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วัตถุประสงค์
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตนี ้ (“นโยบาย”) กําหนดขึ ้นมาให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของกฎหมายว่าด้ วยการกระทําอันเป็ นการทุจริ ตข้ ามชาติของสหรัฐอเมริ กาและกฎหมายต่อต้ านการติดสินบนในเขต
อํานาจศาลที่เราดําเนินธุรกิจอยู่ และได้ นําไปใช้ เพื่อสร้ างมาตรฐานและขั ้นตอนปฏิบตั ิที่พนักงานบริ ษัทและพันธมิตรทางธุรกิจต้ องปฏิบตั ิตามเพื่อป้องกันการติดสินบนและการทุจริ ตทางราชการในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัททัว่ โลก

ขอบเขต
นโยบายนี ้มีผลบังคับใช้ ทวั่ โลกกับ Minerals Technologies Inc. และบริ ษัทสาขา บริ ษัทในเครื อ พันธมิตร บริ ษทั ร่วมทุน และสมาคมทางธุรกิจอื่นๆ ในต่างประเทศและในสหรัฐอเมริ กาทั ้งหมดของ
บริ ษัทซึง่ อยู่ภายใต้ การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพโดย Minerals Technologies Inc. ทั ้งทางตรงหรื อทางอ้ อม (“บริ ษัท” หรื อ “MTI”) และมีผลบังคับใช้ กบั ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานทุกคนของ
บริ ษัท

นโยบาย
ทั ้งบริ ษัทและบุคคลที่สามรายใดก็ตามที่ดําเนินงานในนามของบริ ษัทต้ องไม่นําเสนอ ให้ สญ
ั ญา อนุมตั ิให้ หรื อซื ้อ “สิ่งใดที่มีมลู ค่า” ให้ แก่ “เจ้ าหน้ าที่รัฐบาล” ใดๆ หรื อบุคคลหรื อหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงใน
ภาคเอกชนและพาณิชย์ โดยมีจดุ ประสงค์ในการโน้ มน้ าวผู้รับให้ ใช้ ตําแหน่งหน้ าที่ของตนในทางที่ผิด หรื อเพื่อหา “ผลประโยชน์ทางธุรกิจ” ที่ไม่เหมาะสม
สําหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี ้:


“สิ่งใดที่มีมลู ค่า” รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ เงินสด สิ่งใดก็ตามที่มีมลู ค่าเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ) ของขวัญ การเดินทาง มื ้ออาหาร ความบันเทิง การใช้ ยานพาหนะ ห้ องพัก
หรื อการให้ ความช่วยเหลือที่มีมลู ค่า เช่น โอกาสทางการศึกษาและการจ้ างงานให้ แก่เพื่อนและญาติ สําหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี ้ “สิ่งของที่มีมลู ค่า” ไม่มีมลู ค่าขั ้นตํ่า แม้ แต่
ของขวัญชิ ้นเล็กๆ ก็ถือเป็ น “สิ่งของที่มีมลู ค่า”



“การติดสินบน” คือการนําเสนอ การให้ สญ
ั ญา การอนุมตั ิให้ ซื ้อหรื อชําระเงินซื ้อ “สิ่งใดที่มีมลู ค่า” ให้ แก่ “เจ้ าหน้ าที่รัฐบาล” ใดๆ หรื อบุคคลหรื อหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงบุคคลหรือ
หน่วยงานต่างๆ ในภาคเอกชนและพาณิชย์ โดยมีจดุ ประสงค์ในการโน้ มน้ าวผู้รับให้ ใช้ ตําแหน่งหน้ าที่ของตนในทางที่ผิด หรื อเพื่อหา “ผลประโยชน์ทางธุรกิจ” ที่ไม่เหมาะสม



“ผลประโยชน์ทางธุรกิจ” มีความหมายในวงกว้ าง ซึง่ รวมถึงกรณีต่างๆ ต่อไปนี ้ การหาหรื อการรักษาโอกาสทางธุรกิจ การหาการปฏิบตั ิเป็ นพิเศษ หรื อการรับประกันการยินยอมทางการ
เมืองหรื อทางธุรกิจ



