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นโยบายบรษิทั 

นโยบายการตอ่ตา้นการตดิสนิบนของ Reckitt 

วตัถุประสงคแ์ละขอบเขต 

วตัถุประสงค ์
Reckitt (รวมท ัง้บรษิทัในเครือท ั่วโลก เรียกรวมกนัวา่ “บรษิทั”) 
มุง่ม ั่นทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัซึ่งควบคุมการปฏบิตังิานของเราในทุกประเทศทีเ่ราด าเนินงาน 

นโยบายการตอ่ตา้นการตดิสนิบน (“นโยบาย”) 
อธบิายความรบัผดิชอบของเราโดยเฉพาะในการปฏบิตัติามกฎหมายตอ่ต้านการตดิสนิบนและต่อตา้นการทุจรติท ั่วโลก 
และรบัประกนัวา่บคุคลทีส่ามทีเ่ราตดิตอ่ใหด้ าเนินการในนามของเราจะกระท าเช่นเดียวกนั 

Reckitt มทีศันคตทิีไ่มป่ระนีประนอมต่อการตดิสนิบนและการทุจริต 
แมแ้ตก่ารแนะน าใหทุ้จรติก็อาจท าลายชือ่เสยีงของบรษิทัและสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการด าเนินธุรกจิได้ 
รวมไปถงึชื่อเสยีงของพนกังานด้วย ดงันัน้ทางบรษิทัจงึมุง่ม ั่นทีจ่ะด าเนินธุรกจิอยา่งถูกตอ้งตามหลกัจรยิธรรม 
แมว้า่จะท าใหไ้มไ่ดร้บังานใหม ่ไมส่ามารถใช้บรกิารจากตวัแทนหรือหุน้สว่นธุรกจิบางราย 

หรือเกดิความลา่ช้าในการด าเนินกจิการทีเ่รามีอยูู 

การฝ่าฝืนนโยบายฉบบัน้ีอาจสง่ผลใหม้กีารด าเนินการทางวนิยัจนถงึข ัน้ไล่ออกตามแต่กรณี 
ดงันัน้จงึเป็นสิง่ส าคญัอยา่งยิง่ทีคุ่ณจะตอ้งท าความคุน้เคยกบันโยบายฉบบัน้ีและปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั 

ขอบเขต 

หลกัการและภาระผูกพนัทีไ่ดส้รุปไวใ้นนโยบายฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใช้กบัพนกังานของ Reckitt ทุกคนท ั่วโลก, 
สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ Reckitt และผูร้บัจา้งของ Reckitt (ซึง่รวมถงึนายหน้า ทีป่รึกษา 

บคุคลทีไ่ดร้บัการวา่จา้งจากภายนอก และตวัแทนบรษิทัอืน่ ๆ) ดงันัน้ 
เราทุกคนมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะต้องปฏบิตัติามมาตรฐานเหลา่น้ีในการตดิตอ่ธุรกจิ 
และจะต้องแน่ใจวา่ผูร้บัจา้งทุกรายของบรษิทัทราบวา่พวกเขามคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามนโยบายฉบบัน้ีเมือ่ด าเนินการในนา
มของบรษิทั 

นโยบายฉบบัน้ีก าหนดมาตรฐานการปฏบิตัติามกฎระเบยีบข ัน้ต ่าของ Reckitt ในเรือ่งของการตดิตอ่กบับคุคลทีส่าม อยา่งไรก็ตาม 
หากกฎหมายหรือกฎระเบยีบในท้องถิน่ หรือนโยบายภายในของหน่วยธุรกจิก าหนดใหม้ีการควบคุมทีเ่ขม้งวดยิง่กวา่น้ี 
ใหป้ฏบิตัติามมาตรการควบคุมดงักลา่ว 

ตลาดทอ้งถิน่/หน่วยธุรกจิแตล่ะแหง่มคีวามรบัผดิชอบในการระบุและปฏบิตัติามข้อก าหนดและการควบคุมทอ้งถิน่/หน่วยธุรกจิอยา่งเ
ครง่คดัยิง่ขึน้ 

