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วัตถปุระสงคข์องนโยบาย 

 
นโยบายต่อตา้นการใหส้นิบนฉบับสากลของบรดิจสโตนนัน้ไดต้อกย ้า

จดุยนืของบรดิจสโตนในเรื่องต่อตา้นการใหส้นิบนและการทุจรติตามที่

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) บรดิจสโตนไดม้ีการพัฒนาและเริ่มใช ้

งานหลักจรรยาบรรณโดยไดรั้บแรงบันดาลใจมาจากพันธกิจของ 

บรดิจสโตน และวถิกีารด าเนนิงานของเรา (Our Way to Serve) หลัก

จรรยาบรรณของบริดจสโตนไดว้างแนวทางการรับมือกับปัญหาที่มี

ความเกีย่วขอ้งกับหลักจรรยาบรรณทีพ่นักงานของบรดิจสโตนอาจตอ้ง

พบเจอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
การบังคับใชน้โยบาย 

 
นโยบายนี้มีผล บัง คับใชก้ับพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทของ 

บริดจสโตนท่ัวโลก รวมถึงกิจการร่วมคา้ที่เราเป็นผูค้วบคุม  และ

บคุคลภายนอกทีก่ระท าการในนามของบรดิจสโตน ถา้เรามสีว่นร่วมใน

กจิการร่วมคา้แต่เราไมไ่ดเ้ป็นผูค้วบคมุกจิการ เราจะสง่เสรมิใหหุ้น้ส่วน

ของเราด าเนินการตามแนวทางที่มีลักษณะคลา้ยคลงึกับนโยบายนี้

ส าหรับกจิการร่วมคา้ และสนับสนุนใหย้ดึม่ันตามหลักการของนโยบาย

นีใ้นการประกอบธรุกจิ 

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 นโยบายฉบับนี้ 
และนโยบายฉบับอืน่ ๆ ของบรษัิททีม่ผีลบังคับใช ้เพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการต ่อตา้นการใหส้นิบนและเพือ่

ปกป้องทรัพยส์นิและชือ่เสยีงของบรดิจสโตน 

• ตดิตอ่ BridgeLine หรอืพูดค ุยกับบ ุคคลทีม่ รีายชือ่ทีป่รากฏใน 

"ชอ่งทางในการขอความชว่ยเหลอื" ในหลักจรรยาบรรณ หากมีขอ้

สงสัยเรือ่งการท าผดิหลักจรรยาบรรณหรอืนโยบายหรือปัญหาเชงิ

จรรยาบรรณดา้นอืน่ ๆ 

 
การตดิตอ่กับซพัพลายเออร ์

 
กฎระเบียบและความคาดหวังที่ระบุในนโยบายนี้จะมีผลบังคับไปถึง 

ซัพพลายเออร์ของเราดว้ย ยิง่ไปกว่านั้น บรดิจสโตนยังมีนโยบายที่

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้งโดยเฉพาะ รวมถงึนโยบายการจัดซื้อจัด 

จา้งอยา่งย่ังยนืฉบับสากล (Global Sutainable Procurement Policy) 

ซึง่มขีอ้ก าหนดในการด าเนินงานของซัพพลายเออร์ โปรดอย่าลืมว่า

ชือ่เสยีงและการด าเนินงานของซัพพลายเออร์ของเราสามารถส่งผล

โดยตรงมาถงึบรดิจสโตนไดเ้ช่นกัน เราควรท าธุรกจิร่วมกับบริษัทที่

ปฏบัิตติามกฎหมาย มคีวามเขา้ใจ และปฏบัิตงิานงานภายใตห้ลักความ

ยดึม่ันของเราทีม่ตีอ่กฎหมายและหลักจรรยาบรรณอยา่งสม ่าเสมอ 

ผลของการไมป่ฏบัิตติาม 

 
การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการใหส้ินบนอาจส่งผลรา้ยแรงต่อ 

บรจิสโตนและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ซึง่รวมถงึความผิดทางอาญา ทาง

แพ่ง และแมก้ระท่ังโทษจ าคุกดว้ย บรดิจสโตนมีความมุ่งม่ันที่จะท า

ตามกฎระเบียบและถือว่าการไม่ท าตามนโยบายนี้เป็นเรื่องที่รา้ยแรง

มาก การทีพ่นักงานคนใดไม่ท าตามนโยบายนี้อาจส่งผลใหพ้นักงาน 

ผูนั้น้ไดรั้บการลงโทษทางวนัิยซึง่อาจรวมถงึการปลดออกจากการเป็น

พนักงาน ยิง่ไปกว่านัน้ ความสัมพันธ์ทางธุรกจิอย่างใด ๆ กับคนกลาง

ทีม่ลัีกษณะไมเ่ป็นไปตามขอบเขตของนโยบายนี้ก็จะตอ้งยตุลิงดว้ย 

 
 

 

 
นโยบายนี้อาจไดรั้บการแกไ้ขเพิม่เตมิเป็นครัง้คราว 

  

ค าแถลงนโยบาย 

ค าจ ากัดความทีเ่ราใช ้

บรดิจสโตนมีขอ้หา้มอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการใหส้นิบน โดย

