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1.  วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขต 

Gates Industrial Corporation plc และบรษัิทในเครอืทเีกยีวขอ้ง (“Gates” หรอื “บรษัิทฯ”) 
ยดึมนัทจีะรักษามาตรฐานดา้นจรยิธรรมและกฎหมายในระดบัสงูสดุเอาไว ้  ดว้ยเหตนัุน 
เราเพยีรพยายามทจีะปฏบิตัติามตวับทและเจตนารมณ์ของของหน่วยงานกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ
ระดบันานาชาตทิกํีาลงัเตบิโตขนึ และหลกีเลยีงการกระทําซงึอาจนําไปสูภ่าพลกัษณ์ทไีมเ่หมาะสม 
วตัถปุระสงคข์องนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติของ Gates (“นโยบาย”) 
ก็เพอืใหแ้น่ใจวา่เราทําไดต้รงตามมาตรฐาน   
 
นโยบายนหีา้มการเสนอ สญัญา มอบให ้ หรอือนุญาตใหส้งิของทมีมีลูคา่แกบ่คุคลใดก็ตาม 
รวมถงึเจา้หนา้ทขีองรัฐ เพอืสรา้งอทิธจิงูใจเขาหรอืเธอผา่นการตดิสนิบนในรปูแบบใดก็ตาม  
ซงึยงัเป็นการละเมดินโยบายของบรษัิทฯ ในการรับหรอืยอมรับสงิของทมีมีลูคา่ใด ๆ 
ก็ตามเพอืแลกเปลยีนกบัการใชอ้ทิธพิลจงูใจ  
 
นโยบายนอีอกแบบมาเพอืใหคํ้าแนะนําพเิศษถงึวธิหีลกีเลยีงความเสยีงของการทจุรติ 
และยดึมนักบัมาตรฐานดา้นจรยิธรรมในระดบัสงูของบรษัิทฯ  
ไมว่า่การกระทํานันจะไดรั้บอนุญาตภายใตน้โยบายฉบบันหีรอืไม ่
แตก่็มกัจะขนึอยูก่บัขอ้เท็จจรงิและสถานการณ์บางอยา่งดว้ยเสมอ 
แมว้า่โยบายนจีะมเีจตนาเพอืใหคํ้าแนะนําพนืฐานก็ตาม 
ก็ไมส่ามารถคาดเดาคําถามทงัหมดทเีกดิขนึภายในพนืทนีไีด ้ ดงันัน 
คณุควรขอคําแนะนําจากผูจั้ดการของคณุ หรอืจากแผนกกฎหมายของ Gates 
หากคณุไมแ่น่ใจวา่การกระทํานันอาจจะละเมดินโยบายน ี
 
ไมเ่พยีงเทา่นัน 
เราตอ้งมคีวามระแวดระวงัและไมห่ยดุทจีะเรยีนรูถ้งึความเสยีงของการทจุรติทเีราตอ้งประสบในธรุกิ
จในธรุกจิตา่ง ๆ และทําเลทตีงัอนัหลากหลายของเรา 
นโยบายนมีเีจตนาเพอืใหเ้ป็นตน้แบบของการพัฒนานโยบายและขนัตอนวธิกีาร 
ซงึจัดทําขนึใหเ้หมาะสมกบัความเสยีงเหลา่นันโดยเฉพาะทเีราไดร้ะบเุจาะจงและตอ้งเผชญิ 
 
2.  กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ 

พระราชบญัญัต ิForeign Corrupt Practices Act (“FCPA”) และพระราชบญัญัต ิUK Bribery Act 
2010 (พระราชบญัญัต ิ “UK Bribery Act”) สนธสิญัญาระหวา่งประเทศอยา่งเชน่ 
อนุสญัญาตอ่ตา้นการทจุรติของ OECD และอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติ 
และกฎหมายของหลาย ๆ ประเทศทอีอกแบบมาเพอืป้องกนัการทจุรติสาธารณะ 
และการตดิสนิบนทางการคา้ บรษัิทฯ 
ใหคํ้ามนัทจีะประกอบธรุกจิโดยยดึมนัตอ่กฎหมายและสนธสิญัญาดงักลา่วนัน 
 

2.1 พระราชบญัญตั ิForeign Corrupt Practices Act 

พระราชบญัญัต ิ FCPA มขีอ้กําหนดหา้มมใิชบ้รษัิทและเจา้หนา้ท ี กรรมการ ลกูจา้ง 
และผูแ้ทนของบรษัิทให ้ สญัญา หรอืเสนอสงิทมีมีลูคา่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 
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ใหก้บัเจา้หนา้ทขีองรัฐตา่งประเทศดว้ยเจตนาใหไ้ดม้าหรอืรักษาไวโ้อกาสทางธรุกจิ 
หรอืไดรั้บผลประโยชนท์างธรุกจิอยา่งไมเ่หมาะสม “เจา้หนา้ทขีองรัฐตา่งประเทศ” 
เป็นคํานยิามอยา่งกวา้ง ๆ ซงึรวมหน่วยงานรัฐ รัฐวสิาหกจิ และองคก์รระหวา่งประเทศ  
ไมจํ่าเป็นวา่โอกาสทางธรุกจิซงึไดรั้บมาหรอืรักษาไวไ้ดต้อ้งคูก่บัรัฐบาลของรัฐตา่งประเทศจงึจะนํา
พระราชบญัญัต ิFCPA มาบงัคบัใชไ้ด ้
 
พระราชบญัญัต ิ FCPA ยงัไดกํ้าหนดใหบ้รษัิท (1) บนัทกึบญัชแีละจัดทําบนัทกึตา่ง ๆ 
ซงึสะทอ้นธรุกรรมและการจําหน่ายบญัชทีรัพยส์นิอยา่งถกูตอ้งตรงตามจรงิ (2) 
เพอืรักษาระบบควบคมุภายในทางบัญชทีมีปีระสทิธภิาพไว ้
 

2.2 พระราชบญัญตั ิUK Bribery Act 2010 

พระราชบญัญัต ิ UK Bribery Act ระบสุกีารกระทําทเีป็นความผดิทางอาญาดงัน ี (1) 
การเสนอใหส้นิบน (2) การรอ้งขอหรอืไดรั้บสนิบน (3) 
การตดิสนิบนเจา้หนา้ทขีองรัฐของรัฐบาลตา่งชาต ิ และ (4) 
ความลม้เหลวของบรษัิทในการป้องกนัการตดิสนิบนภายใตช้อืบรษัิทเอง  
 
คํานยิามของการตดิสนิบนภายใตพ้ระราชบญัญัต ิ UK Bribery Act นันกวา้งมาก 
ครอบคลมุผลประโยชนท์างการเงนิและผลประโยชนอ์นื ๆ ทถีกูเสนอหรอืถกูมอบใหก้บัผูใ้ดก็ตาม 
ไมต่า่งจากพระราชบญัญัต ิ FCPA พระราชบญัญัต ิ UK Bribery Act 
ก็มบีทบญัญัตทิไีมเ่พยีงหา้มจา่ยเงนิหรอืมอบของกํานัลใหโ้ดยตรงแกบ่คุคลภายนอก 
แตย่งัหา้มจา่ยเงนิหรอืมอบของกํานัลใหใ้นนามของบรษัิทฯ อกีดว้ย 
 
