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นโยบายตอ่ตา้นการตดิสนิบน 

ค าน า 
 
จากสว่นหนึง่ในพันธสญัญาสากลของเราทีจ่ะซือ่สตัย ์มศีลีธรรม และมคีวามเคารพ กูด๊เยยีรไ์มป่ระสงคท์ี่
จะหาผลประโยชนท์างธรุกจิโดยการเสนอใหห้รอืรับเงนิโดยวธิทีีไ่มเ่หมาะสม หรอืเสนอใหห้รอืรับสิง่มคีา่ 
แมแ้ตใ่นประเทศทีก่ารปฏบิัตดิังกลา่วอาจเป็นทีย่อมรับในทางสงัคมและวฒันธรรม กฎหมายวา่ดว้ยการ
ทจุรติในตา่งประเทศแหง่สหรัฐอเมรกิา (United States Foreign Corrupt Practices Act: FCPA) 
อนุสญัญาองคก์ารเพือ่ความรว่มมอืและพัฒนาเศรษฐกจิ (OECD) วา่ดว้ยการตอ่ตา้นการตดิสนิบน
เจา้หนา้ทีข่องรัฐในหน่วยงานระหวา่งประเทศ/ในตา่งประเทศในการตดิตอ่ธรุกจิระหวา่งประเทศ 
พระราชบัญญัตกิารตดิสนิบนแหง่สหราชอาณาจักร และอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการตอ่ตา้นการ
ทจุรติ รวมทัง้กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติฉบับอืน่ๆ ท่ัวโลกลว้นแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ท่ัวโลกตา่งให ้
ความส าคัญกับประเด็นเรือ่งการตดิสนิบน 
 
กูด๊เยยีรม์นีโยบายตอ่ตา้นการตดิสนิบน ("นโยบาย") หา้มมใิหผู้ร้ว่มคา้ของกูด๊เยยีรเ์สนอให ้
หรอืให ้หรอืรบัใหส้ญัญาวา่จะให ้หรอืใหอ้ านาจ หรอืยนิยอมจะรบั หรอืยอมรบัการใหเ้งนิทีไ่ม่
เหมาะสม หรอืส ิง่มคีา่ใดๆ แกห่รอืจากบคุคลใดในสถานทีใ่ดๆ ในโลก เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไว้
ซึง่ธุรกจิ หรอืเพือ่แสวงหาผลประโยชนใ์ดๆ ทีไ่มเ่หมาะสมท ัง้ทางตรงและทางออ้ม เราจะยอม
เสยีโอกาสทางธุรกจิใดๆ หากโอกาสทางธุรกจิน ัน้จะสามารถไดม้าก็แตโ่ดยการใหเ้งนิทีไ่ม่
เหมาะสมหรอืผดิกฎหมาย การตดิสนิบน การใหข้องขวญั เงนิคนืเพือ่เป็นสว่นลด เงนิใตโ้ตะ๊ 
หรอืส ิง่จูงใจในท านองเดยีวกนั 
 
 
 

ค าจ ากดัความ 
 
ส าหรับจดุประสงคข์องนโยบายนี ้จะใชค้ าจ ากัดความดังตอ่ไปนี:้  
 
“เจา้หนา้ทีท่ ีไ่มใ่ชล่กูจา้งของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา” หมายถงึ: (ก.) เจา้หนา้ที ่พนักงาน หรอื
ตัวแทนของรัฐบาลทีไ่มใ่ชข่องประเทศสหรัฐอเมรกิา (รวมถงึสมาชกิหน่วยกองก าลังทกุเหลา่ทัพและ
กองก าลังต ารวจ) โรงพยาบาลของรัฐหรอืองคก์รสากลของรัฐ (เชน่ องคก์ารสหประชาชาต ิธนาคารโลก 
คณะกรรมาธกิารยโุรป เป็นตน้) (ข.) เจา้หนา้ทีพ่รรคการเมอืงใดๆ ทีไ่มใ่ชข่องสหรัฐอเมรกิา หรอืผูส้มคัร
ต าแหน่งทางการเมอืงทีไ่มใ่ชข่องสหรัฐอเมรกิา (ค.) ลกูจา้งหรอืพนักงานใดๆ ของรัฐวสิาหกจิทีไ่มใ่ช่

ของสหรัฐอเมรกิา   
 
“รฐัวสิาหกจิ” หมายถงึ: บรษัิท หุน้สว่น หรอืนติบิคุคล (ก.) ทีม่ดีอกเบีย้หุน้สว่นอยู ่30 เปอรเ์ซ็นตห์รอื
มากกวา่ ทีถ่อืโดยหน่วยงานรัฐหรอืรัฐบาลระดับประเทศ จังหวดั ภมูภิาค หรอืทอ้งถิน่ (หรอืกลุม่รัฐบาล
หรอืหน่วยงานรัฐ) ทีไ่มใ่ชข่องสหรัฐอเมรกิาทัง้โดยตรงและทางออ้ม หรอื (ข.) ควบคมุโดยรัฐบาล
ระดับประเทศ จังหวดั ภมูภิาค หรอืทอ้งถิน่โดยอาศยัอ านาจในการแตง่ตัง้เสยีงขา้งมากของคณะ
กรรมการบรหิารหรอืผูท้ีใ่กลเ้คยีงของหน่วยงาน หรอือ านาจในการแตง่ตัง้เจา้หนา้ทีบ่รหิารสงูสดุ หรอื
หุน้สว่นจัดการท่ัวไป หรอืเจา้หนา้ทีใ่นต าแหน่งใกลเ้คยีงกันขององคก์ร  หากคณุมคี าถามใดๆ เกีย่วกับ
หน่วยงานใดทีเ่ป็น "รัฐวสิาหกจิ" ภายใตน้โยบายของกูด๊เยยีร ์โปรดตดิตอ่นักกฏหมายของกูด๊เยยีรใ์น
ประเทศ/กลุม่/ภมูภิาค/หนา้ที ่หรอืหน่วยธรุกจิ ("BU") ของคณุ หรอืฝ่ายรอ้งเรยีนและจรยิธรรม 
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 “การใหเ้งนิ” หรอื “ทรพัยส์นิใดๆ ทีไ่มเ่หมาะสม” อาจจะรวมถงึ แตไ่มจ่ ากัดเฉพาะรายการ
ดังตอ่ไปนี ้ซ ึง่เป็นทีรู่ ้(หรอืสงสยั) วา่สว่นใดๆ ของการใหเ้งนิหรอืทรัพยส์นิจะน าไปใหแ้กเ่จา้หนา้ทีท่ี่
ไมใ่ชล่กูจา้งของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา หรอืผูใ้ดก็ตามเพือ่ทีจ่ะไดม้าหรอืรักษาไว ้หรอืปกป้อง
ผลประโยชนอ์ันไมเ่หมาะสมของกูด๊เยยีร:์ 
 