ค าแถลงนโยบาย 

การตดิสนิบนหมายถงึการเสนอ การสญัญา การมอบ การขอ หรือการรบัผลประโยชน์ท ัง้ทีเ่ป็นเงนิและไมใ่ช่เงนิ 

หรือของมคีา่ใดก็ตามโดยมเีจตนาเพือ่ปกปิดการปฏบิตังิานทีไ่มเ่หมาะสม/การใช้ต าแหน่งหน้าทีใ่นทางทีผ่ดิ 

หา้มท าการตดิสนิบนที ่Reckitt และหา้มมใิหบ้คุคลใดก็ตามทีอ่ยูภ่ายใตน้โยบายฉบบัน้ีเสนอหรือมอบสนิบน 
หรือสิง่ใดก็ตามทีอ่าจเขา้ใจไดว้า่เป็นสนิบนไมว่า่ท ัง้ทางตรงหรือทางออ้ม หรือผา่นบคุคลทีส่าม ในท านองเดียวกนั 
หา้มมใิหบ้คุคลใดก็ตามทีอ่ยูภ่ายใตน้โยบายฉบบัน้ีขอหรือรบัสนิบน 
หรือสิง่ใดก็ตามทีอ่าจเขา้ใจไดว้า่เป็นสนิบนไมว่า่ท ัง้ทางตรงหรือทางออ้ม หรือผา่นบคุคลทีส่าม 
หรือปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งไมเ่หมาะสมโดยคาดหวงัวา่จะไดร้บัสนิบน หรือจากการไดร้บัสนิบน 

ขอ้หา้มในการรบัหรือมอบสนิบนแกบ่คุคลทีส่ามมผีลบงัคบัใช้กบับุคคลใดก็ตามทีป่ฏบิตังิานในการด าเนินธุรกจิ 
ในฐานะพนกังานของธุรกจิ หรือด าเนินการในนามของผูอ้ืน่ หรือเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัิหน้าทีข่องพวกเขา และต่อเจา้หน้าทีร่ฐั 

การตดิตอ่กบัเจา้หน้าทีร่ฐักอ่ใหเ้กดิความเสีย่งสงูเป็นพเิศษ กลุม่เสีย่งอกีกลุ่มหน่ึงในการตดิตอ่กบัพนกังานและผูร้บัจา้งของ Reckitt 

คอืบคุลากรทางการแพทย์ (เช่น หมอ พยาบาล นกัโภชนาการ ฯลฯ) โดยเฉพาะผูท้ีท่ างานในหน่วยงานสาธารณะ เช่น 
บรกิารทางการแพทย์ โรงพยาบาล และอตุสาหกรรมอืน่ ๆ ซึ่งเป็นทีย่อมรบั 

แมแ้ตก่ารปฏบิตัทิีดู่ไมเ่หมาะสมในบรบิทของเจา้หน้าทีร่ฐัก็อาจสง่ผลกระทบต่อชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์ของ Reckitt ไดเ้ป็นอยา่งมาก 

พนกังานและผูร้บัจา้งของ Reckitt จะตอ้งใช้ความระมดัระวงัในสถานการณ์เหลา่น้ี 
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ภายใตน้โยบายฉบบัน้ี เจา้หน้าทีร่ฐัหมายถงึเจา้หน้าที ่พนกังาน หรือตวัแทนรฐับาล หรือหน่วยงานของรฐับาล 
ค าน้ียงัครอบคลุมไปถงึเจา้หน้าทีฝ่่ายนิตบิญัญตัิ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ ไมว่า่จะมาจากการเลือกต ัง้หรือแตง่ต ัง้ 
เป็นเจา้หน้าทีห่รือบคุคลซึ่งด ารงต าแหน่งในพรรคการเมอืง ผูล้งสมคัรรบัเลือกต ัง้ของพรรคการเมือง 
หรือบคุคลทีใ่ช้อ านาจรฐัเพือ่ประเทศหรือในนามของประเทศ รายการน้ียงัไมค่รอบคลุมท ัง้หมด 

