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นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติ 

I. วตัถปุระสงค ์

Eaton ไมม่กีารเสนอหรอืรับสนิบน หรอืการจ่ายเงนิเพือ่การทจุรติในรูปแบบใดทัง้สิน้ การดําเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม 
การปฏบัิตงิานดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ และการปฏบัิตติามกฎหมายคอืคา่นยิมและหลักจรรยาบรรณทีสํ่าคัญของเรา 
นโยบายนี้อธบิายถงึขอ้หา้มเกีย่วกับการตดิสนิบนและการทจุรติ 
และความคาดหวังในการปฏบัิตทิางธรุกจิทีส่อดคลอ้งกับจรยิธรรม คา่นยิม และกฎหมายทีบั่งคับใชข้องเรา 

II. ขอบเขต 
 

นโยบายนี้บังคับใชกั้บพนักงาน ลกูจา้งชัว่คราว เจา้หนา้ที ่และกรรมการของ Eaton ทัง้หมด 
รวมถงึบรษัิทสาขาและบรษัิทในเครอื (“Eaton”) นอกจากนี้ 
นโยบายนี้ยังมผีลบังคับใชโ้ดยตรงกับตัวแทนทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามและพันธมติรทางการคา้อืน่ๆ ของ Eaton 
หากมกีารระบุไวใ้นสญัญา 

ขอ้กําหนดทีสํ่าคัญมดัีงตอ่ไปนี้ นโยบายนี้จะใชร้่วมกันกับหลักจรรยาบรรณของ Eaton 
นโยบายเกีย่วกับของขวัญและความบันเทงิ นโยบายเกีย่วกับการเดนิทางและค่าใชจ่้าย นโยบายกจิการสาธารณะ 
นโยบายการทําสญัญากับรัฐบาลสหรัฐฯ หลักจรรยาบรรณของซพัพลายเออร ์และนโยบายของ Eaton ทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ 

III. นโยบาย 
 

A. สนิบนและคา่การทุจรติอืน่ๆ ถอืเป็นสิง่ตอ้งหา้ม  

Eaton และตัวแทนทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายตอ่ตา้นการทุจรติทีบั่งคับใชทั้ง้หมด 
รวมถงึกฎหมายวา่ดว้ยการประพฤตทิุจรติในตา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา (U.S. Foreign Corrupt Practices Act หรอื 
“FCPA”) กฎหมายว่าดว้ยการตดิสนิบนของสหราชอาณาจักร (U.K. Bribery Act หรอื “UKBA”) 
และกฎหมายทีค่ลา้ยกัน หา้มไมใ่ห ้Eaton และตัวแทนทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามเสนอ สญัญา มอบ เรยีกรอ้ง หรอืรับสนิบน 
หรอืการจ่ายเงนิเพือ่การทจุรติใดๆ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มจากบคุคลหรอืองคก์รใด รวมถงึหน่วยงานรัฐบาล บรษัิท 
และพนักงานของบรษัิท ขอ้หา้มนี้มผีลบังคับใชท่ั้วโลก โดยไมคํ่านงึถงึขนบธรรมเนียมของภูมภิาค 
วถิปีฏบัิตขิองทอ้งถิน่ และสภาพการแขง่ขัน 

B. คา่อํานวยความสะดวก 

Eaton หา้มไมใ่หม้กีารจ่ายคา่อํานวยความสะดวก พนักงาน Eaton 
จะตอ้งรายงานเกีย่วกับการเรยีกรอ้งหรอืการรอ้งขอค่าอํานวยความสะดวกตอ่ผูจั้ดการของตนและสํานักงานกํากับดูแลจริ
ยธรรมและการปฏบัิตติามกฎระเบยีบทราบ 

C. คา่ขม่ขู ่ 

การจ่ายคา่ขม่ขูไ่มเ่ป็นการละเมดินโยบายนี้ พนักงานของ Eaton 
จะตอ้งรายงานการเรยีกรอ้งหรอืการรอ้งขอคา่ขม่ขูต่่อผูจั้ดการของตนและสํานักงานกํากับดูแลจรยิธรรมและการปฏบัิตติ
ามกฎระเบยีบทราบกอ่นจะจ่ายเงนิ หรอืทันทหีลังจากทีก่ารชําระเงนิ คา่ขม่ขูจ่ะตอ้งไดร้ับการบันทกึอยา่งถกูตอ้ง 
โดยสอดคลอ้งกับขอ้กําหนดดา้นบัญชแีละบันทกึดา้นล่าง  