3.  ความประพฤตติอ้งหา้ม 

3.1 การตดิสนิบน  

ไมว่า่จะอยูใ่ตส้ถานการณ์ใดก็ตาม Gates กรรมการ เจา้หนา้ท ี หรอืลกูจา้งก็ไมอ่าจให ้
(หรอืสญัญาจะให ้ เสนอจะให ้ หรอือนุญาตใหม้อบให)้ 
สงิทมีมีลูคา่แกบ่คุคลใดก็บคุคลหนงึโดยตรงหรอืโดยออ้ม 
เพอืวตัถปุระสงคใ์นการใหไ้ดม้าหรอืรักษาโอกาสทางธรุกจิ 
หรอืไดรั้บผลประโยชนท์างธรุกจิทอียา่งไมเ่หมาะสม 
หรอืเพอืสรา้งอทิธพิลเหนอืการตดัสนิใจทางธรุกจิอยา่งไมเ่หมาะสม หา้มมใิหล้กูจา้งทกุคนรับ 
หรอืยนิยอมใหม้กีารรับสงิทมีมีลูคา่ซงึมอบใหแ้กล่กูจา้งดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืสรา้งอทิธพิลเหนอืการ
ตดัสนิใจทางธรุกจิ 
หรอืในกรณีซงึลกูจา้งตกอยูภ่ายฐานะหรอืถกูมองวา่มพัีนธะจะตอ้งตอบแทนแกผู่ท้มีอบให ้
 
การหา้มนไีมจํ่ากดัเพยีงแตก่ารจา่ยเงนิใหเ้จา้หนา้ทขีองรัฐอยา่งไมเ่หมาะสม 
ใหนํ้าขอ้หา้มนไีปบงัคบัใชไ้มว่า่ผูรั้บหรอืผูใ้หเ้ป็นจะปฏบิตังิานในภาครัฐหรอืภาคเอกชนก็ตาม  
 



 

 3 ปรับปรงุลา่สดุ:  เมษายน 2019 

3.1.1 สงิทมีมีลูคา่  

“สงิทมีมีลูคา่” มคีวามหมายไมใ่ชแ่คต่วัเงนิ เพราะยงัรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง หุน้ 
การบรจิาคเพอืสาธารณกศุล การมสีว่นรว่มทางการเมอืง คา่เดนิทาง การตอ้นรับ 
สนัทนาการความบนัเทงิ ของกํานัล สว่นลดซงึยงัไมอ่อกสูส่าธารณะ ขอ้เสนอจา้งงาน 
การรับรองการชาํระหรอืการยกหนใีห ้ การให ้ เสนอให ้
หรอืยอมรับสงิทมีมีลูคา่เพอืวตัถปุระสงคท์จีะกระทําละเมดินโยบายนอียา่งไมเ่หมาะสม 
 

3.1.2 โดยตรงหรอืโดยออ้ม  

บรษัิทฯ ไมส่ามารถกระทําการผา่นตวักลางซงึเป็นบคุคลภายนอก ซงึบรษัิทฯ 
เองไมอ่นุญาตใหทํ้าเชน่นัน ดว้ยเหตนุเีอง การละเมดินโยบายนจีะเกดิขนึหากมกีารจา่ยเงนิ 
เสนอหรอืสญัญาจะจา่ยเงนิใหต้วักลางซงึเป็นบคุคลภายนอกเมอืคณุทราบหรอืมเีหตผุลทจีะทราบว่
าเงนิทังหมดหรอืเพยีงบางสว่นจะไปถงึบคุคลใดบคุคลหนงึโดยมวีตัถปุระสงคซ์งึตอ้งหา้มตามนโยบ
ายน ี 
 
ตวักลางซงึเป็นบคุคลภายนอกนันรวมถงึ แตไ่มจํ่ากดัเพยีง ผูแ้ทน ทปีรกึษา ผูแ้ทนจําหน่าย 
ผูค้า้ปลกี นายหนา้ ตวัแทน และหุน้สว่นของกจิการรว่มคา้ 
ผูแ้ทนของลกูคา้ก็ถอืวา่เป็นตวักลางซงึเป็นบคุคลภายนอกตามวตัถปุระสงคข์องนโยบายน ี
 
เนอืงจากมคีวามเสยีงภายใตก้ฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ เมอืบคุคลภายนอกทํางานใหก้บับรษัิทฯ 
ในตา่งประเทศ ตามขอ้ 5 
ของนโยบายนไีดกํ้าหนดขนัตอนเฉพาะซงึออกแบบมาเพอืป้องกนัและตรวจจับการประพฤตมิชิอบซึ
งเกยีวพันกบัการทจุรติ ทกีระทําโดยบคุคลภายนอกซงึทํางานใหก้บั Gates  
 

3.2 การจา่ยคา่อํานวยความสะดวก 

"การจา่ยคา่อํานวยความสะดวก" คอื 
การจา่ยเงนิจํานวนเล็กนอ้ยใหเ้จา้หนา้ทขีองรัฐเพอืใหเ้กดิผลหรอืเรง่รัดการปฏบิตังิานของทางราชก
ารซงึเป็นหนา้ทปีระจําและไมเ่กยีวกบัการตดัสนิใจ 
การจา่ยคา่อํานวยความสะดวกนยีงัไมร่วมถงึการจา่ยเงนิทรัีฐกําหนดใหจ้า่ยแกห่น่วยงานของรัฐโดย
ตรง  การจา่ยคา่อํานวยความสะดวกเป็นสงิทหีา้มกระทําภายใตน้โยบายน ี
 

3.3 การจดัทาํบนัทกึไมถ่กูตอ้งเหมาะสม 

เพอืทจีะมนัใจวา่ไดป้ฏบิัตติามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ 
ธรุกรรมทางธรุกจิทงัหมดจงึตอ้งถกูบนัทกึไวอ้ยา่งครบถว้นและถกูตอ้งในสมดุบญัชรีายวนั เอกสาร 
และบญัชใีหส้อดคลอ้งตามขนัตอนวธิกีารปฏบิตัใินการบญัชมีาตรฐานของบรษัิทฯ 
 
Gates หา้มโดยเปิดเผยมลิกูจา้งของบรษัิทกระทําดงัน ี (1) 
สรา้งรายการอนัเป็นเท็จหรอืเป็นการชนํีาใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในสมดุบญัชรีายวนัของบรษัิทฯ 
รวมถงึรายการซงึไมอ่าจชใีหเ้ห็นถงึธรุกรรมทไีมเ่หมาะสมได ้ (อาท ิ
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เงนิคา่ตอบแทนและการตดิสนิบน) (2) 
ทํารายการซงึเป็นเท็จเพอือําพรางซอ่นเรน้ธรุกรรมทไีมเ่หมาะสม หรอื (3) 
ไมส่ามารถบนัทกึการชาํระเงนิซงึจา่ยโดยหรอืจา่ยใหก้บับรษัิทฯ 
ใบเสร็จทใีชเ้ป็นเอกสารประกอบการขอเบกิเงนิคา่ใชจ้า่ยควรแสดงคา่ใชจ้า่ยทขีอเบกิอยา่งถกูตอ้ง  
 
รายการเงนิสดทเีกยีวกบัธรุกรรมของ Gates 
ซงึยงัไมม่กีารบนัทกึโดยอาศยัขอ้ยกเวน้ในขอ้กําหนดเกยีวกบัเงนิสดยอ่ยตามปกตหิรอืตามทกีฎหม
ายกําหนด เป็นสงิทตีอ้งหลกีเลยีง การจัดหาเงนิทนุและทรัพยส์นิทคีวามลับ 
ไมอ่าจแยกประเภทบญัชไีด ้ หรอืยงัไมถ่กูบนัทกึ (“เงนิทนุสําหรับตดิสนิบนเจา้หนา้ท”ี) 
เป็นสงิตอ้งหา้ม 
 
4. ของกาํนลั สนัทนาการความบนัเทงิ และการตอ้นรบั 

ในบางครัง การเสนอใหข้องกํานัลแกล่กูคา้ ซพัพลายเออร ์ หรอืสมาคมธรุกจิการคา้อนื ๆ 
อาจมคีวามเหมาะสมในแงก่ารกระชบัความสมัพันธท์างธรุกจิใหเ้ขม้แข็งขนึ 
ของกํานัลในลกัษณะดงักลา่วไดรั้บอนุญาต การมอบของกํานัลซงึตรงกบัขอ้แนะนําดงัตอ่ไปน ี
และการปฏบิตัติามนโยบายของกํานัลซงึหาไดจ้ากเว็บไซตข์องแผนกกฎหมายของ Gates 
รวมทงักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทเีกยีวขอ้งดว้ย 
 

