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บริ ษทั เอปสัน สิ งคโปร์ พีทีอี ลิ มิเต็ด
ความลับ

เป็ น

นโยบายต่อต้านการทุจริต
คาแถลงนโยบาย
บริษทั เอปสัน สิงคโปร์ พีทอี ี ลิมเิ ต็ด (ESP) และ บริษทั ผู้จำหน่ ำยเอปสัน (ESCs) (รวมเรียกว่ำ “บริษทั ”
หรือ “เอปสัน”) มุ่งมันที
่ ่จะประกอบธุรกิจของบริษทั ในฐำนะบริษทั ที่มคี วำมรับผิดชอบและน่ ำไว้วำงใจด้วย
ทัศนคติทไ่ี ม่ยอมอ่อนข้อต่อกำรทุจริต
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตนี้ (“นโยบำย”) มุ่งหมำยเป็ นกำรระบุกรอบของหลักกำรที่พนักงำนเอปสันทุกคน
จะต้องปฏิบตั ติ ำมในกำรดำเนินธุรกิจทัง้ หมดของบริษทั รวมถึงชุดกำรกระทำต้องห้ำมเนื่องจำกกำรกระทำ
ดังกล่ำวอำจเข้ำเกณฑ์กำรกระทำทุจริตหรือกำรใช้อิทธิพล นโยบำนนี้อธิบำยควำมรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลในกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรให้สนิ บนและกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริตทัวโลก
่
และรับรองว่ำ
บุคคลภำยนอกใดๆ ทีบ่ ริษทั ว่ำจ้ำงให้กระทำกำรแทนบริษทั ปฏิบตั ติ นเช่นเดียวกัน
กำรฝ่ ำฝื น กฎหมำยเหล่ ำ นี้ อ ำจมีบ ทลงโทษที่รุ น แรงทัง้ ส ำหรับ บริษัท และบุ ค คลที่มีส่ว นเกี่ย วข้อ ง ซึ่ง
ประกอบด้วยโทษปรับจำนวนมำกแก่บริษทั และบุคคล และโทษจำคุก
นโยบำยนี้กำหนดมำตรฐำนขัน้ ต่ำในกำรปฏิบตั ติ ำมเกี่ยวกับกำรมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลภำยนอก แต่มไิ ด้ระบุ
สถำนกำรณ์ทงั ้ หมดเพรำะไม่อำจกล่ำวถึงทุกสถำนกำรณ์ได้ ทัง้ ยังไม่สำมำรถนำมำใช้แทนกำรตัดสินใจที่ดี
และสำมัญสำนึกเรื่องสิง่ ที่ถูกต้อง ท่ำนต้องปฏิบตั ติ ำมเจตนำรมณ์ของนโยบำย มิใช่แค่เพียงตัวหนังสือที่
กำหนดไว้
กำรฝ่ ำฝื นนโยบำยนี้อำจส่งผลให้มกี ำรดำเนินกำรทำงวินัยสูงสุดถึงกำรไล่ออก ตำมสถำนกำรณ์อนั สมควร
ดังนัน้ กำรทำให้ตนเองคุน้ เคยและยึดถือตำมนโยบำยนี้อย่ำงเคร่งครัดเป็ นสิง่ สำคัญอย่ำงยิง่ หำกท่ำนมีขอ้
สงสัยใดๆ โปรดหำรือกับผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรงหรือแผนกกฎหมำย
1.
ขอบเขตของนโยบาย
หลักกำรและหน้ำทีท่ ส่ี รุปควำมไว้ในนโยบำยนี้ใช้บงั คับกับ พนักงำนทุกคนของบริษทั และผูร้ บั จ้ำงของบริษทั
(ซึ่งหมำยรวมถึง ตัวแทน ที่ปรึกษำ บุคลำกรจ้ำงภำยนอก และผู้แทนอื่นๆ) ดังนัน้ เรำแต่ละคนมีค วำม
รับผิดชอบในกำรยึดถือมำตรฐำนเหล่ำนี้ในกำรปฏิสมั พันธ์ทำงธุรกิจ และต้องรับรองว่ำผูร้ บั จ้ำงทัง้ หมดของ
บริษทั ทีเ่ รำว่ำจ้ำงเข้ำใจว่ำพวกเขำมีหน้ำทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ำมนโยบำยนี้เมื่อกระทำกำรในนำมของบริษทั
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2.
