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คำจำกัดความ 

1.1 Behn Meyer หมายถึง บริษัทต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต ซึ่งจะรวมถึงช่ือ

ภายใต้ช่ือ Behn Meyer , Intracare  , Nutrivo Ingredients และ Performance Additives  

1.2 คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษัทของ Behn Meyer  

1.3 การให้และรับสินบน หมายถึง การเสนอ การให้สัญญา การให้ การรับ หรือเรียกร้องหาผลประโยชน์อันมิควรจากมูลค่าใด ๆ ก็ตาม 

ที่อาจได้เปรียบในทางการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน โดยตรงหรือโดยอ้อม และโดยไม่คำนึงถึงสถานท่ี ซึ่งละเมิดกฎหมาย หรือเพื่อเป็น

แรงจูงใจหรือให้รางวัลต่อบุคคลที่กระทำการหรือละเว้นการกระทำท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล 

1.4 พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง บุคคลภายนอกซึ่งมีความสัมพันธ์กับ Behn Meyer หรือเป็นผู้ที่ Behn Meyer ตั้งใจว่าจะร่วมทำ

ธุรกิจกับบุคคลผู้นั้น รวมถึงผู้จำหน่าย ผู้จัดหา ผู้รับเหมา ตัวแทน ที่ปรึกษา กิจการร่วมค้า หุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า ตัวแทนจำหน่าย 

ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้คำปรึกษา ผู้กระทำการแทน ตัวกลาง และนักลงทุนของ Behn Meyer  

1.5 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจ ทีแ่ต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีก่ำกบัดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิที่กำหนดมาตรฐานไว ้

1.6 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจ การเงิน ครอบครัว การเมือง หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

แทรกแซงการตัดสินของบุคคลทีฏ่บิัติหน้าที่ให้กับ Behn Meyer ซึ่งนำไปสู่การสญูเสียผลประโยชน์ของ Behn Meyer  

1.7 การทุจริต หมายถึง การได้มา หรือความพยายามที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือธุรกิจ เอารัดเอาเปรียบด้วยวิธีการที่ไม่

เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย การทุจริตแบ่งออกเป็น การทุจริตระดับสูง การทุจริตเพียงเล็กน้อย และการทุจริตเชิงการเมือง ซึ่งขึ้นอยู่กับ

จำนวนเงินท่ีสูญเสียและหน่วยงานท่ีการกระทำการทุจริต การทุจริตอาจรวมถึงการให้และรับสินบน การขูก่รรโชก หรือเงินใต้โต๊ะ  

1.8 ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าของ Behn Meyer 

1.9 กรรมการ หมายถึง สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทของ Behn Meyer และ/หรือไม่ใช่กรรมการตามกฎหมายของ Behn Meyer 

1.10 พนักงาน หมายถึง พนักงานของ Behn Meyer ไม่ว่าจะประจำ ช่ัวคราว หรือภายใต้สญัญา รวมถึงพนักงานทดลองงาน หรอื 

พนักงานฝึกงาน 

1.11 ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเลก็น้อยอย่างไม่เป็นทางการและเปน็การให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ

ดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเรว็ข้ึน โดยไมต่้องอาศัยดลุพินิจของผู้มีอำนาจอนุมตั ิ

1.12  สมาชิกในครอบครัว จะรวมถึงคู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง รวมทั้งบุตรบุญธรรมหรือบตุรเลี้ยง บิดามารดาเลี้ยง หรือพ่ีน้อง

เลี้ยง ลูกพ่ีลูกน้อง ป้า ลุง หลานสาว หลานชาย ปู่ยา่ตายาย หลานหรือบุคคลอื่นใดที่เป็นสมาชิกอยูใ่นครัวเรือนเดียวกันหรือบุคคลที่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ชิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

1.13 ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง หมายถึง ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การต้อนรับ การเดินทาง ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 

1.14 หัวหน้าแผนก หมายถึง ผู้จัดการแผนกที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบแผนกในสังกัด 

1.15 คณะกรรมการบริหารหมายถึง สมาชิกคณะกรรมการของ Behn Meyer AG Holdings 

1.16 กรรมการผู้จัดการ หมายถึง กรรมการผู้จัดการของแต่ละบริษัทของ Behn Meyer  
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1.17 นโยบาย หมายถึง นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต 

1.18 เจ้าหน้าที่รัฐ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งนิติบัญญัติ ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายตุลาการ ไม่ว่าโดยการแต่งตั้ง การเลือกตั้ง การรับ

ตำแหน่ง หรือบุคคลใด ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนขององค์กร

ในประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ  

 

ขอบเขต 

2.1 นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงาน กรรมการ และพันธมิตรทางธุรกิจของ Behn Meyer รวมทั้งสาขาต่าง ๆ ของ Behn Meyer 

โดยบางส่วนของนโยบาย มีผลบังคับใช้ถึงลูกค้าตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ 

2.2 บุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้เมื่อดำเนินการเพื่อ Behn Meyer หรือในนามของ Behn Meyer ทั้งในเวลาทำการ

และนอกเวลาทำงาน 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

3.1 Behn Meyer มุ่งมั่นท่ีจะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ปราศจากการให้และรับสินบน และการทุจริต โดย Behn Meyer ประกาศ

จุดยืนท่ีจะไม่ยอมรับการให้และรับสินบน และการทุจริตของการดำเนินธุรกิจ 

3.2 นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อ  

• แสดงเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต  โดยกำหนดนโยบายไม่ยอมให้และรับสินบนหรือ

กระทำการทุจริต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กำหนดบทลงโทษสำหรับทุกการละเมิดตามกฎระเบียบที่ระบุไว้   

• สร้างความมุ่งมั่นด้วยการแสดงภาวะผู้นำท่ีจะต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต   

• กำหนดหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน กรรมการ และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสืบหา ป้องกัน 

และรายงานผู้กระทำผิด ผู้ต้องสงสัย หรือผู้พยายามให้และรับสินบน และกระทำการทุจริต 

• กำหนดระเบียบปฏิบัติที่เพียงพอสอดคล้องต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต และ

ข้อบังคับอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ 

3.3 พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด - นโยบายนี้ควรพิจารณาไปพร้อมกับข้อกำหนด กระบวนการทำงาน 

ระเบียบปฏิบัติ และนโยบายอื่นๆ ของ Behn Meyer ซึ่งจะรวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแส หลักจรรยาบรรณ และหลักจริยธรรมทาง

ธุรกิจ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ  
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พันธกิจการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต  

4.1 Behn Meyer ไม่ยอมรับการให้และรับสินบนหรือการทุจริตในทุกรูปแบบในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 

โดยไม่คำนึงถึงว่าการกระทำดังกล่าวเป็นที่ยอมรับหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน

การให้และรับสินบน และการทุจริต  

การให้และรับสินบนหรือการทุจริตจะไม่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงว่าการดำเนินธุรกิจนั้นเป็นท่ียอมรับในประเทศ

ต่าง ๆ หรือไม่ก็ตาม 

4.2 ห้ามมิใหพ้นักงาน กรรมการ และพันธมิตรทางธุรกิจของ Behn Meyer จูงใจ ชักชวน รับ จัดหา ให้ข้อเสนอ ให้หรือรับสินบนไม่ว่า

รูปแบบใด ๆ ก็ตาม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศท่ีตนประกอบธุรกิจอยู ่

4.3 พนักงาน กรรมการ หรือพันธมิตรทางธุรกิจจะไม่ถูกลงโทษ ในกรณีที่ท่านปฏิเสธการให้และรับสินบนหรือไม่ยอมรับการทุจริต 

แม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวอาจส่งผลให้ Behn Meyer สูญเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

 

บทลงโทษสำหรับการละเมิดข้อกำหนด 

5.1 พนักงาน กรรมการ หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่กระทำการฝ่าฝืนใด ๆ ต่อกฎหมายที่บังคับใช้ในเรื่องการให้และรับสินบน และการ

ทุจริต ตามนโยบายฉบับนี้ หรือนโยบายอื่นๆ ของ Behn Meyer ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการให้และรับสินบน และการ

ทุจริตอาจอยู่ภายใต้บทลงโทษดังต่อไปนี้ 

• การลงโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดไว้แคเ่พียงการเลิกจ้างสำหรับพนักงาน 

• การยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ 

• การดำเนินคดีความทางแพ่ง สำหรับความสูญเสียใดๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ Behn Meyer 

5.2 นอกจากนี้ Behn Meyer อาจรายงานการฝ่าฝืนใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล หากพิจารณาแล้วเป็นการฝ่าฝืนต่อ

กฎหมาย 
 

คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ 
6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ของ Behn Meyer มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและตรวจสอบการให้

และรับสินบน และการทุจริตของ Behn Meyer 
6.2 ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ มีดังนี ้

• กำกับดูแล การออกแบบ การนำไปใช้งาน และการปรับปรุงแก้ไขระบบการจัดการต่อต้านการให้และรับสินบน 
• การสอบสวน หรือจัดให้มีการสอบสวนพร้อมรายงานการให้และรับสินบนหรือการทุจริต (รวมถึงรายงานการแจ้งเบาะแส) 

โดยองค์กรหรือหน่วยงานอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น 
• แจ้งเตือน ปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้และรับสินบน และการทุจริต 

• ดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ 
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• คอยตรวจสอบการปฏิบัติและทำให้สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการให้และรับสินบน และการ
ทุจริต ของพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ หรือกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจและปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ Behn Meyer 

ตามบทบาทและหน้าท่ีที่พึงกระทำ 
• ประเมินความเสี่ยง ทดสอบ และปรับปรุงการต่อต้านการให้สินบนและกระบวนการทุจริต นโยบาย และระเบียบปฏิบัติงาน

ตามระยะเวลาที่กำหนด 
• ทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานใน Behn Meyer เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่องใด ๆ กับนโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติ 
• ทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับน้ี และนโยบายอื่น ๆ และระเบียบปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส อย่างน้อยทุก  3 

ปี 
• ทำงานร่วมกับหน่วยงานใน Behn Meyer เพื่อใหม้ั่นใจว่า นโยบายและระเบียบปฏิบัตกิารตอ่ต้านการให้และรบัสินบน และ

การทุจริตของ Behn Meyer ได้มีการทบทวนและปรับปรุงทุก 3 ปี 
• ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการให้และรับสินบนและป้องกันทุจริตของ Behn Meyer 

และให้คำแนะนำแก่พนักงานและกรรมการทีก่ำลังเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้และรับสินบน และการ
ทุจริต 
• จัดให้มีการตรวจสอบภายในและภายนอกองค์กรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริตของ 

Behn Meyer และวางกรอบการดำเนินการอย่างน้อยทุก 3 ปี 
• จัดอบรมและสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติให้กับพนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ หรือกรรมการ หากมีความ

จำเป็น และ 

• ทำหนังสือตอบรับ ตอบข้อซักถาม การสอบสวน หรือการตรวจสอบใดๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานรัฐที่มี

หน้าท่ีกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานท่ีต่อต้านการทุจริตตามกฎหมาย ซึ่งมีผลบังคับใช้ต่อ Behn Meyer  

6.3 หากมีข้อซักถาม ข้อกังวลใจ หรือจะต้องมีการรับรองใหเ้ป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติวา่ด้วยการให้และรบัสินบน และการ

ทุจริตของ Behn Meyer สามารถติดต่อคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ผ่านทางอีเมล antibribery@behnmeyer.co.th   
 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

7.1 พนักงาน กรรมการ และพันธมิตรทางธุรกิจ จะต้องปฏิบัติเพื ่อผลประโยชน์สูงสุดของ Behn Meyer แทนที่จะกระทำเพื่อ

ผลประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่สาม (เช่น สมาชิกในครอบครัว ) ในระหว่างทีก่ระทำการแทน Behn Meyer 

7.2  ผลประโยชน์ทับซ้อนที่นำไปสู่ความเสี่ยงในการให้และรับสินบนหรือการทุจริตใด ๆ ก็ตาม พนักงานควรใช้ความระมัดระวังเพื่อ

หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนทีเ่กิดขึ้น หรือทราบว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น หากไม่สามารถหลีกเลี่ยง จะต้องให้คำรับรองเรื่องผลประโยชน์

ทับซ้อนเมื่อใดก็ตามทีเ่กิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น หรือในทันทีที่ทราบ และส่งไปยัง 

• สำหรับพนักงาน : รับทราบยินยอมโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกรรมการสองท่านในบริษัท ฯ นั้น ๆ 

• สำหรับกรรมการผู้จัดการ : รับทราบยินยอมโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริษัท  

• สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ : รับทราบยินยอมโดยคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ  
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7.3 การรับรองในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจะรวมถึง กรณีที่ลูกจ้าง กรรมการ หรือพันธมิตรทางธุรกิจหรือสมาชิกในครอบครัวมี

ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ด้านการเงิน ในกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเป็นทางการกับ Behn Meyer   

7.4 พนักงานสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และกระบวนการขอรับรองว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

จาก Behn Meyer Corporate Intranet และเว็บไซต์ Behn Meyer  

7.5 พันธมิตรทางธุรกิจสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระผูกพันว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการรับรองข้อตกลง 

ได้จากหลักจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ 

 

ค่าอำนวยความสะดวก 

8.1 นโยบายนี้ รวมถึงหลักจรรยาบรรณและหลักจริยธรรมทางธุรกิจของ Behn Meyer โดยห้ามมิให้มีการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก 

ไม่ว่าจะกระทำภายใน / ภายนอกของประเทศไทย แม้ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติที่ยอมรับในประเทศน้ัน ๆ ที่ร่วมดำเนินธุรกิจก็ตาม 

8.2 พนักงาน กรรมการ และพันธมิตรทางธุรกิจ ควรคำนึงถึงข้อยกเว้นที่มีข้อจำกัด เมื่อมีการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก ตามเกณฑ์การพิจารณาจาก 

Behn Meyer  ทั้งนี้จะได้รับอนุญาตในกรณีที่จำเป็นต่อการปกป้องชีวิต สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย หรืออิสรภาพของบุคคล  ในกรณีดังกล่าว ค่า

อำนวยความสะดวกจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ใหร้ับทราบทันท ี

8.3 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ จะบันทึก และเก็บบันทึก การจ่ายค่าอำนวยความสะดวกตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการกำกับ

ดูแลและตรวจสอบ ฯ จะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงและสง่ต่อเรื่องไปยังคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งยังจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้จ่ายค่าอำนวย

ความสะดวก ในการยื่นรายงานต่อหน่วยงานรัฐท่ีกำกับดูแล 

 

ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การต้อนรับ การเดินทาง ส่วนลด และผลประโยชน์อื่น ๆ  

9.1 Behn Meyer บังคับใช้นโยบายต่อต้านการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง Behn Meyer ตระหนักดีว่าบางสถานการณ์

นั้นของขวัญและการเลี้ยงรับรองอาจยอมรับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจตจำนงทีไ่ด้แจกแจงต่อ Behn Meyer ดังนั้นการเสนอ การให้ หรือการ

รับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง จึงควรดำเนินการตามนโยบายนี้ หลักจรรยาบรรณและหลักจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายของ Behn 

Meyer บังคับใช้กับการให้และรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ของพนักงานหรือกรรมการตามตำแหน่งและหน้าที่การงาน ทั้งนอก

เวลาทำงานหรือระหว่างวันหยุดประจำปี ไม่ว่าจะเป็นการให้และการรับจากบุคคลใด ๆ ที่ Behn Meyer มีการติดต่อทางธุรกิจใน

ปัจจุบันหรือในอนาคต 

9.2 พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าควรทำให้แน่ใจว่าตนเองได้ตระหนักถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ของ Behn Meyer ที่เกี่ยวข้องกับ

ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะรวมถึงกรณีที่มีการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองแก่พนักงานหรือกรรมการ และในกรณีที่บคุคล

เหล่านั้นได้รับของขวัญและการเลี้ยงรับรองโดยตำแหน่งหน้าท่ีในฐานะของพันธมิตรทางธุรกิจของ  Behn Meyer 

9.3 ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (รวมถึงการกระทำโดย สมาชิกในครอบครัว

ของพนักงาน กรรมการ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือลูกค้า) ที่ส่งผลหรืออาจมีผล ต่อวัตถุประสงค์และการตัดสินใจการทำธุรกิจอย่างเป็น
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ธรรม ทั้งนี้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่มีชี้นำต่อการตัดสินใจการทำธุรกิจ มักจะเป็นสิ่งที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยหรือเกินขอบเขตตาม

มารยาทของธุรกิจหรือเกินระเบียบแบบแผนมาตรฐานในการทำธุรกิจ 

9.4 สิ่งต่อไปนี้ควรยึดถือหรือพิจารณาเมื่อจัดเตรียมการเดินทางหรือการต้อนรับ 

(ก) ควรจัดเตรียมการเดินทางและการต้อนรับที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในระดับบริษัทต่อบริษัท 

(ข) ค่าใช้จ่ายควรจะสมเหตุสมผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของการเดินทาง เช่นท่ีพัก เที่ยวบิน และอาหารที่เหมาะสม 

(ค) บริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่ควรแบกรับภาระของการท่องเที่ยวหรือการเดินทางที่เพ่ิมเติมมา 

(ง) หากเป็นไปได้ จะต้องแจ้งข้อมูลกำหนดการเดินทางให้กันและกันทราบล่วงหน้าและสามารถยืดหยุ่นได้ 

(จ) ต้องได้รับการอนุมัติจาก หัวหน้าแผนกในสังกดัและกรรมการผู้จัดการก่อน จึงสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ 

(ฉ) ในกรณีที่ Behn Meyer เป็นผู้สนับสนุนการเดินทาง พนักงานควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่า Behn Meyer มิได้

ชำระเงินนั้นให้กับบุคคลที่สาม ไม่ว่ารายใดก็ตามที่ไม่มีสิทธ์ิในการเดินทางนั้น 

9.5 Behn Meyer กำหนดให้มีกิจกรรมทางสังคมหรือสันทนาการ เช่น การเล่นกอล์ฟหรือร้องคาราโอเกะร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

รวมทั้งลูกค้าหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลกูค้า ไม่ควรเกิดบ่อยครั้ง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติลว่งหน้าจากกรรมการหรอื

กรรมการผู้จัดการ 

9.6 การแจกอั่งเปาหรือเงินของขวัญตามประเพณีให้กับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือสมาชิกในครอบครัว ควรให้เนื่องในโอกาส

พิเศษหรืองานเฉลิมฉลองพิเศษเท่าน้ัน มูลค่าของเงินอั่งเปาควรเป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคมที่พิจารณาตามสถานท่ีและโอกาส 

9.7 ห้ามมิใหม้ีการขอใหย้ืมและขอยืมเงินอย่างเคร่งครัดใน Behn Meyer ดังกรณีต่อไปนี ้

(ก) พนักงาน/กรรมการ เป็นผู้ยืมเงินพันธมิตรทางธุรกิจ ( ยกเว้นสถาบันทางการเงินที่มใีบอนุญาต ) และ 

(ข) การกู้ยืมเงินระหว่างผู้บังคับบัญชา/พนักงานผู้ภายใต้บังคับบัญชา/กรรมการ ใน Behn Meyer 

9.8 ของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่เป็นครั้งคราวหรือมีมูลค่าไม่สูงมาก ควรมีมูลค่าตามการยอมรับได้ในข้อ 9.9  ของขวัญระหว่างการ

จัดกิจกรรม ของขวัญในช่วงเทศกาลหรือโอกาสพิเศษและของขวัญจากการปฏบิัติหน้าที่ทางสงัคม การเลี้ยงอาหาร และการเลี้ยงรับรอง

ที่มีมูลค่าสมเหตุสมผล จะได้รับยินยอมให้มีการรบัหรอืการมอบให้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รบัการอนุมัติหรอืต้องแจ้งให้ทราบใด ๆ เพิ่มเตมิ 

ทั้งนี้ในนามของ Behn Meyer ตระหนักดีว่ามูลค่าของของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมทางสังคมที่อาจแตกต่างกันไปตาม

โอกาสและตำแหน่งหน้าที่การงานของผู้รับ 

9.9 Behn Meyer กำหนดไว้ว่าจะต้องมีการแจ้งและแจกแจง เมื่อมีการให้และรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าสูง

กว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายที่ว่าด้วยการให้และรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง การแจ้งดังกล่าวควรทำผ่านแบบฟอร์มการแจ้ง

ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง โดยส่งต่อไปยังหัวหน้าแผนกและคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ อย่างไรก็ตาม แบบฟอร์ม

การแจ้งของขวัญหรือแบบฟอร์มการแจ้งการเลี้ยงรับรองไม่จำเป็นต้องใช้ หากพนักงานหรือกรรมการ ได้ใช้แอปพลิเคชันการเบิกเงินค่า

สวัสดิการสำหรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สำหรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่ได้รับพนักงานและกรรมการควรตระหนักถึง

จำนวนวงเงินตามนโยบายของ Behn Meyer เมื่อให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง 
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9.10 เมื่อได้รับตามคำร้องขอ คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ มีหน้าที่บันทึกรายการของขวัญและการเลี้ยงรับรอง และ

ประเมินถึงความเหมาะสม โดยคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ควรกำหนดความเหมาะสมของของขวัญและการเลี้ยงรับรอง 

และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการบริษัท ให้รับทราบถึงกรณีที่การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองมีความ

เสี่ยงอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเป็นการชี้นำวัตถุประสงค์และการตัดสินใจในการทำธุรกิจอย่างเป็นธรรม และในกรณีทีเ่ห็นควรว่า

เหมาะสม กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ตัดสินใจ 

9.11 การขออนุมัติล่วงหน้าจากหัวหน้าแผนกหรือกรรมการในสังกัด หรือคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ในกรณีที่คาดไว้ว่า

จะต้องมีการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือไปจากขอบเขตที่ได้รับอนุญาต (ตามที่กล่าวถึงในข้อที่ 9.9 

ข้างต้น)  

9.12 พนักงานหรือกรรมการที่ได้รับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ที่สามารถแบ่งปันได้ (เช่น กระเช้าของขวัญ ) ควรแจกจ่ายและ

แบ่งปันไปยังพนักงานและกรรมการของ Behn Meyer 

9.13 การให้ของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง ไม่ควรที่จะถูกส่งหรือรับ หรือจัดขึ้นในทีพ่ักอาศัยของพนักงานหรือกรรมการ ของขวัญใด ๆ 

ที่จัดส่งสถานที่พักอาศัยของพนักงานหรือกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานหรือกรรมการของ Behn Meyer ก็ควรที่จะต้อง

นำส่งมายังสถานท่ีตั้งของ Behn Meyer และแจ้งให้คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ให้รับทราบ ทั้งนี้ พันธมิตรทางธุรกจิที่

ได้รับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ณ ที่พักอาศัยในฐานะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ Behn Meyer ก็จะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการ

ได้รับของขวัญและการเลี้ยงรับรองดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ  

9.14 เมื่อมีข้อสงสัย ให้ขอคำแนะนำและคำชี้แจงจากคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ 

 

การบริจาคและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน 

10.1 การบริจาคและการเป็นผู้ให้การสนับสนุนจะประกอบไปด้วยการสมทบทุนเพื่อการกุศลและการจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคม   

10.2 การบริจาคและการเป็นผู้ให้การสนับสนุนของ Behn Meyer แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงองค์กรการกุศล มูลนิธิ หน่วยงานหรือ

องค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม ทุนการศึกษา ควรปฏิบัติตามนโยบายการบริจาคและการเป็นผู้ให้การสนับสนุนของ Behn Meyer  และ

แผนกการเงินมีหน้าที่ควบคุมให้เป็นไปตามนโยบาย 

10.3 ในการบริจาคหรือการเป็นผู้ให้การสนับสนุน ในนามของ Behn Meyer สิ่งที่ควรรับทราบคือ 

• ควรมีวัตถุประสงค์และเหตุผลที่แท้จริงในการบริจาคหรือการให้การสนับสนุน 

• ควรมีเอกสารการร้องขอหรือสื่อสารให้รับทราบถึงการบริจาคหรือการให้การสนับสนุน 

• ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าแผนกในสังกัดโดยตรง รวมถึงการแจ้งการบริจาคหรือการให้การสนันสนุนต่อกรรมการผู้จัดการ 

• แผนกการเงินควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการบริจาคหรอืการให้การสนับสนุนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

ได้ การบริจาคหรือการให้การสนับสนุนไม่ควรเป็นไปลกัษณะการประกวดราคาหรือประมลูราคาระหว่าง Behn Meyer กับผู้รับบริจาค

และการได้รับการสนับสนุน หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขลักษณะการประกวดราคาหรือประมูลราคา ใหร้ายงานต่อกรรมการผู้จัดการ 
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• ต้องมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคดังกล่าวสอดคล้องตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการ

บริจาคหรือการให้การสนันสนุน 

• หลักฐานการบริจาคและการให้การสนับสนุนควรลงบันทึกของ Behn Meyer  

10.4 ข้อสงสัยหรือประเด็นที่น่ากังวลใด ๆ ในระหว่างหรือหลัง การขอบริจาคหรือการขอการสนันสนุน ควรบันทึกและส่งต่อให้

คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ เพื่อดำเนินการต่อไป 

10.5 ห้ามมิให้จ่ายเงินสนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือพรรคการเมืองในนามของ Behn Meyer โดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท 

 

กำไรในทางลับ การจ่ายเงิน หรือส่วนลด 

11.1 ค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียมของผู้แนะนำ ส่วนลด หรือการชำระเงินหรือผลประโยชน์อื่นที่คล้ายคลึง ให้เป็นตามเงื่อนไขตาม

สัญญาการจ้างงานที่ตกลงไว้กับ Behn Meyer หรือข้อกำหนดในการว่าจ้างพันธมิตรทางธุรกิจ หรือนโยบายและระเบียบปฏิบัติภายใน

องค์กรซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ หัวหน้าแผนก 

11.2 การจ่ายเงินดังกล่าวจะต้องถูกจัดเก็บไว้เป็นบันทึกท่ีถูกต้องซึ่งได้รับการเก็บรักษาโดยแผนกการเงิน  

11.3 ห้ามมิให้พนักงาน กรรมการ และพันธมิตรทางธุรกิจแสวงหาผลกำไรในทางลับใดๆ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ให้กับ Behn Meyer หรือโดยอาศัยการแสวงหาส่วนลดในทางลับจากผลิตภัณฑข์อง Behn Meyer ให้กับบุคคลภายนอก ไม่ว่ารายใดก็

ตาม เช่น สมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้ Behn Meyer จะถือว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการทุจริต โดยเป็นการกระทำผิดต่อหน้าที่ที่

จะต้องปฏิบัติต่อ Behn Meyer   

 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

12.1 การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารจัดการได้โดย 

หัวหน้าแผนก 

12.2 พนักงานจะต้องยึดถือในหลักการควบคุมของ Behn Meyer ดังต่อไปนี้ 

• การสอบทานทางธุรกิจ ต้องดำเนินการโดย หัวหน้าแผนก เพื่อให้แน่ใจว่าพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสมที่สุดจะได้รับการ

คัดเลือก 

• สำหรับโครงการใหญ่หรือโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ การสอบทานทางธุรกิจจะต้องรวมถึงการตรวจสอบว่าพันธมิตรทาง

ธุรกิจมีการควบคุมเรื่องการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริตอย่างเหมาะสม และพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเข้ารับการ

คัดเลือกนั้นมิได้กระทำผิดหรือถูกกล่าวหาว่ามีการให้และรับสินบนหรือกระทำการทุจริต  

•บุคคลทีด่ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน Behn Meyer จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบและตรวจติดตามการดำเนินงานตามระยะเวลาที่

กำหนดไว้ และ  
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•กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องได้รับการดำเนินการโดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และปราศจากซึ่งอคติ ซึ่ง

บุคคลใดท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการคัดเลือก  

 

ข้อตกลงกับบุคคลภายนอก 

13.1 การดำเนินการกับบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล พันธมิตรทางธุรกิจ หรือลูกค้า จะต้องใช้วิธีการที่โปร่งใส เท่า

เทียม และปราศจากซึ่งการชี้นำจากภายนอก  

13.2 ดังที่กล่าวมาข้างต้น แผนกที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างใน Behn Meyer จะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัด

จ้างให้กับ Behn Meyer 

13.3 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจแลว้ แผนกที่เกี่ยวข้องใน Behn Meyer ก็จะต้องตรวจติดตามพันธมติร

ทางธุรกิจ ธุรกรรม หรือโครงการตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่ามีการให้และรับสินบน และมีการทุจริตหรือไม่  

13.4 พนักงานควรที่จะติดต่อสื่อสารและเข้าประชุมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นตัวแทนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธมิตรทาง

ธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมศุลกากร หรือกรมส่งเสริมสิ่งแวดลอ้ม 

หากเป็นไปได้ พนักงานควรที่จะได้รับข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล  

13.5 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริตตามพันธสัญญาระหว่าง Behn Meyer และพันธมิตร

ทางธุรกิจ ดังนั้นพันธมิตรทางธุรกิจได้รับการคาดหวังให้ร่วมมือกับ Behn Meyer ดังต่อไปนี้ 
• ร่วมกันสร้างจุดยืน ค่านิยม และมาตรฐานการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริตของ Behn Meyer เมื่อพันธมิตร

ทางธุรกิจเป็นผู้กระทำแทนหรือกระทำการในนามของ Behn Meyer 
• ให้ความร่วมมือกับ Behn Meyer สำหรับการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกระบวนการควบคุมต่อต้านการให้และ
รับสินบน 

• อ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของ Behn Meyer ที่เกี่ยวข้องการต่อต้านการให้และรับสินบน และการ
ทุจริต รวมถึงหลักจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ 

• แจ้งให้ทราบถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นกับ Behn Meyer ทันทตี่อคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ 
• ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งภายในและภายนอกของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการให้และรับสินบน และการทุจริต ที่มีผล

บังคับใช้ตามกฏหมายหรือส่งผลต่อ Behn Meyer 
• แจ้งเบาะแสและเปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้น หรือเบาะแสที่มีความพยายาม หรือสงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนการควบคุมการใหแ้ละรบั

สินบน และการทุจริตของ Behn Meyer 
• บันทึกรายงานหรือข้อมูลที่ได้สื่อสารกับหน่วยงานรัฐ หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม อย่างถูกต้องและทำข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน เมื่อเป็นตัวแทนของ Behn Meyer 
• ออกแบบและสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมภายในองค์กรเพื่อจัดการและป้องกันมิให้มีการ ให้และรับ

สินบน และการทุจริต รวมทั้งมีนโยบาย/การประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการต่อต้านการให้และรับสินบน และ 
• สื่อสารข้อกำหนดเรื่องการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริตของ Behn Meyer ให้กับพนักงานและตัวแทนของ

พันธมิตรทางธุรกิจ 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Page 10 
 

Behn Meyer & Co. (T) Limited 
Behn Meyer Chemicals (T) Co., Ltd. 
Behn Meye Agricare (Thailand) Co., Ltd. 
70/1 Liap Khlong  Mon Road, Tubyao, 
Ladkrabang, Bangkok, 10520 

บริษัท เบ็นไมเยอร์ แอนด์ โก (ประเทศไทย) จ ำกดั       
บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จ ำกดั 
บริษัท เบ็นไมเยอร์ อกริแคร์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
70/1 ถ.เลยีบคลองมอญ แขวงทบัยำว  
เขตลำดกระบงั กทม. 10520 

Tel:  +66 (0) 2327 9800 
Fax: +66 (0) 2360 6070 
        +66 (0) 2360 6194 
      

Info@behnmeyer.co.th 
www.behnmeyer.com 

13.6 พันธมิตรทางธุรกิจอาจได้รับการตรวจสอบ ตรวจติดตาม และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการสอบทานทางธุรกิจ ตามดุลพินิจของ 
Behn Meyer  ซึ่งจะรวมถึงการประเมินธุรกรรมและโครงการก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงก่อนทีจ่ะลงนามในข้อตกลง

จัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ พันธมิตรทางธุรกิจจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ตรวจติดตาม และประเมินตามที่กล่าวมา
ไม่ว่า Behn Meyer จะเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเองหรือแต่งตั้งให้บุคคลใดดำเนินการแทน 

 
การสรรหา การเลื่อนตำแหน่ง ค่าตอบแทน และการบริหารจัดการบุคลากร 

14.1 การบริหารจัดการบุคลากร คณะกรรมการบริษัท ต้องมั่นใจว่า 
• เงินเดือน การเพิ่มเงินเดือน การให้โบนัส สิ่งจูงใจ หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ต้องได้รับการตัดสินอย่างยุติธรรม โปร่งใสและ

เป็นอิสระ 
• มีการประเมินท่ีเหมาะสมก่อนที่จะปรับตำแหน่งหรือย้ายหน่วยงานท่ีสังกัด เพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเหมาะสม 

และ 
• มีกระบวนการทางวินัยอันเนื่องมาจากการละเมิดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือ ข้อกำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน โดยมีการ

จัดการอย่างโปร่งใส 
 

14.2 การสรรหาพนักงาน มีการดำเนินการตามนโยบาย กระบวนจัดการภายใน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาของ 

Behn Meyer และบริหารจัดการโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า 
• ได้มีการตรวจสอบภูมิหลังของผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการทวนสอบของ Behn Meyer เพื่อให้แน่ใจ

ว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดต่อการปฏิบัติหน้าที่และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบนหรือ
การทุจริต ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม  

•กระบวนการสรรหาพนักงานต้องมีความเป็นอิสระ โดยจะต้องมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทราบใน
กระบวนการสรรหาและได้รับการแก้ไขล่วงหน้า และ  

•มีการแจ้งให้ทราบถึงผลประโยชน์ทับซ้อนหรือปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น ในระหว่างการคัดเลือกพนักงานใหม่ และได้รับการ
แก้ไขและ/หรือจัดการก่อนที่จะมีการว่าจ้างพนักงาน  

 
การแจ้งเบาะแส 

15.1 Behn Meyer มีนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งได้ประกาศไว้ที่ Behn Meyer Corporate Intranet และเว็บไซต์ Behn Meyer 

หากพบข้อสงสัย หรือความพยายาม หรือการกระทำใด ๆ ที่จะละเมิดต่อนโยบายฉบับนี้ หรือนโยบายอื่น ๆ และระเบียบปฏิบัติของ 

Behn Meyer ที่เกี่ยวข้องกับการให้และรับสินบน และการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสต่อ Behn Meyer ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการ

แจ้งเบาะแส 

15.2 รายงานการแจ้งเบาะแสที่ได้รับมาจะต้องได้รับการพิจารณาและสืบสวนข้อเท็จจริงเท่าที่จะทำได้ตามข้อมูลที่ได้รับ 

15.3 พนักงาน กรรมการ พันธมิตรทางธุรกิจของ Behn Meyer จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการกำกบัดูแลและตรวจสอบ ฯ ผ่านทาง

อีเมล antibribery@behnmeyer.co.th และ/หรือ whistleblower@behnmeyer.co.th   
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การแจ้งเบาะแสมีกรณีดังต่อไปนี้ 

• พบว่ามีการให้หรือรับสินบนหรือการทุจริตที่เกิดขึ้น ต้องสงสัย หรือความพยายามใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนพัวพัน

หรือเป็นไปได้ว่าจะเกี่ยวพันถึง Behn Meyer หรือ 

• การละเมิดหรือพบช่องโหว่ในการควบคุมการต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการทุจริตของ Behn Meyer 

15.4  Behn Meyer สนับสนุนให้บุคคลอื่น รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ เข้าถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส ในกรณีพบเหตุการณ์การให้และรับ

สินบนหรือการทุจริต หรือต้องสงสัย หรือมีความพัวพันสำหรับการให้และรับสินบนหรือการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ Behn Meyer หรือ

การฝ่าฝืนใด ๆ หรือพบช่องโหว่ของการควบคุมการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต 

 
การควบคุมทางการเงิน 

16.1 Behn Meyer มีมาตรการควบคุมในเรื ่องการเงิน เพื่อสืบหาและป้องกันการให้และรับสินบน และการทุจริตที่เกิดขึ ้นอย่าง

เหมาะสม 

16.2 แผนกการเงินมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการชำระเงินรวมทั้งดำเนินการทวนสอบ เพื่อทำให้แน่ใจว่ามิได้มีการชำระเงินอย่างไม่

เหมาะสมหรือได้รับการอนุญาตในนามของ Behn Meyer  ดังนั้นแผนกการเงินควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้  

• การจ่ายชำระเงินต้องได้รับการอนุมัติจาก หัวหน้าแผนก กรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ  

• กำหนดสิทธ์ิอนุมัติอย่างเหมาะสมสำหรับการจ่ายชำระเงิน 

• กำหนดผู้ลงนามอนุมัติมากกว่าหน่ึงท่านสำหรับธุรกรรมบางรายการ 

• การแบ่งแยกหน้าท่ีและอำนาจอนุมัติการจ่ายชำระเงินหรือธุรกรรมการเงิน ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติที่เหมาะสม 

• ธุรกรรมการใช้จ่ายหรือการขอเบิกเงินดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ต้องกำหนดขอบเขตวงเงินในระดับพนักงานและกรรมการ 

• เอกสารแสดงหลักฐานการทำธุรกรรมที่เหมาะสม เช่น ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ ข้อตกลงหรือสัญญา 

• ความเหมาะสมของการใช้จ่ายหรือการขอเบิกเงินที่เกี่ยวกับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองบางประเภทอาจไม่ได้รับการ

อนุมัติจาก Behn Meyer   

 

การฝึกอบรมและการสื่อสาร 

17.1 Behn Meyer ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสอบ เพื่อทำให้มั่นใจว่าทุกคนท่ีกระทำการแทน จะต้องตระหนักถึงจุดยืนต่อ

การให้และรับสินบน และการทุจริต ตลอดจนภาระผูกพันที่ติดตามมา ดังนั้นนโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการให้และรับ

สินบนของ Behn Meyer จะควรสื่อสารในลักษณะดังต่อไปนี้ 

• แจ้งให้ทราบระหว่างกระบวนการสรรหาพนักงานซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสัมภาษณ์ 

• ในระหว่างการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

• เมื่อมกีารสร้างปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจ และ 

• ในช่วงเวลาของแผนที่กำหนด  โดยผ่านทางอีเมล โปสเตอร์ จดหมาย และการประชุม และกำหนดไว้ในวาระการประชุม 
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17.2 พนักงานและกรรมการต้องสามารถเข้าถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติผ่านทาง Behn Meyer Corporate Intranet อีกทั้ง

พนักงานต้องอ่านและทำความคุ้นเคยกับเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งฉบับท่ีมีการแก้ไข 

17.3 การฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการให้และรับสินบนของ Behn Meyer จะต้องดำเนินการเป็น

ประจำ คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ จะต้องจัดการฝึกอบรมภาคบังคับให้แก่พนักงานและกรรมการ โดยเนื้อหาของการ

ฝึกอบรมควรนำประเด็นที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงในหัวข้อการให้และรับสินบน และการทุจริต ที่เป็นตามรอบระยะเวลาที่

กำหนดไว้ในแผนการฝึกอบรม 

 
การเก็บรักษาบันทึกที่เหมาะสม 

18.1 Behn Meyer ต้องการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และเชื่อถือได้ เอกสารของ Behn Meyer ควรได้รับการเก็บรักษาโดย

แผนกทีด่ำเนนิธุรกิจนั้น ๆ หรือเก็บรักษาให้เป็นตามระเบียบปฏบิัติที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ  ขั้นตอน

ดังกล่าวทำให้แน่ใจว่าบันทึกถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย ถูกต้อง และสามารถเข้าถึงได้ 

18.2 เอกสารและบันทึกจะต้องเก็บรักษาโดยแผนกที่หน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

• นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต กระบวนการทำงาน และระเบียบปฏิบัติ 

• ข้อตกลงและคำรับรองทางจริยธรรม เช่น หลักจริยธรรมด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือหลักจริยธรรมในเรื่องของขวัญและ

การเลี้ยงรับรอง 

• รายงานการแจ้งเบาะแส 

• เอกสารการสอบสวนข้อเท็จจริง 

• การตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน 

• รายงานการทวนสอบการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต 

• เอกสารการฝึกอบรมและการสื่อสาร รวมถึงบันทึกการฝึกอบรม และ 

• ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน การอนุมัติ รายงานการประชุม และเอกสารใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการชำระเงิน 

18.3 เอกสารบางอย่างที่เป็นความลับ เช่นรายงานการแจ้งเบาะแสควรถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่เป็นความลับและปลอดภัยซึ่งเข้าถึงได้

เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบ 

 

การปรับปรุงและการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

19.1 แต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ทางธุรกิจต่างๆ ใน Behn Meyer มีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวน ติดตามอย่างต่อเนื่อง และ

นำเสนอการปรับปรุงนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยงานตน ทั้งนี้ ข้อมูลปัจจุบันใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กับนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ควรได้รับการบันทึกและจัดเก็บไว้ การปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย

คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ   



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Page 13 
 

Behn Meyer & Co. (T) Limited 
Behn Meyer Chemicals (T) Co., Ltd. 
Behn Meye Agricare (Thailand) Co., Ltd. 
70/1 Liap Khlong  Mon Road, Tubyao, 
Ladkrabang, Bangkok, 10520 

บริษัท เบ็นไมเยอร์ แอนด์ โก (ประเทศไทย) จ ำกดั       
บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จ ำกดั 
บริษัท เบ็นไมเยอร์ อกริแคร์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
70/1 ถ.เลยีบคลองมอญ แขวงทบัยำว  
เขตลำดกระบงั กทม. 10520 

Tel:  +66 (0) 2327 9800 
Fax: +66 (0) 2360 6070 
        +66 (0) 2360 6194 
      

Info@behnmeyer.co.th 
www.behnmeyer.com 

19.2 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ต้องทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการให้และรับสินบน และการ

ทุจริต ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด กล่าวคือการทบทวนนโยบายอย่างน้อยทุก 3 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าการทบทวนนั้นครอบคลุมถึงการ

เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตามกฎหมายของประเทศไทย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องต่อแนวทางปฏิบัติของ Behn Meyer 

 

ข้อเสนอแนะ 

20.1 Behn Meyer สนับสนุนข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงต่อนโยบายนี้และแนวทางการควบคุมการต่อต้านการให้และรับสินบน 