4.1 คาํนยิาม  

4.1.1 ของกาํนลั สนัทนาการความบนัเทงิ และการตอ้นรบัคอือะไร 

ทงัหมดนันรวมถงึการรับหรอืเสนอใหข้องกํานัล มอือาหาร 
หรอืของทรีะลกึเพอืแสดงความชนืชมและการขอบคณุ 
หรอืการเชญิใหเ้ขา้รว่มหรอืจา่ยเงนิคา่เขา้รว่มกจิกรรม งานกจิกรรม การเดนิทาง 
หรอืงานสงัสรรคท์างสงัคมอนื ๆ ของกํานัล สนัทนาการความบนัเทงิ 
และการตอ้นรับดว้ยวตัถปุระสงคท์เีหมาะสม (ดดูา้นลา่ง) 
และมสีาระสําคญัทเีชอืมโยงกบัธรุกจิของบรษัิทฯ เป็นสงิทไีดรั้บอนุญาตภายใตน้โยบายน ี
 

4.1.2 การมอบใหห้รอืจดัหาของกาํนลั สนัทนาการความบนัเทงิ 
และการตอ้นรบัดว้ยวตัถปุระสงคอ์นัไมเ่หมาะสมไดแ้กอ่ะไรบา้ง   

ไมว่า่สถานการณ์จะเป็นอยา่งไร การมอบใหห้รอืจัดหาของกํานัล สนัทนาการความบนัเทงิ 
หรอืการตอ้นรับซงึมแีรงจงูใจเป็น “วตัถปุระสงคอ์นัไมเ่หมาะสม” 
โดยประสงคท์จีะสรา้งอทิธพิลในทางทไีมเ่หมาะไมค่วรเหนอืบคุคลหรอืนติบิคุคล (อาท ิ ลกูคา้ 
ผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร ซพัพลายเออร ์ ผูท้อีาจจะเป็นลกูคา้ หรอืเจา้หนา้ทขีองรัฐ 
(ตามนยิามดา้นลา่ง) เพอืใชตํ้าแหน่งหนา้ทขีองเขาหรอืเธอสงัการธรุกจิโดยขดัตอ่กฎหมาย 
หรอืคาดหวงัวา่จะไดรั้บบางสงิบางอยา่งตอบแทนอยา่งไมเ่หมาะสม 
การมอบใหห้รอืจัดหาของกํานัล สนัทนาการความบนัเทงิ หรอืการตอ้นรับแกต่วักลาง (อยา่งเชน่ 
ผูรั้บเหมา ผูก้ระจายสนิคา้ หรอืบคุคลภายนอก) 
ดว้ยวตัถปุระสงคอ์นัไมเ่หมาะสมซงึเกยีวขอ้งสมัพันธก์บัธรุกจิของ Gates 
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เป็นการกระทําซงึยอมรับไมไ่ดโ้ดยเด็ดขาด การใหค้วามชว่ยเหลอืจัดการ (หรอืจา่ยชดเชย) 
แกต่วักลางซงึเป็นผูท้มีอบใหห้รอืจัดหาของกํานัล สนัทนาการความบนัเทงิ 
หรอืการตอ้นรับแกล่กูคา้หรอืเจา้หนา้ทขีองรัฐดว้ยวตัถปุระสงคอ์นัไมเ่หมาะสมก็นับเป็นการกระทําซึ
งไมเ่ป็นทยีอมรับเชน่เดยีวกนั 
 

4.1.3 วตัถปุระสงคอ์นัเหมาะสมในการมอบใหห้รอืจดัหาของกาํนลั 
สนัทนาการความบนัเทงิ หรอืการตอ้นรบัคอือะไรบา้ง 

การเสนอใหห้รอืจัดหาของกํานัล สนัทนาการความบนัเทงิ หรอืการตอ้นรับแกล่กูคา้ ซพัพลายเออร ์
หรอืสมาคมธรุกจิอนื ๆ หรอืการรับขอ้เสนอเชน่นันอาจไดรั้บอนุญาตใหทํ้าได ้ และเขา้เกณฑ ์
“วตัถปุระสงคอ์นัเหมาะสม” หากการกระทํานัน (ก) สอดคลอ้งตรงตามขอ้กําหนดอนื ๆ 
ของนโยบายฉบบัน ี และนโยบายของ Gates และ (ข) มเีจตนาเพอืกระชบัความสมัพันธท์างธรุกจิ 
หรอืเพอืสาธติผลติภณัฑห์รอืบรกิารเกยีวกบั Gates  
 

4.1.4 นโยบายนใีหนํ้ามาใชก้บัเจา้หนา้ทขีองรฐัเทา่นนัหรอืใชห่รอืไม ่

ไมใ่ช ่ นโยบายนใีชบ้งัคบักบัการเสนอใหห้รอืจัดหาของกํานัล สนัทนาการความบนัเทงิ 
หรอืการตอ้นรับแกเ่จา้หนา้ทขีองรัฐ 
และนติบิคุคลทไีมใ่ชห่น่วยงานรัฐตลอดจนกระทงัลกูจา้งขององคก์รดงัทกีลา่วมา 
และในกรณีซงึลกูจา้งของ Gates รับขอ้เสนอเชน่นัน แตถ่งึอยา่งไรก็ตาม 
นโยบายมขีอ้กําหนดเพมิเตมิอนัเกยีวกบัการเสนอใหท้กีลา่วขา้งตน้โดยเฉพาะในขอ้ท ี4.3 
 

4.2 คาํแนะนําทวัไป 

ของกํานัล สนัทนาการความบนัเทงิ 
หรอืการตอ้นรับสําหรับลกูคา้ทงัหมดนันไดรั้บอนุญาตเฉพาะกรณีซงึ (ก) มวีตัถปุระสงคอ์นัเหมาะสม 
(ข) มจํีานวนทสีมควรตอ่เหตแุละผล (ค) จัดทําเป็นเอกสารอยา่งเหมาะสมดงัทอีธบิายดา้นลา่งนี 
ของกํานัล สนัทนาการความบนัเทงิ 
และการตอ้นรับทจัีดหาสําหรับเจา้หนา้ทขีองรัฐจะมขีอ้กําหนดเพมิเตมิ ทอีธบิายในขอ้ 4.3 
ดา้นลา่งน ี
  

4.2.1 การประเมนิวตัถปุระสงค ์

คณุตอ้งประเมนิวา่ภาพซงึปรากฎตอ่สายตาของบคุคลภายนอกทมีใีจเป็นธรรม ของกํานัล 
สนัทนาการความบนัเทงิ หรอืการตอ้นรับนันทําดว้ยวตัถปุระสงคอ์นัไมเ่หมาะสมหรอืไม ่
ยกตวัอยา่งเชน่ เมอืดจูากชว่งเวลา 
ดเูหมอืนวา่ในสายตาของบคุคลภายนอกนันการมอบใหห้รอืจัดหาของกํานัล 
สนัทนาการความบนัเทงิ 
หรอืการตอ้นรับในระหวา่งทมีกีารชว่งเจรจาขายสนิคา้ไมไ่ดทํ้าดว้ยวตัถปุระสงคอ์นัไมเ่หมาะสม 
เฉพาะวตัถปุระสงคอ์นัเหมาะสมเทา่นันทถีอืวา่เป็นวตัถปุระสงคท์จีะอนุมตัใิหใ้หห้รอืรับได ้
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4.2.2 จาํนวนทเีหมาะสม 

