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วัตถุประสงค์ 

 

นโยบายต่อต้านการทจุริตนี ้(“นโยบาย”) กําหนดขึน้มาให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของกฎหมายวา่ด้วยการกระทําอนัเป็นการทจุริตข้ามชาติของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายต่อต้านการติดสินบนในเขต
อํานาจศาลท่ีเราดําเนินธุรกิจอยู ่และได้นําไปใช้เพ่ือสร้างมาตรฐานและขัน้ตอนปฏิบติัท่ีพนกังานบริษัทและพนัธมิตรทางธุรกิจต้องปฏิบติัตามเพ่ือป้องกนัการติดสินบนและการทจุริตทางราชการในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัททัว่โลก 

 
 

ขอบเขต 
 

นโยบายนีมี้ผลบงัคบัใช้ทัว่โลกกบั Minerals Technologies Inc. และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ พนัธมิตร บริษัทร่วมทนุ และสมาคมทางธุรกิจอื่นๆ ในต่างประเทศและในสหรัฐอเมริกาทัง้หมดของ
บริษัทซึง่อยู่ภายใต้การควบคมุอย่างมีประสิทธิภาพโดย Minerals Technologies Inc. ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม (“บริษัท” หรือ “MTI”) และมีผลบงัคบัใช้กบัผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และพนกังานทกุคนของ
บริษัท 

 
 

นโยบาย 
 

ทัง้บริษัทและบคุคลท่ีสามรายใดก็ตามท่ีดําเนินงานในนามของบริษัทต้องไมนํ่าเสนอ ให้สญัญา อนมุติัให้ หรือซือ้ “สิ่งใดท่ีมีมลูค่า” ให้แก่ “เจ้าหน้าท่ีรัฐบาล” ใดๆ หรือบคุคลหรือหนว่ยงานอื่นๆ รวมถึงใน
ภาคเอกชนและพาณิชย์ โดยมีจดุประสงค์ในการโน้มน้าวผู้ รับให้ใช้ตําแหนง่หน้าท่ีของตนในทางท่ีผิด หรือเพ่ือหา “ผลประโยชน์ทางธุรกิจ” ท่ีไมเ่หมาะสม 

 
สําหรับวตัถปุระสงค์ของนโยบายนี:้ 

 
 “สิ่งใดท่ีมีมลูค่า” รวมถึงแต่ไมจํ่ากดัเฉพาะ เงินสด สิ่งใดก็ตามท่ีมีมลูค่าเทียบเทา่เงินสด (เช่น บตัรของขวญั) ของขวญั การเดินทาง มือ้อาหาร ความบนัเทิง การใช้ยานพาหนะ ห้องพกั 

หรือการให้ความช่วยเหลือท่ีมีมลูค่า เช่น โอกาสทางการศกึษาและการจ้างงานให้แก่เพ่ือนและญาติ สําหรับวตัถปุระสงค์ของนโยบายนี ้“สิ่งของท่ีมีมลูค่า” ไมมี่มลูค่าขัน้ต่ํา แม้แต่
ของขวญัชิน้เลก็ๆ ก็ถือเป็น “สิ่งของท่ีมีมลูค่า” 

 
 “การติดสินบน” คือการนําเสนอ การให้สญัญา การอนมุติัให้ซือ้หรือชําระเงินซือ้ “สิ่งใดท่ีมีมลูค่า” ให้แก่ “เจ้าหน้าท่ีรัฐบาล” ใดๆ หรือบคุคลหรือหนว่ยงานอ่ืนๆ รวมถึงบคุคลหรือ

หนว่ยงานต่างๆ ในภาคเอกชนและพาณิชย์ โดยมีจดุประสงค์ในการโน้มน้าวผู้ รับให้ใช้ตําแหนง่หน้าท่ีของตนในทางท่ีผิด หรือเพ่ือหา “ผลประโยชน์ทางธุรกิจ” ท่ีไมเ่หมาะสม 
 