ดงันัน้คณุควรปรกึษาเจา้หน้าทีฝ่่ายกฎหมาย/ฝ่ายการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีไ่ดร้บัมอบหมายหากคุณมขี้อสงสยัหรือขอ้กงัวลใด ๆ 

ความเสีย่งตอ่การตดิสนิบน 

1. คา่อ านวยความสะดวก 

คา่อ านวยความสะดวกคอืการจา่ยเงนิเล็ก ๆ น้อย ๆ 
อยา่งไมเ่ป็นทางการแกเ่จา้หน้าทีร่ฐัเพือ่เรง่การปฏบิตังิานตามกจิวตัรหรือการด าเนินการซึง่เป็นสว่นหน่ึงในความรบัผดิชอบตามปกติ

ของเจา้หน้าทีร่ฐั สิง่เหลา่น้ีเป็นการตดิสนิบนโดยไมค่ านึงวา่จะเป็นสว่นหน่ึงของ “วธิีการด าเนินธุรกจิ” ในบางประเทศ 
ในฐานะตวัแทนของบรษิทั 
คณุจะต้องไมจ่า่ยคา่อ านวยความสะดวกเว้นแตว่า่คุณหรือเพือ่นรว่มงานจะไดร้บัความเสีย่งเป็นการสว่นตวัหากไมท่ าเช่นนัน้ 

2. บุคคลทีส่าม 

Reckitt อาจต้องรบัผดิชอบต่อการกระท าของบคุคลทีส่าม (หมายถงึผูจ้ดัจ าหน่าย ตวัแทนจดัจ าหน่าย ผูใ้หบ้ริการ ผูร้บัจา้ง 
ซพัพลายเออร์ ผูร้ว่มทุน) ซึง่ด าเนินการในนามของตนเอง 
ดงันัน้จงึต้องใช้ความระมดัระวงัในระดบัทีเ่พียงพอเพือ่ใหแ้น่ใจวา่บคุคลทีส่ามดงักลา่วจะมคีวามมุง่ม ั่นและคา่นิยมเช่นเดียวกบั 

Reckitt ในการปฏบิตัดิว้ยความซือ่สตัย์อยูเ่สมอ และไมม่สีว่นหรือพยายามมสีว่นในการตดิสนิบน 
ควรด าเนินการสอบทานธุรกจิตามความเหมาะสมหากเป็นขอ้ก าหนดภายใตก้ระบวนการสอบทานธุรกจิของบคุคลทีส่ามทีเ่กีย่วข้อง 

3. ของขวญัและงานเล้ียงตอ้นรบั 

การมอบหรือการรบัของขวญัเพือ่ธุรกจิหรืองานเลี้ยงขององค์กรอาจมบีทบาทในการสรา้งหรือรกัษาความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ 
อยา่งไรก็ดี ของขวญัและงานเลี้ยงตอ้นรบัก็อาจเป็นปญัหาได้ หากท าใหเ้กดิการขดัผลประโยชน์ท ัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
หรือทีค่าดการณ์ไดว้า่อาจจะเกดิขึ้น หรือมผีลต่อการตดัสนิใจเชิงธุรกจิ 

การรบัของขวญั สว่นลด น ้าใจ หรือบรกิารจากลูกคา้ คูแ่ขง่ ซพัพลายเออร์ หรือผูใ้หบ้ริการในปจัจุบนั หรือวา่ทีลู่กคา้ คูแ่ขง่ 
ซพัพลายเออร์ หรือผูใ้หบ้รกิารเป็นเรือ่งตอ้งหา้ม 
หากมคีวามเป็นไปไดว้า่ประเภทหรือจ านวนผลประโยชน์ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบต่อการตดัสนิใจทางธุรกจิของบคุคล 

หน่วยงานอยา่งฝ่ายจดัซ้ือจดัจา้ง ฝ่ายจดัหา และฝ่ายขาย (รวมท ัง้ฝ่ายขายดา้นการแพทย์) และฝ่ายวิจยัและพฒันาดา้นการแพทย์ 