ของกํานัล สนัทนาการความบนัเทงิ หรอืการตอ้นรับตอ้งสมควรแกเ่หตแุละผลภายใตส้ถานการณ์นัน 
ๆ และไมค่วรสรุุย่สรุา่ยหรอืหรหูราเกนิความจําเป็น 
การรับของกํานัลทเีป็นเงนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสด (อยา่งเชน่ บตัรของขวญั) 
ไมอ่าจทําไดโ้ดยเด็ดขาด ตวัอยา่งของ ของกํานัล สนัทนาการความบนัเทงิ 
หรอืการตอ้นรับซงึมกัจะเป็นทยีอมรับไดนั้น รวมถงึ  
 

a) การรว่มรับประทานอาหารกบัผูท้เีราทําธรุกจิดว้ยเป็นครังคราวและมมีลูคา่ตามสมควร  
 

b) การเขา้รว่มชมการแขง่ขนัและมหรสพบา้งเป็นครังคราว อยา่งเชน่ 
การแขง่กฬีาและละครหรอืภาพยนตร ์และ  

 
c) ของกํานัลทมีมีลูคา่ตามทกํีาหนดไว ้ (อาท ิ

ของทใีชเ้พอืโปรโมทซงึมตีราสญัลกัษณ์ของบรษัิทฯ ตดิอยู)่ 
 

4.2.3 การจดัทาํเอกสาร 

ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยทงัหมดเกยีวกบัของกํานัล สนัทนาการความบนัเทงิ หรอืการตอ้นรับ 
ตอ้งถกูบนัทกึรายการใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง 
และตอ้งบนัทกึใหต้รงตามหลกัการบญัชแีละนโยบายตลอดจนขนัตอนวธิกีารปฏบิตัขิอง Gates 
เมอืจะสง่แบบฟอรม์คา่ใชจ้า่ยการเดนิทางและสนัทนาการความบนัเทงิ 
แบบฟอรม์นันตอ้งอธบิายรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย วตัถปุระสงคอ์นัเหมาะสม ระบชุอื 
และตวัลกูจา้งของบรษัิทผูรั้บ 
 

4.2.4 คาํถามและขนัตอนวธิกีารปฏบิตั ิ

หากคณุมขีอ้สงสยัวา่ ของกํานัล สนัทนาการความบนัเทงิ 
หรอืการตอ้นรับทมีอบหรอืจัดหาใหแ้กล่กูคา้หรอืผูท้คีาดวา่จะเป็นลกูคา้ 
นันเหมาะสมหรอืเป็นสงิหา้มกระทํา โปรดศกึษานโยบายของกํานัล 
หรอืตดิตอ่สอบถามไปทแีผนกกฎหมายของ Gates กอ่นการเสนอทจีะมอบหรอืจัดหาของกํานัล 
สนัทนาการความบนัเทงิ หรอืการตอ้นรับ  
 

4.3 ขอ้กาํหนดเพมิเตมิทใีชบ้งัคบัในกรณีเจา้หนา้ทขีองรฐั 

นโยบายนบีายนหีา้มการจา่ยเงนิสนิบนแกผู่ห้นงึผูใ้ดไมว่า่จะอยูใ่นภาครัฐและเอกชนก็ตาม  
แตถ่งึอยา่งนัน 
เนอืงจากมคีวามเสยีงทเีพมิขนึทงัในแงม่มุของกฎหมายและชอืเสยีงจากการมอบสงิทมีมีลูคา่แกเ่จา้
หนา้ทขีองรัฐ นโยบายนจีงึไดกํ้าหนดขนัตอนวธิกีารปฏบิตัเิพมิเตมิเพอืใชบ้งัคบัในเรอืงของกํานัล 
สนัทนาการความบนัเทงิ หรอืการตอ้นรับสําหรับเจา้หนา้ทขีองรัฐ ของกํานัล 
สนัทนาการความบนัเทงิ หรอืการตอ้นรับดงัทกีลา่วมาขา้งตน้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัในขอ้ 
4.2 
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4.3.1 “เจา้หนา้ทขีองรฐั” นยิามอยา่งกวา้ง ๆ  

“เจา้หนา้ทขีองรัฐ” หมายถงึบคุคลใดก็ตามซงึ (1) ดํารงตําแหน่งในฝ่ายนติบิญัญัต ิ บรหิาร 
หรอืตลุาการจากการเลอืกตงัหรอืแตง่ตงั หรอื (2) 
ปฏบิตังิานราชการในหน่วยงานของรัฐทงัในทอ้งถนิและระดบัประเทศ หรอื (3) เป็นลกูจา้ง ผูแ้ทน 
หรอืเป็นหน่วยงานยอ่ยของรัฐ องคก์ารมหาชน หรอืรัฐวสิาหกจิ 
(รวมถงึบรษัิทธรุกจิซงึเป็นบรษัิททรัีฐเป็นผูถ้อืหุน้ทงัหมดหรอืเพยีงบางสว่น พรรคการเมอืง 
และผูส้มคัรชงิตําแหน่ง) หรอื (4) เป็นเจา้หนา้ทอีงคก์ารมหาชนระหวา่งประเทศ 
 
ตอ่ไปนคีอืบางตวัอยา่งของ "เจา้หนา้ทขีองรัฐ" ภายใตน้โยบายฉบบัน ี

 ลกูจา้งของหน่วยงานรัฐ  
 ลกูจา้งของรัฐวสิาหกจิ 

 ลกูจา้งของบรษัิทมหาชนซงึอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลหรอืรัฐบาลถอืหุน้ใหญ ่

 พนักงานขององคก์รระหวา่งประเทศ อยา่งเชน่ ธนาคารโลก 
กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ หรอืองคก์ารสหประชาชาต ิ 

 แพทยแ์ละพยาบาลในสถานพยาบาลทดํีาเนนิการโดยรัฐบาล 

 เจา้หนา้ทกีติตมิศกัดทิไีมไ่ดรั้บคา่ตอบแทน 
หากเจา้หนา้ทคีนดงักลา่วสามารถมอีทิธพิลเหนอืการวนิจิฉัยชขีาดทางธรุกจิได ้ 

 สมาชกิราชวงศผ์ูถ้อืครองทรัพยส์นิหรอืมสีว่นไดเ้สยีในการบรหิารจัดการอตุสาหกรร
มและบรษัิทซงึรัฐบาลเป็นเจา้ของหรอืกํากบัดแูล  

 พรรคการเมอืงและเจา้หนา้ทขีองพรรค รวมถงึผูล้งสมคัรรับเลอืกตงั 
 
หากคณุมคํีาถามเกยีวกบับคุคลใดซงึควรถกูพจิารณาวา่เป็น “เจา้หนา้ทขีองรัฐ” 
โปรดตดิตอ่ผูจั้ดการของคณุหรอืแผนกกฎหมายของ Gates 
 

4.3.2 ของกาํนลั การเลยีงอาหาร 
และสนัทนาการความบนัเทงิสําหรบัเจา้หนา้ทขีองรฐั 

4.3.2.1 ของกาํนลั การเลยีงอาหาร 
และสนัทนาการความบนัเทงิทไีดร้บัอนญุาต 

บทบญัญัตติอ่ไปนใีชบ้ังคบักบัของกํานัล การเลยีงอาหาร 
และสนัทนาการความบนัเทงิสําหรับเจา้หนา้ทขีองรัฐ 
 
 ของกํานัล การเลยีงอาหาร และสนัทนาการความบนัเทงิจะตอ้งสอดคลอ้งตามขอ้ 4.2 
ของนโยบายน ีและนโยบายเกยีวกบัการจา่ยเงนิชดเชยอนื ๆ ของ Gates 
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 มวีตัถปุระสงคอ์นัเหมาะสม และ  
 

 ตรงตามธรรมเนยีมของประเทศทเีกยีวขอ้ง เหมาะสมกบัโอกาส 
นําไปมอบใหโ้ดยเปิดเผยและโปรง่ใส และ  
 

 ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัประจําทอ้งถนิซงึใชก้บัเจา้หนา้ทขีองรัฐขอ
งประเทศ และ  
 

 ในสว่นของการเลยีงอาหาร สมควรแกเ่หตแุละผลภายใตส้ถานการณ์นัน ๆ 
และไมค่วรสรุุย่สรุา่ยหรอืหรหูราเกนิความจําเป็น และ 
 

