กลุ่มอลิอนั ซ์

นโยบายต่ อต้ านการคอรัปชันของอลิอนั ซ์
มาตรฐานขันตําว่ าด้ วยการต่ อต้ านการคอรัปชันและสินบน
มกราคม "##$

1. คําแถลง

ความซือสัตย์สุจริ ตในทุกๆ ธุรกิจทีอลิอนั ซ์เข้าไป

ชือเสี ยงของกลุ่มอลิอนั ซ์ (“อลิอนั ซ์”) ตังอยูไ่ ด้ดว้ ยความ

ดําเนินการ โดยหลีกเลียงผลประโยชน์ต่างๆ ทีไม่
เหมาะสม หรื อการกระทําใดๆ ทีทําให้พนักงานหรื อ

ไว้วางใจของลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน และสาธารณชนทีมี

บุคคลภายนอกเกิดข้อสงสัยต่อการดําเนินธุรกิจของ

ต่อความซือสัตย์สุจริ ตของอลิอนั ซ์

อลิอนั ซ์

อลิอนั ซ์ ยึดมันทีจะดําเนินการให้บรรลุเป้ าหมายนี โดยได้

เพือเป็ นส่วนหนึงของปณิ ธานนี อลิอนั ซ์ได้จดั ทํา

ระบุหลักการดังกล่าวนีในข้อพึงปฏิบตั ิเพือจริ ยธรรมทาง

โปรแกรมการต่อต้านคอรัปชัน (“โปรแกรม”) เพือใช้

ธุรกิจและการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (“Code of Conduct”)

สําหรับอลิอนั ซ์ทวโลก
ั
โดยนโยบายต่อต้านการคอรัปชัน

ซึงได้กาํ หนดข้อห้ามไว้อย่างเคร่ งครัดเกียวกับการ

ฉบับนี (“นโยบาย”) ถือเป็ นหนึงในองค์ประกอบสําคัญ

คอรัปชันและสินบน

ของโปรแกรม และพร้อมกันนี โปรแกรมและนโยบาย

เพือให้สอดคล้องกับปณิ ธานข้างต้น อลิอนั ซ์ตงมั
ั นทีจะ

ฉบับนียังได้เชือมโยงกับนโยบายหรื อการดําเนินการ

ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการคอรัปชันและ

ควบคุมอืนๆ ทีถูกออกแบบเพือทีจะช่วยให้อลิอนั ซ์

สิ นบนอย่างเคร่ งครัด ทังในระดับประเทศและระดับ

สามารถจัดการกับความเสี ยงต่อการคอรัปชันทีสําคัญ

นานาชาติ โดยถือเป็ นส่วนหนึงในการพยายามทีจะรักษา

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทังส่วนทีเกียวข้องกับ

ความแข็งแกร่ งและประสิ ทธิผลของการควบคุมการ

องค์กรของรัฐหรื อองค์กรเอกชน

ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ

2. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และหน้ าทีความรับผิดชอบ

นโยบายฉบับนี ยังได้รวมถึงข้อห้ามของอลิอนั ซ์ทีกําหนด

ต่ างๆ

ไว้อย่างเคร่ งครัดในการต่อต้านการเสนอให้ การยอมรับ

นโยบายฉบับนีจัดทําขึนเพือเป็ นมาตรฐานขันตําของ

การเสนอให้ การจ่ายเงิน หรื อการมอบอํานาจให้กระทํา
การใดๆ ทีมีลกั ษณะเป็ นการคอรัปชันหรื อสินบน (ตาม