ไมใ่หพ้นักงานของบรดิจสโตนหรือบุคคลภายนอกที่กระท าการ

ในนามบรดิจสโตน เสนอ มอบให ้รับ หรอืยอมรับของทีม่มีูลค่า

ใหก้ับหรอืจากบุคคลใดก็ตาม รวมถงึเจา้หนา้ทีข่องรัฐไม่วา่กรณี

ใดก็ตาม เพือ่ใหไ้ดม้าหรือคงไวซ้ ึง่สถานะทางธุรกจิหรือเพื่อให ้

ไดม้าซึง่ความไดเ้ปรียบในสถานะทางธุรกิจดว้ยวิธีการที่ไม่

เหมาะสม 

 
ค าว่า "พนกังาน" รวมถงึ กรรมการและพนักงานของบริษัท 

บรดิจสโตนดว้ย 

 
"คนกลาง" ในที่นี้รวมถึงตัวแทน ที่ปรึกษา ผูจั้ดจ าหน่าย  

ล็อบบี้ย ิสต์ ผูใ้หบ้รกิารขนส่งหรือโลจิสตกิส์ ผูใ้หบ้ริการที่เป็น

ตัวแทนในการจัดการดา้นศุลกากร ตัวแทนออกของ และบริษัท

กจิการร่วมคา้ หรือบุคคลที่สามที่กระท าการเป็นตัวแทนของ 

บรดิจสโตนหรอืผูท้ีท่ าหนา้ทีร่่วมกับบรดิจสโตน 

นโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนฉบบัสากล 
 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/code/pdf/bridgestone_code_of_conduct_thai.pdf
https://www.bridgestone.com/responsibilities/procurement/pdf/Policy_Thai.pdf
https://www.bridgestone.com/responsibilities/procurement/pdf/Policy_Thai.pdf


นโยบายตอ่ตา้นการรบัสนิบนระดบัโลกของ 
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การใหส้นิบนถอืเป็นรูปแบบของการทุจรติอย่างหนึง่ทีจ่ะท าลายความ

เชือ่มั่นทีป่ระชาชนทั่วไปรวมถงึลูกคา้ของเรามตี่อเรา ซึง่จะก่อใหเ้กดิ

ผลกระทบในเชงิเศรษฐกจิ และการพัฒนาสังคม และยังเป็นการ

กระท าทีข่ัดกับค่านยิมและวัฒนธรรมของบรดิจสโตนดว้ย ถงึแมว้ ่า

ทา่นจะตอ้งไม่เสนอหรือรับสนิบนจากผูใ้ดก็ตาม แตใ่นหลายประเทศ 

ทา่นจะตอ้งใชค้วามระมัดระวังเป็นพเิศษทีจ่ะไม่ยุ่งเกีย่วกับเรื่องการ

ใหส้นิบนในทุกรูปแบบกับเจา้หนา้ทีรั่ฐ 

โปรดจ าไวว้่า ท่านมีความรับผิดชอบในการทราบว่าคนที่ท่านก าลัง

ตดิต่ออยู่นั ้นเป็นเจา้หนา้ที่รัฐหรือไม่ หากว่าท่านไม่ม่ันใจ ทา่นควรจะ

ขอความชว่ยเหลอืจากฝ่ายกฎหมาย 

 

 
 

 

 
"สินบน" คือ การใหห้รือเสนอที่จะใหข้องที่มีมูลค่าไม่ว่า โดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม กับบคุคลใด ๆ เพือ่ใหผู้รั้บนัน้ใชต้ าแหน่งของ

ตนในทางที่ผิดหรือเพื่อใหไ้ดรั้บหรือคงไวซ้ ึง่ความไดเ้ปรียบใน

สถานะทางธรุกจิทีไ่มเ่หมาะสม 

 
"ของทีม่มีูลค่า" นัน้เป็นค านิยามที่จ ากัดไวอ้ย่างกวา้งซึง่สามารถ

รวมถงึผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ เชน่ เงนิสด หรือสิง่แทนเงินสด 

(เชน่ บัตรก านัล หรอืบัตรแทนเงนิสด) ของขวัญ คา่นายหนา้ อาหาร 

การเลี้ยงรับรอง ค่าเดนิทาง การใหใ้ชบ้า้นพักตากอากาศ การให ้

ความชว่ยเหลือ เชน่ โอกาสทางการศกึษาหรือการจา้งงานทีใ่หแ้ก่

เพือ่นและญาต ิการบรจิาคใหอ้งค์กรใดองกรค์หนึง่โดยเฉพาะ การ

ใหส้ว่นลดราคา การกูย้มื การเขา้ร่วมกจิรรมทางการเมอืง การไดรั้บ

ผลประโยชน์จากการกระท าของรัฐบาล และการตัดสนิใจเพื่อมอบ

สทิธใินการด าเนนิธุรกจิกับบรษัิทหรอืยังคงด าเนนิธรุกจิกับบรษัิท 

 
ความหมายของ "เจา้หนา้ทีร่ฐั" นัน้เป็นค านยิามทีจ่ ากัดความไว ้

อย่างกวา้งซึง่สามารถรวมถงึขา้ราชการ (รวมถงึพนักงานของ

หน่วยงานก ากบัดแูลต่าง ๆ ฝ่ายตา่ง ๆ และองคก์รของภาครัฐอืน่ 

ๆ เชน่ มหาวทิยาลัย)  ผูล้งสมัครหรอืลูกจา้งของพรรคการเมือง  

พนักงานรัฐวสิาหกจิหรือบริษัทที่ควบคุมโดยภาครัฐ  พนักงาน

ขององคก์รภาครัฐระหวา่งประเทศ  (เชน่ สหประชาชาต ิ/ United 

Nations ธนาคารโลก / World Bank หรอืองคก์ารการคา้โลก / 

World Trade Organization) สมาชกิราชวงศ ์หรอืบคุคลใด ๆ ที่

ท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในนามของประเทศ  หรอื

หน่วยงานภาครัฐระดับทอ้งถิน่ 

 
 
