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จดุประสงคข์องนโยบาย 

 
นโยบายต่อตา้นการใหส้นิบนฉบับสากลของบริดจสโตนนั้นเป็นการ

ตอกย ้าจุดยนืของบรดิจสโตนในเรือ่งการใหส้นิบนและการทุจรติตามที่

ไดร้ะบุไวใ้นหลักจรรยาบรรณ นโยบายนี้ยังไดว้างแนวทางปฏบัิตแิละ

ระบถุงึขอ้ก าหนดของบรดิจโตนทีเ่กีย่วขอ้งกับการป้องกันการใหส้นิบน 

และวธิกีารจัดการเมือ่มคีวามสุม่เสีย่งในเรือ่งการใหส้นิบน 

 
ในฐานะที่เป็นบรษัิทระดับโลก บรดิจสโตนจงึตอ้งด าเนินธุรกจิภายใต ้

กฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวขอ้งกับการต่อตา้นการใหส้ินบน กฎหมาย

เหล่านี้มักจะพูดถงึการหา้มใหส้ินบนเจา้หนา้ที่รัฐและบุคคลที่สาม 

เอกสารทัง้หมดทีจ่ าเป็น และบทลงโทษทางแพ่งและอาญาถา้หากท า

ผดิกฎหมาย 

 

 
 
 
 

บทน า 

 
 

 
 
ค าแถลงนโยบายและการใชง้าน 

 
  

 

ในปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) บรดิจสโตนไดม้กีารออกแบบและเริม่ใช ้

งานหลักจรรยาบรรณโดยไดรั้บแรงบันดาลใจมาจากภารกิจของ 

บรดิจสโตน และวถิกีารด าเนนิงานของเรา (Our Way to Serve) หลัก

จรรยาบรรณของบริดจสโตนไดว้างแนวทางการรับมือกับปัญหาที่มี

ความเกีย่วขอ้งกับหลักจรรยาบรรณทีพ่นักงานของบรดิจสโตนอาจตอ้ง

พบเจอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
การใชง้านของนโยบาย 

 
นโยบายนี้มผีลกับพนักงานในกลุม่บรษัิทของบรดิจสโตนทกุคนท่ัวโลก

รวมถงึกจิการร่วมคา้ที่เราเป็นผูค้วบคุม และบุคคลทีส่ามที่กระท าการ

เป็นตัวแทนในนามของบรดิจสโตน ถา้เรามสีว่นร่วมในกจิการร่วมคา้แต่

เราไม่ไดเ้ป็นผู ค้วบคุมกิจการ เราจะส่งเสริมใหหุ้น้ส่วนของเรา

ด าเนินการตามแนวทางที่มีลักษณะคลา้ยคลงึกับนโยบายนี้ส าหรับ

กจิการร่วมคา้ และสนับสนุนใหย้ดึม่ันตามหลักการของนโยบายนี้ใน

การประกอบธรุกจิ 

บรษัิทในกลุม่บรดิจสโตนแต่ละแหง่อาจมนีโยบายทีบั่งคับใชอ้ยู่และมี

เนื้อหาคาบเกีย่วกับนโยบายนี้ ถา้นโยบายทีบ่ังคับใชอ้ยู่ของบรษัิท 

นัน้ ๆ มคีวามครอบคลมุนอ้ยกวา่ทีน่โยบายนี ้ก าหนด ใหถ้อืเอา

นโยบายนี ้บ ังค ับใช เ้ ป็นหล ัก  แน่นอนว ่านโยบายนี ้ไม ่สามารถ

ครอบคลุมทุกสถานการณ์ได  ้นโยบายนี้จงึไม่ใชส่ ิง่ทีจ่ะมาทดแทน

การใชว้จิารณญานอันดแีละสามัญส านกึแตอ่ย่างใด เราสง่เสรมิให ้

ทา่นตดิต ่อพนักงานในฝ่ายกฎหมายในกรณีทีม่ขีอ้สงสัยเกีย่วกับ

ความถูกตอ้งทางกฎหมายหรือเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งดา้นจรรยาบรรณใน

การกระท าอยา่งหนึง่อยา่งใด หรอืเมือ่อยากท าความเขา้ใจเกีย่วกับ

ความเสีย่งทางกฎหมายทีอ่าจมขีึน้ 

 
ความรับผดิชอบของเราในฐานะพนักงาน 

 
ในฐานะพนักงานของบรดิจสโตน พวกเราทกุคนจะตอ้ง: 

• แสดงความยดึม่ันในหลักคุณธรรมส าหรับทกุการกระท า 

• ท าตัวใหคุ้น้เคยและปฏบิัตติามหลักจรรยาบรรณ นโยบายนี้ และ
นโยบายอืน่ ๆ ของบรษัิททีบ่ังคับใช ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

ตอ่ตา้นการใหส้นิบนและเพือ่ปกป้องทรัพยส์นิและชือ่เสยีงของ 

บรดิจสโตน 

• ตดิตอ่บรดิจสโตน หรอืพูดค ุยกับบ ุคคลทีม่รีายชือ่ทีป่รากฏใน 

"ตดิต่อขอความชว่ยเหลอืไดท้ีไ่หน" ในหลักจรรยาบรรณ หากมีขอ้

สงสัยเรือ่งการท าผดิหลักจรรยาบรรณหรอืนโยบายหรือปัญหาเชงิ

จรรยาบรรณดา้นอืน่ ๆ 

 
การตดิตอ่กับซพัพลายเออร ์

 
กฎระเบียบและความคาดหวังที่ระบุในนโยบายนี้จะมีผลบังคับไปถึง 

ซัพพลายเออร์ของเราดว้ย ยิง่ไปกว่านั้น บรดิจสโตนยังมีนโยบายที่

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้งโดยเฉพาะ รวมถงึนโยบายการจัดซื้อจัด 

จา้งอย่างย่ังยืนฉบับสากล ซึง่มีขอ้ก าหนดในการด าเนินงานของ 

ซัพพลายเออร์ โปรดอย่าลืมว่าชื่อเสียงและการด าเนินงานของ 

ซัพพลายเออร์ของเราสามารถส่งผลโดยตรงมาถึงบริดจสโตนได ้

เช่นกัน เราควรท าธุรกจิร่วมกับบริษัทที่ปฏิบัตติามกฎหมาย มีความ

เขา้ใจ และปฏิบัติงานงานภายใตห้ลักความยึดม่ันของเราที่มีต่อ

กฎหมายและหลักจรรยาบรรณอยา่งสม ่าเสมอ 

ผลของการไมป่ฏบัิตติาม 

 
การท าผดิกฎหมายของการต่อตา้นการใหส้นิบนจะส่งผลรา้ยแรงต่อ 

บรจิสโตนและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ซึง่รวมถงึความผิดทางอาญา ทาง

