
หลักจรรยาบรรณเรือ่งการตอ่ตา้
นการทจุรติและการตอ่ตา้นการใ
ชอ้ทิธพิลเพือ่ผลประโยชนอั์นมิ

ชอบ 
ปรบัปรุงวนัที� 01 มนีาคม 2020



 

 
 

2/13 
 
 

AKWEL 
75Bหลกัจรรยาบรรณเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติและการตอ่ตา้นการใช ้

อทิธพิลเพือ่ผลประโยชน์อนัมชิอบ 

_____________ 
 

 

ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารนี�ไดรั้บการคุม้ครองโดยภาระหนา้ทีข่องการรักษาความลบั กฎหมายลขิสทิธิ�แหง่ชาต ิและอนุสญัญาระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดังกลา่ว  

สาสน์จากประธาน ................................................................................. 3 

คาํจาํกดัความ ...................................................................................... 4 

หลกัการทั�วไป ...................................................................................... 5 

การใช ้................................................................................................ 7 

ความสมัพนัธก์บัเจา้หนา้ที�ของรฐั .................................................................................................... 7 

ขั�นตอนเกี�ยวกบัของขวญัและการตอ้นรบั .......................................................................................... 7 

การใชง้านบุคคลภายนอก ............................................................................................................ 7 

การจา่ยเงนิที�เรยีกวา่ "ค่าอาํนวยความสะดวก" .................................................................................... 7 

การบรจิาคและการสนับสนุนทางการเมอืง .......................................................................................... 7 

ผลประโยชนท์บัซอ้น .................................................................................................................. 8 

การอุปถมัม ์............................................................................................................................. 8 

สปอนเซอร/์การใหก้ารสนับสนุน ..................................................................................................... 8 

การอบรม............................................................................................ 9 

การรายงาน ...................................................................................... 10 

การลงโทษ ........................................................................................ 11 

คําถาม/คําตอบ................................................................................. 12 

   



 

 
 

3/13 
 
 

AKWEL 
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ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารนี�ไดรั้บการคุม้ครองโดยภาระหนา้ทีข่องการรักษาความลบั กฎหมายลขิสทิธิ�แหง่ชาต ิและอนุสญัญาระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดังกลา่ว  

สาสน์จากประธาน 
ความสําคัญอันดับแรกของเราคอืการดําเนนิงานทางธุรกจิอยา่งมจีรยิธรรมไมว่า่จะในประเทศฝร่ังเศสหรอืทั่วโลก 
ดังนั�นจงึเป็นสิง่สําคัญอยา่งยิง่ทีพ่นักงาน ผูจั้ดการ 
และเจา้หนา้ทีบ่รหิารของเราทกุคนทราบและปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับทั �งหมดทีเ่กีย่วขอ้งกับการตอ่สูก้ับการทจุรติและ
การใชอ้ทิธพิลในความสัมพันธก์ับลกูคา้ ซพัพลายเออรแ์ละโดยทั่วไป พันธมติร AKWEL 

การทจุรติและการใชอ้ทิธพิลไมเ่พยีงแตผ่ดิกฎหมายและขัดกับคา่นยิมพื�นฐานของบรษัิทของเราเทา่นั�น 
แตยั่งเป็นการจํากัดการแขง่ขันและสง่ผลกระทบตอ่การเจรญิเตบิโต  

ดังนั�น หลักจรรยาบรรณเกีย่วกับการตอ่ตา้นการทจุรติและการตอ่ตา้นการใชอ้ทิธพิลจงึมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ดําเนนิมาตรการใหพ้นักงาน 
ผูจั้ดการ และเจา้หนา้ทีบ่รหิารทกุคนของเราสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี� 

• แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ถงึการมสีว่นรว่มของ AKWEL ในการปฏบัิตใิด ๆ  
ทีเ่ป็นการทจุรติและการใชอ้ทิธพิลเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนอ์ันมชิอบและหากจําเป็น  

• รายงานการทจุรติและการใชอ้ทิธพิลเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนอ์ันมชิอบ 

พนักงาน ผูจั้ดการ 
และเจา้หนา้ทีบ่รหิารทีอ่าจตอ้งเผชญิกับการทจุรติและการใชอ้ทิธพิลเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนอ์ันมชิอบใหต้ดิตอ่ฝ่ายกฎหมาย 

เป็นความรับผดิชอบของพนักงาน ผูจั้ดการ และเจา้หนา้ที ่
บรหิารของเราทกุคนทีจ่ะตอ้งรับรองวา่ตนทราบกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นการทจุรติและการตอ่ตา้นการใชอ้ทิธพิลเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประ
โยชนอ์ันมชิอบ เชน่ 
พระราชบัญญัตวิา่ดว้ยการทจุรติในตา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา,พระราชบัญญัตกิารตดิสนิบนของสหราชอาณาจักรปี 2010, 
กฎหมาย  Sapin II เป็นตน้  

หลักจรรยาบรรณนี�ใชก้ับพนักงาน  ผูจั้ดการ และเจา้หนา้ที ่บรหิารทั �งหมดของกลุม่ AKWEL 

 

มาทเิยอ กตูเิยร ์
 
(Mathieu COUTIER) 

ประธานกรรมการบรหิาร 
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อทิธพิลเพือ่ผลประโยชน์อนัมชิอบ 

_____________ 
 

 

ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารนี�ไดรั้บการคุม้ครองโดยภาระหนา้ทีข่องการรักษาความลบั กฎหมายลขิสทิธิ�แหง่ชาต ิและอนุสญัญาระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดังกลา่ว  

คาํจํากดัความ 
คําทีข่ ึ�นตน้ดว้ยตัวพมิพใ์หญจ่ะกําหนดไวดั้งนี�: 