 
 
 

 

นโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนฉบบัสากล  

การใหส้นิบนคอือะไร 



นโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนฉบบัสากล 

 
 
 
 
 

 

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

ลูกคา้ ซัพพลายเออร์ และหุน้ส่วนทางการคา้อื่น ๆ อาจเป็นส่วน

ส าคัญในการสรา้งไมตรจีติทีด่แีละเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ได ้

กจิกรรมในสว่นนี้ยังคงถอืเป็นประเพณีทีเ่หมาะสมในหลายประเทศ 

และไดร้ับการยอมรับในเชงิการด าเนินธุรกจิอกีดว้ย อย่างไรก็ตาม 

การกระท าดังกล่าวอาจก่อใหเ้กดิความเสี่ยงดา้รการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์และอาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกีย่วขอ้งรวมถึง

นโยบายของบรษัิทดว้ยหากด าเนนิการอยา่งไม่เหมาะสม 

 
ทีบ่รดิจสโตน เราไม่อนุญาตใหก้ารแลกเปลี่ยนของขวัญ อาหาร 

สันทนาการ หรือการเดนิทางนั้นส่งผลในลักษณะที่ไม่เหมาะสม 

หรอืมนัียยะทีจ่ะส่งผลอย่างไม่เหมาะสมต่อการตัดสนิใจอย่างเป็น

อสิระในเรื่องทีเ่กีย่วกับการด าเนินธุรกจิของเรา หรอืการตัดสนิใจ

อย่างเป็นอิสระในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกจิของผูร้ับ หากท่านมีส่วน

เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมเหลา่นี้ ทา่นควรจะตอ้งทราบถงึขอ้ก าหนดและ

ขัน้ตอนของบรษัิททีท่า่นจะตอ้งด าเนนิการตาม 

 
ถา้ท่านไม่แน่ใจถงึความเหมาะสมของกจิกรรมเหล่านี้หรือไม่แน่ใจว่า

สอดคลอ้งกับนโยบายของบรษัิทและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม่ ทา่น

ควรจะปรกึษากับฝ่ายกฎหมาย 

 ขอ้ก าหนดส าคัญ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากการด าเนินการอย่างใด ๆ ทีเ่กีย่วกับเจา้หนา้ที่รัฐนั้นมีความ

เสีย่งเป็นพเิศษ ทา่นจงึตอ้งไดรั้บการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรจาก

ฝ่ายกฎหมายก่อนที่จะมีการเสนอหรือมอบของขวัญ อาหาร สันทนา

การ หรอืของทีม่มีลูคา่อย่างใด ๆ ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีรั่ฐ 

 
โปรดจ าไวว้่า บริษัทอื่นก็มีนโยบายเกี่ยวกับของขวัญ อาหาร และ

สันทนาการเช่นกัน ท่านตอ้งใหค้วามเคารพแก่นโยบายเหล่านั้นและ

จะตอ้งสอบถามผูรั้บก่อนว่า การมอบของขวัญและสันทนาการดังกล่าว

จะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายบรษัิทของผูรั้บหรอืไม ่

บรดิจสโตนอาจเป็นผูจ้่ายค่าเดนิทางและที่พักใหก้ับลูกคา้ ซัพพลาย

เออร ์หรอืหุน้สว่นธรุกจิอืน่ๆไดใ้นบางกรณี 

 

 ขอ้ก าหนดส าคัญ  

 
 
 
 
 
 

 
    

 

ถา้ท่านก าลังพิจารณาว่าจะเสนอหรือตกลงที่จะช าระค่าใชจ้่ายที่

เกีย่วกับการเดนิทางใหก้ับลูกคา้ ซัพพลายเออร ์หรอืหุน้ส่วนธุรกจิ 

ทา่นจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นวา่ไดท้ าตามเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

• มีวัตถุประสงค์ทางธุรกจิที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น เป็นการ 
สง่เสรมิการขาย การสาธติ หรอืการอธบิายสนิคา้หรอืบรกิารของ 

บรดิจสโตน การเยีย่มชมสถานทีข่องเรา หรอืเป็นการปฏบัิตติาม
ขอ้สัญญา 

• ไมเ่กดิขึน้บ่อย และมมีูลคา่ทีเ่หมาะสมตามแต่สถานการณ์ 

• ไมไ่ดเ้ป็นการมอบใหเ้พือ่แลกเปลีย่นกับความชว่ยเหลอืหรือการ

ไดม้าซึง่ความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิทีไ่มส่มควรได ้

• สอดคลอ้งกับหลักจรรยาบรรณ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และ

