้

11.1

เรำทุกคนต้องรับผิดชอบในกำรตรวจจับและป้ องกันกำรติดสิ นบน กำรคอร์รัปชัน่ และควำมผิดปกติอื่นๆ ดังนั้น
พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรไม่เพียงอย่ำงซื่อสัตย์สุจริ ต แต่ยงั ต้องรำยงำนกรณี ใดๆ ของ
กำรทุจริ ต กำรติดสิ นบน กำรยักยอกหรื อควำมผิดปกติอื่นๆ ที่อำจเกิดขึ้นต่อ SBFA และบริ ษทั กรุ๊ ปของนำยจ้ำง

11.2

SBFA กรุ๊ ปได้จดั ตั้งช่องทำงต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถรำยงำนควำมกังวล รวมไปถึง
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 หัวหน้ำงำนของคุณ
 แผนกที่รับผิดชอบด้ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อจริ ยธรรมในองค์กรของคุณ หรื อ
 ฝ่ ำยกฎหมำย SBFA
11.3

กำรรำยงำนกำรละเมิดอำจทำโดยไม่ระบุชื่อผ่ำน ซันโทรี่ สปี้ ก อัพ ไลน์ (http://suntory.tipoffs.asia/) รำยงำนที่ไม่
ระบุชื่อควรให้ขอ้ มูลที่เพียงพอเกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์เพื่อให้ SBFA หรื อบริ ษทั กรุ๊ปได้ตรวจสอบ
อย่ำงถูกต้อง

11.4

หำกข้อกังวลหรื อข้อร้องเรี ยนต้องได้รับกำรปกปิ ดเก็บเป็ นข้อมูลลับ
เรำจะพยำยำมจำกัดกำรเปิ ดเผยข้อมูลใน
ขอบเขตที่เป็ นไปได้ภำยใต้กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับหรื อกระบวนกำรทำงกฎหมำยที่ใช้บงั คับ

11.5

ตำมต้องกำรจะมีกำรตรวจสอบรำยละเอียดเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น บรรดำพนักงำนถูกคำดหวังให้ควำมร่ วมมือ
ในกำรสื บสวนกำรละเมิดแถลงกำรณ์นโยบำยนี้ ควำมร่ วมมืออำจรวมถึงสมัครใจทำข้อมูลที่มีอยูใ่ นอุปกรณ์กำร
ทำงำน และ/หรื อเข้ำร่ วมกำรสัมภำษณ์ พนักงำนที่ปฏิเสธที่จะให้ควำมร่ วมมือในกำรสื บสวนสอบสวน หรื อผูท้ ี่มี
กำรรับรู ้ของควำมผิดและปกปิ ด สนับสนุนหรื อทำลำยข้อมูลของกำรกระทำผิดจะต้องถูกลงโทษทำงวินยั

12.

คาถาม?

12.1

หำกคุณต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมหรื อมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับแถลงกำรณ์นโยบำยนี้โปรดอย่ำลังเลที่จะติดต่อแผนก
กฎหมำย SBFA
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เอกสารแนบ ก
แถลงการณ์ นโยบายการต่อต้ านการติดสินบนและการคอร์ รัปชั่นของเจ้ าหน้ าที่ SBFA กรุ๊ป
ความเข้ าใจทีร่ ัดกุม
ข้ำพเจ้ำ_____________________________________________ (ใส่ชื่อบุคคล) ยอมรับว่ำข้ำพเจ้ำได้รับสำเนำแถลงกำรณ์
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรติดสิ นบนและกำรคอร์รัปชัน่ ของ SBFA กรุ๊ ป และกำรบรรยำยสรุ ปเนื้อหำของเอกสำรนั้น ดังนั้น
ข้ำพเจ้ำจึงเข้ำใจขั้นตอนตำมที่ระบุในแถลงกำรณ์นโยบำยฉบับนี้และตกลงที่จะปฏิบตั ิตำมเนื้อหำของแถลงกำรณ์นโยบำย
ตำมที่กล่ำวมำในกำรดำเนินธุรกิจรำยวันของข้ำพเจ้ำในนำมของ [_________________________ (ใส่ชื่อบริ ษทั กรุ๊ ปที่
เกี่ยวข้อง)]

ลำยเซ็นของบุคคล

ลำยเซ็นของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนดูแลกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบุคคล (ตัวพิมพ์):

[พิมพ์ชื่อและชื่อเรื่ องของเจ้ำหน้ำที่กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำม
กฎระเบียบ]

วันที่:______________________

วันที่:_________________________

____________________________________

________________________________________
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เอกสารแนบ ข
แถลงการณ์ นโยบายการต่อต้ านการติดสินบนและการคอร์ รัปชั่นของเจ้ าหน้ าทีป่ ระจาปี SBFA กรุ๊ป
การรับรองการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
ข้ำพเจ้ำ_______________________________________ (ใส่ชื่อบุคคล) ขอรับรองว่ำเว้นแต่เป็ นอย่ำงอื่นตำมที่ระบุไว้
ด้ำนล่ำง ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรติดสิ นบนและกำรคอร์รัปชัน่ ของ SBFA กรุ๊ ป ในกำรปฏิบตั ิ
ธุรกิจรำยวันในนำมของ [ชื่อบริ ษทั กรุ๊ ปที่เกี่ยวข้อง]
ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ ามี):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

ลำยเซ็นของบุคคล

ลำยเซ็นของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนดูแลกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

ชื่อบุคคล (ตัวพิมพ์):

[พิมพ์ชื่อและชื่อเรื่ องของเจ้ำหน้ำที่กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำม
กฎระเบียบ]

วันที่:______________________

วันที่:_________________________
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