 สําหรับของกํานัลและสนัทนาการความบนัเทงิทังหมด 
มมีลูคา่ทางการตลาดรวมไมเ่กนิ 100 ดอลลารส์หรัฐฯ 
ตอ่เจา้หนา้ทขีองรัฐหนงึทา่นในระยะเวลา 6 เดอืน 
และไดรั้บอนุมตัแิลว้ภายใตน้โยบายของกํานัล 

 
ของกํานัลทเีป็นสอืแสดงถงึธรุกจิของ Gates และ/หรอืมตีราสญัลกัษณ์ของ Gates ตดิอยู ่ (อาท ิ
เสอืยดื กระเป๋าผา้ ลกูกอลฟ์ รม่) ตรงตามธรรมเนยีมของประเทศทเีกยีวขอ้ง เหมาะสมกบัโอกาส 
มอบใหโ้ดยเปิดเผยและโปรง่ใส คอืตวัอยา่งของของกํานัลทเีหมาะจะมอบใหก้บัเจา้หนา้ทขีองรัฐ 
หากไมข่ดัตอ่กฎหมายในทอ้งถนิ 
การเลยีงอาหารและสนัทนาการความบนัเทงิทสีอดคลอ้งกบันโยบายเกยีวกบัคา่ใชจ้า่ยในการเลยีงอ
าหารและสนัทนาการความบนัเทงิเพอืการธรุกจิหลาย ๆ ฉบบัของ Gates 
จัดขนึภายในสถานทอีนัเหมาะสมสําหรับเจา้หนา้ทขีองรัฐ หากไมข่ดัตอ่กฎหมายในทอ้งถนิ  
 

4.3.2.2 ของกาํนลั การเลยีงอาหาร 
หรอืสนัทนาการความบนัเทงิทไีมอ่นญุาต 

ไมว่า่สถานการณ์จะเป็นอยา่งไรกต็าม ก็ไมอ่าจมอบของกํานัล การเลยีงอาหาร 
หรอืจัดหาสนัทนาการความบนัเทงิอนัไมเ่หมาะสม ไมเ่พยีงเทา่นัน ของกํานัล การเลยีงอาหาร 
หรอืสนัทนาการความบนัเทงิในประเภทดงัตอ่ไปน ีเป็นสงิตอ้งหา้มตามนโยบายน ี

 ของกํานัลทเีป็นเงนิสด หรอืสงิทมีมีลูคา่เทยีบเทา่เงนิสด (อาท ิ
บตัรกํานัลหรอืบตัรของขวญั) และเงนิคา่จา้ง 
และเงนิชว่ยเหลอืเป็นสงิตอ้งหา้มไมว่า่มลูคา่จะเป็นเทา่ใดก็ตาม 
นยีงัรวมถงึเงนิยมืหรอืการเงนิสํารองจา่ยลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ทขีองรัฐ 
ไมว่า่เจา้หนา้ทขีองรัฐผูนั้นจะมคีวามตงัใจหรอืสามารถจะใชค้นืเงนิยมืกอ้นนันหรอืไม่
ก็ตาม  

 หา้มมใิหข้องกํานัล การเลยีงอาหาร 
หรอืสนัทนาการความบนัเทงิแกส่มาชกิครอบครัวหรอืแขกของเจา้หนา้ทขีองรัฐ  
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 บทบญัญัตใินขอ้ 4.3.2.2 ใหนํ้ามาบงัคบัใชก้บัของกํานัล การเลยีงอาหาร 
หรอืสนัทนาการความบนัเทงิซงึจา่ยโดยใชเ้งนิหรอืแตม้ในบญัชสีะสมไมลข์องลกูจา้
งของ Gates  

4.3.2.3 การเดนิทางและทพีกัสําหรบัเจา้หนา้ทขีองรฐั 

ทปีรกึษาทวัไปของ Gates 
จะตอ้งอนุมัตคิา่เดนิทางทงัหมดทจีา่ยใหเ้จา้หนา้ทขีองรัฐกอ่นเป็นการลว่งหนา้ ศกึษาภาคผนวก ก 
เพอืรับทราบขอ้จํากดัเพมิเตมิเกยีวกบัการเดนิทางและทพัีกสําหรับเจา้หนา้ทขีองรัฐ 
รวมถงึรายการประเภทของขอ้มลูซงึคณุจะตอ้งใสล่งในแบบฟอรม์คําขอ  
 
หา้มเสนอให ้สญัญา อนุญาต หรอืทําขอ้ตกลงเจรจา หรอืขอ้ตกลงสญัญาเกยีวกบัการจา่ยเงนิ 
หรอืจา่ยทดแทนคา่เดนิทางกอ่นไดรั้บอนุมตัจิากแผนกกฎหมายของ Gates และ ผูจั้ดการของคณุ 
การตกลงทางวาจา 
 

4.3.3 ยนืขออนมุตัเิกยีวกบัของกาํนลัและการเดนิทางอนื ๆ   

ของกํานัลและสนัทนาการความบนัเทงิทงัหมด (นอกเหนอืจากการเลยีงอาหาร) 
สําหรับเจา้หนา้ทขีองรัฐจําเป็นตอ้งขออนุมตัลิว่งหนา้ตามนโยบายของกํานัล หา้มมอบให ้ เสนอ 
สญัญา 
หรอือนุมตัใิหม้อบของกํานัลหรอืสนัทนาการความบนัเทงิแกเ่จา้หนา้ทขีองรัฐกอ่นไดรั้บอนุมตัดิงักล่
าว ศกึษาภาคผนวก ข เพอืดบูญัชชีอืประเภทของขอ้มลูทคีณุจะตอ้งการใสไ่วใ้นคําขออนุมตั ิ 
 
5. บคุคลภายนอก 

บรษัิทฯ 
และลกูจา้งอาจตอ้งรับผดิภายใตก้ฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติระหวา่งประเทศจากการกระทําของผูรั้บ
จา้งชว่ง ตวัแทน หุน้สว่น ผูเ้ขา้รว่มในกจิการรว่มคา้ ผูแ้ทนจําหน่าย ตวัแทน ผูค้า้ปลกี ทปีรกึษา 
บรษัิทยอ่ย บรษัิททซีอืกจิการมา ตลอดจนการกระทําอนื ๆ ซงึทําแทนบรษัิทฯ (รวมเรยีกวา่ 
"บคุคลภายนอก") ดงันัน 
คําแนะนําและขนัตอนวธิกีารปฏบิตัซิงึอธบิายดา้นลา่งนใีหนํ้ามาใชก้บัความสมัพันธด์งัทกีลา่วมาทงั
หมด   
 

5.1 การสรา้งความสมัพนัธก์บับคุคลภายนอก 

Gates จะไมร่ว่มทําขอ้ตกลงทางธรุกจิกบับคุคลภายนอก 
จนกวา่จะดําเนนิการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะตามสมควรแกเ่หตแุละผลจนแลว้เสร็จ 
 

5.2 การตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะ 

บคุคลภายนอกประเภททตีา่งกนัก็มรีะดบัความเสยีงตา่งกนัไปดว้ย 
แตล่ะหน่วยธรุกจิยอ่มจะมคีวามเสยีงทตีา่งกนัออกไป 
ขนึอยูก่บัประเภทของความสมัพันธท์ไีดต้กลงรว่มกบับคุคลภายนอก 
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ซงึสําคญัไมย่งิหยอ่นกวา่ลกัษณะทางภมูศิาสตรข์องความสมัพันธ ์ ดว้ยเหตนุ ี
ขอบเขตของการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะกอ่นการเขา้สูค่วามสมัพันธ ์
และการเฝ้าตดิตามผลทเีกยีวขอ้งทจํีาเป็นตอ้งทําอยา่งตอ่เนอืงเมอือยูใ่นความสมัพันธแ์ลว้นัน 
จะขนึอยูก่บัประเภทของความสมัพันธนั์น ๆ รวมถงึความเสยีงทเีกยีวขอ้ง 
การตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะทดํีาเนนิการควรมสีดัสว่นทเีหมาะสมกบัความเสยีง 
 
