องคกร ฝายกฎหมาย
จริยธรรมและการปฏิบัติตาม
ขอกําหนด
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โปรแกรมปองกันการทุจริต - ทั่วโลก
ภาคผนวก 3
คําถามที่พบบอยและแหลงขอมูลสาธารณะ

ผูรับผิดชอบนโยบาย:

เจาหนาที่ฝายกฎหมาย - การปฏิบัติตามขอกําหนด

วันที่มีผล:

17 มิถุนายน 2015

ฉบับแกไข: 6

หนา 1 จาก 3

คําถามที่พบบอย
1.

Foreign Corrupt Practices Act และ UK Bribery Act คืออะไร และมีผลอยางไรกับ Regal
ตอบ:
กฎหมาย Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) เปนกฎหมายที่ผานโดยรัฐสภาสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1977 เพื่อกําหนดบทลงโทษการใหสินบนเพื่อ
โนมนาวการตัดสินใจของเจาหนาที่ในตางประเทศ และยังหามมิใหใชบันทึกและระเบียนเพื่อปดบังซอนเรนการจายเงินโดยมิชอบ การละเมิดกฎหมายนี้มีบทลงโทษทั้งทาง
แพงและทางอาญา มีผลบังคับทั้งกับ Regal และพนักงาน กฎหมาย UK Bribery Act นั้นออกในป ค.ศ. 2010 เปนกฎหมายของสหราชอาณาจักรที่เทียบเทากับ FCPA
เนื่องจาก UK Bribery Act ครอบคลุมทั้งการใหสินบนเชิงพาณิชยและกับรัฐ และมีผลกับบริษัทในเครือของนิติบุคคลที่ดําเนินกิจการในสหราชอาณาจักร (ซึ่ง Regal ดําเนิน
กิจการอยู)

2.

มีเพียงสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเทานั้นหรือที่หามการใหสินบนและการทุจริต
ตอบ:
ไม ไมมีประเทศใดในโลกที่อนุญาตใหมีการใหสินบนหรือทุจริต และมีการบังคับใชกฎหมายในที่ตางๆ มากมาย ตัวอยางเชน กฎหมายของรัฐบาลกลาง
เม็กซิโกวาดวยการตอตานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางสาธารณะ (Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas) ซึ่งมีผลในวันที่ 12 มิถุนายน 2012
นั้นมีความคลายคลึงกับ FCPA เปนอยางมาก กฎหมายนี้กําหนดใหบุคคลและบริษัทตองรับผิดชอบตอการเสนอใหเงินหรือของกํานัลเพื่อใหไดมาซึ่งหรือเพื่อรักษาขอ
ไดเปรียบทางธุรกิจในการจัดซื้อจัดหาสัญญาสาธารณะกับรัฐบาลประเทศเม็กซิโก ผูกระทําผิดจะตองรับโทษอยางหนักในทางปกครอง รวมถึงคาปรับจํานวนมาก และจะถูก
ขึ้นบัญชีดําไมใหมีสวนรวมในสัญญาจัดซื้อจัดจางของรัฐบาลกลางเปนเวลาสูงสุดถึงสิบป

3.

ความเสี่ยงตอการปองกันการใหสินบนและการทุจริตนั้นมีอยูที่ใดบาง
ตอบ:
การกระทําทุจริตนั้นมีอยูในทุกประเทศ ถึงแมวาจะดูเหมือนหลายประเทศมีการทุจริตอยางมาก จากขอมูลของ Transparency International’s
Corruption Perception Index และสิ่งที่เราไดรับฟงหรือเห็นในสื่อ แตการใหสินบนและการทุจริตนั้นมีได และมีอยูจริงในทุกประเทศ ความจริงแลว การบังคับใชไดมีผล
กับกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศที่ Regal ดําเนินธุรกิจอยู เชน เยอรมนี ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา และจีน ดวยเหตุนี้เราจึงตองมีความตื่นตัวและรูเทาทันการ
ทุจริตและการใหสินบนในทุกๆ ประเทศที่เราดําเนินธุรกิจ ไมใชเฉพาะในสถานที่ซึ่งถูกมองวาเปนตลาดหรือสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเทานั้น

4.

ถาฉันจายสินบนจํานวนเล็กนอยใหกับเจาหนาที่ของรัฐหรือนักธุรกิจ ฉันจะสามารถทํางานเสร็จตามกําหนดและอาจชวย Regal ประหยัดเงินไดมากมาย หรือทําให
Regal มีรายไดเพิ่มขึ้น ฉันจะใหสินบนนี้ไดไหม
ตอบ:
ไมได การทําเชนนี้ไมไดชวย Regal ประหยัดเงิน ในทางตรงกันขาม การเกี่ยวของกับกิจกรรมผิดกฎหมายอาจทําให Regal สูญเสียเงินนับลานดอลลาร และ
เสียชื่อเสียง และคุณอาจตกงาน ฝายบริหารของ Regal เห็นวาถา “โอกาสทางธุรกิจ” เกี่ยวของหรือตองอาศัยกิจกรรมที่ละเมิดกฎหมาย FCPA, UK Bribery Act หรือ
กฎหมายปองกันการทุจริตอื่นๆ แสดงวา “โอกาสทางธุรกิจ” นั้นไมไดมีอยูตั้งแตแรก และไมควรดําเนินการเพื่อใหไดมา

5.