อลิอนั ซ์ในการต่อต้านการคอรัปชันและสิ นบน

นิยามทีกําหนดไว้ดา้ นล่าง) ไม่วา่ การกระทําดังกล่าวจะ

นโยบายฉบับนีใช้สาํ หรับพนักงานทุกคน หน่วยงาน

เกิดขึนในภาคเอกชน หรื อเจ้ าหน้ าทีของรัฐ ทังภายใน

องค์ กรธุรกิจ บริ ษทั ในเครื อ สาขาและฝ่ ายต่างๆ ของ

หรื อภายนอกประเทศทีปฏิบตั ิงานในส่วนของภาครัฐ

อลิอนั ซ์ รวมตลอดถึงผู้กระทําการแทน คู่สญ
ั ญาในกิจการ

นอกจากนัน อลิอนั ซ์ยงั ต้องการให้เกิดความโปร่ งใสและ

ร่ วมทุน และการว่าจัดจ้างบุคคลภายนอก
1

ในกรณี ทีนโยบาย และ/หรื อ กฎระเบียบใดๆ ของประเทศ

ตามค่านิยมของแต่ละบุคคล ซึงมักเป็ นปั จจัยสําคัญในการ

ทีอลิอนั ซ์เข้าไปดําเนินธุรกิจอยูม่ ีความเคร่ งครัดมากกว่า

พิจารณาการมอบ “สิ งมีค่า” แก่เจ้าหน้าทีรัฐ

นโยบายฉบับนี (เช่น มีการออกกฎหมายหรื อกฎระเบียบ

สินบน: รู ปแบบหนึงของการคอรัปชันทีเกียวข้องกับ

ต่างๆ เกียวกับการห้ามจ่ายเงินเพืออํานวยความสะดวก

เงิน ซึงรวมถึงการจ่ายเงิน การเสนอ หรื อสัญญาว่าจะ

หรื อการบริ จาคทางการเมือง) จะต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย

จ่ายเงินใดๆ หรื อให้อาํ นาจในการจ่ายเงิน หรื อจัดหาสิ งมี

ของประเทศนันๆ

ค่า ซึงได้กระทําโดยหรื อในนามของอลิอนั ซ์ ไม่วา่

การดําเนินการใดๆ ทีมีความแตกต่างไปจากนโยบายฉบับ

ทางตรงหรื อทางอ้อม เพือผลประโยชน์ในทางส่วนตัว

นี จะต้องได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกลุ่ม

หรื อธุรกิจทีไม่เหมาะสม หมายเหตุ ไม่มีการกําหนด

ควบคุมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Group Compliance)

จํานวนขันตําหรื อข้อยกเว้นใดๆ เกียวกับการรับหรื อให้

และปรึ กษาร่ วมกันกับฝ่ ายควบคุมการปฏิบตั ิตาม

สิ นบน และไม่คาํ นึงว่าการจ่ายเงินเช่นนันจะเรี ยกว่า

กฎระเบียบทีเกียวข้องก่อน

อย่างไรก็ตาม
การให้ เพือมารยาททางธุรกิจ: รวมถึงของขวัญ การให้
ความบันเทิง การขนส่ง การเดินทาง และรายการ

3. คํานิยาม

โปรโมชันต่างๆ (ตัวอย่างเช่น การให้สิงของทีมี

เพือวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี ให้ใช้นิยามดังนี

เครื องหมายหรื อตราของอลิอนั ซ์)

สิงมีค่า: ต้องตีความในความหมายอย่างกว้าง และให้

การคอรัปชัน: กิจกรรมทีเกียวข้องกับการใช้อาํ นาจ

หมายความรวมถึงสิ งต่างๆ ทีอาจจะมีลกั ษณะเป็ นเงินและ

หน้าทีในทางทีผิด เพือประโยชน์ทีไม่เหมาะสมในทาง

มิใช่เป็ นเงิน ซึงถูกจัดเตรี ยมไว้เพือผลประโยชน์ต่างๆ

ส่วนตัวหรื อธุรกิจ ในทีนียังรวมถึงการคอรัปชันภาครัฐ

ทังนี อาจหมายความรวมถึงการให้ความเอือเฟื อ การเข้า

หรื อภาคเอกชน และการกระทําทีมีลกั ษณะเป็ นการ

ทําสัญญาต่างๆ การให้กยู้ มื เงินและการรับประกันเงินกู้

จ่ายเงินหรื อการรับเงิน

หรื อการจ่ายเงินเพือเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อการชําระหนี

พนักงาน: หมายความรวมถึงพนักงานทุกคน กรรมการ

คําว่า “สิ งมีค่า” จะถูกตีความไว้อย่างกว้างๆ โดยอาจ

และเจ้าหน้าทีทุกระดับตําแหน่งของกลุ่มอลิอนั ซ์

หมายความรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะเงินสด หรื อสิ งที
เทียบเท่าเงินสด แต่ยงั หมายความรวมถึงส่วนลด ของขวัญ

