
ภาพรวมการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

คู่มือการฝึกอบรมสาํหรับบริษทัที่ทาํธุรกิจกบัแอบ๊บอต
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ว◌ัุตถุประสงค์

Abbott มุ่งมัน่ที่จะดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมและกฎหมาย และยดึมัน่ในกฎหมายต่อตา้นการทุจริตในต่างประเทศของ

สหรัฐฯ (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) กฎหมายต่อตา้นการติดสินบนของสหราชอาณาจกัร 

รวมทั้งกฎหมายต่อตา้นการทุจริตและกฎหมายต่อตา้นการติดสินบนอื่นๆ ที่บงัคบัใช้ แอบ๊บอตกาํหนดใหทุ้กบริษทัที่แอบ๊บอตดาํเนินธุรกิจ

ดว้ย หรือบริษทัที่ดาํเนินการในนามของแอบ๊บอต (“บริษทัภายนอก”) ตอ้งดาํเนินการสอดคลอ้งกบักฎหมายเหล่านี้

คู่มือนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่แอบ๊บอตคาดหวงัจากบริษทัภายนอกทั้งหมด และจะนาํเสนอขอ้มูลเบื้องตน้เกี่ยวกบักฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

ในทัว่โลก พร้อมระบุถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเป็นการละเมิดกฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

เนื้อหาประกอบดว้ย:

– ตวัอยา่งของบริษทัภายนอก

– ความคาดหวงัในบริษทัภายนอกของแอ๊บบอต

– ส่วนประ◌าํกอบหลกัของกฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

• การหา้มชาํระเงินที่ไม่เหมาะสม

• การเกบ็รักษาสมุด บนัทึกและบญัชีที่ถูกตอ้งแม่นยาํ

– ความรับผดิชอบของบริษทัภายนอก

– แหล่งขอ้มูล
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ตวัอยา่งของบริษทัภายนอก

ตวัอยา่งของบริษทัภายนอก รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ:
– หุน้ส่วนของกิจการร่วมคา้หรือกิจการที่ส่งเสริมร่วมกนั

– ผูจ้าํหน่ายยา อุปกรณ์ทางการแพทยข์องแอบ๊บอต หรือผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ของแอบ๊บอต

– พนกังานตามสญัญาจา้ง เช่น ตวัแทนขายตามส◌ัุญญา

– นกัวางแผนจดัการประชุมและงานสาํหรับผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการดูแลสุขภาพ

– ที่ปรึกษาที่ใหค้าํแนะนาํแอบ๊บอตในการทาํธุรกิจในประเทศอื่น

– บริษทัหรือบุคคลที่ใหค้วามช่วยเหลือในการดาํเนินกิจการของรัฐ เช่น การลงทะเบียนผลิตภณัฑ์ การจดัการพิธีการศุลกากร

เ◌ป็็นตน้

– ผูค้า้หรือผูจ้ดัหาสินคา้

ในหลายๆ ประเทศ แอ๊บบอตจะมีบริษทัภายนอกทีจ่ะทาํธุรกจิในนามของแอ๊บบอต แอ๊บบอตเป็นผู้รับผดิ

ต่อการดาํเนินการทีไ่ม่เหมาะสมใดๆ ของบริษทัภายนอก
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ความคาดหวงัของแอบ๊บอตจากคุณในฐานะบริษทัภายนอก

• ปฏิบตัิตามกฎหมายต่อตา้นการติดสินบนและกฎหมายต่อตา้นการทุจริตทั้งหมดที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ 

กฎหมายต่อตา้นการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ (FCPA) กฎหมายต่อตา้นการติดสินบนของสหราชอาณาจกัร 

(ซึ่งทั้งสองเป็นกฎหมายบงัคบัใชส้าํหรับการทาํงานให ้Abbott ของคุณนอกประเทศสหรัฐฯ และสหราช

