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1.1 วตัถุประสงค ์ 
นโยบายน้ีเป็นของ CEVA ซึง่ทกุธุรกจิและกจิกรรมตา่งๆ ภายใน CEVA ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบียบเพือ่ใหไ้ดต้ามความ

คาดหวงัของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียท ัง้ภายในและภายนอก โดยนโยบายสากลในการตอ่ตา้นการทจุรติของ CEVA น้ี (ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวา่

“นโยบาย”) มีวตัถุประสงค์เพือ่ใหพ้นกังานและตวัแทนบรษิทัม ั่นใจวา่สามารถปฏบิตัไิดต้ามกฎหมายการตอ่ตา้นทจุรติสากล ท ัง้น้ี

โปรแกรมกฎระเบียบและจรยิธรรมของ CEVA ยงัมีการก าหนด การทบทวน และ การท าใหห้ลกัการตอ่ตา้นการตดิสนิบนบรรลุ

เป้าหมาย1.2 การน าไปใช้
นโยบายน้ีใหท้กุภูมภิาคทกุสว่นงานน าไปใช้ รวมท ัง้ใหพ้นกังานและตวัแทนบรษิทัฯทกุคนน ามาปฏบิตัิ โดยการยดึม ั่นนโยบายน้ีอยา่ง

เครง่ครดั ยกเวน้วา่กฎหมายภายในประเทศของคณุทีเ่ขม้งวดกวา่ ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายของประเทศนัน้ๆ

1.0 ค าแนะน า

1.3 หน่วยงานดา้นกฎระเบียบการตอ่ตา้นการทจุรติ
CEVA ไดม้อบหมายใหฝ่้ายก ากบัการปฏบิตักิารและจรยิธรรม รบัผดิชอบหลกัการจดัการการตอ่ตา้นการตดิสนิบนของ CEVA ซึง่

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายก ากบัการปฏบิตักิารมีอ านาจและเป็นอสิระตอ่การตดัสนิใจเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติ

1.4 ค าม ั่นสญัญาของ CEVA  ตอ่การปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 
CEVA จะไมย่อมรบัตอ่การทจุรติ จากขอ้ความน้ีฝ่ายก ากบัการปฏบิตักิารและจรยิธรรมของ CEVA จะท าการทบทวนอยา่งตอ่เนื่องจน

ม ั่นใจวา่มีการปฏบิตัติามกฎหมายใหม่ๆ ในดา้นการตอ่ตา้นการทจุรติในประเทศทีเ่ราด าเนินธุรกจิอยู่ โดยฝ่ายก ากบัการปฏบิตักิารและ

จรยิธรรมของ CEVA จะตดิตามและตรวจสอบระบบจดัการการตอ่ตา้นการตดิสนิบนเพือ่สรา้งการพฒันาปรบัปรุง
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2.1 อะไรคอืการทจุรติ 
การทจุรติเป็นการใชอ้ านาจในทางมชิอบเพือ่ผลประโยชน์สว่นตวั

2.0 การทุจรติและการตดิสนิบน 
การทจุรติเป็นอนัตรายตอ่สงัคมและบอ่นท าลายการคา้ทีเ่ทีย่งตรง ซึง่เป็นสิง่ส าคญัตอ่ธุรกจิของเรา รฐับาลท ั่วโลกพยายามทีจ่ะขจดัการ

ทจุรติและการตดิสนิบนรวมท ัง้ CEVA ดว้ยเชน่กนั เป็นสิง่ทีง่า่ยมาก: CEVA หา้มการทจุรติและการตดิสนิบนทกุรูปแบบ พวกเราจะไม่

รบัหรือใหส้ิง่ของมีคา่ทีส่ง่ผลในทางไมด่ตีอ่การตดัสนิใจของพวกเราและบุคคลอืน่ ตรงกนัขา้มพวกเราจะบรกิารลูกคา้ ตดิตอ่ซพัพลาย

เออร์และผูด้แูลกฎระเบียบดว้ยความซือ่สตัย์และความตรงไปตรงมา พวกเราปฏบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติและหลกัการสากลวา่

ดว้ยเรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติ ซึง่ปรากฏใหเ้ห็นในกฎหมายวา่ดว้ยการปฏบิตัเิกีย่วกบัการทจุรติในตา่งประเทศของสหรฐัฯ (the United

States Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) กฎหมายวา่ดว้ยการตดิสนิบนของสหราชอานาจกัร (the UK Bribery Act)

ขอ้ตกลงสากลแหง่สหประชาติ (the United Nations Global Compact) องค์การความรว่มมือและการพฒันาเศรษฐกจิ (the

Organization for Economic Cooperation and Development) (“OECD”) อนุสญัญาตอ่ตา้นการตดิสนิบน (Anti-bribery

Convention) และกฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบนทีบ่งัคบัใชอ้ืน่ ๆ

ค าถาม: ในประเทศของฉนั หากมเีป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิีม่กีารจา่ยเงนิใหเ้จา้หน้าทีศ่ลุกากรเพือ่หลีกเลีย่งการ

ตรวจสอบสนิคา้ซึง่เป็นเรือ่งพืน้ฐานภายใตก้ฎหมายในประเทศ การจา่ยเงนิเชน่นัน้ถกูอนุญาตภายใตน้โยบาย CEVA 