การจ่ ายเงินเพืออํานวยความสะดวก: โดยปกติ หมายถึง

การให้สิงของ หรื อสิ งอํานวยความสะดวก หรื อเครื องมือ

“สิ งมีค่า” ทีจัดหาให้แก่เจ้าหน้าทีของรัฐทีมีหน้าทีหรื อ

เครื องใช้ต่างๆ การให้ความบันเทิง เครื องดืม อาหาร การ

อํานาจตามกฎหมาย เพือทีจะให้ช่วยเร่ งหรื อประกันการ

ขนส่ง การให้ทีพัก ผลประโยชน์ต่างๆ จากประกันภัย

ดําเนินงานใดๆ ซึงอยูน่ อกเหนือกิจวัตรหรื อการปฏิบตั ิ

ข้อมูลภายใน การบริ จาคทางการเมือง และการให้สญ
ั ญา

ตามหลักการหรื อกฎเกณฑ์ทีตังไว้ (การตัดสิ นใจ

ว่าจะจ้างในอนาคต เป็ นต้น “สิ งมีค่า” นันแม้วา่ จะเป็ นสิ ง

ดําเนินการใดๆ ขอให้ปรึ กษากับเจ้าหน้าทีฝ่ ายควบคุมการ

ทีมีมูลค่าน้อยมากก็จาํ เป็ นต้องนํามาพิจารณา เนืองจาก

ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หรื อกลุ่มควบคุมการปฏิบตั ิตาม

การรับรู ้ของผูร้ ับและการตีมูลค่าของสิ งของนัน เป็ นไป

กฎระเบียบ) หมายเหตุ การปฏิบตั ิตามกิจวัตรของ

2

เจ้าหน้าทีรัฐนัน หมายความเฉพาะทีเป็ นการกระทําทีเป็ น

ผู้กระทําการแทน: หมายความรวมถึงตัวแทน ผูก้ ระทํา

การปฏิบตั ิหน้าทีตามปกติและไม่เกียวข้องกับการใช้

การแทน นายหน้า ทีปรึ กษา และผูจ้ ดั จําหน่ายทีกระทําใน

ดุลพินิจในการตัดสิ นใจ

นามของอลิอนั ซ์และคู่คา้ ในกิจการร่ วมลงทุนของอลิอนั ซ์

เจ้ าหน้ าทีรัฐ: หมายความรวมถึงเจ้าหน้าทีทุกคนที

ข้อสงสัยใดๆ ทีเกียวข้องกับหัวข้อดังกล่าวข้างต้น

ทํางานให้แก่หรื อในนามของรัฐ หรื อทีมีอาํ นาจควบคุม

สามารถสอบถามเพิมเติมได้จากเจ้าหน้าทีฝ่ ายควบคุมการ

องค์กรหรื อหน่วยงานของรัฐนันๆ พรรคการเมือง

ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบภายใน/ภูมิภาค หรื อกลุ่มควบคุม

เจ้าหน้าทีพรรคการเมือง และผูส้ มัครลงเลือกตังทางการ

การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบเพือดําเนินการให้ความ

เมือง หรื อเพือองค์กรมหาชนระหว่างประเทศกับความ

ช่วยเหลือต่อไป

เป็ นสมาชิกของรัฐ (ตัวอย่างเช่น ธนาคารโลก) ทังนี อาจ
หมายความรวมถึงทีปรึ กษา ซึงได้รับการแต่งตังจากรัฐ

4. การรายงานการฝ่ าฝื น

พนักงานของบริ ษทั ทีมีเจ้าของหรื อถูกควบคุมโดยรัฐ
เจ้าหน้าทีพรรคการเมือง หรื อบุคคลอืนทีเกียวข้องกับรัฐ

การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการคอรัปชันและ

หรื อพนักงานทีทํางานให้แก่หน่วยงานของรัฐ และเพือ

สิ นบนของประเทศใดๆ อาจทําให้อลิอนั ซ์ได้รับความ

วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี เจ้าหน้าทีรัฐในทีนีจะ

เสี ยงต่อชือเสี ยงและความรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างมี