(รวมท ัง้กจิการดา้นการแพทย์) จะตอ้งใช้ความระมดัระวงัเป็นพเิศษ อาจมขีอ้ก าหนดเพิม่เติมหรือข้อก าหนดทีเ่ขม้งวดกวา่ในท้องถิน่ 
ในหน่วยงาน หรือในธุรกจิของคุณ ซึ่งคณุอาจไมไ่ดร้บัอนุญาตใหร้บัหรือมอบของขวญัใด ๆ หรือจดังานเลี้ยงในบางสถานการณ์ 

หากคุณมขี้อสงสยั กรุณาปรกึษาเจา้หน้าทีฝ่่ายกฎหมาย/ฝ่ายการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ไมส่นบัสนุนใหม้อบของขวญัแกเ่จา้หน้าทีร่ฐั/ผู้มอี านาจเนือ่งจากอาจถกูมองวา่เป็นการตดิสนิบน 

หากคุณมขี้อสงสยัเกีย่วกบัสถานะของบคุคลทีร่บัของขวญั (เช่น HPC ซึง่อาจถอืวา่เป็น GO) 

คณุควรขอความเห็นจากสมาชิกทีมกฎหมาย/ฝ่ายการปฏบิตัติามกฎระเบยีบกอ่นมอบของขวญั 

ของขวญัจะไดร้บัอนุญาตก็ตอ่เมือ่: 

 เป็นของเล็ก ๆ น้อย ๆ และสมเหตุสมผล  ไมม่กีารเรียกรอ้ง 

 ไมบ่อ่ย  ไมเ่ป็นเงินสดหรือเทียบเทา่เงนิสด และ 

 เป็นทีน่่าพอใจ  ไมไ่ด้มอบเพือ่ใหม้ผีลต่อการตดัสนิใจทางธุรกจิ 

ในบางคร ัง้ เพือ่สรา้งความสมัพนัธ์ คณุอาจรบัหรือเสนอสิง่บนัเทงิทางสงัคมหรือจดังานเลี้ยง เช่น การเลี้ยงอาหารมือ้เล็ก ๆ 

หรือต ั๋วเขา้ชมงานอเีวน้ท์ แตค่ณุจะตอ้งไมร่บัหรือเสนอสิง่บนัเทงิหรือจดังานเลี้ยงเว้นแต่วา่กจิกรรมดงักลา่ว: 

• อนุญาตใหม้ีการสนทนาเกีย่วกบัธุรกจิหรือการศกึษาในมื้ออาหารหรืองานอเีวน้ท์ 

(ตวัแทนบรษิทัจะตอ้งไปรว่มมือ้อาหารหรืองานอเีว้นท์ดว้ย) 

• เป็นสว่นหน่ึงของความสมัพนัธ์ทางธุรกจิทีแ่ทจ้ริง 
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• ไมไ่ด้มเีจตนาและไมถู่กมองวา่ท าใหเ้กดิผลกระทบตอ่การตดัสนิใจทางธุรกจิอยา่งไมเ่หมาะสม 

• สอดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัใินอตุสาหกรรม กฎหมายทุกขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง และนโยบายและข ัน้ตอนการปฏบิตังิานของบรษิทั 

• มลูคา่หรือจ านวนไมม่ากเกนิไปตามทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารข ัน้ตอนการปฏบิตังิานในท้องถิน่ และ 

• จะตอ้งไมท่ าใหบ้รษิทัไดร้บัความอบัอายหากถูกน าไปเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

4. การบรจิาคทางการเมอืง 

ดงัทีไ่ดร้ะบไุวใ้นหลกัจรรยาบรรณ Reckitt ไมใ่ช่องค์กรการเมอืงและไมส่นบัสนุนพรรคการเมือง 

(รวมถงึผู้สมคัรหรือตวัแทนของพรรคการเมอืง) 
และทางบรษิทัไมส่นบัสนุนเงินทุนใหก้ลุ่มบคุคลทีด่ าเนินกจิกรรมเพือ่ผลประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือการลงสมคัรรบัเลือกต ัง้ของ
ผูส้มคัรคนใดคนหน่ึง การสนบัสนุนทางการเมืองไมไ่ด้หมายถงึเฉพาะเงินทุน ของขวญั เงินกู ้หรือสิง่ของทีม่มีูลคา่ 