 เงนิสดหรอืสิง่ทีม่คีา่เทา่กับเงนิสด (เชน่ บัตรก านัลหรอืใบก านัล) 

 ของขวญัหรอืวตัถจัุบตอ้งไดอ้ืน่ๆ 

 คา่คอมมชิชัน่ 

 เงนิคนืเพือ่เป็นสว่นลด และสว่นลดพเิศษ 

 เงนิสนิบน 

 คา่ธรรมเนยีมการใหค้ าปรกึษาหรอืคา่บรกิารอืน่ๆ 

 สว่นลดพเิศษ 

 ความบันเทงิบางอยา่ง 

 คา่ใชจ้า่ยการเดนิทาง 

 คา่อ านวยความสะดวก 

 การจา้งงานหรอืการฝึกงาน 

 การบรจิาคเพือ่การกศุล 

“บคุคลภายนอก” หมายถงึองคก์รหรอืบคุคลทีไ่มใ่ชกู่ด๊เยยีรห์รอืผูร้ว่มคา้กูด๊เยยีร ์
 
“บคุคลภายนอกอ าพราง” หมายถงึบคุคลภายนอกทีต่อ้งด าเนนิกระบวนการตรวจสอบวเิคราะหก์าร
ตอ่ตา้นการตดิสนิบนของกูด๊เยยีร ์ รายการอัพเดทของบคุคลภายนอกอ าพราง สามารถดไูดแ้ลว้ที ่GO  
 
“ตวัแทน” หมายถงึ บคุคลภายนอกทีด่ าเนนิการในนามของกูด๊เยยีรท์ีไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งชดัแจง้ (ดว้ย
วาจาหรอืเป็นลายลักษณ์อักษร) หรอืโดยนัยในการเป็นผูแ้ทนของกูด๊เยยีรใ์นการตดิตอ่กับบคุคลอืน่ๆ  
ตัวแทนการขายอสิระ ตัวแทนคา้ตา่ง ทีป่รกึษาทางการขาย ผูแ้ทนการขาย นายหนา้การขาย ไฟนเ์ดอร ์
ตัวแทนตามสัง่ นายหนา้ตามสัง่ ผูรั้บจัดการขนสง่สนิคา้ ตัวแทนหักบัญช ีหรอือืน่ๆ ทีใ่กลเ้คยีงคอืผูแ้ทน
ประจ า 
 
“ผูจ้ดัจ าหนา่ย” หมายถงึบคุคลภายนอกทีซ่ ือ้ผลติภัณฑห์รอืบรกิาร (ส าหรับตนเอง) จากกูด๊เยยีร ์และ
จ าหน่ายตอ่ใหก้ับผูค้า้ปลกี ผูค้า้ ผูจั้ดจ าหน่ายอืน่ หรอืลกูคา้อืน่ทีไ่มใ่ชล่กูคา้บคุคล (เชน่ ผูค้า้
ยานพาหนะ บรกิารรับสง่ของเทศบาล เป็นตน้) โดยไมค่ านงึวา่จะมขีอ้ตกลงในการจัดจ าหน่ายอยา่งเป็น
ทางการกับกูด๊เยยีรห์รอืไม ่และบคุคลภายนอกดังกลา่วไดรั้บการอนุญาตอยา่งเป็นทางการโดยกูด๊เยยีร์
ในฐานะผูจั้ดจ าหน่ายหรอืไม ่ ส าหรับวตัถปุระสงคใ์นการก าหนดวา่การตรวจสอบวเิคราะหก์ารตอ่ตา้น
การตดิสนิบนนัน้จ าเป็นส าหรับบคุคลภายนอกเฉพาะ ธรุกจิในทีต่ัง้ทัง้คา้สง่และคา้ปลกีจะถกูคดิวา่เป็น 
"ผูจั้ดจ าหน่าย" ยกเวน้การคา้ปลกีเป็น 90 เปอรเ์ซน็ตห์รอืมากกวา่ในธรุกจินัน้ๆ   
 
คงค าศพัทเ์ทคนคิทีใ่ชใ้นนโยบายนีแ้ละในคูม่อืการปฏบิัตงิานตามทีร่ะบใุนอภธิานศัพทเ์ทคนคิส าหรับ
ขอ้ยนิยอมตอ่ตา้นสนิบนทีแ่นบมาในภาคผนวก ก. ของนโยบายนี้ 
 

 
 
 

http://go.goodyear.com/img/Anti-Bribery%20Third%20Party%20List_FINAL_2012_tcm1038-204067.pdf
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นโยบายของกูด๊เยยีร ์
 
ผูร้ว่มคา้ของกูด๊เยยีรทั์ง้หมดจะตอ้งมคีวามเขา้ใจและยนิยอมในนโยบายของกูด๊เยยีรท์ีไ่ดก้ลา่ว ณ ทีน่ี้
และทีก่ลา่วกับกฏหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบนทัง้หมดทีบ่ังคับใช ้รวมไปถงึ แตไ่มจ่ ากัดเฉพาะ FCPA และ
พระราชบัญญัตกิารตดิสนิบนแหง่สหราชอาณาจักรรวมถงึกฏหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบนใดๆ ทีบ่ังคับใช ้