นโยบาย หรอืกฎระเบยีบอืน่ใด 

• จะไม่ท าใหบ้รดิจสโตนหรือผูรั้บตอ้งเกดิความอับอายถา้หากว่า

รายละเอยีดปรากฏสูส่าธารณะ 

• การเขา้ร่วมในกจิกรรมทางธุรกจิ (เชน่ กจิกรรมสง่เสรมิการขาย 

งานสาธติสนิคา้ และการเยีย่มชมสถานที)่ นัน้เป็นสิง่ทีจ่ าเป็น 

• ไมม่กีารใหเ้งนิค่าเบีย้เลีย้ง 

• ไมม่กีารจัดใหม้กีารเดนิทางไปยังสถานทีท่ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิ 
และ 

• มีการรายงานอย่างถูกตอ้งและบันทึกเป็นเอกสารพรอ้มถูก

จัดเก็บไวยั้งบรษัิท 

 

นโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนฉบบัสากล 
 

 
เมื่อใดก็ตามที่ท่านคิดจะเสนอที่จะให ้ รับ หรือมอบของขวัญ 

อาหาร หรอืสันทนาการอย่างหนึง่อย่างใด ทา่นจะตอ้งตรวจสอบ

ใหแ้น่ใจกอ่นวา่ไดท้ าตามหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้  

• มวัีตถปุระสงคท์างธรุกจิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 

• ไมเ่กดิขึน้บ่อย และมมีูลคา่ทีเ่หมาะสมตามแตส่ถานการณ์ 

• ตอ้งปราศจากความคาดหวังว่าการใหดั้งกล่าวจะเป็นการ

แลกเปลีย่นกับความชว่ยเหลอืหรอืการไดม้าซึง่ความไดเ้ปรียบ

ทางธรุกจิทีไ่มส่มควรได ้

• สอดคลอ้งกับหลักจรรยาบรรณ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และ

นโยบายหรือกฎระเบียบอืน่ใดที่บังคับใชภ้ายในสถานที่ที่ท่าน

อยู ่

• จะไมท่ าใหบ้รดิจสโตนหรอืผูรั้บตอ้งเกดิความอับอายถา้หากว่า

รายละเอยีดปรากฏสูส่าธารณะและ 

• มีการรายงานอย่างถูกตอ้งและบันทึกเป็นเอกสารพรอ้มถูก

จัดเก็บไวยั้งบรษัิท 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

ไมใ่ชเ่พยีงเฉพาะกรณีทีพ่นักงานเสนอจะใหส้นิบน จ่ายสนิบน หรอื

ไดร้ับสนิบนเทา่นัน้ แตบ่รดิจสโตนอาจกลายเป็นผูท้ีต่อ้งรับผดิชอบ

ในกรณีดังกล่าวเมือ่ถกูด าเนนิการผา่นคนกลางอกีดว้ย ดังนัน้ จงึ

ขอใหท้ ่านใชค้วามระมัดระวังเป็นอย่างสูงเมือ่ตอ้งมกีารจา้งและ

ท างานร่วมกับคนกลาง เชน่เดยีวกันกับพนักงานของบรดิจสโตน คน

กลางจะตอ้งไม่เสนอ มอบ ไดร้ับหรือตกลงว่าจะรับของทีม่มี ูลค่าแก่

หรอืจากใครก็ตามซึง่รวมถงึเจา้หนา้ทีร่ัฐ เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืคงไวซ้ ึง่

สถานะธุรกจิ หรอืความไดเ้ปรียบทางธรุกจิทีไ่ม่เหมาะสม 

 
เพื่อเป็นการป้องกันการใหส้ ินบน ท่านจะตอ้งทราบถึงกิจกรรมที่ได ้

ด าเนนิการโดยคนกลางทีก่ระท าการในฐานะตัวแทนของบรดิจสโตนเสมอ 

พรอ้มทัง้คอยเฝ้าระวังถงึสัญญาณเตือนภัยทีอ่าจบ่งชีถ้งึความเป็นไปได ้

ที่จะมีการกระท าความผดิ ท่านจะตอ้งเลือกและประเมนิคนกลางอย่าง

ระมัดระวังพรอ้มทัง้แจง้ล่วงหนา้ถงึขอ้ควรระวังทีเ่กีย่วกับการใหส้นิบนอัน

อาจเกดิจากความสัมพันธร์ะหว่างบรดิจสโตนกับคนกลางรายนัน้ ๆ  เพือ่

เป็นการลดความเสี่ยงลง หากมีการร่วมงานกับคนกลางนั้น ๆ "การสอบ

ทานธุรกจิเรื่องการต่อตา้นการตดิสนิบน" นี้จะถอืเป็นส่วนที่ส าคัญอย่าง

ยิง่ในการปฏบัิตติามนโยบายการตอ่ตา้นการใหส้นิบนของเรา 

 

 

 

 การสอบทานธุรกจิ (Due Diligence)  
 

ถอืเป็นเรือ่งส าคัญทีท่า่นจะตอ้งคอยสังเกต "สัญญาณเตอืนภัย" ทีอ่าจ

บ่งชีถ้งึความจ าเป็นในการตรวจสอบเพิม่เตมิเมื่อมีการเลือกหรือเมื่อ

ท างานร่วมกับคนกลาง ในระหว่างขัน้ตอนของการสอบทานธรุกจิเรื่อง

การต่อตา้นการใหส้นิบนรวมถงึระยะเวลาของสัญญาและระหว่างการ

ปฏบัิตหินา้ทีภ่ายใตส้ัญญาดว้ย 

 

