Manulife Thailand : Anti- corruption and Anti-bribery Policy
แมนูไลฟ์ ประเทศไทย : นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันและการให้
่
สินบน
Overview and Objective
ที่มาและวัตถุประสงค์
Manulife Financial does not allow unfair business practices such as rebating, bribery or kickbacks1. These
practices are against Company policy in all places where we conduct business. To be professional, Manulife
employees must follow our corporate standards of ethical business conduct while appreciating the cultures
and business customs of the countries and communities in which Manulife operate. In addition, Manulife
employees must ensure compliance with applicable laws, rules and regulations in the jurisdictions where
Manulife do business and commit to adopt a transparent approach to all business dealings and a zero
tolerance policy towards any activity amounting or likely to lead to bribery or corruption.
แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียลไม่อนุ ญาตให้มกี ารดําเนินธุรกิจทีไ่ ม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย เช่น การให้คา่ โสหุย้ การติด
สินบนหรือรับสินบน นโยบายนี้เป็นนโยบายของบริษทั ในทุกประเทศทีเ่ ราดําเนินธุรกิจอยู่ เพือ่ ความเป็ นมืออาชีพ
พนักงานแมนูไลฟ์ พนักงานจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานขององค์กรของเราในการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และ
เป็ นไปตามวัฒนธรรมและประเพณีทางธุรกิจของประเทศและชุมชนนัน้ ๆ ทีแ่ มนูไลฟ์ประกอบธุรกิจอยู่ นอกจากนี้
พนักงานของแมนูไลฟ์จะต้องปฎิบตั หิ น้าทีใ่ นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบายนี้ให้สอดคล้องกับกฎหมายทีบ่ งั คับ กฎระเบียบ
และข้อบังคับทีม่ ใี นประเทศทีแ่ มนูไลฟ์ทาํ ธุรกิจอยูด่ ว้ ย และให้คาํ มันสั
่ ญญาว่าจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส่และดําเนิน
นโยบายทีไ่ ม่ยอมรับการทําธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องหรืออาจนําไปสูก่ ารติดสินบนหรือการคอร์รบั ชัน่
Definition
คํานิ ยาม
Corruption means any types of bribery such as an offer, promise, guarantee, inquire, or acquisition on
money, asset, or other inappropriate benefits from the government officers, government sectors, private
sectors, or responsible person either in direct or indirect action so that such person could proceed or
disregard his/her function in order to achieve any improper benefits in business transaction. Exception shall
be applied in case of laws, regulation, statement, standard, custom, or business traditions enable to do so.
คอร์รบั ชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบน (Bribery) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้
ให้คํามัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หน่ วยงานของรัฐ
หน่ วยงานของเอกชน ผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทําหรือละเว้น การปฏิบตั หิ น้าที่ อันเป็ นการให้
ได้ ม าหรื อ รัก ษาไว้ ซ่ึ ง ผลประโยชน์ ท่ี ไ ม่ เ หมาะสม เว้ น แต่ เ ป็ น กรณี ท่ี ก ฎหมาย ระเบีย บ ประกาศ ข้อ บัง คับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิน่ หรือจารีตทางการค้าให้กระทําได้