ในอ านาจการตัดสนิคดทีอ้งถิน่ของผูร้ว่มคา้  ค าถามเนือ่งมาจากกฏหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบนเฉพาะ
ประเทศและทอ้งถิน่ อาจจะสง่ไปยังทนายของกูด๊เยยีรใ์นประเทศ/กลุม่/ภมูภิาค/หนา้ที ่หรอื BU หรอืไป
ยังฝ่ายรอ้งเรยีนและจรยิธรรม 
 
FCPA ระบวุา่ถอืเป็นการอาชญากรรม ภายใตก้ฏหมายสหรัฐอเมรกิาในการเสนอให ้หรอืให ้หรอืรับให ้
สญัญาวา่จะให ้หรอืใหอ้ านาจการใหเ้งนิหรอืสิง่ของมคีา่ใดๆ ตอ่ผูใ้ดก็ตามทีท่ราบถงึจ านวนเงนิทัง้หมด
หรอืสว่นใดสว่นหนึง่ของเงนิหรอืสิง่ของมคีา่นัน้จะถกูเสนอให ้ให ้หรอืสญัญาวา่จะให ้แกเ่จา้หนา้ทีท่ี่
ไมใ่ชล่กูจา้งของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืรักษาไวซ้ ึง่ธรุกจิ หรอืเพือ่แสวงหาผลประโยชน์
ใดๆ ทีไ่มเ่หมาะสมทัง้ทางตรงและทางออ้ม  FCPA ยังตอ้งการใหบ้รษัิทอยา่งเชน่กูด๊เยยีร ์ทีม่กีาร
คา้ขายหุน้ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่สหรัฐอเมรกิา เพือ่รักษาการควบคมุภายในทีเ่พือ่พอในดา้นการงาน  
นอกจากนี ้FCPA ยังมใิหบ้คุคลหรอืบรษัิทจากบรษัิทปลอมแปลงบันทกึหรอืบัญชขีองบรษัิทคา้ขาย
สาธารณะเชน่กูด๊เยยีร ์  
 
ขอ้หา้มของ FCPA ดังกลา่วนีใ้ชบ้ังคับกับบรษัิทแหง่สหรัฐอเมรกิา ตลอดจนกรรมการ เจา้หนา้ที ่
พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทดังกลา่ว บคุคลธรรมดาทีเ่ป็นพลเมอืงอเมรกินั ถอืสญัชาตอิเมรกิัน หรอื
มถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา และในหลายกรณี ใชบ้ังคับกับบรษัิทสาขาในตา่งประเทศของบรษัิทแหง่
สหรัฐอเมรกิา  นโยบายของกูด๊เยยีรบ์ังคบัใชก้ับผูป้ฏบิัตงิานและผูร้ว่มคา้ของกูด๊เยยีรท่ั์วโลก 
 
พระราชบญัญตักิารตดิสนิบนแหง่สหราชอาณาจกัร มขีอ้หา้มทีค่ลา้ยกนัในเรือ่งการตดิสนิบน
เจา้หนา้ทีท่ีไ่มใ่ชล่กูจา้งของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา นอกจากขอ้หา้มเหลา่นีแ้ลว้ พระราชบัญญัตกิารตดิ
สนิบนแหง่สหราชอาณาจักรยังหา้มมใิหเ้สนอ จัดท า และรับสนิบนเชงิพาณชิย ์ การตดิสนิบนเชงิ
พาณชิยค์อืหนึง่ในรปูแบบของสนิบนทีไ่มไ่ดม้คีวามจ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกับหน่วยงานรัฐใดๆ  
เชน่เดยีวกับพระราชบัญญัตกิารตดิสนิบนแหง่สหราชอาณาจักร นโยบายของกูด๊เยยีรย์ังหา้มมใิหม้กีาร
ตดิสนิบนในรปูแบบใดๆ รวมถงึการตดิสนิบนเชงิพาณชิย ์  
 
 

บคุคลภายนอก 
 
การใหเ้งนิทีม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามนโยบายนีจ้ะถอืวา่ไมเ่หมาะสมเชน่เดยีวกันหากกระท าโดยหรอืผา่น
ทางบคุคลภายนอก ไมใ่ชโ่ดยผูร้ว่มคา้โดยตรง  ดังนัน้ นโยบายนีห้า้มมใิหต้ัวแทน ผูจั้ดจ าหน่าย หรอื
บคุคลภายนอกอืน่ๆ เสนอหรอืใหเ้งนิ สญัญาวา่จะใหเ้งนิ หรอืมอบอ านาจการจา่ยเงนิให ้รับหรอืยอมรับ
การจา่ยเงนิใดๆ ทีไ่มเ่หมาะสมหรอืสิง่ทีม่มีลูคา่ใดๆ แกบ่คุคลใดในสถานทีใ่ดๆ ในโลกเพือ่ใหไ้ดม้าหรอื
รักษาไวซ้ ึง่ธรุกจิ หรอืเพือ่แสวงหาผลประโยชนใ์ดๆ ทีไ่มเ่หมาะสมใหแ้กกู่ด๊เยยีร ์  
 
ผูร้ว่มคา้ของกูด๊เยยีรต์อ้งด าเนนิการใหแ้น่ใจวา่บคุคลภายนอกตามนโยบายนี ้ตลอดจน FCPA และ
กฎหมายทอ้งถิน่เมือ่ปฏบิตัใินนามของกูด๊เยยีร ์ เนือ่งดว้ยการคัดเลอืกและการจดจ าบคุคลภายนอก ผู ้
รว่มคา้ตอ้งยนิยอมใน คูม่อืปฏบิัตกิารรอ้งเรยีนการตดิสนิบนสากล (“คูม่อืปฏบิตั”ิ)  บคุคลภายนอกอ า
พรางจ าเป็นตอ้งด าเนนิกระบวนการตรวจสอบวเิคราะหก์ารตอ่ตา้นการตดิสนิบนของกูด๊เยยีรก์อ่นทีจ่ะท า
ธรุกจิกับกูด๊เยยีร ์ มกีารอธบิายกระบวนการนีเ้พิม่เตมิทัง้หมดในคูม่อืปฏบิตั ิ  
 

http://go.goodyear.com/reference/policies/intl_bribery.html
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คา่อ านวยความสะดวก 
 
