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นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติของ MacLean Power Systems 
 

วันทีม่ผีลบังคับใช:้ 1 ตลุำคม 2560   เจำ้ของ: ผูอ้ ำนวยกำรทีป่รกึษำ 

วันทีแ่กไ้ข:  1 ตลุำคม 2565 

 
มาตรฐานของเรา: 
 

เรำชดัเจนในจุดยนืของเรำ: MacLean Power Systems 
มุง่ม่ันทีจ่ะด ำเนนิธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนสงูสดุดำ้นจรยิธรรม 
และหำ้มกำรตดิสนิบนและกำรทจุรติทกุรูปแบบ 
 

1. วตัถปุระสงค ์

 

บรษัิท MacLean Power Systems รวมถงึส ำนักงำนสำขำและหน่วยงำนตำ่ง ๆ ของบรษัิท (รวมเรยีกวำ่ 

"MacLean Power Systems" หรอื "บรษัิท") 

มุง่ม่ันทีจ่ะท ำธรุกจิดว้ยควำมซือ่สตัยแ์ละปฏบิตัติำมกฎหมำยทัง้หมด  

ควำมส ำเร็จระยะยำวของบรษัิทจะขึน้อยูก่ับควำมสำมำรถของเรำในกำรสรำ้งนวตักรรมดำ้นวศิวกรรมเพือ่ชว่ย

แกไ้ขปัญหำใหล้กูคำ้ของเรำในรำคำทีเ่ป็นธรรม ตรงตอ่เวลำ และมคีณุภำพระดับโลก 

ในขณะทีย่ังคงเป็นพลเมอืงธรุกจิทีม่คีวำมรับผดิชอบ  ดว้ยเหตน้ีุ MacLean Power Systems 

จะด ำเนนิธรุกจิใหส้อดคลอ้งกับกฎหมำยและระเบยีบขอ้บังคับทีม่ทีัง้หมด 

รวมถงึกฎหมำยป้องกันกำรทจุรติในตำ่งประเทศของสหรัฐฯ ("FCPA") 

กฎหมำยป้องกันกำรทจุรติของเจำ้พนักงำนในตำ่งประเทศของแคนำดำ ("CFPOA") กฎหมำยกำรตดิสนิบน 

("UKBA") 

และกฎหมำยและระเบยีบขอ้บังคับตอ่ตำ้นกำรตดิสนิบนและกำรทจุรติทีค่ลำ้ยกันซึง่บญัญตัไิวโ้ดยประเทศอืน่ 

ๆ ทีเ่รำท ำธรุกจิดว้ย (รวมเรยีกวำ่ "กฎหมำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติ") 

 

นโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติ ("นโยบำย") หำ้มกำรตดิสนิบนตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องรัฐในประเทศและตำ่งประเทศ 

เชน่เดยีวกับกำรตดิสนิบนภำคเอกชน (พำณชิย)์ รวมถงึกำรเสนอ สญัญำวำ่จะให ้ อนุญำต 

หรอืมอบสิง่ใดกต็ำมทีม่มีลูคำ่ใหแ้กล่กูคำ้ คูค่ำ้ทำงธรุกจิ ผูข้ำย หรอืบคุคลทีส่ำมอืน่ ๆ 

เพือ่โนม้นำ้วหรอืใหร้ำงวลักำรปฏบิัตงิำนทีไ่มเ่หมำะสม ส ำหรับกจิกรรมใด ๆ ทีเ่ชือ่มตอ่กบัธรุกจิของเรำ   

 

กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติอำจน ำไปสูบ่ทลงโทษทีรุ่นแรงทัง้ทำงแพ่งและอำญำ 

รวมถงึโทษจ ำคกุส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วม เชน่เดยีวกับชือ่เสยีงทีเ่สยีหำยของแบรนด ์ MacLean Power Systems  

กำรฝ่ำฝืนนโยบำยน้ีหรอืหลกัจรรยำบรรณทำงธรุกจิของบรษัิท อำจะสง่ผลใหเ้กดิกำรลงโทษทำงวนัิย 

รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพยีงแต ่กำรบอกเลกิจำ้งงำน   

 

2. ขอบเขต 

 

นโยบำยน้ีมผีลใชก้บักำรปฏบิัตกิำรทั่วโลกของบรษัิท  นโยบำยน้ีมผีลใชก้ับผูบ้รหิำร เจำ้หนำ้ที ่

และพนักงำนทกุคนของบรษัิท ("พนักงำน") เชน่เดยีวกับตัวแทน ทีป่รกึษำ คูค่ำ้ในกจิกำรร่วมคำ้ 

ผูจ้ัดจ ำหน่ำย และผูแ้ทนบคุคลทีส่ำมอืน่ใด ("บคุคลทีส่ำม") ทีด่ ำเนนิธรุกจิเพือ่หรอืในนำมของบรษัิท 
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3. นโยบาย  

 

A. โดยท ัว่ไป 

 

พนักงำนและบคุคลทีส่ำมทีท่ ำงำนในนำมของบรษัิทจะตอ้งไมใ่ห ้ จ่ำย สญัญำวำ่จะให ้ เสนอ อนุญำต 

หรอืพยำยำมจ่ำยสิง่ใดก็ตามทีม่มีลูคา่ ไมว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม (ผำ่นบคุคลทีส่ำม) ใหแ้กผู่ใ้ดก็ตำม 

(เจำ้หนำ้ทีข่องรัฐหรอืบคุคล/นติบิคุคลเอกชน) 

เพือ่โนม้นำ้วบคุคลดังกลำ่วใหช้ว่ยเหลอืบรษัิทใหไ้ดม้ำซึง่ขอ้ไดเ้ปรยีบทำงธรุกจิทีไ่มเ่หมำะสม  

"สิง่ใดก็ตำมทีม่มีลูคำ่" อำจจะรวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพยีงแตส่ ิง่ดังตอ่ไปน้ี: 

 