 "เจา้หนา้ที�ของรฐั" หมายถงึ 

• บคุคลใด ๆ  ทีข่ ึ�นกับหน่วยงานสาธารณะ กลา่วคอื บคุคลใด ๆ  
ทีป่ฏบัิตงิานโดยการมอบหมายจากอํานาจรัฐดว้ยอํานาจการตัดสนิใจหรอืการยับยั �ง 
(ไมว่า่จะเป็นการปฏบัิตอิยา่งถาวรหรอืชัว่คราว) 

• บคุคลใด ๆ  ทีรั่บผดิชอบภารกจิในการบรกิารสาธารณะกลา่วคอื บคุคลใด ๆ  ทีไ่มไ่ดรั้บอํานาจในการตัดสนิใจหรอืขอ้ 
จํากัดทีห่น่วยงานสาธารณะไดรั้บมอบหมายนั�น ยังคงปฏบัิตภิารกจิทีเ่ป็นประโยชนส์าธารณะ 

• บคุคลใด ๆ  ทีป่ฏบัิตงิานโดยมอํีานาจสั่งการจากสาธารณะกลา่วคอื บคุคลใด ๆ  
ทีไ่ดรั้บเลอืกใหทํ้าหนา้ทีใ่นนามและในบัญชขีองผูท้ีเ่ลอืก ไมว่า่จะเป็นการใชอํ้านาจในการตัดสนิใจหรอืการยับยั �งหรอืไม ่

"ผลประโยชน"์ รวมถงึบรกิารใด  ๆ  (เป็นเงนิสดหรอืในรปูแบบ), การชําระเงนิ, ของขวัญ, บรกิาร, สนิเชือ่, การตอ้นรับ 
(กําหนดไวด้า้นล่าง), การสนับสนุน, การบรจิาค, เงนิอดุหนุนหรอืการเป็นผูส้นับสนุน และโดยทั่วไป ทกุสิง่ทีม่ปีระโยชน ์
สําหรับผูรั้บผลประโยชนไ์มว่า่จะมมีลูคา่เทา่ใดก็ตาม 

"ผูร้ว่มงาน" หมายถงึพนักงานใด ๆ  ผูร้ว่มงานนภายนอกหรอืเป็นครั �งคราว (พนักงานชัว่คราว ผูใ้หบ้รกิาร ลกูมอืฝึกหัด ผูฝึ้กงาน 
ฯลฯ  ) เจา้หนา้ทีบ่รหิาร ผูจั้ดการของกลุม่ AKWEL 

"กฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติและการตอ่ตา้นการใชอ้ทิธพิลเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งประโยชนอ์นัมชิอบ" 
หมายถงึกฎหมายหรอืขอ้บังคับใด ๆ  ทีบั่งคับใชซ้ ึง่ครอบคลมุถงึขอ้เสนอ การบรจิาค หรอืการยอมรับผลประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสม 
และอนุสัญญาระหวา่งประเทศอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึอนุสัญญาขององคก์ารเพือ่ความรว่มมอืและการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  (OECD) 
ในการตอ่สูก้ับการตดิสนิบนเจา้หนา้ทีต่า่งประเทศของรัฐในการทําธุรกรรมทางธุรกจิระหวา่งประเทศ 
และอนุสัญญาของสภายโุรปเรือ่งกฎหมายอาญาวา่ดว้ยการทจุรติ  

"บคุคล" หมายถงึ เจา้หนา้ทีข่องรัฐ หรอืบคุคลทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมายเอกชนไมว่า่จะเป็นบคุคลธรรมดา นติบิคุคล บรษัิท หา้งหุน้สว่น 
สมาคม  มลูนธิ ิทรัสต ์หรอืหน่วยงานอืน่ ๆ  

“กลุม่ AKWEL” หมายถงึ AKWEL รวมถงึบรษัิทใด ๆ  :  

• ที ่AKWEL ถอืหุน้โดยตรงหรอืโดยออ้มในสัดสว่นทีใ่หส้ทิธอิอกเสยีงสว่นใหญใ่นการประชมุสามัญของบรษัิทนี� 

• ที ่ AKWEL 
มสีทิธอิอกเสยีงสว่นใหญเ่พยีงผูเ้ดยีวโดยอาศัยขอ้ตกลงกระทํากับพันธมติรหรอืผูถ้อืหุน้รายอืน่และไม่ขัดตอ่ผลประโยชนข์อ
ง  บรษัิทนี�  

• ที ่AKWEL ตามความเป็นจรงิ เป็นผูตั้ดสนิ ดว้ยสทิธอิอกเสยีงทีม่ ีการตัดสนิใจในการประชมุสามัญของบรษัิทนี� หรอื 

• ที ่ AKWEL เป็นหุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้และมอํีานาจในการแตง่ตั �งหรอืยกเลกิสมาชกิสว่นใหญข่องฝ่ายบรหิาร การจัดการ 
หรอืหน่วยงานกํากับดูแลของบรษัิทนี�  

"การตอ้นรบั" หมายถงึการเดนิทาง อาหาร  และทีพั่ก 

"บคุคลภายนอก" หมายถงึบคุคลธรรมดา นติบิคุคล บรษัิท หา้งหุน้สว่น สมาคม  มลูนธิ ิ ทรัสตห์รอืหน่วยงานอืน่ ๆ  
ทีทํ่าหนา้ทีห่รอืรับผดิชอบในการทําหนา้ทีใ่นนามของ หรอืเพือ่ประโยชนข์องบรษัิทของเรา รวมถงึ แตไ่มจํ่ากัดเฉพาะ ตัวแทนการคา้ 
ทีป่รกึษา ผูแ้นะนําธุรกจิ ผูจั้ดจําหน่าย พันธมติรของกจิการรว่มคา้ หรอืกจิการรว่มคา้ทีบ่รษัิท ของเราไมไ่ดค้วบคมุ 
(ดคํูาจํากัดความของ “บรษัิท” ดา้นลา่ง) 