แพ่ง และแมก้ระท่ังโทษจ าคุกดว้ย บรดิจสโตนมีความมุ่งม่ันที่จะท า

ตามกฎและถอืวา่การไม่ท าตามนโยบายนี้เป็นเรือ่งทีร่า้ยแรงมาก การที่

พนักงานคนใดไม่ท าตามนโยบายนี้อาจส่งผลใหพ้นักงานผูนั้้นไดรั้บ

การลงโทษทางวินัยซึง่อาจถึงการปลดออกจากการเป็นพนักงาน  

ยิ่งไปกว่านั้น ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างใด ๆ กับคนกลางที่มี

ลักษณะไมเ่ป็นไปตามขอบเขตของนโยบายนี้ก็จะตอ้งถกูยกเลกิดว้ย 

 
 

 

 
นโยบายนี้จะเป็นนโยบายทีอ่าจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิเป็นครัง้คราว 

  

ค าแถลงนโยบาย 

ค าจ ากัดความทีเ่ราใช ้

บรดิจสโตนมขีอ้หา้มอย่างเคร่งครัดเกีย่วกับการใหส้นิบน ไม่ว่า

ในกรณีใด ๆ พนักงานของบรดิจสโตนหรอืบุคคลทีส่ามทีก่ระท า

การเป็นตัวแทนในนามของบรดิจสโตนตอ้งหา้มเสนอ มอบให ้

ไดรั้บ หรือยอมรับของที่มีมูลค่าจากหรือใหก้ับบุคคลใดก็ตาม 

รวมถงึเจา้หนา้ที่ของรัฐ เพือ่ใหไ้ดม้าหรือคงไวซ้ ึง่สถานะทาง

ธุรกจิหรือเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความไดเ้ปรียบในสถานะทางธุรกิจ

ดว้ยวธิกีารทีไ่มเ่หมาะสม 

 
ค าว่า "พนกังาน" รวมถงึ กรรมารการและพนักงานของบริษัท 

บรดิจสโตนดว้ย 

 
"คนกลาง" ในที่นี้รวมถึงเจา้หนา้ที่ ที่ปรึกษา ผูจั้ดจ าหน่าย  

ล็อบบี้ย ิสต์ ผูใ้หบ้รกิารขนส่งหรือโลจิสตกิส์ ผูใ้หบ้ริการที่เป็น

ตัวแทนในการจัดการดา้นศุลกากร ตัวแทนออกของ และบริษัท

กจิการร่วมคา้ หรือบุคคลที่สามที่กระท าการเป็นตัวแทนของ 

บรดิจสโตนหรอืผูท้ีท่ าหนา้ทีร่่วมกับบรดิจสโตน 

นโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนฉบบัสากล 
 



นโยบายตอ่ตา้นการรบัสนิบนระดบัโลกของ 

Bridgestone 7 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

การใหส้นิบนถอืเป็นรูปแบบของการทุจรติอย่างหนึง่ทีจ่ะท าลายความ

เชือ่มั่นทีป่ระชาชนทั่วไปรวมถงึลูกคา้ของเรามตี่อเรา ซึง่จะก่อใหเ้กดิ

ผลกระทบในเชงิเศรษฐกจิ และการพัฒนาสังคม และยังเป็นการ

กระท าทีต่รงขา้มกับค ่านยิมและว ัฒนธรรมของบรดิจสโตนดว้ย 

ถงึแมว้่าท่านจะตอ้งไม่เสนอหรือรับสนิบนจากผูใ้ดก็ตาม ในหลาย

ประเทศ ทา่นจะตอ้งใชค้วามระมัดระวังเป็นพเิศษทีจ่ะไม่ยุ่งเกีย่วกับ

เรือ่งการใหส้นิบนในทุกรูปแบบกับเจา้หนา้ทีรั่ฐ 

โปรดจ าไวว้่า ใหถ้อืเป็นความรับผดิชอบของท่านทีจ่ะตอ้งทราบว่าคนที่

ท่านก าลังติดต่ออยู่นั ้นเป็นเจา้หนา้ที่รัฐหรือไม่ หากว่าท่านไม่ม่ันใจ 

ทา่นควรจะขอความชว่ยเหลอืจากฝ่ายกฎหมาย 

 

 
 

 

 
"สินบน" คือ การใหห้รือเสนอที่จะใหข้องที่มีมูลค่าไม่ว่า โดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม กับบคุคลใด ๆ เพือ่ใหผู้รั้บนัน้ใชต้ าแหน่งของ

ตนในทางที่ผิดหรือเพื่อใหไ้ดรั้บหรือคงไวซ้ ึง่ความไดเ้ปรียบใน

สถานะทางธรุกจิทีไ่มเ่หมาะสม 

 
"ของทีม่มีูลค่า" นัน้เป็นค านิยามที่จ ากัดไวอ้ย่างกวา้งซึง่สามารถ

รวมถงึผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ เชน่ เงนิสด หรือสิง่เทียมเงินสด 

(เชน่ บัตรก านัล หรอืบัตรแทนเงนิสด) ของขวัญ คา่นายหนา้ อาหาร 

สิง่บันเทงิ ค่าเดนิทาง การใหใ้ชบ้า้นพักตากอากาศ การใหค้วาม

ชว่ยเหลอื เชน่ โอกาสทางการศกึษาหรือการจา้งงานทีใ่หแ้ก่เพื่อน

และญาติ การบริจาคใหอ้งค์กรการกุศล  การลดราคา การกูย้ืม  

การเขา้ร่วมกจิรรมทางการเมือง การไดรั้บผลประโยชน์จากการ

กระท าของรัฐบาล และการตัดสนิใจเพือ่มอบสทิธใินการด าเนนิธุรกจิ

กับบรษัิทหรอืยังคงด าเนนิธรุกจิกับบรษัิท 

 
ความหมายของ "เจา้หนา้ทีร่ฐั" นัน้เป็นค านยิามทีจ่ ากัดไวอ้ย่าง

กวา้งซึง่สามารถรวมถงึขา้ราชการ (รวมถงึพนักงานของหน่วยงาน

ก ากับดูแลต่าง ๆ ฝ่ายต่าง ๆ และองค์กรของภาครัฐอื่น ๆ เช่น 

มหาวทิยาลัย)  สมาชกิพรรคการเมืองหรือพนักงาน  พนักงาน

รัฐวสิาหกจิหรือบริษัทภายใตร้ัฐวสิาหกจิ  พนักงานขององค์กร

ภาครัฐระหว่างประเทศ  (เช่น สหประชาชาติ/United Nation 

ธนาคารโลก/World Bank หรอืองคก์ารการคา้โลก/World Trade 

Organization) สมาชกิราชวงศ ์หรอืบุคคลใด ๆ ทีท่ าหนา้ทีเ่ป็น

ตัวแทนอย่างเป็นทางการในนามของประเทศ หน่วยงานภาครัฐ

ระดบัทอ้งถิน่ 

 
 
