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ขอบเขต:   

นโยบายน้ีใชบ้งัคบักบัพนกังานทุกคนในสถานท่ีปฏิบติังานทุกแห่งของ TriMas Corporation (“TriMas”) 

และบริษทัยอ่ยของบริษทัดงักล่าว (รวมเรียกวา่ “บริษทั”)  นโยบายน้ียงัใชบ้งัคบักบักรรมการ เจา้หนา้ท่ี สมาชิกของคณะกรรมการ ผูถื้อหุ้น 

ผูร่้วมทุน และปัจเจกบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดทั้งหมดซ่ึงกระท าการให้หรือในนามของบริษทัอีกดว้ย  
บุคคลภายนอกทั้งหมดโดยรวมถึงผูจ้ดัจ  าหน่าย ตวัแทนจ าหน่าย ตวัแทน คนกลาง ท่ีปรึกษา นายหนา้ และคู่คา้ร่วมทุน (รวมเรียกว่า 
“บุคคลภายนอก”) จะตอ้งไดรั้บแจง้เก่ียวกบันโยบายน้ี 

และจะตอ้งยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายน้ีและกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริตท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมดว่าเป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนในการกระท าการใ
นนามของหรือโดยร่วมกนักบับริษทั 

 

วตัถุประสงค์:   
TriMas 

มีพนัธกิจในการรักษาไวซ่ึ้งสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมและในการด าเนินธุรกิจทั้งหมดโดยสอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการ
ต่อตา้นการทุจริตในทุกๆ ประเทศท่ีบริษทัด าเนินกิจการ โดยรวมถึงแต่มิไดจ้  ากดัแค่กฎหมายป้องกนัการทุจริตแห่งสหรัฐอเมริกา (“FCPA”) 

กฎหมายป้องกนัการทุจริตของเจา้หนา้ท่ีต่างประเทศแห่งแคนาดา กฎหมายต่อตา้นการให้สินบนแห่งสหราชอาณาจกัร ค.ศ. 2010 

กฎหมายอาญาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริตอ่ืนๆ ท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด 
 

นโยบาย:   
 

ก  ข้อก าหนดว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน 

 

1. ค านิยาม 

“ส่ิงมีมูลค่าใดๆ” จะหมายรวมถึงเงินสด บตัรก านลั ของก านลั ค าเสนอการจา้งงาน การให้การสนบัสนุนกิจกรรม สญัญากบัท่ีปรึกษา 
เงินบริจาคเพ่ือการกุศลท่ีกระท าข้ึนเม่ือไดรั้บการร้องขอโดยตรงหรือโดยออ้มหรือเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่เจา้หนา้ท่ีรัฐ 
ครอบครัวของเจา้หน้าท่ีรัฐ หรือเครือญาติอ่ืนๆ แมว้า่ไดใ้ห้เงินนั้นเพ่ือการกุศลโดยชอบดว้ยกฎหมายก็ตาม 

“การจ่ายเงิน” หมายถึง การจ่ายเงินหรือการชดใชเ้งินคืนให้ส าหรับบริการส่วนบุคคลและดา้นวิชาชีพ ม้ืออาหาร การเดินทาง 
เงินอุดหนุน การให้การสนบัสนุน การพบปะสนทนาดา้นวิชาชีพ บริการพฒันาผลิตภณัฑ ์บริการในรูปการให้ใชส่ิ้งของ (เช่น 

การใชเ้คร่ืองบิน) การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และค่าใชจ่้ายหรือการสนบัสนุนทางการตลาด ตลอดจนค่าสิทธิหรือการจ่ายเงินอ่ืนๆ 

เพื่อโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีบนัทึกเป็นเอกสารแลว้ 

“หน่วยงานภาครัฐ” หมายถึง วิสาหกิจ สถาบนั หน่วยงาน ฝ่ายงาน และหน่วยงานยอ่ยดา้นการพาณิชย ์ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆ 

ของภาครัฐท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของหรือควบคุมกิจการ 
(โดยไม่ค  านึงถึงว่ากิจการนั้นจะอยูใ่นกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในการควบคุมโดยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) 

“เจา้หนา้ท่ีรัฐ” จะหมายรวมถึง (1) เจา้หนา้ท่ีและพนกังานของหน่วยงานภาครัฐ (2) 

เจา้หนา้ท่ีและพนกังานขององคก์ารระหวา่งประเทศท่ีมิไดอ้ยูใ่นสงักดัของรัฐบาล (เช่น องคก์ารสหประชาชาติ ธนาคารโลก) (3) 
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บุคคลใดๆ ท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัสรรหรือวางแนวทางดา้นการใชจ่้ายเงินทุนของรัฐ 
โดยรวมถึงบุคคลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้ง ต าแหน่งเกียรติยศ หรือต าแหน่งให้ค  าปรึกษา และ (4) 