"บรษัิท " หมายถงึ บรษัิท AKWEL 
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อทิธพิลเพือ่ผลประโยชน์อนัมชิอบ 

_____________ 
 

 

ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารนี�ไดรั้บการคุม้ครองโดยภาระหนา้ทีข่องการรักษาความลบั กฎหมายลขิสทิธิ�แหง่ชาต ิและอนุสญัญาระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดังกลา่ว  

หลกัการท ั�วไป 
หา้มมใิหก้ลุม่ AKWEL ผูร้ว่มงานของกลุม่ให ้ เสนอหรอืสัญญาวา่จะใหผ้ลประโยชนใ์ด ๆ  ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มแกบ่คุคลใด ๆ  
เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืหลกีเลีย่งการปฏบัิตงิานของบคุคลนี�ในกรอบของการปฏบัิตหินา้ทีข่องตน 

 
หา้มมใิหก้ลุม่ AKWEL ผูร้ว่มงานของกลุม่ ให ้เสนอ  หรอืสัญญาว่าจะใหผ้ลประโยชนใ์ด ๆ  ไมว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้มแกบ่คุคลใด ๆ  
เพือ่ใชอ้ทิธพิลทีแ่ทจ้รงิหรอืทีค่ดิวา่มอีทิธพิลของผูรั้บผลประโยชนเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความแตกตา่ง, งาน , ตลาด  
หรอืการตัดสนิใจทีเ่ป็นประโยชนอ์ืน่ ๆ  จากเจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืหน่วยงานราชการ  

 
 

นอกจากนี� ยังหา้มมใิหก้ลุ่ม AKWEL ผูร้ว่มงานของกลุม่ แสวงหาหรอืยอมรับผลประโยชนใ์ด ๆ  
ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มจากหรอืในนามของบคุคลใด ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบัิตหินา้ทีห่รอืกจิกรรมทีไ่มเ่หมาะสมภายในกลุม่ 
AKWEL หรอืสําหรับกลุม่ AKWEL  

ความแตกต่างระหวา่งการใชอ้ทิธพิลเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนอ์ันมชิอบและการทจุรติคอื 
ความผดิของการใชอ้ทิธพิลเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนอ์ันมชิอบไมไ่ดมุ้ง่เป้าไปทีผู่ม้อํีานาจตัดสนิใจ (ขา้ราชการ) แตมุ่ง่ไปบุคคลที ่
ใกลช้ดิกับผูม้อํีานาจพยายามทีจ่ะใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชนเ์พราะสถานการณ์ของตนมอีทิธพิลตอ่ผูม้อํีานาจตัดสนิใจ  

 

ขอ้เสนอ สญัญา 
การบรจิาค 

หรอืผลประโยชน์ 

การใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยช
น ์

คําอธบิายแผนภมู ิ

ตอ้งไดร้ับการลงโทษ การกอ่ใหเ้กดิการทุ
จรติ 

การใชก้ารทุจรติ 

ผูร้บัสนิบน 
แสวงหาหรอืยอมรับผลประโย
ชนจ์ากผูใ้หส้นิบน 
เจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืไม่
ใชเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐ 

ผูใ้หส้นิบน 
เสนอผลประโยชนต์อ่ผูร้ับสนิบ
น  
เจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืไม่
ใ ่ ้ ้ ี่ ั  

คําอธบิายแผนภมู ิ
ตอ้งไดร้ับการลงโทษ 

ผูร้บัสนิบน 
(การใชอ้ทิธพิล) 

แสวงหาหรอืยอมรับผลประโย
ชนจ์ากผูใ้หส้นิบน 
ขา้ราชการหรอืไมใ่ชข่า้ร
าชการ  

ผูต้ดัสนิใจ 

เจา้หนา้ทีข่องรัฐ  

การตดัสนิใจทีเ่อื�อตอ่ผูใ้
หส้นิบน 

ญาตหิรอืเพือ่นของเขา 

ผูร้บัสนิบน 
(การกอ่ใหเ้กดิการใชอ้ทิธพิล) 

เสนอผลประโยชนต์อ่ผูร้ับสนิ
บน  
เจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืไม่
ใชเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐ 

ขอ้เสนอ 
สญัญา 
การบรจิ
าค  

หรอืผล
ประโยช

น ์

การ
ใชอ้ิ
ทธิ
พลเ
พือ่ใ
หไ้ด ้
มาซึ่
งปร

 

ผูร้ับสนิบนใชอ้ทิธพิลของ
ตนเพือ่ใหไ้ดก้ารตัดสนิใจ
ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูใ้หส้นิ
บน  
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AKWEL 
75Bหลกัจรรยาบรรณเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติและการตอ่ตา้นการใช ้

อทิธพิลเพือ่ผลประโยชน์อนัมชิอบ 

_____________ 
 

 

ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารนี�ไดรั้บการคุม้ครองโดยภาระหนา้ทีข่องการรักษาความลบั กฎหมายลขิสทิธิ�แหง่ชาต ิและอนุสญัญาระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดังกลา่ว  

โปรดทราบว่าบางครั �งก็ยากทีจ่ะแยกแยะความแตกตา่งระหว่างการใชอ้ทิธพิลเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนอ์ันมชิอบและการล็อบบี�ทีถ่กูตอ้
งตามกฎหมาย  การใชอ้ทิธพิลถอืวา่เป็นความผดิเมือ่ผูรั้บผลประโยชนเ์จตนาทีจ่ะทําการทจุรติ ในเรือ่งนี� 
หา้มมใิหม้กีารขอความชว่ยเหลอืจากนักวิง่เตน้  
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AKWEL 
75Bหลกัจรรยาบรรณเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติและการตอ่ตา้นการใช ้