และการทุจริต นโยบายอื่น ๆ  และระเบียบปฏิบัติ  ทั้งนี้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงใด ๆ สามารถสื่อสารมายังคณะกรรมการกำกับ

ดูแลและตรวจสอบ ฯ ผา่นทางอีเมล ที ่antibribery@behnmeyer.co.th 

 

นโยบายนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วในวันท่ีดังต่อไปนี้ 

เวอร์ชัน 1: 16 ธันวาคม 2021 

mailto:antibribery@behnmeyer.co.th
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นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต   

( สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า ) 
สารบัญ 

คำจำกัดความ..............................................................................................................................................................................1 
ขอบเขต.......................................................................................................................................................................................2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย..........................................................................................................................................................2 
พันธกิจการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจรติ …….......................................................................................................3 
บทลงโทษสำหรับการละเมิดข้อกำหนด   ………..........................................................................................................................3 
คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ .................................................................................................................................3 
ผลประโยชน์ทับซ้อน....................................................................................................................................................................4 
ค่าอำนวยความสะดวก…..............................................................................................................................................................5 
ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การต้อนรับ การเดินทาง ส่วนลด และผลประโยชน์อื่น ๆ  …………………………………………….............5 
การบริจาคและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน...................................................................................................................................7 
กำไรในทางลับ การจ่ายเงิน หรือสว่นลด  ……............................................................................................................................8 
การจัดซื้อจดัจ้าง   …………..........................................................................................................................................................8 
ข้อตกลงกับบุคคลภายนอก………………........................................................................................................................................9 
การสรรหา การเลื่อนตำแหน่ง ค่าตอบแทน และการบริหารจัดการบุคลากร ...........................................................................10 
การแจ้งเบาะแส.........................................................................................................................................................................10 
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คำจำกัดความ 

1.1 Behn Meyer หมายถึง บริษัทต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต ซึ่งจะรวมถึงช่ือ

ภายใต้ช่ือ Behn Meyer , Intracare  , Nutrivo Ingredients และ Performance Additives  

1.2 คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษัทของ Behn Meyer  

1.3 การให้และรับสินบน หมายถึง การเสนอ การให้สัญญา การให้ การรับ หรือเรียกร้องหาผลประโยชน์อันมิควรจากมูลค่าใด ๆ ก็ตาม 

ที่อาจได้เปรียบในทางการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน โดยตรงหรือโดยอ้อม และโดยไม่คำนึงถึงสถานท่ี ซึ่งละเมิดกฎหมาย หรือเพื่อเป็น

แรงจูงใจหรือให้รางวัลต่อบุคคลที่กระทำการหรือละเว้นการกระทำท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล 

1.4 พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง บุคคลภายนอกซึ่งมีความสัมพันธ์กับ Behn Meyer หรือเป็นผู้ที่ Behn Meyer ตั้งใจว่าจะร่วมทำ

ธุรกิจกับบุคคลผู้นั้น รวมถึงผู้จำหน่าย ผู้จัดหา ผู้รับเหมา ตัวแทน ที่ปรึกษา กิจการร่วมค้า หุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า ตัวแทนจำหน่าย 

ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้คำปรึกษา ผู้กระทำการแทน ตัวกลาง และนักลงทุนของ Behn Meyer  

1.5 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจ ทีแ่ต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีก่ำกบัดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิที่กำหนดมาตรฐานไว ้

1.6 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจ การเงิน ครอบครัว การเมือง หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

แทรกแซงการตัดสินของบุคคลทีฏ่บิัติหน้าที่ให้กับ Behn Meyer ซึ่งนำไปสู่การสญูเสียผลประโยชน์ของ Behn Meyer  

1.7 การทุจริต หมายถึง การได้มา หรือความพยายามที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือธุรกิจ เอารัดเอาเปรียบด้วยวิธีการที่ไม่

เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย การทุจริตแบ่งออกเป็น การทุจริตระดับสูง การทุจริตเพียงเล็กน้อย และการทุจริตเชิงการเมือง ซึ่งขึ้นอยู่กับ

จำนวนเงินท่ีสูญเสียและหน่วยงานท่ีการกระทำการทุจริต การทุจริตอาจรวมถึงการให้และรับสินบน การขูก่รรโชก หรือเงินใต้โต๊ะ  

1.8 ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าของ Behn Meyer 

1.9 กรรมการ หมายถึง สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทของ Behn Meyer และ/หรือไม่ใช่กรรมการตามกฎหมายของ Behn Meyer 

1.10 พนักงาน หมายถึง พนักงานของ Behn Meyer ไม่ว่าจะประจำ ช่ัวคราว หรือภายใต้สญัญา รวมถึงพนักงานทดลองงาน หรอื 

พนักงานฝึกงาน 

1.11 ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเลก็น้อยอย่างไม่เป็นทางการและเปน็การให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ

ดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเรว็ข้ึน โดยไมต่้องอาศัยดลุพินิจของผู้มีอำนาจอนุมตั ิ

1.12  สมาชิกในครอบครัว จะรวมถึงคู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง รวมทั้งบุตรบุญธรรมหรือบตุรเลี้ยง บิดามารดาเลี้ยง หรือพ่ีน้อง

เลี้ยง ลูกพ่ีลูกน้อง ป้า ลุง หลานสาว หลานชาย ปู่ยา่ตายาย หลานหรือบุคคลอื่นใดที่เป็นสมาชิกอยูใ่นครัวเรือนเดียวกันหรือบุคคลที่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ชิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

1.13 ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง หมายถึง ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การต้อนรับ การเดินทาง ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 

1.14 หัวหน้าแผนก หมายถึง ผู้จัดการแผนกที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบแผนกในสังกัด 

1.15 คณะกรรมการบริหารหมายถึง สมาชิกคณะกรรมการของ Behn Meyer AG Holdings 

1.16 กรรมการผู้จัดการ หมายถึง กรรมการผู้จัดการของแต่ละบริษัทของ Behn Meyer  
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1.17 นโยบาย หมายถึง นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต 

1.18 เจ้าหน้าที่รัฐ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งนิติบัญญัติ ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายตุลาการ ไม่ว่าโดยการแต่งตั้ง การเลือกตั้ง การรับ

ตำแหน่ง หรือบุคคลใด ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนขององค์กร

ในประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ  

 

ขอบเขต 

2.1 นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงาน กรรมการ และพันธมิตรทางธุรกิจของ Behn Meyer รวมทั้งสาขาต่าง ๆ ของ Behn Meyer 

โดยบางส่วนของนโยบาย มีผลบังคับใช้ถึงลูกค้าตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ 

2.2 บุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้เมื่อดำเนินการเพื่อ Behn Meyer หรือในนามของ Behn Meyer ทั้งในเวลาทำการ

และนอกเวลาทำงาน 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

3.1 Behn Meyer มุ่งมั่นท่ีจะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ปราศจากการให้และรับสินบน และการทุจริต โดย Behn Meyer ประกาศ

จุดยืนท่ีจะไม่ยอมรับการให้และรับสินบน และการทุจริตของการดำเนินธุรกิจ 

3.2 นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อ  

• แสดงเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต  โดยกำหนดนโยบายไม่ยอมให้และรับสินบนหรือ

กระทำการทุจริต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กำหนดบทลงโทษสำหรับทุกการละเมิดตามกฎระเบียบที่ระบุไว้   

• สร้างความมุ่งมั่นด้วยการแสดงภาวะผู้นำท่ีจะต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต   

• กำหนดหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน กรรมการ และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสืบหา ป้องกัน 

และรายงานผู้กระทำผิด ผู้ต้องสงสัย หรือผู้พยายามให้และรับสินบน และกระทำการทุจริต 

• กำหนดระเบียบปฏิบัติที่เพียงพอสอดคล้องต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต และ

ข้อบังคับอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ 

3.3 พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด - นโยบายนี้ควรพิจารณาไปพร้อมกับข้อกำหนด กระบวนการทำงาน 

ระเบียบปฏิบัติ และนโยบายอื่นๆ ของ Behn Meyer ซึ่งจะรวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแส หลักจรรยาบรรณ และหลักจริยธรรมทาง

ธุรกิจ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ  
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พันธกิจการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต  

4.1 Behn Meyer ไม่ยอมรับการให้และรับสินบนหรือการทุจริตในทุกรูปแบบในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 

โดยไม่คำนึงถึงว่าการกระทำดังกล่าวเป็นที่ยอมรับหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน

การให้และรับสินบน และการทุจริต  

การให้และรับสินบนหรือการทุจริตจะไม่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงว่าการดำเนินธุรกิจนั้นเป็นท่ียอมรับในประเทศ

ต่าง ๆ หรือไม่ก็ตาม 

4.2 ห้ามมิใหพ้นักงาน กรรมการ และพันธมิตรทางธุรกิจของ Behn Meyer จูงใจ ชักชวน รับ จัดหา ให้ข้อเสนอ ให้หรือรับสินบนไม่ว่า

รูปแบบใด ๆ ก็ตาม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศท่ีตนประกอบธุรกิจอยู ่

4.3 พนักงาน กรรมการ หรือพันธมิตรทางธุรกิจจะไม่ถูกลงโทษ ในกรณีที่ท่านปฏิเสธการให้และรับสินบนหรือไม่ยอมรับการทุจริต 

แม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวอาจส่งผลให้ Behn Meyer สูญเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

 

บทลงโทษสำหรับการละเมิดข้อกำหนด 

5.1 พนักงาน กรรมการ หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่กระทำการฝ่าฝืนใด ๆ ต่อกฎหมายที่บังคับใช้ในเรื่องการให้และรับสินบน และการ

ทุจริต ตามนโยบายฉบับนี้ หรือนโยบายอื่นๆ ของ Behn Meyer ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการให้และรับสินบน และการ

ทุจริตอาจอยู่ภายใต้บทลงโทษดังต่อไปนี้ 

• การลงโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดไว้แคเ่พียงการเลิกจ้างสำหรับพนักงาน 

• การยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ 

• การดำเนินคดีความทางแพ่ง สำหรับความสูญเสียใดๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ Behn Meyer 

5.2 นอกจากนี้ Behn Meyer อาจรายงานการฝ่าฝืนใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล หากพิจารณาแล้วเป็นการฝ่าฝืนต่อ

กฎหมาย 
 

คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ 
6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ของ Behn Meyer มีหน้าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและตรวจสอบการให้

และรับสินบน และการทุจริตของ Behn Meyer 
6.2 ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ มีดังนี ้

• กำกับดูแล การออกแบบ การนำไปใช้งาน และการปรับปรุงแก้ไขระบบการจัดการต่อต้านการให้และรับสินบน 
• การสอบสวน หรือจัดให้มีการสอบสวนพร้อมรายงานการให้และรับสินบนหรือการทุจริต (รวมถึงรายงานการแจ้งเบาะแส) 

โดยองค์กรหรือหน่วยงานอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น 
• แจ้งเตือน ปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้และรับสินบน และการทุจริต 

• ดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ 
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• คอยตรวจสอบการปฏิบัติและทำให้สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการให้และรับสินบน และการ
ทุจริต ของพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ หรือกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจและปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ Behn Meyer 

ตามบทบาทและหน้าท่ีที่พึงกระทำ 
• ประเมินความเสี่ยง ทดสอบ และปรับปรุงการต่อต้านการให้สินบนและกระบวนการทุจริต นโยบาย และระเบียบปฏิบัติงาน

ตามระยะเวลาที่กำหนด 
• ทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานใน Behn Meyer เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่องใด ๆ กับนโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติ 
• ทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับน้ี และนโยบายอื่น ๆ และระเบียบปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส อย่างน้อยทุก  3 

ปี 
• ทำงานร่วมกับหน่วยงานใน Behn Meyer เพื่อใหม้ั่นใจว่า นโยบายและระเบียบปฏิบัตกิารตอ่ต้านการให้และรบัสินบน และ

การทุจริตของ Behn Meyer ได้มีการทบทวนและปรับปรุงทุก 3 ปี 
• ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการให้และรับสินบนและป้องกันทุจริตของ Behn Meyer 

และให้คำแนะนำแก่พนักงานและกรรมการทีก่ำลังเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้และรับสินบน และการ
ทุจริต 
• จัดให้มีการตรวจสอบภายในและภายนอกองค์กรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริตของ 

Behn Meyer และวางกรอบการดำเนินการอย่างน้อยทุก 3 ปี 
• จัดอบรมและสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติให้กับพนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ หรือกรรมการ หากมีความ

จำเป็น และ 

• ทำหนังสือตอบรับ ตอบข้อซักถาม การสอบสวน หรือการตรวจสอบใดๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานรัฐที่มี

หน้าท่ีกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานท่ีต่อต้านการทุจริตตามกฎหมาย ซึ่งมีผลบังคับใช้ต่อ Behn Meyer  

6.3 หากมีข้อซักถาม ข้อกังวลใจ หรือจะต้องมีการรับรองใหเ้ป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติวา่ด้วยการให้และรบัสินบน และการ

ทุจริตของ Behn Meyer สามารถติดต่อคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ผ่านทางอีเมล antibribery@behnmeyer.co.th   
 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

7.1 พนักงาน กรรมการ และพันธมิตรทางธุรกิจ จะต้องปฏิบัติเพื ่อผลประโยชน์สูงสุดของ Behn Meyer แทนที่จะกระทำเพื่อ

ผลประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่สาม (เช่น สมาชิกในครอบครัว ) ในระหว่างทีก่ระทำการแทน Behn Meyer 

7.2  ผลประโยชน์ทับซ้อนที่นำไปสู่ความเสี่ยงในการให้และรับสินบนหรือการทุจริตใด ๆ ก็ตาม พนักงานควรใช้ความระมัดระวังเพื่อ

หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนทีเ่กิดขึ้น หรือทราบว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น หากไม่สามารถหลีกเลี่ยง จะต้องให้คำรับรองเรื่องผลประโยชน์

ทับซ้อนเมื่อใดก็ตามทีเ่กิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น หรือในทันทีที่ทราบ และส่งไปยัง 

• สำหรับพนักงาน : รับทราบยินยอมโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกรรมการสองท่านในบริษัท ฯ นั้น ๆ 

• สำหรับกรรมการผู้จัดการ : รับทราบยินยอมโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริษัท  

• สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ : รับทราบยินยอมโดยคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ  
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7.3 การรับรองในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจะรวมถึง กรณีที่ลูกจ้าง กรรมการ หรือพันธมิตรทางธุรกิจหรือสมาชิกในครอบครัวมี

ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ด้านการเงิน ในกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเป็นทางการกับ Behn Meyer   

7.4 พนักงานสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และกระบวนการขอรับรองว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

จาก Behn Meyer Corporate Intranet และเว็บไซต์ Behn Meyer  

7.5 พันธมิตรทางธุรกิจสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระผูกพันว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการรับรองข้อตกลง 

ได้จากหลักจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ 

 

ค่าอำนวยความสะดวก 

8.1 นโยบายนี้ รวมถึงหลักจรรยาบรรณและหลักจริยธรรมทางธุรกิจของ Behn Meyer โดยห้ามมิให้มีการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก 

ไม่ว่าจะกระทำภายใน / ภายนอกของประเทศไทย แม้ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติที่ยอมรับในประเทศน้ัน ๆ ที่ร่วมดำเนินธุรกิจก็ตาม 

8.2 พนักงาน กรรมการ และพันธมิตรทางธุรกิจ ควรคำนึงถึงข้อยกเว้นที่มีข้อจำกัด เมื่อมีการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก ตามเกณฑ์การพิจารณาจาก 

Behn Meyer  ทั้งนี้จะได้รับอนุญาตในกรณีที่จำเป็นต่อการปกป้องชีวิต สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย หรืออิสรภาพของบุคคล  ในกรณีดังกล่าว ค่า

อำนวยความสะดวกจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ใหร้ับทราบทันท ี

8.3 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ จะบันทึก และเก็บบันทึก การจ่ายค่าอำนวยความสะดวกตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการกำกับ

ดูแลและตรวจสอบ ฯ จะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงและสง่ต่อเรื่องไปยังคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งยังจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้จ่ายค่าอำนวย

ความสะดวก ในการยื่นรายงานต่อหน่วยงานรัฐท่ีกำกับดูแล 

 

ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การต้อนรับ การเดินทาง ส่วนลด และผลประโยชน์อื่น ๆ  

9.1 Behn Meyer บังคับใช้นโยบายต่อต้านการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง Behn Meyer ตระหนักดีว่าบางสถานการณ์

นั้นของขวัญและการเลี้ยงรับรองอาจยอมรับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจตจำนงทีไ่ด้แจกแจงต่อ Behn Meyer ดังนั้นการเสนอ การให้ หรือการ

รับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง จึงควรดำเนินการตามนโยบายนี้ หลักจรรยาบรรณและหลักจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายของ Behn 

Meyer บังคับใช้กับการให้และรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ของพนักงานหรือกรรมการตามตำแหน่งและหน้าที่การงาน ทั้งนอก

เวลาทำงานหรือระหว่างวันหยุดประจำปี ไม่ว่าจะเป็นการให้และการรับจากบุคคลใด ๆ ที่ Behn Meyer มีการติดต่อทางธุรกิจใน

ปัจจุบันหรือในอนาคต 

9.2 พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าควรทำให้แน่ใจว่าตนเองได้ตระหนักถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ของ Behn Meyer ที่เกี่ยวข้องกับ

ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะรวมถึงกรณีที่มีการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองแก่พนักงานหรือกรรมการ และในกรณีที่บคุคล

เหล่านั้นได้รับของขวัญและการเลี้ยงรับรองโดยตำแหน่งหน้าท่ีในฐานะของพันธมิตรทางธุรกิจของ  Behn Meyer 

9.3 ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (รวมถึงการกระทำโดย สมาชิกในครอบครัว

ของพนักงาน กรรมการ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือลูกค้า) ที่ส่งผลหรืออาจมีผล ต่อวัตถุประสงค์และการตัดสินใจการทำธุรกิจอย่างเป็น
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ธรรม ทั้งนี้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่มีชี้นำต่อการตัดสินใจการทำธุรกิจ มักจะเป็นสิ่งที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยหรือเกินขอบเขตตาม

มารยาทของธุรกิจหรือเกินระเบียบแบบแผนมาตรฐานในการทำธุรกิจ 

9.4 สิ่งต่อไปนี้ควรยึดถือหรือพิจารณาเมื่อจัดเตรียมการเดินทางหรือการต้อนรับ 

(ก) ควรจัดเตรียมการเดินทางและการต้อนรับที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในระดับบริษัทต่อบริษัท 

(ข) ค่าใช้จ่ายควรจะสมเหตุสมผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของการเดินทาง เช่นท่ีพัก เที่ยวบิน และอาหารที่เหมาะสม 

(ค) บริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่ควรแบกรับภาระของการท่องเที่ยวหรือการเดินทางที่เพ่ิมเติมมา 

(ง) หากเป็นไปได้ จะต้องแจ้งข้อมูลกำหนดการเดินทางให้กันและกันทราบล่วงหน้าและสามารถยืดหยุ่นได้ 

(จ) ต้องได้รับการอนุมัติจาก หัวหน้าแผนกในสังกดัและกรรมการผู้จัดการก่อน จึงสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ 

(ฉ) ในกรณีที่ Behn Meyer เป็นผู้สนับสนุนการเดินทาง พนักงานควรใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่า Behn Meyer มิได้

ชำระเงินนั้นให้กับบุคคลที่สาม ไม่ว่ารายใดก็ตามที่ไม่มีสิทธ์ิในการเดินทางนั้น 

9.5 Behn Meyer กำหนดให้มีกิจกรรมทางสังคมหรือสันทนาการ เช่น การเล่นกอล์ฟหรือร้องคาราโอเกะร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

รวมทั้งลูกค้าหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลกูค้า ไม่ควรเกิดบ่อยครั้ง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติลว่งหน้าจากกรรมการหรอื

กรรมการผู้จัดการ 

9.6 การแจกอั่งเปาหรือเงินของขวัญตามประเพณีให้กับลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือสมาชิกในครอบครัว ควรให้เนื่องในโอกาส

พิเศษหรืองานเฉลิมฉลองพิเศษเท่าน้ัน มูลค่าของเงินอั่งเปาควรเป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคมที่พิจารณาตามสถานท่ีและโอกาส 

9.7 ห้ามมิใหม้ีการขอใหย้ืมและขอยืมเงินอย่างเคร่งครัดใน Behn Meyer ดังกรณีต่อไปนี ้

(ก) พนักงาน/กรรมการ เป็นผู้ยืมเงินพันธมิตรทางธุรกิจ ( ยกเว้นสถาบันทางการเงินที่มใีบอนุญาต ) และ 

(ข) การกู้ยืมเงินระหว่างผู้บังคับบัญชา/พนักงานผู้ภายใต้บังคับบัญชา/กรรมการ ใน Behn Meyer 

9.8 ของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่เป็นครั้งคราวหรือมีมูลค่าไม่สูงมาก ควรมีมูลค่าตามการยอมรับได้ในข้อ 9.9  ของขวัญระหว่างการ

จัดกิจกรรม ของขวัญในช่วงเทศกาลหรือโอกาสพิเศษและของขวัญจากการปฏบิัติหน้าที่ทางสงัคม การเลี้ยงอาหาร และการเลี้ยงรับรอง