 “ผลประโยชน์ทางธุรกิจ” มีความหมายในวงกว้าง ซึง่รวมถึงกรณีต่างๆ ต่อไปนี ้การหาหรือการรักษาโอกาสทางธุรกิจ การหาการปฏิบติัเป็นพิเศษ หรือการรับประกนัการยินยอมทางการ
เมืองหรือทางธุรกิจ 

 
 “เจ้าหน้าท่ีรัฐบาล” มีความหมายในวงกว้าง รวมถึงเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลท่ีผ่านการเลือกตัง้หรือการแต่งตัง้ พนกังานรายใดก็ตามหรือบคุคลอื่นๆ ท่ีดําเนินงานในนามของเจ้าหน้าท่ีรัฐบาล 

ตวัแทน หนว่ยงานย่อย หรือองค์กรท่ีปฏิบติัหน้าที่ในการดําเนินงานของรัฐบาล พนกังานรายใดก็ตามหรือบคุคลอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในนามของหนว่ยงานใดท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของหรือควบคมุ
การทํางานทัง้หมดหรือบางสว่น พรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ี พนกังาน หรือบคุคลอ่ืนๆ ท่ีดําเนินงานให้หรือในนามของพรรคการเมือง หรือผู้สมคัรเข้าชิงตําแหนง่ในสํานกังานสาธารณะต่างๆ 
หรือพนกังานหรือบคุคลใดท่ีดําเนินงานให้หรือในนามขององค์กรสาธารณะระหวา่งประเทศ 

 
 “คนกลาง” หมายถึงบคุคลท่ีสามรายใดก็ตาม ไมว่า่จะเป็นช่ือ หรือการเป็นตวัแทนของบริษัท หรือดําเนินงานตามดลุยพินิจของบริษัทดงักล่าว หรือทํางานร่วมกบับริษัทดงักลา่ว รวมถึง

ตวัแทนเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ผู้ ค้าส่ง ตวัแทนจําหนา่ย ท่ีปรึกษา นกัว่ิงเต้น ผู้ให้บริการด้านการขนสง่หรือโลจิสติกส์ ตวัแทนดําเนินการพิธิการศลุกากร โบรกเกอร์และผู้ ร่วมทนุ และบคุคลท่ี
สามท่ีไมใ่ช่บริษัทซึง่ดําเนินงานภายใต้อํานาจของทนายความท่ีได้รับการยินยอมจากบริษัท 
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คาํแนะนําและขัน้ตอนปฏิบัติโดยทั่วไป 
 

ของขวัญ ความบันเทงิ และการต้อนรับ 
 

การกระทําท่ีนา่สงสยัวา่เป็นการทจุริตมากมายท่ีเกิดขึน้ในบริบทของการมอบของขวญัและความบนัเทิง ถึงแม้ว่าการมอบของขวญัหรือการต้อนรับ (รวมถึงการรับสง่ การจดัท่ีพกัให้ มือ้อาหาร และ
ความบนัเทิง) อาจเป็นการกระทําท่ีเหมาะสมในหลายๆ สถานการณ์ แตก่็เป็นสิ่งสําคญัมากท่ีการมอบหรือการรับของขวญัและการต้อนรับดงักลา่วต้องไมใ่ช่ระดบัท่ีก่อให้เกิดการชกัจงูให้เข้าร่วมในการ
ทําธุรกรรมทางธุรกิจหรือการทําข้อตกลงไมใ่ห้ดําเนินการ ย่ิงไปกว่านัน้ ไมว่่าในกรณีใดการมอบของขวญัหรือการต้อนรับต้องไมเ่ป็นเหตใุห้เกิดการละเมิดบทบญัญตัิอ่ืนใดของนโยบายนี ้นโยบายด้าน
ของขวญัและความบนัเทิงของบริษัท หรือบทบญัญตัิของนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือผลกัดนัให้ MTI หรือตวัคณุไปอยู่ในตําแหนง่ท่ีอาจก่อให้เกิดความลําบากใจ 