อทิธพิลเพือ่ผลประโยชน์อนัมชิอบ 

_____________ 
 

 

ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารนี�ไดรั้บการคุม้ครองโดยภาระหนา้ทีข่องการรักษาความลบั กฎหมายลขิสทิธิ�แหง่ชาต ิและอนุสญัญาระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดังกลา่ว  

การใช ้

ความสมัพนัธก์บัเจา้หนา้ที�ของรฐั 
ภายใตก้ฎทีกํ่าหนดไวใ้นหลักจรรยาบรรณนี� 
ความสัมพันธก์ับเจา้หนา้ทีข่องรัฐจะไดรั้บอนุญาตหากความสัมพันธน์ี�มคีวามเป็นกลางและมแีรงจูงใจโดยตรงจากเหตผุลทางวชิาชพีที่
ถกูกฎหมาย  

ความสัมพันธท์ั �งหมดจะตอ้งเป็นความสัมพันธโ์ดยหลักสจุรติและมมีกีารจัดทําเอกสารทีเ่หมาะสม 

ข ั�นตอนเกี�ยวกบัของขวญัและการตอ้นรบั 
อาจมกีารมอบหรอืรับของขวัญไดเ้ป็นครั �งคราวหากมมีลูคา่เล็กนอ้ยตามสมควร 
ตามกฎระเบยีบและแนวทางปฏบัิตใินเชงิพาณชิยใ์นทอ้งถิน่และและไมส่ง่ผลกระทบตอ่หรอืไมน่่าจะใหค้วามประทับใจตอ่บคุคลภายนอ
กใด  ๆ  ทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ผลการทําธุรกรรมเชงิพาณชิย ์ ไมว่า่ในกรณีใด 
ตอ้งใหค้วามใสใ่จเป็นพเิศษกบัของขวัญทีม่อบใหเ้จา้หนา้ทีข่องรัฐ 

การตอ้นรับเป็นครั �งคราวอาจมอบหรอืยอมรับโดยเจา้หนา้ทีข่องรัฐและบคุคลอืน่หากไดรั้บแรงบันดันดาลใจจากเหตผุลทางวชิาชพีทีถ่กู
กฎหมายและมเีหตผุลและตามสัดสว่น  

การใชง้านบคุคลภายนอก  
ตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 
กฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติและการตอ่ตา้นการใชอ้ทิธพิลเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนอ์ันมชิอบและหลักจรรยาบรรณนี�หา้มมใิห ้
มกีารตดิสนิบน/การใชอ้ทิธพิลทางออ้มในรปูแบบใด ๆ  รวมทั �งเสนอหรอืยอมรับผา่นตัวกลางบคุคลทีส่าม กลุม่ AKWEL 
มแีนวโนม้ทีจ่ะตดิตอ่กับบคุคลภายนอกทั่วโลกและตอ้งมั่นใจวา่บคุคลเหลา่นั�นปฏบัิตติามมาตรฐานความซือ่สัตยแ์ละจรยิธรรมในนามข
องตน  

ดังนั�น กลุม่ AKWEL จงึไดพั้ฒนาขั �นตอนการดําเนนิการเฉพาะใหป้ฏบัิตติามเพือ่การประเมนิสถานการณ์ของบคุคลภายนอก 
ผูร้ว่มงานของกลุม่ AKWEL จะตอ้งไมจั่ดการกับบคุคลภายนอกดว้ยวธิทีีไ่มอ่ยูใ่นขั �นตอนนี�   

การจา่ยเงนิที�เรยีกวา่  "คา่อาํนวยความสะดวก" 
การจ่ายเงนิทีเ่รยีกวา่ "คา่อํานวยความสะดวก" 
หมายถงึการจ่ายชําระเงนิเพือ่เรง่การดําเนนิงานใหเ้ร็วขึ�นหรอือํานวยความสะดวกการปฏบัิตหินา้ทีต่ามกจิวัตรของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ  

การจ่ายคา่อํานวยความสะดวกเหล่านี�โดยทั่วไปมมีลูคา่ต่ําและมกีารรอ้งขอหรอืทําโดยเจา้หนา้ทีข่องรัฐระดับลา่งเพือ่ชกัชวนใหพ้วกเขา
ปฏบัิตหินา้ทีเ่ชน่:  

• ออกใบอาชญาบัตรหรอืใบอนุญาตอนุญาตทีบ่รษัิทของเราพนักงานของบรษัิทมสีทิธิ�ไดรั้บ 

• บันทกึหรอืรับทราบการตอบรับการประมลูราคา 

• ใหค้วามคุม้ครองจากเจา้หนา้ทีตํ่ารวจ 

 

แมว้า่การจ่ายเงนิทีเ่รยีกวา่ "คา่อํานวยความสะดวก" อาจไมผ่ดิกฎหมายและเป็นแนวทางปฏบัิตทิางธุรกจิมาตรฐานในบางประเทศ 
แตก่ลุม่ AKWEL มนีโยบายหา้มมใิหม้กีารจ่ายเงนิดังกลา่ว 

การบรจิาคและการสนบัสนนุทางการเมอืง 
การบรจิาคและการสนับสนุนทางการเมอืงเป็นการบรจิาคหรอืการสนับสนุนคทางการเงนิหรอืในลักษณะทีเ่หมอืนกนัเพือ่ประโยชนข์องผู ้
สมัครรับตําแหน่งทางการเมอืงหรอืเพือ่ประโยชนข์องพรรคการเมอืงหรอืองคก์รทางการเมอืง  

การบรจิาคและการสนับสนุนเหลา่นี�เป็นสิง่ตอ้งหา้ม 
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AKWEL 
75Bหลกัจรรยาบรรณเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติและการตอ่ตา้นการใช ้