“คา่อ านวยความสะดวก” เป็นคา่ใชจ้า่ยเล็กนอ้ยทีใ่หแ้กเ่จา้หนา้ทีร่ะดับลา่งทีไ่มใ่ชล่กูจา้งของรัฐบาล
สหรัฐอเมรกิาเพือ่ใหแ้น่ใจวา่รัฐจะด าเนนิงานประจ า ทีไ่มต่อ้งใชด้ลุพนิจิบางอยา่ง ซึง่บรษัิทมสีทิธจิะ
ไดรั้บอยูแ่ลว้ตามกฎหมายของประเทศนัน้ๆ (เชน่ การพจิารณาเอกสารราชการทีเ่หมาะสม ไดแ้ก ่การ
ขอรับการตรวจลงตรา การขนสนิคา้ขึน้/ลง การใหค้วามคุม้ครองโดยต ารวจ และการรับหรอืสง่จดหมาย) 
 

ถงึแม ้FCPA จะมขีอ้ยกเวน้เล็กๆ ส าหรับ "คา่อ านวยความสะดวกหรอืคา่เดนิทาง" แตค่า่อ านวยความ
สะดวกไมไ่ดรั้บอนุญาตภายใตพ้ระราชบัญญัตกิารตดิสนิบนแหง่สหราชอาณาจักรและกฎหมายทอ้งถิน่
ในหลายประเทศ  นโยบายของกูด๊เยยีรห์า้มมใิหจ้า่ยคา่อ านวยความสะดวกโดยสิน้เชงิ 
 

 

การบดิเบอืนหรอืขม่ขู ่
 

การจา่ยเงนิภายใตภั้ยถงึความตายหรอืการขม่ขูโ่ดยใชค้วามรนุแรงหรอืท ารา้ยรา่งกายผูร้ว่มคา้จะถอืวา่
ไมล่ะเมดิกฏของ FCPA และพระราชบัญญัตกิารตดิสนิบนแหง่สหราชอาณาจักร  ดังนัน้ นโยบายของกู๊ด
เยยีรจ์งึไมห่า้มการจา่ยเงนิภายใตภั้ยถงึความตายหรอืการขม่ขูโ่ดยใชค้วามรนุแรงหรอืท ารา้ยรา่งกาย 
หากการจา่ยเงนินัน้กระท าเพือ่ป้องกันรา่งกาย เสรภีาพ หรอืความปลอดภัย ของผูร้ว่มคา้หรอืตัวแทน
ปฏบิัต ิหากเกดิสถานการณ์เชน่นัน้ขึน้:  
 

(i) การจา่ยเงนิตอ้งไมเ่กนิ 100.00 ดอลลา่รส์หรัฐฯ  

(ii) ตอ้งท าการเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 48 ชัว่โมงตอ่หัวหนา้ฝ่ายกฎหมายของ

บรษัิทกูด๊เยยีร ์ไทร ์แอนด ์รับเบอร ์และ 

(iii) การจา่ยเงนิตอ้งถกูบันทกึใหถ้กูตอ้งในบัญชแีละรายการบันทกึของกูด๊เยยีร ์

 

 
การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเมอืง 
 
ตามที ่FCPA ไดม้ใิหม้กีารใหเ้งนิหรอืสิง่มคีา่ใดๆ แกพ่รรคการเมอืงทีไ่มใ่ชข่องสหรัฐอเมรกิาหรอื
เจา้หนา้ทีพ่รรคการเมอืง หรอืแกผู่ล้งสมคัรต าแหน่งทางการเมอืงทีไ่มใ่ชข่องสหรัฐอเมรกิา เพือ่ใหไ้ดม้า
หรอืเพือ่รักษาไวซ้ ึง่ธรุกจิ หรอืเพือ่แสวงหาผลประโยชนใ์ดๆ ทีไ่มเ่หมาะสม นอกจากนี ้กฎหมายอืน่ๆ ยงั
จ ากัดการใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ล้งสมคัรต าแหน่งทางการเมอืงของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ พรรคการเมอืง 
หรอืคณะกรรมการทางการเมอืงอกีดว้ย  “การใหค้วามชว่ยเหลอื” อาจรวมถงึการใหใ้ชเ้วลาท างานของผู ้
รว่มคา้ หรอือนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งอ านวยความสะดวกหรอืทรัพยากรของบรษัิท 
 
นโยบายของกูด๊เยยีรก์ าหนดใหต้อ้งมกีารอนุมตัเิป็นรายกรณีจากหัวหนา้ฝ่ายกฎหมายกอ่นทีจ่ะมกีารน า
เงนิทนุของบรษัิทเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ แกพ่รรคการเมอืงทีไ่มใ่ชข่องสหรัฐอเมรกิา หรอืเจา้หนา้ที่
พรรคการเมอืง หรอืคณะกรรมการทางการเมอืงใดๆ หรอืแกผู่ล้งสมคัรต าแหน่งใดๆ ในรัฐ จังหวดั 
ทอ้งถิน่ หรอืหน่วยงานอืน่ของรัฐบาลของทัง้สหรัฐอเมรกิาและทีไ่มใ่ชข่องสหรัฐอเมรกิา  การใหค้วาม
ชว่ยเหลอืทีเ่กีย่วขอ้งกับการเลอืกตัง้ใดๆ ในสหรัฐจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหัวหนา้ฝ่ายกฎหมาย
ดว้ย 
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การบรจิาคเพือ่การกศุล 
 