คาจากัดความของการทุจริ ต
ตำมกฎหมำยอำญำ กำรทุจริตคือ
(ก) กำรเสนอหรือสัญญำว่ำจะเสนอให้โดยมิชอบด้วยกฎหมำย (กำรทุจริตเชิงรุก)
(ข) กำรร้องขอหรือกำรตกลงรับโดยมิชอบด้วยกฎหมำย (กำรทุจริตเชิงรับ)
ซึง่ กำรเสนอ กำรสัญญำ กำรให้ หรือควำมได้เปรียบอย่ำงใดก็ตำม ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม เพือ่
(1) ดำเนินกำรหรือละเว้นไม่ดำเนินกำรตำมงำน หน้ำที่ หรืออำนำจทีไ่ ด้รบั มอบหมำยของบุคคล หรือ
(2) ใช้อทิ ธิพลที่บุคคลมีจริงหรือคำดว่ำจะมีในทำงที่ผดิ โดยมุ่งหมำยให้ได้มำซึ่งควำมพิเศษ กำรจ้ำงงำน
กำรทำสัญญำ หรือกำรตัดสินใจทีน่ ่ำพอใจอื่นใด
กำรทุจริต ตำมทีไ่ ด้ให้คำจำกัดควำมในนโยบำยปั จจุบนั หมำยรวมถึง สินบน เงินใต้โต๊ะ กำรใช้อทิ ธิพล กำร
กรรโชกทรัพย์ ค่ำอำนวยควำมสะดวก และกำรทำให้กำรประพฤติดงั กล่ำวดูเหมือนเป็ นทีย่ อมรับได้
3.
การกระทาที่ต้องทาหรือต้องห้าม
เพื่อเป็ นแนวทำงสำหรับกำรดำเนินกำรในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ให้ปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนที่กำหนด
ข้ำงล่ำงนี้
ข้อกาหนดทัวไป
่
ห้ำมพนักงำนกระทำกำรต่อไปนี้เพื่อตนเองหรือ แทนบุคคลภำยนอก หรือห้ำมบุคคลภำยนอกกระทำกำร
ต่อไปนี้แทนพนักงำนโดยเด็ดขำด
▪ ให้ สัญญำว่ำจะให้ หรือเสนอกำรจ่ำยเงิน กำรบริจำคเงินสด ค่ำนำยหน้ำ ของขวัญ กำรเดินทำง กำรเชิญ
ชวน หรือสิง่ ที่ทำให้พอใจในรูปแบบอื่นใด โดยคำดหวังหรือ หวังว่ำจะได้รบั ควำมได้เปรียบอันมิควรได้
หรือเป็ นรำงวัลสำหรับควำมได้เปรียบอันมิควรได้ซง่ึ ได้รบั มำแล้ว
▪ รับหรือเรียกร้องกำรจ่ำยเงิน กำรบริจำคเงินสด ค่ำนำยหน้ำ ของขวัญ กำรเดินทำง กำรเชิญชวน หรือสิง่
ทีท่ ำให้พอใจในรูปแบบอื่นใดจำกบุคคลภำยนอกทีท่ รำบหรือสงสัยว่ำจะคำดหวังควำมได้เปรียบอันมิควร
ได้จำกสิง่ ดังกล่ำว
▪ จ่ำยค่ำอำนวยควำมสะดวกในรูปแบบใดก็ตำมแก่ผู้แทนข้ำรำชกำร ตัวแทน หรือคนกลำง เพื่ออำนวย
ควำมสะดวกหรือเร่งรัดระเบียบปฏิบตั ปิ ระจำวัน
หำกพนัก งำนพบว่ำตนอยู่ใ นสถำนกำรณ์ พเิ ศษ ด้ว ยควำมกลัวว่ำจะเป็ นอันตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำย หรือ
เสรีภำพของตน และไม่มหี นทำงอื่นใดนอกจำกยอมจำนนต่อควำมพยำยำมกรรโชกทรัพย์ พนักงำนควร
ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนที่เห็นว่ำจำเป็ นภำยใต้สถำนกำรณ์นัน้ เพื่อปกป้ องตัวเอง อย่ำงไรก็ดี พนักงำนต้อง
รำยงำนควำมพยำยำมกระทำทุจริต หรือใช้อิทธิ พลต่อ ผู้บงั คับบัญชำโดยตรงโดยเร็ว ที่สุ ดเท่ำที่จะท ำได้
จำกนัน้ ผูบ้ งั คับบัญชำจะมีหน้ำทีป่ ระสำนงำนให้มกี ำรตอบโต้ทเ่ี หมำะสมต่อเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
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ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
กำรแลกเปลีย่ นของขวัญทำงธุรกิจและกำรรับกำรเลี้ยงรับรองบริษทั สำมำรถมีบทบำทสำคัญในกำรสร้ำงหรือ
รักษำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจได้ อย่ำงไรก็ตำม กำรเสนอหรือรับของขวัญหรือกำรเชิญชวนอันไม่ส มควร
โดยเฉพำะด้วยเจตนำให้มอี ทิ ธิพลต่อผลลัพธ์ของรำยกำรธุรกิจหรือให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรียบอันมิควรได้
เป็ นกำรตอบแทน ถือเป็ นกำรกระทำทีต่ อ้ งห้ำม
กำรรับของขวัญ ส่วนลด ควำมช่วยเหลือ หรือบริกำรต่ำงๆ จำกลูกค้ำ คู่แข่ง ผูข้ ำย หรือผูใ้ ห้บริกำรปั จจุบนั
หรือผูท้ อ่ี ำจเป็ นลูกค้ำ คู่แข่ง ผูข้ ำย หรือผูใ้ ห้บริกำรเป็ นสิง่ ทีห่ ำ้ มกระทำ หำกผลประโยชน์นนั ้ มีควำมเป็ นไป
ได้ทจ่ี ะมีอทิ ธิพลต่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจของบุคคล
ของขวัญทีส่ ำมำรถรับได้มลี กั ษณะดังนี้
• สมเหตุสมผล
• นำนๆ ครัง้
• ไม่ได้เรียกร้อง
• ไม่ใช่เงินสดหรือรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และ
• ไม่ได้ให้ดว้ ยเจตนำจะชักจูงกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
ท่ำนต้องไม่รบั หรือเสนอควำมบันเทิงหรือกำรเลี้ยงรับรอง เว้นแต่กจิ กรรมดังกล่ำวมีลกั ษณะดังนี้
• อนุ ญำตให้มก
ี ำรหำรือทำงธุรกิจหรือกำรศึกษำระหว่ำงมือ้ อำหำรหรืองำนอีเวนต์ (ผูแ้ ทนบริษทั ต้องเข้ำ
ร่วมมือ้ อำหำรหรืองำนอีเวนต์เช่นว่ำด้วย)
• เป็ นส่วนหนึ่งของควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจทีแ่ ท้จริง
• ไม่มเี จตนำและผูอ
้ ่นื ไม่สำมำรถมองได้ว่ำเป็ นกำรชักจูงกำรตัดสินใจทำงธุรกิจอย่ำงไม่สมควร