อทิธพิลเพือ่ผลประโยชน์อนัมชิอบ 

_____________ 
 

 

ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารนี�ไดรั้บการคุม้ครองโดยภาระหนา้ทีข่องการรักษาความลบั กฎหมายลขิสทิธิ�แหง่ชาต ิและอนุสญัญาระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดังกลา่ว  

ผลประโยชนท์บัซอ้น 
ผลประโยชนท์ับซอ้นเกดิจากสถานการณ์ทีผู่ร้ว่มงานของกลุม่ AKWEL 
มผีลประโยชนส์ว่นตัวทีน่่าจะมอีทิธพิลตอ่การใชห้นา้ทีข่องเขาหรอืมแีนวโนม้ทีจ่ะขัดแยง้กับผลประโยชนข์องกลุม่ AKWEL 
ผลป ระโยชนท์ับซอ้นอาจสง่ผลกระทบตอ่ความเป็นกลางหรอืสรา้งความสงสัยในความสามารถของผูร้ว่มงานในการรับผดิชอบความรับ
ผดิชอบของพวกเขาอยา่งถกูตอ้ง 

ผูร้ว่มงานของกลุม่ AKWEL ทีเ่ผชญิหนา้กับสถานการณ์ผลประโยชนท์ับซอ้นจะตอ้งรายงานทันท ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ตอ่ผูบั้งคับบัญชาหากเป็นพนักงาน 

ในทกุกรณ ีพวกเขาจะตอ้งละเวน้จากการมสีว่นรว่มในการตัดสนิใจทีเ่กีย่วขอ้ง 

การอปุถมัม ์
อปุถัมภค์อืการบรจิาคในรปูแบบของความชว่ยเหลอืทางการเงนิหรอืวัสดใุหก้ับองคก์รเพือ่สนับสนุนการทํางานเพือ่ประโยชนท์ั่วไป 
(ศลิปะและวัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์โครงการทางมนุษยธรรมและทางสังคม การวจัิย ... ) 

โครงการอปุถัมภใ์ด ๆ  จะตอ้งถกูกฎหมายตามนโยบายของกลุม่ AKWEL และไดรั้บการยนิยอมจากแผนกการสือ่สารของกลุม่ AKWEL 

สปอนเซอร/์การใหก้ารสนบัสนนุ 
การใหก้ารสนับสนุนเป็นการดําเนนิการสือ่สารซึง่ประกอบดว้ยการสนับสนุนดา้นการเงนิ และ /หรอืทางวัตถตุอ่กจิกรรมทางสังคม 
วัฒนธรรม หรอืการกฬีาเพือ่ใหไ้ดรั้บผลประโยชนโ์ดยตรงจากมัน: การมองเห็นคณุคา่ของกลุม่ AKWEL และการทําใหม้ชีือ่เสยีงเพิม่ขึ�น  

โครงการใหก้ารสนับสนุนใด ๆ  จะตอ้งถกูกฎหมายตามนโยบายของกลุม่ AKWEL และไดรั้บการยนิยอมจากแผนกการสือ่สารของกลุม่ 
AKWEL 
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AKWEL 
75Bหลกัจรรยาบรรณเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติและการตอ่ตา้นการใช ้

อทิธพิลเพือ่ผลประโยชน์อนัมชิอบ 

_____________ 
 

 

ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารนี�ไดรั้บการคุม้ครองโดยภาระหนา้ทีข่องการรักษาความลบั กฎหมายลขิสทิธิ�แหง่ชาต ิและอนุสญัญาระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดังกลา่ว  

การอบรม  
 

ผูร้ว่มงานตอ้งอา่นหลักจรรยาบรรณฉบับนี�และเขา้รว่มในการฝึกอบรมซึง่จัดโดยกลุม่ AKWEL เพือ่ใหต้ระหนักถงึการตอ่สูก้ับการทจุรติ  

ผูร้ว่มงานคนใหมจ่ะเรยีนรูส้ ิง่เหล่านี�นี�เมือ่เขา้รับตําแหน่ง 
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AKWEL 
75Bหลกัจรรยาบรรณเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติและการตอ่ตา้นการใช ้

อทิธพิลเพือ่ผลประโยชน์อนัมชิอบ 

_____________ 
 

 

ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารนี�ไดรั้บการคุม้ครองโดยภาระหนา้ทีข่องการรักษาความลบั กฎหมายลขิสทิธิ�แหง่ชาต ิและอนุสญัญาระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดังกลา่ว  

การรายงาน  
 

เป็นความรับผดิชอบของทกุคนทีจ่ะตอ้งรับรองวา่มไดป้ฏบัิตติามมาตรการทีกํ่าหนดไวใ้นหลักจรรยาบรรณ์วา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติแ
ละการใชอ้ทิธพิลเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนอ์ันมชิอบ ในกรณีทีม่ขีอ้สงสัยหรอืคําถามเกีย่วกับกฎทีกํ่าหนดไวใ้นทีน่ี�ผูร้่วมงานของกลุม่ 
AKWEL จะตอ้งตดิตอ่ฝ่ายกฎหมายของกลุม่ AKWEL  

ผูร้ว่มงานทกุคนมสีทิธิ�ทีจ่ะรายงานขอ้กังวลใด ๆ  เกีย่วกับการละเมดิหลักจรรยาบรรณนี�ผา่นระบบแจง้เตอืนทีจั่ดตั �งขึ�นภายในกลุม่ 
AKWEL และเป็นไปตามบทบัญญัตขิองกระบวนการเฉพาะ ("ขั �นตอนการแจง้เตอืนของกลุม่ AKWEL”) 
มอียูใ่นเว็บไซตค์วามรว่มมอืของกลุม่และเว็บไซตข์องกลุม่ AKWEL 