ครอบคลุมทังเจ้าหน้าทีรัฐทังในและต่างประเทศ และ

นัยสําคัญ รวมทังอาจถูกลงโทษ เสี ยค่าปรับ และอาจถูก

สมาชิกครอบครัวโดยตรงของบุคคลนัน (ผูป้ กครอง คู่

จํากัดในการประกอบธุรกิจ ดังนัน การดําเนินธุรกิจหรื อ

สมรส บุตรธิดา ญาติทีเกิดจากการแต่งงาน ญาติพีน้อง)

กิจกรรมใดๆ ทีแม้จะเห็นได้อย่างชัดเจน ว่าไม่มีนยั สําคัญ

และบุคคลอืนทีเจ้ าหน้ าทีรัฐให้การสนับสนุน

ก็ตาม แต่หากเป็ นการกระทําทีอาจฝ่ าฝื นต่อนโยบายฉบับ
นี หรื อโปรแกรม ก็จะต้องดําเนินการรายงานโดยทันที

กิจการร่ วมลงทุน: หมายความรวมถึงสัญญาร่ วมทุนทุก
ประเภททีคู่สญ
ั ญามีการตกลงร่ วมกันตังแต่สองฝ่ ายขึนไป

พนักงานคนใดทีรับรู้ ต่อกิจกรรมใดก็ตาม ทีมีแนวโน้มจะ

โดยมีวตั ถุประสงค์ในการเข้าทําธุรกิจในเรื องใดเรื องหนึง

เป็ นการฝ่ าฝื นตามนโยบายนี จะต้องรายงานต่อ

เป็ นการเฉพาะ ทังนี คู่สญ
ั ญาทุกฝ่ ายตกลงทีจะแบ่งกําไร/

ผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน และ/หรื อเจ้าหน้าทีฝ่ ายควบคุม

ขาดทุนของกิจการร่ วมกัน

การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบภายใน/ภูมิภาค หรื อกลุ่ม
ควบคุมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบโดยทันที (ถึงแม้วา่

การรับรู้: ถูกกําหนดไว้อย่างกว้างๆ และจะสันนิษฐาน

กิจกรรมทีต้องสงสัยดังกล่าวได้สินสุดลงแล้วก็ตาม) หาก

ว่ารู ้ เมือบุคคลหนึงทราบถึงเหตุการณ์ หรื อผลทีจะตามมา

การรายงานกระทําโดยไม่เปิ ดเผยตน ผูร้ ายงานจะต้อง

ทีแน่นอนหรื อมีแนวโน้มทีจะเกิดขึน ทังนี ให้รวมถึงการ

แสดงข้อมูลทีเพียงพอแก่อลิอนั ซ์ เพือให้ทาํ การสอบสวน

จงใจทีจะไม่คาํ นึงถึงเหตุการณ์ หรื อการจงใจทําเป็ น “ไม่

หาข้อเท็จจริ งเพิมเติมได้อย่างเหมาะสมต่อไป

รู ้ไม่เห็น” หรื อ “ตังใจหลีกเลียงเหตุการณ์”
องค์ กรธุรกิจ: หมายความรวมถึงทุกองค์กรธุรกิจของ
กลุ่มอลิอนั ซ์ และอลิอนั ซ์ เอส. อี.
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5. เจ้ าหน้ าทีรัฐ

การกระทําเพือต้องการ หรื อส่งผลต่อการตัดสิ นใจของ

การเชิญหรื อการทําการตลาดทีไม่เหมาะสมแก่เจ้ าหน้ าที

เจ้าหน้าทีรัฐ (หรื อพยายามทีจะ) ไม่วา่ จะเป็ นการ
ช่วยเหลือเพือให้อลิอนั ซ์ได้รับหรื อรักษาไว้ ซึงประโยชน์