หรือไม่

ค าตอบ: ไมอ่นุญาตแน่นอน เพราะการจา่ยเงนิเชน่นัน้เป็นการจา่ยโดยมเีจตทีห่ลีกเลีย่งใหเ้จา้หน้าที่ศลุกากรท าหน้าที่

ของตน ถือเป็นการตดิสนิบน 

ค าถาม: คณุมลีูกคา้ ซึง่ลูกคา้รายน้ีทีม่รีฐับาลเป็นหุน้สว่นอยูด่ว้ย คณุอยากชวนลูกคา้ทีค่ณุตดิตอ่ดว้ยไปรบัประทาน

อาหารค า่ การกระท านัน้ถูกตอ้งหรือไม ่

ค าตอบ: โดยทีลู่กคา้และลูกคา้ทีค่ณุตดิตอ่ดว้ยถูกพจิารณาวา่เป็นกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัภายใตก้ฎหมายตอ่ตา้นการใหส้นิบน 

กอ่นการเชญิคณุจ าเป็นตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากฝ่ายก ากบัการปฏบิตักิารและจรยิธรรมของ CEVA ซึง่การเลี้ยงรบัรองน้ี

อาจไดร้บัการอนุมตัก็ิได ้ขึน้อยูส่ถานการณ์และขอ้มลูอืน่ๆ ทีฝ่่ายก ากบัการปฏบิตักิารและจรยิธรรมรอ้งขอมาประกอบการ

พจิารณา

2.2 อะไรคอืการตดิสนิบน 
การเสนอ การสญัญา การให้ การยอมรบั หรือการลอ่ลวงผลประโยชน์ทีม่ีมูลคา่ (ท ัง้เป็นสว่นทีเ่ป็นเงนิและไมใ่ชเ่งนิ) ท ัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม โดยไมค่ านึงถงึสถานที่ โดยฝ่าฝืนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เป็นการชกัจูงหรือเป็นรางวลัแกบุ่คคลใด หรือเป็นการระงบัการ

กระท าใดตามหน้าทีข่องบุคคลนัน้
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2.3 เจา้หน้าทีข่องรฐั
CEVA หา้มใหม้ีการเสนอ การจา่ยเงนิ การสญัญาวา่จะใหเ้งนิ หรือสิง่มีคา่ใดๆ ท ัง้ทางตรงและทางออ้มตอ่เจา้หน้าทีข่องรฐัเพือ่ให้

ไดม้า หรือรกัษาธุรกจิไว้ หรือไดม้าซึง่ผลประโยชน์ทีไ่มเ่หมาะสม

ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยเรือ่งการตดิสนิบนในสหราชอาณาจกัร (the UK Bribery Act) มีขอ้ก าหนดทีก่ลา่วถงึเรือ่งน้ีอยา่งเขม้งวดซึง่

หมายความวา่ไมจ่ าตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่บรษิทัมีเจตนาหรือประมาทในการตดิสนิบนโดยทจุรติ ทีท่ าใหก้ารตดิสนิบนเกิดขึน้

เจา้หน้าทีข่องรฐัหมายถงึ:

• เจา้หน้าทีห่รือพนกังานของรฐับาลระดบัทอ้งถิน่ เทศบาล ในประเทศ และตา่งประเทศท ัง้ทีม่าจากเลือกต ัง้และแตง่ต ัง้

• บุคคลทีท่ างานใหห้น่วยงานรฐั หรือทีส่ามารถใชอ้ านาจในหน่วยงานสาธารณะในนามของรฐับาลและหน่วยงานยอ่ยตา่งๆ ของ

รฐับาล

• เจา้หน้าทีห่รือพนกังานทีท่ างานในองค์กรระหวา่งประเทศ เชน่ องค์การสหประชาชาติ หรือ ธนาคารโลก

• สมาชกิสภานิตบิญัญตัิ ตลุาการ เจา้หน้าทีก่รมศลุกากร และเจา้หน้าทีส่รรพากร

• พรรรคการเมือง เจา้หน้าทีพ่รรคการเมือง และผูส้มคัรเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั

• หรือเจา้หน้าทีร่ฐัวสิาหกจิ หรือเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีร่ฐัควบคมุในเชงิพาณิชย์

โปรดศกึษาเพิม่เตมิที ่นโยบายการรายงานความสมัพน้ธ์หรือการท าหน้าทีเ่ป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัของ CEVA
ค าถาม: ทีส่นามบนิภายในประเทศ มบีรษิทัเอกชนไดท้ าสญัญาโดยตวัแทนรฐับาลเพือ่จดัการกิจกรรม

ควบคมุดแูลเรือ่งตา่งๆ ในสนามบนิ ฉนัไมแ่น่ใจวา่ตวัแทนรฐับาลเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืไม่ และฉนั

ควรท าอยา่งไร

ค าตอบ: โดยปกติ ถา้คณุไมแ่น่ใจวา่เป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัหรือไม่ ใหเ้พิม่ความระมดัระวงัและสนันิษฐาน

กอ่นวา่เป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั ในกรณีน้ีใหส้นันิษฐานวา่บรษิทัทีร่บัจดัการกจิกรรมควบคมุดแูลเรือ่งตา่งๆ