 
 
 

 

นโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนฉบบัสากล  

การใหส้นิบนคอือะไร 



 
 
 
 
 

 

ของขวญั อาหาร สนัทนาการ 
และการเดนิทาง 

ข ้อ ก า ห น ด ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ 
ของขวญั อาหาร และสนัทนาการ 

ขอ้ก าหนดทั่วไปเกีย่วกับ
การเดนิทาง 

 
   

 

การแลกเปลีย่นของขวัญ อาหาร สันทนาการ และการเดนิทางกับ

ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์และหุน้ส่วนอืน่ ๆ นัน้สามารถกลายเป็นส่วน

ส าคัญในการสรา้งไมตรจีติทีด่แีละเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ได ้

ในหลายประเทศ กจิกรรมในสว่นนี้ยังคงถอืเป็นประเพณีทีเ่หมาะสม

และไดร้ับการยอมรับในเชงิการด าเนินธุรกจิอกีดว้ย อย่างไรก็ตาม 

การกระท าดังกล่าวอาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งและอาจถือเป็นการ

ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งรวมถึงนโยบายของบริษัทดว้ยหาก

ด าเนนิการอยา่งไมเ่หมาะสม 

 
ทีบ่รดิจสโตน เราไม่อนุญาตใหก้ารแลกเปลี่ยนของขวัญ อาหาร 

สันทนาการ หรือการเดนิทางนั้นส่งผลในลักษณะที่ไม่เหมาะสม 

หรอืมนัียยะทีจ่ะสง่ผลอย่างไม่เหมาะสมในดา้นการตัดสนิใจอย่าง

เป็นอิสระในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของเรา หรือการ

ตัดสนิใจอย่างเป็นอสิระในเรือ่งทีเ่กีย่วกับธุรกจิของผูร้ับ ถา้ท่านมี

สว่นเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมเหลา่นี ้ทา่นควรจะตอ้งทราบวา่ทางบรษัิท

นัน้มขีอ้ก าหนดและขัน้ตอนทีจ่ะตอ้งด าเนนิการตาม 

 
ถา้ท่านไม่แน่ใจถงึความเหมาะสมของกจิกรรมเหล่านี้หรือไม่แน่ใจว่า

สอดคลอ้งกับนโยบายของบรษัิทและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ ทา่น

ควรจะปรกึษากับฝ่ายกฎหมาย 

 ขอ้ก าหนดส าคัญ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากการด าเนินการอย่างใด ๆ ทีเ่กี่ยวกับเจา้หนา้ที่รัฐจะมีความ

เสีย่งเป็นพเิศษ ทา่นจงึตอ้งไดรั้บการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรจาก

ฝ่ายกฎหมายก่อนที่จะมีการเสนอหรือมอบใหซ้ ึง่ของขวัญ อาหาร 

สันทนาการ หรอืของทีม่มีลูค่าอยา่งใด ๆ ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีรั่ฐ 

 
โปรดจ าไวว้่า บริษัทอื่นก็มีนโยบายเกี่ยวกับของขวัญ อาหาร และ

สันทนาการ เชน่กัน ท่านตอ้งใหค้วามเคารพแก่นโยบายเหล่านั้นและ

จะตอ้งสอบถามผูรั้บกอ่นวา่ ถา้เรามอบของขวัญและสันทนาการดังกล่าว

ใหแ้กผู่รั้บแลว้จะเป็นการผดินโยบายบรษัิทของผูรั้บหรอืไม ่

อาจจะเป็นที่ยอมรับไดใ้นบางสถานการณ์หากบรดิจสโตนจะตอ้งเป็น 

ผูจ้่ายค่าเดนิทางและที่พักใหก้ับลูกคา้ ซัพพลายเออร์ หรือหุน้ส่วน

ธรุกจิอืน่ ๆ 

 

 ขอ้ก าหนดส าคัญ  

 
 
 
 
 
 

 
    

 

ถา้ท่านก าลังมีความคดิว่าจะเสนอหรือตกลงที่จะช าระค่าใชจ้่ายที่

เกีย่วกับการเดนิทางใหก้ับลูกคา้ ซัพพลายเออร ์หรอืหุน้ส่วนธุรกจิ 

ทา่นจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นวา่ไดท้ าตามเกณฑด์ังตอ่ไปนี:้ 

• มีวัตถุประสงค์ทางธุรกจิที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น เป็นการ 

โปรโมท การสาธิต หรือการอธิบายสินคา้หรือบริการของ 
บรดิจสโตน การจัดทัวร์เยี่ยมชมสถานที่ของเรา หรือเป็นการ
ปฏบัิตติามขอ้สัญญา; 

• ไม่ เกิดขึ้น บ่ อ ย  และมีจ า น วนค รั้งที่ เ หม า ะสมต ามแต่

สถานการณ์; 

• ไมไ่ดเ้ป็นการมอบใหเ้พือ่แลกเปลีย่นกับความชว่ยเหลอืหรือการ

ไดม้าซึง่ความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิทีไ่มส่มควรได;้ 

• สอดคลอ้งกับหลักจรรยาบรรณ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และ

นโยบาย หรอืขัน้ตอนอืน่ใด; 

• จะไม่ท าใหบ้รดิจสโตนหรือผูรั้บตอ้งเกดิความอับอายถา้หากว่า

เรือ่งนัน้ปรากฏสูส่าธารณะ; 

• การเขา้ร่วมในกจิกรรมทางธุรกจิ (เชน่ อเีวน้ท์เพื่อการโปรโมท 

งานสาธติสนิคา้ และทัวรเ์ยีย่มชมสถานที)่ นัน้เป็นสิง่ทีจ่ าเป็น; 

• ไมม่กีารใหเ้งนิค่าเบีย้เลีย้ง; 

• ไมม่กีารจัดใหม้กีารเดนิทางไปยังสถานทีท่ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิ; 
และ 