อยา่งนอ้ยควรจัดทํากระบวนการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะเพอืดวูา่ 
 

 บคุคลภายนอกเป็นเจา้หนา้ทขีองรัฐ (หรอืในกรณีทเีป็นบรษัิทเอกชน 
ไมว่า่เจา้หนา้ทขีองรัฐนันจะเป็นตวัหลักในบรษัิทดังกลา่วหรอืไมก่็ตาม) 

 
 บคุคลภายนอกถกูใชเ้ป็นชอ่งทางมอบสงิทมีมีลูคา่ใหก้บัเจา้หนา้ทขีองรัฐเพอืแลกเ

ปลยีนกบัโอกาสทางธรุกจิ 
 
 การตดิตอ่กบับคุคลภายนอกจะสนองตอบวตัถปุระสงคท์แีทจ้รงิของธรุกจิตามทไีดรั้

บอนุญาต และ  
 
 คา่ตอบแทนทถีกูเสนอใหก้บับคุคลภายนอก 

มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัธรุกรรมเดยีวกนัในภมูภิาค 
 
ควรขอยนืยนัความน่าเชอืถอืและชอืเสยีงของบคุคลภายนอกจากแหลง่ขอ้มลูอสิระทมีคีวามน่าเชอืถื
อ 
 
ผลลพัธข์องกระบวนการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะควรมกีารบนัทกึไว ้
และการจัดทําเอกสารควรมกีารเก็บขอ้มลูทสีอดคลอ้งกบันโยบายการเก็บบนัทกึขอ้มลูทหีน่วยธรุกจิ
ของคณุใชอ้ยู ่ ไมว่า่สดุทา้ยแลว้ Gates 
จะตกลงสรา้งความสมัพันธก์บับคุคลภายนอกรายนันหรอืไมก่็ตาม 
 
บรษัิทฯ 
ไดม้กีารจัดทําแบบฟอรม์และแบบสอบถามเพอืการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะบางสว่นไวแ้ลว้ 
ซงึจําเป็นตอ้งใชใ้นสว่นทเีกยีวขอ้งกบับคุคลภายนอก 
โปรดศกึษาขอ้มลูในเว็บไซตข์องแผนกกฎหมายของ Gates Law 
สําหรับคําแนะนําในการใชเ้ครอืงมอืซอฟทแ์วรข์อง Gates 
เพอืการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะบคุคลภายนอก 
 

5.3 หนงัสอืสญัญา  

แผนกกฎหมายของ Gates 
ไดจั้ดทํากระบวนการและขนัตอนวธิกีารปฏบิตัทิเีกยีวกบัการจัดการสญัญาไว ้
โปรดทบทวนนโบายสากลวา่ดว้ยการจัดการความเสยีงในสญัญา 
และนโยบายผูม้อํีานาจอนุมตัแิละลงนามในสญัญา ซงึมอียูใ่นเว็บไซตข์องแผนกกฎหมายของ 
Gates เพอืรับทราบขอ้มลูเพมิเตมิ 
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5.4 การเฝ้าตดิตามบคุคลภายนอก  

เมอืบรษัิทฯ ตกลงรว่มความสมัพันธท์างธรุกจิกบับคุคลภายนอก 
จงึจําเป็นอยา่งยงิทจีะตอ้งมกีารเฝ้าตดิตามบคุคลภายนอกรายนัน 
เพอืจะยงัคงการปฏบิตัติามกฎหมายทเีกยีวขอ้งไดอ้ยา่งครบถว้น ภายใต ้ พรบ. FCPA และ พรบ. 
UK Bribery Act 
หากบคุคลภายนอกจา่ยเงนิใหแ้ละมอบของกํานัลซงึไมเ่หมาะไมค่วรภายใตส้ถานการณ์บางอยา่ง 
Gates ก็อาจตอ้งรับผดิไปดว้ย แมจ้ะไมไ่ดอ้นุญาตการจา่ยเงนินัน 
การป้องกนัไมใ่หต้อ้งรับผดิดงักลา่ว 
หากคณุสงสยัวา่บคุคลภายนอกกําลงัจา่ยเงนิหรอืมแีผนจะจา่ยเงนิซงึไมเ่หมาะไมค่วร 
คณุควรทดัทานโดยทําเป็นบนัทกึหรอืการบอกกลา่วเหตผุลกอ่นจะจา่ยคา่ใชจ้า่ย 
ตงัคําถามเกยีวกบัคา่ใชจ้า่ยทไีมป่กตหิรอืสงูเกนิจรงิ 
และแจง้ยังผูจั้ดการของคณุหรอืแผนกกฎหมายของ Gates  
 

5.5 "สญัญาณเตอืนภยั" 

ระหวา่งดําเนนิกระบวนการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะและการเฝ้าตดิตาม คณุควรระแวดระวัง 
“สญัญาณเตอืนภยั” ซงึอาจบง่บอกถงึสญัญาณการทจุรติ หากคณุไดรั้บรูถ้งึสญัญาเตอืนภยันัน 
ใหต้ดิตอ่แผนกกฎหมายของ Gates 
  
ดา้นลา่งคอืตวัอยา่งบางสว่นของสญัญาณเตอืนภัยการทจุรติ 

 บคุคลภายนอกขาดคณุสมบตัหิรอืทรัพยากรสําหรับงานทกํีาหนด 

 บคุคลภายนอกมชีอืเสยีงเสยีหาย โดยเฉพาะอยา่งยงิดา้นจรยิธรรมทางธรุกจิ 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลภายนอกและเจา้หนา้ทขีองรัฐ 

 การปฏเิสธจากบคุคลภายนอกทจีะรับรองการปฏบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ 

 ผูรั้บจา้งชว่งมคีวามผดิปกตหิรอืมากเกนิควร 

 คา่นายหนา้ คา่ธรรมเนยีม หรอืสว่นลดมคีวามผดิปกตหิรอืจํานวนสงูเกนิไป 

 วธิกีารชาํระเงนิใหก้บับคุคลภายนอกทผีดิปกต ิ

 รอ้งขอใหช้าํระเป็นเงนิสด 

 รอ้งขอการสนับสนุนทางการเมอืงหรอืเพอืการกศุล 

 การมคีนกลางหรอืบคุคลภายนอกซงึเกนิความจําเป็น 

 รอ้งขอใหอ้อกใบแจง้หน ีใบสงัซอื หรอืเอกสารอนืทเีป็นเท็จ 

 รอ้งขอใหจ้า่ยเงนิในประเทศอนื 

 รอ้งขอใหจ้า่ยชดเชยคา่ใชจ้า่ยทไีมไ่ดจั้ดทําเอกสารหรอืมกีารบนัทกึ 

 การปฏเิสธหรอืไมส่ามารถใหเ้อกสารขอ้มลูตามทถีกูรอ้งขอ 
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6. การบรจิาคเพอืการกศุล 

บรษัิทฯ สนับสนุนการรเิรมิและโครงการทหีลากหลาย 
และสง่เสรมิใหล้กูจา้งทกุคนปฏบิตัเิชน่เดยีวกนั 
 
การบรจิาคเพอืการกศุลในนามของบรษัิทฯ 
หรอืทําโดยคําสงัหรอืคําแนะนําของเจา้หนา้ทขีองรัฐอาจนํามาซงึผลเสยีรา้ยแรงตอ่ตวับรษัิทฯ 
และลกูจา้งทเีกยีวขอ้งเอง ภายใตบ้ทบัญญัตขิองกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติหลายฉบบั 
ซงึรวมถงึพระราชบญัญัต ิ Foreign Corrupt Practices Act และพระราชบญัญัต ิ UK Bribery Act 
ดงันัน นโยบายของบรษัิทฯ จงึกําหนดไวว้า่ 
การบรจิาคนันจะตอ้งไมถ่กูใชเ้พอืเออืประโยชนส์ว่นบคุคลโดยออ้มใหแ้กเ่จา้หนา้ทขีองรัฐหรอืบคุค
ลธรรมดาผูห้นงึผูใ้ดโดยเด็ดขาด 
 