1

Manulife Financial Code of Business and Conduct.
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Gifts, Entertainment, Hospitality and Expenses
ของขวัญ การรับรอง บริ การต้อนรับ และอื่นๆ
Manulife employees must take special care to use our corporate positions responsibly when dealing with
business partners, government agencies and representatives, especially in relation to the political process. It
is important that Manulife employees comply with all laws, regulations and corporate standards that apply
when offering to provide entertainment, meals, gifts, gratuities and other items of value to any employee or
representative of business partners, federal, provincial, state or local governments or when accepting such
items of value from any employee or representative of business partners, federal, provincial, state or local
governments. For this reason, the guidelines below must be followed;
พนักงานแมนูไลฟ์จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นกรณีพเิ ศษ สําหรับการสร้างความสัมพันธ์กบั คู่คา้ ทางธุรกิจ หน่ วยงาน
ภาครัฐ และผู้แ ทนหน่ ว ยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในความสัม พัน ธ์ก ับ การช่ว ยเหลือ ทางการเมือ ง เป็ น สิ่งสําคัญ ที่
พนักงานแมนู ไลฟ์จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย เกี่ยวกับการเสนอที่จะให้การรับรอง บริการ
ต้อนรับ, อาหาร, ของขวัญ, เงิน, รางวัลและสิง่ อื่น ๆ ทีม่ คี า่ ให้กบั พนักงานหรือตัวแทน ของคู่คา้ ของรัฐ หรือ เมื่อมีการ
รับของดังกล่าว ด้วยเหตุน้ี แมนูไลฟ์ได้วางแนวทางดังต่อไปนี้ เพือ่ ให้พนักงานปฏิบตั ติ าม;
Offering entertainment, meals, gifts, gratuities and other items of value to Business Partner and/or Public
Officials
การเสนอหรือให้ การรับรอง บริการต้อนรับ, จ่ายค่าอาหาร, ของขวัญ, เงิ น, รางวัลและสิ่ งอื่น ๆ ที่มีค่าให้กบั
คู่ค้า และ/หรือข้าราชการ
Manulife employees or their family members must not do the following acts
พนักงานแมนูไลฟ์หรือสมาชิกในครอบครัวจะต้องไม่กระทําการดังต่อไปนี้:
• Giving, offering or agreeing to give entertainment, meals, gifts, gratuities and other items of value to a
business partner, a judicial post, a public prosecutor, an inquiry official, a politician or a Public Officials, in
order to induce such person to perform or not to perform any act, or to delay the performance of any act,
which is contrary to the official’s functions.
นําเสนอหรือการตกลงทีจ่ ะให้การรับรอง บริการต้อนรับ, อาหาร, ของขวัญ, เงิน, รางวัลและของอืน่ ๆ ทีม่ คี า่ แก่ค่คู า้ ,
ศาล, อัยการ, พนักงานสอบสวน, นักการเมือง หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพือ่ ให้บุคคลดังกล่าว ดําเนินการหรือไม่กระทํา
การใด ๆ หรือประวิงเวลาในการปฏิบตั งิ าน
• Acting as an intermediary in demanding, accepting, or agreeing to give a benefit in compensation for
inducing the above person to perform or to omit performance of any of his functions, resulting in an
advantage or a disadvantage to anyone.
ทําหน้าทีเ่ ป็นตัวกลางในการเรียกร้องทีจ่ ะให้ผลประโยชน์เพือ่ กระตุน้ บุคคลข้างต้นให้ดาํ เนินการหรือละเว้นการ
ดําเนินการใด ๆ เพือ่ ผลประโยชน์หรือสร้างผลเสียแก่บุคคลใด
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Apart from above mention acts,
นอกจากนี้
-All payments or offering made to those people must be reviewed and approved by his/her superior in writing
and may be given retrospectively.
ค่าใช้จ่ายหรือข้อเสนอทีใ่ ห้แก่บุคคลข้างต้น จะต้องได้รบั การพิจารณาและอนุ มตั อิ ย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากหัวหน้า
ตามสายงาน ทัง้ นี้ การอนุ มตั อิ าจได้รบั ย้อนหลังได้
-In case of exceed USD100 must report to Head of Compliance Officer in writing and may be given
retrospectively.
ค่าใช้จ่ายหรือข้อเสนอทีเ่ กิน 3,000 บาท จะต้องรายงานต่อผู้อํานวยการฝ่ายกํากับดูแลกิจการอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร ทัง้ นี้ อาจรายงานย้อนหลังได้ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
To prevent any practice that does not conform this policy, the evidence of approval, receipts, related
documents must be provided for all advance payment, reimbursement or disbursement.
ทัง้ นี้ ในการเบิกจ่ายเงินต้องมีเอกสารหลักฐานทีช่ ดั เจนประกอบ เพือ่ ป้องกันไม่ให้มกี ารปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
นโยบายทีแ่ มนูไลฟ์กาํ หนดไว้
Accepting entertainment, meals, gifts, gratuities and other items of value
การรับการรับรองบริ การต้อนรับ, อาหาร, ของขวัญ, เงิ น, รางวัล และสิ่ งอื่น ๆ ที่มีค่า
Manulife employees or their family members will be deemed to have received entertainment, meals, gifts,
gratuities and other items of value on an ethical basis when
พนักงานแมนูไลฟ์หรือสมาชิกในครอบครัวสามารถรับการรับรอง การบริการต้อนรับ, อาหาร, ของขวัญ, เงิน, รางวัล
และสิง่ อื่น ๆ ทีม่ คี ่า ตามความเหมาะสมเมือ่ :