 
เน่ืองจากกฎระเบียบพิเศษท่ีบงัคบัใช้เม่ือผู้ รับตามเจตนาคือเจ้าหน้าที่รัฐบาล การมอบของขวญัใดๆ หรือการจดัการต้อนรับให้แก่บคุคลดงักล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและการอนญุาตเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากตวัแทนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบของฝ่ายกฎหมายก่อน 

 
การบญัชี เอกสารบัญชีและบันทกึ 

 
บริษัทจะต้องรักษาระบบควบคมุการบญัชีภายใน และจดัทําตลอดจนเก็บรักษาเอกสารบญัชีและบนัทกึด้วยรายละเอียดอนัสมควร ถกูต้อง และเป็นความจริงเก่ียวกบัการทําธุรกรรมและการจดัการ
สินทรัพย์ การป้อนข้อมลูท่ีเป็นเทจ็ ทําให้เกิดการเข้าใจผิด หรือไม่สมบรูณ์ลงในบนัทกึดงักล่าวหรือในเอกสารอ่ืนๆ เป็นการกระทําต้องห้าม ห้ามปกปิดหรือไม่บนัทกึเงินทนุหรือบญัชีท่ีอาจจดัทําขึน้
เพ่ือวตัถปุระสงค์ใดก็ตาม 

 
ควรรักษาระบบควบคมุการบญัชีเพ่ือสง่มอบการรับประกนัตามสมควรว่า (i) การทําธุรกรรมต่างๆ ดําเนินการสอดคล้องกบัการอนญุาตด้านการจดัการ (ii) การทําธุรกรรมถกูบนัทกึไว้เพ่ือเป็นการ
อนญุาตให้มีการจดัทํางบการเงินท่ีถกูต้องและเพ่ือรักษาความรับผิดชอบด้านสินทรัพย์ (iii) การเข้าถึงสินทรัพย์ได้รับอนญุาตเฉพาะเม่ือสอดคล้องกบัการอนญุาตด้านการจดัการเท่านัน้ และ (iv) มีการ
ดําเนินการในการปฏิบติัหน้าที่ในการตรวจสอบบญัชีท่ีเหมาะสม 

 
ไมอ่นมุติัหรือทําการชําระเงินในนามของบริษัทโดยไมมี่การจดัทําเอกสารสนบัสนนุท่ีเพียงพอ หรือกระทําการโดยมีเจตนาหรือสร้างความเข้าใจว่าการชําระเงินบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นไปเพ่ือ
วตัถปุระสงค์อ่ืนใดนอกเหนือจากวตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ในเอกสารสนบัสนนุการชําระเงินดงักลา่ว 

 
การฟอกเงนิ 

 
การฟอกเงินคือกระบวนการท่ีฝ่ายหนึง่ทําการปกปิดการมีอยู่ของแหลง่รายได้ท่ีผิดกฎหมาย และอําพรางรายได้นัน้เพ่ือทําให้ถกูต้องกฎหมาย บริษัทท่ีมีรายได้ท่ีไมถ่กูต้องตามกฎหมายท่ีใช้วิธีการ
ดงักลา่วอาจสง่ผลให้เกิดความรับผิดในสหรัฐเอมริกาและในประเทศอ่ืนๆ ท่ีบริษัทดําเนินงานอยู่ พนกังานควรติดต่อฝ่ายกฎหมาย หากพวกเขาตระหนกัรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีนา่สงสยัซึง่เป็นเหตใุห้
เช่ือว่าการทําธุรกรรมใดๆ ท่ีอาจเก่ียวข้องกบัการชําระเงินหรือการรับเงินรายได้จากกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย 

 
การอาํนวยความสะดวกหรือการจ่ายเงนิ “ค่านํา้ร้อนนํา้ชา” 

 
การจ่ายเงินเพ่ืออํานวยความสะดวก หรือท่ีเรียกกนัว่า “การจ่ายเงินค่านํา้ร้อนนํา้ชา” ก็คือการจ่ายเงินจํานวนเลก็น้อย (น้อยกวา่ 100 เหรียญสหรัฐ) ให้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐบาล เพ่ือเป็นการเร่งการดําเนินงาน
ให้เร็วขึน้หรือเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามกิจวตัรของเจ้าหน้าท่ี เช่น พิธีการศลุกากร การตรวจคนเข้าเมืองและใบอนญุาตทํางาน และการเช่ือมต่อโทรศพัท์และบริการสาธารณปูโภค
ต่างๆ  