ในสนามบนิเป็นของรฐับาลและตดิตอ่บรษิทัน้ีเสมอืนเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั



6

2.4 การจา่ยเงนิเพือ่อ านวยความสะดวก 
การจา่ยเงนิเพือ่อ านวยความสะดวกเป็นค าทีใ่ช้กบัการจา่ยเงนิโดยผดิกฎหมายหรือไมเ่ป็นทางการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารทีผู่จ้า่ยเงนิไดส้ทิธิ

ตามกฎหมายแมว้า่จะไมต่อ้งจา่ยเงนินัน้ มกัจะมีการจา่ยเงนิเล็กน้อยน้ีใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัหรือเจา้หน้าทีด่ าเนินการเพือ่ใหค้วามม ั่นใจหรือเรง่

ใหเ้จา้หน้าทีน่ ัน้ด าเนินการท างานทีต่อ้งท าเป็นประจ าหรือจ าเป็นเร็วชึน้ เชน่การออกวีซา่ ใบอนุญาตท างาน พธีิการศุลกากร หรือการตดิต ัง้

โทรศพัท์

การจา่ยเงนิน้ีไมไ่ดร้วมถงึ การจา่ยเงนิทีม่ีผลตอ่การใช้ดุลพนิิจในการตดัสนิใจของเจา้หน้าทีข่องรฐั เช่น การตดัสนิใจในการใหธุ้รกจิจา้งงาน

หรือการหลีกเลีย่งการตรวจสอบ ซึง่การจา่ยลกัษณะน้ีไมถื่อเป็นการจา่ยเงนิเพือ่อ านวยความสะดวก แตถ่ือเป็นการตดิสนิบน โดย CEVA ไม่

อนุญาตใหจ้า่ยเงนิเพือ่อ านวยความสะดวก ยกเวน้กรณีการจา่ยเงนิเมือ่เกดิภยัคุกคามทีใ่กลถ้งึตอ่สุขภาพและความปลอดภยัสว่นบุคคลหรือตอ่

สทิธเิสรีภาพข ัน้พ้ืนฐาน ตราบเทา่ทีมี่การรายงานทนัทีและจดัท าเป็นเอกสารอยา่งถูกตอ้งซึง่จะเรียกวา่ การจา่ยเงนิขูก่รรโชก

2.5 การบรจิาคเพือ่การเมืองการกุศล 
พวกเราท าธุรกจิโดยทีก่ารบรจิาคเพือ่การเมืองการกุศลทีไ่มเ่หมาะสมตอ้งไมก่ระทบตอ่ผลประกอบการของธุรกจิ ซึง่โดยท ัว่ไปบรษิทั

จะไมแ่ทรกแซงกจิการการเมือง พวกเราจะปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นการเงนิ จรยิธรรม กฎเกณฑ์ที่

เกีย่วกบัการเมืองอืน่ๆ อยา่งเครง่ครดั รวมท ัง้การวิง่เตน้ดว้ย เพราะกฎการท าธุรกจิของ CEVA ของเราไดก้ าหนดกฎและการอนุมตัิ

การบรจิาคใหก้ารเมืองการกุศล ซึง่แน่นอนวา่ในฐานะพลเมืองพวกเราสามารถบรจิาคเกีย่วกบัการเมืองไดเ้ป็นการสว่นตวัดว้ยเวลา

และเงนิสว่นตวั โดยไมน่ าชือ่ เงนิ ทรพัยากรหรือเวลาท างานของ CEVA ไปท าสิง่เหลา่นัน้ได้

ค าถาม: ฉนัตอ้งการใหไ้ดเ้อาสนิคา้ออกจากตูบ้รรจุสนิคา้ทีส่นามบนิตรงเวลา ฉนัจงึตดิตอ่พนกังาน

ของบรษิทัทีว่า่จา้งโดยการทา่เพือ่ประสานงาน ฉนัสามารถใหท้ปิ 10 ดอลลา่ร์โดยไมต่อ้งการ

ใบเสร็จรบัเงนิเพือ่ใหท้ างานใหเ้สร็จเร็วขึน้ไดห้รือไม่

ค าตอบ: ไมไ่ด้ เพราะขดัแยง้กบันโยบาย CEVA และภายใตก้ฎหมายในบางประเทศจะการจา่ยเงนิ

ลกัษณะน้ีเป็นการตดิสนิบน
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3.1 การใหข้องขวญัและการเลี้ยงรบัรองเป็นปญัหาได้

อยา่งไร

3.0 การใหข้องขวญัและการเลี้ยงรบัรอง

การใหข้องขวญัและการเลี้ยงรบัรองทีส่มเหตสุมผลและเจตนาดเีป็นสิง่ทีย่อมรบัไดท้ ั่วไปและเป็นธรรมเนียมปฏบิตัใินการท าธุรกจิ

อยา่งไรก็ตามการใหข้องขวญัและการเลี้ยงรบัรองก็ยอ่มกอ่ใหเ้กดิปญัหาเกีย่วกบัการตอ่ตา้นทจุรติของ CEVA ลูกคา้ ผูข้าย และซพั

พลายเออร์ ถา้พวกเราไมร่ะวงั:

• การใหข้องขวญัและการเลี้ยงรบัรองทีร่าคาแพง ฟุ่ มเฟือยและถีเ่กนิไป บอ่ยคร ัง้ก็อาจกลายเป็นเสมือนการตดิสนิบนได้ ผูใ้ห้

อาจจะรอ้งขอการดแูลเป็นพเิศษจากคณุ

• แมว้า่การใหข้องขวญัและการเลี้ยงรบัรองทีไ่มใ่หญโ่ตและใหด้ว้ยความต ัง้ใจทีด่ี สามารถกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประ

โยขน์ เชน่ แทนทีจ่ะพจิารณาจากบรกิารทีย่อดเยีย่มของผูข้ายแก่ CEVA แตผู่ข้ายไดร้บังานน้ีจากการพาคุณไปเลี้ยงอาหาร

ค ่าทีด่ี ส าหรบัขอ้มูลเรือ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณุสามารถดไูดจ้าก หลกัปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของ CEVA

(Code of Business Conduct)

• นโยบายของบรษิทัหลายแหง่ไมอ่นุญาตใหพ้นกังานรบัของขวญัและการเล้ียงรบัรอง ดงันัน้ทา่ทางของคณุทีก่ าลงัใหข้องขวญั

วนัหยุดเล็กน้อยกบัลูกคา้อาจมีผลท าใหลู้กคา้รูส้กึอดึอดัใจ

• ทา้ยทีสุ่ดแลว้แมว้า่ของขวญัชิน้ไมใ่หญ ่การเลี้ยงรบัรองจดัไดจ้ากความต ัง้ใจทีด่ขีองทกุคน ของขวญัและการเลี้ยงรบัรองก็ยงั

สามารถดไูมเ่หมาะสมได ้ซึง่ผูข้าย ซพัพลายเออร์ ลูกคา้ และคนอืน่ๆ จะมองทีส่ิง่ทีค่ณุใหห้รือไดร้บัและต ัง้ค าถามถงึ

จรยิธรรมและความซือ่สตัย์ของคณุ ลองคดิดวูา่ถา้คณุไดใ้หส้ญัญาใหมแ่กผู่ข้ายทีใ่หข้องขวญักบัคณุ คุณจะถูกมองอยา่งไร  

สิง่ส าคญัสิง่หนึ่งทีจ่ะหลีกเลีย่งการทจุรติและการตดิสนิบนคอื การระมดัระวงัเกีย่วกบัการใหข้องขวญัและการ

เลี้ยงรบัรองทีพ่วกเราจดัใหห้รือไดร้บั ตอ้งรบัรูไ้วว้า่การสนบัสนุนทีใ่หห้รือไดร้บัจากลูกคา้หรือผูข้ายถือวา่เป็น

ของขวญั

โดยท ั่วไปแลว้ การทจุรติจะไมเ่กดิขึน้ชดัเจน เสมือนหนึ่งมีคนสง่กระเป๋าเอกสารทีเ่ต็มไปดว้ยเงนิสดใหก้บัอีก

คนในสถานทีล่บั ตรงกนัขา้มจะมกัเกดิขึน้อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปและซอ่นเรน้มากกวา่
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3.2 ระเบียบเป็นอยา่งไร 
ที ่CEVA พวกเราแขง่ขนัท าธุรกจิและไดธุ้รกจิมาอยา่งโปรง่ใสและยดึหลกัคณุธรรมและผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของ CEVA ไมใ่ช่

ผลประโยชน์ทีไ่มเ่หมาะสมของผูใ้ดผูห้นึ่งทีร่บัจากหรือใหโ้ดยเรา เราไมค่วรถูกชกัจูงดว้ยของขวญั การเล้ียงรบัรองหรือ

ผลประโยชน์จากลูกคา้และซพัพลายเออร์ปจัจุบนัหรือผูท้ีม่ีศกัยภาพทีจ่ะเป็นลูกคา้หรือซพัพลายเออร์ โดยของขวญัเหลา่น้ีถา้มา

พรอ้มกบัเจตนาการทจุรติ สามารถกระทบตอ่เป้าหมายของเรา สรา้งความไดเ้ปรียบขึน้ หรือท าใหไ้ดร้บัการปฏบิตัเิป็นพเิศษ เราจะ

ไมใ่หแ้ละไมร่บัสิง่ดงักลา่ว เราไมร่บัหรือใหข้องขวญัและการเลี้ยงรบัรองทีไ่มเ่หมาะสม และจะไมถ่ามถงึของขวญัจากผูข้าย ซพั

พลายเออร์ หรือบุคคลอืน่เพือ่ตวัคณุเอง เพือ่นหรือครอบครวัของคณุ

การใหข้องขวญัและการเลี้ยงรบัรองทีส่มเหตสุมผลและไมถ่ีเ่กนิไปเป็นสิง่ทีย่อมรบัได้ อยา่งไรก็ตามไมส่ามารถใหห้รือรบัมาเพือ่

ผลประโยชน์ทางธุรกจิดว้ยเจตนาไมด่หีรือดเูหมือนไมด่ี ขอ้จ ากดัของการใหข้องขวญัและการเลี้ยงรบัรองมีดงัน้ี:

• กฎท ั่วไปแลว้การใหข้องขวญัและการเลี้ยงรบัรองทีไ่มถ่ีเ่กนิไปมีมูลคา่ประมาณ 100 ดอลลา่ร์ หรือน้อยกวา่และไมเ่กีย่วกบั

เจา้หน้าทีข่องรฐัสามารถด าเนินการได้

• การใหข้องขวญัและการเล้ียงรบัรองทีม่ีมูลคา่เกนิ 100 ดอลลา่ร์ และไมเ่กีย่วกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก

หวัหน้าของทา่น

• การใหข้องขวญัและการเลี้ยงรบัรองทีม่ีมูลคา่ 250 ดอลลา่ร์ หรือมากกวา่ หรือเกีย่วกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั ตอ้งไดร้บัอนุมตัิ

ลว่งหน้าจากฝ่ายก ากบัการปฏบิตักิารและจรยิธรรม

• อยา่จา่ยเงนิเป็นคา่เดนิทางของบุคคลหรือยอมรบัใหบุ้คคลอืน่จา่ยคา่เดนิทางใหค้ณุ โดยไมไ่ดก้ารอนุมตัจิาก ฝ่ายก ากบัการ

ปฏบิตักิารและจรยิธรรม

• โปรดศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิที่ หลกัการใหข้องขวญัและการเลี้ยงรบัรอง

ค าถาม: การเลี้ยงรบัรองของลูกคา้ของฉนั โดยพาไปทานอาหารค า่เป็นเรือ่งยอมรบัไดห้รือไม่

ค าตอบ: ได้ การเลี้ยงรบัรองทีส่มเหตสุมผลเป็นเรือ่งถูกกฎหมายและยอมรบัไดใ้นการท าธุรกจิ และ

CEVA อนุญาตเรือ่งการเลีย้งรบัรองทีม่เีหตผุลอนัสมควรและเหมาะสมโดยทีไ่มข่ดัตอ่นโยบายของ

ลูกคา้ ถา้มลูคา่เลี้ยงรบัรองอยูท่ีห่รือมากกวา่ 250 ดอลลา่ร์ คณุจ าเป็นตอ้งขออนุมตัจิากฝ่ายก ากบัการ

ปฏบิตักิารและจรยิธรรมกอ่นเชญิลูกคา้



9

4.0 ขอ้ก าหนดทางบญัชี
เอกสารหนงัสือตา่งๆ การลงบนัทกึและบญัชีของ CEVA ตอ้งมีความครบถว้นสมบูรณ์และเป็นจรงิ และแสดง

ใหเ้ห็นถงึธุรกรรมทางการเงนิและการจดัการทรพัย์สนิตามหลกัเกณฑ์ทางบญัชี ซึง่ CEVA หา้มจดัท าบญัชี

หรือเอกสารใดๆทีเ่ป็นเท็จรวมท ัง้หา้มละเลยการจดัท าบญัชีของบรษิทั

CEVA ไมอ่นุญาตใหม้ีความผดิพลาดหรือความหลอกลวงในการลงขอ้มูลในการบนัทกึในสมุดบญัชีและ

บนัทกึของ CEVA รวมท ัง้ไมใ่หพ้นกังานบรษิทัและตวัแทนมีสว่นรว่มใหเ้กดิการลงขอ้มูลผดิ ขอ้มูลลวง

ทกุรายการบญัชีตอ้งสามารถพสิูจน์รายการไดแ้ละมีการบนัทกึบญัชี

5.0 ความสมัพนัธ์กบับุคคลภายนอก
มีหลายกรณีทีก่ารใชบุ้คคลภายนอก (ผูแ้ทน ทีป่รกึษา หรือหุน้สว่นรว่มทนุ รวมเรียกวา่ “ตวัแทน”) เป็นสิง่จ าเป็น

ในการท าธรุกจิ ตวัแทนน้ีถูกจา้งไวเ้พือ่ความสามารถเฉพาะทางและบรกิารทีพ่วกเขาจดัให้

ขอ้หา้มของกฎหมายตอ่ตา้นทจุรติไดร้วมสิง่ผดิกฎหมายทีเ่กดิขึน้จากตวัแทนบรษิทัไวด้ว้ย บรษิทัตอ้งระมดัระวงั

หลีกเลีย่งสถานการณ์ทีข่ดัตอ่กฎหมายตอ่ตา้นทจุรติของตวัแทน

โปรดศกึษา นโยบายการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิของบุคคลภายนอก ทีก่ลา่วถงึขอ้ควรระวงัในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลภายนอกแบบใด
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6.1 วธิีรายงาน 

6.0 การรายงานและการจดัการกบัขอ้กลา่วหา

มีหลายวธิีทีค่ณุจะรายงาน ใชว้ธิีทคีณุสะดวกทีสุ่ดดงัน้ี โปรดศกึษารายละเอียดเพิม่เตมิทีข่ ัน้ตอนการรายงานดว้ยสายดว่น
• ฝ่ายบรหิาร บอกหวัหน้าของคณุ หากเขามไิดเ้กีย่วขอ้งกบัการประพฤตผิดิทีถู่กกลา่วหานัน้ และคณุสะดวกทีจ่ะบอก หรือบอกระดบั

บรหิารคนอืน่หากคณุคดิวา่น่าจะมีประสทิธภิาพมากกวา่

• ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายก ากบัการปฏบิตักิารและจรยิธรรม หรือแทนฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ คณุอาจไมส่ะดวกทีจ่ะพูดกบั