รัฐ รวมทังการดําเนินการเกียวกับการให้ เพือมารยาททาง

หรื อความได้เปรี ยบทางธุรกิจทีไม่เหมาะสม ดังนัน เพือ

ธุรกิจใดๆ อาจถูกจํากัดหรื อห้ามดําเนินการในบางประเทศ

หลีกเลียงผลกระทบต่างๆ อลิอนั ซ์จึงต้องการให้การ

และควรหลีกเลียงการดําเนินการดังกล่าวในทุกเมือที

ดําเนินความสัมพันธ์ต่างๆ กับเจ้ าหน้ าทีรัฐ ต้องกระทํา

สามารถหลีกเลียงได้ โดยปกติแล้ว ของขวัญหรื อของ

ด้วยความระมัดระวังโดยสอดคล้องกับกฎหมายภายใน

กํานัลทีให้แก่เจ้าหน้าทีรัฐ สามารถกระทําได้ต่อเมือได้มี

หรื อกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้อง ทังนี อาจหมายความ

การปรึ กษากับเจ้าหน้าทีฝ่ ายควบคุมการปฏิบตั ิตาม

รวมถึงการกําหนดข้อห้ามภายใน หรื อการขอความ

กฎระเบียบภายใน/ภูมิภาค หรื อกลุ่มควบคุมการปฏิบตั ิ

เห็นชอบล่วงหน้า ในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวจากฝ่ าย

ตามกฎระเบียบก่อน ทังนี การกระทําทีต้องห้ามอืนๆ ให้

ควบคุมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (ตัวอย่างเช่น การ

หมายรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการกระทําดังต่อไปนี

บริ จาคเพือการกุศลทีมีความเกียวข้องกับเจ้าหน้าทีรัฐ

• การเสนอให้เพือมารยาททางธุรกิจหรื อสิงมีค่า

จะต้องได้รับการทบทวนเป็ นพิเศษ – โปรดดูรายละเอียด

ซึงอาจถือว่าเป็ นการให้ทีมีอิทธิพลต่อการ

ด้านล่าง)

ดําเนินการหรื อการตัดสิ นใจของเจ้าหน้าทีรัฐ

ข้ อสังเกต: การเชิญหรื อการทํากิจกรรมทางการตลาดกับ

(ตัวอย่างเช่น การให้เข้าทําสัญญาหรื อการคงไว้

ผูร้ ับ เช่น เจ้าหน้าทีสหภาพ ตัวแทนของฝ่ ายลูกจ้าง เป็ น

ซึงสัญญาของรัฐ)

ต้น อาจต้องเป็ นไปตามการพิจารณาหรื อมีขอ้ จํากัดใน

• การประกันหรื อคงไว้ซึงสถานะทางธุรกิจโดย

เรื องใดเป็ นพิเศษ จึงควรปรึ กษาเจ้าหน้าทีฝ่ ายควบคุมการ

ได้ประโยชน์ทีไม่เหมาะสม

ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบภายใน/ภูมิภาค หรื อกลุ่มควบคุม

• การรับข้อมูลทีเป็ นความลับเกียวกับโอกาสใน

การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบก่อน เพือรับข้อมูลเพิมเติม

การดําเนินธุรกิจ การประมูลงาน หรื อการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของคู่แข่งทางธุรกิจ
• การได้รับการผ่อนปรนจากการควบคุมของรัฐ

6. ความเสียงต่ อการคอรัปชัน

ซึงการกระทําดังกล่าวไม่เป็ นไปตามกฎหรื อ

การคอรัปชันอาจเกิดจากกรณี ความเสี ยงในด้านต่างๆ

ระเบียบของหน่วยงานรัฐ หรื อ

ดังนัน ทุกองค์กรธุรกิจจะต้องดําเนินการประเมินความ

• เป็ นเหตุให้เจ้าหน้าทีรัฐต้องกระทําการหรื องด

เสี ยง โดยการระบุกรณี ทีมีความเสี ยงต่อการคอรัปชันเป็ น

เว้นกระทําการใดๆ โดยใช้อาํ นาจหน้าทีในทาง

การเฉพาะ และนําเสนอผลการประเมินความเสี ยงต่อคณะ

ทีมิชอบด้วยกฎหมาย

กรรมการบริ หารเพือทราบและพิจารณาอนุมตั ิต่อไป

ถึงแม้วา่ การดําเนินการเกียวกับการให้ เพือมารยาททาง

ด้านล่างนีคือตัวอย่างของความเสี ยงทีมักเกิดขึนในกรณี

ธุรกิจ หรื อการเชือเชิญ หรื อการทําการตลาดจะได้รับการ

ต่างๆ พร้อมหลักการสําคัญ ซึงได้อา้ งอิงถึงนโยบายต่างๆ

อนุมตั ิให้ทาํ ได้ก็ตาม แต่ก็ควรใช้ความระมัดระวัง โดย
หลีกเลียงการเสนอสิงมีค่าใดๆ ทีอาจถูกตีความได้วา่ เป็ น
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ของอลิอนั ซ์ ซึงถูกออกแบบมาเพือบริ หารความเสี ยง