• สอดคล้อ งกับ หลัก ปฏิบ ัต ิท ำงอุ ต สำหกรรม กฎหมำยที่ใ ช้บ ัง คับ ทัง้ หมด และนโยบำยและระเบีย บ
ปฏิบตั งิ ำนของบริษทั
• ไม่มม
ี ูลค่ำหรือปริมำณมำกเกินไป ตำมที่ให้คำจำกัดควำมไว้ในเอกสำรระเบียบปฏิบตั งิ ำนของท้องถิน่
และ
• จะไม่ทำให้บริษท
ั ลำบำก หำกมีกำรเปิ ดเผยต่อประชำชนทัวไป
่
ในกรณีทก่ี ฎหมำยท้องถิน่ หรือนโยบำยภำยในของหน่วยงำนกำหนดให้มีกระบวนกำร/กำรควบคุมทีเ่ ข้มงวด
มำกขึน้ ก็จะต้องปฏิบตั ติ ำมกระบวนกำร/กำรควบคุมทีเ่ ข้มงวดมำกขึน้ ดังกล่ำว
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การติ ดต่อกับเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
พนักงำนของเอปสันจะไม่ใช้เงิน ทรัพยำกร หรือสิง่ อำนวยควำมสะดวก ไม่ว่ำของตนเองหรือบริษทั ในกำร
จ่ำยหรือบริจำคเพื่อจูงใจเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้ทำกำรตัดสินใจโดยตรงหรือโดยอ้อมว่ำจะติดต่อธุรกิจกับเรำ
หรือไม่ หรือเพือ่ ให้มอี ทิ ธิพลต่อกำรตัดสินใจทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อเอปสัน
นอกจำกหลักกำรอื่นๆ ทีไ่ ด้กำหนดไว้ในนโยบำยนี้ ท่ำนต้องดำเนินกำรดังนี้
▪ ไม่บริจำคเงินสนับสนุนทำงกำรเมืองให้แก่พรรคกำรเมือง องค์กร หรือผูส
้ มัครรับเลือกตัง้
▪ ไม่เสนอหรือช่วยจัดหำข้อเสนอกำรจ้ำงงำนให้แก่บุตรธิดำหรือญำติของเจ้ำหน้ำทีข
่ องรัฐ ไม่ว่ำจะเป็ นกำร
จ้ำงงำนกับเอปสันหรือองค์กรอื่น
▪ มีควำมรอบคอบในกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำทีข
่ องรัฐผูส้ ำมำรถมีอทิ ธิพลต่อกำรตัดสินใจทีอ่ ำจเป็ นประโยชน์
ต่อธุรกิจ และอ่อนไหวต่อกำรรับสินบน
▪ รับ รองว่ ำ กำรปฏิส ม
ั พันธ์ทงั ้ หมดกับนักกำรเมือ งและเจ้ำหน้ ำที่ของรัฐ ด ำเนิ นไปในลักษณะที่ยึด ถือ
นโยบำยนี้และปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ปวง
▪ ขอควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผูจ้ ด
ั กำรก่อนจะว่ำจ้ำงนักกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐปั จจุบนั หรืออดีต
นักกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ เพือ่ มำทำหน้ำทีเ่ ป็ นตัวแทนหรือทีป่ รึกษำให้กบั เอปสัน