หวัหน้าของคณุ ใหโ้ทรหาผูเ้ชีย่วชาญคนใดคนหน่ึงทีส่ามารถช่วยคณุได้ CEVA มีขอ้มูลตดิตอ่ลา่สุดของบุคลากรฝ่ายก ากบั

การปฏบิตักิารและจรยิธรรมซึง่ประกอบดว้ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายกฎหมาย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายก ากบั

การปฏบิตักิาร หรือตวัแทนฝ่ายทรพัยากรมนุษย์
• สายดว่นฝ่ายก ากบัการปฏบิตักิาร คณุยงัสามารถรายงานการฝ่าฝืนหลกัปฏบิตัหิรือการฝ่าฝืนตอ้งสงสยั โดยตดิตอ่สายดว่นฝ่ายก ากบั

การปฏบิตักิาร (Compliance Hotline)

• การรายงานผา่น Web บรกิารสายดว่นของเรายงัมีการรายงานผา่น Web หากคณุสะดวกใชบ้รกิารออนไลน์มากกวา่ หรือใช้ Email

น้ี CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.

พวกเราขอใหค้ณุบอกชือ่เมือ่มีการรายงานการฝ่าฝืนทีน่่าสงสยัและขอ้มูลมากทีสุ่ดเทา่ทีค่ณุจะท าไดเ้พือ่ชว่ยสืบสวนเรือ่งราว แตชื่อ่

ของคณุจะไมถู่กเปิดเผย หากคณุตอ้งการและหากกฎหมายทอ้งถิน่อนุญาต และเราจะเก็บรายงานทกุฉบบัเป็นความลบัเทา่ทีจ่ะเป็นไป

ไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล รายงานโดยใชช้อ่งทางใดก็ไดท้ีค่ณุสะดวก หากคณุไมเ่ชือ่วา่ปญัหาของคณุอยูร่ะหวา่งด าเนินการใหร้ายงาน

ใหมอ่ีกคร ัง้หรือลองใชว้ธิีอืน่ขา้งตน้

CEVA จะประณามทกุรูปแบบทีเ่ป็นการกระท าตอบโต ้(ท ัง้ทางตรงและทางออ้ม) ทีเ่ป็นปฏปิกัษ์กบับุคคลทีเ่จตนาดทีีร่ายงาน

เหตกุารณ์ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎระเบียบ หรือบุคคลทีไ่มย่อมหรือปฏเิสธเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสิ่งทีอ่าจมีความเสีย่งเกีย่วกบั

เราคาดหวงัและสนบัสนุนพนกังานทกุคนใหร้ายงานการฝ่าฝืนและการฝ่าฝืนทีน่่าสงสยั และใหค้วามรว่มมือกบับรษิทั

ในการแจง้เรือ่งน้ี ในความเป็นจรงิแลว้ในกรณีทีก่ฎหมายอนุญาต เราก าหนดใหพ้นกังานตอ้งรายงาน หากคณุรายงาน

ปญัหาใหเ้ราทราบ คณุก าลงัชว่ยบรษิทัไดอ้ยา่งแทจ้รงิในการจดัการกบัปญัหาอยา่งเหมาะสมและท าใหเ้ราแน่ใจไดว้า่

เป็นบรษิทัทีป่ฏบิตัติามกฎระเบียบ

mailto:CEVA.Compliance@Cevalogistics.com
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6.2  ผลของการทีไ่มเ่ป็นไปตามกฎระเบียบคอือะไร
ความลม้เหลวของการไมป่ฎบิตัติามกฎหมายการตอ่ตา้นทจุรติผลคอื คา่ใชจ้า่ยสูง การใชเ้วลาและท าใหเ้ราหนัเหความสนใจไป

จากเป้าหมายทางธุรกจิ  

สิง่เหลา่น้ีเป็นเหตใุห ้CEVA และพนกังานของ CEVA ตอ้งจา่ยคา่ปรบัสูงแกห่น่วยงานดา้นการตอ่ตา้นการทจุรติในแตล่ะ

ประเทศ ยิง่ไปกวา่นัน้ เหตเุหลา่น้ีมีผลตอ่ภาระทางการเงนิของ CEVA ทีเ่กดิจากประพฤตมิชิอบ พนกังานอาจตอ้งรบัโทษจ าคกุ

หรือถูกจ ากดัในเรือ่งตา่งๆ ตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ 

ภายใตก้ฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละตามกฎหมายอนุญาตไวสู้งสุด ที ่CEVA การฝ่าฝืนนโยบายสากลในการตอ่ตา้นทจุรติของ CEVA

หรือ หลกัปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของ CEVA (Code of Business Conduct)   รวมท ัง้นโยบายอืน่ๆ อาจท าใหม้ีการ

ด าเนินการลงโทษทางวนิยั รวมถงึการเลกิจา้งค าถาม : ฉนัมตี าแหน่งดา้นบรหิาร มีพนกังาน 1 คนในทมีงานของฉนัตดัสนิใจรายงานเกีย่วกบัความ