ดังนัน เมือทําสัญญากับผู้กระทําการแทน อลิอนั ซ์จึง

ต่างๆ เหล่านี

กําหนดให้มีขนตอนที
ั
จะลดความเสี ยงทีอาจเกิดขึนต่อ

การให้ เพือมารยาททางธุรกิจ

ชือเสี ยง หรื อการขัดต่อกฎหมายหรื อกฎระเบียบ อันเกิด
จากการความตกลงดังกล่าว ได้แก่

อลิอนั ซ์หา้ มการนําเสนอทีจะให้ การให้ การสัญญาว่าจะ
ให้ การอนุมตั ิให้สิงมีค่าใดๆ ทังโดยทางตรงและทางอ้อม

• การดําเนินการตรวจสอบข้อมูลเบืองต้นของ

ทีไม่สอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ หรื อนโยบาย

ผูก้ ระทําการแทนอย่างเพียงพอและเหมาะสม

และขันตอนใดทีเกียวข้อง แต่แม้ไม่ได้มีขอ้ ห้ามกําหนดไว้

(ขอบเขตการตรวจสอบขึนอยูก่ บั ลักษณะงาน

ก็ควรใช้ความระมัดระวังในการดําเนินการ โดยต้องมี

และประวัติของผูก้ ระทําการแทน)

ใบเสร็จรับเงินหรื อข้อกําหนดเพือหลีกเลียงความขัดแย้ง

• ความตกลงจะต้องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดย

ทางผลประโยชน์ หรื อการถูกมองว่าได้ดาํ เนินการใดๆ ที

มีขอ้ สัญญาให้ผกู ้ ระทําการแทนปฏิบตั ิตาม

ไม่เหมาะสม ดังนัน จึงได้กาํ หนดมาตรฐานขันตําไว้

นโยบายฉบับนี และได้รับการอนุมตั ิจากฝ่ าย

เพือให้พนักงานหรื อผู้กระทําการแทน ทราบว่าจะต้องไม่

กฎหมายหรื อผูเ้ ชียวชาญทางกฎหมายในเรื อง

จัดหาหรื อยอมรับการให้ เพือมารยาททางธุรกิจ ซึงมี

นันๆ (เช่น เรื องเกียวกับทรัพยากรบุคคล

ลักษณะดังต่อไปนี

สิ นไหมทดแทน เป็ นต้น)
• รายละเอียดของการให้บริ การต่างๆ รวมถึง

• การฝ่ าฝื นต่อข้อพึงปฏิบตั ิของอลิอนั ซ์ นโยบาย

จํานวนเงินทีจะต้องจ่าย ตลอดทังข้อสัญญาและ

เกียวกับของขวัญและงานบันเทิง นโยบายฉบับ

เงือนไขต่างๆ ของความตกลงนัน จะต้องถูก

นี หรื อกฎหมายหรื อกฎระเบียบภายในต่างๆ

จัดทําในรู ปแบบของเอกสารอย่างเพียงพอ

• การดําเนินการทีนอกเหนือหรื อปราศจาก

• การจ่ายเงินจะต้องเป็ นไปตามสัดส่วนมูลค่าของ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรื อ

การให้บริ การ

• การเจตนาทีจะให้ได้มาซึงผลประโยชน์และ

• การสอบทานและอนุมตั ิจะต้องดําเนินการให้

ความได้เปรี ยบทางธุรกิจทีไม่เหมาะสม

แล้วเสร็ จก่อนเข้าร่ วมทําสัญญา

ถึงแม้วา่ จะมีมูลค่าเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม

• จะต้องพิจารณา “สัญญาณเตือน” (Red Flag)