 
 พนกังานของบริษัทต้องไมท่ําการ “จ่ายเงินเพ่ืออํานวยความสะดวก” และการกระทําดงักลา่วถือเป็นการกระทําต้องห้ามอย่างชดัแจ้ง ยกเว้นในกรณีที:่ (1) มีความจําเป็น  ต่อการปกป้องการบริการของ
รัฐบาล (เช่น ตํารวจ หรือการป้องกนัอคัคีภยั หรือการอพยพทางการแพทย์) ตามเหตฉุกุเฉินทางการแพทย์หรือความปลอดภยั หรือ (2) บคุคลใดมีเหตอุนัสมควรให้เช่ือวา่พนกังานของบริษัทตกอยู่ใน
สถานการณ์จวนตวั ท่ีมีอนัตรายร้ายแรงและไมมี่ทางเลือกอ่ืนท่ีสมเหตสุมผลในการจดัการสถานการณ์ดงักลา่ว 
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ต้องทําการบนัทึกการจ่ายเงินใดๆ ดงักล่าวโดยละเอียดและถกูต้องไว้ในเอกสารบญัชีและบนัทกึของบริษัท และรายงานให้ท่ีปรึกษาทัว่ไปทราบทนัที 
 

การบริจาคเพื่อการกุศล ชุมชน และการเมือง 
 

การบริจาคท่ีเป็นตวัเงินและการบริจาคอื่นๆ ให้แก่องค์กรการกศุล โครงการและกองทนุช่วยเหลือสงัคม รวมถึงกองทนุโรงเรียน กองทนุเพ่ือการศกึษา และโครงการเก่ียวกบัโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ควร
ดําเนินการด้วยความระมดัระวงัเน่ืองจากการบริจาคดงักลา่วอาจเป็นช่องทางในการจ่ายเงินสินบนได้ เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงนี ้บริษัทต้องดําเนินการตรวจสอบองค์กรการกศุลหรือโครงการต่างๆ 
อย่างเหมาะสม การบริจาคใดๆ ดงักลา่วต้องสอดคล้องกบันโยบายและขัน้ตอนปฏิบติัของบริษัทและต้องได้รับการอนญุาตจากฝ่ายกฎหมายก่อน 

 
การทาํธุรกรรมทางการเงนิกับคนกลางและพนัธมิตร 

 
1. การสอบทานธุรกจิ 

 
บคุคลใดท่ีปฏิบติังานในนามของบริษัทอาจทําให้บริษัทตกอยู่ภายใต้ความเส่ียงในการทจุริตและบทลงโทษตามกฎหมาย เพ่ือเป็นการลดความเสีย่งนี ้บริษัทต้องดําเนินการตรวจสอบคนกลางท่ีบริษัท
มีความประสงค์ท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วย เม่ือมีเหตใุห้เช่ือวา่มี “สญัญาณอนัตราย” (คําอธิบายเพ่ิมเติมอยู่ท่ีด้านลา่ง) หรือสถานการณ์ท่ีนา่สงสยัอ่ืนๆ อยู่ ในสถานการณ์ดงักลา่ว พนกังานของบริษัทท่ี
เสนอให้มีการพิจารณาข้อตกลงหรือข้อผกูพนัในการทํางานควรรับประกนัว่าได้ดําเนินการสอบทานธุรกิจเสร็จสิน้แล้ว ก่อน ท่ีจะลงนามในข้อตกลงหรือข้อผกูพนัในการทํางาน 