โดยหลักการแลว้ผูร้ายงานจะตอ้งระบตัุวเองเมือ่สง่รายงานการแจง้เตอืน  

อาจมกีารจัดทํารายงานโดยไมร่ะบุชือ่หากขอ้เท็จจรงิทีก่ลา่วถงึนั�นรา้ยแรงและองคป์ระกอบทีเ่ป็นขอ้เท็จจรงิมรีายละเอยีดเพยีงพอ 

ขอ้มลูทีร่ะบผุูร้ายงานการแจง้เตอืนจะไมส่ามารถเปิดเผยไดย้กเวน้ต่อหน่วยงานตลุาการ หรอืไดรั้บความยนิยอมจากผูร้ายงาน 

ขอ้มลูทีร่ะบบุคุคลทีถ่กูรายงานจะไมส่ามารถเปิดเผยไดย้กเวน้ตอ่หน่วยงานตลุาการเมือ่มกีารยนืยันรายงานการแจง้เตอืนแลว้ 

การรายงานการละเมดิเป็นตัวเลอืก อยา่งไรก็ตาม 
พนักงานไดรั้บการสนับสนุนอยา่งแรงกลา้ใหร้ายงานการประพฤตมิชิอบทีพ่วกเขารูเ้ห็นถงึหากประพฤตมิชิอบนั�นอาจสง่ผลกระทบทีร่นุแ
รงตอ่บรษัิทของเรา  

ผูใ้ดก็ตามทีร่ายงานโดยไมส่จุรติ เชน่ โดยการใหข้อ้มลูเท็จหรอืไมถ่กูตอ้งตามวัตถปุระสงคห์รอืมเีจตนารา้ย 
จะไดรั้บการลงโทษทางวนัิย และ /หรอืการลงโทษทางอาญา 
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AKWEL 
75Bหลกัจรรยาบรรณเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติและการตอ่ตา้นการใช ้

อทิธพิลเพือ่ผลประโยชน์อนัมชิอบ 

_____________ 
 

 

ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารนี�ไดรั้บการคุม้ครองโดยภาระหนา้ทีข่องการรักษาความลบั กฎหมายลขิสทิธิ�แหง่ชาต ิและอนุสญัญาระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดังกลา่ว  

การลงโทษ  
 

การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติและการตอ่ตา้นการใชอ้ทิธพิลเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนอ์ันมชิอบนั�นเป็นความผดิทีม่โีท
ษทางอาญาและทางแพง่ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับผูก้ระทําผดิและบคุคลทีม่คีวามผดิหรอื ผูจั้ดการ รวมถงึผูร้ว่มงานของกลุม่  

นอกจากนี�กฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติและการตอ่ตา้นการใชอ้ทิธพิลเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนอ์ันมชิอบและจรรยาบรรณฉบับ
นี�จะนําไปสูก่ารลงโทษทางวนัิยตอ่พนักงานตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้บังคับภายในของบรษัิท 
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AKWEL 
75Bหลกัจรรยาบรรณเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติและการตอ่ตา้นการใช ้

อทิธพิลเพือ่ผลประโยชน์อนัมชิอบ 

_____________ 
 

 

ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นเอกสารนี�ไดรั้บการคุม้ครองโดยภาระหนา้ทีข่องการรักษาความลบั กฎหมายลขิสทิธิ�แหง่ชาต ิและอนุสญัญาระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดังกลา่ว  

คําถาม/คําตอบ 

คําถาม   คําตอบ   

คณุทราบวา่บรษัิทของเราไมส่ามารถใหข้องขวัญแกเ่จา้หนา้ทีข่อง
รัฐไดใ้ชห่รอืไม?่ คณุสามารถมอบของขวัญใหเ้จา้หนา้ทีค่นนี� 
ดว้ยเงนิของคณุเอง 
เพือ่ขอบคณุเขาสําหรับความชว่ยเหลอืในการใหไ้ดม้าซึง่ตลาดเชิ
งกลยทุธไ์ดห้รอืไม?่  

การมอบของขวัญดังกลา่วใหก้ับเจา้หนา้ทีข่องรัฐถอืเป็นการกระ
ทําผดิกฎหมาย (ไมว่า่ของขวัญนั�นมาจากเงนิของคณุ 
หรอืเงนิของบรษัิทของเรา) 
การใหข้องขวัญดังกลา่วเป็นสิง่ผดิกฎหมาย 
การทําเชน่นี�ทําใหค้ณุตกอยูใ่นความเสีย่งและทําใหบ้รษัิทตกอยูใ่
นความเสีย่ง 

เจา้หนา้ทีข่องรัฐกําลังแสวงหาคา่ตอบแทนเพือ่ชว่ยเหลอืในการข
อรับใบอนุญาตในเวลาทีร่วดเร็ว 
คณุสามารถยอมรับเพือ่รักษากําหนดเวลาไดห้รอืไม?่  

ไมว่า่ในกรณีใด 
คณุไมค่วรตกลงทีจ่ะชําระเงนิดังกลา่วเพือ่เรง่ความเร็วหรอือํานวย
ความสะดวกในกระบวนการตัดสนิใจ 
การชําระเงนิดังกลา่วขัดกับคา่นยิมของบรษัิทของเราแมว้า่จะเกดิ
ขึ�นในประเทศทีม่กีารปฏบัิตกิันตามปกต ิ
หากคณุไมส่ามารถทําตามกําหนดเวลาได ้
โปรดตดิตอ่หัวหนา้งานของคณุเพือ่หาแนวทางแกไ้ขร่วมกัน 

คณุตอบรับการประกวดราคาและผูอํ้านวยการฝ่ายจัดซื�อทีจั่ดการป
ระกวดราคาทีค่ณุเคยมโีอกาสไดทํ้างานดว้ยในอดตีและผูท้ีค่ณุชืน่
ชม  ขอใหค้ณุจัดการเยีย่มชมโรงงานของคณุ 
เขาตอ้งการใหล้กูชายของเขาซึง่มคีวามสนใจในกจิกรรมของโรงง
านไดรั้บเชญิดว้ย คณุควรทําอยา่งไร?  