แตย่งัรวมถงึการบริจาคสิง่ของเช่นสนิคา้ (ไมร่วมถงึผลติภณัฑ์ของบรษิทั) หรือการใหบ้รกิารด้วย 

5. การบรจิาคเพือ่การกุศล 

การบรจิาคเพือ่การกศุลจะต้องมอบใหแ้กอ่งค์กรเพือ่การกศุลซึง่เป็นทีย่อมรบัเทา่นัน้ การบรจิาคทุกคร ัง้จะต้อง: 

• โปรง่ใสและมกีารเก็บบนัทึกไว้อยา่งถกูต้องในเอกสารและบนัทึก 

• มใีบเสร็จรบัเงนิหรือมีจดหมายรบัทราบจากองค์กรเพือ่การกศุลเพือ่ใหแ้น่ใจวา่การบริจาคไดร้บัการด าเนินการดา้นภาษีอยา่งถูก
ตอ้ง และ 

• เป็นไปตามนโยบายและข ัน้ตอนการปฏบิตังิานของ Reckitt กฎหมายและกฎระเบยีบในท้องถิน่ การบรจิาคจะต้องไม:่ 

• มอบใหแ้กบ่คุคลหรือเป็นเงินสด หรือ 

• มอบใหแ้กเ่จา้หน้าทีร่ฐัเพือ่เป็นสิง่จูงใจหรือเป็นรางวลัส าหรบัการด าเนินการอยา่งไมเ่หมาะสม รวมท ัง้การมอบใหต้ามค าขอ 

โปรดอา่นนโยบายและข ัน้ตอนการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการบริจาคของ Reckitt กอ่นเริม่ด าเนินการบริจาค และถา้จ าเป็น 

กรุณาตดิต่อของค าแนะน าจากเจา้หน้าทีฝ่่ายกฎหมาย/ฝ่ายการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

6. การสนบัสนุน 

Reckitt อาจพยายามสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัแบรนด์โดยการสง่เสริมกจิกรรมผา่นการสนบัสนุน ตวัอยา่งเช่น 
การสนบัสนุนความคดิรเิริม่ซึง่ครอบคลุมดา้นการศกึษา วทิยาศาสตร์ ศลิปะ และวฒันธรรม 
ในกรณีดงักลา่วจะต้องใช้ความระมดัระวงัเพือ่หลีกเลีย่งการถกูมองวา่เป็นการทุจรติหรือเสีย่งตอ่การทุจรติ 
และการสนบัสนุนอาจถกูใช้เพือ่สรา้งความไดเ้ปรียบอยา่งไมเ่หมาะสม 

ความไดเ้ปรียบทีไ่มเ่หมาะสมอาจเป็นโอกาสใหมห่รือการรกัษาธุรกจิทีม่ีอยูซ่ึง่หากไมท่ าเช่นนัน้แลว้ Reckitt จะไมส่ามารถไดม้า 

7. การเก็บบนัทกึ 

บนัทึกดา้นการเงินและบนัทกึทีไ่มเ่กีย่วกบัการเงินซึง่ Reckitt จดัเก็บไว้จะถกูเปิดเผยแกผู่ถ้ือหุน้ หน่วยงานก ากบัดูแล 
และผู้มีสว่นเกีย่วขอ้ง บนัทกึเหลา่น้ีจะตอ้งมคีวามถูกตอ้งสมบรูณ์เพือ่ทีบ่รษิทัจะสามารถพสิูจน์และยืนยนัธุรกรรมตา่ง ๆ 

กบับคุคลทีส่าม นีห่มายความวา่หากมีการจา่ยเงินอยา่งไมเ่หมาะสม (เช่น คา่อ านวยความสะดวกเมือ่คณุไดร้บัอนัตรายถงึชีวติ) 
มนัจะต้องถกูน ามาบนัทกึอยา่งถูกตอ้ง 