• มีการรายงานอย่างถูกตอ้งและบันทึกเป็นเอกสารพรอ้มถูก

จัดเก็บโดยบรษัิท 

 

นโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนฉบบัสากล 
 

 
เมื่อใดก็ตามที่ท่านคิดจะเสนอที่จะให ้ รับ หรือมอบของขวัญ 

อาหาร หรอืสันทนาการอย่างหนึง่อย่างใด ทา่นจะตอ้งตรวจสอบ

ใหแ้น่ใจกอ่นวา่ไดท้ าตามหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้:  

• มวัีตถปุระสงคท์างธรุกจิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย; 

• ไมเ่กดิขึน้บ่อย และมจี านวนครัง้ทีเ่หมาะสมตามแต่สถานการณ์; 

• ตอ้งปราศจากความคาดหวังว่าการใหจ้ะเป็นการแลกเปลี่ยนกับ

ความชว่ยเหลือหรือการไดม้าซึง่ความไดเ้ปรียบทางธุรกจิที่ไม่

สมควรได;้ 

• สอดคลอ้งกับหลักจรรยาบรรณ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และ

นโยบายหรอืขัน้ตอนอืน่ใดทีบั่งคับใชภ้ายในสถานทีท่ีท่่านอยู;่ 

• จะไมท่ าใหบ้รดิจสโตนหรอืผูรั้บตอ้งเกดิความอับอายถา้หากว่า

เรือ่งนัน้ปรากฏสูส่าธารณะ; และ 

• มีการรายงานอย่างถูกตอ้งและบันทึกเป็นเอกสารพรอ้มถูก

จัดเก็บโดยบรษัิท 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

บรดิจสโตนอาจกลายเป็นผูท้ีต่อ้งรับผดิชอบได ้ไมใ่ชเ่พยีงเฉพาะการ

ทีพ่นักงานเสนอ จ่ายให ้หรอืการไดรั้บสนิบนของพนักงานเท่านัน้ แต่

ยังรวมไปถงึการด าเนนิการของคนกลางอกีดว้ย ขอใหท้า่นใชค้วาม

ระมัดระวังเป็นอย่างสูงเมือ่ตอ้งมกีารจา้งและท างานร่วมกับคนกลาง 

เชน่เดยีวกันกับพนักงานของบรดิจสโตน คนกลางจะตอ้งไม่เสนอ 

มอบ ไดร้ับหรอืตกลงวา่จะรับของทีม่มีลูคา่แก่หรือจากใครก็ตามซึง่

รวมถงึเจา้หนา้ทีร่ัฐ เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืคงไวซ้ ึง่สถานะธุรกจิ หรอืความ

ไดเ้ปรียบทางธุรกจิทีไ่มเ่หมาะสม 

 
เพื่อเป็นการป้องกันการใหส้ ินบน ท่านจะตอ้งทราบถึงกิจกรรมที่ได ้

ด าเนนิการโดยคนกลางในฐานะตัวแทนของบรดิจสโตนเสมอ พรอ้มทัง้

คอยเฝ้าระวังถงึสัญญาณเตอืนภัยทีอ่าจบ่งชีถ้งึความเป็นไปไดท้ีจ่ะมีการ

กระท าความผดิ ท่านจะตอ้งเลือกและประเมนิคนกลางอย่างระมัดระวัง 

พรอ้มทัง้ระบุใหช้ัดเจนล่วงหนา้ถงึความเป็นไปไดใ้นเชงิการฝ่าฝืนการ

ต่อตา้นการใหส้นิบนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของปัญหาเรื่องสนิบนที่

อาจเกดิขึน้กับคนกลางนั้น ๆ หากมีการร่วมงานกับคนกลางนั้น ๆ "การ

สอบทานธุรกจิเรื่องการต่อตา้นการตดิสนิบน" นี้จะถอืเป็นส่วนที่ส าคัญ

อยา่งยิง่ในการปฏบัิตติามนโยบายการต่อตา้นการใหส้นิบนของเรา 

 

 

 

 การสอบทานธุรกจิ  
 

ตลอดขัน้ตอนของการสอบทานธุรกจิเรื่องการต่อตา้นการใหส้ินบน

ระหว่างระยะเวลาตามสัญญาและระหว่างการปฏิบัติหนา้ที่ภายใต ้

สัญญานัน้ ถอืเป็นเรือ่งส าคัญทีท่า่นจะตอ้งคอยสังเกต ุ"สัญญาณเตอืน

ภัย" ทีอ่าจบง่ชีถ้งึความจ าเป็นในการตรวจสอบเพิม่เตมิเมือ่มกีารเลอืก

หรอืเมือ่ท างานร่วมกับคนกลาง 

 

 ตัวอย่าง "สัญญาณเตอืนภัย"  

ความมุง่ม่ันในการด าเนนิการบนพืน้ฐานความเหมาะสมและขอ้ก าหนด

ในสัญญาจะตอ้งถูกน ามาใชเ้พื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่สามารถ

เล็งเห็นได ้ รวมถงึความเสี่ยงหรือขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งอย่างใด ๆ ที่ถูก

คน้พบจากการสอบทานธรุกจิ และควรจะมกีารตรวจสอบขอ้ก าหนดใน

สัญญาอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหแ้น่ใจว่าคนกลางไดด้ าเนินการตาม

สัญญา มาตรการและการป้องกันเพิม่เตมิ รวมถงึการรับรองในดา้นการ

ปฏบัิติการตามกฏเกณฑ์และการฝึกอบรมก็สามารถน ามาปฎิบัติได ้

หนา้ที่ของท่านในการสอบทานธุรกจินั้นยังไม่ถือว่าเสร็จสิน้ภายหลัง

จากทีค่นกลางถูกเลือกและไดเ้ริม่ท างานร่วมกันแลว้ ทา่นควรจะตอ้ง

อธิบายถึงความคาดหวังในการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของเรา คอย

ตรวจสอบการด าเนนิการของคนกลางอย่างต่อเนื่อง และคอยเฝ้าระวัง 

"สัญญาณเตือนภัย" เพื่อใหม่ั้นใจว่าการด าเนินการของคนกลางนั้น

สอดคลอ้งกับนโยบายของเราอยูเ่สมอ 

 
การสอบทานธุรกจินั้นยังมีความส าคัญต่อการเริม่ก่อตัง้ธุรกจิใหม่ดว้ย 

เชน่ การเขา้ถอืครองบรษัิทหรือการควบรวมบรษัิทขึน้เป็นกจิการร่วมคา้ 

กอ่นจะเริม่มกีารด าเนนิการใด ๆ ทา่นควรปรกึษากับฝ่ายกฎหมายเพือ่ขอ

ค าแนะน าที่เหมาะสมเกี่ยวกับวธิีการสอบทานธุรกจิและวธิีการป้องกัน

เพือ่ลดความเสีย่งเกีย่วกับเรือ่งการใหส้นิบนดว้ย 

 
ทา่นสามารถศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกับขัน้ตอนในการสอบทานธุรกจิในเรื่อง