เป็นไปไดใ้นการประพฤตมิชิอบของพนกังานคนอืน่ซึง่หลกัฐานทีด่จูะน่าเชือ่ถือ ดงันัน้ฉนัตดัสนิใจทีจ่ะ

พดูคยุกบัพนกังานทีป่ระพฤตมิชิอบ และส ั่งใหพ้นกังานนัน้หยุดพฤตกิรรมนัน้ ถูกหรือไม่

ค าตอบ: ไมถ่กูตอ้ง แมว้า่จะมหีลกัฐานทีด่จูะน่าเชือ่ถือ แตค่ณุไมค่วรเขา้ไปดว่นสรุปและรบัมอืดว้ยตวั

คณุ ตรงกนัขา้มใหส้ง่รายงานไปยงัฝ่ายก ากบัการปฏบิตักิารและจรยิธรรมเพือ่ท าการสอบสวนและ

รบัมอืทีเ่หมาะสม ถา้ฝ่ายก ากบัการปฏบิตักิารและจรยิธรรมตอ้งการความชว่ยเหลือจากคณุ คณุจงึ

ชว่ยเหลือได้
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7.0 การควบคมุเอกสาร 
ชือ่เรือ่ง : นโยบายสากลในการตอ่ตา้นการทจุรติของ CEVA

วนัที:่ 01 พฤษภาคม 2560 (2017)

ผูเ้ขยีนและต าแหน่ง: Liliana Arimany, Global Compliance Director กรรมการฝ่ายก ากบัการปฏบิตักิารตามกฎระเบียบ

สากล

เลขทีป่รบัปรุง: 20170101

รูปแบบเอกสาร: พาวเวอร์พอยท์ พีดเีอฟ PowerPoint and PDF

ภาษา: อาหรบั บาฮาซา จีนแบบตวัยอ่ จนีแบบด ัง้เดมิ เช็ก ดตัช์ องักฤษ ฝร ั่งเศส เยอรมนั ฮงัการี อติาลี ญีปุ่่ น เกาหลี มาเลเซีย

โปแลนด์ โปรตเุกส โปรตเุกส (บราซลิ) โรมาเนีย สโลวะเกีย สเปน ตากาล็อก ไทย ตรุกีและเวียดนาม

เวอร์ช ั่นซอฟท์แวร์: Adobe Acrobat Pro

สือ่: อเิล็กทรอนิกส์ Electronic

ชือ่ผูต้รวจและต าแหน่ง: Dawn Wetherall, Chief Compliance Officer ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายก ากบัการปฏบิตักิาร

ชือ่ผูอ้นุมตัแิละต าแหน่ง: Xavier Urbain Chief Executive Officer ประธานกรรมการบรหิาร and the Board of

Directors คณะกรรมการ
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8.1 ขอ้สรุปของนโยบาย
• หา้มตดิสนิบนเจา้หน้าทีข่องรฐั

• พวกเราไมเ่กีย่วขอ้งการตดิสนิบนกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัทกุรูปแบบ

• หา้มจา่ยเงนิเพือ่อ านวยความสะดวก

• การจา่ยเงนิเพือ่อ านวยความสะดวกเป็นการจา่ยเงนิเล็กน้อยเพือ่เจา้หน้าทีข่องรฐัในทกุระดบัด าเนนิการ (หรือเพือ่ด าเนินการดว้ยความรวดเร็ว) กบั

งานทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัท าประจ าอยูแ่ลว้

• หา้มตดิสนิบนบคุคลอืน่ท ั่วไป

• พวกเราไมเ่กีย่วขอ้งการตดิสนิบนในเชงิพาณิชย์หรือเอกชน ตวัอยา่งเชน่ พวกเราไมจ่า่ย “เงนิทอน” ใหก้บับคุคลหรือลูกคา้เพือ่ให้ไดธุ้รกจิในเชงิ

พาณิชย์หรือเอกชน ดงันัน้ ไมว่า่จะเกีย่วกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัหรือไม่ พวกเราไมเ่กีย่วขอ้งกบัสนิบน

• หา้มรบัสนิบน

• พวกเราไมร่บัสนิบนทกุชนิดหรือการจา่ยเงนิทีไ่มเ่หมาะสม ตวัอยา่งเชน่พวกเราไมร่บัของขวญัทีไ่มเ่หมาะสมจากผูข้ายเพือ่ใหเ้ขาไดธุ้รกจิจากพวก

เรา ระดบัมลูคา่ทีจ่ะรบัของขวญัไดน้ ัน้อยูใ่นระดบัต ่ามากและแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุคอืหลีกเลีย่งการรบัของขวญั

• หา้มโน้มน้าวหรือจูงใจอยา่งไมเ่หมาะสม

• พวกเราไมใ่ห้ เสนอ หรือยอมรบัการตดิสนิบนทกุรูปแบบ เชน่ ใหก้ารชว่ยเหลือสว่นตวักบัผูม้อี านาจตดัสนิใจในการพจิารณาลูกค้าเพือ่ใหธุ้รกจิเรา

บรจิาคใหม้ลูนิธทิีเ่ป็นทีน่ยิมของรฐับาล ตกลงจา้งลูกสาวของเจา้หน้าทีข่องรฐัพรอ้มท ัง้โน้มน้าวเรือ่งธุรกจิของ CEVA หรือสิง่ตอบแทนมคีา่ ตอ้ง