“เจ้ าหน้ าที่รัฐบาล” มีความหมายในวงกว้ าง รวมถึงเจ้ าหน้ าที่รัฐบาลที่ผ่านการเลือกตังหรื
้ อการแต่งตัง้ พนักงานรายใดก็ตามหรื อบุคคลอื่นๆ ที่ดําเนินงานในนามของเจ้ าหน้ าที่รัฐบาล
ตัวแทน หน่วยงานย่อย หรื อองค์กรที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดําเนินงานของรัฐบาล พนักงานรายใดก็ตามหรื อบุคคลอื่นๆ ที่ดําเนินการในนามของหน่วยงานใดที่รัฐบาลเป็ นเจ้ าของหรื อควบคุม
การทํางานทั ้งหมดหรื อบางส่วน พรรคการเมือง เจ้ าหน้ าที่ พนักงาน หรื อบุคคลอื่นๆ ที่ดําเนินงานให้ หรื อในนามของพรรคการเมือง หรื อผู้สมัครเข้ าชิงตําแหน่งในสํานักงานสาธารณะต่างๆ
หรื อพนักงานหรื อบุคคลใดที่ดําเนินงานให้ หรื อในนามขององค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ



“คนกลาง” หมายถึงบุคคลที่สามรายใดก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นชื่อ หรื อการเป็ นตัวแทนของบริษัท หรื อดําเนินงานตามดุลยพินิจของบริ ษัทดังกล่าว หรื อทํางานร่วมกับบริ ษัทดังกล่าว รวมถึง
ตัวแทนเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ผู้ค้าส่ง ตัวแทนจําหน่าย ที่ปรึกษา นักวิ่งเต้ น ผู้ให้ บริ การด้ านการขนส่งหรื อโลจิสติกส์ ตัวแทนดําเนินการพิธิการศุลกากร โบรกเกอร์ และผู้ร่วมทุน และบุคคลที่
สามที่ไม่ใช่บริ ษัทซึง่ ดําเนินงานภายใต้ อํานาจของทนายความที่ได้ รับการยินยอมจากบริ ษัท
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คําแนะนําและขัน้ ตอนปฏิบัติโดยทั่วไป
ของขวัญ ความบันเทิง และการต้ อนรั บ
การกระทําที่นา่ สงสัยว่าเป็ นการทุจริตมากมายที่เกิดขึ ้นในบริ บทของการมอบของขวัญและความบันเทิง ถึงแม้ ว่าการมอบของขวัญหรื อการต้ อนรับ (รวมถึงการรับส่ง การจัดที่พกั ให้ มื ้ออาหาร และ
ความบันเทิง) อาจเป็ นการกระทําที่เหมาะสมในหลายๆ สถานการณ์ แต่ก็เป็ นสิ่งสําคัญมากที่การมอบหรื อการรับของขวัญและการต้ อนรับดังกล่าวต้ องไม่ใช่ระดับที่ก่อให้ เกิดการชักจูงให้ เข้ าร่ วมในการ
ทําธุรกรรมทางธุรกิจหรื อการทําข้ อตกลงไม่ให้ ดําเนินการ ยิ่งไปกว่านั ้น ไม่ว่าในกรณีใดการมอบของขวัญหรื อการต้ อนรับต้ องไม่เป็ นเหตุให้ เกิดการละเมิดบทบัญญัติอื่นใดของนโยบายนี ้ นโยบายด้ าน
ของขวัญและความบันเทิงของบริ ษัท หรื อบทบัญญัติของนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท หรือผลักดันให้ MTI หรื อตัวคุณไปอยู่ในตําแหน่งที่อาจก่อให้ เกิดความลําบากใจ