ที่มีมูลค่าสมเหตุสมผล จะได้รับยินยอมให้มีการรบัหรอืการมอบให้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รบัการอนุมัติหรอืต้องแจ้งให้ทราบใด ๆ เพิ่มเตมิ 

ทั้งนี้ในนามของ Behn Meyer ตระหนักดีว่ามูลค่าของของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมทางสังคมที่อาจแตกต่างกันไปตาม

โอกาสและตำแหน่งหน้าที่การงานของผู้รับ 

9.9 Behn Meyer กำหนดไว้ว่าจะต้องมีการแจ้งและแจกแจง เมื่อมีการให้และรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าสูง

กว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายที่ว่าด้วยการให้และรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง การแจ้งดังกล่าวควรทำผ่านแบบฟอร์มการแจ้ง

ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง โดยส่งต่อไปยังหัวหน้าแผนกและคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ อย่างไรก็ตาม แบบฟอร์ม

การแจ้งของขวัญหรือแบบฟอร์มการแจ้งการเลี้ยงรับรองไม่จำเป็นต้องใช้ หากพนักงานหรือกรรมการ ได้ใช้แอปพลิเคชันการเบิกเงินค่า

สวัสดิการสำหรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สำหรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่ได้รับพนักงานและกรรมการควรตระหนักถึง

จำนวนวงเงินตามนโยบายของ Behn Meyer เมื่อให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง 
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9.10 เมื่อได้รับตามคำร้องขอ คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ มีหน้าที่บันทึกรายการของขวัญและการเลี้ยงรับรอง และ

ประเมินถึงความเหมาะสม โดยคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ควรกำหนดความเหมาะสมของของขวัญและการเลี้ยงรับรอง 

และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการบริษัท ให้รับทราบถึงกรณีที่การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองมีความ

เสี่ยงอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเป็นการชี้นำวัตถุประสงค์และการตัดสินใจในการทำธุรกิจอย่างเป็นธรรม และในกรณีทีเ่ห็นควรว่า

เหมาะสม กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ตัดสินใจ 

9.11 การขออนุมัติล่วงหน้าจากหัวหน้าแผนกหรือกรรมการในสังกัด หรือคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ในกรณีที่คาดไว้ว่า

จะต้องมีการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือไปจากขอบเขตที่ได้รับอนุญาต (ตามที่กล่าวถึงในข้อที่ 9.9 

ข้างต้น)  

9.12 พนักงานหรือกรรมการที่ได้รับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ที่สามารถแบ่งปันได้ (เช่น กระเช้าของขวัญ ) ควรแจกจ่ายและ

แบ่งปันไปยังพนักงานและกรรมการของ Behn Meyer 

9.13 การให้ของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง ไม่ควรที่จะถูกส่งหรือรับ หรือจัดขึ้นในทีพ่ักอาศัยของพนักงานหรือกรรมการ ของขวัญใด ๆ 

ที่จัดส่งสถานที่พักอาศัยของพนักงานหรือกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานหรือกรรมการของ Behn Meyer ก็ควรที่จะต้อง

นำส่งมายังสถานท่ีตั้งของ Behn Meyer และแจ้งให้คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ให้รับทราบ ทั้งนี้ พันธมิตรทางธุรกจิที่

ได้รับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง ณ ที่พักอาศัยในฐานะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ Behn Meyer ก็จะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการ

ได้รับของขวัญและการเลี้ยงรับรองดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ  

9.14 เมื่อมีข้อสงสัย ให้ขอคำแนะนำและคำชี้แจงจากคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ 

 

การบริจาคและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน 

10.1 การบริจาคและการเป็นผู้ให้การสนับสนุนจะประกอบไปด้วยการสมทบทุนเพื่อการกุศลและการจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคม   

10.2 การบริจาคและการเป็นผู้ให้การสนับสนุนของ Behn Meyer แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงองค์กรการกุศล มูลนิธิ หน่วยงานหรือ

องค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม ทุนการศึกษา ควรปฏิบัติตามนโยบายการบริจาคและการเป็นผู้ให้การสนับสนุนของ Behn Meyer  และ

แผนกการเงินมีหน้าที่ควบคุมให้เป็นไปตามนโยบาย 

10.3 ในการบริจาคหรือการเป็นผู้ให้การสนับสนุน ในนามของ Behn Meyer สิ่งที่ควรรับทราบคือ 

• ควรมีวัตถุประสงค์และเหตุผลที่แท้จริงในการบริจาคหรือการให้การสนับสนุน 

• ควรมีเอกสารการร้องขอหรือสื่อสารให้รับทราบถึงการบริจาคหรือการให้การสนับสนุน 

• ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าแผนกในสังกัดโดยตรง รวมถึงการแจ้งการบริจาคหรือการให้การสนันสนุนต่อกรรมการผู้จัดการ 

• แผนกการเงินควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการบริจาคหรอืการให้การสนับสนุนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

ได้ การบริจาคหรือการให้การสนับสนุนไม่ควรเป็นไปลกัษณะการประกวดราคาหรือประมลูราคาระหว่าง Behn Meyer กับผู้รับบริจาค

และการได้รับการสนับสนุน หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขลักษณะการประกวดราคาหรือประมูลราคา ใหร้ายงานต่อกรรมการผู้จัดการ 
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• ต้องมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคดังกล่าวสอดคล้องตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการ

บริจาคหรือการให้การสนันสนุน 

• หลักฐานการบริจาคและการให้การสนับสนุนควรลงบันทึกของ Behn Meyer  

10.4 ข้อสงสัยหรือประเด็นที่น่ากังวลใด ๆ ในระหว่างหรือหลัง การขอบริจาคหรือการขอการสนันสนุน ควรบันทึกและส่งต่อให้

คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ เพื่อดำเนินการต่อไป 

10.5 ห้ามมิให้จ่ายเงินสนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือพรรคการเมืองในนามของ Behn Meyer โดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท 

 

กำไรในทางลับ การจ่ายเงิน หรือส่วนลด 

11.1 ค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียมของผู้แนะนำ ส่วนลด หรือการชำระเงินหรือผลประโยชน์อื่นที่คล้ายคลึง ให้เป็นตามเงื่อนไขตาม

สัญญาการจ้างงานที่ตกลงไว้กับ Behn Meyer หรือข้อกำหนดในการว่าจ้างพันธมิตรทางธุรกิจ หรือนโยบายและระเบียบปฏิบัติภายใน

องค์กรซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ หัวหน้าแผนก 

11.2 การจ่ายเงินดังกล่าวจะต้องถูกจัดเก็บไว้เป็นบันทึกท่ีถูกต้องซึ่งได้รับการเก็บรักษาโดยแผนกการเงิน  

11.3 ห้ามมิให้พนักงาน กรรมการ และพันธมิตรทางธุรกิจแสวงหาผลกำไรในทางลับใดๆ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ให้กับ Behn Meyer หรือโดยอาศัยการแสวงหาส่วนลดในทางลับจากผลิตภัณฑข์อง Behn Meyer ให้กับบุคคลภายนอก ไม่ว่ารายใดก็

ตาม เช่น สมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้ Behn Meyer จะถือว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการทุจริต โดยเป็นการกระทำผิดต่อหน้าที่ที่

จะต้องปฏิบัติต่อ Behn Meyer   

 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

12.1 การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารจัดการได้โดย 

หัวหน้าแผนก 

12.2 พนักงานจะต้องยึดถือในหลักการควบคุมของ Behn Meyer ดังต่อไปนี้ 

• การสอบทานทางธุรกิจ ต้องดำเนินการโดย หัวหน้าแผนก เพื่อให้แน่ใจว่าพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสมที่สุดจะได้รับการ

คัดเลือก 

• สำหรับโครงการใหญ่หรือโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ การสอบทานทางธุรกิจจะต้องรวมถึงการตรวจสอบว่าพันธมิตรทาง

ธุรกิจมีการควบคุมเรื่องการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริตอย่างเหมาะสม และพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเข้ารับการ

คัดเลือกนั้นมิได้กระทำผิดหรือถูกกล่าวหาว่ามีการให้และรับสินบนหรือกระทำการทุจริต  

•บุคคลทีด่ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน Behn Meyer จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบและตรวจติดตามการดำเนินงานตามระยะเวลาที่

กำหนดไว้ และ  
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•กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องได้รับการดำเนินการโดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และปราศจากซึ่งอคติ ซึ่ง

บุคคลใดท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการคัดเลือก  

 

ข้อตกลงกับบุคคลภายนอก 

13.1 การดำเนินการกับบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล พันธมิตรทางธุรกิจ หรือลูกค้า จะต้องใช้วิธีการที่โปร่งใส เท่า

เทียม และปราศจากซึ่งการชี้นำจากภายนอก  

13.2 ดังที่กล่าวมาข้างต้น แผนกที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างใน Behn Meyer จะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัด

จ้างให้กับ Behn Meyer 

13.3 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจแลว้ แผนกที่เกี่ยวข้องใน Behn Meyer ก็จะต้องตรวจติดตามพันธมติร

ทางธุรกิจ ธุรกรรม หรือโครงการตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่ามีการให้และรับสินบน และมีการทุจริตหรือไม่  

13.4 พนักงานควรที่จะติดต่อสื่อสารและเข้าประชุมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นตัวแทนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธมิตรทาง

ธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมศุลกากร หรือกรมส่งเสริมสิ่งแวดลอ้ม 

หากเป็นไปได้ พนักงานควรที่จะได้รับข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล  

13.5 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริตตามพันธสัญญาระหว่าง Behn Meyer และพันธมิตร

ทางธุรกิจ ดังนั้นพันธมิตรทางธุรกิจได้รับการคาดหวังให้ร่วมมือกับ Behn Meyer ดังต่อไปนี้ 
• ร่วมกันสร้างจุดยืน ค่านิยม และมาตรฐานการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริตของ Behn Meyer เมื่อพันธมิตร

ทางธุรกิจเป็นผู้กระทำแทนหรือกระทำการในนามของ Behn Meyer 
• ให้ความร่วมมือกับ Behn Meyer สำหรับการขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกระบวนการควบคุมต่อต้านการให้และ
รับสินบน 

• อ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของ Behn Meyer ที่เกี่ยวข้องการต่อต้านการให้และรับสินบน และการ
ทุจริต รวมถึงหลักจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ 

• แจ้งให้ทราบถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นกับ Behn Meyer ทันทตี่อคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ 
• ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งภายในและภายนอกของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการให้และรับสินบน และการทุจริต ที่มีผล

บังคับใช้ตามกฏหมายหรือส่งผลต่อ Behn Meyer 
• แจ้งเบาะแสและเปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้น หรือเบาะแสที่มีความพยายาม หรือสงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนการควบคุมการใหแ้ละรบั

สินบน และการทุจริตของ Behn Meyer 
• บันทึกรายงานหรือข้อมูลที่ได้สื่อสารกับหน่วยงานรัฐ หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม อย่างถูกต้องและทำข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน เมื่อเป็นตัวแทนของ Behn Meyer 
• ออกแบบและสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมภายในองค์กรเพื่อจัดการและป้องกันมิให้มีการ ให้และรับ

สินบน และการทุจริต รวมทั้งมีนโยบาย/การประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการต่อต้านการให้และรับสินบน และ 
• สื่อสารข้อกำหนดเรื่องการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริตของ Behn Meyer ให้กับพนักงานและตัวแทนของ

พันธมิตรทางธุรกิจ 
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13.6 พันธมิตรทางธุรกิจอาจได้รับการตรวจสอบ ตรวจติดตาม และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการสอบทานทางธุรกิจ ตามดุลพินิจของ 
Behn Meyer  ซึ่งจะรวมถึงการประเมินธุรกรรมและโครงการก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงก่อนทีจ่ะลงนามในข้อตกลง

จัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ พันธมิตรทางธุรกิจจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ตรวจติดตาม และประเมินตามที่กล่าวมา
ไม่ว่า Behn Meyer จะเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเองหรือแต่งตั้งให้บุคคลใดดำเนินการแทน 

 
การสรรหา การเลื่อนตำแหน่ง ค่าตอบแทน และการบริหารจัดการบุคลากร 

14.1 การบริหารจัดการบุคลากร คณะกรรมการบริษัท ต้องมั่นใจว่า 
• เงินเดือน การเพิ่มเงินเดือน การให้โบนัส สิ่งจูงใจ หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ต้องได้รับการตัดสินอย่างยุติธรรม โปร่งใสและ

เป็นอิสระ 
• มีการประเมินท่ีเหมาะสมก่อนที่จะปรับตำแหน่งหรือย้ายหน่วยงานท่ีสังกัด เพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเหมาะสม 

และ 
• มีกระบวนการทางวินัยอันเนื่องมาจากการละเมิดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือ ข้อกำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน โดยมีการ

จัดการอย่างโปร่งใส 
 

14.2 การสรรหาพนักงาน มีการดำเนินการตามนโยบาย กระบวนจัดการภายใน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาของ 

Behn Meyer และบริหารจัดการโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า 
• ได้มีการตรวจสอบภูมิหลังของผู้เข้ารับการคัดเลือก โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการทวนสอบของ Behn Meyer เพื่อให้แน่ใจ

ว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดต่อการปฏิบัติหน้าที่และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบนหรือ
การทุจริต ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม  

•กระบวนการสรรหาพนักงานต้องมีความเป็นอิสระ โดยจะต้องมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทราบใน
กระบวนการสรรหาและได้รับการแก้ไขล่วงหน้า และ  

•มีการแจ้งให้ทราบถึงผลประโยชน์ทับซ้อนหรือปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้น ในระหว่างการคัดเลือกพนักงานใหม่ และได้รับการ
แก้ไขและ/หรือจัดการก่อนที่จะมีการว่าจ้างพนักงาน  

 
การแจ้งเบาะแส 

15.1 Behn Meyer มีนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งได้ประกาศไว้ที่ Behn Meyer Corporate Intranet และเว็บไซต์ Behn Meyer 

หากพบข้อสงสัย หรือความพยายาม หรือการกระทำใด ๆ ที่จะละเมิดต่อนโยบายฉบับนี้ หรือนโยบายอื่น ๆ และระเบียบปฏิบัติของ 

Behn Meyer ที่เกี่ยวข้องกับการให้และรับสินบน และการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสต่อ Behn Meyer ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการ

แจ้งเบาะแส 

15.2 รายงานการแจ้งเบาะแสที่ได้รับมาจะต้องได้รับการพิจารณาและสืบสวนข้อเท็จจริงเท่าที่จะทำได้ตามข้อมูลที่ได้รับ 

15.3 พนักงาน กรรมการ พันธมิตรทางธุรกิจของ Behn Meyer จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการกำกบัดูแลและตรวจสอบ ฯ ผ่านทาง

อีเมล antibribery@behnmeyer.co.th และ/หรือ whistleblower@behnmeyer.co.th   
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การแจ้งเบาะแสมีกรณีดังต่อไปนี้ 

• พบว่ามีการให้หรือรับสินบนหรือการทุจริตที่เกิดขึ้น ต้องสงสัย หรือความพยายามใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนพัวพัน

หรือเป็นไปได้ว่าจะเกี่ยวพันถึง Behn Meyer หรือ 

• การละเมิดหรือพบช่องโหว่ในการควบคุมการต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการทุจริตของ Behn Meyer 

15.4  Behn Meyer สนับสนุนให้บุคคลอื่น รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ เข้าถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส ในกรณีพบเหตุการณ์การให้และรับ

สินบนหรือการทุจริต หรือต้องสงสัย หรือมีความพัวพันสำหรับการให้และรับสินบนหรือการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ Behn Meyer หรือ

การฝ่าฝืนใด ๆ หรือพบช่องโหว่ของการควบคุมการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต 

 
การควบคุมทางการเงิน 

16.1 Behn Meyer มีมาตรการควบคุมในเรื ่องการเงิน เพื่อสืบหาและป้องกันการให้และรับสินบน และการทุจริตที่เกิดขึ ้นอย่าง

เหมาะสม 

16.2 แผนกการเงินมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการชำระเงินรวมทั้งดำเนินการทวนสอบ เพื่อทำให้แน่ใจว่ามิได้มีการชำระเงินอย่างไม่

เหมาะสมหรือได้รับการอนุญาตในนามของ Behn Meyer  ดังนั้นแผนกการเงินควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้  

• การจ่ายชำระเงินต้องได้รับการอนุมัติจาก หัวหน้าแผนก กรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ  

• กำหนดสิทธ์ิอนุมัติอย่างเหมาะสมสำหรับการจ่ายชำระเงิน 

• กำหนดผู้ลงนามอนุมัติมากกว่าหน่ึงท่านสำหรับธุรกรรมบางรายการ 

• การแบ่งแยกหน้าท่ีและอำนาจอนุมัติการจ่ายชำระเงินหรือธุรกรรมการเงิน ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติที่เหมาะสม 

• ธุรกรรมการใช้จ่ายหรือการขอเบิกเงินดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ต้องกำหนดขอบเขตวงเงินในระดับพนักงานและกรรมการ 

• เอกสารแสดงหลักฐานการทำธุรกรรมที่เหมาะสม เช่น ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ ข้อตกลงหรือสัญญา 

• ความเหมาะสมของการใช้จ่ายหรือการขอเบิกเงินที่เกี่ยวกับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองบางประเภทอาจไม่ได้รับการ

อนุมัติจาก Behn Meyer   

 

การฝึกอบรมและการสื่อสาร 

17.1 Behn Meyer ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสอบ เพื่อทำให้มั่นใจว่าทุกคนท่ีกระทำการแทน จะต้องตระหนักถึงจุดยืนต่อ

การให้และรับสินบน และการทุจริต ตลอดจนภาระผูกพันที่ติดตามมา ดังนั้นนโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการให้และรับ

สินบนของ Behn Meyer จะควรสื่อสารในลักษณะดังต่อไปนี้ 

• แจ้งให้ทราบระหว่างกระบวนการสรรหาพนักงานซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสัมภาษณ์ 

• ในระหว่างการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

• เมื่อมกีารสร้างปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจ และ 

• ในช่วงเวลาของแผนที่กำหนด  โดยผ่านทางอีเมล โปสเตอร์ จดหมาย และการประชุม และกำหนดไว้ในวาระการประชุม 
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17.2 พนักงานและกรรมการต้องสามารถเข้าถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติผ่านทาง Behn Meyer Corporate Intranet อีกทั้ง

พนักงานต้องอ่านและทำความคุ้นเคยกับเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งฉบับท่ีมีการแก้ไข 

17.3 การฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติการต่อต้านการให้และรับสินบนของ Behn Meyer จะต้องดำเนินการเป็น

ประจำ คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ จะต้องจัดการฝึกอบรมภาคบังคับให้แก่พนักงานและกรรมการ โดยเนื้อหาของการ

ฝึกอบรมควรนำประเด็นที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงในหัวข้อการให้และรับสินบน และการทุจริต ที่เป็นตามรอบระยะเวลาที่

กำหนดไว้ในแผนการฝึกอบรม 

 
การเก็บรักษาบันทึกที่เหมาะสม 

18.1 Behn Meyer ต้องการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และเชื่อถือได้ เอกสารของ Behn Meyer ควรได้รับการเก็บรักษาโดย

แผนกทีด่ำเนนิธุรกิจนั้น ๆ หรือเก็บรักษาให้เป็นตามระเบียบปฏบิัติที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ  ขั้นตอน

ดังกล่าวทำให้แน่ใจว่าบันทึกถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย ถูกต้อง และสามารถเข้าถึงได้ 

18.2 เอกสารและบันทึกจะต้องเก็บรักษาโดยแผนกที่หน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

• นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต กระบวนการทำงาน และระเบียบปฏิบัติ 

• ข้อตกลงและคำรับรองทางจริยธรรม เช่น หลักจริยธรรมด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือหลักจริยธรรมในเรื่องของขวัญและ

การเลี้ยงรับรอง 

• รายงานการแจ้งเบาะแส 

• เอกสารการสอบสวนข้อเท็จจริง 

• การตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน 

• รายงานการทวนสอบการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต 

• เอกสารการฝึกอบรมและการสื่อสาร รวมถึงบันทึกการฝึกอบรม และ 

• ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน การอนุมัติ รายงานการประชุม และเอกสารใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการชำระเงิน 

18.3 เอกสารบางอย่างที่เป็นความลับ เช่นรายงานการแจ้งเบาะแสควรถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่เป็นความลับและปลอดภัยซึ่งเข้าถึงได้

เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบ 

 

การปรับปรุงและการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

19.1 แต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ทางธุรกิจต่างๆ ใน Behn Meyer มีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวน ติดตามอย่างต่อเนื่อง และ

นำเสนอการปรับปรุงนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยงานตน ทั้งนี้ ข้อมูลปัจจุบันใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กับนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ควรได้รับการบันทึกและจัดเก็บไว้ การปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย

คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ   
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19.2 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ต้องทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการให้และรับสินบน และการ

ทุจริต ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด กล่าวคือการทบทวนนโยบายอย่างน้อยทุก 3 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าการทบทวนนั้นครอบคลุมถึงการ

เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตามกฎหมายของประเทศไทย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องต่อแนวทางปฏิบัติของ Behn Meyer 