ฉันจะถูกดําเนินคดีในประเทศที่ไมเคยอาศัยอยูหรือไมเคยทําธุรกิจเลยไดหรือ
ตอบ:
ได ตามหลักการของกฎหมายในประเทศและระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับกัน รัฐบาลมีอํานาจเหนือบุคคลใดๆ รวมถึงองคกร ที่ดําเนินกิจการภายใน
พรมแดนของตน หรือกระทําการที่มีผลกับการคาของประเทศ หมายความวาการละเมิดขอกําหนดของ Regal อาจนําไปสูการละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและสหราช
อาณาจักร รวมถึงการละเมิดกฎหมายอาญาดวย รัฐบาลหลายประเทศมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดน และมีวิธีการอื่นๆ ในการบังคับใชกฎหมายกับบุคคลที่ไมอยูในพรมแดน
ทางภูมิศาสตรของประเทศ รวมถึงการใชบัญชีติดตามตัวบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคกักตัวบุคคลที่เดินทางภายในพรมแดนของประเทศ

6.

ถานิติบุคคลนั้นเปน SOE ฉันควรตองระมัดระวังในการติดตอกับใครตามกฎหมาย FCPA
ตอบ:
ถานิติบุคคลนั้นจัดเปนกิจการที่เปนของรัฐ (“SOE”) พนักงานทุกคนขององคกร ตั้งแตผูชวยในฝายธุรการไปจนถึงประธานเจาหนาที่บริหาร อาจถือวาเปน
“เจาหนาที่ของตางประเทศ” หรือเจาหนาที่ของรัฐตามความหมายของ FCPA (และกฎหมายปองกันการทุจริตอื่นๆ) โปรดพิจารณาขอที่วาพนักงานของ SOE อาจไมจัดเปน
เจาหนาที่ตามกฎหมายในประเทศ หรืออาจไมคิดวาตนเองเปนเจาหนาที่ของตางประเทศ แตอาจถือวาเปน “เจาหนาที”่ ตามกฎหมาย FCPA และกฎหมายปองกันการทุจริต
ถาคุณทราบขอมูลใดก็ตามที่ทําใหคุณสงสัย หรือถาคุณมีเหตุใหเชื่อไดวาบุคคลที่คุณกําลังติดตอดวยนั้นเปนพนักงานของ SOE โปรดติดตอสํานักงานจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดเพื่อขอคําแนะนํา

7.

เจาหนาที่ของรัฐกลาววาตองการเยี่ยมชม Regal เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานกอนที่จะอนุมัติใบอนุญาตดําเนินกิจการ เราสามารถจายคาเดินทางใหเจาหนาที่คนนี้
ไดไหม

องคกร โปรแกรมปองกันการทุจริต
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ตอบ:
แลวแตกรณี ตามกฎหมาย FCPA นั้นอนุญาตใหจายคาเดินทางในลักษณะนี้ใหกับเจาหนาที่ของตางประเทศได แตจะตองใชความระมัดระวังอยางถึงที่สุด
เกี่ยวกับการชําระคาใชจาย และจํานวนเงินที่สามารถจายได ในกรณีที่มีการเดินทางเชนนี้ ถาเปนไปได Regal ควรชําระคาใชจายทั้งหมดกับสายการบินและโรงแรมโดยตรง
และวางขอจํากัดจํานวนเงินที่จะจาย และขอรับการรับรองวารัฐบาลของตางประเทศนั้นทราบเกี่ยวกับการเดินทางดังกลาว และจํานวนเงินการรับรองนอกเหนือจากนั้นควร
จํากัดอยางเขมงวด และเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของการเดินทางเทานั้น การเดินทางและคําขอเชนนี้ตองไดรับการอนุมัติลวงหนาโดยสํานักงานจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด และอาจตองมีการอนุมัติโดยรองประธาน หัวหนาฝายกฎหมาย และเลขานุการของบริษัท
8.

ตัวแทนจําหนายจะตองผานกระบวนการทํางานกับคูคาทางธุรกิจหรือไม ถาเราตองการเพียงแคตออายุขอตกลง
ตอบ:
ใช ตัวแทนจําหนายเปนผูขายผลิตภัณฑของ Regal แกบุคคลอื่น จึงถือวาเปนตัวแทนของเราตอบุคคลภายนอก ดังนั้น เมื่อเราเริ่มทํางานหรือตออายุการ
ทํางานกับตัวแทนจําหนาย เราจะตองปฏิบัติตามกระบวนการของคูคาทางธุรกิจ และดําเนินการใหมั่นใจวาเราไดทําตามกระบวนการอยางครบถวนกับสํานักงานจริยธรรม
และการปฏิบัติตามขอกําหนด

9.