การต่อตา้นการใหส้นิบนของบรดิจสโตนผ่านทางอนิทราเน็ตหรือการ

ติดต่อกับฝ่ายกฎหมายก็ได  ้หากท่านมีขอ้สงสัยว่านโยบายนี้หรือ

โปรแกรมการสอบทานธรุกจิเรือ่งการต่อตา้นการใหส้นิบนจะถกูน าไปใช ้

กับการด าเนนิการประเภทใดหรอืบุคคลทีส่ามประเภทไหน หรอืถา้ท่านมี

ขอ้กังวลเกีย่วกับผูท้ีก่ าลังจะไดรั้บเลอืกเป็นคนกลางหรอืไดรั้บเลอืกเป็น

คนกลางแลว้ ทา่นสามารถตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายเพือ่ขอความชว่ยเหลอืได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ตัวอยา่งของ "สัญญาณเตอืนภัย" มดัีงนี้: 

• คนกลางนั้นเป็น หรือมีครอบครัวที่ใกลช้ ิดเป็น หรือมีความ

ผกูพันทางธรุกจิกับเจา้หนา้ทีรั่ฐ; 

• คนกลางนัน้ถูกแนะน ามาจากเจา้หนา้ทีรั่ฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่

คนทีม่อี านาจในการตัดสนิใจเกีย่วกับธุรกจิทีก่ าลังด าเนนิการ; 

• คนกลางที่ถูกแนะน ามาจากหุน้ส่วนทางธุรกจิของเรานั้นไม่มี

ความช านาญในงานทีท่ าหรือมปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับงาน

ทีเ่ขาไดรั้บการแนะน ามา; 

• คนกลางรอ้งขอค่าธรรมเนียม/ค่านายหนา้ที่มากเกนิไปหรือ

ขอใหจ้่ายเป็นเงนิสด; 

• คนกลางนั้นรอ้งขอใหม้ีการจ่ายเงินในรูปแบบที่ผดิปกต ิเช่น 

ขอใหม้กีารเหมาจ่ายเงนิกอ่นเริม่งาน ขอใหจ้่ายเงนิไปยังบัญชี

ของบุคคลอื่น ขอใหจ้่ายเงนิในสกุลเงนิที่ไม่มีความเกี่ยวขอ้ง

กับธุรกจิ หรือขอใหจ้่ายเงินไปยังประเทศที่สาม โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ถา้ประเทศนัน้ไมม่คีวามโปร่งใสดา้นงานธนาคาร; 

• คนกลางแนะน าใหจ้่ายเงนิจ านวนหนึ่งเนื่องจากมีความจ าเป็น

เพือ่จะไดรั้บงาน หรอื "ปิดดลี"; 

• คนกลางรอ้งขอใหม้ีการช าระเงนิส าหรับสิง่ที่ผปกต ิมเีอกสาร

ไมค่รบถว้น หรอืเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในนาทสีดุทา้ย; และ 

• การสอบทานธุรกจิจะตรวจสอบไปถงึการมีผูรั้บจา้งช่วงหรือผู ้

ใหบ้ริการ (subcontractor or vendor) ที่ไม่สามารถอธิบาย

ทีม่าไดท้ีค่นกลางเป็นผูเ้สนอเพือ่ใหช้ว่ยในการเจรจาตดิต่อกับ

หน่วยงานรัฐบาล 

 
บรดิจสโตนไดน้ าวธิีการตรวจสอบโดยอา้งองิจากหลักความเสี่ยง

มาใชใ้นการสอบทานธุรกจิเรือ่งการต่อตา้นการใหส้นิบน ในขณะที่

ระยะเวลาและความพยายามทีจ่ะตอ้งใชเ้พือ่ด าเนนิการใหเ้สร็จสิน้

จะขึน้อยู่กับหลายปัจจัยนั้น ขัน้ตอนของการสอบทานธุรกจิเรื่อง

การตอ่ตา้นการใหส้นิบนโดยท่ัวไปมักจะรวมถงึขัน้ตอนดังตอ่ไปนี้: 

• ประเมนิเหตุผลทางธุรกจิ การบรกิาร และโครงสรา้งค่าตอบแทน

ส าหรับการด าเนนิการตามขอ้เสนอ; 

• เก็บและประเมินขอ้มูลเกี่ยวกับคนกลาง เจา้ของ และคณะ

ผูบ้ริหาร รวมถงึประวัติความเป็นมา ชือ่เสียง คุณสมบัติ และ

ขอ้มลูทางการเงนิ; 

• ประเมนิความสัมพันธท์ีม่กีับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ; 

• ตดิตามสัญญาณเตอืนภัยหรอืความผดิปกตใิด ๆ; และ 

• การไดรั้บอนุญาตตามขอ้ก าหนดกอ่นเริม่ร่วมงาน 

การด าเนนิงานรว่มกบับคุคลทีส่าม 

นโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนฉบบัสากล 



นโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนฉบบัสากล 

 
 
 
 
 

 

     

 
   

 

 

 

กฎหมายในหลายประเทศก าหนดขอ้จ ากัดไวอ้ย่างเขม้งวดและถงึขัน้

สั่งหา้มไม่ใหบ้ริษัทมีการสนับสนุนพรรคการเมืองดว้ย ในบางกรณี 

บรดิจสโตนหา้มไม่ใหน้ าเงนิของบรษัิท ทรัพยากร หรือสถานที่ไปใช ้

ในการสนับสนุนพรรคการเมืองหรือสมาชกิในพรรคใด ๆ ไม่ว่าโดย

ทางตรงและทางออ้ม เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมัตเิป็นการล่วงหนา้จาก

ทางฝ่ายกฎหมาย รวมถงึฝ่ายความสัมพันธ์กับรัฐบาล (ถา้ม)ี และการ

กระท านั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบายระดับภูมิภาคและนโยบาย

ภายในบรษัิทอยา่งเครง่ครัด 

 
 ขอ้ก าหนดส าคัญ  

 
 
 
 

 

 