 

ข้อเสนอแนะ 

20.1 Behn Meyer สนับสนุนข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงต่อนโยบายนี้และแนวทางการควบคุมการต่อต้านการให้และรับสินบน 

และการทุจริต นโยบายอื่น ๆ  และระเบียบปฏิบัติ  ทั้งนี้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงใด ๆ สามารถสื่อสารมายังคณะกรรมการกำกับ

ดูแลและตรวจสอบ ฯ ผา่นทางอีเมล ที ่antibribery@behnmeyer.co.th 

 

นโยบายนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วในวันท่ีดังต่อไปนี้ 

เวอร์ชัน 1: 16 ธันวาคม 2021 

mailto:antibribery@behnmeyer.co.th
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คำจำกัดความ 

1.1 Behn Meyer หมายถึง บริษัทต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต ซึ่งจะรวมถึงช่ือ

ภายใต้ช่ือ Behn Meyer , Intracare  , Nutrivo Ingredients และ Performance Additives  

1.2 คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษัทของ Behn Meyer  

1.3 การให้และรับสินบน หมายถึง การเสนอ การให้สัญญา การให้ การรับ หรือเรียกร้องหาผลประโยชน์อันมิควรจากมูลค่าใด ๆ ก็ตาม 

ที่อาจได้เปรียบในทางการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน โดยตรงหรือโดยอ้อม และโดยไม่คำนึงถึงสถานท่ี ซึ่งละเมิดกฎหมาย หรือเพื่อเป็น

แรงจูงใจหรือให้รางวัลต่อบุคคลที่กระทำการหรือละเว้นการกระทำท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคล 

1.4 พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง บุคคลภายนอกซึ่งมีความสัมพันธ์กับ Behn Meyer หรือเป็นผู้ที่ Behn Meyer ตั้งใจว่าจะร่วมทำ

ธุรกิจกับบุคคลผู้นั้น รวมถึงผู้จำหน่าย ผู้จัดหา ผู้รับเหมา ตัวแทน ที่ปรึกษา กิจการร่วมค้า หุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า ตัวแทนจำหน่าย 

ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้คำปรึกษา ผู้กระทำการแทน ตัวกลาง และนักลงทุนของ Behn Meyer  

1.5 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจ ทีแ่ต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีก่ำกบัดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิที่กำหนดมาตรฐานไว ้

1.6 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจ การเงิน ครอบครัว การเมือง หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

แทรกแซงการตัดสินของบุคคลทีฏ่บิัติหน้าที่ให้กับ Behn Meyer ซึ่งนำไปสู่การสญูเสียผลประโยชน์ของ Behn Meyer  

1.7 การทุจริต หมายถึง การได้มา หรือความพยายามที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือธุรกิจ เอารัดเอาเปรียบด้วยวิธีการที่ไม่

เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย การทุจริตแบ่งออกเป็น การทุจริตระดับสูง การทุจริตเพียงเล็กน้อย และการทุจริตเชิงการเมือง ซึ่งขึ้นอยู่กับ

จำนวนเงินท่ีสูญเสียและหน่วยงานท่ีการกระทำการทุจริต การทุจริตอาจรวมถึงการให้และรับสินบน การขูก่รรโชก หรือเงินใต้โต๊ะ  

1.8 กรรมการ หมายถึง สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทของ Behn Meyer และ/หรือไม่ใช่กรรมการตามกฎหมายของ Behn Meyer 

1.9 พนักงาน หมายถึง พนักงานของ Behn Meyer ไม่ว่าจะประจำ ช่ัวคราว หรือภายใตส้ัญญา รวมถึงพนักงานทดลองงาน หรอื 

พนักงานฝึกงาน 

1.10 ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเลก็น้อยอย่างไม่เป็นทางการและเปน็การให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ

ดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเรว็ข้ึน โดยไมต่้องอาศัยดลุพินิจของผู้มีอำนาจอนุมตั ิ

1.11 สมาชิกในครอบครัว จะรวมถึงคู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง รวมทั้งบุตรบุญธรรมหรือบุตรเลี้ยง บิดามารดาเลี้ยง หรือพ่ีน้องเลี้ยง 

ลูกพ่ีลูกน้อง ป้า ลุง หลานสาว หลานชาย ปู่ย่าตายาย หลานหรือบุคคลอื่นใดท่ีเป็นสมาชิกอยูใ่นครัวเรือนเดียวกันหรือบุคคลทีม่ี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ชิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

1.12 ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง หมายถึง ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การต้อนรับ การเดินทาง ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 

1.13 หัวหน้าแผนก หมายถึง ผู้จัดการแผนกที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบแผนกในสังกัด 

1.14 กรรมการผู้จัดการ หมายถึง กรรมการผู้จัดการของแต่ละบริษัทใน Behn Meyer 
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1.15 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งนิติบัญญัติ ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายตุลาการ ไม่ว่าโดยการแต่งตั้ง การเลือกตั้ง การรับ

ตำแหน่ง หรือบุคคลใด ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ รวมทั้งเพื่อหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนขององค์กร

ในประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ  

1.16 ผู้แทน หมายถึง ตัวแทนของพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งตัวแทนของพนักงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ขาย ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ที่

ปรึกษา นายหน้า ผู้ร่วมทุน ผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย ตัวกลางและผู้ร่วมธุรกิจอื่น ๆ ที่ทำงานร่วมกับหรือกระทำในนามของ Behn 

Meyer 

 

ขอบเขต 

2.1 นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้แทน 

2.2 บุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้เมื่อดำเนินการเพื่อ Behn Meyer หรือในนามของ Behn Meyer ทั้งในเวลาทำการ

และนอกเวลาทำงาน  

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

3.1 Behn Meyer มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยยึดมั่นในข้อกำหนดทางจริยธรรมและกฎหมาย ดังนั้น หลักจริยธรรม

ทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจฉบับนีจ้ึงเป็นข้อผูกพันดังกล่าว 

3.2 เพื่อเป็นการรักษาสัมพันธภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องกับ Behn Meyer พันธมิตรทางธุรกิจจะต้องยึดถือในหลักการและ

ข้อกำหนดของหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจและการเจรจาตกลงกับ Behn Meyer และในนามของ Behn Meyer 

3.3 หลักจริยธรรมฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

• กำหนดพันธกรณีของพันธมิตรทางธุรกิจและผู้แทน เมื่อมีการดำเนินธุรกิจร่วมกันหรือในนามของ Behn Meyer 

• เป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงเรื่องของกระบวนทางธุรกิจกับ Behn Meyer และ 

• สร้างแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับว่าดว้ยการตอ่ต้านการให้และรับสนิบน และการทุจริต 

3.4 พันธมิตรทางธุรกิจต้องมั่นใจว่าตัวแทนของท่านเข้าใจและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจนี้ เมื่อมีการดำเนินธุรกิจร่วมกับ 

Behn Meyer หรือในนามตัวแทนของ Behn Meyer  ดังนั้น ตัวแทนของพันธมิตรทางธุรกิจมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกจิ

ฉบับนีด้้วย 

3.5 การปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นข้อบังคับ  นโยบายนี้ควรพิจารณาไปพร้อมกับหลักปฏิบัติอื่น ๆ  กระบวนการทำงาน ระเบียบ

ปฏิบัติงาน และนโยบายอื่นๆ ของ Behn Meyer ซึ่งจะรวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแส หลักจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการให้

และรับสินบน และการทุจริต    

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Page 3 
 

Behn Meyer & Co. (T) Limited 
Behn Meyer Chemicals (T) Co., Ltd. 
Behn Meye Agricare (Thailand) Co., Ltd. 
70/1 Liap Khlong  Mon Road, Tubyao, 
Ladkrabang, Bangkok, 10520 

บริษัท เบ็นไมเยอร์ แอนด์ โก (ประเทศไทย) จ ำกดั       
บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จ ำกดั 
บริษัท เบ็นไมเยอร์ อกริแคร์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
70/1 ถ.เลยีบคลองมอญ แขวงทบัยำว  
เขตลำดกระบงั กทม. 10520 

Tel:  +66 (0) 2327 9800 
Fax: +66 (0) 2360 6070 
        +66 (0) 2360 6194 
      

Info@behnmeyer.co.th 
www.behnmeyer.com 

 

ข้อตกลงตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของพันธมิตรทางธุรกิจ 

4.1 พันธมิตรทางธุรกิจต้องรับทราบ ลงนามในข้อตกลงตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของพันธมิตรทางธุรกิจ ตามเอกสารแนบที่ 1 และ

ส่งคืนถงึคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ตามอีเมล antibribery@behnmeyer.co.th ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีได้รับหลัก

จริยธรรมทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ 

4.2 เมื่อได้ลงนามในประกาศหลักจริยธรรมทางธุรกิจของพันธมิตรทางธุรกิจ แสดงว่าท่านยอมรับและรับรองการปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมนี ้หากท่านไม่ลงนามและไม่ส่งคืนสำเนาข้อตกลงตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของพันธมิตรทางธุรกิจ ภายใน 30 วันนับจาก
วันท่ีได้รับ ให้ถือว่าท่านเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจนี้ และไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ที่จะแจกแจงใหร้ับทราบ 
 
แนวทางปฏิบัติด้านหลักจริยธรรมทางธุรกิจและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
5.1 พันธมิตรทางธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่บังคับใช้ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงแต่มิได้จำกัดไว้แค่เพียงการปฏิบัติทางกฎหมายดังต่อไปนี้  

• กฎหมายต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต 
• กฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน 
• กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
• กฎหมายการจ้างงาน การคุ้มครองเด็ก และแรงงาน 
• กฎหมายว่าด้วยเรื่องคนเข้าเมือง 
• กฎหมายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
• กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
• กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ 
• กฎหมายสิทธิมนุษยชน 

5.2 พันธมิตรทางธุรกิจต้องมั่นใจว่า ท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่นำมาบังคับใช้ รวมถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ระหว่างทีป่ระกอบธุรกิจทั่วโลก 
5.3 พันธมิตรทางธุรกิจต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบอนุญาต การยินยอม หรือการยกเว้นที่จำเป็นทั้งหมดนั้น ได้รับและรักษาไว้เพื่อ
ดำเนินธุรกิจและกิจการของท่าน 
5.4 นอกจากน้ี พันธมิตรทางธุรกิจต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน การควบคุม นโยบายและ ขั้นตอนท่ี Behn Meyer กำหนดไว้ แต่มิได้จำกดั
ไว้เพียงแค ่นโยบายการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต 
5.5 พันธมิตรทางธุรกิจต้องดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากล รวมถึงสิ่งต่อไปนี้ 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพันธมิตรทางธุรกิจไม่เสนอ ให้ สัญญา ร้องขอ หรือให้สินบน ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง สิทธิ
ประโยชน์ ส่วนลด หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีมูลค่า ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเงินหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจหรือ โน้มน้าวการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม 
• พันธมิตรทางธุรกิจต้องไม่จ่ายค่าอำนวยความสะดวกใด ๆ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ ความปลอดภัย 
หรืออิสรภาพ ของผู้จ่ายเงินหรือบุคคลอื่นที่มีความเสี่ยง เมื่อมีจ่ายค่าอำนวยความสะดวกเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว จะต้อง
รายงานให้ทราบโดยทันทีต่อคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ 
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• ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ หรือเกิดขึ้นในนามของ Behn Meyer จะต้องมีตรวจสอบ มีบันทึก 
และรับทราบตามข้อตกลงตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของพันธมิตรทางธุรกิจ ตามเอกสารแนบ 1 
• พันธมิตรทางธุรกิจต้องควบคุมการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริตอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

ตามกฎหมายและข้อบังคับใช้งานท่ีมีผลบังคับใช้ 

• พันธมิตรทางธุรกิจต้องไม่บิดเบือนข้อเทจ็จริงหรือก่อให้เกิดการบิดเบือนข้อเท็จจริงใด ๆ ต่อ Behn Meyer 

• ตัวแทนจะได้รับแจ้งเพื่อให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในหลักจริยธรรมทางธุรกิจนี้ 

• จะต้องไม่มีตัวแทนรายใดที่ทำธุรกิจกับ Behn Meyer หรือในนามของ Behn Meyer ที่กระทำความผิดใดๆ อันมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการให้และรับสินบน การทุจริต การหลอกลวง และเท่าที่ทราบมา มิได้อยู่ในฐานะจำเลยหรืออยู่ในระหว่างการ
สืบสวน การสอบสวน หรือการพิจารณาคดีในเรื่องของการให้และรับสินบน การทุจริต หรือการหลอกลวง ในกรณีที่พบ
ภายหลังว่า ตัวแทนไม่ว่ารายใดก็ตามถูกตัดสินความผิดหรืออยู่ในระหว่างสืบสวนข้อเท็จจริง สอบสวน หรือการพิจารณาคดี
เพื ่อบังคับให้ดำเนินการ พันธมิตรทางธุรกิจต้องแจ้งให้คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ รับทราบทันทีเพื่อ
ดำเนินการเพิ่มเติม 
• บันทึกท่ีถูกต้องและเหมาะสมจะถูกเก็บไว้ เมื่อมีการทำธุรกิจร่วมกันหรือกระทำในนามของของ Behn Meyer 

• พันธมิตรทางธุรกิจต้องประพฤติตนในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย มีความเป็นมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบ ต่อ

การตลาด การโฆษณา หรือการใช้โซเชียลมีเดีย 

 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

6.1 Behn Meyer คาดหวังว่าพันธมิตรทางธุรกิจ จะกระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ Behn Meyer มากกว่าผลประโยชน์

ของตนเองหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม เช่น สมาชิกในครอบครัว พันธมิตรทางธุรกิจควรหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจ

และที่อาจจะเกิดขึ้น หากสิ่งนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ชี้แจงและแจกแจงผลประโยชน์ทับซ้อนโดยทันที ภาระความผูกพันนี้ถูก

นำไปใช้กับตัวแทนของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนของท่านได้หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนกับ Behn Meyer และได้มี

การลงนามในคำรับรองเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ได้ 

6.2 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำชี้แจงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในคำรับรองเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่ เกิดขึ้น หรืออาจจะ

เกิดขึ้นได้ ให้ช้ีแจ้งผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวเพิ่มเติมต่อ Behn Meyer เพื่อประเมินความสอดคล้อง 

6.3 Behn Meyer อาจกำหนดให้มีการดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อขจัดหรือบรรเทาผลประโยชน์ทับซ้อน พันธมิตรทางธุรกิจจะต้อง

ให้ความร่วมมือกับ Behn Meyer เพื่อขจัดหรือบรรเทาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว 
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ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง 

7.1 พันธมิตรทางธุรกิจต้องเข้าใจและสังเกตการณ์ภาระหน้าที่ของพนักงานและกรรมการ ตามนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบน 

และการทุจริตของ Behn Meyer และหลักปฏิบัติ รวมถึงภาระผูกพันของพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือการรับของขวัญ

และการเลี้ยงรับรอง 

7.2  Behn Meyer บังคับใช้นโยบายต่อต้านการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง แต่ Behn Meyer  ตระหนักดีว่าในบาง

สถานการณ์ก็สามารถยอมรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองได้ ตามที่แสดงเจตจำนงที่จะแจกแจงต่อ Behn Meyer  แต่ทั้งนี้ ห้ามมิให้

พนักงานและกรรมการ ให้ รับ หรือ ขอของขวัญและการเลี้ยงรับรองใด ๆ เว้นแต่การได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายและระเบียบปฏบิตัิ

ของ Behn Meyer 

7.3 พนักงานและกรรมการ ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองใด ๆ ทีถ่ือได้ว่าเป็นการเรียกรับหรือการได้มาหรอื

คงไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสม 

7.4 ของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่ถือว่าไม่เป็นการชี้นำการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรือพนักงานจะรวมถึง การให้ตามมารยาทใน

การทำธุรกิจตามปกติ (การเลี้ยงอาหารหรือการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสม) ของขวัญเล็กน้อย เหรียญที่ระลึก ของที่ระลึก หรือของขวัญที่

ไม่มีมูลค่า ซึ่งให้ในบางโอกาส ให้ในช่วงเทศกาล หรือโอกาสพิเศษ รวมทั้งของขวัญที่ได้รับจากการทำงานหรือการให้ความช่วยเหลือ

สังคม โดยกรรมการหรือพนักงานในนามของกลุ่มบริษัท จะได้รับการอนุญาต โดยมีข้อแม้ว่าของขวัญดังกล่าวจะต้องมีมูลค่าที่เหมาะสม

และเป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคม  

7.5 พันธมิตรทางธุรกิจควรตระหนักและคำนึงถึงจรรยาบรรรณ เมื่อมีการติดต่อกับพนักงาน กรรมการ ผู้แทน เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงาน

รัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแล หรือสมาชิกในครอบครัว ในนามของ Behn Meyer และมีแนวทางปกป้องและป้องกันที่นำมาเป็นข้อปฏิบัติ

บังคับใช้เพื่อมิให้มีการให้และรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองที่ผิดกฎหมาย 

7.6 เมื่อมีการให้หรือรับของขวัญและการเลีย้งรับรองใด ๆ ที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยไม่เจตนา ต้องรายงานใหค้ณะกรรมการกำกบั

ดูแลและตรวจสอบ ฯ ทราบทันที หากมีข้อสงสัย ใหต้ิดต่อคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ตามอีเมล 

antibribery@behnmeyer.co.th ถึงเกณฑ์การยอมรับของขวัญและการเลีย้งรับรองทีอ่นุญาตให้ทำได ้

 

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สิน และความลับของข้อมูล 

8.1 พันธมิตรทางธุรกิจจำเป็นต้องปกป้องและรักษาทรัพย์สินของ Behn Meyer โดยที่ความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ต่อ

ทรัพย์สินของ Behn Meyer ที่ได้รับมอบหมายให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ ต้องรายงานต่อ Behn Meyer ทันที และพันธมิตรทางธุรกิจ

ต้องประเมินเพื่อที่จะชดเชยกับ Behn Meyer ต่อความสูญเสียใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นแล้วแต่ทาง Behn Meyer จะเห็นสมควร 

8.2 ห้ามมิให้กระทำหรือเผยแพร่ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทำธุรกิจร่วมกับ Behn Meyer สู่สาธารณชน โดยมิได้รับความ

ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Behn Meyer รวมถึงการห้ามอ้างอิงแบรนด์ Behn Meyer เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา 

การสร้างแบรนด์ หรือการตลาด โดยไม่ได้รับการยินยอม 
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8.3 พันธมิตรทางธุรกิจต้องรักษาความลับและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของ Behn Meyer ความลับทางการค้า นโยบายและ

ระเบียบปฏิบัติที่ถูกควบคุม และข้อมูลที่เป็นความลับ กรรมสิทธ์ิ หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ 

8.4 ภาระผูกพันในการรักษาความลับยังคงมีผลบังคับใช้ถึงแม้ว่าสัญญาที่ทำไว้กับ Behn Meyer หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Behn 

Meyer จะครบกำหนดตามระยะเวลาหรือสิ้นสุดลงก็ตาม 

 

การสื่อสารหลักจริยธรรมทางธุรกิจ 

9.1 พันธมิตรทางธุรกิจได้รับการคาดหวังให้สื่อสารความต้องการ ความคาดหวัง และหลักจริยธรรมทางธุรกิจนี้แก่ผู้แทนของท่าน และ

รับรองว่าหลักจริยธรรมนี้ถูกนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะรวมถึงการฝึกอบรม หรือการตอบข้อซักถามจากผู้แทน หากมีความ

จำเป็น สามารถสอบถามที่คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ได้ 

9.2 พันธมิตรทางธุรกิจจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแทนของท่านเข้าใจและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจนี ้

 

การตรวจสอบและการตรวจติดตาม 

10.1 Behn Meyer อาจดำเนินการหรือแต่งตั้งบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการตรวจสอบโดยไม่แจ้งล่วงหน้า รวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่

หรือการตรวจสอบเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจนี ้

 

การเก็บรักษาบันทึกที่เหมาะสม 

11.1 พันธมิตรทางธุรกิจต้องเก็บรักษาบันทึกเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจนี้ และพันธมิตรทางธุรกิจจะต้องอนุญาต

ให้ Behn Meyer เข้าถึงบันทึกดังกล่าวตามสมควร เมื่อมีคำร้องขอของ Behn Meyer 

 

การแจ้งเบาะแส 

12.1 พันธมิตรทางธุรกิจที่มีข้อสงสัยหรือข้อกังวลโดยสจุริตใจ ถึงความไม่เหมาะสมใดๆ ต่อการกระทำการโดยมิชอบของ Behn Meyer 

หรือในระหว่างที่ดำเนินธุรกิจกับ Behn Meyer หรือในนามของ Behn Meyer (รวมถึงการละเมิดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ หรือ 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติของ Behn Meyer ) สามารถรายงานหรือแจ้งเบาะแสของ Behn Meyer ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลและ

ตรวจสอบ ฯ  ทางอีเมล antibribery@behnmeyer.co.th   

12.2 Behn Meyer จะเก็บรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งรายงานที่จัดทำขึ้น อีกทั้งยังเสนอให้ความคุ้มครองตามความ

เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดการตอบโต้หรือปองร้าย จากการรายงานอย่างเป็นธรรม  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านได้จากนโยบายและ