• โอกำสทำงธรุกจิ 

• เงนิสด สิง่เทยีบเทำ่เงนิสด (เชน่ บัตรของขวญั) หรอืเงนิกู ้

• กำรจ่ำยเงนิส ำหรับของขวญั มือ้อำหำร กำรเดนิทำงและสิง่บันเทงิทีไ่มเ่หมำะสม  

(ดดูำ้นลำ่ง) 

• ควำมชว่ยเหลอื รวมถงึขอ้เสนอกำรจำ้งงำนหรอืกำรฝึกงำน 

• กำรบรจิำคใหอ้งคก์รกำรกศุลภำยใตส้งักัดหรอืไดรั้บกำรสนับสนุนโดยบคุคลทีส่ำม หรอื 

• กำรสนับสนุนชว่ยเหลอืทำงกำรเมอืง 

 

กำรจ่ำยเงนิทีต่อ้งหำ้มอำจเกดิขึน้ไดห้ลำยรูปแบบและประเภท แตป่กตแิลว้จะเกีย่วขอ้งกบักำร 

"แลกเปลีย่นผลประโยชน"์ 

ซึง่ก็คอืกำรจ่ำยเงนิถกูเสนอหรอืมอบใหเ้พือ่แลกเปลีย่นกับขอ้ไดเ้ปรยีบหรอืผลประโยชนท์ีไ่มเ่หมำะสมบำงอ

ยำ่ง  กำรจ่ำยเงนิทีต่อ้งหำ้มจะรวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพยีงแตก่ำรจ่ำยเงนิทีม่จีุดประสงคเ์พือ่: 

 

• โนม้นำ้วผูรั้บใหม้อบสญัญำใหแ้กบ่รษัิท (แมว้ำ่สดุทำ้ยแลว้บรษัิทจะไมไ่ดรั้บสญัญำก็ตำม) 

• ไดรั้บกำรปฏบิัตทิีไ่ดเ้ปรยีบ (เชน่ เรือ่งภำษี ศลุกำกร ใบอนุญำต หรอืหนังสอือนุญำต) 

ทีบ่รษัิทอำจจะไมไ่ดรั้บ หรอื 

• หลบเลีย่งหรอืท ำใหก้ฎหมำยหรอืระเบยีบขอ้บังคับทีม่ตีอ่บรษัิทบังคับใชไ้มไ่ด ้

 

ในลักษณะเดยีวกันนัน้ พนักงำนและบคุคลทีส่ำมทีท่ ำงำนในนำมของ MacLean Power Systems 

ตอ้งไมเ่รยีกรอ้งหรอืรับสนิบน ของขวัญ หรอืเงนิใตโ้ต๊ะทกุรูปแบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท  

โปรดทรำบวำ่เฉพำะแคข่อ้เสนอ (แมจ้ะไมม่กีำรยอมรับก็ตำม) กอ็ำจกอ่ใหเ้กดิสนิบนได ้

และจะตอ้งไมใ่ชเ้งนิทนุสว่นตัวเพือ่ท ำกำรจ่ำยเงนิทีไ่มส่อดคลอ้งกับนโยบำยน้ี 

 

B. เจา้หนา้ทีข่องรฐั 

 

ถงึแมข้อ้หำ้มกำรตดิสนิบนของบรษัิทจะครอบคลมุถงึกำรตดิตอ่เจรจำกับทกุฝ่ำย ไมว่ำ่ในภำครัฐหรอืเอกชน 

แตก่ำรมปีฏสิมัพันธก์ับเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐจะกอ่ใหเ้กดิควำมเสีย่งทีม่ำกขึน้ดำ้นกำรทจุรติ  

ส ำหรับวัตถปุระสงคข์องนโยบำยน้ี ค ำวำ่ "เจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ" จะตคีวำมไดห้ลำกหลำยและรวมถงึ: 

 

• ผูใ้ดก็ตำมทีด่ ำรงต ำแหน่งในส ำนักงำนกำรเมอืงหรอืของรัฐ 

ไมว่ำ่จะเลอืกตัง้เขำ้มำหรอืไดรั้บกำรแตง่ตัง้ 
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• พนักงำนของรัฐบำลหรอืบคุคลใดก็ตำมทีก่ระท ำกำรในอ ำนำจของรัฐ 

(ซึง่ก็คอืกำรกระท ำกำรภำยใตก้ำรมอบหมำยอ ำนำจจำกรัฐบำลใหป้ฏบิัตหินำ้ทีต่ำมควำมรับผดิชอบ

ของรัฐบำล) 

• พรรคกำรเมอืง เจำ้หนำ้ทีพ่รรค หรอืผูส้มัครด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืงใด ๆ  

• สมำชกิรำชวงศใ์ด ๆ  

• เจำ้หนำ้ทีห่รอืพนักงำนขององคก์รสำธำรณะระหวำ่งประเทศ เชน่ ธนำคำรโลกหรอืองคก์รกำรคำ้โลก 

หรอืแผนกหรอืหน่วยงำนใด ๆ ขององคก์รประเภทเหลำ่นัน้ 

• เจำ้หนำ้ที ่ ผูแ้ทน 

หรอืพนักงำนคนใดกต็ำมของบรษัิททีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรครอบครองหรอืควบคมุของรัฐบำล 

แมว้ำ่จะเป็นแคเ่พยีงบำงสว่น รวมถงึพนักงำนของรัฐวสิำหกจิหรอืบรษัิททีรั่ฐบำลควบคมุ (เชน่ 

นติบิคุคลทีด่เูหมอืนจะเป็นเอกชนแตม่รัีฐบำลถอืหุน้หรอืเป็นผูค้วบคมุในบำงระดับ) และ 

• ญำตสินทิของเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ (เชน่ คูส่มรส ผูอ้ยูใ่นอปุกำระ หรอืสมำชกิในครอบครัวทีใ่กลช้ดิ) 

 

สิง่ส ำคัญคอืเรำตอ้งหลกีเลีย่งแมแ้ตก่ำรกระท ำทีด่เูหมอืนจะเป็นกำรมปีฏสิมัพันธท์ีไ่มเ่หมำะสมกับเจำ้หนำ้ที่