อาณาจกัร) ในทุกประเทศที่บริษทัภายนอกเขา้ไปทาํธุรกิจในนามของ Abbott

• จดัการฝึกอบรมประจาํปีใหแ้ก่พนกังานทุกคนที่เกี่ยวขอ้งกบัการทาํงานในนามของ Abbott ตามขอ้กาํหนดของ
กฎหมายต่อตา้นการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ (FCPA) กฎหมายต่อตา้นการติดสินบนของสหราชอาณาจกัร 

รวมทั้งกฎหมายต่อตา้นการทุจริตและกฎหมายต่อตา้นการติดสินบนอื่นๆ ที่บงัคบัใช้

• ตระหนกัถึงการละเมิดกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงกฎขอ้บงัคบัหรือนโยบายของคุณเองที่อาจสัน่คลอนสายสมัพนัธ์

ของคุณที่มีต่อแอบ๊บอต

• แจง้ใหแ้อบ๊บอตทราบถึงการละเมิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นเหตุการณ์ที่คุณรับรู้

• แจง้ใหแ้อบ๊บอตทราบในทนัทีหากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลงัทาํใหข้อ้มูลที่ไดร้ายงานแก่แอบ๊บอตไป

แลว้ ไม่ถูกตอ้งแม่นยาํหรือครบถว้นสมบูรณ์
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ภมูิหลงั

แอบ๊บอตดาํเนินธุรกิจในตลาดทัว่โลกที่จริยธรรมและ

คุณธรรมทางธุรกิจกาํลงัมีบทบาทสาํคญัเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

หลกัปฏิบตัิที่อาจเป็นเรื่องธรรมดาสามญัในบางประเทศ

หรือบางภูมิภาคอาจเป็นเรื่องที่ขดักบักฎหมาย

การไม่ปฏิบตัิตามกฎ รวมถึงการไม่ปฏิบตัิตามกฎของ

บริษทัภายนอกที่ทาํงานใหก้บัแอบ๊บอต จะส่งผลพวงที่

ร้ายแรงต่อสถานะทางการเงิน ชื่อเสียง รวมถึงการ

ขยายตวัและความสาํเร็จอยา่งต่อเนื่องของแอบ๊บอต

“ทา้ยที่สุดแลว้ มนัเป็นเรื่องของการทาํสิ่งที่ถูกตอ้งสาํหรับ

ธุรกิจทั้งในตอนนี้และในอนาคต — และเอาเ◌้ขา้จริง อาจ

ไม่ใช่เรื่องเงินๆ ทองๆ เลย บ่อยครั้ง การตดัสินใจที่สาํคญั

ที่สุดที่เราสามารถทาํไดค้ือการสอดส่องดูแลเรื่องชื่อเสียง

วฒันธรรมและค่านิยมของเรา ซึ่งมีความหมายถึงการ

ตดัสินใจดว้ยความระมดัระวงั คาํนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุด

โดยรวมของแอบ๊บอต ไม่ใช่เรื่องเงินๆ ทองๆ แต่เพียงอยา่ง

เดียว แน่นอนวา่ จะมีนยัยะถึงระดบัการใชว้จิารณญาณและ

การชัง่นํ้ าหนกั — แต่ที่แอบ๊บอต เราเชี่ยวชาญในเรื่อง

เหล่านี้ และเรายงัมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการสอดส่องดูแล

จึงเป็นเหตุผลที่บริษทัของเรามีอายยุาวนานกวา่ 120 ปี
แลว้”  

Miles White, ประธาน
และซีอโีอบริษทัแอ๊บบอต
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ตวัอยา่งของกฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในทัว่โลก

กฎหมายบางฉบบั เช่น FCPA นาํมาใชก้บัทุกประเทศที่บริษทัเปิดดาํเนินธุรกิจ

สหรัฐฯ: กฎหมายว่าด้วยการกระทาํอนัเป็นการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ
(Foreign Corrupt Practices Act) สหราชอาณาจักร: กฎหมายต่อต้านการติดสินบน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: ประมวล
กฎหมายอาญาเลขที่ 3/1987 
(Penal Code Law 

No. 3/1987)