D. ความคาดหวงัสําหรบัการจดัการบคุคลทีส่าม 

Eaton หา้มการใหห้รอืรับสนิบนหรอืการจ่ายเงนิเพือ่การทุจรติทางออ้มผ่านตัวแทนทีเ่ป็นบุคคลทีส่าม Eaton 
มโีปรแกรมประเมนิความเสีย่ง การสอบทานการตอ่ตา้นการทุจรติ และการจัดการสัญญา 
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เพือ่บรรเทาความเสีย่งของการทจุรติโดยตัวแทนทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม 
โดยจําเป็นตอ้งปฏบัิตติามโปรแกรมเหลา่นี้เมือ่ทําการเลอืก ทําสญัญา และจัดการตัวแทนทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม  

E. บญัชแีละบนัทกึ  

Eaton 
และตัวแทนทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะตอ้งเก็บรักษาบัญชแีละบันทกึทีถู่กตอ้งและแสดงถงึการทําธรุกรรมถงึหรอืจากบคุคลห
รอืองคก์รใดๆ ทัง้หมดอยา่งเพยีงพอ รวมถงึหน่วยงานรัฐบาล เจา้หนา้ทีข่องรัฐ บรษัิท และพนักงานของบรษัิท 
บัญชแีละบันทกึจะตอ้งถูกเก็บรักษาโดยสอดคลอ้งกับมาตรฐานและกระบวนการทางบัญชภีายในของ Eaton 

F. การละเมดิและการรายงาน 

พนักงานของ Eaton ทีท่ราบถงึการละเมดินโยบายนี้ทีอ่าจเกดิขึน้หรอืทีเ่กดิขึน้จรงิ 
จะตอ้งรายงานการละเมดิดังกล่าวใหแ้กผู่จั้ดการของตนและสํานักงานกํากับดูแลจรยิธรรมและการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ
ทราบ การละเมดินโยบายนี้อาจสง่ผลใหม้กีารลงโทษทางวนัิย ซึง่มโีทษสงูสดุถงึและรวมถงึการเลกิจา้ง พนักงานของ 
Eaton จะไมถู่กลงโทษหรอืตอบโตจ้ากความลา่ชา้ การขาดทุนทางธรุกจิ หรอืผลกระทบอืน่ๆ 
ซึง่เกดิจากการปฏเิสธทีจ่ะละเมดินโยบายนี้ หรอืมสีว่นร่วมในการกระทําการทจุรติ หรอืการรายงานการกระทําดังกลา่ว 

G. คํานยิาม  

“การทจุรติ” คอื การใชอํ้านาจในทางทีผ่ดิเพือ่ประโยชน์สว่นตน  

“สนิบน” หรอื “คา่การทุจรติ” คอื การจ่ายเงนิ การใหเ้งนิใตโ้ต๊ะ หรอืสิง่มคีา่ ทีส่ญัญา มอบให ้
หรอืไดร้ับจากบคุคลหรอืองคก์รเพือ่จูงใจให:้ (ก) ไดร้ับ รักษาไว ้หรอืควบคมุธรุกจิอยา่งไม่ถกูตอ้ง (ข) 
ไดร้ับผลประโยชน์ทางธรุกจิหรอืสว่นตัวทีเ่กนิควรหรอืไมเ่หมาะสม หรอื (ค) 
โนม้นา้วการตัดสนิหรอืการกระทําของบุคคลหรอืองคก์รเพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธห์รอืการดําเนนิการทีต่อ้งการ 
สนิบนหรอืการจ่ายเงนิเพือ่การทจุรติรวมถงึสิง่มคีา่ทีม่อบใหแ้กบ่คุคล หรอืสมาชกิในครอบครัว 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลดังกลา่ว โดยมเีจตนาทจุรติ 
เพือ่สรา้งอทิธพิลต่อการกระทําหรอืการตัดสนิใจทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มของบคุคลนัน้ ตัวอย่างของ “สิง่มคีา่” ไดแ้ก ่
เงนิสด สิง่ทีเ่ทยีบเท่าเงนิสด เชน่ บัตรกํานัล ของขวัญ ความบันเทงิ การเดนิทาง เงนิกู ้การปฏบัิตเิป็นพเิศษ 
การชว่ยเหลอื การบรจิาค รางวัล การชว่ยเหลอืและการเสนอการจา้งงานหรอืการฝึกงาน 
โดยไมคํ่านงึว่ามมีลูคา่เล็กนอ้ยเพยีงใด 