ของรัฐ บำงครัง้อำจจะไมช่ดัเจนวำ่นติบิคุคลนัน้เป็นรัฐวสิำหกจิหรอืกจิกำรทีรั่ฐบำลควบคมุ 

และสิง่ส ำคัญคอืกำรพงึระลกึอยูเ่สมอวำ่ บคุคลทีไ่มไ่ดจ้ัดอยูใ่นกลุม่ "เจำ้หนำ้ที"่ ภำยใตก้ฎหมำยทอ้งถิน่ 

ก็ยังอำจถกูพจิำรณำวำ่เป็นเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐได ้ภำยใตก้ฎหมำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติทีม่ ี   

 

C. ของขวญั มือ้อาหาร การเดนิทาง และสิง่บนัเทงิ 

 

เรำไมอ่นุญำตใหม้อบของขวัญ มือ้อำหำร กำรเดนิทำง หรอืสิง่บันเทงิ เพือ่โนม้นำ้วบคุคลใดก็ตำม 

โดยเฉพำะเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ เพือ่แลกเปลีย่นกับกำรเอือ้ประโยชนห์รอืผลประโยชนใ์ด ๆ ทีไ่มเ่หมำะสม  

นอกจำกนี ้เรายงัไมอ่นุญาตใหม้อบของขวญัทีเ่ป็นเงนิสดหรอืสิง่เทยีบเทา่เงนิ เชน่ บตัรของขวญั 

 

ถงึแมข้องขวัญ มือ้อำหำร กำรเดนิทำง สิง่บันเทงิ และคำ่ใชจ่้ำยเพือ่สง่เสรมิกำรขำยอืน่ ๆ (รวมเรยีกวำ่ 

"กำรรับรองดแูล") คอืสิง่ของทีม่มีลูคำ่ทัง้หมดทีห่ำกมอบใหด้ว้ยวัตถปุระสงคท์ีไ่มเ่หมำะสมแลว้ 

จะมคีณุสมบตัเิป็นสนิบนทัง้สิน้ แตบ่รษัิทก็อำจจะใหก้ำรรับรองดแูลทีส่มเหตสุมผลได ้

เพือ่สรำ้งโอกำสทีช่อบธรรมในกำรหำรอืเรือ่งธรุกจิ 

ตรำบเทำ่ทีไ่มม่เีจตนำใหก้ำรใชจ่้ำยดังกลำ่วโนม้น ำใหอ้กีฝ่ำยมอบขอ้ไดเ้ปรยีบประเภทใดกต็ำมใหแ้กบ่รษัิท   

 

เชน่ บรษัิทอำจจะใชเ้งนิจ ำนวนทีส่มเหตสุมผลดว้ยควำมสจุรติใจซึง่ (1) 

เกีย่วขอ้งโดยตรงกับกำรสง่เสรมิกำรขำย แสดงหรอือธบิำยใหเ้ห็นถงึผลติภณัฑห์รอืบรกิำรของบรษัิท 

ซึง่จะรวมถงึกำรพูดคยุในเรือ่งธรุกจิ หรอื (2) เกดิขึน้ในระหวำ่งกำรปฏบิตักิำรหรอืด ำเนนิกำรตำมสญัญำ  

ดังนัน้ กำรใชจ่้ำยทีย่อมรับไดอ้ำจจะรวมถงึกำรมอบของขวญัรำคำไมแ่พง (เชน่ 

สิง่ของเพือ่สง่เสรมิกำรขำยใน แบรนดข์องบรษัิท 

หรอืของทีร่ะลกึพอประมำณทีแ่สดงถงึควำมเคำรพและควำมนับถอืเกีย่วกับควำมสมัพันธท์ำงธรุกจิทีม่อียูห่รอื

เกดิขึน้ใหม)่ มือ้อำหำรและควำมบันเทงิทีส่มเหตสุมผล 

และกำรเดนิทำงแบบมำตรฐำนทีบ่รษัิทเป็นผูส้นับสนุน (เชน่ กำรไปเยอืนส ำนักงำนใหญข่องบรษัิท 

และ/หรอืสถำนทีผ่ลติ) โดยจะตอ้งอยูภ่ำยใตส้ถำนกำรณ์ทีเ่หมำะสม   

 

โดยทั่วไปแลว้ กำรรับรองดแูลจะกระท ำไดเ้มือ่อยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดทีว่ำ่: 
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• ไมม่กีำรคำดหวังถงึกำรมอบใหเ้พือ่แลกเปลีย่นกบัควำมชว่ยเหลอืหรอืขอ้ไดเ้ปรยีบทำงธรุกจิใด ๆ 

ตอบแทน (กำรแลกเปลีย่นผลประโยชน)์ 

• เกดิขึน้ไมบ่อ่ยครัง้ มคีวำมพอประมำณ และมคีวำมสมเหตสุมผลภำยใตส้ถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ 

• เป็นไปตำมกฎหมำย ธรรมเนียม และหลักปฏบิัตทิำงธรุกจิในทอ้งถิน่ทีม่ ี

• ไมท่ ำใหด้เูหมอืนเป็นกำรสรำ้งพันธะผกูพันตอ่ผูรั้บ 

• เกดิขึน้อยำ่งเปิดเผย (ไมพ่ยำยำมปกปิด) 

และบันทกึลงสมดุและบันทกึรำยกำรของบรษัิทไวอ้ยำ่งถกูตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบำยของบรษัิททีม่ ี

• หำกเป็นไปได ้ ตอ้งจ่ำยใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิำรโดยตรง ไมใ่ชต่ัวผูรั้บ และหำกเป็นไปไมไ่ด ้

ตอ้งเบกิจำ่ยคนืไดเ้ฉพำะตำมหลกัฐำนใบเสร็จรับเงนิตน้ฉบับเทำ่นัน้ 

• ตอ้งไมม่อบใหแ้กคู่ส่มรส ลกู หรอืญำตสินทิอืน่ ๆ ของลกูคำ้ในปัจจุบัน ลกูคำ้ทีค่ำดหมำย 

หรอืเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ 

(เวน้แตป่ระธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยก ำกบัดแูลกำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบหรอืผูอ้ ำนวยกำรทีป่รกึษำของ 