• The entertainment, meals, gifts, gratuities and other items of value is received from relatives, given on a
gratuitous basis and appropriate to the status of the relevant person
เป็ นการรับรอง บริการต้อนรับ, อาหาร, ของขวัญ, เงิน, รางวัล และสิง่ อื่น ๆ ทีม่ คี า่ ทีไ่ ด้รบั จากญาติตามความเหมาะสม
และตามฐานะ;
• The entertainment, meals, gifts, gratuities and other items of value is received from persons other than
relatives and in an occasion when gifts are traditionally given which does not exceed USD100
กรณีเป็นการรับรอง บริการต้อนรับ, อาหาร, ของขวัญ, เงิน, รางวัล และสิง่ อื่น ๆ ทีม่ คี า่ ทีไ่ ด้รบั จากบุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่
ญาติจะต้องได้รบั ตามโอกาสหรือตามเทศกาลและมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท;
• The entertainment, meals, gifts, gratuities and other items of value is given to people generally (meaning it
is received on an occasion where such property or benefit is generally given to people)
เป็ นการรับรอง บริการต้อนรับ, อาหาร, ของขวัญ, เงิน, รางวัล และสิง่ อื่น ๆ ซึง่ แจกจ่ายเป็นการทัวไป
่ (หมายถึง เป็น
่
เฉพาะเจาะจง);
สิง่ ของทีไ่ ด้รบั ตามโอกาสหรือเป็นประโยชน์ทใ่ี ห้กบั คนทัวไปไม่
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• The entertainment, meals, gifts, gratuities and other items of value is given for the purpose of maintaining
friendship, goodwill, or a personal relationship.
เป็ นการรับรอง บริการความบันเทิง, อาหาร, ของขวัญ, เงิน, รางวัล และสิง่ อื่น ๆ ซึง่ รับเพือ่ วัตถุประสงค์ในการรักษา
มิตรภาพ, รักษานํ้าใจหรือรักษาความสัมพันธ์สว่ นตัว
Officers and employees must report the receipt of a gift to his/her superior in writing and may be given
retrospectively.
พนักงานแมนูไลฟ์จะต้องรายงานการรับอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อหัวหน้าตามสายงาน (ทัง้ นี้ การอนุมตั อิ าจได้รบั
ย้อนหลังภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมได้)
It is required to report to the Head of Legal & Compliance Officer in writing and may be given retrospectively
where the gift is not identified as a gift to the recipient personally; and the value of the gift exceeds USD100
กรณีดงั ต่อไปนี้ จะต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยกํากับดูแลกิจการ (ทัง้ นี้ อาจรายงานย้อนหลัง
ได้); กรณีการรับทีไ่ ม่ได้ระบุวา่ ให้กบั ผูใ้ ดเป็นการส่วนตัว และ สิง่ ทีไ่ ด้รบั มีมลู ค่าเกิน 3,000 บาท.
Responsibilities and Implementing
ความรับผิดชอบและการนํานโยบายมาปฏิ บตั ิ
1. Board of Directors, management team and employees must comply and must abide by this policy with
caution.
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฎิบตั งิ านด้วยความระมัดระวังตามนโยบายนี้
2. The Board of Directors is responsible for determining the policy, monitoring, and forming an effective
system supporting Anti-Corruption in order to affirm that the Management Team intensively concerns,
emphasizes, and cultivates Anti-Corruption mindset as the company’s culture.
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มรี ะบบทีส่ นับสนุ นการต่อต้าน
คอร์รปั ชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าคณะผูบ้ ริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
และปลูกฝงั จนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
3. Management Team is responsible for determining Anti-Corruption system, promoting, and encouraging
Anti-Corruption manner conveyed to all staff and related parties. This also includes regularly
reconsideration on system or regulation in order to best adjust with business changes, regulation,
standard, and laws.
คณะผูบ้ ริหารมีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการกําหนดให้มรี ะบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุ นนโยบายต่อต้าน
คอร์รปั ชันและการให้
่
สนิ บนเพือ่ สือ่ สารไปยังพนักงานและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ย รวมทัง้ มีหน้าทีใ่ นการทบทวนความ
เหมาะสมของระบบและมาตราการต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อกําหนดของกฎหมาย อย่างสมําเสมอ
4. The Audit Committee is responsible for internal control, internal audit function, and risk management as
well as audit sale and marketing, purchasing and contracting so that such operations are concise,
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appropriate, effective, and conformed to standard and urgently report the issues to the management
team and the Board of Directors.
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการสอบทานระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหาร
ความเสีย่ ง ให้มนใจว่
ั ่ ามีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีกระบวณการในการตรวจสอบ งาน
ขายและการตลาด งานจัดซือ้ และทําสัญญา กระบวณการทางบัญชีและการบันทึกข้อมูล โดยรายงานผลการ
ตรวจสอบไปยังคณะผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ และรายงานประเด็นทีพ่ บอย่างเร่งด่วนต่อ
คณะผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริษทั
5. Risk Committee is responsible for the assessment and set risk management policy for activities that are
vulnerable to corruption, also, regularly follow up the measures that need to be performed under risk
management and the resource required.
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการประเมินและกําหนดนโยบายบริหารความเสีย่ งใน
กิจกรรมทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ พร้อมทัง้ ติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ป้องกัน
การคอร์รปั ชันอย่
่ างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ กําหนดมาตราการทีต่ อ้ งทีป่ ฎิบตั ิ วิธวี ดั ความสําเร็จและทรัพยาการทีต่ อ้ งใช้
เพือ่ ลดความเสีย่ ง
6. Head of Compliance is responsible for monitoring and reviewing the conducts whether they are accurate
and complied with the policy, guideline, regulation, standard, laws and notification of the regulators to
ensure that the controls are appropriate and adequate to the risk that might occur.
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยกํากับดูแลกิจการมีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านว่าเป็นไป
อย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีระบบควบคุมทีม่ คี วามเมาะสมและเพียงพอต่อความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
7. HR personnel management processes starting from recruitment, promotion, training, evaluation, and
benefits provided to staff reflects Manulife's measures against the corruption. Anti-retaliation for the
employees that refuse to corrupt although the action will make Manulife lost business opportunities must
be communicated to employees.
ฝา่ ยทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการบริหารบุคลากร ซึง่ รวมถึงการคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน ตลอดจน
การเลือ่ นตําแหน่ งของพนักงานทีส่ ะท้อนถึงความมุง่ มันของบริ
่
ษทั ต่อมาตราการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ โดยกําหนด
นําไปปฏิบตั ิ และสือ่ สารนโยบายทีจ่ ะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ
ให้ผลทางลบต่อพนักงานทีป่ ฏิเสธการคอร์รปั ชัน่ แม้วา่ การกระทํานัน้ จะทําให้แมนูไลฟ์สญ
ู เสียโอกาสทางธุรกิจ
8. Accounting Department is responsible for record management made available for inspection to confirm
the accuracy and soundness of the accounting records to ensure that there are no transactions that have
not been recorded or not descriptive.
ฝา่ ยบัญชีมขี นั ้ ตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพือ่ ยืนยังความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของรายการทางการเงิน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าไม่มรี ายการใดทีไ่ ม่ได้รบั การบันทึกหรือไม่สามารถอธิบาย
ได้
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Raising concerns or complaints
มาตราการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
Manulife open channel for reporting behavior or concerns of bribery and corruption through the ethics hotline.
The ethics hotline is a phone and web-based communications tool that offers Manulife/John Hancock
employees a confidential way to report suspected unethical, unprofessional, illegal or fraudulent activity
conducted by others associated with the Company. All information is kept confidential and all reports will be
taken seriously. Telephone and web reporters may remain anonymous. Employee may report suspected or
potential illegal or unethical behaviors without fear of retaliation. Retaliation is prohibited under law and the
Company's Code of Business Conduct and Ethics.
แมนูไลฟ์เปิดช่องทางการแจ้งรายงานพฤติกรรมหรือเบาะแสการให้สนิ บนและการทุจริตทางสายด่วนจริยธรรม
Manulife/John Hancock (เอ็มเอฟซี/จอห์น แฮนค็อค) ซึง่ เครือ่ งมือสือ่ สารผ่านทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ทน่ี ําเสนอ
วิธกี ารรายงานการกระทําทีส่ งสัยว่าผิดจริยธรรม ขาดความเป็ นมืออาชีพ ผิดกฎหมาย หรือฉ้อโกง กระทําโดยบุคคล
ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง เรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษทั ทัง้ นี้ จะมีการเก็บรักษาข้อมูลทีร่ ายงานของพนักงาน Manulife/John Hancock (เอ็ม
เอฟซี/จอห์น แฮนค็อค) ไว้เป็ นความลับ และการรายงานทัง้ หมดจะได้รบั การพิจารณาและดําเนินการอย่างจริงจัง ชือ่
ของผูร้ ายงานผ่านทางโทรศัพท์และเว็บไซต์จะไม่ถกู เปิดเผย ทัง้ นี้ พนักงานไม่ตอ้ งกลัวว่าจะมีการตอบโต้กลับ ได้แก่
การลดตําแหน่ง ลงโทษ การให้ผลทางลบต่อพนักงาน เนื่องจากการตอบโต้กลับเป็นการกระทําอันต้องห้ามตาม
กฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจและจริยธรรมของแมนูไลฟ์ไฟแนนเชียล
Raising concerns or complaints channels
ช่องทางการแจ้งรายงานพฤติกรรมหรือเบาะแส
เว็บไซต์ /Online