ผูร้ว่มคา้และบคุคลภายนอกตอ้งรับรองวา่การบรจิาคเพือ่การกศุลทีท่ าในนามบรษัิทเป็นการบรจิาคเพือ่
การกศุลทีแ่ทจ้รงิและจะน าไปใชเ้พือ่วตัถปุระสงคด์า้นการกศุลทีก่ฏหมายรองรับเทา่นัน้โดยไมม่กีาร
น าไปใชใ้นทางอืน่ใด  หากมกีารบรจิาคเพือ่การกศุล การบรจิาคนัน้จะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทัง้หมดดังตอ่ไปนี:้ 

 การบรจิาคเพือ่การกศุลนัน้ไมข่ดัแยง้กับนโยบายของรัฐบาลหรอืกฎหมายหรอืขอ้บังคับของ
ทอ้งถิน่ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การบรจิาคเพือ่การกศุลนัน้ไมใ่ชส่นิบนหรอืสนิน ้าใจ และไมไ่ดเ้ป็นการใหเ้พือ่แสวงหา
ผลประโยชนใ์ดๆ ทีไ่มเ่หมาะสม และ 

 มกีารบันทกึการบรจิาคเพือ่การกศุลลงในบัญชกีารเงนิและบันทกึของบรษัิทอยา่งถกูตอ้ง
สมบรูณ์และในทันท ีโดยใชร้หัสสมดุบัญชแียกประเภทท่ัวไป “การบรจิาคเพือ่การกศุล” ให ้
ถกูตอ้ง ไปที ่แผนภมูบิัญชสีากล และ นโยบายการบัญชสีากลเรือ่ง “การบัญชสี าหรับการ
บรจิาคการกศุล” ใน GO 
 

หากการบรจิาคเพือ่การกศุลใดๆ มขี ึน้เนือ่งจากเจา้หนา้ทีท่ีไ่มใ่ชล่กูจา้งของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาได ้
แนะน าหรอืก าหนดใหต้อ้งกระท า การบรจิาคนัน้ตอ้งไดรั้บการอนุมัตลิว่งหนา้และเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผูช้ว่ยหัวหนา้ฝ่ายกฎหมาย  เอกสารการอนุมัตจิะตอ้งถกูเก็บเป็นสว่นหนึง่ของรายการบันทกึส าหรับ
การบรจิาคการกศุลนัน้ 
 
ขอ้ก าหนดเหลา่นีเ้ป็นขอ้ก าหนดเพิม่เตมิจากนโยบายของบรษัิทและหน่วยธรุกจิเกีย่วกับการอนุมัต ิการ
ท าบัญช ีและการลงบันทกึการใหก้ารสนับสนุนทางการกศุล 

 
 
การซือ้กจิการและการรว่มลงทนุ 
 
การด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกับซือ้กจิการหรอืการรว่มลงทนุจะตอ้งมกีารด าเนนิกระบวนการโดยเฉพาะเพือ่
ตรวจสอบฐานะทางการเงนิและตรวจสอบประวตัทิีเ่หมาะสมกับการด าเนนิการนัน้ๆ  กระบวนการเชน่นี ้
ซ ึง่ไดร้า่งไวใ้นกระบวนการเพือ่ตรวจสอบฐานะทางการเงนิและตรวจสอบประวตักิารตอ่ตา้นการตดิสนิบน
ของกูด๊เยยีร ์หรอืการลงทนุรว่ม ควรจะไดรั้บจากทีป่รกึษาท่ัวไปหรอืรองทีป่รกึษาท่ัวไป  การตรวจสอบ
ฐานะทางการเงนิและการตรวจสอบประวตัเิพือ่การซือ้กจิการและเพือ่การรว่มลงทนุนัน้ตอ้งใชค้วาม
อตุสาหะและตอ้งทุม่เทเวลาอยา่งมาก  ดว้ยเหตนุี ้จงึตอ้งใหฝ่้ายกฎหมายเขา้มามสีว่นร่วมแตเ่นิน่ๆ 

 
 
การใหข้องขวญั การเดนิทาง มือ้อาหาร และการเลีย้งรบัรองเจา้หนา้ทีท่ ีไ่มใ่ช่

ลกูจา้งของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา  
 
ของขวญั 
นโยบายของกูด๊เยยีรไ์มไ่ดห้า้มการใหข้องขวญัเล็กๆ นอ้ยๆ (โดยเฉพาะของขวญัทีม่โีลโกข้องบรษัิทอยู่
ดว้ย) แกเ่จา้หนา้ทีท่ีไ่มใ่ชล่กูจา้งของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา ซึง่ในบางโอกาสอาจเป็นการเหมาะสมทีจ่ะ
ให ้ทัง้นี ้การใหข้องขวญันัน้จะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑทั์ง้หมดดังตอ่ไปนี:้ 

http://ahqna401.goodyear.com/corp/finance/policy.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/a63154d8de2beada852576d50070c70c?OpenDocument
http://ahqna401.goodyear.com/corp/finance/policy.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/1fd060cce9a47ca4852567d800606f20?OpenDocument
http://ahqna401.goodyear.com/corp/finance/policy.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/1fd060cce9a47ca4852567d800606f20?OpenDocument


ใชแ้ทนนโยบายวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

7 
 

- ของขวญันัน้ควรมมีลูคา่ไมเ่กนิ 100.00 ดอลลา่รส์หรัฐฯ ในกรณีทีไ่มม่กีารขอความเห็นชอบ
จากผูช้ว่ยหัวหนา้ทีป่รกึษากฎหมายของกูด๊เยยีร ์ 

- ของขวญันัน้ไมใ่ชเ่งนิสดหรอืสิง่ทีเ่ทยีบเทา่กับเงนิสด เชน่ ใบของขวญัหรอืบัตรของขวญั 
- ของขวญันัน้ไมข่ดัแยง้กับนโยบายของรัฐหรอืกฎหมายหรอืขอ้บังคับของทอ้งถิน่ใดๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 
- ของขวญันัน้เป็นปกตปิระเพณีในสถานการณ์นัน้ๆ และจะไมท่ าใหทั้ง้กูด๊เยยีรแ์ละผูรั้บ