MacLean Power Systems จะอนุมัตไิวเ้ป็นกำรเฉพำะลว่งหนำ้) 

• ไมก่อ่ใหเ้กดิสนิบนหรอืเงนิใตโ้ต๊ะ หรอืสง่ผลใหบ้รษัิทเกดิควำมอับอำย ไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม และ 

• ผูรั้บไมไ่ดเ้รยีกรอ้งตอ้งกำร 

 

เรำตอ้งระมัดระวังเป็นพเิศษเพือ่จะไดแ้น่ใจวำ่กำรใชจ่้ำยส ำหรับรับรองดแูลไมล่ ้ำเสน้ไปเป็นกำรตดิสนิบน 
โดยเฉพำะเมือ่มเีจำ้หนำ้ทีข่องรัฐเขำ้มำเกีย่วขอ้ง  ดงันัน้ 
สมาชกิในทมีทกุคนและบคุคลภายนอกทีก่ระท าการในนามของ MacLean Power Systems 
ตอ้งขออนุมตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหนา้จากประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎ
ระเบยีบหรอืผูอ้ านวยการทีป่รกึษา กอ่นจะมอบการรบัรองดแูลใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องรฐั 
 

ของขวัญเฉพำะอยำ่งจะถกูมองวำ่เป็นสนิบนหรอืไมนั่น้ 

จะขึน้อยูก่ับจังหวะเวลำและบรบิทแวดลอ้มของกำรใหข้องขวัญ รวมถงึธรุกจิหรอืกำรบรหิำรจัดกำรในอดตี 

ปัจจุบัน หรอือนำคตทีอ่ยูภ่ำยในขอบเขตกำรโนม้น ำของผูรั้บ  เชน่ 

บัตรเขำ้ชมงำนกฬีำในทอ้งถิน่อำจจะมคีวำมเหมำะสม 

เน่ืองจำกเป็นสว่นหนึง่ของกำรสง่เสรมิกำรขำยผลติภัณฑแ์ละบรกิำรของเรำ แตก่็อำจจะไมเ่หมำะสม 

หำกเป็นกำรมอบใหร้ะหวำ่งกำรตรวจสอบของรัฐบำลเมือ่บรษัิทก ำลังรออนุมตัใิบอนุญำต 

 

D. การจา่ยเงนิเพือ่อ านวยความสะดวก 

 

ขอ้หำ้มของ MacLean Power Systems ในเรือ่งกำรตดิสนิบน 

จะมผีลใชก้ับกำรจ่ำยเงนิทีไ่มเ่หมำะสมทกุประเภท ไมว่ำ่จะมขีนำดเทำ่ไหร่ 

หรอืเป็นไปดว้ยวตัถปุระสงคใ์ดก็ตำม รวมถงึกำรจ่ำยเงนิ "เพือ่อ ำนวยควำมสะดวก" 

(หรอืกำรเร่งรัดกำรด ำเนนิกำร)  กำรจ่ำยเงนิเพือ่อ ำนวยควำมสะดวก 

คอืกำรจ่ำยเงนิจ ำนวนเล็กนอ้ยใหแ้กเ่จำ้หนำ้ทีข่องรัฐ เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกหรอืเร่งกำรด ำเนนิกำรที ่

"ท ำเป็นกจิวัตร" หรอื "ไมต่อ้งใชด้ลุยพนิจิ" เชน่ กำรขอใบอนุญำตทัว่ไปหรอืตำมหนำ้ทีร่ำชกำร  

หรอืหนังสอือนุญำตส ำหรับธรุกจิ กำรด ำเนนิกำรเอกสำรรำชกำร เชน่ วซีำ่ ใบผำ่นพธิศีลุกำกร 

กำรใหบ้รกิำรทำงไปรษณียห์รอืสำธำรณูปโภค หรอืกำรโหลดและเคลือ่นยำ้ยของออกจำกคำรโ์ก ้  

 

แมว้ำ่จะมขีอ้ยกเวน้ทีไ่มก่วำ้งนักภำยใต ้ FCPA 

กำรจ่ำยเงนิดังกลำ่วจะเป็นสิง่ตอ้งหำ้มภำยใตก้ฎหมำยของประเทศสว่นใหญ ่  ดงันัน้ 

ในกำรสรำ้งควำมม่ันใจวำ่จะมกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติทัง้หมดทีม่บีังคับใช ้
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สมำชกิในทมีของ MacLean Power Systems จะตอ้งไมจ่ำ่ยเงนิเพือ่อ ำนวยควำมสะดวก 

ไมว่ำ่จะในจ ำนวนเทำ่ใดก็ตำม 

ยกเวน้ในสถำนกำรณ์ทีจ่ ำกดัอยำ่งมำกซึง่ตอ้งไดรั้บอนุมัตเิป็นลำยลักษณ์อกัษรจำกประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยก ำ

กับดแูลกำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบของบรษัิทหรอืผูอ้ ำนวยกำรทีป่รกึษำ 

หรอืเมือ่ควำมปลอดภัยสว่นตัวของบคุคลทีจ่่ำยเงนิเป็นประเด็นส ำคญั เชน่ 

เมือ่ตอ้งจำ่ยเงนิเพือ่ใหเ้ดนิทำงไดอ้ยำ่งปลอดภัยออกจำกสถำนกำรณ์หรอืสถำนทีบ่ำงแหง่  

พนักงำนควรท ำกำรจ่ำยเงนิตำมควำมจ ำเป็นเพือ่ปกป้องควำมปลอดภัยสว่นบคุคลของตนเอง 

หรอืควำมปลอดภัยของผูอ้ืน่ 

และตอ้งรำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรตอ่ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยก ำกับดแูลกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบโดยทัน

ททีีท่ ำได ้เพือ่แจง้ถงึจ ำนวนเงนิทีจ่่ำยและสถำนกำรณ์ทีท่ ำใหต้อ้งจำ่ยเงนิ 

 

E. การบรจิาคชว่ยเหลอืเพือ่การเมอืงและการกศุล 

 