การทําสัญญากับผู้กระทําการแทน

ต่างๆ (ตัวอย่างเช่น มีการดําเนินการในพืนทีที

อลิอนั ซ์ยดึ มันในเรื องความโปร่ งใสและความซือสัตย์

ทราบกันดีวา่ อาจมีการคอรัปชัน หรื อคําขอให้มี

สุจริ ตในการดําเนินธุรกิจ ซึงครอบคลุมไปถึงผู้กระทําการ

การจ่ายเงินเป็ นพิเศษ หรื อคู่สญ
ั ญาปฏิเสธการ

แทนของอลิอนั ซ์ เนืองจากการกระทําทีมิชอบด้วย

ทําตามข้อกําหนดของอลิอนั ซ์เกียวกับการ

กฎหมาย หรื อการงดเว้นการกระทําของผู้กระทําการแทน

ต่อต้านการคอรัปชัน เป็ นต้น)
• มาตรการอืนๆ เช่น การเฝ้ าติดตามการ

อาจทําให้อลิอนั ซ์ตกอยูใ่ นความเสี ยงในการกระทําผิด

ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนือง เป็ นต้น

ถึงแม้วา่ อลิอนั ซ์จะไม่ได้มอบหมายให้ดาํ เนินการดังกล่าว
เป็ นการเฉพาะก็ตาม
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การบริจาคทางการเมือง

อนุมตั ิภายในองค์กรอย่างชัดเจน มาตรการเหล่านีจะต้อง

อลิอนั ซ์ตระหนักดีวา่ พนักงานอาจเข้าไปมีส่วนร่ วมใน

ให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายกิจการร่ วมลงทุนหรื อทีได้ทาํ ความตกลง
เกียวกับการว่าจ้างบุคคลภายนอก 1) ยอมรับนโยบายฉบับ

กระบวนการทางการเมือง อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่ วม

นีและการควบคุมดูแลทีเกียวข้องตามทีกําหนดไว้ใน

ของพนักงานนัน จะต้องดําเนินการในลักษณะส่วนตัว

“โปรแกรม” หรื อ 2) ตกลงทีจะยอมรับการควบคุมดูแล

โดยใช้เวลาหรื อทรัพยากรส่วนตัวของพนักงานเอง การ

ต่างๆ ทีมีลกั ษณะเดียวกัน หมายเหตุ ในกรณี ทีคู่สญ
ั ญาที

บริ จาคทางการเมืองและการบริ จาคให้พรรคการเมืองใน

เป็ นกิจการร่ วมลงทุนเป็ นเจ้ าหน้ าทีรัฐ ให้ขอคําปรึ กษากับ

นามของอลิอนั ซ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ฝ่ ายควบคุมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรื อฝ่ ายกฎหมาย

คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ เสี ยก่อน

เพือทีจะกําหนดมาตรการพิเศษในการอนุญาตหรื อรับรอง

การบริจาคเพือการกุศล

การดําเนินการ

อลิอนั ซ์ให้ความสําคัญต่อสังคมหรื อชุมชนทีอลิอนั ซ์เข้า

การจ่ ายเงินเพืออํานวยความสะดวก

ไปดําเนินธุรกิจอยู่ รวมทังให้การสนับสนุนองค์กรการ

ห้ามพนักงานหรื อผู้กระทําการแทน ให้หรื อมอบอํานาจที

กุศลต่างๆ การบริ จาคเพือการกุศลใดๆ ทีกระทําในนาม

จะจ่ ายเงินเพืออํานวยความสะดวกใดๆ ไม่วา่ โดยทางตรง

ของอลิอนั ซ์นนั ไม่เพียงแต่จะต้องให้กบั องค์กรทีมีความ

และทางอ้อม โดยมีขอ้ ยกเว้นให้สามารถกระทําได้ หาก

สุจริ ตและมีเจตนาเพือวัตถุประสงค์ดา้ นการกุศลเท่านัน

พนักงานหรื อผู้กระทําการแทน ไม่เหลือทางเลือกอืนใด

องค์กรทีได้รับเงินบริ จาคนันจะต้องไม่ดาํ เนินการทีเป็ น
การฝ่ าฝื นต่อข้อพึงปฏิบตั ิของอลิอนั ซ์ นโยบายฉบับนี

และจําเป็ นต้องทําการจ่ายเงินเพือป้ องกันการสูญเสี ยชีวติ

และกฎหมายภายใน การบริ จาคเพือการกุศลนัน จะต้อง

แขนหรื อขา หรื ออิสรภาพ หรื อการจ่ายเงินดังกล่าวได้รับ
อนุญาตโดยกฎหมายภายใน (การปฏิบตั ิในลักษณะนีมีใช้