 
การตรวจสอบการสอบทานธรุกิจรวมถึงการตรวจสอบช่ือเสยีง ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์และผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาของคนกลางหรือพนัธมิตรท่ีอาจได้ร่วมงานกนั ความสมัพนัธ์กบัเจ้าหน้าท่ี
รัฐบาล หากมี ความสมเหตสุมผลในการจดัการการชําระเงินตามท่ีวางแผนไว้ภายใต้สถานการณ์นัน้ และวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจท่ีจะเข้าร่วมในการทําธุรกรรม ในบางสถานการณ์ อาจมีความจําเป็นท่ี
จะต้องจ้างผู้ตรวจสอบเอกชนเพ่ือทําการตรวจสอบช่ือเสียง ความนา่เช่ือถือ และความมัน่คงทางการเงินของคนกลางหรือพนัธมิตร ห้ามดําเนินการตรวจสอบดงักลา่วโดยไมไ่ด้รับการอนญุาตจากฝ่าย
กฎหมายก่อน 

 
สญัญาทัง้หมดท่ีดําเนินการร่วมกบัคนกลางต้องได้รับการอนญุาตจากฝ่ายกฎหมายก่อนลว่งหน้าถือเป็นนโยบายของบริษัท บทบญัญติัมาตรฐานบางข้อท่ีกําหนดขึน้มาเพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไว้ใน FCPA และบทบญัญติัท่ีได้รับการพฒันาโดยฝ่ายกฎหมายควรรวมอยู่ในข้อตกลงดงักลา่วทัง้หมดด้วย 

 
2. สถานการณ์ “สัญญาณอันตราย” 

 
บริษัทอาจตกอยู่ภายใต้ความรับผิดตาม FCPA จากการกระทําของพนกังานของบริษัทเอง และในบางสถานการณ์อาจเกิดจากการกระทําของคนกลางของบริษัทได้เช่นกนั ข้อมลูท่ีเพียงพอท่ีจะทํา
ให้บคุคลหนึง่ตกอยู่ภายใต้ความรับผิดมีดงันี ้มีความเช่ือว่าเกิดการจ่ายเงินท่ีไม่เหมาะสม “อย่างมีนยัสําคญับางอย่าง” ขึน้ หรือเช่ือว่ามี “ความน่าจะเป็นสงู” ท่ีการจ่ายเงินดงักล่าวจะเกิดขึน้ บคุคล
ใดก็ตามไม่สามารถหลีกเล่ียงต่อความรับผิดได้โดยการเพิกเฉยต่อข้อมลูดงักล่าว หากมี “สญัญาณอนัตราย” ท่ีก่อให้เกิดคําถามต่างๆ จงึเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องสอบถาม ในกรณีของคนกลาง ประเด็น
ทัว่ๆ ไปอาจส่งผลให้เกิดสญัญาณอนัตรายได้ รวมถึงประเด็นต่อไปนี:้ 

 
 การทําธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัประเทศท่ีมีช่ือในด้านการจ่ายสินบน 

 การตรวจสอบข้อมลูอ้างอิงเผยให้เหน็ถึงมลทินในประวตัิและชื่อเสียงของฝ่ายดงักล่าว 

 การสอบทานธุรกิจเผยให้เหน็วา่ฝ่ายดงักลา่วมีโครงสร้างท่ีไมถ่กูต้องบางอย่าง 

 ฝ่ายดงักล่าวไม่ผ่านการรับรองอย่างชดัเจนหรือขาดประสบการณ์ท่ีจําเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับการว่าจ้างหรือตกลงกันไว้ 

 เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลเป็นผู้แนะนําฝ่ายดงักล่าว หรือลกูค้าโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ ท่ีมีอํานาจตดัสินใจในประเด็นทางธุรกิจ 
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 ฝ่ายดงักล่าวมีบคุคลใกล้ชิด ครอบครัว หรือความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลท่ีอยู่ในตําแหน่งหน้าท่ีของบริษัทหรือญาติของบคุคลดงักล่าว หรือทําการบริจาคทางการเมืองเป็นจํานวน
มากและบอ่ยครัง้ให้แก่บคุคลท่ีอยู่ในตําแหน่งหน้าท่ีของบริษัท 