เรำไมอ่นุญำตใหบ้รจิำคชว่ยเหลอืเพือ่กำรเมอืงและกำรกศุลเพือ่แลกเปลีย่นกบัควำมชว่ยเหลอืหรอืผลประโย

ชนใ์ด ๆ   

แนวทำงทัว่ไปทีบ่คุคลทจุรติมักจะใชค้อืกำรก ำกับใหบ้รษัิทบรจิำคชว่ยเหลอืเพือ่กำรเมอืงและกำรกศุล 

เพือ่อ ำพรำงกำรจ่ำยสนิบน  นอกเหนือจำกกฎหมำยของสหรัฐฯ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจ่ำยเงนิใหแ้กเ่จำ้หนำ้ทีข่องรัฐในสหรัฐฯ แลว้ FCPA 

ยังหำ้มกำรจ่ำยเงนิทีท่จุรติใหแ้กพ่รรคกำรเมอืงและผูส้มคัรนอกสหรัฐฯ เชน่กัน  ในหลำย ๆ ประเทศ 

กฎหมำยทอ้งถิน่ไดห้ำ้มกำรจ่ำยเงนิใหแ้กพ่รรคกำรเมอืงดว้ยเชน่กัน   

 

ค ำรอ้งขอจำกบคุคลทีส่ำมเพือ่ใหจ้่ำยเงนิแกอ่งคก์รเฉพำะแหง่หรอืบคุคลเฉพำะรำย จะถอืเป็น 

"สญัญำณอันตรำย" วำ่น่ำจะมปัีญหำกำรทจุรติเกดิขึน้  

ตอ้งรำยงำนสญัญำณอันตรำยทีเ่กดิขึน้ตอ่ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยก ำกับดแูลกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบโดยทัน

ท ี  ตำมกฎระเบยีบแลว้ MacLean Power Systems ตอ้งไมบ่รจิำคชว่ยเหลอืเพือ่กำรเมอืงและกำรกศุล 

ยกเวน้แตเ่มือ่ไดรั้บอนุมัตโิดยชดัแจง้เป็นลำยลักษณ์อกัษรจำกประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยก ำกบัดแูลกำรปฏบิัตติำ

มกฎระเบยีบและ/หรอืคณะกรรมกำรบรหิำรของเรำ 

 

F. การวา่จา้งหรอืใชบ้รกิารเจา้หนา้ทีข่องรฐั 

 

เรำไมอ่นุญำตใหว้ำ่จำ้งหรอืใชบ้รกิำรเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ หรอืสมำชกิในครอบครัวทีใ่กลช้ดิของเขำหรอืเธอ 

เพือ่โนม้นำ้วเจำ้หนำ้ทีอ่ยำ่งไมเ่หมำะสม หรอืเพือ่แลกเปลีย่นกับควำมชว่ยเหลอืหรอืผลประโยชนใ์ด ๆ 

ทีไ่มเ่หมำะสม  บรษัิทอำจจะวำ่จำ้งหรอืใชบ้รกิำรเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ 

หรอืสมำชกิในครอบครัวทีใ่กลช้ดิของพวกเขำได ้ เพือ่ใหบ้รกิำรทีม่วีตัถปุระสงคซ์ึง่ชอบดว้ยกฎหมำย  

อยา่งไรก็ตาม ตอ้งไมว่า่จา้งหรอืใชบ้รกิารเจา้หนา้ทีข่องรฐั หรอืญาตขิองเจา้หนา้ทีข่องรฐั 

เพือ่ท างานใหบ้รษิทั 

หากยงัไมไ่ดร้บัอนุมตัโิดยชดัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากบัดแูลการป

ฏบิตัติามกฎระเบยีบหรอืผูอ้ านวยการทีป่รกึษา 

 

G. ความสมัพนัธก์บับคุคลทีส่าม 

 

กฎหมำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติหำ้มกำรจ่ำยเงนิทจุรติโดยตรงจำกบรษัิทหรอืโดยออ้มผำ่นบคุคลทีส่ำม เชน่ 

ตัวแทน ทีป่รกึษำ ผูจ้ัดจ ำหน่ำย หรอืคูค่ำ้ในกจิกำรร่วมคำ้ ทีก่ระท ำกำรในนำมหรอืเพือ่บรษัิท  
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โดยจะรวมถงึผูรั้บจำ้งชว่งหรอืทีป่รกึษำทีบ่คุคลทีส่ำมวำ่จำ้งมำใหท้ ำงำนในนำมของบรษัิท  

เน่ืองจำกบคุคลทีส่ำมเหลำ่น้ีกระท ำกำรในนำมของเรำ 

บรษัิทอำจจะตอ้งรับผดิชอบกำรด ำเนนิกำรในบำงสถำนกำรณ์  ง่ำย ๆ กค็อื บคุคลทีส่ำมตอ้งไม ่และไมค่วร 

กระท ำกำรทีบ่รษัิทไมส่ำมำรถท ำไดเ้อง 

 

ดว้ยเหตน้ีุ กฎระเบยีบดังตอ่ไปน้ีจะมผีลใชก้บัควำมสมัพันธก์ับบคุคลทีส่ำมทัง้หมด: 

 

• บคุคลทีส่ำมตอ้งไมก่ระท ำสิง่ตำ่ง ๆ ทีน่โยบำยน้ีหรอืนโยบำยอืน่ ๆ ของบรษัิทหำ้มไว ้

• บคุคลทีส่ำมจะไมไ่ดรั้บอนุญำตใหจ้ำ่ยเงนิใด ๆ ใหแ้กเ่จำ้หนำ้ทีข่องรัฐในนำมของบรษัิท 

หำกยังไมไ่ดรั้บกำรอนุมัตโิดยชดัแจง้เป็นลำยลักษณ์อกัษรจำกประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยก ำกบัดแูลกำ