การว่าจ้างบุคคลภายนอก
บริษทั อำจต้องรับผิดชอบต่อกำรกระทำของบุคคลภำยนอก (เช่น ผู้ผลิต ตัวแทน ผู้รบั จ้ำง ผู้ขำย หุ้นส่วน
กิจกำรร่วมค้ำ) ที่กระทำกำรแทนบริษทั ดังนัน้ จะต้องใช้ควำมระมัดระวัง เพื่อรับรองไม่ให้บุคคลภำยนอก
ดังกล่ำวมีสว่ นร่วมหรือพยำยำมมีสว่ นร่วมในกำรทุจริตในรูปแบบใดก็ตำม
ท่ำนจะดำเนินกำรดังนี้
▪ รับรองว่ำบุคคลภำยนอกรำยใหม่ (หรือบุคคลภำยนอกทีไ่ ด้รบ
ั กำรต่อสัญญำ) ผูใ้ ห้บริกำรเพือ่ หรือในนำม
ของบริษทั ตกลงตำมสัญญำว่ำจะยอมปฏิบตั ติ ำมหลักกำรทีก่ ำหนดในนโยบำยนี้
▪ ดำเนินกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับกำรจ้ำงบุคคลภำยนอกรำยใหม่ เพื่อ
รับรองว่ำไม่มกี ำรทุจริต ซึ่งอำจรวมถึงกำรสืบค้นฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรให้สนิ บนและรำยชื่อ
บุคคลทีถ่ ูกกำหนด (sanctions lists) และค้นหำควำมสัมพันธ์กบั เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ ผลกำรตรวจสอบเพื่อ
ทรำบข้อเท็จจริงจะต้องบันทึกเป็ นข้อมูลอย่ำงเหมำะสม
▪ ดำเนินกำรตรวจสอบเพือ
่ ทรำบข้อเท็จจริงซ้ำทุกๆ ปี สำหรับควำมสัมพันธ์กบั บุคคลภำยนอกทีย่ งั ดำเนิน
ต่อเนื่อง หรือควำมสัมพันธ์ทย่ี งั ไม่เคยตรวจสอบมำก่อน

(คำแปล)

การบริ จาคเพื่อการกุศล
เอปสันสนับสนุ นกิจกำรเพื่อสังคมและชุมชนที่เรำประกอบธุรกิจอยู่ กำรบริจำคและกำรสนับสนุ นเพื่อกำร
กุศลทีม่ ขี น้ึ ด้วยเงินหรือทรัพยำกรของบริษทั ต้องมีควำมเหมำะสมและจริงใจ
กำรบริจำคเพือ่ กำรกุศลสำมำรถบริจำคให้แก่องค์กรกำรกุศลไม่แสวงหำผลกำไรซึ่งเป็ นทีย่ อมรับเท่ำนัน้ โดย
กำรบริจำคทัง้ หมดต้องมีลกั ษณะดังนี้
▪ โปร่งใสและมีกำรบันทึกอย่ำงเหมำะสมในสมุดและบันทึกของบริษท
ั และ
▪ เป็ นไปตำมกฎหมำยหรือระเบียบท้องถิน
่ หรือนโยบำยภำยในของบริษทั
กำรบริจำคต้องไม่มลี กั ษณะดังนี้
▪ บริจำคให้บุคคลหรือบริจำคเป็ นเงินสด
▪ บริจำคให้เมื่อเจ้ำหน้ำทีข
่ องรัฐร้องขอเป็ นสิง่ จูงใจหรือรำงวัลสำหรับกำรกระทำกำรอันไม่สมควร หรือ
▪ บริจำคเป็ นรำงวัล สำหรับกำรได้ม ำหรือ รัก ษำไว้ซ่ึงควำมได้เ ปรียบ หรือ มีอ ิทธิพ ลต่อ กำรตัดสินใจซึ่ง
อำนวยประโยชน์แก่เอปสัน หรือเพื่อจุดประสงค์ทไ่ี ม่เหมำะสมอื่นใด
4.