เจา้หนา้ท่ีในสงักดัพรรคการเมืองและผูส้มคัรชิงต าแหน่งในหน่วยงานภาครัฐ 

2.  ขอ้ตอ้งห้ามเก่ียวกบัการต่อตา้นการให้สินบน 

พนกังานทุกคนของบริษทั รวมทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในนามของบริษทั 

จะตอ้งไม่เสนอท่ีจะหรือให้ค  ามัน่วา่จะกระท าการจ่ายเงิน (โดยไม่ค  านึงถึงว่ามีการจ่ายเงินนั้นจริงหรือไม่ก็ตาม) หรือให้ส่ิงมีมูลค่าใดๆ 

ทั้งโดยตรงและโดยออ้มแก่บุคคลภายนอกอนัรวมถึงเจา้หนา้ท่ีรัฐเพ่ือประโยชน์ในการ (1) 

ช่วยเหลือบริษทัเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหรือรักษาไวซ่ึ้งขอ้ไดเ้ปรียบท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสมในทางธุรกิจไม่ว่าจะไดรั้บผลประโยชน์ใดๆ 

หรือไม่ก็ตาม หรือ (2) 

โนม้นา้วให้ผูรั้บกระท าการฝ่าฝืนบทบาทหนา้ท่ีอนัจงรักภกัดีของตนต่อนายจา้งของตนหรือมีแนวโนม้วา่ยงัผลเช่นนั้น   

 

การจ่ายเงินตอ้งห้ามหมายรวมโดยเฉพาะเจาะจงถึงกรณีดงัต่อไปน้ี คือ 
 

 การจ่ายเงินเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหรือพยายามเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้ไดเ้ปรียบท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 

อนัรวมถึงการตดัสินใจในการเลือกสรรบริษทัท่ีจะจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการใดๆ ให้ 
หรือท่ีจะท าให้บริษทัไดรั้บขอ้สญัญาท่ีมีบุริมสิทธิเพ่ิมเติม โดยรวมถึงแต่มิไดจ้  ากดัแค่การให้ขอ้มูลข่าวสารใดๆ 

ท่ีเป็นความลบั เป็นกรรมสิทธ์ิ หรือเป็นของคู่แข่ง ซ่ึงอาจจะท าให้บริษทัไดรั้บขอ้ไดเ้ปรียบท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสมได ้

 

 ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ขอ้ตกลงในการแบ่งปันผลก าไร หรือการจ่ายเงินท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสมอ่ืนๆ 

แก่บุคคลภายนอกเพ่ือให้กระท าการจ่ายเงินอยา่งไม่ถูกตอ้งเหมาะสมในนามของบริษทัอนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบายน้ี 

 

 ของก านลั สินน ้าใจ หรือรายการส่ิงของท่ีไม่ใช่เงินอ่ืนๆ 

อนัไม่ถูกตอ้งเหมาะสมซ่ึงมีมูลค่าเกินกวา่ขีดจ ากดัท่ีก าหนดไวใ้นแนวทางการเสนอสินน ้าใจแก่เจา้หนา้ท่ีต่างประเทศ 
(เอกสารแนบ ก) 

 

 การจ่ายเงินเพ่ือโนม้นา้วให้เกิดการกระท าหรือการตดัสินใจใดๆ 

ของเจา้หน้าท่ีรัฐในแง่ความสามารถตามต าแหน่งหนา้ท่ีทางราชการของตน 

 

 การจ่ายเงินเพ่ือโนม้นา้วให้เจา้หนา้ท่ีรัฐใชอ้  านาจของตนในทางมิชอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงผลตอบแทนส่วนบุคคล 

 

 การจ่ายเงินเพ่ือจูงใจให้เจา้หนา้ท่ีรัฐกระท าหรือละเวน้การกระท าใดๆ 

 

 การจ่ายเงินเพ่ือจูงใจให้เจา้หนา้ท่ีรัฐใชอิ้ทธิพลของตนกบัหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานยอ่ยของรัฐเพ่ือให้ส่งผลกระทบหรือมีอิท
ธิพลต่อการกระท าหรือการตดัสินใจใดๆ ของรัฐบาลหรือหน่วยงานยอ่ยภาครัฐ 
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 การจ่ายเงินท่ีกระท านอกเหนือแนวทางปฏิบติัตามปกติในทางธุรกิจเพ่ือยงัผลในการกระท าของเจา้หนา้ท่ีรัฐ โดยท่ี 

“การจ่ายเงินค่าอ านวยความสะดวก” จะสามารถกระท าไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบโดยชดัแจง้จากฝ่ายกฎหมายเท่านั้น 

 

 ของก านลัหรือความบนัเทิงท่ีจดัให้แก่เจา้หนา้ท่ีรัฐดา้นกฎระเบียบ ดา้นศุลกากร 
หรือในสงักดัอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ีเพ่ือเป็นส่ิงจูงใจให้กระท าหรืองดเวน้การกระท าเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่บริษทั  

 