เนื่องจากกฎระเบียบพิเศษที่บงั คับใช้ เมื่อผู้รับตามเจตนาคือเจ้ าหน้ าที่รัฐบาล การมอบของขวัญใดๆ หรื อการจัดการต้ อนรับให้ แก่บคุ คลดังกล่าวต้ องได้ รับการตรวจสอบและการอนุญาตเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากตัวแทนที่มีหน้ าที่รับผิดชอบของฝ่ ายกฎหมายก่อน
การบัญชี เอกสารบัญชีและบันทึก
บริ ษัทจะต้ องรักษาระบบควบคุมการบัญชีภายใน และจัดทําตลอดจนเก็บรักษาเอกสารบัญชีและบันทึกด้ วยรายละเอียดอันสมควร ถูกต้ อง และเป็ นความจริ งเกี่ยวกับการทําธุรกรรมและการจัดการ
สินทรัพย์ การป้อนข้ อมูลที่เป็ นเท็จ ทําให้ เกิดการเข้ าใจผิด หรื อไม่สมบูรณ์ลงในบันทึกดังกล่าวหรื อในเอกสารอื่นๆ เป็ นการกระทําต้ องห้ าม ห้ ามปกปิ ดหรื อไม่บนั ทึกเงินทุนหรื อบัญชีที่อาจจัดทําขึ ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
ควรรักษาระบบควบคุมการบัญชีเพื่อส่งมอบการรับประกันตามสมควรว่า (i) การทําธุรกรรมต่างๆ ดําเนินการสอดคล้ องกับการอนุญาตด้ านการจัดการ (ii) การทําธุรกรรมถูกบันทึกไว้ เพื่อเป็ นการ
อนุญาตให้ มีการจัดทํางบการเงินที่ถกู ต้ องและเพื่อรักษาความรับผิดชอบด้ านสินทรัพย์ (iii) การเข้ าถึงสินทรัพย์ได้ รับอนุญาตเฉพาะเมื่อสอดคล้ องกับการอนุญาตด้ านการจัดการเท่านัน้ และ (iv) มีการ
ดําเนินการในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสม
ไม่อนุมตั ิหรื อทําการชําระเงินในนามของบริ ษัทโดยไม่มีการจัดทําเอกสารสนับสนุนที่เพียงพอ หรือกระทําการโดยมีเจตนาหรื อสร้ างความเข้ าใจว่าการชําระเงินบางส่วนหรื อทั ้งหมดเป็ นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในเอกสารสนับสนุนการชําระเงินดังกล่าว
การฟอกเงิน
การฟอกเงินคือกระบวนการที่ฝ่ายหนึง่ ทําการปกปิ ดการมีอยู่ของแหล่งรายได้ ที่ผิดกฎหมาย และอําพรางรายได้ นั ้นเพื่อทําให้ ถกู ต้ องกฎหมาย บริ ษัทที่มีรายได้ ที่ไม่ถกู ต้ องตามกฎหมายที่ใช้ วิธีการ
ดังกล่าวอาจส่งผลให้ เกิดความรับผิดในสหรัฐเอมริ กาและในประเทศอื่นๆ ที่บริ ษัทดําเนินงานอยู่ พนักงานควรติดต่อฝ่ ายกฎหมาย หากพวกเขาตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่นา่ สงสัยซึง่ เป็ นเหตุให้
เชื่อว่าการทําธุรกรรมใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้ องกับการชําระเงินหรื อการรับเงินรายได้ จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