คู่มือการแจ้งเบาะแสของ Behn Meyer 
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ความไม่สอดคล้อง 

13.1 นอกเหนือจากข้อกำหนดในสัญญาใดๆ ที่ Behn Meyer ได้ระบุไว้ พันธมิตรทางธุรกิจที่ละเมิดหลักจริยธรรมทางธุรกิจนี้รวมถึง

ข้อกำหนดในการปฏิบัติตามนโยบายของ Behn Meyer และขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของ Behn Meyer อาจได้รับการ

ผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว รวมถึง 

• การระงับหรือยกเลิกข้อตกลงหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Behn Meyer โดยไม่มีการชดเชยใด ๆ  

• การรายงานไปยังหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล หากมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ และ 

• การดำเนินคดีความทางแพ่ง หากทำให้ Behn Meyer เกิดความเสียหาย 

 

การตอบข้อซักถาม 

14.1 หากท่านมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอนของ Behn Meyer รวมถึงหลักจริยธรรมทางธุรกิจนี้ สามารถติดต่อ

คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ 

 

การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข 

15.1 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ จะทบทวนหลักจริยธรรมทางธุรกิจนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด และอาจแนะนำการ

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 

15.2 พันธมิตรทางธุรกิจได้รับการคาดหวังให้ปฏิบัติตามการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจนี ้

 

นโยบายนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เวอร์ชัน 1: 16 ธันวาคม 2021 
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เอกสารแนบ 1: ข้อตกลงตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของพันธมิตรทางธุรกิจ  
 
เราเข้าใจดีว่า Behn Meyer มุ่งมั่นที่จะยกมาตราฐานระดับสากลด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ และได้พัฒนานโยบายและขั้นตอนในการต่อตา้น

การให้และรับสินบน และการทุจริต ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Behn Meyer อย่างต่อเนื่อง เราในฐานะผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้รับ

ทราบหรือตกลงตามดังต่อไปนี้ 

1. เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต ตามกฏหมายของประเทศนั้น

และข้อระเบียบต่าง ๆ ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ระหว่างที่ได้ดำเนินธุรกิจกับ Behn Meyer หรือในนามของ Behn Meyer 

2. เราจะไม่เสนอ สัญญา ให้ ยอมรับ เรียกร้องหรือรับ แก่บุคคลใด ๆ ใน Behn Meyer หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของ Behn Meyer พันธมิตรทางธุรกิจ 

องค์กร หรือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลใด ๆ  การจ่ายเงิน ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การต้อนรับและการเดินทางหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจถือได้ว่าเป็นการ

ให้และรับสินบน 

3. เราจะใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น ที่อาจเกิดขึ้น หรือปรากฏชัด และจะแจ้งถึงผลประโยชน์ทับซ้อน

ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ของ Behn Meyer  

4. เราได้อ่าน ทำความเข้าใจ และจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการให้และรับสินบนของ Behn Meyer และแนวทางการปฏิบัติ และเราตกลงว่า การ

ละเมิดข้อตกลงดังกล่าว จะส่งผลให้ Behn Meyer ดำเนินการดังนี ้ 

(ก) การระงับหรือการยกเลิกสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Behn Meyer โดยไม่มีค่าชดเชยใด ๆ  

(ข) การรายงานไปยังหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล หากมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ 

(ค) การดำเนินคดีความทางแพ่ง เมื่อ Behn Meyer ได้รับความเสียหาย 

5. เราจะใช้ช่องทางการแจ้งเบาะแสของ Behn Meyer ทางอีเมล antibribery@behnmeyer.co.th เพื่อรายงานข้อกังวลใจ ข้อสงสัย หรือการฝ่าฝืน

กฎหมายหรือนโยบายและแนวทางปฏิบัติของ Behn Meyer ตามที่พบเห็น 

6. เราจะสื่อสารนโยบายการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริตของ Behn Meyer  และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ต่อผู้แทนของเรา และจะตรวจสอบ

ให้แน่ใจว่าผู้แทนไดป้ฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมทางธุรกิจนี้ เมื่อดำเนินธุรกิจกับ Behn Meyer หรือในนามของ Behn Meyer และ 

7. Behn Meyer มีสิทธิ์แก้ไขและปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติว่าเร่ืองการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต  

ลงนามและในนามของ: 

ชื่อและตราประทับบริษัทของพันธมิตรทางธุรกิจ : __________________________________________________ 

ชื่อผู้มีอำนาจในการลงนาม : __________________________________________________ 

ตำแหน่ง : __________________________________________________ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง / หมายเลขบัตรประชาชน : __________________________________________________ 

ลายเซ็น : __________________________________________________ 

วันที่ : __________________________________________________ 

 

 

คำว่า Behn Meyer ไม่ว่าจะปรากฎ ณ ตำแหน่งใดในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง บริษัทต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต ซึ่งจะรวมถึงชื่อภายใต้ชื่อ 

Behn Meyer , Intracare  , Nutrivo Ingredients และ Performance Additives     
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ข้อกำหนดอ้างอิง 

สำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจรยิธรรมทางธุรกิจของ Behn Meyer 

ว่าด้วยการให้และรับสินบน และการทุจริต 

1.0 บทนำและวัตถุประสงค์  

1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจ ได้จัดตัง้ขึ้นเพื่อให้ Behn Meyer ประเทศไทย ได้ปฏบิัติตาม

ข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องระเบยีบปฏบิัติที่เหมาะสมต่อการต่อต้านการทุจริต  

1.2 เอกสารฉบับน้ีจะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการ สายการบงัคับบัญชา และขอบเขตหน้าที่และความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจ 

 

2.0  โครงสร้างคณะกรรมการ  

2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจ ของ Behn Meyer ประเทศไทยจะได้รับการแต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี ้  

2.1.1  นายประสงค์ อร่ามวิทยา  กรรมการผู้จดัการของกลุม่บริษัทเบ็นไมเยอร์ ประเทศไทย (ประธานคณะกรรมการ) 

2.1.2 นางสาวเกวลิน เพชรรัตน์  กรรมการบริหารของเบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด 

2.1.3 นายสม กล้ากัลยาณวงศ์  ผู้จัดการแผนก   

2.1.4 นางสาวเกษร ทองแท้  ผู้จัดการแผนก  

2.1.5 นางสาวนัฎฐา เอื้อภราดร  ผู้จัดการแผนก  

2.2 สมาชิกของคณะกรรมการกำกับดแูลและตรวจสอบจรยิธรรมทางธุรกิจ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยจะต้องได้รับการอนุมัตจิาก

คณะกรรมการบริษัท 

  

3.0 การประชุม 

3.1  คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจ จะต้องเข้าร่วมประชุมกันตามเงื่อนไขดังตอ่ไปนี้ 

3.1.1 เข้าประชุมตามที่ประธานคณะกรรมการกำหนด และ  

3.1.2 เข้าประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือน 

 

4.0 สายการบังคับบัญชา 

4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจจะอยูภ่ายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของ

คณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ไดร้ับมอบหมาย 
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5.0 บทบาทและความรับผิดชอบ 

5.1 ขอบเขตของหน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจรยิธรรมทางธุรกจิมีดังต่อไปนี ้ 

5.1.1 กำกับดูแลการออกแบบ การนำไปปรับใช้ และการปรับปรุงเพิ่มเติมของระบบจัดการการต่อต้านการใหแ้ละรับ

สินบนของ Behn Meyer  

5.1.2 เป็นหน่วยงานแรกในการอำนวยความสะดวกในการตรวจเยีย่มของเจ้าหน้าที ่ การตอบข้อซักถาม หรอืการสืบสวน

ข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลในท้องทีน่ั้น ๆ  

5.1.3 ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือจัดให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงจากรายงานการให้และรับสินบน หรือการทุจรติ 

(รวมทั้งรายงานการแจ้งเบาะแส) โดยเจา้หน้าท่ีอิสระ  

5.1.4 แจ้งเตือน แจ้งข้อมูลปัจจุบัน และข้อมูลสรุปต่อคณะกรรมการบริษัท ที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาหรือข้อกังวลใจในเรื่อง

การให้และรับสินบน หรือการทุจริตที่เกิดขึ้นกับ Behn Meyer 

5.1.5 ดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องราวที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับ

ดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจ 

5.1.6 จัดให้มีการตรวจสอบภายในและภายนอก ให้เป็นไปตามกรอบระเบียบการปฏิบัติงานว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการ

ให้และรับสินบน และการทุจริตภายใน Behn Meyer ตามช่วงระยะเวลาแผนที่กำหนดไว้ 

5.1.7 จัดให้มีการฝึกอบรมและการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัตติ่อพนักงาน รวมถึงแจ้งต่อพันธมิตรทาง

ธุรกิจ ลูกค้า และกรรมการ ตามความจำเป็น 

5.1.8 ดำเนินการตอบหนังสือ ข้อซักถาม การสืบสวนข้อเท็จจริง หรือการตรวจสอบจากพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า ใน

เรื่องทีเ่กี่ยวข้องกับการควบคุมการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริตของ Behn Meyer 

5.1.9 ทบทวน จัดทำ และจัดให้ พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าลงนามในข้อตกลงตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของ

พันธมิตรทางธุรกิจ  

5.1.10 ประเมินประเด็นท่ีเกิดขึ้นจากข้อตกลงใหเ้ป็นไปตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ  

5.1.11 ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและระเบยีบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการให้และ

รับสินบน และการทุจริต รวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแส ใหม้ีความเป็นปัจจุบัน  

5.1.12 ร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจอื่น เพื่อทำใหม้ั่นใจว่ามีการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลนโยบายและระเบียบปฏิบัติ

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้และรับสินบน ไดร้ับการแกไ้ขให้เป็นปัจจุบันทุก 3 ปี  

5.1.13 ตรวจติดตามการนำไปใช้และการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการต่อต้านการให้และรับสินบน

และการทุจริตของบุคลากร เพื่อทำให้แน่ใจว่าบุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Behn Meyer ในระหว่าง

ที่ปฏิบัติหน้าท่ีและงานของตนเอง  
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5.1.14 ดำเนินการหรือจัดใหม้ีการประเมนิความเสีย่ง ระบบจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบนอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 

ปี รวมทั้งประเมิน ตรวจติดตาม และปรับปรุงกระบวนการ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติเรื่องการต่อตา้นการให้และรับสินบน 

และการทุจริต  

5.1.15  ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัตเิรื่องการต่อต้านการให้และรับสินบนของ Behn Meyer และให้

คำแนะนำแก่พนักงานและกรรมการ ที่กำลังประสบกับข้อกังวลใจหรือสถานการณ์ที่เกีย่วข้องกับการให้และรับสินบน และ

การทุจริต  

5.1.16 ทำงานร่วมกับหน่วยงานแผนกขายภายใน Behn Meyer เพื่อระงับ ปรับปรุง และแก้ไขความไมเ่หมาะสมใดๆ ที่

ปรากฏอยู่ในนโยบายและระเบียบปฏิบัติ  

5.1.17 ประเมินและดำเนินการกับการรับรองเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่ไดร้ับจากพนักงาน  

5.1.18 ประเมินและดำเนินการกับการแจง้และแจกแจงเรื่องของขวัญและการเลีย้งรับรอง และ  

5.1.19 ดำเนินการซักถามหรือลงโทษทางวินัยต่อพนักงานที่ได้ละเมดินโยบายและระเบยีบปฏิบตัิว่าด้วยเรื่องการให้และรับ

สินบน และการทุจรติ  

5.2 คณะกรรมการกำกับการดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจ อาจมอบหมายหรือแบ่งหนา้ที่และความรับผดิชอบการ

พิจารณาตามสมควร  

 

6.0 คุณลักษณะของคณะกรรมการ  

6.1 นอกเหนือจากความรับผิดชอบท่ีกล่าวถึงข้างต้น คณะกรรมการกำกบัดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจ จะต้องมี

คุณลักษณะดังต่อไปนี้  

6.1.1 มีความรู้ความชำนาญจากประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัตหินา้ที่  

6.1.2 ไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ในระหว่างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตนเอง และ  

6.1.3 มีไหวพริบปฏิภาณที่เหมาะสมในการปฏิบัตติามภาระหน้าท่ีของตนเอง 

  

7.0 คำจำกัดความ  

7.1 Behn Meyer หมายถึง บริษัทต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต ซึ่งจะรวมถึงช่ือ

ภายใต้ช่ือ Behn Meyer , Intracare  , Nutrivo Ingredients และ Performance Additives  

7.2 คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษัทของ Behn Meyer  

7.3 การให้และรับสินบน หมายถึง การเสนอ การให้สัญญา การให้ การรับ หรือเรียกร้องหาผลประโยชน์อันมิควรจากมูลค่าใด ๆ ก็ตาม 

ที่อาจได้เปรียบในทางการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน โดยตรงหรือโดยอ้อม และโดยไม่คำนึงถึงสถานท่ี ซึ่งละเมิดกฎหมาย หรือเพื่อเป็น

แรงจูงใจหรือให้รางวัลต่อบุคคลที่กระทำการหรือละเว้นการกระทำท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคล 
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7.4 พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง บุคคลภายนอกซึ่งมีความสัมพันธ์กับ Behn Meyer หรือเป็นผู้ที่ Behn Meyer ตั้งใจว่าจะร่วมทำ

ธุรกิจกับบุคคลผู้นั้น รวมถึงผู้จำหน่าย ผู้จัดหา ผู้รับเหมา ตัวแทน ที่ปรึกษา กิจการร่วมค้า หุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า ตัวแทนจำหน่าย 

ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้คำปรึกษา ผู้กระทำการแทน ตัวกลาง และนักลงทุนของ Behn Meyer  

7.5 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจ ทีแ่ต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีก่ำกบัดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิที่กำหนดมาตรฐานไว ้

7.6 การทุจริต หมายถึง การได้มา หรือความพยายามที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือธุรกิจ เอารัดเอาเปรยีบด้วยวิธีการที่ไม่

เหมาะสมหรือผดิกฎหมาย การทจุริตแบ่งออกเป็น การทุจรติระดับสูง การทุจริตเพยีงเล็กน้อย และการทุจริตเชิงการเมือง ซึ่งขึ้นอยู่กับ

จำนวนเงินท่ีสูญเสียและหน่วยงานที่การกระทำการทุจริต การทุจรติอาจรวมถึงการให้และรับสินบน การขูก่รรโชก หรือเงินใต้โตะ๊  

7.7 ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าของ Behn Meyer 

7.8 กรรมการ หมายถึง สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทของ Behn Meyer และ/หรือไม่ใช่กรรมการตามกฎหมายของ Behn Meyer 

7.9 พนักงาน หมายถึง พนักงานของ Behn Meyer ไม่ว่าจะประจำ ช่ัวคราว หรือภายใตส้ัญญา รวมถึงพนักงานทดลองงาน หรอื 

พนักงานฝึกงาน 

7.10 ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง หมายถึง ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การต้อนรับ การเดินทาง ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 

 

 

นโยบายนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วในวันท่ีดังต่อไปนี้ 

เวอร์ชัน 1: 16 ธันวาคม 2021 
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นโยบายว่าด้วยเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.0 คำจำกัดความ 

1.1 Behn Meyer หมายถึง บริษัทต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต ซึ่งจะรวมถึงช่ือ

ภายใต้ช่ือ Behn Meyer , Intracare  , Nutrivo Ingredients และ Performance Additives  

1.2 คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษัทของ Behn Meyer  

1.3 การให้และรับสินบน หมายถึง การเสนอ การให้สัญญา การให้ การรับ หรือเรียกร้องหาผลประโยชน์อันมิควรจากมูลค่าใด ๆ ก็ตาม 

ที่อาจได้เปรียบในทางการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน โดยตรงหรือโดยอ้อม และโดยไม่คำนึงถึงสถานท่ี ซึ่งละเมิดกฎหมาย หรือเพื่อเป็น

แรงจูงใจหรือให้รางวัลต่อบุคคลที่กระทำการหรือละเว้นการกระทำท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคล 

1.4 พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง บุคคลภายนอกซึ่งมีความสัมพันธ์กับ Behn Meyer หรือเป็นผู้ที่ Behn Meyer ตั้งใจว่าจะร่วมทำ

ธุรกิจกับบุคคลผู้นั้น รวมถึงผู้จำหน่าย ผู้จัดหา ผู้รับเหมา ตัวแทน ที่ปรึกษา กิจการร่วมค้า หุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า ตัวแทนจำหน่าย 

ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับจา้งช่วง ผู้ให้คำปรึกษา ผู้กระทำการแทน ตัวกลาง และนักลงทุนของ Behn Meyer  

1.5 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจ ทีแ่ต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีก่ำกบัดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิที่กำหนดมาตรฐานไว ้

1.6 การทุจริต หมายถึง การได้มา หรือความพยายามที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือธุรกิจ เอารัดเอาเปรยีบด้วยวิธีการที่ไม่

เหมาะสมหรือผดิกฎหมาย การทจุริตแบ่งออกเป็น การทุจรติระดับสูง การทุจริตเพยีงเล็กน้อย และการทุจริตเชิงการเมือง ซึ่งขึ้นอยู่กับ

จำนวนเงินท่ีสูญเสียและหน่วยงานที่การกระทำการทุจริต การทุจรติอาจรวมถึงการให้และรับสินบน การขูก่รรโชก หรือเงินใต้โตะ๊  

1.7 ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าของ Behn Meyer 

1.8 กรรมการ หมายถึง สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทของ Behn Meyer และ/หรือไม่ใช่กรรมการตามกฎหมายของ Behn Meyer 

1.9 พนักงาน หมายถึง พนักงานของ Behn Meyer ไม่ว่าจะประจำ ช่ัวคราว หรือภายใตส้ัญญา รวมถึงพนักงานทดลองงาน หรอื 

พนักงานฝึกงาน 

1.10 ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง หมายถึง ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การต้อนรับ การเดินทาง ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 

 

2.0 ผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลประโยชน์ทับซ้อน คือ ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจ การเงิน ครอบครัว การเมือง หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแทรกแซงการ

ตัดสินของบุคคลทีฏ่ิบัตหิน้าท่ีให้กับ Behn Meyer ซึ่งนำไปสู่การสญูเสยีผลประโยชน์ของ Behn Meyer  

นโยบายของ Behn Meyer ห้ามมิให้พนักงานและกรรมการ เกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจของ

บริษัท ฯ หรือส่งผลเสียต่อช่ือเสียง หรือความสมัพันธ์กับบุคคลอื่น หรือเข้าไปกา้วก่ายการปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบของ

ผู้ปฏิบัติงาน 
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การปฏิบัติงานของพนักงานจะต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ฯ  พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงมิให้เกดิผลประโยชน์ทับซ้อน 

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกดิขึ้น โอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือปรากฏให้เห็นโดยชดัเจน พนักงานจะต้องไม่อาศยัตำแหน่งหรืออิทธิพลของตนเองหรือ

สินทรัพย์ หรือทรัพยากรของบริษทั ฯ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้อืน่  

ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนได้ พนักงานจะต้องยื่นการรบัรองเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนส่งใหแ้ผนกทรัพยากร

บุคคลของบริษัท ฯ ในทันท ีเมื่อใดก็ตามที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนครั้งใหม่ขึ้น ให้ยื่นแบบฟอร์มการรับรองเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ง

ขอรับได้จากแผนกทรัพยากรบุคคลหรือ  Behn Meyer Corporate Intranet นอกจากน้ัน พนักงานทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์มการ

รับรองเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นประจำทุกปี ไม่ว่าจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นมาใหม่หรือไมก่็ตาม  

 

3.0 ประเภทของการกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

การที่จะระบุให้ครบถ้วนว่าสถานการณ์ใดบา้ง ทีอ่าจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องที่ไมส่ามารถให้นิยามครบถ้วน อย่างไรก็

ตาม ให้ยึดแนวทางปฏิบตัิตามตัวอย่างดังต่อไปนี ้

• ร่วมทำธุรกิจนอกบริษัท ฯ หรือรบัจ้างทำงานให้กับบุคคลอื่น ไม่วา่จะอยู่ในรูปแบบเต็มเวลาหรือไมเ่ตม็เวลากต็าม ซึ่งอาจจะ

ก่อให้เกิดการนำเอาเวลาที่จะต้องอุทิศให้กับบริษัท ฯ หรือนำอุปกรณ์ หรือข้อมลูของบริษัท ฯ ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือโดย

ไม่ได้รับอนญุาต และอาจส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ที่ของพนักงาน  

• กำลังจะมสีถานภาพเป็นเจ้าหนา้ทีร่ัฐ สมาชิกคณะกรรมการ หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการในบริษัท ฯ  ทีไ่ด้ประกอบธุรกิจ

ใดๆ หรือองค์กรที่แสวงหาผลกำไร ซึ่งไม่ใช่บริษัทในกลุม่บริษัท Behn Meyer โดยไม่ไดร้ับการอนุมตัิล่วงหน้าจากกรรมการ

สอง (2) ท่าน ในบริษัท ฯ ที่เกี่ยวข้อง  

• มีสมาชิกในครอบครัวเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ กรรมการ ผูดู้แลทรัพย์สนิ หุ้นส่วน พนักงาน เจ้าของ ผู้ถือหุ้น หรือ เป็นที่ปรึกษา