สัญญาณเตือนภัย
มีปัญหำหลำยประกำรที่เรำควรดำเนินกำรตรวจสอบเพิม่ เติมว่ำรำยกำรหรือควำมสัมพันธ์ใดๆ นัน้ อำจมี
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตหรือไม่
ท่ำนต้องระมัดระวังเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ดงั นี้
• มีขอ
้ เสนอแนะว่ำจำเป็ นต้องมีเงินจำนวนหนึ่งสำหรับกำร “ปิ ดดีล” “ได้ทำธุรกิจ” ฯลฯ หรือว่ำพวกเขำ
สำมำรถเลีย่ ง “ระเบียบรำชกำร” หรือ “เร่งรัด” กระบวนกำรธุรกิจปกติได้
• มีคำขอให้มก
ี ำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำทีผ่ ดิ ปกติ หรือเบีย้ รำงวัลเกีย่ วกับผลกำรปฏิบตั งิ ำนหรือค่ำนำยหน้ำ
• มีคำขอให้มก
ี ำรจ่ำยเงินสดหรือในประเทศอื่น (ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับบริกำรที่ให้บริกำรอยู่) หรือด้วยวิธที ่ี
ผิดปกติหรือยุ่งยำก เช่น กำรจ่ำยเงินไปยังบัญชีในต่ำงประเทศ
• มีก ำรให้ส ิน บนอย่ ำ งแพร่ ห ลำยในประเทศที่ เ ป็ น ส่ ว นเชื่อ มต่ อ กับ รำยกำรหรือ ควำมสัม พัน ธ์อ ย่ ำ งใด
โดยเฉพำะ (บุคคลภำยนอกตัง้ อยู่ในประเทศดังกล่ำวหรือรำยกำรเกี่ยวข้องกับประเทศนัน้ ) ตำมดัชนีช้ี
วัดภำพลักษณ์ปัญหำคอร์รปั ชัน (Corruption Perception Index – CPI) ตำมทีอ่ งค์กรเพื่อควำมโปร่งใส
นำนำชำติทำกำรประเมินผลทุกปี
• กำรจ่ำยเงินให้บุคคลภำยนอกอย่ำงคลุมเครือหรือไม่มก
ี ำรรำยงำน ซึง่ ทำขึน้ ในนำมของบริษทั
• กำรไม่มข
ี อ้ ตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรประกอบกำรจ่ำยเงินทีร่ อ้ งขอ
• สัญญำณของควำมสัมพันธ์ทใ่ี กล้ชด
ิ ผิดปกติกบั เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ หรือ
• กำรปฏิเสธไม่ยอมรับรองกำรปฏิบต
ั ติ ำมนโยบำยนี้

(คำแปล)

หำกท่ ำ นประสบเหตุ ก ำรณ์ ท่ีอ ำจเป็ น ปั ญ หำตำมรำยกำรข้ำ งต้น ท่ ำ นควร (1) พิจ ำรณำว่ ำ จ ำเป็ น ต้อ ง
ดำเนินกำรสืบสวนและกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยเพิม่ เติมหรือไม่ และ/หรือ
(2) ยื่นเรื่องไปยังผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรงของท่ำน และ/หรือ ฝ่ ำยกฎหมำย
5.
การรายงานความกังวล
ท่ำนได้รบั กำรคำดหวังให้รำยงำนกำรปฏิบตั ผิ ดิ นโยบำยหรือกรณีทอ่ี ำจเป็ นกำรปฏิบตั ผิ ดิ นโยบำยนี้ แม้ว่ำ
กำรปฏิบตั ผิ ดิ นโยบำยดังกล่ำวจะไม่เกี่ยวข้องกับท่ำนโดยตรง บริษทั ห้ำมมิให้มกี ำรแก้แค้นหรือกำรเลือก
ปฏิบตั ติ ่อผูใ้ ดก็ตำมทีแ่ จ้งหรือช่วยส่งเรื่องควำมกังวลเกีย่ วกับกำรดำเนินธุรกิจทีแ่ ท้จริง
หำกท่ำนมีขอ้ สงสัยหรือควำมกังวลเกี่ยวกับนโยบำยนี้หรือพฤติกรรมที่ผดิ จรรยำบรรณอื่นใด ให้หำรือกับ
ผูบ้ งั คับบัญชำของท่ำนเป็ นอย่ำงแรก หำกท่ำนรูส้ กึ ไม่สะดวกใจที่จะหำรือกับผู้บงั คับบัญชำของท่ำน ท่ำน
ค ว ร ร ำ ย ง ำ น ค ว ำ ม กั ง ว ล ข อ ง ท่ ำ น ผ่ ำ น แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม Epson Speak UP! ไ ด้ ที่
www.EpsonSpeakUP.ethicspoint.com