บญัชี ใบแจง้หน้ี และบนัทึกตา่ง ๆ ท ัง้หมดเกีย่วกบัธุรกรรมกบับคุคลทีส่าม 

รวมท ัง้ซพัพลายเออร์และลูกคา้จะตอ้งไดร้บัการจดัท าอยา่งถูกตอ้ง ไมว่า่ในสถานการณ์ใดก็ตาม หา้ม “ไมล่งบญัชี” 
โดยเฉพาะเมือ่เป็นการจงใจปกปิดธุรกรรมอยา่งไมเ่หมาะสม 

การเก็บบนัทึกส าหรบัของขวญัและงานเลี้ยง (มอบใหแ้ละไดร้บั) 
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ทุกคนทีอ่ยูภ่ายใตน้โยบายฉบบัน้ีจะตอ้งเปิดเผยและบนัทกึการจดังานเลี้ยงและของขวญั: 

(a) ทีไ่ดร้บัโดยพนกังานของ Reckitt หรือบคุคลอืน่ทีอ่ยูภ่ายใต้นโยบายฉบบัน้ี 

(b) ทีม่อบใหแ้กเ่จา้หน้าทีร่ฐั 
ในทะเบยีนของขวญัและสิง่บนัเทงิอเิล็กทรอนิกส์ของ Reckitt ซึง่สามารถเขา้ถงึแบบฟอร์มเปิดเผยขอ้มลูได้บนอนิทราเน็ต Reckitt 
คาดหวงัวา่ผูท้ีอ่ยูภ่ายใตน้โยบายฉบบัน้ีและสามารถเขา้ถงึอนิทราเน็ตจะใช้มนัในการเก็บบนัทึกการจดังานเลี้ยงและของขวญัท ัง้หมดที่

ไดร้บัซึง่มมีูลคา่สูงกวา่ US25 (ยีส่บิหา้เหรียญสหรฐั) 

การจดังานเลี้ยงและของขวญัอืน่ ๆ ทีจ่ดัเตรียมโดยพนกังานหรือผู้รบัจา้งจะต้องสง่เขา้ไปยงัระบบคา่ใช้จา่ย (เช่น Concur) 
โดยเป็นการเรียกรอ้งคา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการจดังานเลี้ยง ของขวญั และการจา่ยเงนิใหแ้กบ่คุคลทีส่าม 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่พวกมนัไดร้บัการบนัทึกอยา่งเหมาะสมในประเภทคา่ใช้จา่ยทีถ่กูตอ้ง (เช่น สิง่บนัเทงิทางธุรกจิ) 
โดยมกีารเปิดเผยผูร้บัของขวญัและผูร้ว่มงานเลี้ยง และมกีารระบเุหตุผลของการใช้จา่ยในลกัษณะน้ี 

8. การขดัผลประโยชน์ 

การขดัผลประโยชน์ (“COI”) เกดิขึน้เมือ่ผลประโยชน์สว่นบคุคล ซึง่รวมถงึประโยชน์สว่นตน ประโยชน์ทางการเงิน 

ประโยชน์ทางสงัคม หรือประโยชน์แกค่รอบครวันัน้ ขดักบั หรือดูเหมือนจะขดักบัประโยชน์ของ Reckitt พนกังานของ Reckitt 
มคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะต้องหลีกเลีย่งสถานการณ์ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการขดัผลประโยชน์ซึ่งเกดิขึน้จรงิหรือเขา้ใจไดว้า่เกดิขึ้นระหวา่งพวกเ

ขากบั Reckitt ท ัง้ทางตรงและทางออ้ม การขดัผลประโยชน์ และการทีผู่อ้ืน่เห็นไดว้า่เกดิการขดัผลประโยชน์ขึ้นนัน้ 

อาจท าลายชือ่เสยีงของ Reckitt และลดทอนผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทัได้ 

พนกังานของ Reckitt 
ตอ้งเปิดเผยการขดัผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึ้นอยา่งทนัทว่งทีตามกระบวนการปฏบิตังิานมาตรฐานทีใ่ช้ส าหรบักรณีการขดัผลประโยชน์