สาธารณรัฐประชาชนจีน: กฎหมายการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม
(Unfair Competition Law), ข้อ

กาํหนดการติดสินบนเชิงการพาณชิย์ (Commercial 
Bribery Regulations)

ออสเตรเลยี: ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข (The Criminal Code Amendment)
(การติดสินบนเจ้าพนักงานชาวต่างชาติ)

อนิเดีย: กฎหมายการป้องกนัการคอร์รัปชั่น, การอุดหนุน
ของต่างชาติ (ข้อกาํหนด)  (Prevention of 

Corruption Act, Foreign 
Contribution (Regulation) Act)

แอฟริกาใต้: กฎหมายการป้องกนัและการปราบปรามกจิกรรมการคอร์รัปชั่น
(Prevention and Combating of Corrupt 

Activities Act)

โคลอมเบีย: กฎหมาย 190, รัฐบัญญตัิการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น (Law 190, Anti-
Corruption Statute)

แคนาดา: กฎหมายการคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าทีช่าวต่างชาติ
(Corruption of Foreign Public 
Officials Act)

บราซิล: ประมวลกฎหมายอาญา (Penal Code) 
กฎหมายเลขที่ 10,467 (Law No. 10,467)

อาเซอร์ไบจัน: กฎหมายแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจันว่าด้วยการปราบปรามการ
คอร์รัปชั่น (Law of the Republic of Azerbaijan on 

Combating Corruption)

นิคารากวั: ประมวลกฎหมายอาญา, กฎหมายเลขที่ 581 
(Penal Code, Law no. 581)

เยอรมนี: ประมวลกฎหมายอาญาแห่งสาธารณรัฐเยอรมนี
(The Criminal Code of the 

Federal Republic of Germany)

รัสเซีย: กฎหมายแห่งรัฐบาลกลาง 273-FZ ว่า
ด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Federal 

Law 273-FZ On 
Countermeasures Against 

Corruption)

ยูเครน: กฎหมายว่าด้วยโครงงานการ
ป้องกนัและการปราบปรามการคอร์รัปชั่น

(Law on the 
Framework for the 
Prevention of and 
the Counteraction 

to Corruption)

เบลเยยีม: กฎหมายการป้องปรามการคอร์รัปชั่น (The Act 
on the Suppression of Corruption)

อติาล:ี กฎหมายเลขที่ 231 
(Law no. 231)

อาร์เจนตินา: มาตราที่ 258(b) ของประมวล
กฎหมายแห่งอาร์เจนตินา (Section 
258(b) of the Argentine 
Criminal Code (ACC)) ไม่มีประเทศใดในโลกที่การติดสินบนเจา้หนา้ที่ของรัฐเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย
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ผลของการไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย

• เมื่อไม่กี่ปีมานี้ รัฐบาลในหลายประเทศทัว่โลก
ไดเ้ขา้สอบสวนและดาํเนินคดีดา้นการคอร์รัปชัน่

มากขึ้น

• นอกจากนั้น หลายประเทศไดก้าํหนดบทลงโทษ
ทางอาญากบับริษทัและบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

ดงันั้น จึงควรทาํสิ่งที่◌ูถูกตอ้งตั้งแต่ครั้งแรก!

Siemens
ถูกปรับเป็นเงิน 1,600 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ
(การติดสินบนเจา้พนกังานในทัว่โลกผา่นสื่อกลางประเภท

ต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสัญญามูลค่ามหาศาล)

KBR/Haliburton
ถูกปรับเป็นเงิน 580 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ
(การติดสินบนเจา้หนา้ที่รัฐบาลไนจีเรียกวา่ 10 ปี)

Novo Nordisk
ถูกปรับเป็นเงิน 18 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ

(การใหส้ินบนอยา่งผดิกฎหมายอดีตเจา้หนา้ที่รัฐบาลอิรักภายใต้
โครงการนํ้ามนัแลกอาหาร)