การอํานวยความสะดวกหรื อการจ่ ายเงิน “ค่ านํา้ ร้ อนนํา้ ชา”
การจ่ายเงินเพื่ออํานวยความสะดวก หรื อที่เรี ยกกันว่า “การจ่ายเงินค่านํ ้าร้ อนนํ ้าชา” ก็คือการจ่ายเงินจํานวนเล็กน้ อย (น้ อยกว่า 100 เหรี ยญสหรัฐ) ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่รัฐบาล เพื่อเป็ นการเร่ งการดําเนินงาน
ให้ เร็วขึ ้นหรื อเป็ นการรักษาประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามกิจวัตรของเจ้ าหน้ าที่ เช่น พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้ าเมืองและใบอนุญาตทํางาน และการเชื่อมต่อโทรศัพท์และบริ การสาธารณูปโภค
ต่างๆ
พนักงานของบริ ษัทต้ องไม่ทําการ “จ่ายเงินเพื่ออํานวยความสะดวก” และการกระทําดังกล่าวถือเป็ นการกระทําต้ องห้ ามอย่างชัดแจ้ ง ยกเว้ นในกรณีท:ี่ (1) มีความจําเป็ น ต่อการปกป้องการบริ การของ
รัฐบาล (เช่น ตํารวจ หรื อการป้องกันอัคคีภยั หรื อการอพยพทางการแพทย์) ตามเหตุฉกุ เฉินทางการแพทย์หรื อความปลอดภัย หรื อ (2) บุคคลใดมีเหตุอนั สมควรให้ เชื่อว่าพนักงานของบริ ษัทตกอยู่ใน
สถานการณ์จวนตัว ทีม่ ีอนั ตรายร้ ายแรงและไม่มีทางเลือกอื่นที่สมเหตุสมผลในการจัดการสถานการณ์ดงั กล่าว
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ต้ องทําการบันทึกการจ่ายเงินใดๆ ดังกล่าวโดยละเอียดและถูกต้ องไว้ ในเอกสารบัญชีและบันทึกของบริ ษัท และรายงานให้ ที่ปรึกษาทัว่ ไปทราบทันที
การบริ จาคเพื่อการกุศล ชุมชน และการเมือง
การบริ จาคที่เป็ นตัวเงินและการบริ จาคอื่นๆ ให้ แก่องค์กรการกุศล โครงการและกองทุนช่วยเหลือสังคม รวมถึงกองทุนโรงเรี ยน กองทุนเพื่อการศึกษา และโครงการเกี่ยวกับโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ ควร
ดําเนินการด้ วยความระมัดระวังเนื่องจากการบริ จาคดังกล่าวอาจเป็ นช่องทางในการจ่ายเงินสินบนได้ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงนี ้ บริ ษัทต้ องดําเนินการตรวจสอบองค์กรการกุศลหรื อโครงการต่างๆ
อย่างเหมาะสม การบริ จาคใดๆ ดังกล่าวต้ องสอดคล้ องกับนโยบายและขั ้นตอนปฏิบตั ิของบริ ษัทและต้ องได้ รับการอนุญาตจากฝ่ ายกฎหมายก่อน
การทําธุรกรรมทางการเงินกับคนกลางและพันธมิตร
1. การสอบทานธุรกิจ
บุคคลใดที่ปฏิบตั ิงานในนามของบริ ษัทอาจทําให้ บริ ษัทตกอยู่ภายใต้ ความเสี่ยงในการทุจริ ตและบทลงโทษตามกฎหมาย เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งนี ้ บริ ษัทต้ องดําเนินการตรวจสอบคนกลางที่บริ ษัท
