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นโยบายเกีย
่ วกับ
ของขวัญ การต้อนรับและการเลี้ยงรับรอง
นโยบายนี้ใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2558 ทบทวนใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560

บทนา
นโยบายเกี่ยวกับของขวัญ การต้อนรับและการเลี้ยงรับรอง (Gifts, Entertainment and Hospitality Policy) เกี่ยวข้องกับ WSP Global
Inc. และบริษัทย่อยต่าง ๆ (subsidiaries) (โดยจะขอเรียกรวม ๆ กันว่า “บริษัท”) และให้ใช้กับพนักงานทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น รวมถึง
ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร (President and Chief Executive Officer) เจ้าหน้าที่ (officers) รองประธาน (vicepresidents) ผู้อานวยการ (directors) ผู้จัดการระดับอื่น ๆ (managers) พนักงานทุกคนที่บริษัทว่าจ้าง บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ และ
สมาชิกของคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “พนักงาน”)
เอกสารฉบับนี้ต้องตีความพร้อม ๆ ไปกับประมวลจรรยาบรรณ (“The Code Of Conduct”) และนโยบายต่าง ๆ ที่อยู่ภายในประมวล
จรรยาบรรณ ความซื่อตรงมีศีลธรรมในทางธุรกิจ (Business Integrity) ในประมวลจรรยาบรรณ ได้กาหนดเรื่องนโยบายของบริษัท
เรื่องการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ได้ให้ความกระจ่าง
เพิ่มเติมในประเด็นเรื่องการติดสินบนและจริยธรรม (Bribery And Ethics) และเรื่องการทางานกับบุคคลภายนอก (Working With

Third Parties Policy) ได้ให้ข้อแนะนาเพิ่มเติมในเรื่องที่บริษัทจะบริหารความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลภายนอกได้
อย่างไร
คานิยามต่าง ๆ ของนโยบายนี้มีความหมายเดียวกันกับทีไ
่ ด้ให้ไว้ในประมวลจรรยาบรรณ

ของขวัญ การต้อนรับและการเลีย
้ งรับรอง
นโยบายของบริษท
ั
ประมวลจรรยาบรรณรับหลักการทีก
่ าหนดว่าพนักงานต้องไม่เรียกร้อง ให้ หรือรับของขวัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ่งของขวัญ เงินทิป เงินค่าใช้จา่ ยพิเศษ เบีย
้ เลี้ยงพิเศษหรือผลประโยชน์ใด ๆ อันไม่สมควรแก่บค
ุ คลหรือบริษัทใดที่ตนทาธุรกิจด้วย
หากผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นการใช้อิทธิพลที่ไม่ควรใช้ต่อการตัดสินใจของผู้รับ ด้วยการสร้างพันธะการสนองตอบด้วยพฤติการณ์
ที่ไม่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังตระหนักและยอมรับว่าการเสนอ/ยอมรับของขวัญ การต้อนรับและการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าไม่มาก อาจจะเป็นการ
เอื้อที่มีค่าต่อการพัฒนาและการดารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพธุรกิจที่ดี บริษัทหวังว่าพนักงานจะใช้ดุลพินิจ และในกรณีที่มีข้อสงสัยสามารถขอ
คาแนะนาจากผู้จัดการอาวุโส หรือผู้แทนฝ่ายการปฏิบัติตามและจริยธรรมระดับภาคได้

ชนิดของของขวัญ การต้อนรับและการเลีย
้ งรับรอง
กฎหมายต่อต้านการทุจริตครอบคลุมเรื่องการบริจาคของขวัญ หรือการบริการและเงินสด นโยบายนี้ครอบคลุมประเภทของไมตรีจิต
ทางธุรกิจ (types of business courtesies) ที่มีต่อบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้
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ของขวัญ -- หมายถึง ของขวัญทั้งหมดรวมถึงของขวัญส่วนตัวที่มอบให้หรือได้รบ
ั จากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้ซึ่งมี หรืออาจจะมี
หรือผู้ซึ่งอาจจะเอื้อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท



การต้อนรับ – หมายถึง การเข้าร่วมงานสังคม วัฒนธรรมหรือชมกีฬากับเจ้าหน้าที่หรือบุคคล
ผู้ซึ่งมี หรืออาจจะมี หรือผู้ซึ่งอาจจะเอื้อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท



การเลี้ยงรับรอง – หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหาร เครือ
่ งดื่มที่พักและการเดินทางที่มอบให้แก่ หรือรับจาก
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้ซึ่งมี หรืออาจจะมี หรือผู้ซึ่งอาจจะเอื้อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

หลักการทัว่ ไป
หลักการสาคัญคือพนักงานต้องไม่เสนอหรือรับของขวัญ รางวัล ผลประโยชน์หรือสินน้าใจอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดข้อผูกมัด
(obligation) ส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมของคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือส่งผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม
พนักงานต้องระมัดระวังและประเมินสิ่งที่ ถูกคาดหวัง ในทางกลับกันเมื่อของขวัญหรือของที่ระลึกอื่น ๆ ที่นาเสนอ หากของขวัญทา
ให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เหมาะสม หรืออาจต้องทาสิ่งดังกล่าว ดังนั้น จึงพบว่าการกระทาดังกล่าวก่อให้เกิด
ปัญหา ของขวัญทีม
่ ีจุดประสงค์ในการส่งผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อตอบแทนเรานั้นถือว่าไม่ใช่ของขวัญ แต่เรียกว่า การให้
สินบน
มูลค่าไม่ใช่ประเด็นพิจารณาเพียงประการเดียว พนักงานยังต้องคานึงถึงความจาเป็นที่ต้องหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ทีจ
่ ะส่งผลที่ไม่
สมควร แม้ว่าของขวัญนั้นมีมล
ู ค่าต่ากว่าที่กาหนดก็ตาม นอกจากนีพ
้ นักงานต้องคานึงถึงความถี่มากน้อยในการรับและให้ และมูลค่า
ของขวัญหลาย ๆ ชิ้นทีใ
่ ห้กันหลาย ๆ คราวด้วย เป็นเรื่องไม่ควรที่จะให้ของขวัญหรือการต้อนรับแก่ผรู้ ับรายเดียวกันอยู่เสมอ
หรือการรับของขวัญครั้งแล้วครั้งเล่าจากผู้ให้คนเดิม แม้ว่าของขวัญแต่ละชิ้นจะมีมูลค่าเล็กน้อยก็ตาม

ข้อพิจารณาระดับภาค
มูลค่าทีเ่ ป็นตัวเงินที่พอยอมรับกันได้ของการรับให้ของขวัญ การต้อนรับหรือการเลี้ยงรับรองที่ใช้ได้กับแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทประกอบ
กิจการอยู่ หาดูได้จากคาแนะนาระดับภาค (regional guidelines) ซึ่งขอรับได้จากผู้จัดการอาวุโสท้องถิน
่ หรือผู้แทนฝ่ายปฏิบัติตาม
และจริยธรรม พนักงานต้องไม่รับหรือเสนอให้ซึ่งของขวัญ การต้อนรับหรือการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าเกินขีดจากัดโดยปราศจากการ
อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้จัดการอาวุโส

ข้อพิจารณาพิเศษสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่สาธารณะ
หลักการซื่อตรงมีศีลธรรม (integrity principles) ของบริษัทเรื่องไมตรีจิตทางธุรกิจ (business courtesies) กับทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนนั้น ให้ปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกัน ต้องระวังเป็นพิเศษเมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากบางประเทศ (เช่น แคนาดา
สหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ) กฎหมายต่อต้านการทุจริตเข้มงวดเป็นพิเศษในส่วนนี้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะอยู่ภายใต้
บังคับของแนวทางการปฏิบัติทเี่ ข้มงวด ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้รับอนุญาตให้รับแม้กระทั่งกาแฟแก้วหนึ่ง
หรืออาหารมื้อเบา ๆ จากอีกฝ่ายหนึ่ง
พนักงานควรตรวจสอบให้มั่นใจว่ากฎอะไรที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศทีต
่ นทางาน กฎเหล่านี้สังเกตได้ว่าจะถูกจัดรวมอยู่ในคาแนะนา
เรื่องของขวัญ การต้อนรับและการเลี้ยงรับรอง ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการอาวุโสท้องถิ่นหรือจากผู้แทนฝ่ายปฏิบัติตามและ
จริยธรรมระดับภาค
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต พนักงานสามารถศึกษาจาก นโยบายการต่อต้านการทุจริต ของ
บริษัท
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การประเมินการยอมรับได้หรือไม่ได้
ให้ตรวจดู “สัญญาณไฟจราจร
ในการประเมินว่าสิ่งใดที่สามารถยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ สามารถใช้หลักการของ “สัญญานไฟจราจร” ที่แบ่งออกเป็นสามสีได้
ดังนี้

ยอมรับไม่ได้
ต่อไปนี้ไม่มีวันที่บริษัทจะยอมรับได้



สิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย



สิ่งใดก็ตามที่เสนอให้กบ
ั บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับบริษัท ตัวอย่างเช่น การให้หรือไม่ให้บริษัทลงนามใน
สัญญา



สิ่งใดก็ตามที่จะเป็นเหตุให้บริษัทเสียหาย หากถูกรายงานต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเปิดเผยทั้งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ



สิ่งใดก็ตามที่ขัดแย้งกับกฎข้อบังคับของผู้รับเอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศต้องอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ
ที่เข้มงวด (ให้ดูส่วนของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ)



ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีถ
่ ูกเก็บเป็นความลับไม่ให้เพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือฝ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องทราบ



เงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือสิ่งใดก็ตามที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้) เช่น หุ้น โดยไม่ต้องคานึงว่า
เป็นจานวนเท่าใด



ข้อเสนอทางด้านเพศ (sexual favours)

จาเป็นต้องใช้การพิจารณาพิเศษ
สามารถยอมรับสิ่งที่อยู่ในตัวอย่างต่อไปนี้ได้ แต่จาเป็นต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษ และต้องได้รับอนุญาตก่อน



ค่าเดินทางของบุคคลที่สาม ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักค้างคืน



การให้พันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาร่วมงานเลี้ยงต้อนรับของบริษัท



การเชิญเข้าร่วมงานด้านวัฒนธรรมหรือชมกีฬาทีม
่ ีราคาแพง เช่น การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลเวิลด์คัพ



ของขวัญในวาระพิเศษ เช่น สาหรับวันเกิดและการแต่งงาน

ให้ใช้หลักการเดียวกันกับทุกกรณี นั่นคือ ของขวัญหรือผลประโยชน์เป็นการใช้ความพยายามที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งผลต่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจหรือไม่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและจริยธรรมของบริษัทหรือตัวแทนในท้องถิ่นต้องบันทึกการตัดสินใจ
ทุกครั้งของกรณีดังกล่าวอย่างเหมาะสม

ยอมรับกันได้โดยปรกติ สามารถยอมรับได้
สิ่งต่อไปนี้สามารถยอมรับได้


ของที่ระลึกตามฤดูกาล ซึ่งเป็นสิ่งของที่มอบให้ตามวัฒนธรรมและมีมูลค่าจากัดตามที่บริษัทกาหนดการ



รับประทานอาหารกับพันธมิตรทางธุรกิจที่จากัดมูลค่าที่บริษัทกาหนด



ของขวัญเล็กน้อยหรือเพื่อส่งเสริมการขายของบริษัท เช่น ปากกาที่มส
ี ัญลักษณ์ของบริษัทและสิ่งของอื่นใดที่มล
ี ักษณะคล้ายกัน
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การเข้าชมการแข่งขันกีฬาทั่วไปหรือกิจกรรมด้านวัฒนธรรม เช่น การแสดงหรือคอนเสิร์ต (เมื่อได้รบ
ั อนุมัติจากผู้จัดการสาย
งานในท้องถิ่น)