ไมว่า่ในกรณีใด คณุตอ้งไมด่แูลครอบครัวของลกูคา้ 
มันเป็นวธิทีีใ่หข้องขวัญแกเ่ขาซึง่จะเป็นการกระทําทีผ่ดิ  
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	"การต้อนรับ" หมายถึงการเดินทาง อาหาร และที่พัก
	"บุคคลภายนอก" หมายถึงบุคคลธรรมดา นิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม มูลนิธิ ทรัสต์หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่หรือรับผิดชอบในการทำหน้าที่ในนามของ หรือเพื่อประโยชน์ของบริษัทของเรา รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ตัวแทนการค้า ที่ปรึกษา ผู้แนะนำธุรกิจ ผู้จัดจำหน่าย พันธมิตรของกิจการร่วมค้า หรือกิจการร่วมค้าที่บริษัท ของเราไม่ได้ควบคุม (ดูคำจำกัดความของ “บริษัท” ด้านล่าง)
	"บริษัท " หมายถึง บริษัท AKWEL
	หลักการทั่วไป
	ห้ามมิให้กลุ่ม AKWEL ผู้ร่วมงานของกลุ่มให้ เสนอหรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานของบุคคลนี้ในกรอบของการปฏิบัติหน้าที่ของตน
	/
	ห้ามมิให้กลุ่ม AKWEL ผู้ร่วมงานของกลุ่ม ให้ เสนอ หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใด ๆ เพื่อใช้อิทธิพลที่แท้จริงหรือที่คิดว่ามีอิทธิพลของผู้รับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความแตกต่าง, งาน, ตลาด หรือการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานราชการ 
	/
	นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้กลุ่ม AKWEL ผู้ร่วมงานของกลุ่ม แสวงหาหรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือในนามของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมภายในกลุ่ม AKWEL หรือสำหรับกลุ่ม AKWEL 
	ความแตกต่างระหว่างการใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบและการทุจริตคือ ความผิดของการใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ (ข้าราชการ) แต่มุ่งไปบุคคลที่ ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เพราะสถานการณ์ของตนมีอิทธิพลต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ 
	โปรดทราบว่าบางครั้งก็ยากที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างการใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบและการล็อบบี้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย การใช้อิทธิพลถือว่าเป็นความผิดเมื่อผู้รับผลประโยชน์เจตนาที่จะทำการทุจริต ในเรื่องนี้ ห้ามมิให้มีการขอความช่วยเหลือจากนักวิ่งเต้น 
	การใช้
	ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	ขั้นตอนเกี่ยวกับของขวัญและการต้อนรับ
	การใช้งานบุคคลภายนอก
	การจ่ายเงินที่เรียกว่า "ค่าอำนวยความสะดวก"
	การบริจาคและการสนับสนุนทางการเมือง
	ผลประโยชน์ทับซ้อน
	การอุปถัมม์
	สปอนเซอร์/การให้การสนับสนุน