การสนับสนุนทางการกุศลใด ๆ ที่ถูกรอ้งขอโดยเจา้หนา้ที่รัฐซึง่ให ้

สนับสนุนองคก์รที่มคีวามเกีย่วขอ้งกับเจา้หนา้ที่รัฐหรือเป็นองค์กรที่มี

ความเกี่ยวขอ้งกับองค์กรของรัฐจะตอ้งไดรั้บการอนุมัตลิ่วงหนา้จาก

ฝ่ายกฎหมายกอ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

"การจา่ยเงนิคา่อ านวยความสะดวก" นั้น เป็นการจ่ายเงิน

จ านวนเล็กนอ้ยใหก้ับเจา้หนา้ที่รัฐเพื่อใหเ้ร่งด าเนินการหรือ

อ านวยความสะดวกในการท างาน ซึง่กระท าการโดยปราศจาก

การตัดสนิใจอันดี หรือใหบ้รกิาร เช่น การท าวีซ่า การอนุญาต

หรอืออกใบอนุญาตใหก้ระท าใด ๆ การใหป้ระโยชน์ หรอืการขน

ถ่ายสินคา้ขาเขา้และขาออก บริดจสโตนจึงหา้มไม่ใหม้ีการ

จา่ยเงนิคา่อ านวยความสะดวกทัง้สิน้ 

 

ถา้ทา่นมคีวามคดิว่าจะเสนอหรอืบรจิาคใหก้ับองคก์รการกุศล ทา่น

จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นวา่ไดท้ าตามเกณฑดั์งตอ่ไปนี้: 

• ไมไ่ดเ้สนอ สัญญาว่าจะให ้หรอืมอบให ้เพือ่แลกเปลีย่นกับการ

คงไวซ้ ึง่สถานะทางธุรกจิหรือการไดม้าซึง่ความไดเ้ปรียบอย่าง

หนึง่อยา่งใดทีไ่มส่มควรได;้ 

• สอดคลอ้งกับนโยบายของบรดิจสโตน กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และ 

นโยบายอืน่ใดทีใ่ชบั้งคับหรอืวธิปีฏบัิตใินทอ้งถิน่; 

• ผูรั้บนัน้ไม่ใชเ่จา้หนา้ทีรั่ฐและไม่มอีะไรทีบ่่งบอกว่าการสนับสนุน

นั้นจะถูกส่งต่อไปยังเจา้หนา้ที่รัฐเพื่อการใชส้อยส่วนตัวโดย

เจา้หนา้ทีข่องรัฐ; และ 

• มีการรายงานอย่างถูกตอ้งและบันทึกเป็นเอกสารพรอ้มถูก

จัดเก็บโดยบรษัิท 

 

การจา่ยเงนิคา่อ านวยความสะดวก การสนับสนุนทางการเมอืง การสนับสนุนทางการกศุล 

 

ใหน้ าขอ้หา้มเรื่องการใหส้นิบนของบรดิจสโตนมาใชก้ับการจ่ายเงนิที่

ไม่เหมาะสมทุกรูปแบบ รวมถึงการจ่ายค่า "อ านวยความสะดวก" 

เนื่องจากการจ่ายเงินในลักษณะนี้ถือเป็นรูปแบบของการทุจริต 

บรดิจสโตนหา้มไม่ใหม้ีการจ่ายค่าอ านวยความสะดวกถงึแมว้่าการ

จ่ายเงนิในลักษณะดังกล่าวจะเป็นสิง่ที่ท ากันเป็นปรกตติามประเพณี

ทอ้งถิน่ก็ตาม 

 

เพือ่เป็นการแสดงถงึความมุ่งม่ันดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมตามวถิี

การด าเนินงานของเรา (Our Way to Serve) บรดิจสโตนจึงใหก้าร

สนับสนุนทางการกุศลอย่างต่อเนื่องใหก้ับชุมชนทีอ่ยู่ในบรเิวณที่เรา

ประกอบกจิการอยู่ท่ัวโลก 

 
การสนับสนุนทางการกุศลก็สามารถก่อใหเ้กดิความเสีย่งดา้นการ

ทจุรติกับบรดิจสโตนไดใ้นบางครัง้ ความเสีย่งนัน้สามารถเกดิขึน้ได ้

หลายรูปแบบ รวมถงึกรณีทีอ่งคก์รการกศุลนัน้ไม่มตีัวตนอยูจ่รงิโดย

มกีารจัดตัง้ขึน้เพือ่เป็นฉากบังหนา้ หรอืเป็นองคก์รทีไ่ม่มกีารด าเนิน

กจิการใด ๆ หรอืเป็นองคก์รทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกับเจา้หนา้ทีรั่ฐ ดังนัน้ 

จงึถอืเป็นสิง่ส าคัญทีจ่ะตอ้งสอบทานธุรกจิและด าเนนิการอย ่าง

ระมัดระวังเมือ่มกีารเลอืกองคก์รการก ุศลเพือ่จะใหมั้ ่นใจวา่การ

สนับสนุนนัน้จะถกูน าไปใชอ้ย่างถกูวัตถุประสงคแ์ละจะไม่ไปตกไป

อยูใ่นมอืของผูรั้บทีไ่มส่มควรได ้

 

ค าจ ากัดความทีเ่ราใช ้
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เอกสารบรษัิท 
การรายงานขอ้กังวลหรือ
การละเมดิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 
  

 

เพือ่เป็นการป้องกันการปกปิดค่าใชจ้่ายทีไ่มเ่หมาะสมผา่นเอกสารที่ไม่

สมบูรณ์หรือเอกสารอันเป็นเท็จ กฎหมายต่อตา้นการใหส้นิบนจงึไดม้ี

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการดูแลเอกสารบริษัทและการควบคุมภายในที่