https://secure.ethicspoint.com

ทางโทรศัพท์/Phone
A. In case that you are Manulife Employee, dial the AT&T Direct Dial Access® no 001-999-11111 or 1-800-0001-33
1.

At the prompt dial 866-294-9534

2.

The call will be answered in English. To continue your call in another language:
1.

Please state your language to request an interpreter.

2.

It may take 1-3 minutes to arrange for an interpreter.

3.

During this time please do not hang up
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ก. กรณีทท่ี า่ นเป็ นพนักงานของบริษทั โปรดติ ดต่อ AT&T Direct Dial Access® 001-999-111-11 หรือ
1-800-0001-33
1.

เมือ่ ระบบแจ้งเตือน โปรดกดเลขหมาย 9534-294-866

2.

การโทรศัพท์จะมีการตอบรับเป็ นภาษาอังกฤษ เมือ่ ต้องการดําเนินการเป็นภาษาอื่น :
1. โปรดระบุภาษาทีท่ า่ นต้องการใช้บริการล่าม
2. การจัดเตรียมบริการล่ามอาจต้องใช้เวลา 3-1นาที
3. โปรดอย่าวางสายในขณะทีร่ อ

B. In case that you are our vendors or third party, dial the Complaint Unit no. 662 246 7650
ข. ในกรณี ที่ท่านเป้ นคู่ค้า หรือบุคคลที่ 3 โปรดติ ดต่อฝ่ ายรับเรือ่ งร้องเรียน หมายเลข 662 246 7650
Breach of Anti- corruption and Anti-bribery Policy
การฝ่ าฝื นไม่ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั ่นและการให้สินบน
The appropriate punishment will be enforced over the Board of Directors, management team and employees
who commit corruption. The punishment includes termination in the event that deems necessary. The
acknowledgement of the consequences of non-compliance with this policy will be communicated to all
employees.
แมนู ไลฟ์มีกระบวนการอย่า งเหมาะสมในการลงโทษคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่ไ ม่ป ฏิบตั ิตาม
มาตราการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ซึ่งการลงโทษนี้รวมถึงกรณีการเลิกจ้างงานในกรณีทบ่ี ริษทั เห็นว่าจําเป็ น รวมถึงมี
กระบวนการสือ่ สารให้พนักงานรูถ้ งึ บทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้
Communication and Training
การสื่อสารและการอบรม
Communication and Training regards Anti-Bribery and Anti-Corruption such as email communication will be
conducted regularly to ensure compliance with the guidelines and the updated regulations. An orientation
program for new employees to recognize and understand the policy must be in place. The communication to
customers, business partners or third parties will be disseminated where appropriate.
การสื่อ สารและการฝึ ก อบรมด้า นการต่ อ ต้ า นการให้สิน บนและการต่ อ ต้า นการทุ จ ริต เช่ น อีเ มลเทรนนิ่ ง ให้กับ
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอเพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
กฎระเบียบทีเ่ ป็ นปจั จุบนั และมีการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่เพือ่ ให้พนักงานตระหนักและมีความเข้าใจในนโยบาย
นี้ นอกจากนี้ แมนู ไลฟ์จะประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจทราบในเรื่องทีต่ ้องปฏิบตั ิ
ตาม และจะเผยแพร่นโนบายนี้ ให้กบั บุคคลภายนอกตามความเหมาะสม
If you have questions or concerns regarding this policy, please contact Compliance Department.
ในกรณีทม่ี ขี อ้ ซักถามหรือข้อสงสัยเกีย่ วกับนโยบายนี้ ท่านสามารถปรึกษาฝา่ ยกํากับดูแลกิจการของบริษทั
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