	ภายใต้กฎที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณนี้ ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับอนุญาตหากความสัมพันธ์นี้มีความเป็นกลางและมีแรงจูงใจโดยตรงจากเหตุผลทางวิชาชีพที่ถูกกฎหมาย 
	ความสัมพันธ์ทั้งหมดจะต้องเป็นความสัมพันธ์โดยหลักสุจริตและมีมีการจัดทำเอกสารที่เหมาะสม
	อาจมีการมอบหรือรับของขวัญได้เป็นครั้งคราวหากมีมูลค่าเล็กน้อยตามสมควร ตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ในท้องถิ่นและและไม่ส่งผลกระทบต่อหรือไม่น่าจะให้ความประทับใจต่อบุคคลภายนอกใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าในกรณีใด ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับของขวัญที่มอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
	การต้อนรับเป็นครั้งคราวอาจมอบหรือยอมรับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลอื่นหากได้รับแรงบันดันดาลใจจากเหตุผลทางวิชาชีพที่ถูกกฎหมายและมีเหตุผลและตามสัดส่วน 
	ตามที่ระบุไว้ข้างต้น กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบและหลักจรรยาบรรณนี้ห้ามมิให้มีการติดสินบน/การใช้อิทธิพลทางอ้อมในรูปแบบใด ๆ รวมทั้งเสนอหรือยอมรับผ่านตัวกลางบุคคลที่สาม กลุ่ม AKWEL มีแนวโน้มที่จะติดต่อกับบุคคลภายนอกทั่วโลกและต้องมั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นปฏิบัติตามมาตรฐานความซื่อสัตย์และจริยธรรมในนามของตน
	ดังนั้น กลุ่ม AKWEL จึงได้พัฒนาขั้นตอนการดำเนินการเฉพาะให้ปฏิบัติตามเพื่อการประเมินสถานการณ์ของบุคคลภายนอก ผู้ร่วมงานของกลุ่ม AKWEL จะต้องไม่จัดการกับบุคคลภายนอกด้วยวิธีที่ไม่อยู่ในขั้นตอนนี้  
	การจ่ายเงินที่เรียกว่า "ค่าอำนวยความสะดวก" หมายถึงการจ่ายชำระเงินเพื่อเร่งการดำเนินงานให้เร็วขึ้นหรืออำนวยความสะดวกการปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
	การจ่ายค่าอำนวยความสะดวกเหล่านี้โดยทั่วไปมีมูลค่าต่ำและมีการร้องขอหรือทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับล่างเพื่อชักชวนให้พวกเขาปฏิบัติหน้าที่เช่น: 
	 ออกใบอาชญาบัตรหรือใบอนุญาตอนุญาตที่บริษัทของเราพนักงานของบริษัทมีสิทธิ์ได้รับ
	 บันทึกหรือรับทราบการตอบรับการประมูลราคา
	 ให้ความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
	แม้ว่าการจ่ายเงินที่เรียกว่า "ค่าอำนวยความสะดวก" อาจไม่ผิดกฎหมายและเป็นแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจมาตรฐานในบางประเทศ แต่กลุ่ม AKWEL มีนโยบายห้ามมิให้มีการจ่ายเงินดังกล่าว
	การบริจาคและการสนับสนุนทางการเมืองเป็นการบริจาคหรือการสนับสนุนคทางการเงินหรือในลักษณะที่เหมือนกันเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครรับตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือองค์กรทางการเมือง 
	การบริจาคและการสนับสนุนเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้าม
	ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากสถานการณ์ที่ผู้ร่วมงานของกลุ่ม AKWEL มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่น่าจะมีอิทธิพลต่อการใช้หน้าที่ของเขาหรือมีแนวโน้มที่จะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่ม AKWEL ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางหรือสร้างความสงสัยในความสามารถของผู้ร่วมงานในการรับผิดชอบความรับผิดชอบของพวกเขาอย่างถูกต้อง
	ผู้ร่วมงานของกลุ่ม AKWEL ที่เผชิญหน้ากับสถานการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องรายงานทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อผู้บังคับบัญชาหากเป็นพนักงาน
	ในทุกกรณี พวกเขาจะต้องละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
	อุปถัมภ์คือการบริจาคในรูปแบบของความช่วยเหลือทางการเงินหรือวัสดุให้กับองค์กรเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อประโยชน์ทั่วไป (ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ โครงการทางมนุษยธรรมและทางสังคม การวิจัย ... )
	โครงการอุปถัมภ์ใด ๆ จะต้องถูกกฎหมายตามนโยบายของกลุ่ม AKWEL และได้รับการยินยอมจากแผนกการสื่อสารของกลุ่ม AKWEL
	การให้การสนับสนุนเป็นการดำเนินการสื่อสารซึ่งประกอบด้วยการสนับสนุนด้านการเงิน และ/หรือทางวัตถุต่อกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม หรือการกีฬาเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากมัน: การมองเห็นคุณค่าของกลุ่ม AKWEL และการทำให้มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น 
	โครงการให้การสนับสนุนใด ๆ จะต้องถูกกฎหมายตามนโยบายของกลุ่ม AKWEL และได้รับการยินยอมจากแผนกการสื่อสารของกลุ่ม AKWEL
	การอบรม
	ผู้ร่วมงานต้องอ่านหลักจรรยาบรรณฉบับนี้และเข้าร่วมในการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยกลุ่ม AKWEL เพื่อให้ตระหนักถึงการต่อสู้กับการทุจริต 
	ผู้ร่วมงานคนใหม่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นี้เมื่อเข้ารับตำแหน่ง
	การรายงาน
	เป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่จะต้องรับรองว่ามได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณ์ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและการใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับกฎที่กำหนดไว้ในที่นี้ผู้ร่วมงานของกลุ่ม AKWEL จะต้องติดต่อฝ่ายกฎหมายของกลุ่ม AKWEL 
	ผู้ร่วมงานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรายงานข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้ผ่านระบบแจ้งเตือนที่จัดตั้งขึ้นภายในกลุ่ม AKWEL และเป็นไปตามบทบัญญัติของกระบวนการเฉพาะ ("ขั้นตอนการแจ้งเตือนของกลุ่ม AKWEL”) มีอยู่ในเว็บไซต์ความร่วมมือของกลุ่มและเว็บไซต์ของกลุ่ม AKWEL
	โดยหลักการแล้วผู้รายงานจะต้องระบุตัวเองเมื่อส่งรายงานการแจ้งเตือน 
	อาจมีการจัดทำรายงานโดยไม่ระบุชื่อหากข้อเท็จจริงที่กล่าวถึงนั้นร้ายแรงและองค์ประกอบที่เป็นข้อเท็จจริงมีรายละเอียดเพียงพอ
	ข้อมูลที่ระบุผู้รายงานการแจ้งเตือนจะไม่สามารถเปิดเผยได้ยกเว้นต่อหน่วยงานตุลาการ หรือได้รับความยินยอมจากผู้รายงาน
	ข้อมูลที่ระบุบุคคลที่ถูกรายงานจะไม่สามารถเปิดเผยได้ยกเว้นต่อหน่วยงานตุลาการเมื่อมีการยืนยันรายงานการแจ้งเตือนแล้ว
	การรายงานการละเมิดเป็นตัวเลือก อย่างไรก็ตาม พนักงานได้รับการสนับสนุนอย่างแรงกล้าให้รายงานการประพฤติมิชอบที่พวกเขารู้เห็นถึงหากประพฤติมิชอบนั้นอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อบริษัทของเรา 
	ผู้ใดก็ตามที่รายงานโดยไม่สุจริต เช่น โดยการให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือมีเจตนาร้าย จะได้รับการลงโทษทางวินัย และ/หรือการลงโทษทางอาญา
	การลงโทษ
	การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบนั้นเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและทางแพ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดและบุคคลที่มีความผิดหรือ ผู้จัดการ รวมถึงผู้ร่วมงานของกลุ่ม 
	นอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบและจรรยาบรรณฉบับนี้จะนำไปสู่การลงโทษทางวินัยต่อพนักงานตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับภายในของบริษัท
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