7. ขนัตอนวธิกีารปฏบิตัแิละแหลง่ขอ้มลู 

7.1 การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัตามกฎหมายกาํหนด 

กรรมการ เจา้หนา้ท ี และลกูจา้งของ Gates 
ทกุคนจะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายนแีละศกึษาเพอืใหคุ้น้เคยกบัคําแนะนําในนัน 
 

7.2 ผูต้ดิตอ่หลกัในภารกจิทเีกยีวกบัการตอ่ตา้นการทจุรติ 

ทปีรกึษาทวัไปคอืผูต้ดิตอ่หลกัในภารกจิทเีกยีวกบัการตอ่ตา้นการทจุรติของบรษัิทฯ คําถามใด ๆ 
ก็ตามทเีกยีวกบักจิกรรมซงึอาจโยงใยกบักฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติหรอืนโยบายน ี
ควรจะสง่ตอ่ใหแ้ผนกกฎหมายของ Gates โดยตรง 
 

7.3 การฝึกอบรม  

กรรมการ เจา้หนา้ทแีละลกูจา้งของ Gates อาจตอ้งเขา้รว่มการฝึกอบรมทมีเีนอืหาเกยีวกบั พรบ. 
FCPA, พรบ. UK Bribery Act และนโยบายนเีกนิกวา่หนงึครัง 
ซงึการฝึกเหลา่นันอาจเป็นขนัตอนการประชมุทจัีดแบบสดหรอืผา่นทางออนไลนก์็ได ้
หรอือาจจัดใหม้กีารฝึกอบรมเพมิเตมิ โดยขนึอยูก่บัลกัษณะทางภมูศิาสตร ์
และบทบาทหนา้ทภีายในบรษัิท 
 

7.4 เมอืใดทมีขีอ้ขอ้งใจ ใหส้อบถาม 

คณุควรขอคําแนะนําจากผูจั้ดการของคณุ หรอืจากแผนกกฎหมายของ Gates 
หากคณุไมแ่น่ใจวา่การกระทํานันอาจจะละเมดินโยบายน ี 
อาจสง่คําถามโดยปกปิดชอืผา่นชอ่งทางสายดว่นจรยิธรรมและการกํากบัดแูลการปฏบิัตหินา้ท ี
โดยการโทร อเีมล หรอืกรอกแบบฟอรม์ออนไลน ์
โปรดศกึษาจรรยาบรรณทางธรุกจิและหลกัจรยิธรรมซงึหาไดบ้นเว็บไซตข์องแผนกกฎหมายของ 
Gates เพอืรับทราบรายละเอยีดเพมิเตมิ  
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เมอืใดทมีขีอ้ขอ้งใจ ใหส้อบถาม 
คณุไมม่คีวามรับผดิชอบในการตดัสนิใจเรอืงยากลําบากแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
ภายใตก้ารมกีฎหมายทเีกยีวขอ้งมากมาย 
อยา่งเดมิพันชอืเสยีงและหนา้ทกีารงานของคณุกบัการคาดเดาวา่สงิใดบา้งทกีฎหมายอนุญาตใหทํ้า
ได ้ 
 

7.5 หนา้ทใีนการรายงาน  

หากคณุมขีอ้มลูการละเมดินโยบายน ีคณุตอ้งรบีรายงานเหตทุเีกดิขนึทนัท ี
 

a) ถงึผูจั้ดการของคณุ 
b) ถงึบคุคลอนืในสายการบงัคบับญัชาของคณุ 

หรอืเจา้หนา้ทขีองฝ่ายทรัพยากรมนุษยท์เีหมาะสม 
หากการพดูคยุกบัผูจั้ดการของคณุในเรอืงนเีป็นไปไมไ่ดห้รอืไมเ่หมาะสม 

c) ถงึแผนกกฎหมายของ Gates (compliance@gates.com) 
d) รายงานโดยปกปิดชอืผา่นชอ่งทางสายดว่นจรยิธรรมและการกํากบัดแูลการปฏบิตัหิ

นา้ท ี
โปรดโปรดศกึษาจรรยาบรรณทางธรุกจิและหลกัจรยิธรรมเพอืรับทราบรายละเอยีดเ
พมิเตมิ 
 

7.6 หา้มการแกแ้คน้เอาคนื 

กรรมการ เจา้หนา้ทแีละลกูจา้งของ Gates ทกุคนมคีวามรับผดิชอบจะตอ้งชว่ยตรวจจับ ปกป้อง 
และรายงานการกระทําผดิ อนัรวมถงึการตดิสนิบน 
ลกูจา้งสามารถรายงานขอ้วติกกงัวลโดยไมต่อ้งกลวัการแกแ้คน้เอาคนืได ้ บรษัิทฯ 
จะไมย่นิยอมใหผู้ใ้ดแกแ้คน้เอาคนืแกล่กูจา้งทเีป็นผูต้งัคําถาม แจง้ขอ้วติกกงัวล 
หรอืรายงานกจิกรรมทตีอ้งสงสยั หรอืการประพฤตมิชิอบของบคุคลอนืดว้ยเจตนาอนับรสิทุธ ิ  
 

7.7 บทลงโทษตอ่การละเมดินโยบาย 

การละเมดินโยบายนโีดยกรรมการ เจา้หนา้ทแีละลกูจา้งของ Gates 
อาจสง่ผลใหต้อ้งรับโทษทางวนัิยซงึอาจถงึขนัเลกิจา้ง และยงัสง่ผลใหต้อ้งถกูเอาผดิทางแพง่ 
ถกูดําเนนิคดอีาญา หรอืการฟ้องรอ้งเอาผดิตามกฎหมายอนื ๆ ตามแต ่ Gates เจา้พนักงานของรัฐ 
หรอืหน่วยงานอนืใดทมีอํีานาจจะเห็นวา่เหมาะสม บรษัิทฯ 
จะไมรั่บผดิชอบจา่ยคา่ปรับไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยออ้ม 
ตามคําสงัทใีหผู้ใ้ดผูห้นงึจา่ยอนัเป็นผลจากการละเมดิ พรบ. FCPA, พรบ. UK Bribery Act 
หรอืกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติฉบบัอนื ๆ หรอืนโยบายฉบบัน ี
 

7.8 การไมย่อมรบัการกระทาํทเีป็นการทจุรติ 

Gates จะไมย่นิยอมใหก้รรมการ เจา้หนา้ทแีละลกูจา้งของ Gates 
กระทําการหรอืแมแ้ตม่คีวามพยายามจะบรรลเุป้าหมายทางธรุกจิโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรอืนโยบายข
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องบรษัิทฯ ในทางกลบักนั บรษัิทฯ จะใหส้นับสนุนอยา่งเต็มทตีอ่กรรมการ 
เจา้หนา้ทแีละลกูจา้งของ Gates ผูซ้งึอาจตอ้งสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ 
เพยีงเพราะปฏเิสธกระทําพฤตกิรรมทอีาจมาซงึความสุม่เสยีงดา้นหลกัจรยิธรรมหรอืชอืเสยีงของ 
Gates 
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ภาคผนวก ก 
 

การเดนิทางสําหรับเจา้หนา้ทขีองรัฐ 
 
การขออนมุตัเิพอืการเดนิทาง 
 
ทปีรกึษาทวัไปของ Gates 
จะตอ้งอนุมัตคิา่เดนิทางทงัหมดทจีา่ยใหเ้จา้หนา้ทขีองรัฐกอ่นเป็นการลว่งหนา้  
 
หนังสอืยนืขออนุมตัคิวรระบ ุ
 

 ชอื ตําแหน่ง และบรษัิท หน่วยงาน หรอืองคก์รอนื ๆ 
ซงึเป็นตน้สงักดัของเจา้หนา้ทขีองรัฐทจีะไดรั้บการสนับสนุน 

 
 ลกัษณะและจํานวนของคา่ใชจ้า่ย (รวมถงึชนัของตวัเดนิทาง) 