รปฏบิัตติำมกฎระเบยีบหรอืผูอ้ ำนวยกำรทีป่รกึษำกอ่น และกำรจ่ำยเงนิใด ๆ 

ใหห้น่วยงำนของรัฐบำล ตอ้งมใีบเสร็จรับเงนิทีเ่ป็นทำงกำรจำกรัฐบำลประกอบมำดว้ย 

• พนักงำนทีม่หีนำ้ทีด่แูลควำมสมัพันธก์บับคุคลทีส่ำม ("เจำ้ของควำมสมัพันธ"์) 

ตอ้งท ำควำมเขำ้ใจและบันทกึคณุสมบตัขิองบคุคลทีส่ำมในกำรท ำงำนทีไ่ดรั้บวำ่จำ้งมำ 

เพือ่ใหส้ำมำรถตรวจตดิตำมกจิกรรมของบคุคลทีส่ำมไดเ้หมำะสมและตอ่เน่ือง 

และเพือ่จะไดแ้น่ใจวำ่กำรกระท ำของพวกเขำสอดคลอ้งกับนโยบำยน้ี 

• เจำ้ของควำมสมัพันธต์อ้งรับผดิชอบในกำรสือ่สำรควำมคำดหวังของบรษัิทตอ่บคุคลทีส่ำมของบริ

ษัท 

• คำ่คอมมชิชนั คำ่ตอบแทน คำ่ใชจ่้ำยเบกิคนื และกำรจ่ำยเงนิอืน่ ๆ ทีจ่ำ่ยใหแ้กบ่คุคลทีส่ำม 

ตอ้งเป็นไปตำมธรรมเนียมปฏบิัตแิละสมเหตสุมผลตำมบรกิำรทีไ่ดรั้บ 

และตอ้งสอดคลอ้งอยำ่งเหมำะสมกบับญัชแีละงบกำรเงนิของบรษัิท และ 

• กำรจ่ำยเงนิใหบ้คุคลทีส่ำม ตอ้งไมจ่ำ่ยเป็นเงนิสด 

หำกยังไมไ่ดอ้นุมัตเิป็นลำยลักษณ์อักษรจำกประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยก ำกับดแูลกำรปฏบิัตติำมกฎระเ

บยีบของบรษัิท   

 

i. ปจัจยัความเสีย่งของบคุคลทีส่าม 

 

ภำยใต ้ FCPA กระทรวงยตุธิรรมของสหรัฐฯ 

ไดร้ะบถุงึสถำนกำรณ์บำงอยำ่งทีส่ง่สญัญำณถงึควำมเสีย่งตอ่กำรทจุรติ 

หรอืบง่ชีถ้งึเหตผุลใหท้รำบวำ่มกีำรจ่ำยเงนิทีผ่ดิกฎหมำยโดยบคุคลทีส่ำม  

สถำนกำรณ์ดังกลำ่วจะเรยีกโดยทั่วไปวำ่ "สญัญำณอันตรำย"  

สญัญำณอันตรำยจะบง่ชีถ้งึควำมจ ำเป็นทีต่อ้งตรวจสอบอยำ่งละเอยีดเพือ่ป้องกันกำรฝ่ำฝืนทีอ่ำจเกดิขึน้  

สญัญำณอันตรำยไมไ่ดห้มำยควำมวำ่ควำมสมัพันธด์ังกลำ่วจะเดนิหนำ้ตอ่ไปไมไ่ดเ้สมอไป   

 

สญัญำณอันตรำยทีรั่บประกนัไดว้ำ่ตอ้งมกีำรสบืสวนเพิม่เตมิ เมือ่เลอืกหรอืท ำงำนกับบคุคลทีส่ำม 

จะมคีวำมหลำกหลำยและมอียูจ่ ำนวนมำก  ตัวอยำ่งบำงสว่นจะไดแ้กส่ถำนกำรณ์ดังตอ่ไปน้ี: 

 

• ธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศทีม่ชีือ่เสยีงในดำ้นกำรจ่ำยเงนิทจุรติ 

• บคุคลทีส่ำมทีม่คีวำมสมัพันธอ์ยำ่งใกลช้ดิในครอบครัว สว่นตวั 

หรอืในทำงอำชพีกับเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐหรอืญำตขิองเจำ้หนำ้ที ่

• บคุคลทีส่ำมทีค่ดัคำ้นกำรรับรองเรือ่งกำรตอ่ตำ้นกำรตดิสนิบนในขอ้ตกลงของบรษัิท 

• ผูถ้อืหุน้ใหญ ่ผูบ้รหิำร หรอืเจำ้หนำ้ทีข่องบคุคลทีส่ำมทีเ่ป็นเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ 
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• บคุคลทีส่ำมทีม่คีณุสมบัตใินกำรโนม้นำ้วลกูคำ้ หรอืเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ 

หรอือดตีเจำ้หนำ้ทีใ่นสงักัดหน่วยงำนของรัฐบำล 

• บคุคลทีส่ำมทีข่ำดควำมโปร่งใสในเรือ่งกำรท ำบญัช ี

• บคุคลทีส่ำมทีร่อ้งขอเงือ่นไขสญัญำทีผ่ดิปกตหิรอืกำรจ่ำยเงนิทีผ่ดิปกต ิ

ซึง่กอ่ใหเ้กดิประเด็นทำงดำ้นกฎหมำย เชน่ กำรจ่ำยเป็นเงนิสด กำรจ่ำยเป็นสกลุเงนิของประเทศอืน่ 

หรอืกำรจ่ำยเงนิในประเทศทีส่ำม 

• บคุคลทีส่ำมทีเ่จำ้หนำ้ทีข่องรัฐแนะน ำมำ 

โดยเฉพำะผูท้ีม่อี ำนำจเชงิกำรพจิำรณำในธรุกจิทีเ่ป็นประเด็น  

• กำรสอบทำนธรุกจิพบวำ่บคุคลทีส่ำมเป็นบรษัิททีไ่มม่กีจิกำรอยูใ่นตลำดจรงิ 

หรอืมโีครงสรำ้งองคก์รทีผ่ดิธรรมเนียมปฏบิตั ิ

• บคุคลทีส่ำมทีข่อไมเ่ปิดเผยตัวตนของเขำหรอืเธอ หรอืหำกเป็นกรณีของนติบิคุคล 

จะหมำยถงึกำรไมเ่ปิดเผยเจำ้ของ ผูบ้รหิำร หรอืพนักงำนของนติบิคุคล  

• คำ่คอมมชิชัน่หรอืคำ่ธรรมเนียมของบคุคลทีส่ำมสงูกวำ่ "อัตรำมำตรฐำนในอตุสำหกรรม"  