ระวงัและคดิใหร้อบคอบในเรือ่ง “การลดราคา” และ “เงนิคนื” วา่ไมม่กีารโน้มน้าวทีไ่มเ่หมาะสมเพือ่จะใหห้รือไดร้บับรกิาร หากมขีอ้สงสยัโปรด

ตดิตอ่ฝ่ายกฎหมาย หรือฝ่ายก ากบัการปฏบิตักิารและจรยิธรรม

• ความสมัพนัธ์กบัเจา้หน้าทีข่องรฐั

• หากคณุเป็นหรือเคยเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัหรือเกีย่วขอ้งกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั พวกเราจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแน่ใจวา่ พวกเราด าเนินการอยา่งเหมาะสมเพือ่

หลีกเลีย่งกจิกรรมทีอ่าจดเูหมอืนเป็นการทจุรติ โปรดศกึษาเพิม่เตมิในนโยบายการรายงานความสมัพน้ธ์หรือการท าหน้าทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั กฎ

การท าธุรกจิของ CEVA

• การสอบทานธุรกจิ

• พวกเราด าเนินการตาม นโยบายการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิของบคุคลภายนอก ในการประเมนิบรษิทัตวัแทนทีเ่ป็นบคุคลภายนอก หุน้สว่น และ

ผูร้บัเหมาชว่งเพือ่ยืนยนัวา่บคุคลเหลา่น้ีจดัอยูใ่นประเภทบรษิทัที่ CEVA ตอ้งการท าธุรกจิดว้ยและจะปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมระดบัสงู

ของเราโดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่เกีย่วกบัการทจุรติและการตดิสนิบน

• ของขวญัและการเลี้ยงรบัรอง

• การใหข้องขวญัและการเลี้ยงรบัรองควรมคีวามสมเหตสุมผล ภายใตห้ลกัการใหข้องขวญัและการเลี้ยงรบัรอง โดยการใหน้ี้มี

มลูคา่ 250 ดอลลา่ร์ หรือมากกวา่หรือเกีย่วกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัตอ้งมกีารขออนุมตัลิว่งหน้าจากฝ่ายก ากบัการปฏบิตักิารและจรยิธรรม

8.0 บทสรุป
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ภายใตก้ฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละตามทีก่ฎหมายอนุญาตไวสู้งสุด ขา้พเจา้

• รบัทราบวา่ขา้พเจา้ไดร้บัรู ้ ทบทวน เขา้ใจและจะปฏบิตัติามนโยบายสากลในการตอ่ตา้นการทจุรติของ CEVA

• เขา้ใจวา่การฝ่าฝืนนโยบายสากลในการตอ่ตา้นการทจุรติ หรือนโยบายอืน่ๆ ของ CEVA อาจท าใหม้ีการด าเนินการลงโทษ

ทางวนิยั รวมท ัง้อาจจะถูกเลกิจา้ง

• ตกลงทีจ่ะรายงานทนัทเีมือ่ทราบหรือสงสยัวา่มีการฝ่าฝืนนโยบายสากลในการตอ่ตา้นการทจุรติ หรือนโยบายอืน่ๆ ของ

CEVA หรือ กฎหมายหรือขอ้บงัคบัใชใ้ดๆ รวมท ัง้ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ (หรือชดัเจน)

ชือ่: ______________________________________________

ต าแหน่ง: ______________________________________________

ลายเซ็น: ______________________________________________

วนัที:่ ______________________________________________

สถานทีป่ฏบิตังิานใน CEVA: ______________________________________________

หากคณุลงชือ่รบัทราบเรือ่งน้ีลงในแบบฟอร์มแลว้ โปรดสง่เอกสารหน้าน้ีใหก้บัเจา้หน้าทีฝ่่ายทรพัยากรบุคคลในพื้นทีข่องคณุเพือ่

จดัเก็บไวใ้นแฟ้มประวตับิุคคลRevision Number 20170501

8.2 การรบัทราบ
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 กฎการท าธุรกจิของ CEVA CEVA Business Rules

 หลกัปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของ CEVA Code of Business Conduct *

• หมายเลขสายดว่นฝ่ายปฏบิตัติามกฎระเบยีบ Compliance Hotline Phone Numbers

 หลกัการใหข้องขวญัและการเลี้ยงรบัรอง Gifts and Entertainment Guidelines

 ข ัน้ตอนการรายงานดว้ยสายดว่น Hotline Reporting Procedure 

 นโยบายการรายงานความสมัพน้ธ์หรือการท าหน้าทีเ่ป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั Policy on Reporting Relationships to, or Service 

as, a Government Official

 นโยบายการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิของบคุคลภายนอก Third Party Compliance Due Diligence Policy

8.3 ส าหรบัพนกังานเทา่นัน้

ลงิคเ์พือ่สนบัสนุนนโยบาย CEVA 

*สามารถเขา้ถงึไดภ้ายนอกเครอืข่าย CEVA

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CEVA%20Business%20Rules.pdf
http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/COBC
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CEVA%20Business%20Rules.pdf
http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/COBC
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ComplianceHotline.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Guidelines%20on%20Gifts%20and%20Entertainment%20Dec%2015_FINAL.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/CCCRP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PRRSGO.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CDDP.pdf