“เงนิใตโ้ตะ๊” คอื สนิบนประเภทหนึง่ 
สิง่นี้เป็นค่าตอบแทนทีผ่ดิจรยิธรรมหรอืผดิกฎหมายซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเงนิทีจ่่ายเพือ่การทําธรุกรรมทีช่อบดว้ยกฎหมา
ย 

“คา่ขม่ขู”่ เป็นคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิจากการคุกคามต่อความปลอดภัยและสขุภาพของบคุคล 
ซึง่เป็นไปเพือ่ปกป้องตนเองหรอืผูอ้ืน่ การจ่ายเงนิในสถานการณ์อืน่ๆ (เชน่ 
เพือ่ตอบสนองต่อการคกุคามของภัยทางเศรษฐกจิหรอืการขาดทนุของธรุกจิ เป็นตน้) ไมถ่อืวา่เป็นค่าขม่ขู่ 

“คา่อํานวยความสะดวก” คอื คา่ใชจ่้าย (มักเป็นจํานวนนอ้ย) 
เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืเร่งการปฏบัิตงิานของเจา้หนา้ทีข่องรัฐทีป่ฏบัิตงิานตามปกตโิดยไม่ตอ้งใชด้ลุยพนิจิใด 
กลา่วใหช้ดัเจนคอื 
คา่อํานวยความสะดวกไม่ไดร้วมถงึคา่ใชจ่้ายทีช่อบดว้ยกฎหมายของคา่ธรรมเนียมทีจ่่ายโดยตรงใหแ้กห่น่วยงานของรัฐ
บาลตามกฎหมายทีบั่งคับใช ้ตารางคา่ธรรมเนียมทีกํ่าหนด หรอืเอกสารราชการอืน่ๆ 

“เจา้หนา้ทีข่องรฐั” คอื ผูท้ีม่ตํีาแหน่งทางกฎหมาย อยูใ่นฝ่ายบรหิาร หรอืการพจิารณาคดใีนทกุประเภทและทุกระดับ 
ไมว่า่ดว้ยการว่าจา้ง แตง่ตัง้ หรอืเลอืกตัง้ ในแผนกหรอืสํานักงานของรัฐบาล หรอืในองคก์รมหาชนระหวา่งประเทศ 
หรอืผูท้ีป่ฏบัิตหินา้ทีส่าธารณะหรอืประจํารัฐเพือ่ หรอืในนามของแผนก ตัวแทน หรอืหน่วยงานของรัฐบาล 
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หรอืองคก์รมหาชนระหว่างประเทศ 
ซึง่รวมถงึเจา้หนา้ทีแ่ละพนักงานของบรษัิททีค่วบคมุหรอืเป็นเจา้ของโดยรัฐบาลเป็นบางสว่นหรอืทัง้หมด (มักเรยีกว่า 
“หน่วยธรุกจิทีป่กครองโดยรัฐ” หรอื “รัฐวสิาหกจิ”) ซึง่รวมถงึพรรคการเมอืง สมาชกิพรรค ผูล้งสมัครรับเลอืกตัง้ 
และสมาชกิแหง่ราชวงศ ์

“องคก์รมหาชนระหวา่งประเทศ” คอื องคก์รระหว่างประเทศทีก่อ่ตัง้ขึน้โดยรัฐบาลหรอืรัฐ ภายใต ้U.S. FCPA, 
UKBA และกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติทีบั่งคับใชอ้ืน่ๆ รวมถงึสถาบันการเงนิระหวา่งประเทศ เชน่ เครอืธนาคารโลก 
(World Bank Group), ธนาคารระหวา่งประเทศเพือ่การบรูณะและพัฒนา (International Bank for Reconstruction 
& Development - IBRD), ธนาคารเพือ่การบรูณะและพัฒนายโุรป (European Bank for Reconstruction & 
Development - EBRD), กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund) และธนาคารพัฒนาเอเชยี 
(Asian Development Bank) และองคก์รระหวา่งรัฐบาล เชน่ สหประชาชาต ิเป็นตน้  

“ตวัแทนทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม” คอื ผูท้ีม่สีว่นร่วมในการดําเนนิธรุกจิใหแ้ก ่หรอืดําเนนิการในนามของ Eaton 
ตัวอยา่งของตัวแทนทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม ไดแ้ก ่ตัวแทน ผูจํ้าหน่าย ทีป่รกึษา นายหนา้ ผูทํ้าสัญญา ซพัพลายเออร ์
และบคุคลทีส่ามประเภทอืน่ๆ ทีดํ่าเนนิธรุกจิใหแ้ก ่หรอืดําเนนิการในนามของ Eaton 
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