 

โดยทั่วไปแลว้ จะหมำยถงึขอ้เท็จจรงิใด ๆ ก็ตำมทีเ่ป็นประเด็นขึน้มำเกีย่วกบัวำ่ 

บคุคลทีส่ำมทีใ่หบ้รกิำรทีจ่ ำเป็นในรำคำตลำดทีส่มเหตสุมผลนัน้ ถอืเป็นสญัญำณอันตรำยหรอืไม ่ 

เจำ้ของควำมสมัพันธใ์ด ๆ 

ทีส่ญูเสยีควำมม่ันใจวำ่บคุคลทีส่ำมจะกระท ำกำรไดส้อดคลอ้งกับมำตรฐำนของบรษัิท หรอืผูท้ีส่งัเกตพบ 

"สญัญำณอันตรำย" ซึง่บง่ชีว้ำ่น่ำจะเกดิพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมำะสม 

ตอ้งรำยงำนขอ้วติกกังวลของเขำหรอืเธอตอ่ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยก ำกบัดแูลกำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบของบ

รษัิทหรอืผูอ้ ำนวยกำรทีป่รกึษำ เพือ่ใหม้กีำรด ำเนนิกำรตอ่ไป   

 

ii. การสอบทานธุรกจิของบคุคลทีส่าม 

 

บรษัิทไมค่วรสรำ้งควำมสมัพันธใ์ด ๆ 

กับบคุคลทีส่ำมทีม่ปีฏสิมัพันธก์ับเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐเพือ่หรอืในนำมของบรษัิท 

หำกยังไมไ่ดต้รวจสอบควำมเป็นมำ คณุสมบัต ิ และชือ่เสยีงของบคุคลทีส่ำม  

ตัวอยำ่งของบคุคลทีส่ำมทีม่ปีฏสิมัพันธเ์ป็นประจ ำกับเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐจะรวมถงึ 

ผูรั้บจัดกำรขนสง่สนิคำ้ระหวำ่งประเทศ โบรกเกอรด์ ำเนนิกำรผำ่นพธิศีลุกำกร 

ผูใ้หบ้รกิำรท ำวซีำ่และแบบฟอรม์กำรเขำ้เมอืงอืน่ ๆ และตัวแทนขำยและผูจ้ัดจ ำหน่ำยบำงรำย   

 

พนักงำนตอ้งแจง้ใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยก ำกับดแูลกำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบของบรษัิททรำบ 

เมือ่ระบไุดถ้งึบคุคลทีส่ำมทีอ่ำจจะมปีฏสิมัพันธก์ับเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐในนำมของบรษัิท 

หรอืบคุคลทีส่ำมเป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลตำ่งชำต ิ (นอกสหรัฐฯ)  

ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบจะพจิำรณำระดับกำรสอบทำนธรุกจิทีจ่ ำเป็นส ำหรั

บบคุคลทีส่ำมใด ๆ รวมถงึแตไ่มจ่ ำกัดเพยีงแต่ กำรจดัท ำแบบสอบถำมเพือ่สอบทำนธรุกจิ  ปัญหำใด ๆ 

ก็ตำมทีเ่กดิขึน้ในระหวำ่งกำรสอบทำนธรุกจิ 

จะตอ้งไดรั้บกำรแกไ้ขตำมควำมพงึพอใจของประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยก ำกับดแูลกำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบของ

บรษัิทหรอืผูอ้ ำนวยกำรทีป่รกึษำ  โปรดทราบวา่ไมค่วรจา่ยเงนิ (และไมค่วรออกใบแจง้หนี)้ 

ใหบ้คุคลทีส่ามรายใหมใ่ด ๆ ที ่ (1) เป็นบคุคล/นติบิคุคลตา่งชาต ิ หรอื (2) 

อาจจะคาดหวงัไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมกีารตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัในนามของบรษิทั (เชน่ 

ผูจ้ดัจ าหนา่ยบางราย) 
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จนกวา่ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของบรษิทัจะอนุมตับิคุคลทีส่ามด ั

งกลา่วแลว้ 

 

เมือ่บรษัิทมตีัวแทนหรอืทีป่รกึษำ 

เจำ้ของควำมสมัพันธต์อ้งตรวจตดิตำมและบันทกึกจิกรรมและคำ่ใชจ่้ำยของบคุคล 

เพือ่จะไดแ้น่ใจวำ่มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติอยำ่งตอ่เน่ือง 

 

H. การเก็บรกัษาบนัทกึรายการและการตรวจสอบ 

 

การใชจ้า่ยท ัง้หมดตอ้งอธบิายไวอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

และลงบญัชไีวอ้ยา่งเหมาะสมในสมดุบญัชแีละบนัทกึรายการของบรษิทั  

พนักงำนตอ้งระมัดระวังทีจ่ะปฏบิัตติำมนโยบำยและระเบยีบวธิกีำรท ำบญัชแีละ/หรอืกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยี

บของบรษัิท (รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพยีงแต ่ นโยบำยกำรเดนิทำงและคำ่ใชจ่้ำยของ MacLean Power 

Systems) 

พนักงำนควรอนุญำตกำรจ่ำยเงนิตำมใบแจง้ทีถ่กูตอ้งตำมกฎหมำยเฉพำะส ำหรับงำนทีม่กีำรด ำเนนิกำรจรงิเท่

ำนัน้ และตอ้งไมอ่นุญำตใหม้กีำรจ่ำยคำ่ใชจ่้ำยทีไ่มป่กต ิ สงูเกนิไป มคี ำอธบิำยไมเ่พยีงพอ 

ขำดเอกสำรก ำกบัทีเ่พยีงพอ หรอืคำ่ใชจ่้ำยทีก่อ่ใหเ้กดิค ำถำมเรือ่งควำมถกูตอ้งตำมหลกัเกณฑ ์