 ตัวอย่าง "สัญญาณเตอืนภัย" (Red Flag)  

เราจะตอ้งน าความมุ่งม่ันในการด าเนินการบนพื้นฐานความเหมาะสม

และขอ้ก าหนดในสัญญามาาใชเ้พือ่ลดความเสีย่งทีร่ะบไุว ้รวมถงึความ

เสี่ยงหรือขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งอย่างใด ๆ ที่พบจากการสอบทานธุรกิจ 

และควรจะมีการตรวจสอบขอ้ก าหนดในสัญญาอย่างสม ่าเสมอเพื่อให ้

แน่ใจว่าคนกลางไดป้ฏิบัติตามสัญญา มาตรการและการป้องกัน

เพิม่เตมิ รวมถงึการรับรองในดา้นการปฏบัิตกิารตามกฏเกณฑ์และการ

ฝึกอบรมก็สามารถน ามาปฎิบัติได ้หนา้ที่ของท่านในการสอบทาน

ธรุกจินัน้ยังไมถ่อืวา่เสร็จสิน้ภายหลังจากทีค่นกลางถกูเลอืกและไดเ้ริม่

ท างานร่วมกันแลว้ ท่านควรจะตอ้งอธิบายถงึความคาดหวังในการ

ปฏิบัตติามกฏเกณฑ์ของเรา คอยตรวจสอบการด าเนินการของคน

กลางอย่างต่อเนื่อง และคอยเฝ้าระวัง "สัญญาณเตือนภัย" เพื่อให ้

ม่ันใจว่าการด าเนินการของคนกลางนัน้สอดคลอ้งกับนโยบายของเรา

อยูเ่สมอ 

 
การสอบทานธุรกจินั้นยังมีความส าคัญต่อการเริม่ก่อตัง้ธุรกจิใหม่ดว้ย 

เชน่ การเขา้ซือ้กจิการหรอืการควบรวมบรษัิทขึน้เป็นกจิการร่วมคา้ กอ่น

จะเริม่มีการด าเนินการใด ๆ ท่านควรปรกึษากับฝ่ายกฎหมายเพื่อขอ

ค าแนะน าที่เหมาะสมเกี่ยวกับวธิีการสอบทานธุรกจิและวธิีการป้องกัน

เพือ่ลดความเสีย่งเกีย่วกับการใหส้นิบนดว้ย 

 
ทา่นสามารถศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกับขัน้ตอนในการสอบทานธุรกจิในเรื่อง

การตอ่ตา้นการใหส้นิบนของบรดิจสโตนผ่านทางอนิทราเน็ตหรอืตดิต่อ

กับฝ่ายกฎหมาย หากทา่นมขีอ้สงสัยว่านโยบายนี้หรอืโปรแกรมการสอบ

ทานธรุกจิเรื่องการต่อตา้นการใหส้นิบนจะถกูน าไปใชก้ับการด าเนินการ

ประเภทใดหรอืบุคคลทีส่ามประเภทไหน หรอืถา้ทา่นมขีอ้กังวลเกี่ยวกับ

ผูท้ี่ก าลังจะไดรั้บเลือกเป็นคนกลางหรือไดรั้บเลือกเป็นคนกลางแลว้ 

ทา่นสามารถตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายเพือ่ขอความชว่ยเหลอืได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ตัวอยา่งของ "สัญญาณเตอืนภัย" มดัีงนี้ 

• คนกลางนั้นเป็น หรือมีครอบครัวที่ใกลช้ ิดเป็น หรือมีความ

ผกูพันทางธรุกจิกับเจา้หนา้ทีรั่ฐ 

• คนกลางนัน้ถูกแนะน ามาจากเจา้หนา้ทีรั่ฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่

จากผู ท้ี่มีอ านาจในการ ตัดสินใจ เกี่ยวกับธุ รกิจที่ ก า ลั ง

ด าเนนิการ 

• คนกลางที่ถูกแนะน ามาจากหุน้ส่วนทางธุรกิจของเราที่ไม่มี

ความช านาญหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับงานที่เขาไดรั้บ

การแนะน ามา 

• คนกลางรอ้งขอค่าธรรมเนียม/ค่านายหนา้ที่มากเกนิไปหรือ

ขอใหจ้่ายเป็นเงนิสด 

• คนกลางก าหนดเงื่อนไขการจ่ายเงนิในลักษณะที่ไม่ปกต ิเชน่ 

ขอใหม้กีารเหมาจ่ายเงนิกอ่นเริม่งาน ขอใหจ้่ายเงนิไปยังบัญชี

ของบุคคลอื่น ขอใหจ้่ายเงนิในสกุลเงนิที่ไม่มีความเกี่ยวขอ้ง

กับธุรกจิ หรือขอใหจ้่ายเงินไปยังประเทศที่สาม โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ถา้ประเทศนัน้ไมม่คีวามโปร่งใสดา้นงานธนาคาร 