คิดล่วงหน้า
ให้คิดล่วงหน้าเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมทางวัฒนธรรม หรือธุรกิจในประเทศที่คุณดาเนินธุรกิจอยู่
เช่นเดียวกัน คุณต้องแน่ใจว่าพันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงผู้รับเหมาที่ทาธุรกิจร่วมกับคุณได้เข้าใจและตระหนักถึงนโยบายของบริษัท
และได้รับเอกสาร จรรยาบรรณทางธุรกิจสาหรับบุลคลภายนอก (Third Party Code of Conduct) ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ระบุไว้ใน นโยบายการทางานกับบุคคลภายนอก (Working with Third Parties Policy) ของบริษัท

มองดูวา่ มีสญ
ั ญาณเตือนภัยหรือไม่
สัญญาณเตือนภัยรวมถึงสิ่งดังต่อไปนี้:


คุณจะเกิดความกดดันเมื่อเสนอหรือรับของขวัญ เนื่องจากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศที่คณ
ุ ทางานอยู่ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติ
ตามท้องถิ่นอาจไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ มันเป็นเรื่องปกติสาหรับผู้รบ
ั เหมาจะเสนอ “ของขวัญ
ขอบคุณ” ให้กบ
ั เจ้าหน้าที่ที่อานวยความสะดวกให้ ซึ่งบริษท
ั ไม่ยอมรับการปฏิบต
ั เิ หล่านีแ
้ ละพนักงานควรจะได้รบ
ั การอบรม



เจ้าหน้าที่หรือพันธมิตรทางธุรกิจพูดเป็นนัยว่าเขาจะดูแลบริษัทเป็นการพิเศษหากได้รับข้อเสนอบางประการ

พนักงานไม่ต้องคอยจนกระทั่งเกิดปัญหา หากมีข้อสงสงสัย ให้ขอคาแนะนาได้จากผู้จัดการอาวุโสหรือผู้แทนฝ่ายปฏิบัติตามและ
จริยธรรมระดับภาค

การบันทึกในทะเบียนและขัน
้ ตอนการอนุมต
ั ิ
ข้อกาหนดการบันทึกในทะเบียน
บรรดาของขวัญ การต้อนรับและการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าเกินเกณฑ์ที่กาหนดโดยฝ่ายจัดการอาวุโสท้องถิ่นต้องได้รับการบันทึกใน
ทะเบียนของบริษัทว่าด้วยของขวัญ การต้อนรับและการเลี้ยงรับรอง ทะเบียนดังกล่าวต้องได้รับการตรวจทานโดยฝ่ายปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดและจริยธรรมและฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทะเบียนว่าด้วยเรื่องของขวัญ การต้อนรับและการเลี้ยงรับรองสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินทราเน็ทของบริษัท

การอนุมต
ั ิ
ผู้บริหารทั้งหลายซึ่งอนุมัติการแลกเปลี่ยนไมตรีจิตทางธุรกิจ (business courtesy exchanges) หรือผู้อนุมัติใบเบิกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดต้องมีระดับอาวุโสสูงกว่าพนักงานที่ยื่นคาขอหรือยื่นใบเบิก

สถานการณ์ลาบากใจทีเ่ กิดขึน
้ บ่อย
“แต่มันยากที่จะปฏิเสธน่ะ.....”
พนักงานอาจจะเจอสถานการณ์ที่ได้รับแรงกดดันทางสังคมในการรับของขวัญที่มีมล
ู ค่ามากกว่าที่บริษัทกาหนดไว้ และไม่ต้องการจะ
ทาให้ผู้ให้ขุ่นเคืองใจ ในกรณีดังกล่าว พนักงานต้องตัดสินใจ ควรใช้ดุลพินิจตนเอง ในทางปฏิบัติแล้ว การปฏิเสธอย่างสุภาพโดย
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อ้างถึงนโยบายการรับของขวัญ การต้อนรับและการเลี้ยงรับรองของบริษัท ซึ่งอีกฝ่ายจะเข้าใจเป็นอย่างดี หากพนักงานจาต้องรับ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทุกกรณีพนักงานควรรายงานเรื่องการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ให้ผู้จัดการสายงานในท้องถิ่นเร็วที่สุด
เท่าที่จะทาได้ และต้องรายงานภายใน 1 วันทาการถัดไป ทั้งนี้ ทางเลือกที่สามารถทาได้คือการยอมรับของขวัญ แล้วส่งคืนพร้อม
เขียนบันทึกที่สภ
ุ าพหรือนาไปมอบให้กับมูลนิธเิ พื่อการกุศล“