Alcatel-Lucent ถูกปรับเป็นเงิน 137 
ลา้นดอลลาร์

(ความลม้เหลวในการดาํเนินการตรวจสอบบุคคลภายนอกอยา่ง
ละเอียดเพียงพอจะส่งผลบงัคบัหา้มใชบุ้คคลภายนอกใดๆ)
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ส่วนประ◌าํกอบที่สาํคญัของกฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

– หา้มมิใหท้าํการชาํระเงินที่ไม่เหมาะสมเพื่อรับหรือรักษาไวซ้ึ่งธุรกิจ

• กฎหมายต่อตา้นการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ (FCPA) หา้มมิใหท้าํ
การชาํระเงินที่ไม่เหมาะสมใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของรัฐ ซึ่งรวมถึงพนกังานของ

รัฐวสิาหกิจ (อาทิ: โรงพยาบาลของรัฐ)
• กฎหมายต่อตา้นการติดสินบนของสหราชอาณาจกัรและกฎหมายอื่นๆ หา้มมิให้

ทาํการชาํระเงินที่ไม่เหมาะสมใหแ้ก่ผูใ้ด

• Abbott หา้มมิใหท้าํการชาํระเงินที่ไม่เหมาะสมใหแ้ก่ผู้ใด

− กาํหนดใหส้มุด บนัทึกและบญัชีสะทอ้นรายละเอียดที่ถูกตอ้งของ

การทาํรายการทั้งหมด

หา้มจ่ายเงินใหก้บัผูใ้ด

เพื่อรับ

ขอ้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจที่ไม่

เหมาะสม!

เกบ็สมุดและ

บนัทึกที่ถูกตอ้ง

แม่นยาํ

แมย้งัมีขอ้แตกต่างระหวา่งกฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ แต่กฎหมายเหล่านี้ส่วน

ใหญ่มกั:
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องคป์ระกอบหลกัของการชาํระเงินที่ไม่เหมาะสม

หา้มจ่ายเงินใหก้บัผูใ้ด
เพื่อรับขอ้ไดเ้ปรียบทาง

ธุรกิจที่ไม่เหมาะสม!

�การจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ที่ให้ ทีเ่สนอ หรือทีใ่ห้สั◌ุญญาไว้ (ผูร้ับไม่จาํเป็นตอ้งยอมรับ)

�ของ มีค่าใดๆ (รวมถึงเงินสด ของกาํนลั บตัรของขว◌ัุญ ผลิตภณัฑข์องแอบ๊บอตที่มอบให้

ฟรี เงินกู้ การเลี้ยงอาหาร การเดินทาง การร่วมเดินทางท่องเที่ยว ที่พกั การใหเ้ปล่า ค่าสินนํ้าใจ

ค่าธรรมเนียมการใหค้าํปรึกษา)

�ใหก้บัใครบางคน (รวมถึงผูห้นึ่งผูใ้ด เจา้หนา้ที่ของรัฐ ครอบครัวหรือเพื่อนของเจา้หนา้ที่ของ

รัฐ หรือสถาบนัหรือองคก์ร)

� เพื่อวตัถุประสงคข์องการรับประกนัถึงขอ้ไดเ้ปรียบที่ไม่เหมาะสม หรือการไดม้าซึ่งหรือการ

รักษาไวซ้ึ่งธุรกิจ (การมีอิทธิพลเหนือใครบางคนเพื่อใหท้าํหรือไม่ใหท้าํบางสิ่งที่จะเป็น
ประโยชนต์่อคุณ พนกังานของคุณหรือแอบ๊บอต)

ไม่มีการกาํหนดจาํนวนเงินที่จะทาํใหก้ารชาํระเงินหรือผลประโยชน์กลายเป็นสินบน วตัถุประสงคท์ี่เหมาะสมคือ

กญุแจสาํคญั!

