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คูม่อืตอ่ตา้นการตดิสนิบนสาํหรบับุค
คลทีส่ามของ	Teledyne	

ขอ้กาํหนดสําหรบัการทําธุรกจิกบั	Teledyne	
ในฐานะตวัแทนของ Teledyne ในตลาดกลาง 
เรามขีอ้กาํหนดบางประการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธรุกจิของคณุ 

(รายการเหลา่นีเ้ป็นสว่นหน่ึงของขอ้ตกลงของคณุกบั Teledyne): 

1. การปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณของ Teledyne สาํหรบัผูใ้หบ้รกิาร 

2. การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมด 

เราหา้มมใิหม้กีารตดิสนิบนหรอืการทุจรติในรปูแบบใด ๆ 
เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืคงไวซ้ ึง่ธรุกจิโดยเด็ดขาด ไม่มขีอ้ยกเวน้ 

3. การตดิสนิบนเป็นสิง่ผดิกฎหมายและขดัตอ่คา่นิยมของ Teledyne 

4. การปฏบิตัติามกฎระเบยีบการสง่ออกของสหรฐัอเมรกิาและขอ้บงัคบัการสง่ออกอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่อาจนําไปใชก้บัการทําธรุกรรม 

5. ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้กงัวลดา้นจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีอ่าจเกดิขึน้ในก
ารดาํเนินธรุกจิของคณุทนัท ี

ดาํเนินการดว้ยมาตรฐานจรยิธรรมสูงสุดเสมอ	
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กฎหมายตอ่ตา้นการทุจรติในตา่งประเทศของสหรฐัฯ	(FCPA)	คอือะไรและมผีลกบัธุรกจิของคุณอย่างไร	

• FCPA FCPA ทําใหก้ารเสนอสิง่ของมคีา่แกเ่จา้หนา้ทีต่า่งประเทศ 
(รวมถงึพนักงานของรฐั) ถอืเป็นการทําผดิกฎหมาย 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่ม่เป็นธรรม (เชน่ 
การไดม้าหรอืการรกัษาไวซ้ ึง่ธรุกจิ) 
นอกจากนีย้งัมขีอ้กาํหนดทีท่ําใหบ้นัทกึทีแ่สดงการชาํระเงนิหรอืการเลีย้งตอ้นรบั
ทีไ่ม่ถกูตอ้งเป็นการทําผดิกฎหมาย 

• FCPA มผีลบงัคบัใชใ้นทุกทีท่ีค่ณุอยู่ เน่ืองจากคณุเป็นตวัแทนของ 
Teledyne ซึง่เป็นบรษิทัในสหรฐัอเมรกิา 

• ธรุกจิและบุคคลอาจถกูดําเนินคดเีน่ืองจากมสีว่นเกีย่วขอ้งในการตดิสนิบนหรื
อการทุจรติ 

• ทุกประเทศมกีฎหมายทีห่า้มไม่ใหม้กีารตดิสนิบนเจา้หนา้ทีข่องรฐั และหลาย 
ๆ ประเทศก็มกีฎหมายทีห่า้มไม่ใหม้กีารตดิสนิบนในเชงิพาณิชย ์
และการตดิสนิบนเจา้หนา้ทีข่องรฐัตา่งประเทศ ตวัอย่างเชน่ 
สหราชอาณาจกัรมกีฎหมายว่าดว้ยการตดิสนิบนของสหราชอาณาจกัร 
แคนาดามกีฎหมายวา่ดว้ยการทุจรติของขา้ราชการตา่งประเทศ 
และจนีมกีฎหมายตอ่ตา้นการทุจรติตา่ง ๆ เมือ่ดําเนินการในนามของ 
Teledyne คุณตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทัง้หมดทีอ่าจมผีลบงัคบัใช ้

ชือ่เสยีงของทัง้สองบรษิทัเป็นเดมิพนั!	
	

Teledyne	มขีอ้จาํกดัอะไรบา้งในธุรกจิของคุณเกีย่วกบัการตอ้นรบั	

• การเดนิทางหรอืความบนัเทงิทัง้หมดตอ้งมวีตัถปุระสงคท์างธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎ
หมาย ตอ้งมคีนจากบรษิทัของคณุเขา้รว่มดว้ย 
ตวัอย่างการเดนิทางทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย ไดแ้ก ่
การเขา้รว่มการฝึกอบรมดา้นเทคนิคหรอืการทดสอบการยอมรบัของโรงงาน 

• การเดนิทางตอ้งไม่เกนิเวลาทีก่าํหนดเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์างธรุกจิ 
ไม่อนุญาตใหม้วีนัเพิม่เตมิสําหรบัการท่องเทีย่ว 

• ไม่ควรใหก้ารเดนิทางหรอืผลประโยชนอ์ืน่ใดแกคู่ส่มรส สมาชกิในครอบครวั 
หรอืเพือ่นของคูค่า้ทางธรุกจิ หากคูส่มรส เพือ่น 
หรอืสมาชกิในครอบครวัจะเขา้รว่ม 
พวกเขาจะตอ้งรบัผดิชอบในการชาํระคา่โดยสารของตนเอง 

• คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดควรมคีวามสมเหตสุมผลและเชือ่มโยงกบัธรุกจิทีก่าํลงัดําเนิน
การอย่างเหมาะสม เชน่ ไม่มตี ั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้หน่ึงหรอืนาฬกิาเรอืนทอง 

• การชาํระเงนิอาจไม่เหมาะสมแมว้า่จะทําโดยทางออ้ม เชน่ 
เพือ่การกศุลทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้หรอืสมาชกิครอบครวัของลกูคา้ทีอ่ยู่ในรปูแบบ
ของขวญัสว่นตวั 

• ขอ้จาํกดัเหลา่นีม้ผีลบงัคบัใชแ้มว้า่บุคคลทีส่ามของ Teledyne 
หรอืพนักงานของบุคคลทีส่ามของ Teledyne จะจา่ยเงนิก็ตาม 

• ควรเคลยีรก์ารเดนิทางทัง้หมดกบันายจา้งของลกูคา้ลว่งหนา้ 
บุคคลทีส่ามของ Teledyne 
ควรจองการเดนิทางดว้ยตนเองแทนทีจ่ะชาํระเงนิคนืใหก้บัลกูคา้ 
ไม่สามารถชาํระเงนิเป็นเงนิสดเด็ดขาด 

การละเมดิขอ้กาํหนดเหลา่นีอ้าจสง่ผลใหส้ญัญาของคณุกบั Teledyne สิน้สดุลง!	

	
คาํถามทีพ่บบ่อย #2: 
ลูกคา้ของเราเดนิทางมาไกลเพือ่
เขา้รว่มการประชมุ	
ฉนัสามารถใหค้วามบนัเทงิประเ
ภทใดทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางปฏิ
บตัเิหล่านีไ้ดบ้า้ง	
คณุสามารถใหค้วามบนัเทงิกั
บลกูคา้ของคุณ 
แตค่วามบนัเทงิจะตอ้งไม่ใชส้ว่นสําคญั
ของวาระสําหรบัการเดนิทางน้ัน 
ตวัอย่างความบนัเทงิทีส่มเหตสุมผล 
เชน่ ทวัรร์ถบสัสองช ัว่โมง 
ในเมอืงทีค่ณุอยู่ 
หรอืการเลน่หรอืเกมเบสบอลในตอ
นเย็น การท่องเทีย่วตลอดทัง้วนั 
วนัสปา การเดนิทางไปยงัสวนสนุก 
หรอืความบนัเทงิทีไ่ม่เหมาะสมหรอื
สําหรบัผูใ้หญ่โดยทัว่ไปจะไม่ไดร้บัอ
นุญาต 

	
คาํถามทีพ่บบ่อย #1: "ของมคีา่"	
คอือะไร	
สิง่ของทีม่คีา่อาจเป็นอะไรก็ได!้ เงนิ 
บรจิาคเพือ่การกศุล เงนิกู ้
การออกรอบตกีอลฟ์ ตั๋วชมกฬีา 
คา่เดนิทาง ค่ามือ้อาหาร ความบนัเทงิ 
ของขวญั บตัรของขวญั 
ขอ้เสนอการจา้งงานและการชว่ยเห
ลอืเป็นการสว่นตวั 
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ทดสอบความรูข้องคุณ	

สถานการณ ์1: 

แซมทํางานใหก้บัผูจ้ดัจาํหน่ายของ Teledyne 
ผูจ้ดัจาํหน่ายใชเ้วลาหลายเดอืนในการพยายามชนะการประมูลกบั Teledyne 
แต่มกีารแขง่ขนัสงู 
ผูซ้ ือ้ทีส่ถานทีข่องลกูคา้บอกกบัแซมว่าสามารถรบัประกนัไดว้่าบรษิทัของแซมจะชน
ะการประมูล หากแซมสามารถจา่ยเงนิจาํนวน 10,000 ดอลลารใ์หก้บัผูซ้ ือ้ได ้
แซมสามารถขอให ้Teledyne ลดราคาสนิคา้อกี 10,000 ดอลลาร ์
เพือ่เขาจะมเีงนิเพิม่อกี 10,000 ดอลลารไ์ปมอบใหล้กูคา้หรอืไม ่

คาํตอบ:	
ไมไ่ด!้ แมว้่าแซมจะจา่ย 10,000 ดอลลารแ์ละ Teledyne ไมไ่ดเ้ป็นฝ่ายจา่ยเงนิ แต่ก็จะเป็นการละเมดิกฎหมายต่อตา้นการตดิสนิบน แมว้า่ Teledyne 
จะไมรู่เ้ร ือ่งนีก้็ตาม บุคคลทีส่ามของ Teledyne ไม่สามารถเสนอการชาํระเงนิหรอืสิง่ของมคี่าเพือ่ชนะการขายอย่างไม่เป็นธรรม 

 

สถานการณ ์2: 