• คนกลางแนะน าใหจ้่ายเงินจ านวนหนึ่งเนื่องจากมีความจ าเป็น

เพือ่จะไดรั้บงาน หรอื "ปิดดลี" 

• คนกลางรอ้งขอใหม้กีารช าระเงนิในจ านวนทีผ่ดิปกต ิมเีอกสาร

ไมค่รบถว้นชัดเจน หรอืเป็นค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในนาทีสุดทา้ย 

และ 

• การสอบทานธุรกจิจะตรวจสอบไปถงึการมีผูรั้บจา้งช่วงหรือผู ้

ใหบ้รกิาร (subcontractor or vendor) ทีค่นกลางเป็นผูเ้สนอ

และไม่สามารถอธบิายที่มาได ้เพือ่ใหช้ว่ยในการเจรจาตดิต่อ

กับหน่วยงานรัฐบาล 

 
บรดิจสโตนไดน้ าวธิีการตรวจสอบโดยอา้งองิจากหลักความเสี่ยง

มาใชใ้นการสอบทานธุรกจิในเรือ่งการต่อตา้นการใหส้นิบน ถงึแม ้

ระยะเวลาและความพยายามที่จะตอ้งใชเ้พื่อด าเนินการสอบทาน

ใหเ้สร็จสิน้จะขึน้อยู่กับหลายปัจจัย แต่ขัน้ตอนของการสอบทาน

ธรุกจิเรื่องการต่อตา้นการใหส้นิบนโดยท่ัวไปมักจะรวมถงึขัน้ตอน

ดังตอ่ไปนี ้

• ประเมนิเหตุผลทางธุรกจิ การบรกิาร และโครงสรา้งค่าตอบแทน

ส าหรับการด าเนนิการตามขอ้เสนอ 

• เก็บและประเมินขอ้มูลเกี่ยวกับคนกลาง เจา้ของ และคณะ

ผูบ้ริหาร รวมถงึประวัติความเป็นมา ชือ่เสียง คุณสมบัติ และ

ขอ้มลูทางการเงนิ 

• ประเมนิความสัมพันธท์ีม่กีับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 

• ตดิตามสัญญาณเตอืนภัยหรอืความผดิปกตใิด ๆ และ 

• การไดรั้บอนุญาตตามขอ้ก าหนดกอ่นเริม่ร่วมงาน 

การด าเนนิงานรว่มกบั
บคุคลภายนอก 

นโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนฉบบัสากล 



นโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนฉบบัสากล 

 
 
 
 
 

 

     

 
   

 

 

 

กฎหมายในหลายประเทศก าหนดขอ้จ ากัดส าหรับการสนับสนุนไว ้

อยา่งเคร่งครัด และสั่งหา้มไม่ใหบ้รษัิทสนับสนุนพรรคการเมอืงดว้ยใน

บางกรณี บริดจสโตนหา้มไม่ใหน้ าเงินของบริษัท ทรัพยากร หรือ

สถานที่ไปใชใ้นการสนับสนุนพรรคการเมอืงหรือสมาชกิในพรรคใด ๆ 

ไม่ว่าโดยทางตรงและทางออ้ม เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมัติเป็นการ

ลว่งหนา้จากฝ่ายกฎหมาย รวมถงึฝ่ายราชการสัมพันธ ์(Government 

Relations Department) (ถา้มี) และการกระท านั้นจะตอ้งสอดคลอ้ง

กับนโยบายระดับภมูภิาคและนโยบายภายในบรษัิทอยา่งเคร่งครัด 

 
 ขอ้ก าหนดส าคัญ  

 
 
 
 

 

 

ในกรณีที่เจา้หนา้ที่รัฐรอ้งขอใหม้ีการสนับสนุนทางการกุศลไปยัง 

องกรคท์ีเ่กีย่วขอ้งกับเจา้หนา้ทีรั่ฐ หรอืเป็นการบรจิาคใหก้ับหน่วยงาน

รัฐจะตอ้งไดรั้บการอนุมัตลิว่งหนา้จากฝ่ายกฎหมายกอ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

"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

จัดเก็บไวยั้งบรษัิท 

 

การจา่ยเงนิคา่อ านวยความสะดวก การสนับสนุนทางการเมอืง การสนับสนุนทางการกศุล 

 

ใหน้ าขอ้หา้มเรื่องการใหส้นิบนของบรดิจสโตนมาใชก้ับการจ่ายเงนิที่

ไม่เหมาะสมทุกรูปแบบ รวมถึงการจ่ายค่า "อ านวยความสะดวก" 

เนื่องจากการจ่ายเงินในลักษณะนี้ถือเป็นรูปแบบของการทุจริต 

บรดิจสโตนหา้มไม่ใหม้ีการจ่ายค่าอ านวยความสะดวกถงึแมว้่าการ

จ่ายเงนิในลักษณะดังกล่าวจะเป็นสิง่ที่ท ากันเป็นปรกตติามประเพณี

ทอ้งถิน่ก็ตาม 

 

เพือ่เป็นการแสดงถงึความมุ่งม่ันดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมตามวถิี

การด าเนินงานของเรา (Our Way to Serve) บรดิจสโตนจึงใหก้าร

สนับสนุนทางการกุศลอย่างต่อเนื่องกับชุมชนในพื้นที่ที่เราประกอบ

กจิการอยู่ท่ัวโลก 

 
การสนับสนุนทางการกุศลอาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งดา้นการทจุรติ