 
 วตัถปุระสงคอ์นัเหมาะสมของการเดนิทาง 

 
 ไมว่า่จะเป็นการขายในปัจจบุนัหรอือาจเกดิขนึ หรอืการตดัสนิใจอนื ๆ 

เกยีวกบัธรุกจิซงึเพงิเกดิขนึกอ่นหนา้เจา้หนา้ท ีบรษัิท หน่วยงาน หรอืองคก์รอนื ๆ ไมน่าน 
หรอืเตรยีมการไวแ้ลว้สําหรับอนาคต 
 

 อทิธพิลซงึเจา้หนา้ท ีบรษัิท หน่วยงาน หรอืองคก์รอนือาจมเีหนอืเจา้หนา้ท ีบรษัิท 
หน่วยงาน หรอืองคก์รอกีฝ่ายหนงึ ทมีอํีานาจในการอนุมตัปิระโยชนแ์ก ่Gates 
 

กําหนดการเดนิทางและโปรแกรมตอ้งถกูสง่ใหก้บัแผนกกฎหมายของ Gates 
ไดอ้นุมตักิอ่นจา่ยคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ออกไป  ตอ้งมกีารเก็บขอ้มลูการเขา้รว่มโปรแกรม 
และเจา้หนา้ทขีองรัฐทเีป็นเจา้ภาพจัดก็ตอ้งเขา้รว่มโปรแกรมดว้ย 
 
สงิทอีาจสนบัสนนุและไมส่นบัสนนุ  
 

 การเดนิทางและทพัีกสําหรับเจา้หนา้ทขีองรัฐไมส่ามารถขออปัเกรดโดยใชส้ทิธปิระโยชนต์
ามโปรแกรมรางวลัสําหรับลกูคา้ประจํา (อยา่งเชน่คะแนนไมลส์ะสม) 
หรอืแมแ้ตก่ารใชเ้งนิสด ทงันไีมว่า่จะไดรั้บการอดุหนุนจากทาง Gates ลกูจา้ง 
หรอืบคุคลภายนอกซงึปฏบิตังิานในนามของ Gates  ก็ตาม (อยา่งเชน่ตวัแทนจําหน่าย 
ตวัแทน หรอืผูรั้บจา้ง) 

 
 การขนสง่ในทอ้งถนิทสีมควรแกเ่หตแุละผล อยา่งเชน่ การเดนิทางไปและกลบัจากสนามบนิ 

ก็อาจจัดหาใหไ้ด ้แตต่อ้งมคีวามเกยีวพันกบัวตัถปุระสงคอ์นัเหมาะสมเทา่นัน 
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 Gates 
จะรับผดิชอบคา่ทพัีกตามจํานวนวนัและคนืทเีขา้พักเทา่ทจํีาเป็นในการรว่มกจิกรรมซงึ 
Gates มสีว่นเกยีวขอ้งเทา่นัน 

 Gates จะไมรั่บผดิชอบจา่ยคา่เดนิทางไปเลน่กอลฟ์ เดนิทางไปชอ้ปปิง บรกิารสปา 
หรอืกจิกรรมเพอืความผอ่นคลายอนื ๆ 
แมว้า่จะมกีารตกลงพดูจาเรอืงธรุกจิทใีนกจิกรรมดังกลา่ว 
หรอืระหวา่งการเดนิทางซงึมจีดุมุง่หมายเพอืกระชบัความสมัพันธใ์หแ้น่นแฟ้น 

 Gates จะไมจ่า่ยทดแทนแกเ่จา้หนา้ทขีองรัฐสําหรับมาเยยีมเยอืน และ Gates 
จะไมจ่า่ยคา่เบยีเลยีง คา่ธรรมเนยีมบรกิารทางวชิาชพี คา่ธรรมเนยีมวทิยากร 
คา่เขา้รว่มกจิกรรม คา่จา้ง หรอืเงนิชว่ยเหลอื 

 Gates จะไมเ่จาะจงเลอืกเจา้หนา้ทรีายใดรายหนงึใหเ้ป็นผูเ้ขา้รว่มงาน 
การตดัสนิใจตอ้งทําโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ หรอืองคก์รอนืของเจา้หนา้ททีเีขา้รว่มงาน  

 Gates จะไมจ่า่ยคา่เดนิทางใหก้บัสมาชกิครอบครัว 
หรอืแขกคนอนืของเจา้หนา้ทขีองรัฐผูนั้น 

 
วธิกีารจา่ยเงนิ 
 

 Gates จะชาํระคา่ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยใหก้บัผูใ้หบ้รกิารการเดนิทางและทพัีกโดยตรงเทา่นัน 
(อาทสิายการบนิ ตวัแทนทอ่งเทยีว และโรงแรม) 
เจา้หนา้ทขีองรัฐไมอ่าจรับการจา่ยชดเชยคา่ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 
โดยทยีงัไมไ่ดรั้บอนุมตัจิากแผนกกฎหมายของ Gates และผูจั้ดการของคณุ 

 การจัดการเรอืงการเดนิทางและทพัีกตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายของ Gates ทเีป็นมาตรฐาน 
ยกตวัอยา่งเชน่ 
การจัดการเรอืงการเดนิทางตอ้งใชต้วัแทนการทอ่งเทยีวทไีดรั้บอนุมตัแิลว้จาก Gates 
เทา่นัน 

 ภายใตส้ถานการณ์ใดก็ตาม การจา่ยเงนิสดหรอืสงิทมีมีลูคา่เทยีบเทา่เงนิสด (อาท ิ
บตัรของขวญั บตัรกํานัล หรอืวอยเชอร)์ 
ใหเ้ป็นเงนิตดิตวัหรอืใหเ้พอืการอนืไมอ่าจทําไดโ้ดยเด็ดขาด  
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ภาคผนวก ข 

 
ของกํานัล และสนัทนาการความบนัเทงิสําหรับเจา้หนา้ทขีองรัฐ 

 
คําขออนุมตัสํิาหรับของกํานัล และสนัทนาการความบนัเทงิสําหรับเจา้หนา้ทขีองรัฐ 
(นอกเหนอืจากการเลยีงอาหาร) ของเจา้หนา้ทขีองรัฐซงึสง่ไปยงัแผนกกฎหมายของ Gates 
ควรยนืใหก้บัทปีรกึษาทวัไปโดยตรง และระบรุายการตอ่ไปน ี

 ชอื ตําแหน่ง และบรษัิท หน่วยงาน หรอืองคก์รอนื ๆ 
ซงึเป็นตน้สงักดัของเจา้หนา้ทขีองรัฐทจีะไดรั้บการของกํานัล 
หรอืสนัทนาการความบนัเทงิ 

 ลกัษณะและจํานวนของคา่ใชจ้า่ย 

 วตัถปุระสงคอ์นัเหมาะสมทจีะมอบของกํานัลหรอืจัดหาสนัทนาการความบนัเทงิ 

 ไมว่า่ธรุกจินัน ๆ จะเกดิขนึกอ่นนหนา้เจา้หนา้ท ีบรษัิท หน่วยงาน หรอืองคก์รอนื ๆ 
เหลา่นัน หรอืถกูคาดการณ์หรอืเป็นทตีอ้งการในอนาคต 

 อทิธพิลซงึเจา้หนา้ท ีบรษัิท หน่วยงาน หรอืองคก์รอนือาจมเีหนอืเจา้หนา้ท ีบรษัิท 
หน่วยงาน หรอืองคก์รอกีฝ่ายหนงึ ทมีอํีานาจในการอนุมตัปิระโยชนแ์ก ่Gates 
(รวมถงึการไดรั้บหรอืการรักษารายไดไ้ว)้ 

หา้มมอบให ้เสนอ สญัญา 
หรอือนุมตัใิหม้อบของกํานัลหรอืสนัทนาการความบนัเทงิแกเ่จา้หนา้ทขีองรัฐกอ่นไดรั้บอนุมตัลิว่งห
นา้ 
 