และนโยบายหรือข ัน้ตอนการปฏบิตังิานของ Reckitt ทีเ่กีย่วข้อง 

9. การจา้งงาน 

พนกังานของ Reckitt 
จะตอ้งไดร้บัแจง้เตือนเกีย่วกบัความเสีย่งต่อการตดิสนิบนและการทุจรติในเรือ่งของการจา้งงานซึ่งครอบคลุมท ัง้งานประจ าและงานชั่ว

คราว (รวมถงึผูร้บัจา้ง) ไมว่า่จะไดร้บัคา่จา้งหรือไมไ่ดร้บัก็ตาม (เช่น นกัศกึษาฝึกงาน โครงการบณัฑติ การยืมตวับคุลากร 

การวา่จา้งช ั่วคราว หรือการท าหน้าทีแ่ทน) ภายใตก้ฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการทุจรติ การว่าจา้งดงักลา่วถือวา่เป็น 

“สิง่ทีม่ีมลูคา่” และการมอบสิง่ทีม่ีมลูคา่โดยมแีรงจูงใจทีไ่มเ่หมาะสมถือเป็นการตดิสนิบนและการทุจรติ 

ควรใช้ความระมดัระวงัเป็นพเิศษส าหรบัผูท้ีม่าสมคัรงานกบั Reckitt ซึง่ไดร้บัการแนะน าจากเจา้หน้าทีร่ฐั พนกังาน บคุคลทีส่าม 
ลูกคา้ หรือผูท้ีม่โีอกาสเป็นลูกคา้ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่กระบวนการสรรหามคีวามถกูต้องตามกฎหมาย ยดึหลกัคุณธรรม ตรงไปตรงมา 
คงเสน้คงวา และได้รบัการเก็บบนัทกึอยา่งเหมาะสม 

การไมป่ฏบิตัติามทีไ่ด้กลา่วมาขา้งตน้จะท าให ้Reckitt และพนกังานไดร้บัความเสีย่ง ได้แกก่ารละเมดิกฎระเบยีบ 
การบงัคบัใช้กฎหมายอาญา และอาจถกูด าเนินการทางวนิยั 

การฝึกอบรมและการพจิารณาการน านโยบายมาปฏบิตั ิ

พนกังานทีเ่พิง่ไดร้บัการวา่จา้งจะไดร้บัการฝึกอบรมในหวัข้อการตอ่ตา้นการทุจรติซึง่เป็นสว่นหน่ึงของการสรา้งความคุน้เคย 

พนกังานทุกคนจะไดร้บัการฝึกอบรมเพิม่เติมอยา่งน้อยทุกสองปี 
อาจจ าเป็นต้องท าการฝึกอบรมเพิ่มเตมิส าหรบับางคนเพือ่สะทอ้นถงึความเสีย่งทีพ่วกเขาตอ้งพบในหน้าที่ 

ในสภาพแวดล้อมทีม่คีวามเสีย่งสูง 
พนกังานจะไดร้บัการฝึกอบรมตามความเหมาะสมเพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์ทีอ่าจเกดิความเสีย่งของการตดิสนิบน 

สญัญาณเตือน 
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มปีญัหามากมายทีเ่ราควรศกึษาเพิม่เตมิวา่ธุรกรรมหรือความสมัพนัธ์ใดอาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งหรือปญัหาดา้นการตดิสนิบน 

ทุกคนทีอ่ยูภ่ายใตน้โยบายฉบบัน้ีจะตอ้งคอยระวงัและพยามตรวจหาสถานการณ์ตามรายการตอ่ไปน้ี 

หากคุณพบปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ตามรายการต่อไปน้ี คณุควร (i) 

พจิารณาวา่จะด าเนินการตรวจสอบตอ่ไปและจ าเป็นตอ้งท าการสอบทานธุรกิจของคูส่ญัญาและ/หรือ (ii) 

สง่เรือ่งไปใหผู้จ้ดัการและเจา้หน้าทีฝ่่ายกฎหมาย/ฝ่ายการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

ตอ่ไปน้ีเป็นตวัอยา่งของสญัญาณเตือน (รายการน้ียงัไมค่รอบคลุม): 