กับบรดิจสโตนไดใ้นบางกรณี ความเสีย่งนัน้สามารถเกดิขึน้ไดห้ลาย

รูปแบบ รวมถงึกรณีทีอ่งคก์รการกุศลนัน้ไม่มตีัวตนอยูจ่รงิ โดยมกีาร

จัดตัง้ขึน้เพือ่เป็นฉากบังหนา้ หรอืเป็นองคก์รทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกับ

เจา้หนา้ทีร่ัฐ ดังนัน้ จงึถอืเป็นสิง่ส าคัญทีจ่ะตอ้งสอบทานธุรกจิและ

ด าเนนิการอย่างระมัดระวังเมือ่มกีารเลอืกองคก์รการกุศลเพือ่จะให ้

มั่นใจวา่การสนับสนุนนัน้จะถกูน าไปใชอ้ยา่งถกูวัตถุประสงคแ์ละจะ

ไมต่กไปอยูใ่นมอืของผูท้ีไ่ม่สมควรไดรั้บ 

 

ค าจ ากัดความทีเ่ราใช ้
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เอกสารและการบนัทกึ 
การรายงานขอ้กังวลหรือ
การละเมดิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 
  

 

เพือ่เป็นการป้องกันการปกปิดค่าใชจ้่ายทีไ่มเ่หมาะสมผา่นเอกสารที่ไม่

สมบูรณ์หรือเอกสารอันเป็นเท็จ กฎหมายต่อตา้นการใหส้ินบนจึง

ก าหนดใหม้กีารดูแลเอกสารบรษัิทและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

เพื่อเป็นการด าเนินการตามกฎหมายนี้  บริดจสโตนจึงก าหนดให ้

เอกสารบรษัิทและการจัดเก็บนัน้ตอ้งถกูจัดท าอย่างถูกตอ้งและแม่นย า

เพือ่แสดงถงึการด าเนนิการและการจัดการทรัพยส์นิของบรษัิท 

 
พนักงานของบรดิจสโตนทุกคนมีหนา้ทีใ่นการตรวจสอบใหม่ั้นใจว่าได ้

ท าตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารและการบันทึก และ

ขอ้ก าหนดการควบคุมภายในของบรษัิทตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ

ของทา่น รวมถงึการเก็บรักษาไวซ้ ึง่ขอ้มูลทัง้หมดเกีย่วกับการสอบทาน

ธรุกจิและการไดรั้บอนุมัตทิีเ่กีย่วขอ้งภายใตน้โยบายนี ้และตรวจสอบให ้

ม่ันใจว่าค่าใชจ้่ายทัง้หมดนั้นมคีวามถูกตอ้งและแม่นย าและบันทกึเป็น

เอกสารพรอ้มถกูจัดเก็บไวยั้งบรษัิท 

 

หากท่านทราบหรือสงสัยว่าก าลังจะมีการละเมดินโยบายนี้ ท่านตอ้ง

รีบรายงานใหฝ่้ายกฎหมายทราบทันที นอกจากนี้ท่านยังสามารถ

รายงานเรือ่งนี้ผ่านทาง BridgeLine ได ้ การรายงานผ่าน BridgeLine 

สามารถกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิดเผยตัวตนผูร้ายงาน ทัง้นี้ จะขึน้อยู่

กับขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

 
| The BridgeLine 

บริดจสโตนหา้มไม่ใหม้ีการกระท าตอบโตเ้มื่อมีการรายงานการ

ด าเนนิงานหรอืปัญหาดา้นจรรยาบรรณโดยสจุรติ  

โปรดใชล้งิกต์อ่ไปนีเ้พือ่เขา้ใชง้าน BridgeLine  

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

 

 

 
 

บริดจสโตนมีการตรวจสอบการด าเนินงานของบริดจสโตนอย่าง

สม ่าเสมอเพื่อใหม่ั้นใจว่ามกีารด าเนินงานตามนโยบายนี้และกฎหมาย

ต่อตา้นการใหส้นิบน ท่านจะตอ้งใหค้วามร่วมมือและไม่ขัดขวางหรือ

แทรกแซงการตรวจสอบนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

การตรวจสอบ 

นโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนฉบบัสากล 
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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 ้องห้ามตามนโยบายของบริษทั 

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 าวซี่า) และมีใบเสร็จที่ออกโดยองค์กรของภาครัฐ ไม่ถอืเป็น "การ

จ่ายเงนิค่าอ านวยความสะดวก" ดังนัน้ ท่านจงึสามารถด าเนินการได ้

โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายถา้ท่านไม่ ม่ันใจว่าเงินที่จ่ายเพื่อ เร่ ง

ด าเนนิการนัน้มคีวามเหมาะสมและถกูตอ้งตามกฎหมายหรอืไม ่

 
ถ: ฉนัรู ้ว่าการให้ส ินบนน ัน้ เ ป็นเรื่องต้องห้าม  แต่ถ้า

เจา้หนา้ทีร่ฐั (เชน่ เจา้หนา้ทีต่ ารวจหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง) ขม่ขูว่า่จะกกัตวัหรอืลงโทษฉนั เวน้แตว่า่ฉนัจะ