มีความประสงค์ที่จะดําเนินธุรกิจด้ วย เมื่อมีเหตุให้ เชื่อว่ามี “สัญญาณอันตราย” (คําอธิบายเพิ่มเติมอยู่ที่ด้านล่าง) หรื อสถานการณ์ที่นา่ สงสัยอื่นๆ อยู่ ในสถานการณ์ดงั กล่าว พนักงานของบริ ษัทที่
เสนอให้ มีการพิจารณาข้ อตกลงหรื อข้ อผูกพันในการทํางานควรรับประกันว่าได้ ดําเนินการสอบทานธุรกิจเสร็ จสิ ้นแล้ ว ก่อน ที่จะลงนามในข้ อตกลงหรื อข้ อผูกพันในการทํางาน
การตรวจสอบการสอบทานธุรกิจรวมถึงการตรวจสอบชื่อเสียง ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของคนกลางหรื อพันธมิตรที่อาจได้ ร่วมงานกัน ความสัมพันธ์กบั เจ้ าหน้ าที่
รัฐบาล หากมี ความสมเหตุสมผลในการจัดการการชําระเงินตามที่วางแผนไว้ ภายใต้ สถานการณ์นั ้น และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่จะเข้ าร่วมในการทําธุรกรรม ในบางสถานการณ์ อาจมีความจําเป็ นที่
จะต้ องจ้ างผู้ตรวจสอบเอกชนเพื่อทําการตรวจสอบชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และความมัน่ คงทางการเงินของคนกลางหรื อพันธมิตร ห้ ามดําเนินการตรวจสอบดังกล่าวโดยไม่ได้ รับการอนุญาตจากฝ่ าย
กฎหมายก่อน
สัญญาทั ้งหมดที่ดําเนินการร่วมกับคนกลางต้ องได้ รับการอนุญาตจากฝ่ ายกฎหมายก่อนล่วงหน้ าถือเป็ นนโยบายของบริ ษัท บทบัญญัติมาตรฐานบางข้ อที่กําหนดขึ ้นมาเพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน
ที่กําหนดไว้ ใน FCPA และบทบัญญัติที่ได้ รับการพัฒนาโดยฝ่ ายกฎหมายควรรวมอยู่ในข้ อตกลงดังกล่าวทั ้งหมดด้ วย
2. สถานการณ์ “สัญญาณอันตราย”
บริ ษัทอาจตกอยู่ภายใต้ ความรับผิดตาม FCPA จากการกระทําของพนักงานของบริ ษัทเอง และในบางสถานการณ์อาจเกิดจากการกระทําของคนกลางของบริ ษัทได้ เช่นกัน ข้ อมูลที่เพียงพอที่จะทํา
ให้ บคุ คลหนึง่ ตกอยู่ภายใต้ ความรับผิดมีดงั นี ้ มีความเชื่อว่าเกิดการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม “อย่างมีนยั สําคัญบางอย่าง” ขึ ้น หรื อเชื่อว่ามี “ความน่าจะเป็ นสูง” ที่การจ่ายเงินดังกล่าวจะเกิดขึ ้น บุคคล
ใดก็ตามไม่สามารถหลีกเลี่ยงต่อความรับผิดได้ โดยการเพิกเฉยต่อข้ อมูลดังกล่าว หากมี “สัญญาณอันตราย” ที่ก่อให้ เกิดคําถามต่างๆ จึงเป็ นหน้ าที่ที่จะต้ องสอบถาม ในกรณีของคนกลาง ประเด็น
ทัว่ ๆ ไปอาจส่งผลให้ เกิดสัญญาณอันตรายได้ รวมถึงประเด็นต่อไปนี ้:


การทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับประเทศที่มีชื่อในด้ านการจ่ายสินบน



การตรวจสอบข้ อมูลอ้ างอิงเผยให้ เห็นถึงมลทินในประวัติและชื่อเสียงของฝ่ ายดังกล่าว



การสอบทานธุรกิจเผยให้ เห็นว่าฝ่ ายดังกล่าวมีโครงสร้ างที่ไม่ถกู ต้ องบางอย่าง



ฝ่ ายดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองอย่างชัดเจนหรื อขาดประสบการณ์ที่จําเป็ นในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับการว่าจ้ างหรื อตกลงกันไว้



เจ้ าหน้ าที่รัฐบาลเป็ นผู้แนะนําฝ่ ายดังกล่าว หรื อลูกค้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจในประเด็นทางธุรกิจ
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ฝ่ ายดังกล่าวมีบคุ คลใกล้ ชิด ครอบครัว หรื อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลที่อยู่ในตําแหน่งหน้ าที่ของบริ ษัทหรื อญาติของบุคคลดังกล่าว หรื อทําการบริ จาคทางการเมืองเป็ นจํานวน
มากและบ่อยครัง้ ให้ แก่บคุ คลที่อยู่ในตําแหน่งหน้ าที่ของบริ ษัท



ฝ่ ายดังกล่าวเสนอแนะว่ามีความจําเป็ นที่ต้องจ่ายเงินตามจํานวนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจหรื อเพื่อปิ ดการติดต่อทางธุรกิจบางอย่าง



ฝ่ ายดังกล่าวเรี ยกร้ องเงื่อนไขในการทําสัญญาหรื อการจัดเตรี ยมการจ่ายเงินที่ผิดปกติซงึ่ ก่อให้ เกิดข้ อกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงินภายใต้ กฎหมายของสหรัฐอเมริ กาและท้ องถิ่น เช่น การ
ชําระเป็ นเงินสด การชําระด้ วยสกุลเงินของประเทศอื่น หรื อการชําระเงินในประเทศที่สาม



ฝ่ ายดังกล่าวคัดค้ านการดําเนินการแทน การรับประกัน และการทําข้ อตกลงร่ วมกันและภาษาที่เกี่ยวข้ องในข้ อตกลงที่ทํากับบริ ษัทในด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตและการต่อต้ านการติด
สินบน



ฝ่ ายดังกล่าวปฏิเสธที่จะเปิ ดเผยกรรมสิทธิ์ของตนเอง รวมถึงเจ้ าของผู้รับผลประโยชน์หรื อเจ้ าของโดยอ้ อมอื่นๆ หรื อไม่ต้องการเปิ ดเผยตัวตนของตนเอง หรื อตัวตนของเจ้ าของบริษัท ผู้
ที่มีตําแหน่งสูงสุด หรื อพนักงานหากฝ่ ายดังกล่าวเป็ นบริ ษัท หรื อ



ค่านายหน้ าหรื อค่าธรรมเนียมของฝ่ ายดังกล่าวมากเกินกว่าอัตราตามปกติสาํ หรับการให้ บริ การที่คล้ ายคลึงกันในพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรื อบริ ษัทจ่ายเงินในอัตราที่มากเกินกว่าการ
ให้ บริ การที่คล้ ายคลึงกันในพื ้นที่อื่นๆ โดยไม่มีเหตุอนั สมควร

รายการดังกล่าวข้ างต้ นไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ และพนักงานของบริ ษัทต้ องระมัดระวังต่อสถานการณ์ที่น่าสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่สามที่บริ ษัททําธุรกิจด้ วยหรื อวางแผนที่จะทําธุรกิจด้ วย หาก
การตรวจสอบประวัติพื ้นหลัง – หรื อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับฝ่ ายดังกล่าวที่เกิดขึ ้นในภายหลัง – เผยให้ เห็นสัญญาณอันตรายใดๆ จําเป็ นต้ องสอบถามข้ อมูลในเชิงลึกเพิ่มเติม ควรนําสัญญาณ
อันตรายดังกล่าวเข้ าสูก่ ารพิจารณาของฝ่ ายกฎหมายทันที
การจ้ างงานเจ้ าหน้ าที่รัฐบาล
การว่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่รัฐบาล (ในตําแหน่งตัวแทน นักวิ่งเต้ น ที่ปรึกษา ฯลฯ) อาจได้ รับอนุญาตให้ ดําเนินการได้ แต่ต้องจัดการด้ วยความระมัดระวัง ต้ องใช้ ความระมัดระวังในลักษณะเดียวกันกับ
พนักงานที่อาจจะหรือตัวแทนที่ทํางานร่วมกับองค์กรซึง่ พิจารณาแล้ วว่าเป็ นหน่วยงานย่อยของภาครัฐ และมีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับเจ้ าหน้ าที่รัฐบาลหรื อมีสว่ นร่วมในการให้ บริการของรัฐบาล
มาก่อน โครงสร้ างของความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะต้ องจัดทําขึ ้นโดยสอดคล้ องกับข้ อกําหนดต่างๆ ของ FCPA และกฎหมายท้ องถิ่น ห้ ามเจรจาเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ดงั กล่าวโดยไม่ได้ รับการอนุญาต
จากฝ่ ายกฎหมายก่อน
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