Amad เป็นพนักงานของ Teledyne Distributor ลกูคา้ของ Amad ตอ้งไปทีโ่รงงานของ 
Amad เพือ่ทดสอบผลติภณัฑ ์Teledyne กอ่นยอมรบั Amad 
อยากบนิไปหาลกูคา้สองสามวนัล่วงหนา้เพือ่จา่ยเงนิใหเ้ขาไปท่องเทีย่วโดยหวงัว่าการทําเ
ชน่นีจ้ะชว่ยเพิม่โอกาสในการชนะสญัญาทีต่ามมา Amad ทําไดไ้หม 

คาํตอบ:	
ไมไ่ด!้ การเดนิทางตอ้งไม่เกนิเวลาทีก่าํหนดสําหรบัวตัถปุระสงค ์
ทางธรุกจิ Teledyne จะไม่อนุญาตใหผู้จ้ดัจาํหน่ายทําเชน่นีแ้ละอาจเป็นการทําผดิกฎหมาย 

 

สถานการณ ์3: 

สเตฟานเป็นตวัแทนจาํหน่ายของ Teledyne 
สเตฟานขายสนิคา้เขา้ประเทศในเอเชยีทีย่งัคงมธีรรมเนียมใหข้องขวญั 
แกผู่ร้ว่มธรุกจิเพือ่แสดงความปรารถนาด ี
สเตฟานตดัสนิใจเร ิม่นําเคร ือ่งประดบัทองไปใหล้กูคา้ทีส่ํานักงานพวกเขาและกระเ
ป๋าเดนิทางเป็นคร ัง้คราวเพือ่ใหพ้วกเขารูว้่าเขาเห็นพวกเขาเป็นหุน้ส่วนทางธรุกจิ
ทีส่ําคญั กจิกรรมของสเตฟานสมเหตสุมผลหรอืไม ่

คาํตอบ:	
ไม่! เคร ือ่งประดบัทองจะถอืเป็นของฟุ่มเฟือยและ 
ไม่เหมาะสม ของขวญัใด ๆ ทีม่อบใหค้วรมมีลูค่าเพยีงเล็กนอ้ยและโปรง่ใส (ไม่ปิดบงัหรอืเป็นความลบั) และเชือ่มโยงกบัธรุกจิ เชน่ 
รายการสง่เสรมิการขายทีม่โีลโกบ้รษิทั 

 

สถานการณ ์4: 

ซาฮาราเป็นทีป่รกึษาของ Teledyne และ Teledyne 
ไดว้่าจา้งซาฮาราใหข้อใบรบัรองจากรฐับาลทอ้งถิน่เพือ่ใหผ้ลติภณัฑข์อง 
Teledyne ไดร้บัอนุญาตใหข้ายใน 
ประเทศน้ัน 
ตวัแทนของรฐับาลบอกซาฮาราวา่น่าเสยีดายทีผ่ลติภณัฑไ์ม่เป็นไปตามขอ้กาํห
นดการรบัรองแตเ่ขาสามารถมองขา้มได ้ถา้เธอจา่ยเงนิใหเ้ขา 
5,000 ดอลลาร ์ซาฮาราจา่ยเงนิใหเ้ขาไดห้รอืไม่ตราบใดทีเ่งนิน้ันเป็นของเธอ 
ไม่ใชข่องบรษิทั 

คาํตอบ:	
ไม่! ไม่สําคญัว่าใครเป็นคนจา่ยเงนิ ไมม่ใีครสามารถชาํระเงนิในนามของ Teledyne เพือ่ใหไ้ดข้อ้ไดเ้ปรยีบทีไ่ม่เป็นธรรม 
เพราะเป็นการขดัต่อนโยบายของ Teledyne และผดิกฎหมาย 



 
 
 

ต ัง้คาํถามหรอืแจง้ขอ้กงัวลดา้นการปฏบิตัติามก
ฎ	

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายจรยิธรรมและการตอ่ตา้นการทุจรติของ Teledyne Tina Luther ที ่
Tina.Luther@teledyne.com	

• รองทีป่รกึษาทัว่ไป Teledyne FLIR, Tim Stevenson ที ่
Tim.Stevenson@teledyneflir.com	

• ทีป่รกึษาทัว่ไปของ Teledyne – Digital Imaging and Europe, Nick Wargent ที ่
Nick.Wargent@teledyne.com	

• ทีป่รกึษาทัว่ไปของ Teledyne และประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตัติามกฎ Melanie Cibik ที ่
Melanie.Cibik@teledyne.com	

• สายดว่นชว่ยเหลอืดา้นจรยิธรรมทีเ่ป็นความลบัของเราพรอ้มใหบ้รกิารแกพ่นัธมติรของเราทุกวนัตลอด 

24 ช ัว่โมง หากคณุสง่รายงาน โปรดระบุรายละเอยีดใหม้ากทีส่ดุเพือ่ใหเ้ราตรวจสอบไดอ้ย่างเหมาะสม 

• 1-877-666-6968 หรอื www.teledyne.ethicspoint.com 

(มวีธิกีารโทรระหวา่งประเทศอยูท่ี	่
www.teledyne.ethicspoint.com)	
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