ให้กับบริษัทใด ๆ หรือหน่วยงานองค์กรใดๆ ที่เป็นคู่แข่งกับ Behn Meyer  

• มีสมาชิกในครอบครัวเป็นเจ้าหนา้ที่รัฐ กรรมการ ผูดู้แลทรัพย์สิน หุน้ส่วน พนักงาน เจ้าของ ผู้ถือหุ้น หรือเป็นท่ีปรึกษาให้กับ

บริษัทใด ๆ หรือหน่วยงานองคก์รใด ๆ หรือได้รับการคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่า จะร่วมทำธุรกิจกับ Behn Meyer  

พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า หรือคู่แข่งของ Behn Meyer  

• เข้าร่วมกิจกรรม สมาคม หรือไดร้ับผลประโยชน์อ่ืนใดอยู่เป็นนิจ ซึง่อาจจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับช่ือเสียง และความนิยม 

ต่อ Behn Meyer ซึง่อาจรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดและส่งผลใหเ้กิดความ

เสี่อมเสียดังกล่าวได ้

ถึงแม้ว่าการกระทำบางประการตามที่กล่าวมานี้อาจจะไม่ใช่การกระทำท่ีผิดแบบมีนัยสำคัญ หากแต่บ่อยครั้งที่ผลประโยชน์ทับซ้อนก็

สามารถที่จะสร้างความขัดแย้งและความไม่พึงพอใจให้กับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม ที่ท่านไม่แน่ใจว่า ท่านมผีลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ โปรดติดต่อกับหัวหน้าแผนกในสังกัด/

กรรมการที่เป็นผูบ้ังคับบัญชาของท่าน หรือคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธรุกิจ เพือ่ความกระจ่างชัดเจน 
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พนักงานควรส่งคำรับรองเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนถึงแผนกทรัพยากรบุคคลทันทีเมื่อเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนครั้งใหม่ขึ้น และจะต้อง

ได้รับการอนุมัตจิากกรรมการสอง (2) คนของบริษัท ฯ ที่เกี่ยวข้อง  

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ มีความประสงค์ที่จะเขยีนการรบัรองเรือ่งผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ส่งถึงแผนกทรัพยากรบคุคล

และได้รับการอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัท  

 

นโยบายนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วในวันท่ีดังต่อไปนี้ 

เวอร์ชัน 1: 16 ธันวาคม 2021 
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คำจำกัดความ 

1.1 ผู้มีอำนาจหน้าที่อนุมัติ หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจเหมาะสมให้การอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการว่าจ้างพันธมิตรทางธุรกิจตาม

อำนาจและวงเงินอนุมัติ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท  

1.2 Behn Meyer หมายถึง บริษัทต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต ซึ่งจะรวมถึงช่ือ

ภายใต้ช่ือ Behn Meyer , Intracare  , Nutrivo Ingredients และ Performance Additives  

1.3 คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษัทของ Behn Meyer  

1.4 การให้และรับสินบน หมายถึง การเสนอ การให้สัญญา การให้ การรับ หรือเรียกร้องหาผลประโยชน์อันมิควรจากมูลค่าใด ๆ ก็ตาม 

ที่อาจได้เปรียบในทางการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน โดยตรงหรือโดยอ้อม และโดยไม่คำนึงถึงสถานท่ี ซึ่งละเมิดกฎหมาย หรือเพื่อเป็น

แรงจูงใจหรือให้รางวัลต่อบุคคลที่กระทำการหรือละเว้นการกระทำท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล 

1.5 พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง บุคคลภายนอกซึ่งมีความสัมพันธ์กับ Behn Meyer หรือเป็นผู้ที่ Behn Meyer ตั้งใจว่าจะร่วมทำ

ธุรกิจกับบุคคลผู้นั้น รวมถึงผู้จำหน่าย ผู้จัดหา ผู้รับเหมา ตัวแทน ที่ปรึกษา กิจการร่วมค้า หุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า ตัวแทนจำหน่าย 

ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้คำปรึกษา ผู้กระทำการแทน ตัวกลาง และนักลงทุนของ Behn Meyer  

1.6 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจ ทีแ่ต่งตั้งโดยคะ

กรรมการบริษัท มีหน้าทีก่ำกับดูแลและตรวจสอบจรยิธรรมทางธุรกจิให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดมาตรฐานไว ้

1.7 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจ การเงิน ครอบครัว การเมือง หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

แทรกแซงการตัดสินของบุคคลทีฏ่บิัติหน้าที่ให้กับ Behn Meyer ซึ่งนำไปสู่การสญูเสียผลประโยชน์ของ Behn Meyer  

1.8 การทุจริต หมายถึง การได้มา หรือความพยายามที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือธุรกิจ เอารัดเอาเปรียบด้วยวิธีการที่ไม่

เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย การทุจริตแบ่งออกเป็น การทุจริตระดับสูง การทุจริตเพียงเล็กน้อย และการทุจริตเชิงการเมือง ซึ่งขึ้นอยู่กับ

จำนวนเงินท่ีสูญเสียและหน่วยงานท่ีการกระทำการทุจริต การทุจริตอาจรวมถึงการให้และรับสินบน การขูก่รรโชก หรือเงินใต้โต๊ะ  

1.9 พนักงาน หมายถึง พนักงานของ Behn Meyer ไม่ว่าจะประจำ ช่ัวคราว หรือภายใตส้ัญญา รวมถึงพนักงานทดลองงาน หรอื 

พนักงานฝึกงาน 

1.10  สมาชิกในครอบครัว จะรวมถึงคู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง รวมทั้งบุตรบุญธรรมหรือบตุรเลี้ยง บิดามารดาเลี้ยง หรือพ่ีน้อง

เลี้ยง ลูกพ่ีลูกน้อง ป้า ลุง หลานสาว หลานชาย ปู่ยา่ตายาย หลานหรือบุคคลอื่นใดที่เป็นสมาชิกอยูใ่นครัวเรือนเดียวกันหรือบุคคลที่มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ชิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

1.11 หัวหน้าแผนก หมายถึง ผู้จัดการแผนกที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบแผนกในสังกัด 

1.12 กรรมการผู้จัดการ หมายถึง กรรมการผู้จัดการของแต่ละบริษัทของ Behn Meyer  

1.13 นโยบาย หมายถึง นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.14 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึงกระบวนการของ Behn Meyer ทีต่้องการซื้อสินค้าหรือบริการจากบุคคลภายนอก  

1.15 รายการสอบทานทางธุรกิจเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง จะปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายลำดับท่ี 1 
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ขอบเขต 

2.1 นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมดของ Behn Meyer รวมทั้งสาขาของ Behn Meyer 

2.2 พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ เพื่อใช้ในการคัดเลือกผู้ขายหรือพันธมิตรทางธุรกิจ  

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

3.1 Behn Meyer มุ่งมั่นท่ีจะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ปราศจากการให้และรับสินบน และการทุจริต โดย Behn Meyer ประกาศ

จุดยืนท่ีจะไม่ยอมรับการให้และรับสินบนและการทุจริตของการดำเนินธุรกิจ 

3.2 นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อ  

• กำหนดหน้าท่ี บทบาท และความรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ 

• กำหนดระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้และรบัสินบน และการทุจริต และข้อบังคับ

อื่น ๆ ท่ีมีผลบังคับใช้ 

3.3 เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด นโยบายนี้ควรที่จะได้รับการพิจารณาไปพร้อมกับข้อกำหนด กระบวนการ ระเบียบ

ปฏิบัติ และนโยบายอื่นๆ ของ Behn Meyer  ซึ่งจะรวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแส หลักจรรยาบรรณ และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ 

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ  

 

บทลงโทษสำหรับการละเมิดข้อกำหนด    

4.1 บุคคลใดก็ตามที่กระทำการฝ่าฝืนใด ๆ ใด ๆ ต่อนโยบายฉบับนี้ อาจอยู่ภายใต้บทลงโทษดังต่อไปนี้ 

• การลงโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดไว้แคเ่พียงการเลิกจ้างสำหรับพนักงาน 

• การยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ 

• การดำเนินการคดีความทางแพ่ง สำหรับความสูญเสียใดๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ Behn Meyer 

4.2 นอกจากนี้ Behn Meyer อาจรายงานการฝ่าฝืนใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแล หากพิจารณาแล้วเป็นการฝ่า
ฝืนต่อกฎหมาย 

 
ใบเสนอราคา 

5.1 แผนกใดก็ตามที่มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างก็ควรที่จะขอรับการเสนอราคาสินค้าหรือบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจมากกว่า 
1 ราย 

5.2 สำหรับสินค้าหรือบริการทีม่ีลักษณะเฉพาะตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งไม่สามารถขอรับการเสนอราคาจากผู้จำหน่ายหรือผู้
ให้บริการหลายรายได้ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ 5.1    
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การสอบทานทางธุรกิจ 
6.1 การตัดสินใจที่จะว่าจ้างหรือซื้อสินค้าจะต้องกระทำไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ Behn Meyer  ดังนั้น พันธมิตรทางธุรกิจที่เสนอ

ราคาสินค้าหรือบริการต่ำสุดก็อาจจะไม่ได้รับเลือกก็เป็นได้  
6.2 แผนกที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการสอบทางทางธุรกิจของพันธมิตรทางธุรกิจโดยเป็นไปตาม

รายการสอบทานทางธุรกิจเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในเรื่องอำนาจและ
วงเงินการอนุมัติ ฉบับปัจจุบันของ Behn Meyer   

6.3  อย่างไรก็ตาม การจัดซื้อจัดจ้าง 
• สินค้าผ่านแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เช่น อเมซอน ลาซาด้า หรือ ช้อปปี้ หรือ  

• สินค้าจากพันธมิตรทางธุรกิจที่ถือว่า / พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำโดยเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติภายใน
องค์กรของ Behn Meyer   

ซึ่งจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องของการสอบทานทางธุรกิจในหัวข้อน้ี 
6.4 การสอบทานทางธุรกจิเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

• เพื่อทำให้แน่ใจว่า มีการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสมที่สุด และ  

• พันธมิตรทางธุรกิจไม่เคยมีประวัติการให้และรับสินบน และการทุจริต หรือกระทำการที่ผิดจริยธรรม ซึ่งนำมาหรือเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสื่อมเสียกับ Behn Meyer ได้  

6.5 สำหรับการสอบทานทางธุรกิจ แผนกต้นสังกัดที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจจะต้องดำเนินการสัมภาษณ์ / รวบรวมเอกสารหรือ
ข้อมูลอื่นๆ   

6.6 การกรอกข้อมูลในรายการสอบทานทางธุรกิจเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
•  พนักงานในแผนกที่เป็นผู้ดำเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ควรประสานงานกับพันธมิตรทางธุรกิจให้กรอกข้อมูลตามรายการ

สอบทานทางธุรกิจ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามทีผู่้มีอำนาจหน้าท่ีอนุมัติอาจกำหนด 
• พนักงานและผู้อนุมัติจะต้องลงนามและลงวันท่ีในรายการสอบทานทางธุรกิจเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีข้อมูลครบถ้วนแล้ว  

• เมื่อพบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้จากการสอบทานทางธุรกิจ ใหเ้ลือกพันธมิตรทางธุรกิจอีกรายหนึ่งและดำเนินการสอบ
ทานทางธุรกิจของพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม ่ 

6.7 พนักงานท่ีเป็นผู้ดำเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการสอบทานทางธุรกิจอย่างละเอียด
ถี่ถ้วน ถ้าเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นจากการสอบทานทางธุรกิจซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ พนักงานก็จะต้องปรึกษาหารือกับผู้มีอำนาจหน้าที่อนุมัติ 

และในกรณีที่จำเป็น ให้ปรึกษากับกรรมการผู้จัดการ  
6.8 การสรรหาและว่าจ้างพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการควรที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการกรอกข้อมูลในรายการสอบทานทาง

ธุรกิจเสร็จสิ้นแล้ว ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการสอบทานทางธุรกิจก็ควรได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วเช่นกัน  
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ผลประโยชน์ทับซ้อน 

7.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างควรที่จะได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ปราศจากซึ่งอคติ โดยที่บุคคลใดๆ ที่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ควรที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการคัดเลือก  

7.2 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับพนักงาน สามารถค้นหาได้จากนโยบายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในหลัก

จริยธรรมทางธุรกิจ และการให้คำรับรองเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถค้นหาได้จาก Behn Meyer Corporate Intranet และ

เว็บไซต์ Behn Meyer  

 

การตรวจติดตาม  

8.1 สำหรับธุรกรรมหรือโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ แผนกต้นสังกัดของ Behn Meyer จะต้องดำเนินการตรวจติดตามเรื่องการให้และ

รับสินบน และการทุจริตของพันธมิตรทางธุรกิจตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้   

8.2 พนักงานควรที่จะติดต่อสื่อสารและเข้าร่วมประชุมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นตัวแทนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดต่อกับ

พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นตัวแทนติดต่อหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล และหากเป็นไปได้ พนักงานควรที่จะได้รับข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล  

8.3 พันธมิตรทางธุรกิจอาจได้รับการตรวจสอบ การตรวจติดตาม และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการสอบทานทางธุรกิจ ตามดุลพินิจ

ของ Behn Meyer  ซึ่งจะรวมถึงการประเมินธุรกรรมและโครงการก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงก่อนที่จะลงนามใน

ข้อตกลงจัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ พันธมิตรทางธุรกิจจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การตรวจติดตาม และประเมิน

ตามที่กล่าวมาไม่ว่า Behn Meyer จะเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเองหรือแต่งตั้งให้บุคคลใดดำเนินการแทน 

 
การเก็บรักษาบันทึกที่เหมาะสม 

9.1 Behn Meyer กำหนดบันทึกข้อมูลที่จัดเก็บรักษาต้องมีความถูกต้อง ทันเวลา และเชื่อถือได้ เอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้

จัดจ้าง จะต้องได้รับการจัดเก็บไว้โดยแผนกที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่หัวหน้าแผนกนั้นกำหนด 

ขั้นตอนการทำงานดังกล่าวต้องทำให้แน่ใจว่าบันทึกถูกเก็บไว้ในลักษณะที่ปลอดภัย ถูกต้อง และสามารถเข้าถึงได้ 

9.2 บันทึกดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการจัดเก็บรักษาไว้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

• รายการสอบทานทางธุรกิจเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างท่ีกรอกข้อมูลแล้ว (ดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 

• รายการตรวจสอบ/เอกสารสำหรับการสอบทานทางธุรกิจ (รวมทั้งการตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน) สำหรับ

พันธมิตรทางธุรกิจ  

•  ข้อตกลงตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของพันธมิตรทางธุรกิจ ได้รับการลงนามโดยพันธมิตรทางธุรกิจโดยเป็นไปตามหลัก

จริยธรรมทางธุรกิจของพันธมิตรทางธุรกิจ และ  
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• ใบแจ้งหนี ้ใบเสร็จรับเงิน การอนุมัติ รายงานการประชุม คำสั่งซื้อ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน   

 

 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการทบทวน 

10.1 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องทบทวนนโยบายนี้ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด อย่างน้อยทุก 3 

ปี เพื่อให้แน่ใจว่าการทบทวนนั้นครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตามกฎหมายของประเทศไทย มีประสิทธิภาพ และ

สอดคล้องต่อแนวทางปฏิบัติของ Behn Meyer   

 

ข้อเสนอแนะ 

11.1 Behn Meyer สนับสนุนข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงต่อนโยบายนี้ ทั้งนี้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงใด ๆ สามารถสื่อสาร

มายังคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ผ่านทางอีเมล ที ่antibribery@behnmeyer.co.th 

 

 

นโยบายนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วในวันท่ีดังต่อไปนี้ 

เวอร์ชัน 1: 16 ธันวาคม 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:antibribery@behnmeyer.co.th
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เอกสารแนบท้ายฉบับท่ี 1 
รายการสอบทานทางธุรกิจเพื่อการจัดซื้อจดัจ้าง 

 
ช่ือแผนกในเบ็นไมเยอร์:  
รายละเอียดสินค้า/บริการ/การว่าจ้างผู้รับเหมา : 
ช่ือของพันธมิตรทางธุรกิจ : 
ลำดับที ่ ข้อกำหนด มี 

(X) 
ไม่มี 
(X) 

ความเห็น/ข้อแนะนำ 

1. พันธมิตรทางธุรกิจได้มีการวางนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ช้ี
บ่งถึงการต่อต้านการให้และรบัสินบน และการทุจริต (ถ้ามี ให้
ขอสำเนา หรือบันทึกคำช้ีแจงเกี่ยวกับมาตรการที่นำมาปรับ
ใช้) 

   

2. พันธมิตรทางธุรกิจมีบันทึกประวัตทิี่ระบุว่ามผีลงานท่ียอมรับ
ได้ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ หรือได้รับการรับรองหน่วยงาน
ภายนอก 

   

3. พันธมิตรทางธุรกิจได้เสนอราคาคา่สินค้าหรือบริการทีส่ามารถ
นำไปแข่งขันกับผู้อื่นได้มากท่ีสดุ 
หากคำตอบคือ “ไม่” กรณุาระบุวา่เหตุใดจึงเลือกพันธมิตร
ทางธุรกิจรายนี ้

   

4. สามารถสอบกลบัถึงมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีให้การอนุมัติ 
(เช่น ค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ ตรวจสอบหรือแสดงสำเนา
ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง) 

   

5. พันธมิตรทางธุรกิจได้อ่านหลักจรยิธรรมทางธุรกจิ และได้
กรอกข้อมูลและลงนามข้อตกลงหลักจริยธรรมทางธุรกจิ
สำหรับพันธมติรทางธุรกิจ แล้ว 

   

 
ช่ือและตำแหน่งพนักงานของพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้ให้ข้อมลู  ______________________________________ 
 
ช่ือและตำแหน่งพนักงานท่ีสอบทานทางธุรกิจ    ______________________________________ 
 
ช่ือและลายมือช่ือของหน่วยงานผู้อนุมัต ิ    ______________________________________ 
 
วันท่ี        ______________________________________ 
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นโยบายการจัดเก็บบันทกึ 

สารบัญ 

คำจำกัดความ..............................................................................................................................................................................1 
ขอบเขต.......................................................................................................................................................................................2 
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ข้อเสนอแนะ...............................................................................................................................................................................3 

 

 

คำจำกัดความ 

1.1 Behn Meyer หมายถึง บริษัทต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต ซึ่งจะรวมถึงช่ือ

ภายใต้ช่ือ Behn Meyer , Intracare  , Nutrivo Ingredients และ Performance Additives  

1.2 พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง บุคคลภายนอกซึ่งมีความสัมพันธ์กับ Behn Meyer หรือเป็นผู้ที่ Behn Meyer ตั้งใจว่าจะร่วมทำ

ธุรกิจกับบุคคลผู้นั้น รวมถึงผู้จำหน่าย ผู้จัดหา ผู้รับเหมา ตัวแทน ที่ปรึกษา กิจการร่วมค้า หุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า ตัวแทนจำหน่าย 

ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้คำปรึกษา ผู้กระทำการแทน ตัวกลาง และนักลงทุนของ Behn Meyer  

1.3 ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าของ Behn Meyer 

1.4 แผนก หมายถึง ช่ือแผนกในสังกัดของ Behn Meyer 

1.5 พนักงาน หมายถึง พนักงานของ Behn Meyer ไม่ว่าจะประจำ ช่ัวคราว หรือภายใตส้ัญญา รวมถึงพนักงานทดลองงาน หรอื 

พนักงานฝึกงาน 

1.6 หัวหน้าแผนก หมายถึง ผู้จัดการแผนกที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบแผนกในสังกัด 

1.7 นโยบาย หมายถึง นโยบายการจัดเก็บข้อมูลของแผนก 

1.8 บันทึก จะรวมถึงสมุด ข้อมูล เอกสาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการจัดทำข้ึนหรือบันทึกไว้ใน

ระหว่างการทำธรุกิจให้กับ Behn Meyer บันทึกก็จะรวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงิน 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติ สัญญา ข้อตกลงหรือการยินยอม รายงานการประชุม ข้อมลูเชิงปฏิบัติการ แผน การวิเคราะห์  
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ขอบเขต  

2.1 นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงานทุกคน 

2.2 พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ในระหว่างที่กระทำการแทนหรือในนามของ Behn Meyer 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 3.1  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายนี้จะมดีังต่อไปนี ้

• กำหนดหน้าท่ี บทบาท และความรับผดิชอบโดยรวมของพนักงานและหัวหน้าแผนกในการจดัการกบับันทึก และ  

• จัดทำระเบยีบปฏิบตัิที่เหมาะสมโดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการต่อต้านการให้และรบัสินบน และการ

ทุจริตที่มผีลบังคับใช้  

3.2 การปฏิบัติตามนโยบายนี้ถือเป็นข้อบังคับ นโยบายนี้ควรจะไดร้บัการพิจารณาร่วมกับข้อกำหนด กระบวนการ ระเบียบปฏิบัติ และ

นโยบายอื่นๆ ของ Behn Meyer ซึ่งจะรวมถึงนโยบายการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจรติ หลักจรรยาบรรณ นโยบายและ

คู่มือการแจ้งเบาะแส รวมทั้งหลักจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ 

 