การควกักระเป๋าของ

ตวัเองจ่ายไม่ใช่เรื่องที่

เหมาะสม!!
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เกบ็รักษาสมุด บนัทึกและบญัชีที่ถกูตอ้งแม่นยาํ

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ แอบ๊บอตคาดหวงัวา่ ธุรกรรม

การเงินทั้งหมด รวมถึงธุรกรรมการเงินที่ดาํเนินการโดยบริษทัภายนอกที่เชื่อมโยงกบั

ธุรกิจที่ดาํเนินการในนามของแอบ๊บอต จะไดร้ับการบนัทึกไวเ้หมาะสมกบัเวลาและ

ถูกตอ้งแม่นยาํ

–บนัทึกตอ้งสะทอ้นถึงธรรมชาติ จาํนวนเงินไดอ้ยา่งแม่นยาํ พร้อมระบุถึงธุรกรรมที่ก่อใหเ้กิด

ปั◌ุญหา

–เกบ็รักษาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นๆ ที่ใชป้ระกอบการทาํธุรกรรม

–หา้มทาํบญัชีแบบ “off-book” (ที่ไม่มีการบนัทึกหรือเปิดเผย) ไม่วา่จะรองรับวตัถุประสงค์
ใด

–หมัน่ทบทวนและยนืยนันโยบายและกระบวนการทางการเงินของคุณเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

บนัทึกธุรกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ บนัทึกควรไดร้ับการจดัทาํและเกบ็ไวส้อดคลอ้งกบันโยบาย

การเกบ็เอกสารและเกบ็รักษาบนัทึกโดยรวม

เกบ็สมุดและบนัทึก

ที่ถูกตอ้งแม่นยาํ

ความโปร่งใสคือกญุแจ



11Anti-Corruption Guide for Companies 
Doing Business with Abbott
© 2010 Abbott

ตวัอยา่งของการทาํธุรกรรมที่ลงบนัทึกไวอ้ยา่งไม่ถกูตอ้งแม่นยาํ

ผูค้า้เห็นพอ้งที่จะส่งใบเรียกเกบ็ใหแ้ก่แอบ๊บอตตอนสิ้นปี เพื่อใชง้บประมาณดา้นการบริการ

สาํหรับปีปัจจุบนัแต่เป็นการใหบ้ริการในปีถดัไป

ที่ปรึกษาจ่ายเงินใหก้บัเจา้หนา้ที่ของรัฐ เพื่อช่วยรับประกนัถึงใบอนุญาต และบนัทึกรายการ

นี้เป็นค่าธรรมเนียมคาํปรึกษา

ตวัแทนจาํหน่ายเห็นพอ้งที่จะบนัทึกรายการขายลงในสมุดของแอบ๊บอต ซึ่งตวัแทนจาํหน่าย

ทราบดีวา่ การขายนั้นยงัไม่ไดข้อ้สรุป
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ตามคาํแนะนาํของพนกังานบริษทั ผูใ้หบ้ริการยนิยอมออกบิลค่าบริการใหก้บับริษทัในจาํนวนที่สูงเกิน

จริง ก่อนเกบ็ค่าบริการส่วนต่างไวใ้นบญัชีแยกต่างหากที่ไม่มีการบนัทึก และมีการนาํเงินจาํนวนนั้นมา

ใชซ้ื้อหรือรองรับวตัถุประสงคอ์ื่น

ตวัอยา่งของบญัชีแบบ “Off-book” (ที่ไม่มีการบนัทึกหรือเปิดเผย)

ตวัแทนจาํหน่ายไดร้ับส่วนลดที่กาํหนดไวใ้นสญัญาสูงกวา่เดิม และฝากไวใ้นกองทุนอื่นที่ตวัแทน

จาํหน่ายถือครองอยู่ หลงัจากนั้น ตวัแทนจาํหน่ายจึงนาํเงินกอ้นนั้นมาจ่ายค่ากิจกรรมดา้นการตลาด เพื่อ

เติมงบประมาณของบริษทั
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ความรับผดิชอบดา้นงานเอกสารที่ถกูตอ้งแม่นยาํของบริษทัภายนอก

ทาํการ
บนัทึกแต่ละธุรกรรมอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ เพื่อสะทอ้นให้