เหมาะสม เพื่อเป็นการด าเนินการตามกฎหมายนี้  บริดจสโตนจึง

ก าหนดใหเ้อกสารบรษัิทและการจัดเก็บนัน้ตอ้งถกูจัดท าอย่างถูกตอ้ง

และแมน่ย าเพือ่แสดงถงึการด าเนนิการและการจัดการทรัพยส์นิ 

 
พนักงานของบรดิจสโตนทุกคนมีหนา้ทีใ่นการตรวจสอบใหม่ั้นใจว่าได ้

ท าตามขอ้ก าหนดเกีย่วกับการจัดท าเอกสารบรษัิท การบันทกึ และการ

ควบคุมภายในของบริษัทที่อยู่ภายใตห้นา้ที่และความรับผดิชอบของ

ทา่น รวมถงึการเก็บรักษาไวซ้ ึง่ขอ้มูลทัง้หมดเกีย่วกับการสอบทานธุรกจิ

และการไดรั้บอนุมัตทิีเ่กีย่วขอ้งภายใตน้โยบายนี้ และตรวจสอบใหม่ั้นใจ

วา่คา่ใชจ้่ายทัง้หมดนัน้มคีวามถกูตอ้งและแม่นย าและไดม้กีารบันทกึใน

เอกสารบรษัิทและจัดเก็บ 

ถา้ทา่นทราบหรือสงสัยว่าก าลังจะมกีารละเมดินโยบายนี้ ทา่นตอ้งรีบ

รายงานปัญหานี้ใหฝ่้ายกฎหมายทราบในทันที หรือท่านสามารถ

รายง าน เ รื่ อ งนี้ ผ่ า นทา ง  BridgeLine ก็ ได  ้ ก า ร ร ายง า นผ่ า น 

BridgeLine สามารถกระท าไดโ้ดยไม่ร ะบุนามซึ่งจะขึ้นอยู่ กั บ

ขอ้ก าหนดของกฎหมายทีก่ าหนด 

 
| The BridgeLine 

บริดจสโตนหา้มไม่ใหม้ีการกระท าตอบโตเ้มื่อมีการรายงานการ

ด าเนนิงานหรอืปัญหาดา้นจรรยาบรรณดว้ยความประสงคด์ี  

โปรดใชล้งิกต์อ่ไปนี้เพือ่เขา้ใชง้าน BridgeLine  

https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/ 

 

 

 
 

บรดิจสโตนมีการตรวจประเมนิการด าเนินการของบรดิจสโตนอยู่เป็น

ประจ าเพื่อใหม่ั้นใจว่ามีการด าเนินการตามนโยบายนี้และกฎหมาย

ต่อตา้นการใหส้นิบน ท่านจะตอ้งใหค้วามร่วมมือและไม่กีดขวางหรือ

แทรกแซงกจิกรรมการตรวจประเมนินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

การตรวจประเมนิ 

นโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนฉบบัสากล 
 

Bridgestone Global Anti-Bribery Policy 
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ค าถาม และ ค าตอบ 
 
 
 
 

 

FAQs 
 
 

ถ : ฉนัเขา้ใจว่า "การจ่ายเงนิค่าอ านวยความสะดวก" (เงนิ

จ านวนเ ล็กน้อยที่จ่ายให้ก ับ เจ้าหน้าที่ร ัฐ เพื่อ เร่ งการ

ด าเนินการ) น ัน้ เป็นสิง่ต ้องห้ามโดยนโยบายของบริษทั 

คา่ธรรมเนยีมทีถู่กตอ้งตามระบบ เช่น คา่ธรรมเนยีมการเร่ง

ด าเนนิการส าหรบัการตอ่อายุหนงัสอืเดนิทาง หรอืการท าวซี่า 

ถอืเป็น "การจา่ยเงนิคา่อ านวยความสะดวก" หรอืไม ่

 
ต: ค่าใชจ้่ายในการเร่งด าเนินการที่ช าระใหก้ับองค์กรของภาครัฐ 

(ไม่ใชก่ารช าระใหแ้ก่บุคคล) ทีไ่ดรั้บอนุญาตอย่างเป็นทางการ (เช่น 

คา่ธรรมเนียมในการเร่งด าเนนิการที่ปรากฏอยู่ในระบบการด าเนินการ

ขององค์กรของรัฐเพื่อเร่งด าเนินการต่ออายุหนังสอืเดนิทาง หรือการ

ท าวซีา่) และมใีบเสร็จอย่างเป็นทางการขององคก์รของภาครัฐ ไม่ถอื

เป็น "การจ่ายเงนิค่าอ านวยความสะดวก" ดังนัน้ จงึสามารถด าเนนิการ

ได  ้โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายถา้ท่านไม่ม่ันใจว่าเงินที่จ่ายเพื่อเร่ง

ด าเนนิการนัน้มคีวามเหมาะสมและถกูตอ้งตามกฎหมายหรอืไม ่

 
ถ: ฉนัรู ้ว่าการให้ส ินบนน ัน้ เ ป็นเรื่องต้องห้าม  แต่ถ้า

เจา้หนา้ทีร่ฐั (เชน่ เจา้หนา้ทีต่ ารวจหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง) ขม่ขูว่า่จะกกัตวัหรอืลงโทษฉนั เวน้แตว่า่ฉนัจะ

จา่ยเงนิใหเ้ขาเป็นพธิ ีจะเป็นอยา่งไร 

 
ต: บรดิจสโตนตระหนักดวี่า อาจมบีางสถานการณ์ซึง่เกดิขึน้ไม่บ่อย

มากนัก  สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานนั้นอาจตั้งอยู่บน

ความเสีย่งถา้เขาหรอืเธอไมท่ าตามค าขอของเจา้หนา้ทีรั่ฐ ถา้ทา่นรูส้กึ

วา่ก าลังเผชญิกับอันตรายไม่ว่าในดา้นสุขภาพหรอืความปลอดภัยของ

ทา่นและท่านประเมนิแลว้ว่าวธิกีารที่ดทีีสุ่ดทีจ่ะปกป้องตัวท่านเองคือ

การจ่ายเงิน นโยบายของบริษัทจะไม่หา้มท่านในการจ่ายเงินใน

สถานการณ์แบบนี้ การจ่ายเงนิในสถานการณ์แบบนี้ไม่ถือเป็นสนิบน 

ทันทีที่ท่านออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแลว้ ขอใหท้่านรายงานการ

จ่ายเงินนี้กับผูจั้ดการของท่าน ฝ่ายกฎหมาย และถา้จ าเป็นก็ให ้

รายงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยทันทีดว้ย การจ่ายเงนินี้จะตอ้งมีการ

รายงานอย่างเหมาะสมพรอ้มมกีารบันทกึเป็นเอกสารบรษัิท 

 
ถ: ฉนัรู ้ว่าการจ่ายเงนิให้เจ้าหน้าที่รฐัเป็นการท าผิด

กฎหมาย แตท่กุคนบอกฉนัวา่มนัเป็นทางเดยีวทีจ่ะท าให้

งานส าเร็จไดใ้นประเทศนี ้ฉนัสามารถจา้งตวัแทนเพือ่ไป

จา่ยเงนิใหเ้จา้หนา้ทีร่ฐัแทนฉนัไดห้รอืไม ่

 
ต: ไม่ไดเ้พราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ท่านจะจ่ายสินบนให ้