บทลงโทษสำหรับการละเมิดข้อกำหนด 

4.1 หากพบว่าบุคคลใดๆ กระทำการฝ่าฝืนนโยบายนี้ หรือสนับสนนุการฝ่าฝืนนโยบายนี้ ก็จะถูกพิจารณาโทษดังต่อไปนี้  

• การลงโทษทางวินัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดไว้แคเ่พียงการเลิกจ้างสำหรับพนักงาน 

• การยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ 

• การดำเนินคดีความทางแพ่ง สำหรับความสูญเสียใดๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ Behn Meyer 

4.2 นอกจากน้ี Behn Meyer อาจรายงานการฝ่าฝืนใด ๆ ที่เกดิขึ้นต่อหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแล หากพิจารณาแล้วเป็นการฝ่าฝืน

ต่อกฎหมาย 

 

การจัดทำบันทึก  

5.1 บันทึกจะต้องได้รับการจดัทำอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน ตั้งแต่การบันทึก การดำเนินการ การจัดเก็บ การควบคุมความ

ปลอดภัย การนำกลบัออกมาใช้ ไปจนถึงการทำลาย  

5.2 ธุรกรรมทางการเงินท้ังหมดจะต้องได้รับการบันทึกไว้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง และข้อมลูที่บันทึกจะต้องมีที่มาของเอกสาร

สนับสนุนหรือเอกสารอ้างอิงอย่างเหมาะสม 
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การเก็บรักษาบันทึก  

6.1 การบันทึกควรระบุตำแหน่งของพนักงานที่ทำการแก้ไขข้อมูล และจัดเก็บรักษาบันทึกไว้อย่างปลอดภัย ถูกต้อง และสามารถเข้าถึง

ได้  

6.2 บันทึกท่ีจัดเก็บรักษาของแผนกที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่จำเป็นในแผนก ควรมีสำเนาเก็บไว้ยังคลังจัดเก็บเอกสารส่วนกลาง  

6.3 หัวหน้าแผนกจะต้องดำเนินการตรวจสอบตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจัดเก็บบันทึกไว้ ด้วยวิธีการที่

เหมาะสม  

6.4 การปรับปรุงแก้ไขบันทึกจะต้องสอดคล้องตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้และเป็นไปตามหลักการตรวจสอบทางบัญชีที่ยอมรับ

โดยทั่วไป  

6.5 บันทึกท่ีเป็นความลับหรือมีข้อมูลละเอียดอ่อน จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับและเก็บไว้ยังสถานท่ีปลอดภัย สิทธ์ิในการเข้าถึงได้

โดยพนักงานท่ีได้รับมอบอำนาจเท่านั้น  

6.6 บันทึกจะต้องได้รับการป้องกันจากการเข้าถึง โดยป้องกันสิทธ์ิผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงได้ 

 

การทำลายบันทึก 

7.1 ระเบียบปฏิบตัิในการทำลายบันทึกจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย  

7.1 การทำลายบันทึกจะต้องไดร้บัการอนุมัติจากหัวหน้าแผนก 

 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการทบทวน 

8.1  คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติ อย่างน้อยทุก 3 ปี เพื่อให้

แน่ใจว่าการทบทวนนั้นครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตามกฎหมายของประเทศไทย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องต่อ

แนวทางปฏิบัติของ Behn Meyer 

 

ข้อเสนอแนะ 

9.1 Behn Meyer สนับสนุนข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงต่อนโยบายนี้ ทั้งนีข้้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงใด ๆ สามารถสื่อสารมายัง

คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจ 

 
นโยบายนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วในวันท่ีดังต่อไปนี้ 

เวอร์ชัน 1: 16 ธันวาคม 2021 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Behn Meyer & Co. (T) Limited 
Behn Meyer Chemicals (T) Co., Ltd. 
Behn Meye Agricare (Thailand) Co., Ltd. 
70/1 Liap Khlong  Mon Road, Tubyao, 
Ladkrabang, Bangkok, 10520 

บริษัท เบ็นไมเยอร์ แอนด์ โก (ประเทศไทย) จ ำกดั       
บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จ ำกดั 
บริษัท เบ็นไมเยอร์ อกริแคร์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
70/1 ถ.เลยีบคลองมอญ แขวงทบัยำว  
เขตลำดกระบงั กทม. 10520 

Tel:  +66 (0) 2327 9800 
Fax: +66 (0) 2360 6070 
        +66 (0) 2360 6194 
      

Info@behnmeyer.co.th 
www.behnmeyer.com 
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คำจำกัดความ 

1.1 Behn Meyer หมายถึง บริษัทต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเบ็นไมเยอร์ ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต ซึ่งจะรวมถึงช่ือ

ภายใต้ช่ือ Behn Meyer , Intracare  , Nutrivo Ingredients และ Performance Additives  

1.2 คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษัทของ Behn Meyer  

1.3 การให้และรับสินบน หมายถึง การเสนอ การให้สัญญา การให้ การรับ หรือเรียกร้องหาผลประโยชน์อันมิควรจากมูลค่าใด ๆ ก็ตาม 

ที่อาจได้เปรียบในทางการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน โดยตรงหรือโดยอ้อม และโดยไม่คำนึงถึงสถานท่ี ซึ่งละเมิดกฎหมาย หรือเพื่อเป็น

แรงจูงใจหรือให้รางวัลต่อบุคคลที่กระทำการหรือละเว้นการกระทำท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคคล 

1.4 พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง บุคคลภายนอกซึ่งมีความสัมพันธ์กับ Behn Meyer หรือเป็นผู้ที่ Behn Meyer ตั้งใจว่าจะร่วมทำ

ธุรกิจกับบุคคลผู้นั้น รวมถึงผู้จำหน่าย ผู้จัดหา ผู้รับเหมา ตัวแทน ที่ปรึกษา กิจการร่วมค้า หุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า ตัวแทนจำหน่าย 

ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้คำปรึกษา ผู้กระทำการแทน ตัวกลาง และนักลงทุนของ Behn Meyer  

1.5 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจ ทีแ่ต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีก่ำกบัดูแลและตรวจสอบจริยธรรมทางธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิที่กำหนดมาตรฐานไว ้

1.6 การทุจริต หมายถึง การได้มา หรือความพยายามที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือธุรกิจ เอารัดเอาเปรียบด้วยวิธีการที่ไม่

เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย การทุจริตแบ่งออกเป็น การทุจริตระดับสูง การทุจริตเพียงเล็กน้อย และการทุจริตเชิงการเมือง ซึ่งขึ้นอยู่กับ

จำนวนเงินท่ีสูญเสียและหน่วยงานท่ีการกระทำการทุจริต การทุจริตอาจรวมถึงการให้และรับสินบน การขูก่รรโชก หรือเงินใต้โต๊ะ  

1.7 ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าของ Behn Meyer 

1.8 กรรมการ หมายถึง สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทของ Behn Meyer และ/หรือไม่ใช่กรรมการตามกฎหมายของ Behn Meyer 

1.9 พนักงาน หมายถึง พนักงานของ Behn Meyer ไม่ว่าจะประจำ ช่ัวคราว หรือภายใตส้ัญญา รวมถึงพนักงานทดลองงาน หรอื 

พนักงานฝึกงาน 

1.10 การกระทำท่ีไม่เหมาะสม เปน็ความหมายเดียวกันกับตามข้อกำหนด 4.2 ว่าด้วยนโยบายการแจง้เบาะแส   

1.11 กรรมการผู้จัดการ หมายถึง กรรมการผู้จัดการของแต่ละบริษัทใน Behn Meyer  

1.12 ผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้ที่เปิดเผยการกระทำท่ีไม่เหมาะสม โดยเป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแสฉบับน้ี 

1.13 การแจ้งเบาะแส หมายถึง การรายงานให้ทราบถึงการกระทำท่ีไม่เหมาะสม โดยเป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแสฉบับน้ี 
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ขอบเขต 

2.1 นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงาน กรรมการ และพันธมิตรทางธุรกิจของ Behn Meyer รวมทั้งลูกค้าของ Behn Meyer และ

เจ้าหน้าท่ีรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแล 

2.2 พนักงาน กรรมการ พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า มีหน้าท่ีที่จะต้องรายงานให้ทราบถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นจริง ต้อง

สงสัย หรือพยายามที่จะกระทำการ อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Behn Meyer ซึ่งสามารถกระทำการผ่านช่องทางในการแจ้งเบาะแสซึ่งระบุ

ไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสฉบับน้ี  

2.3 เจ้าหน้าท่ีรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแล จะมีส่วนร่วมในการรายงานการกระทำท่ีไม่เหมาะสมโดยผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสนี้เช่นกัน 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

3.1 องค์กรทุกองค์กรเผชิญกับความเสี่ยงในเรื่องของการประพฤติโดยมิชอบหรือการปิดบังการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างจงใจ Behn 

Meyer จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับการกระทำท่ีไม่เหมาะสม Behn Meyer มุ่งมั่นท่ีจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรง และ

คาดหวังให้พนักงาน กรรมการ และพันธมิตรทางธุรกิจ รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสากล Behn Meyer พร้อมส่งเสริมให้มีการสื่อสาร

อย่างเปิดเผยและสร้างสภาพแวดล้อมใหทุ้กคนรู้สึกปลอดภัยที่จะแจ้งข้อข้องใจให้ทราบ  

3.2  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการแจ้งเบาะแสนี้จะมีดังต่อไปนี้  

• จัดหาวิธีการที่ปลอดภัยและเป็นความลับในการแจ้งข้อข้องใจโดยสุจริตอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่

เกิดขึ้น ต้องสงสัย หรือพยายามที่จะกระทำการซึ่งเกิดขึ้นใน Behn Meyer ซึ่งจะรวมถึงการให้และรับสินบน การทุจริต หรือ

การประพฤติปฏิบัติอื่นๆ ทีผ่ิดจริยธรรม 

• จัดหาช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับในการแจ้งให้  Behn Meyer ทราบถึงข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ที่ปรากฏอยู่ใน

นโยบายและระเบียบปฏิบัติของ Behn Meyer  

• จัดหาช่องทางทีเ่ชื่อถือได้ เพื่อท่ีจะแนะนำการปรับปรุงนโยบายและระเบียบปฏิบัติของ Behn Meyer   และ  

• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีมีผลบังคับใช้ ทีเ่กี่ยวข้องกับการให้และรับสินบน และการทุจริต 

 3.3 นโยบายการแจ้งเบาะแสควรที่จะได้รับการพิจารณาไปพร้อมกับนโยบาย กระบวนการ และระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ของ Behn 

Meyer รวมถึงนโยบายการต่อต้านการให้และรับสินบน และการทุจริต      

 

การกระทำที่ไม่เหมาะสม  

4.1 นโยบายการแจ้งเบาะแสนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีการรายงานข้อมูลอย่างสุจริตใจ  เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่

เหมาะสมที่เกิดขึ้น ต้องสงสัย หรือพยายามที่จะกระทำการ  

4.2 การกระทำท่ีไม่เหมาะสมจะประกอบด้วยการกระทำต่างๆ ดังต่อไปนี้  

• การทำผิดกฎหมาย 

• การละเมิดข้อบังคับ ระเบียบ หรือเง่ือนไขใดๆ ที่หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าทีร่ัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแล  
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• การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

• อันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของสาธารณชนหรือบุคคลใดๆ  

• ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 

• การละเมิดต่อกฎหมาย ทางวิชาชีพ หรือสัญญา ซึ่งจะรวมถึงหน้าท่ีที่ต้องปฏิบัติต่อ Behn Meyer  

• การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพ  

• การใช้เงินทุนหรือกองทุนของ Behn Meyer โดยไม่ได้รับอนุญาต 

• การใช้อำนาจในทางที่ผิด 

• การแต่งตั้งอย่างไม่เป็นธรรม 

• การไม่แจกแจง รับรอง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทราบ 

• การให้และรับสินบน การทุจริต การหลอกลวง 

• การยักยอกสินทรัพย์ของ Behn Meyer หรือการนำเอาไปใช้ในทางที่ผิด 

•การเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้ง การคุกคาม การตกเป็นเหยื่อ การกระทำท่ีไม่ถูกต้องหรือเหมาะสม  

•การฝ่าฝืนอ่ืนใดต่อนโยบายและระเบียบปฏิบัติของ Behn Meyer 

•การกระทำหรือการปฏิบัติที่ผิดจริยธรรม และ  

•การปกปิดข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการกระทำข้างต้นอย่างจงใจ 

 

การรายงานการแจ้งเบาะแส  

5.1 ยื่นรายงานการแจ้งเบาะแส และส่งไปยังคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ผ่านช่องทาง antibribery@behnmeyer.co.th 

และ/หรือ whistleblower@behnmeyer.co.th 

 

รายงานที่ไม่เปิดเผยตัวตนและการเก็บรักษาความลับ 
6.1 Behn Meyer ขอความร่วมมือให้ผู้แจ้งเบาะแสระบุชื่อและข้อมูลการติดต่อในรายงานการแจ้งเบาะแส ถึงแม้วา่การแจ้งเบาะแสจะ

สามารถไม่ระบุชื่อหรือไม่เปิดเผยตัวตนผู้รายงานได้ก็ตาม ทั้งนี้ รายละเอียดดังกล่าวสามารถช่วยให้ Behn Meyer ดำเนินการสืบสวน
ข้อเท็จจริงโดยละเอียดและร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อได้  

6.2 ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในรายงานของผู้ที่แจ้งที่ไม่เปิดเผยตัวตนยังคงได้รับการพิจารณา หากข้อมูลดังกล่าวมคีวามน่าเชื่อถือเพียงพอ ผู้
แจ้งเบาะแสจะได้รับการติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม Behn Meyer จะใช้ดุลพินิจเพื่อตัดสินใจว่าจะ

ดำเนินการอย่างไรต่อไป โดย Behn Meyer อาจพิจารณาองค์ประกอบดังต่อไปนี้เพื่อการตัดสินใจ  
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• ความร้ายแรงของเรื่องที่รับแจ้ง 

• ความน่าเชื่อถือของเรื่องทีร่ับแจ้ง 

• ความน่าจะเป็นท่ีสามารถตรวจสอบหรือยืนยันเรื่องที่รับแจ้ง เช่น การติดต่อกับผู้แจ้งเบาะแส และ  

• เอกสารสนับสนุนหรือหลักฐานใด ๆ ท่ีแนบมาจากผู้แจ้งเบาะแส 
6.3 ข้อกังวลใจทั้งหมดจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะไม่เปิดเผยตัวตนของบุคคลที่

แจ้งข้อกังวลใจนั้น ในกรณีที่เป็นความประสงค์ของบุคคลนั้น รายงานและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส (หากมีการเปิดเผย) จะถูกเปิดเผยตอ่
บุคคลที่ “จำเป็นต้องทราบข้อมูล” เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้  

6.4 อย่างไรก็ตาม หากมีการลงโทษทางวินัยหรือมีการฟ้องร้องอื่นๆ เกิดขึ้นหลังจากท่ีมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริง Behn Meyer จำเป็น
ที่จะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้แจ้งเบาะแสเพื่อดำเนินการ ในกรณีนี้ ผู้แจ้งเบาะแสอาจจะได้รับการร้องขอให้มาเป็นพยาน ผู้แจ้ง

เบาะแสจะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจาก Behn Meyer เมื่อตกลงเป็นพยาน 
 
 
การดำเนินการกับรายงานการแจ้งเบาะแส 

7.1 เมื่อได้รับรายงานการแจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะประเมิน เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงหรือประเมินข้อร้องเรียน

ดังกล่าว หากบุคคลใดทีม่ีความขัดแย้งหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่ควรที่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป  

7.2 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะประสานงานกับกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายงานการแจ้งเบาะแส และ

ขอรับคำปรึกษาการดำเนินการที่เหมาะสม ทั้งนี ้การดำเนินการที่เหมาะสมจะประกอบไปด้วย การสืบสวนข้อเท็จจริงแบบเปิดเผย การ

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แจ้งเบาะแส หรือาจไม่ดำเนินการใดๆ หากพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานไม่มีมูลตามคำร้อง หรือไม่ชัดเจน และ

ไม่สามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ ด้วยวิธีการทีส่มเหตุสมผล  

7.3 กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อิสระหรือทีมงานเจ้าหน้าที่ของ Behn Meyer  (ซึ่งอาจจะรวมถึงเจ้าหน้าที่รับ

รายงาน) ให้ดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและตรวจสอบคำร้องที่ปรากฏอยู่ในรายงานการแจ้งเบาะแส  

7.4 กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ จะกำหนดระยะเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนหาข้อเท็จจริง หลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการสืบสวน

หาข้อเท็จจริงแล้ว ควรมีคำแนะนำเพิ่มเติมลงในรายงาน รายงานดังกล่าวควรเสร็จสิ้น เพื่อนำเสนอใหก้รรมการบริษัทกำหนดแนวทาง

เพื่อการปรับปรุงตามความเหมาะสม    

 

การคุ้มครองและการให้ความช่วยเหลือ  

8.1 บุคคลใดๆ ที่แจ้งให้ทราบถึงข้อกังวลใจที่เกิดขึ้นโดยสุจริตใจ จะต้องไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากการกระทำการดังกล่าว ไม่ว่า

ผลลัพธ์จากการสืบสวนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ที่กำลังจะแจ้งเบาะแส จะได้รับความคุ้มครองจากการ

ตอบโต้หรือปองร้ายจากการแจ้งเบาะแสอย่างเป็นธรรมจาก Behn Meyer 
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8.2 สำหรับพนักงานและกรรมการ ได้รับความคุ้มครองจากการคุกคาม การลดตำแหน่ง การปลดออกจากตำแหน่ง หรือการปิดกั้น

โอกาสการเลื่อนตำแหน่ง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือเบี้ยเลี้ยง ทั้งนี้บุคคลใดๆ ก็ตามที่ฝ่าฝืนกระทำตามความคุ้มครองดังกล่าวนี้

อาจถูกลงโทษทางวินัย  

8.3 อย่างไรก็ตาม บุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะต้องรับโทษทางวินัยหรือดำเนินการเพิ่มเติม หากรายงานเบาะแสดังนี ้

•  ดว้ยความไม่สุจริตใจ  

•  ปราศจากข้อเท็จจริงท่ีน่าเชื่อถืออย่างสมเหตุผล  

•  ไม่มีมูลเหตุ ประสงค์ร้าย และ/หรือ 

•  เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล 

  

การจัดเก็บบันทึก  

9.1 ข้อมูลที่จัดทำและจัดเก็บโดยคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ  ต้องมีความถูกต้องแม่นยำ ทันเวลา และเชื่อถือได้  ต่อข้อซักถามหรือ

ข้อแนะนำ เพื่อการใช้งานตามนโยบายการแจ้งแบะแส  

9.2 รายงานการแจ้งเบาะแส เอกสารการสืบสวนข้อเท็จจริง เอกสาร และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับไว้ในสถานที่ที่

ปลอดภัยโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนข้อเท็จจริงและเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

  

การปรับปรุงและการทบทวนอย่างต่อเนื่อง  

10.1 คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ  จะต้องทบทวนนโยบายนี้ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ อย่างน้อยทุก 3 ปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายนี้มี

ความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย ที่มผีลบังคับใช้ และสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติของ Behn Meyer  

  

ข้อซักถาม  

11.1 ข้อซักถามถึงการปรับใช้ตามนโยบายแจ้งเบาะแส ควรแจ้งตรงมายังคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ ฯ ตามช่องทางอีเมล 

antibribery@behnmeyer.co.th 

  

นโยบายนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วในวันท่ีดังต่อไปนี้ 

เวอร์ชัน 1: 16 ธันวาคม 2021 
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ภาคผนวก 1 - การแจ้งเบาะแส  
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งรายงานถึง : 
คณะกรรมการกำกับดูแล ฯ หรือ
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรยีน 

 

ได้รับรายงานจากผู้แจ้งเบาะแส 

ประเมินรายงานโดยเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียน และทำงานร่วมกับกรรมการ
ผู้จัดการหรือกรรมการ 

เจ้าหน้าท่ีอิสระหรือทีมงานจากเบน็ไม
เยอร์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการ
ผู้จัดการหรือกรรมการ ดำเนินการ
สืบสวนข้อเท็จจริง 

รายงานผลสรุปการสอบสวนต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรยีน : 
1. ระบุบุคคลทีเ่กี่ยวข้องเพื่อสืบสวนหรือประเมิน  
2. ระบุบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับความขัดแย้งหรือถูก
กล่าวหา และบุคคลดังกล่าวต้องไม่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานในข้ันตอนต่อไป 


	1.1 นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต สำหรับพนักงาน (without 9.9 detail)-หน้า 1
	1.2 นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต สำหรับพันธมิตรธุรกิจและลูกค้า V1.5-หน้า 2
	2. จรรยาบรรณสำหรับผู้ร่วมธุรกิจ_code of ethics for business associate_v1.4-หน้า 3
	3. ข้อกำหนดอ้างอิงสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบ V1.4-หน้า 4
	4. นโยบายว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน V1.2-หน้า 5
	5. นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง v1.4-หน้า 6
	6. นโยบายการจัดเก็บบันทึก V1.3-หน้า 7
	7. นโยบายและคู่มือการแจ้งเบาะแส v1.3-หน้า 8