เราทําสัญญากับวิศวกรเพื่อใหชวยงานออกแบบ เราจะตองติดตอฝายจริยธรรมและการปฏิบัติตามขอกําหนดกอนที่จะเริ่มทํางานกันไหม
ตอบ:
ไม โดยทั่วไป วิศวกรและผูรับเหมางานอิสระที่ทํางานออกแบบ การแปลง หรืองานอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้ถือเปนทรัพยากรบุคคลภายใน และไมไดเปน
ตัวแทนบริษัทตอโลกภายนอก แตจะตองมีการคัดกรองตามขอกําหนดโดยนโยบายและกระบวนการปจจุบันของงานทรัพยากรบุคคล แตถาเราขอใหบุคคลนี้ทํางานกับ
ลูกคาหรือติดตอกับผูใชปลายทางของโครงการ บุคคลนี้จะตองอยูใ นกระบวนการของคูคาทางธุรกิจ

10.

แลวบริษัทตัวแทนดานการเดินทางละ หรือนายหนาศุลกากร
ตอบ ถาบริษัทตัวแทนดานการเดินทางเปนผูจัดการการจองสําหรับตัวแทนจําหนาย ผูแทน ลูกคา เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นที่ไมใชบุค ลากรของ Regal จะตอง
เปนไปตามกระบวนการของคูคาทางธุรกิจที่สํานักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามขอกําหนดของ Regal ตองมาเกี่ยวของ เนื่องจากมีบทบาทเปนตัวแทนของ Regal ตอโลก
ภายนอก นายหนาศุลกากรจะตองติดตอกับหนวยงานของรัฐในนามของบริษัท จึงตองเปนไปตามกระบวนการนี้เสมอ (ตลอดจนขอกําหนดสําหรับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
Global Trade ดวย)

11.

ฉันควรติดตอใครถามีคําถามหรือขอกังวล
ตอบ:
ฝายกฎหมายคือคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคําถามที่เกี่ยวกับกฎหมายปองกันการทุจริตและขอกําหนดของ Regal ถาคุณทราบขอมูลใดก็ตามที่ทําใหสงสัยวามีการ
เสนอหรือเรียกรองสินบน หรือถาคุณมีเหตุใหเชื่อวาบุคคลที่คุณติดตอดวยกระทําการที่เปนการทุจริตหรือฉอโกง โปรดติดตอฝายกฎหมาย (legal@regalbeloit.com) หรือ
สํานักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามขอกําหนดที่สํานักงานใหญ (integrity@regalbeloit.com) เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม

แหลงขอมูลสาธารณะเพิ่มเติม แหลงขอมูลที่เปดใหแกสาธารณะจะใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันการทุจริต เว็บไซตของหนวยงาน
มีการเปลี่ยนแปลง และเอกสารมีการอัปเดตหรือนําออกในบางเวลา ดังนั้นแหลงขอมูลบางรายการอาจไมมีให หรืออาจอยูในตําแหนงอืน่
คณะกรรมการอนุสัญญาภาคพื้นยุโรปวาดวยการทุจริต (มกราคม 1999, 15 ภาษา)
http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/173.htm
อนุสัญญาตอตานการใหสินบนขององคกรความรวมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD)
ณ เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2014 ประเทศสมาชิก OECD 34 ประเทศ และประเทศที่ไมใชสมาชิกอีกหลายประเทศไดรับรองอนุสัญญาฉบับนี้ และยังมีฉบับแปลอยางไมเปนทางการในภาษา
อาหรับ จีน และสเปน
อังกฤษ - http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf
ฝรั่งเศส - http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf
(สหราชอาณาจักร) UK Bribery Act of 2010 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents
หัวขอการทุจริตในหนาเว็บ FCPA ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ)
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/
กฎหมาย Foreign Corrupt Practices Act (มีฉบับแปลอยางไมเปนทางการเปน 50 ภาษา) http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/statutes/regulations.html
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องคกร โปรแกรมปองกันการทุจริต
100.102.003 ภาคผนวก 3, คําถามที่พบบอยและแหลงขอมูลสาธารณะ

ที่ปรึกษาดานกฎหมาย:

David Simon, Foley & Lardner

ผูอนุมัติ:

คณะกรรมการดานความเสี่ยงและการปฏิบัติตามขอกําหนด
 GC

ภาษา:

เหมือนกับนโยบายปองกันการทุจริต – ทั่วโลก (100.102)

ประวัติการแกไข/วันที่เสร็จสมบูรณ:

6: ฉบับปรับปรุงและวันที่มีผล
5: จัดระเบียบ ตรวจสอบลิงก
4: แกไขคําถาม, เปลี่ยนรูปแบบและลําดับเลข และเปลี่ยนภาคผนวก 1 เดิมเปนนโยบายปองกันการทุจริต
ทั่วโลก
3: แปลภาษาและการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย
ใหม

ขอมูลการจัดเก็บเอกสาร:

2014-00120: 0000005834

17 มิถุนายน 2015
1 กันยายน 2014
สิงหาคม 2012 - 24 กรกฎาคม 2011
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