จา่ยเงนิจ านวนเล็กนอ้ยใหเ้ขา ฉนัควรท าอยา่งไร 

 
ต: บรดิจสโตนตระหนักดวี่ามบีางสถานการณ์ซึง่อาจเกดิขึน้ไม่บ่อยนัก

ทีส่ขุภาพและความปลอดภัยของพนักงานตัง้อยู่บนความเสีย่งหากไม่

ท าตามค าขอของเจา้หนา้ทีรั่ฐ ถา้ท่านรูส้กึว่าก าลังเผชญิกับอันตราย

ไมว่า่ในดา้นสุขภาพหรือความปลอดภัยของท่านและท่านประเมนิแลว้

วา่วธิกีารที่ดทีี่สุดที่จะปกป้องตัวท่านเองคอืการจ่ายเงนิ นโยบายของ

บริษัทจะไม่หา้มท่านในการจ่ายเงินในสถานการณ์ดังกล่าว การ

จ่ายเงินในสถานการณ์ดังกล่าวไม่ถือเป็นการใหส้นิบน ทันทีที่ท่าน

ออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแลว้ ขอใหท้่านรายงานการจ่ายเงินนี้กับ

ผูจั้ดการของท่าน ฝ่ายกฎหมาย และถา้จ าเป็นก็ใหร้ายงานฝ่ายรักษา

ความปลอดภัยทันทีดว้ย การจ่ายเงินนี้จะตอ้งมีการรายงานอย่าง

เหมาะสมพรอ้มมกีารบันทกึเป็นเอกสารและบันทกึของบรษัิท 

 
ถ: ฉนัรู ้ว่าการจ่ายเงนิให้เจ้าหน้าที่รฐัเป็นการท าผิด

กฎหมาย แตท่กุคนบอกฉนัวา่มนัเป็นทางเดยีวทีจ่ะท าให้

งานส าเร็จไดใ้นประเทศนี ้ฉนัสามารถจา้งตวัแทนเพือ่ไป

จา่ยเงนิใหเ้จา้หนา้ทีร่ฐัแทนฉนัไดห้รอืไม ่

 
ต: ไมไ่ด ้การใหส้นิบนเจา้หนา้ทีรั่ฐเป็นเรือ่งผดิกฎหมายไมว่า่จะใหเ้อง

โดยตรงหรือจะจา้งบุคคลที่สามเป็นผูจ้่ายทางออ้ม ผลที่ตามมาของ

การจ่ายเงนิแบบนี้มีความรา้ยแรงทัง้กับตัวท่านเองและกับบรษัิท ท่าน

ไมส่ามารถผลักความรับผดิชอบทางดา้นกฎหมายของท่านใหตั้วแทน

ผา่นการจา้งงานใหเ้ขากระท าการแทนในสิง่ทีท่่านไม่ไดรั้บอนุญาตให ้

กระท าได ้ ดังนัน้ เวลาทีค่ดิจะจา้งตัวแทน จะตอ้งมกีารสอบทานธุรกจิ

อย่างระมัดระวังเพื่อประเมนิถงึเหตุผลและความสมควรในการจา้งว่า

การบรกิารทีจ่ะไดรั้บนั้นเหมาะสมกับค่าธรรมเนียมที่จะจ่ายไปหรือไม่ 

รวมถงึประวัต ิชือ่เสยีง และคณุสมบัตขิองตัวแทน โปรดปรกึษากับฝ่าย

กฎหมายเพื่อศกึษาเพิม่เตมิเกี่ยวกับขัน้ตอนการสอบทานธุรกจิของบ

รดิจสโตน  

 
ถ: เจา้หนา้ทีร่ฐัวางแผนจะมาเยีย่มสถานทีข่องเราเพือ่ท า

การตรวจประเมนิการควบคุมคุณภาพตามกิจวตัร เรา

สามารถจดัเตรยีมอาหารใหก้บัเจา้หน้าทีส่ าหรบัการมา

ตรวจเยีย่มนีไ้ดห้รอืไม ่

 
ต: การจัดเตรยีมอาหารใหเ้จา้หนา้ทีรั่ฐทีม่าเยีย่มสถานทีข่องบรษัิทนั้น 

สามารถท าไดต้ราบใดที่ไม่ไดเ้กดิขึ้นบ่อยครัง้ 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 

ของบรดิจสโตนหรือ บคุคลภายนอกทีท่ าหนา้ทีแ่ทนบรดิจสโตน

จะตอ้งไม่เสนอทรัพยส์นิทีม่มีูลค่าใหแ้ก่บุคคลทีส่ามซึง่รวมถงึลูกคา้

ทัง้จากทางภาครัฐและไม่ไดม้าจากทางภาครัฐหรือตัวแทนของบุคคล

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 อนิคอรป์อเรช ัน่ 
 

ฮเิดคาซุ คมิซุิ (HIDEKAZU KIMIZU) 
ทีป่รกึษาท ัว่ไปกรุป๊โกลบอล  

รองประธานและเจา้หนา้ทีอ่าวุโสดา้นธุรการองคก์ร, ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากบัการปฏบิตัติาม

กฎเกณฑ,์ ฝ่ายกฎหมายและทรพัยส์นิทางปัญญา, บรดิจสโตน คอรป์อเรช ัน่ 
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