เจา้หนา้ทีรั่ฐไม่ว่าจะจ่ายเองโดยตรงหรือจะจา้งบุคคลทีส่ามเป็นผูจ้่าย

ทางออ้ม ผลทีต่ามมาของการจ่ายเงนิแบบนี้มีความรา้ยแรงทัง้กับตัว

ท่านเองและกับบรษัิท ท่านไม่สามารถผลักความรับผดิชอบทางดา้น

กฎหมายของท่านใหตั้วแทนผ่านการจา้งงานใหเ้ขากระท าการแทนใน

สิง่ทีท่า่นไมไ่ดรั้บอนุญาตใหก้ระท าได ้ ดังนัน้ เวลาทีค่ดิจะจา้งตัวแทน 

จะตอ้งมกีารสอบทานธุรกจิอย่างระมัดระวังเพื่อประเมนิถงึเหตุผลและ

ความสมควรในการจา้งว่าการบริการที่จะไดรั้บนั้นเหมาะสมกับ

คา่ธรรมเนียมทีจ่ะจ่ายไปหรอืไม ่รวมถงึประวัต ิชือ่เสยีง และคุณสมบัติ

ของตัวแทน โปรดปรกึษากับฝ่ายกฎหมายเพื่อศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกับ

ขัน้ตอนการสอบทานธรุกจิของบรดิจสโตน  

 
ถ: เจา้หนา้ทีร่ฐัวางแผนจะมาเยีย่มสถานทีข่องเราเพือ่ท า

การตรวจประเมนิการควบคุมคุณภาพตามกิจวตัร เรา

สามารถจดัเตรยีมอาหารใหก้บัเจา้หน้าทีส่ าหรบัการมา

ตรวจเยีย่มนีไ้ดห้รอืไม ่

 
ต: การจัดเตรยีมอาหารใหเ้จา้หนา้ทีรั่ฐทีม่าเยีย่มสถานทีข่องบรษัิทนั้น 

มักจะท าไดต้ราบใดที่ไม่ไดเ้กิดขึ้นบ่อยครั้ง  ค่าอาหารนั้นมีความ

เหมาะสมและไม่ได จั้ดเตรียมใหเ้พื่อหวังผลตอบแทน  เพื่อให ้

สอดคลอ้งกับหลักจรรยาบรรณของบรษัิท หา้มไม่ใหม้ีการเสนอหรือ

มอบของขวัญ สันทนาการ หรอืสิง่ของใด ๆ ทีม่คี่าใหก้ับเจา้หนา้ที่รัฐ

กอ่นจะไดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายกฎหมายล่วงหนา้

กอ่น ทา่นตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่ไดท้ าตามนโยบายและขัน้ตอน

อืน่ ๆ ทัง้หมดทีม่อียู่ในทอ้งถิน่ของทา่น 

 
ถ: ลูกคา้มีค าร้องขอให้มีการจ่ายเงนิที่ดูเหมือนจะเป็น

สนิบน แตม่ลีกัษณะไม่ชดัเจนว่าการจา่ยเงนินีเ้ป็นสิง่หา้ม

ตามกฎหมายหรอืไม่ ฉนัสามารถจ่ายเงนิในลกัษณะนีไ้ด้

หรอืไม ่

 
ต: ก่อนที่จะมีการจ่ายเงินในลักษณะนี้ ท่านควรจะติดต่อกับฝ่าย

กฎหมายเพื่อดูว่าการจ่ายเงินนั้นเหมาะสมหรือไม่และการจ่ายเงินน

ลักษณะนี้เป็นการท าผดินโยบายของบรษัิทหรือกฎหมายทอ้งถิน่หรือ

กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทหรอืไม ่

 
ถ: นโยบายการตอ่ตา้นการใหส้นิบนของบรดิจสโตนครอบ

คลุมเฉพาะเรือ่งของเจา้หนา้ทีร่ฐั หรอืมขีอ้หา้มครอบคลุม

ไปถงึบุคคลอืน่ ๆ ดว้ย 

 
ต: นโยบายการต่อตา้นการตดิสนิบนของบรดิจสโตนถอืว่าการให ้

สนิบนทุกประเภทเป็นสิง่ตอ้งหา้ม รวมถงึการใหส้นิบนในเชงิธุรกจิที่

ไมม่เีจา้หนา้ทีร่ัฐมาเกีย่วขอ้งดว้ยเชน่กัน ไมว่่ากรณีใด ๆ พนักงาน 

ของบรดิจสโตนหรอื บคุคลทีส่ามทีท่ าหนา้ทีแ่ทนบรดิจสโตนจะตอ้ง

ไมเ่สนอทรัพยส์นิทีม่มีูลคา่ใหแ้ก่บุคคลทีส่ามซึง่รวมถงึลูกคา้ทัง้จาก

ทางภาครัฐและไม ่ไดม้าจากทางภาครัฐหร ือตัวแทนของบ ุคคล

เหลา่นัน้ เพือ่ใหไ้ดห้รอืคงไวซ้ ึง่สถานะทางธรุกจิหรอืขอ้ไดเ้ปร ียบ

ทางการคา้อืน่ ๆ โปรดตดิตอ่ฝ่ายกกฎหมายถา้ท่านตอ้งการขอ้มูล

เพิม่เตมิหรือตอ้งการค าชีแ้นะ 

 

 

   
 

 
 

หากตอ้งการดขูอ้มลู BridgeLine ในสถานทีข่องทา่น เขา้ไดท้าง https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/ 
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ผูอ้นมุตั:ิ 
ครสิโตเฟอร ์นแิคสโตร (CHRISTOPHER NICASTRO) 

ทีป่รกึษาท ัว่ไปกรุป๊โกลบอล 
เจา้หนา้ทีอ่าวโุส, บรดิจสโตน คอรป์อเรช ัน่,  

รองประธาน, ทีป่รกึษาท ัว่ไป, เลขาธกิาร และประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์

บรดิจสโตน อเมรกิา คอรป์อเรช ัน่ 
 

ฮเิดคาซุ คมิซุิ (HIDEKAZU KIMIZU) 
ทีป่รกึษาท ัว่ไปกรุป๊โกลบอล  

รองประธานและเจา้หนา้ทีอ่าวุโสมหีนา้ทีดู่แลธุรการองคก์ร, ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากบัการปฏบิตั ิ

ตามกฎเกณฑ,์ ฝ่ายกฎหมายและทรพัยส์นิทางปัญญา, บรดิจสโตน คอรป์อเรช ัน่ 
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