ของขวญันัน้อับอายขดัเขนิ 
- ของขวญันัน้ใหใ้นชว่งเทศกาลการใหข้องขวญัท่ัวไป หรอืใหใ้นโอกาสพเิศษอืน่ๆ หรอืให ้

เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการสง่เสรมิการขาย 
- ของขวญันัน้มใิชส่นิบนหรอืสนิน ้าใจ และไมไ่ดเ้ป็นการใหเ้พือ่แสวงหาผลประโยชนใ์ดๆ ทีไ่ม่

เหมาะสม 
- ของขวญัจะตอ้งถกูจดลงรายการบันทกึทันทอียา่งถกูตอ้งครบถว้นสมบรูณ์ในบัญชแีละ

รายการบันทกึการเงนิของบรษัิท โดยใชร้หัสสมดุบญัชแียกประเภทท่ัวไป “ของขวญั” ให ้
ถกูตอ้ง และ 

- มกีารรายงานการใหข้องขวญันัน้ในรายงานคา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสม และสามารถเบกิเงนิคา่
ของขวญัจากกูด๊เยยีรไ์ด ้

 

ของขวญัหรอืการบรจิาคยางรถยนต ์
ในบางโอกาส การใหย้างรถยนตแ์กห่น่วยงานรัฐบาลทีไ่มใ่ชข่องสหรัฐอเมรกิาอาจมปีระโยชนใ์นแงก่าร
ประชาสมัพันธห์รอือาจเป็นการเหมาะสมดว้ยเหตผุลอืน่ๆ นอกจากนี ้การบรจิาคยางรถยนต ์(หรอืให ้
สว่นลดพเิศษในการซือ้ยางรถยนต)์ แกก่ระทรวงของรัฐบาลทีไ่มใ่ชข่องสหรัฐอเมรกิาเพือ่น าไปตดิตัง้บน
ยานพาหนะของสว่นราชการเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการสาธติหรอืทดสอบอาจเป็นเรือ่งทีเ่หมาะสม ของขวัญ
หรอืการบรจิาคยางรถยนตด์ังกลา่วเหลา่นีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากเจา้หนา้ทีข่องกูด๊เยยีรแ์ละจาก
ผูช้ว่ยหัวหนา้ทีป่รกึษากฎหมาย  
 
หา้มมใิหม้กีารใหย้างรถยนต ์(และสว่นลดพเิศษในการซือ้ยางรถยนต)์ แกเ่จา้หนา้ทีท่ีไ่มใ่ชล่กูจา้งของ
รัฐบาลสหรัฐอเมรกิาเพือ่ใชก้ับยานพาหนะสว่นตัวของเจา้หนา้ทีข่องรัฐในหน่วยงานระหวา่งประเทศ/ใน
ตา่งประเทศนัน้ หรอืใหก้บัยานพาหนะของสมาชกิในครอบครัวของเจา้หนา้ทีข่องรัฐในหน่วยงานระหวา่ง
ประเทศ/ในตา่งประเทศดงักลา่ว 
 

การเดนิทางและเยีย่มเยยีนโดยคณะผูแ้ทน 
นโยบายของกูด๊เยยีรม์ไิดห้า้มการจัดเตรยีมการเดนิทางใหแ้กเ่จา้หนา้ทีท่ีไ่มใ่ชล่กูจา้งของรัฐบาล
สหรัฐอเมรกิา และอาจมบีางโอกาสทีก่ารจัดเตรยีมการเดนิทางใหแ้กเ่จา้หนา้ทีท่ีไ่มใ่ชล่กูจา้งของ
รัฐบาลสหรัฐอเมรกิานัน้เป็นเรือ่งเหมาะสมหรอืจ าเป็นในทางกฏหมาย หากการจัดเตรยีมการเดนิทางนัน้
ท าขึน้โดยสจุรติและมไิดม้เีจตนาทจุรติหรอืคาดหวงัใหม้กีารชว่ยเหลอืใดๆ  ตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 
รายการตรวจสอบการเดนิทางส าหรับเจา้หนา้ทีท่ีไ่มใ่ชล่กูจา้งของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา และสง่เพือ่
อนุมต้ ิ แบบฟอรม์จะแนบไปทีน่โนบายนีใ้นภาคผนวก ข. และตอ้งสง่ไปที ่ขอ้ไขปัญหาดา้นสญัญา
ของกูด๊เยยีร ์(Goodyear Contract Solution:“GCS”) 
 
การเดนิทางทีจั่ดเตรยีมใหก้ับเจา้หนา้ทีท่ีไ่มใ่ชล่กูจา้งของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาตอ้งเป็นไปตาม
หลักเกณฑทั์ง้หมดดังตอ่ไปนี้: 

- การเดนิทางตอ้งไดรั้บการอนุมัตลิว่งหนา้และเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอรม์ รายการ

ตรวจสอบการเดนิทางของเจา้หนา้ทีท่ีไ่มใ่ชล่กูจา้งของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา โดยประธาน BU 

หรอืพนักงานบรษัิททีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ และทีป่รกึษาท่ัวไปและรองทีป่รกึษาท่ัวไป 

http://ahqna401.goodyear.com/corp/finance/policy.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/a63154d8de2beada852576d50070c70c?OpenDocument
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- การเดนิทางทีจั่ดเตรยีมใหนั้น้ตอ้งเป็นไปเพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิทีส่จุรติและชอบดว้ย

กฎหมายโดยตรง (เชน่ เพือ่ตรวจสอบกระบวนการผลติและควบคมุคณุภาพทีโ่รงงานของกูด๊

เยยีรใ์นประเทศหนึง่เพือ่ใหเ้ป็นไปตามความมุง่มั่นของกูด๊เยยีรท์ีผ่ลติยางรถยนตใ์หม้ี

คณุสมบัตทิีด่พีอส าหรับการสง่ออกไปยังอกีประเทศหนึง่) 

- การเดนิทางนัน้ควรมมีลูคา่ทีเ่หมาะสม (ในแงข่องคา่ใชจ้า่ย จ านวนผูเ้ดนิทาง และความถี)่ 