แน่ละ ไม่มีปัญหากับเรื่องของขวัญที่ให้กันในเทศกาล...”
สถานการณ์ทล
ี่ าบากใจที่คล้ายกันคือการให้ของขวัญตามเทศกาล เช่น คริสต์มาส หรือในบางวัฒนธรรมมีการให้ของขวัญปีใหม่
นโยบายของบริษัทใช้ตลอดทั้งปี โดยพนักงานต้องแน่ใจว่าพนักงานไม่ได้เสนอให้หรือยอมรับสิ่งใดก็ตามที่ไม่เหมาะสมระหว่าง
เทศกาลต่าง ๆ และใช้หลักการที่สอดคล้องกันนี้
ในกรณีที่บค
ุ คลภายนอกต้องการจะมอบของขวัญตามเทศกาล หนึ่งในวิธีการที่สามารถทาได้ คือนาไปมอบให้กบ
ั องค์กรเพื่อการ
กุศลหรือนามาจับของขวัญในงานเลี้ยงบริษัท สิ่งสาคัญที่สุดในการพิจารณาคือต้องไม่ทาการใดที่เป็นการแสดงถึงความพยายาม
ที่จะมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นโดยเฉพาะและทุกอย่างต้องโปร่งใส

“แต่เขาเป็นเพื่อนผมนะ...”
ในบางกรณี อาจจะมีพันธมิตรทางธุรกิจเป็นเพื่อนกันกับพนักงานหรือพันธมิตรทางธุรกิจกลายเป็นเพื่อนกันหลังจากมีความสัมพันธ์
ทางอาชีพมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม ให้ใช้หลักการเดียวกัน โดยพนักงานต้องไม่เสนอหรือรับของขวัญที่ไม่สามารถยอมรับได้
หรือจากคนแปลกหน้าอย่างสิ้นเชิง ในกรณีทค
ี่ วามสัมพันธ์ส่วนตัวทาให้ต้องมีการแลกเปลี่ยนของขวัญกันฉันส่วนตัว ความสัมพันธ์
เช่นว่านี้ต้องมีการบันทึกไว้ในทะเบียนบริษัทว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์ขัดกัน ในฐานะที่อาจจะเกิดเรื่องผลประโยชน์ขัดกันหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาได้ บันทึกว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์ขัดกันสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินทราเน็ทของบริษัท

ทีท
่ จ
ี่ ะขอความช่วยเหลือได้
หากพนักงานมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับด้านใดของนโยบายนี้ สามารถติดต่อผู้แทนฝ่ายปฏิบัติการและจริยธรรมระดับภาคได้ ที่อยู่ที่
ติดต่อได้มีปรากฏในอินทราเน็ทของบริษัท

รายงานการกระทาทีฝ
่ า่ ฝืน
พนักงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัท พนักงาน หรือบุคคลภายนอกที่บริษัททา
ธุรกิจหรือคาดว่าจะทาธุรกิจด้วยต้องรายงานสถานการณ์ดังกล่าวตามคาแนะนาทีร่ ะบุไว้ในประมวลจรรยาบรรณ

การบริการรายงานการฝ่าฝืน
พนักงานสามารถใช้บริการการแจ้งเหตุของบริษัทที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการอิสระได้ ในการรายงานกรณีที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน
นโยบายปัจจุบัน ข้อมูลเพิ่มเติมของการบริการช่วยเปิดโปงการฝ่าฝืน รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่เสียค่าโทรและที่อยู่อีเมลลับ
เฉพาะหาได้จากเว็บไซต์และอินทราเน็ทของบริษัท
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