 

บรษัิทจะด ำเนนิกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบเป็นระยะ ๆ 

เพือ่ชว่ยใหแ้น่ใจไดว้ำ่จะมกีำรปฏบิัตติำมกฎหมำยและนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติและนโยบำยน้ีอยำ่งตอ่เน่ือง  

พนักงำนทกุคนและบคุคลทีส่ำมมหีนำ้ทีใ่หค้วำมร่วมมอื และตอ้งไมแ่ทรกแซงหรอืขัดขวำง 

กจิกรรมกำรตรวจสอบดังกลำ่วหรอืกำรสบืสวนอืน่ ๆ  ของบรษัิท   

 

เรำคำดหวังใหผู้ต้รวจสอบของบรษัิทกระท ำกำรอยำ่งเป็นอสิระ 

และตอ้งประสำนงำนกบัผูอ้ ำนวยกำรทีป่รกึษำและประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยก ำกบัดแูลกำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบ

ของบรษัิทตำมควำมจ ำเป็น เพือ่แจกแจงถงึค ำถำมทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรใชน้โยบำยน้ี 

 

I. การรบัรอง 

 

เรำคำดหวังใหพ้นักงำนและบคุคลทีส่ำมทัง้หมด ปฏบิัตติำมนโยบำยของบรษัิท รวมถงึนโยบำยน้ีอยำ่งเต็มที ่ 

พนักงำนแตล่ะคนมหีนำ้ทีด่แูลรักษำกำรปฏบิัตติำมนโยบำยเหลำ่น้ีภำยในขอบเขตควำมรับผดิชอบของเขำห

รอืเธอ และเจำ้หนำ้ที ่ ผูอ้ ำนวยกำร และพนักงำนบำงรำย 

จะตอ้งรับรองเป็นลำยลักษณ์อักษรประจ ำทกุปีวำ่พวกเขำไดอ้ำ่นและจะปฏบิัตติำมหลกัจรรยำบรรณทำงธรุกิ

จของ MacLean Power Systems รวมถงึนโยบำยน้ี 

และจะเขำ้ร่วมหลกัสตูรกำรฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ลว้เสร็จ 

 

J. การรายงานการฝ่าฝืนและการไมโ่ตต้อบเอาคนื  

พนกังานและบคุคลทีส่ามท ัง้หมดตอ้งรายงานเหตกุารณ์ฝ่าฝืนนโยบายนีห้รอืกฎหมายตอ่ต้
านการทจุรติทีร่บัทราบหรอืสงสยัโดยทนัท ี หำกคณุตอ้งกำรรำยงำนกำรฝ่ำฝืนทีน่่ำจะเกดิขึน้ 
หรอืมคี ำถำมหรอืขอ้วติกกงัวลใด ๆ เกีย่วกบันโยบำยของบรษัิท กฎหมำยหรอืระเบยีบขอ้บังคับทีม่ ี
หรอืพฤตกิรรมใด ๆ ในอดตีหรอืทีน่ ำเสนอ 
โปรดตดิตอ่ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยก ำกบัดแูลกำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบของบรษัิทและ/ 
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ส ำเนำฉบับพมิพข์องเอกสำรนี้จะถอืวำ่เป็นส ำเนำทีไ่มค่วบคมุ 

หรอืผูอ้ ำนวยกำรทีป่รกึษำของบรษัิท หรอืใชส้ำยดว่นชว่ยเหลอืก ำกบัดแูลกำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบ 
Ethics  ของ MacLean Power Systems ะอยูบ่นเว็บไซต ์
 

โปรดทรำบวำ่ MacLean Power Systems 

หำ้มกำรโตต้อบเอำคนืทกุรปูแบบตอ่พนักงำนทีร่ำยงำนดว้ยเจตนำบรสิทุธิ ์

ถงึกำรฝ่ำฝืนนโยบำยหรอืกฎหมำยทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืน่ำจะเกดิขึน้  

พนักงำนทกุคนมสีทิธิแ์จง้ขอ้วติกกังวลดำ้นจรยิธรรมดว้ยเจตนำบรสิทุธิ ์

โดยไมต่อ้งเกรงกลวัตอ่กำรลงโทษหรอืกำรคกุคำมจำกเพือ่นร่วมงำน หวัหนำ้ หรอืฝ่ำยบรหิำรระดับอำวโุส  

MacLean Power Systems 

ตระหนักอยำ่งยิง่ถงึคณุคำ่ของกำรมุง่ม่ันท ำตำมมำตรฐำนดำ้นจรยิธรรมและวชิำชพีของบรษัิท  

กำรสือ่สำรทัง้หมดจะไดรั้บกำรปฏบิัตดิว้ยกำรใหเ้กยีรตแิละใชด้ลุยพนิจิ  

บรษัิทจะเคำรพในค ำรอ้งขอปกปิดตวัตน เวน้แตก่ำรเปิดเผยจะมคีวำมจ ำเป็นตำมกฎหมำย   

 

4. ผลสบืเนือ่ง 

กำรฝ่ำฝืนนโยบำยและ/หรอืกฎหมำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติทีอ่ำจเกดิขึน้นัน้ จะไดรั้บกำรตรวจสอบ 
และจะมกีำรแกไ้ขเยยีวยำ หำกจ ำเป็น  บคุคลทีฝ่่ำฝืนนโยบำยเหลำ่น้ี จะตอ้งรับโทษทำงวนัิย 
สงูสดุรวมถงึกำรบอกเลกิจำ้งงำน  การไมร่ายงานเหตฝุ่าฝืนนโยบายนีท้ ีร่บัทราบหรอืสงสยั 
จะกอ่ใหเ้กดิการฝ่าฝืนนโยบายนีแ้ละหลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิของ MacLean Power Systems 
แยกออกไป ซึง่จะตอ้งรบัโทษทางวนิยั สงูสดุรวมถงึการบอกเลกิจา้งงาน 
 

* * * * * 

https://www.macleanpower.com/