• การตดิสนิบนซึง่พบไดท้ ั่วไปในประเทศซึง่มีการเชือ่มโยงกบัธุรกรรมหรือความสมัพนัธ์บางอยา่ง 

(บคุคลทีส่ามอยูใ่นประเทศดงักลา่วหรือธุรกรรมเกีย่วข้องกบัประเทศนัน้) เช่น ดชันีภาพลกัษณ์คอร์รปัชนั (CPI) 
ซึง่ประเมนิทุกปีโดยองค์กรเพือ่ความโปรง่ใสนานาชาติ 

• การใช้จา่ยทีม่คีา่ธรรมเนียมหรือคา่คอมมชิชนัสงูผดิปกติ 
จะตอ้งมีการจดัท าข้อก าหนดส าหรบัการจา่ยเงินจ านวนมากลว่งหน้าเมือ่ได้รบัสญัญาจา้ง ผลติภณัฑ์งานข ัน้ต ่า หรือความคุม้คา่ 

• ค าขอช าระเป็นเงินสดหรือขอช าระคา่ใช้จา่ยทีไ่มค่าดคดิเกีย่วกบัการอนุมตัิจากรฐับาล 

• ค าขอช าระเงินแกบ่รษิทัอืน่ หลายบญัชี หรือในประเทศอืน่ 

• การช าระเงนิแกบ่คุคลทีส่ามในนามของ Reckitt โดยไมไ่ดแ้จ้งหรือไมไ่ด้รายงาน 

• ไมม่ขีอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือเงือ่นไขในสญัญาผดิปกติ 

• มคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ิดกบัเจา้หน้าทีร่ฐัมากผดิปกติ เป็นเพือ่น หรือครอบครวั 

• คูส่ญัญามีประสบการณ์น้อยหรือไมม่ีประสบการณ์หรือความช านาญในการใหบ้ริการทีจ่ะตอ้งจดัหาใหแ้ก่ Reckitt 
เนือ่งจากเราคาดหวงัวา่บคุคลทีส่ามจะตอ้งมคีวามเชีย่วชาญในสาขาของพวกเขา 

• พบวา่มีประวตัหิรือชื่อเสยีงดา่งพรอ้ย เช่น เคยทุจรติมากอ่น หรือมีชือ่เสยีงดา้นลบในเรือ่งความซือ่สตัย์ 

• การปฏเิสธทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบายฉบบัน้ีและหลกัจรรยาบรรณส าหรบับคุคลทีส่ามของ Reckitt 

ขอ้มลูการตดิตอ่ 

หากคุณมขี้อสงสยัเกีย่วกบันโยบายฉบบัน้ีหรือข ัน้ตอนการปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

โปรดตดิตอ่สมาชิกทีมฝ่ายการปฏบิตัติามกฎระเบยีบหรือสง่อเีมลมาหาเราที่ Ethicsandcompliance(g)reckitt.com 

กฎระเบยีบส าหรบัการไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

พนกังานหรือผูร้บัจา้งของ Reckitt 
คนใดก็ตามทีฝ่่าฝืนนโยบายฉบบัน้ีและแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งอาจถกูด าเนินการทางวนิยัตามความเหมาะสมจนถึงข ัน้ไลอ่อกตามแ

ตก่รณี โดยไมค่ านึงถงึโทษอืน่ ๆ ทีอ่าจไดร้บั (เช่น การถกูปรบัและการจ าคกุ) อนัเป็นผลมาจากพฤตกิรรมของพวกเขา 

การอนุมตั ิ

บทบาท ชื่อ ต าแหน่ง 

ผูเ้ขียน Luis Cuevas ผูอ้ านวยการฝ่ายจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบท ั่วโลก 

เจา้ของ Marco Gregorio หวัหน้าฝ่ายจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

ผูอ้นุมตัิ Rupert Bondy ทีป่รกึษาท ั่วไป 

ผูอ้นุมตัิ Jeff Carr ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 

ผูอ้นุมตัิ Laxman Narasimhan ประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร 
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