- บรษัิทตอ้งไมเ่ป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยส าหรับการเดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วและบันเทงิ 

- บรษัิทตอ้งไมเ่ป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับสมาชกิในครอบครัวของเจา้หนา้ที ่

- หา้มใหเ้งนิสด (คา่ตอบแทนรายวนั) 

- บคุคลของรัฐควรเป็นผูเ้ลอืกสมาชกิในคณะผูแ้ทนนัน้เอง (ไมใ่ชกู่ด๊เยยีร)์ 

- ควรมกีารแจง้เป็นหนังสอืลว่งหนา้ใหบ้คุคลของรัฐทีเ่จา้หนา้ทีนั่น้สงักัดอยูท่ราบถงึการ

เดนิทางนัน้ 

- คา่ใชจ้า่ยและจดุประสงคข์องการเดนิทางจะตอ้งถกูจดรายการไวทั้นท ีอยา่งถกูตอ้งครบถว้น

สมบรูณ์ในบัญชแีละรายการบันทกึการเงนิของบรษัิท พรอ้มหมายเหตแุจง้วา่ผูเ้ดนิทางคอื

เจา้หนา้ทีท่ีไ่มใ่ชล่กูจา้งของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา และ 

- มกีารรายงานการเดนิทางทีจั่ดเตรยีมใหนั้น้ในรายงานคา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสม และสามารถเบกิ

คา่ใชจ้า่ยจากกูด๊เยยีรไ์ด ้

มือ้อาหารและการเลีย้งรบัรอง 
นโยบายตอ่ตา้นการตดิสนิบนของกูด๊เยยีรม์ไิดห้า้มการเลีย้งอาหารและเลีย้งรับรอง และอาจมโีอกาสอนั
เหมาะสมทีจ่ะเลีย้งอาหารและเลีย้งรับรองเจา้หนา้ทีท่ีไ่มใ่ชล่กูจา้งของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาได ้ทัง้นี ้การ
เลีย้งอาหารและ/หรอืการเลีย้งรับรองนัน้ตอ้งเป็นไปโดยสจุรติและมไิดม้เีจตนาทจุรติหรอืคาดหวงัใหม้ี
การชว่ยเหลอืใดๆ หากมกีารเลีย้งอาหารและเลีย้งรับรอง การเลีย้งอาหารและการเลีย้งรับรองนัน้ตอ้ง
เป็นไปตามหลักเกณฑทั์ง้หมดดังตอ่ไปนี้: 

 มือ้อาหารหรอืการเลีย้งรับรองทีจั่ดใหนั้น้ตอ้งเป็นไปเพือ่วตัถปุระสงคท์างธรุกจิทีส่จุรติและ

ชอบดว้ยกฎหมายโดยตรง และในกรณีการเลีย้งรับรอง สถานทีท่ีจั่ดการรับรองนัน้จะตอ้ง

เหมาะสมตอ่การปรกึษาหารอืธรุกจิดว้ย 

 มือ้อาหารหรอืการเลีย้งรับรองนัน้ควรมมีลูคา่ทีเ่หมาะสม (ในแงข่องคา่ใชจ้า่ย จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม และความถี)่ 

 มือ้อาหารหรอืการเลีย้งรับรองนัน้ไมข่ดัแยง้กับนโยบายรัฐบาลหรอืกฎหมายหรอืขอ้บังคับ

ของทอ้งถิน่ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 มือ้อาหารหรอืการเลีย้งรับรองนัน้เป็นปกตปิระเพณีตามสถานการณ์นัน้ๆ และจะไมท่ าให ้

ทัง้กูด๊เยยีรแ์ละผูรั้บรูส้กึอบัอายขดัเขนิ  

 มือ้อาหารหรอืการเลีย้งรับรองนัน้มใิชส่นิบนหรอืสนิน ้าใจ และไมไ่ดเ้ป็นการใหเ้พือ่แสวงหา

ผลประโยชนใ์ดๆ ทีไ่มเ่หมาะสม 

 ตอ้งมบีคุลากรของบรษัิทเขา้รว่มดว้ย 

 มกีารบันทกึการเลีย้งอาหารหรอืการเลีย้งรับรองนัน้ลงในบัญชกีารเงนิและบันทกึของบรษัิท

อยา่งถกูตอ้งสมบรูณ์และในทันท ีและ 

 มกีารรายงานการเลีย้งอาหารและการเลีย้งรับรองนัน้ในรายงานคา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสม และ

สามารถเบกิคา่ใชจ้า่ยในการเลีย้งอาหารและการเลีย้งรับรองจากกูด๊เยยีรไ์ด ้
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การใหข้องขวญั การเดนิทาง มือ้อาหาร และการเลีย้งรบัรองเจา้หนา้ทีข่องรฐับาล
สหรฐัอเมรกิา  
 
การใหข้องขวญัแกล่กูจา้งของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา 
ลกูจา้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐในสหรัฐอเมรกิาอยูภ่ายใตก้ฎหมายและขอ้บังคับพเิศษซึง่จ ากัดการ
รับของขวญัและของก านัลจากองคก์รทีท่ าธรุกจิดว้ย  ผูร้ว่มคา้ตอ้งตระหนักและยอมรับในกฏหมายและ
ขอ้บังคับของรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐเนือ่งดว้ยการรับของขวญัและของก านัล  มือ้อาหาร การ
เดนิทาง การพักแรม หรอืการเลีย้งรับรองใดๆส าหรับเจา้หนา้ทีข่องรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาจะตอ้งไดรั้บการ
อนุมัตลิว่งหนา้และเป็นลายลักษณ์อักษรโดยฝ่ายกฏหมาย  
 