 ฝ่ายดงักล่าวเสนอแนะว่ามีความจําเป็นท่ีต้องจ่ายเงินตามจํานวนท่ีเฉพาะเจาะจงเพ่ือหาโอกาสทางธุรกิจหรือเพ่ือปิดการติดต่อทางธุรกิจบางอย่าง 

 ฝ่ายดงักล่าวเรียกร้องเงื่อนไขในการทําสญัญาหรือการจดัเตรียมการจ่ายเงินท่ีผิดปกติซึง่ก่อให้เกิดข้อกงัวลเก่ียวกบัการฟอกเงินภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและท้องถ่ิน เช่น การ
ชําระเป็นเงินสด การชําระด้วยสกลุเงินของประเทศอ่ืน หรือการชําระเงินในประเทศท่ีสาม 

 ฝ่ายดงักล่าวคดัค้านการดําเนินการแทน การรับประกัน และการทําข้อตกลงร่วมกนัและภาษาท่ีเก่ียวข้องในข้อตกลงท่ีทํากบับริษัทในด้านการต่อต้านการทจุริตและการต่อต้านการติด
สินบน  

 ฝ่ายดงักล่าวปฏิเสธท่ีจะเปิดเผยกรรมสิทธ์ิของตนเอง รวมถึงเจ้าของผู้ รับผลประโยชน์หรือเจ้าของโดยอ้อมอ่ืนๆ หรือไม่ต้องการเปิดเผยตวัตนของตนเอง หรือตวัตนของเจ้าของบริษัท ผู้
ท่ีมีตําแหน่งสงูสดุ หรือพนกังานหากฝ่ายดงักล่าวเป็นบริษัท หรือ 

 ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมของฝ่ายดงักล่าวมากเกินกว่าอตัราตามปกติสาํหรับการให้บริการท่ีคล้ายคลงึกนัในพืน้ท่ีทางภมิูศาสตร์หรือบริษัทจ่ายเงินในอตัราท่ีมากเกินกวา่การ
ให้บริการท่ีคล้ายคลึงกนัในพืน้ท่ีอื่นๆ โดยไม่มีเหตอุนัสมควร 

 
รายการดงักล่าวข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ และพนกังานของบริษัทต้องระมดัระวงัต่อสถานการณ์ท่ีน่าสงสยัใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลท่ีสามท่ีบริษัททําธุรกิจด้วยหรือวางแผนท่ีจะทําธุรกิจด้วย หาก
การตรวจสอบประวติัพืน้หลงั – หรือความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัฝ่ายดงักลา่วท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั – เผยให้เห็นสญัญาณอนัตรายใดๆ จําเป็นต้องสอบถามข้อมลูในเชิงลกึเพ่ิมเติม ควรนําสญัญาณ
อนัตรายดงักล่าวเข้าสูก่ารพิจารณาของฝ่ายกฎหมายทนัที 

 
การจ้างงานเจ้าหน้าที่รัฐบาล 

 
การว่าจ้างเจ้าหน้าท่ีรัฐบาล (ในตําแหนง่ตวัแทน นกัว่ิงเต้น ท่ีปรึกษา ฯลฯ) อาจได้รับอนญุาตให้ดําเนินการได้ แตต้่องจดัการด้วยความระมดัระวงั ต้องใช้ความระมดัระวงัในลกัษณะเดียวกนักบั
พนกังานท่ีอาจจะหรือตวัแทนที่ทํางานร่วมกบัองค์กรซึง่พิจารณาแล้ววา่เป็นหนว่ยงานย่อยของภาครัฐ และมีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลหรือมีสว่นร่วมในการให้บริการของรัฐบาล
มาก่อน โครงสร้างของความสมัพนัธ์ดงักลา่วจะต้องจดัทําขึน้โดยสอดคล้องกบัข้อกําหนดตา่งๆ ของ FCPA และกฎหมายท้องถ่ิน ห้ามเจรจาเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ดงักลา่วโดยไมไ่ด้รับการอนญุาต
จากฝ่ายกฎหมายก่อน 
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