ไม่ถูกใช้เป็ นเงือนไขหรื อมีผลต่อการดําเนินการหรื อการ

เพียงในบางประเทศเท่านัน) แนวทางการปฏิบตั ิเพิมเติม

ตัดสิ นใจใดๆ ของเจ้ าหน้ าทีรัฐ และเพือสนับสนุนต่อ

ในเรื องนี สามารถขอรับได้จากเจ้าหน้าทีฝ่ ายควบคุมการ

หลักการดังกล่าว การบริ จาคเพือการกุศลใดๆ ทีถูกร้องขอ

ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบภายใน/ภูมิภาค หรื อกลุ่มควบคุม

โดยหรื อกระทําในนามของเจ้าหน้าทีรัฐ จะต้อง

การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ

ดําเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายภายในหรื อ
กระบวนการภายในทีเกียวข้องกับการให้ เพือมารยาททาง
ธุรกิจ

7. การจัดทําบัญชีและบันทึก

กิจการร่ วมลงทุนและสัญญาว่ าจ้ างบุคคลภายนอก

การเก็บรักษารายละเอียดและความถูกต้องของบัญชีและ

ก่อนทีจะเข้าไปทําความตกลงเกียวกับกิจการร่ วมลงทุน

บันทึกต่างๆ เป็ นองค์ประกอบสําคัญในการควบคุมการ

หรื อการว่าจ้างบุคคลภายนอก องค์ กรธุรกิจหรื อบุคคล

ต่อต้านการคอรัปชันของอลิอนั ซ์ อลิอนั ซ์ได้กาํ หนดการ

รับจ้างภายนอกจะต้องดําเนินการตามมาตรการต่างๆ ให้

เก็บรักษาบันทึกไว้เป็ นการเฉพาะ เพือสะท้อนให้เห็นถึง

แล้วเสร็ จ ซึงรวมถึงการดําเนินการตรวจสอบข้อมูล

ธุรกรรมต่างๆ และการจําหน่ายหรื อแจกจ่ายทรัพย์สิน

เบืองต้นตามระดับต่างๆ อย่างเหมาะสม และได้รับการ

ออกไป เพือให้เป็ นไปตามสาระสําคัญและวัตถุประสงค์
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ของนโยบายฉบับนี ท่านจะต้องปฏิบตั ิตามหลักการ
ดังต่อไปนี
• ห้ามลงบัญชีทีเป็ นเท็จหรื อทีทําให้เกิดความ
เข้าใจผิด ในบัญชีหรื อบันทึกต่างๆ ของอลิอนั ซ์
ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
• ห้ามปกปิ ด หรื อไม่ลงบันทึกบัญชีหรื อการ
จ่ายเงินใดๆ ซึงได้กระทําในนามของอลิอนั ซ์
ไม่วา่ ด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม
• ห้ามจ่ายเงินสดสําหรับธุรกรรมการบริ การเพือ
ประโยชน์ของอลิอนั ซ์ ทียังไม่ได้รับการอนุมตั ิ
หรื อไม่มีเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และ
• ห้ามใช้ช่องทางการจ่ายเงินหรื อทรัพยากรทีมิใช่
ของอลิอนั ซ์ (เช่น บัญชีส่วนตัว) เพือการให้
สิ นบนหรื อการเสนอให้และการจ่ายเงินอืนใดที
ถูกห้ามจากนโยบายนี และนโยบายและ
กระบวนการทีเกียวข้องกับอลิอนั ซ์
8. การเฝ้ าติดตามและการตรวจสอบ
ฝ่ ายควบคุมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน จะเฝ้ าติดตามและทบทวนการปฏิบตั ิตามนโยบาย
และโปรแกรมนี ผ่านการตรวจสอบและการสอบทาน

9. การปลูกจิตสํานึกและการอบรม
ทุกองค์ กรธุรกิจจะต้องดําเนินการปลูกจิตสํานึก โดยให้
ความรู ้ทีเพียงพอและสร้างความคุน้ เคยต่อนโยบายฉบับนี
ฝ่ ายควบคุมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบภายใน/ภูมิภาค
และ/หรื อกลุ่มควบคุมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ จะทํา
การฝึ กอบรมให้พนักงานและผู้กระทําการแทนทังหลาย
ตามความจําเป็ น เพือการนํานโยบายและโปรแกรมนีไป
ใช้อย่างมีประสิ ทธิผล
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