กฎเรือ่งของขวญัและการเดนิทางของวฒุสิภาและสภาผูแ้ทนราษฎร 
กูด๊เยยีรม์นีโยบายทีจ่ะปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บงัคับทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครัด ซึง่หมาย
รวมถงึกฎวา่ดว้ยการบรหิารงานของวฒุสิภาสหรัฐและกฎแหง่สภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
หา้มและการจ ากัดในเรือ่งของขวญัและการเดนิทางของสมาชกิวฒุสิภาสหรัฐและสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรสหรัฐ ตลอดจนคณะท างานของสมาชกิวฒุสิภาสหรัฐและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐ  ใน
ฐานะทีกู่ด๊เยยีรเ์ป็นองคก์รหนึง่ซ ึง่วา่จา้งผูม้หีนา้ทีโ่นม้นา้วสนับสนุนใหรั้ฐบาลกลางออกกฎหมายฉบับ
หนึง่ๆ (Federal lobbyist) กูด๊เยยีรถ์กูหา้มมใิหม้กีารใหข้องขวญัใดๆ ไมว่า่จะมมีลูคา่เทา่ใดแกส่มาชกิ
รัฐสภาสหรัฐหรอืลกูจา้งของรัฐสภาสหรัฐ เวน้แตข่องขวญันัน้เขา้ขอ้ยกเวน้ขอ้หนึง่ขอ้ใดของการหา้ม
การใหข้องขวญั  ตามกฎขา้งตน้ “ของขวญั” หมายถงึของก านัล การใหค้วามชว่ยเหลอื สว่นลด การ
เลีย้งรับรอง การเอือ้เฟ้ือเกือ้กลู การใหย้มื การงดใชส้ทิธเิรยีกรอ้งใดๆ หรอืสิง่ของอืน่ทีม่มีลูคา่ทีเ่ป็นตวั
เงนิ และรวมถงึของขวัญทีเ่ป็นบรกิาร การอบรม การขนสง่ ทีพั่ก และอาหาร ไมว่า่จะเป็นการใหส้ ิง่ที่
ไมใ่ชต่ัวเงนิ โดยการซือ้ตัว๋ การจา่ยเงนิลว่งหนา้ หรอืการจา่ยเงนิคนื  บรษัิทมนีโยบายใหผู้ร้่วมคา้ทกุ
รายของบรษัิทตอ้งปฏบิัตติามกฎเรือ่งการใหข้องขวญัของรัฐสภาสหรัฐ ไมว่า่ผูร้ว่มคา้รายนัน้จะเป็นผูม้ี
หนา้ทีโ่นม้นา้วสนับสนุนใหรั้ฐบาลกลางออกกฎหมายฉบับหนึง่ๆ หรอืไมก็่ตาม  ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดู
ทีน่โยบายของกูด๊เยยีรใ์นเรือ่ง “ของขวญัและการเดนิทางของวฒุสิภาและสภาผูแ้ทนราษฎร” 
 
 

การปฏบิตัติามกฎ 
 

หา้มมใิหม้กีารฝ่าฝืนนโยบายนี ้หรอื FCPA หรอืกฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบนอืน่ใดไมว่า่ในกรณีใด 
แมว้า่จะไมม่กีารฟ้องรอ้งหรอืพสิจูนว์า่การกระท านัน้เป็นความผดิตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และแมว้า่การ
ใหเ้งนินัน้จะเป็นธรรมเนยีมปฏบิัตใินบางประเทศก็ตาม  ผูร้่วมคา้ทีฝ่่าฝืนนโยบายของกูด๊เยยีรจ์ะตอ้งถกู
ลงโทษทางวนัิยทีอ่าจรนุแรงถงึการยกเลกิสญัญาและการรบิผลประโยชน ์ บคุคลภายนอกทีฝ่่าฝืน
นโยบายจะตอ้งถกูลงโทษดว้ยการยกเลกิสญัญาในความสมัพันธท์างธรุกจิกับกูด๊เยยีร ์  
 
  

http://go.goodyear.com/img/gift_policy_tcm1038-95171.doc
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การรายงานการฝ่าฝืนกฎ 
 
ผูร้ว่มคา้ทัง้หมดทีท่ราบหรอืสงสยัวา่มกีารฝ่าฝืนนโยบายของกูด๊เยยีรจ์ะตอ้งแจง้ใหผู้จั้ดการหรอืทนาย
ของกูด๊เยยีรท์ีรั่บผดิชอบในประเทศ/กลุม่/ภมูภิาค/หนา้ที ่หรอื BU ทราบทันท ีหรอืแจง้สายดว่น
จรรยาบรรณที ่http://www.goodyear.ethicspoint.com  ผูบ้ังคับบัญชาทีไ่ดรั้บรายงานกรณีทีส่งสยัวา่
มกีารฝ่าฝืนนโยบายตอ่ตา้นการตดิสนิบนของกูด๊เยยีรต์อ้งรายงานใหท้ีป่รกึษาท่ัวไปของบรษัิทกูด๊เยยีร ์
ไทร ์แอนด ์รับเบอรท์ราบถงึขอ้กลา่วอา้งนัน้โดยทันท ี บคุคลภายนอกใดๆ รวมถงึ แตไ่มจ่ ากัดเฉพาะ 
ตัวแทน ผูจั้ดจ าหน่าย ผูท้ าสญัญา และบคุคลภายนอกอืน่ๆ ทีท่ทีราบหรอืสงสยัวา่มกีารฝ่าฝืนนโยบาย
ของกูด๊เยยีร ์จะตอ้งแจง้ประเด็นตอ่ผูต้ดิตอ่ทีกู่ด๊เยยีรห์รอืสายดว่นจรรยาบรรณ  กูด๊เยยีรห์า้มไมใ่หม้กีาร
ตอบโตห้รอืพยายามตอบโตผู้ท้ีร่ายงานเบาะแสการฝ่าฝืนนโยบายโดยสจุรติไมว่า่ในรปูแบบใด  รายงาน
ทัง้หมดทีต่อบโตจ้ะไดรั้บการสอบสวน และผูท้ีพ่บวา่ไดโ้ตต้อบจะตอ้งถกูลงโทษทางวนัิยทีอ่าจรนุแรง
ถงึการยกเลกิสญัญาและรบิผลประโยชน ์
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