เห็นถึงวตัถุประสงคท์ี่แทจ้ริงและคาํอธิบายที่ถูกตอ้ง

ตอ้งแน่ใจวา่ คุณเบิกเงินค่าใชจ้่ายดา้นธุรกิจที่คุณออกไป

ก่อนจากบญัชีที่เหมาะสม

ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทั้งหมดที่เกี่ยวขอ้งกบั

การบนัทึกและการรายงานขอ้มูลทางการเงิน

ใหค้วามร่วมมือหากแอบ๊บอตประสงคใ์หต้รวจสอบ

ธุรกิจของคุณ

หา้ม

หา้มจดัตั้งกองทุนหรือทรัพยส์ินใดๆ ที่ไม่เปิดเผย

หรือไม่มีการบนัทึกไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใด

หา้มจดัทาํขอ้มูลที่ไม่ถูกตอ้ง เป็นเทจ็ ทาํใหไ้ขวเ้ขว

หรือไม่สมบูรณ์

หา้มดดัแปลงรหสัหรือคาํอธิบายของบญัชีธุรกรรม

ไม่วา่จะดว้ยวธิีการใด

หา้มจาํหน่าย ถ่ายโอนหรือกาํจดัทรัพยส์ินของแอบ๊

บอตโดยไม่มีเอกสารประกอบและอาํนาจสิทธิ์ขาดที่

เหมาะสม

หากคุณกาํลงัสงสยัวธิีการที่จะใช้

บนัทึกธุรกรรมเฉพาะ ใหห้ยดุ

ดาํเนินการและถามตวัเองวา่

ธุรกรรมดงักล่าวเหมาะสมหรือไม่

ไม่เคยมีเหตุผลหรือขอ้แกต้วัใดๆ ใน

การปลอมแปลงบนัทึกหรือตีความ

ขอ้เทจ็จริงผดิพลาด
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การนาํทุกอยา่งมารวมเขา้ดว้ยกนั

ชื่อเสียงของแอบ๊บอตส่วนหนึ่งอยูท่ี่การกระทาํของบริษทัภายนอกที่ทาํธุรกิจในนามของแอบ๊บอต ชื่อเสียงของแอบ๊บอตอยู่

ที่การดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื่องกบับริษทัภายนอกที่ปฏิบตัิตามกฎหมายทุกฉบบัที่นาํมาปรับใช้

เกือบทุกประเทศในโลกมีกฎหมายหรือบทบญัญตัิต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ สินบนไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดนโยบายของแอบ๊

บอต แต่ยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดว้ย

หา้มทาํการชาํระเงินที่ไม่เหมาะสม (ในรูปแบบใดๆ ) เพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจ

การทาํธุรกรรมการเงินทั้งหมด ไม่วา่จะมีจาํนวนเงินเท่าใด ตอ้งไดร้ับ การบนัทึก ไวอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งแม่นยาํ

อยา่เกบ็บญัชีแยกต่างหากหรือเกบ็ไวแ้บบ “off-book” 

ถา้คุณล่วงรู้ถึงแนวโนม้การละเมิดกฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่หรือกฎหมายต่อตา้นสินบนขณะที่คุณทาํงานใหก้บัแอบ๊

บอต โปรดแจง้แอบ๊บอตทนัทีผา่นสายด่วนดา้นจริยธรรมและการปฏิบตัิตามกฎของแอบ็บอต
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แหล่งขอ้มูล

แหล่งขอ้มูลวา่ดว้ยการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่:

– กระทรวงยตุิธรรมสหรัฐฯ, คู่มือประกอบกฎหมายวา่ดว้ยการกระทาํอนัเป็นการทุจริตในต่างประเทศ
ของสหรัฐฯ (Foreign Corrupt Practices Act) ของ Lay-Person (ดูได้
จาก http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa)

– ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องกฎหมายต่อตา้นการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ (FCPA): 
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa 

– ขอ้มูลเกี่ยวกบักฎหมายต่อตา้นการติดสินบนของสหราชอาณาจกัร: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.ju
stice.gov.uk/publications/bribery-act.htm 