 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของเจา้หนา้ท่ีรัฐดา้นกฎระเบียบ ดา้นศุลกากร หรือในสงักดัอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี 

เวน้เสียแต่วา่จะไดรั้บความเห็นชอบล่วงหนา้โดยชดัแจง้จากฝ่ายกฎหมายเพ่ือเหตุจ าเป็นทางธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมาย อาทิเช่น 

การตรวจสอบสถานท่ีประกอบธุรกิจของบริษทัตามระเบียบ 

 

 เงินสนบัสนุนทางการเมือง  
 

 ค่าใชจ่้ายทางการส่งเสริมการขายหรือการตลาดซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางการเสนอสินน ้าใจแก่เจา้หนา้ท่ีต่างประเทศดงัท่ีแน
บมาในเอกสารแนบ ก 
 

ข  ข้อก าหนดเกีย่วกบัหนังสือส าคญัและระเบียนข้อมูล 
 

ในฐานะท่ีเป็นผูอ้อกหลกัทรัพยข์องสหรัฐอเมริกา บริษทัจะตอ้งจดัท าและเก็บรักษาหนงัสือส าคญั ระเบียนขอ้มูล 
และบญัชีซ่ึงแสดงรายการธุรกรรมและสินทรัพยข์องบริษทัโดยให้รายละเอียดท่ีสมเหตุสมผล ถูกตอ้งแม่นย  า และเป็นธรรม  

บริษทัจะตอ้งรักษาไวซ่ึ้งระบบท่ีเพียงพอในการควบคุมทางบญัชีภายใน  จะไม่มีบญัชีใดเลยท่ีเก็บไว ้“นอกบญัชีรายการ” 

เพื่ออ านวยความสะดวกหรือปกปิดการจ่ายเงินท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม  ค่าใชจ่้าย ของก านลั รายการส่ิงของเพ่ือการศึกษา สินน ้าใจ 
เงินบริจาคเพ่ือการกุศลทั้งหมด และการจ่ายเงินอ่ืนๆ ทั้งหมดจะตอ้งไดรั้บการรายงานและเก็บบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและน่าเช่ือถือ  
ระเบียนขอ้มูลทางบญัชี รายงานค่าใชจ่้าย ใบแจง้หน้ี ใบส าคญั และระเบียนขอ้มูลอ่ืนๆ 

ทั้งหมดในทางธุรกิจจะตอ้งไดรั้บการกรอกอยา่งถูกตอ้งแม่นย  าและครบถว้นสมบูรณ์ เก็บรักษาไวอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

ตลอดจนรายงานและเก็บบนัทึกไวอ้ยา่งน่าเช่ือถือโดยสมควรแก่เวลา  เงินทุน บญัชี สินทรัพย ์
หรือการจ่ายเงินท่ีไม่เปิดเผยหรือไม่ไดล้งบนัทึกจะตอ้งไม่ไดรั้บการจดัท าข้ึนหรือเก็บรักษาไวไ้ม่วา่จะเพ่ือวตัถุประสงคใ์ดก็ตาม  

ห้ามมิให้มีการหลีกเล่ียงหรือหลบเล่ียงหรือมีความพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงหรือหลบเล่ียงระเบียบควบคุมของบริษทั 

 

ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกลงทางธุรกิจกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐและเก่ียวขอ้งกบัรายการธุรกรรมอ่ืนๆ ระหวา่งประเทศท่ีระบุไวใ้นนโยบายน้ี 

พนกังานจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบท่ีก าหนดไวท้ั้งหมดจากฝ่ายกฎหมายและจากหน่วยงานภาครัฐดว้ยในกรณีท่ีเหมาะสม 

ก่อนท่ีจะจ่ายเงินหรือให้อ  านาจในการจ่ายเงินแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐ 
พนกังานหรือตวัแทนของบริษทัควรจะแน่ใจวา่ไม่มีส่วนใดของการจ่ายเงินดงักล่าวท่ีกระท าข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคใ์ดๆ 

นอกเหนือจากท่ีไดอ้ธิบายไวอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์และถูกตอ้งแม่นย  าในหนงัสือส าคญัและระเบียนขอ้มูลของบริษทั  

จะตอ้งไม่ใชเ้งินทุนส่วนตวัเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงส่ิงตอ้งห้ามดงัท่ีระบุไวใ้นนโยบายของบริษทั 
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ค  ข้อก าหนดในการเลือกสรรบุคคลภายนอก 
 

ในหลายๆ สถานการณ์ การใชต้วัแทนจ าหน่าย ท่ีปรึกษา ผูจ้ดัจ  าหน่าย 
หรือคู่คา้ร่วมทุนเป็นองคป์ระกอบส าคญัยิง่ส าหรับการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ กล่าวโดยทัว่ไป 

ตวัแทนหมายถึงบุคคลท่ีมีพนัธะหนา้ท่ีโดยเฉพาะเจาะจงเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการไดม้าซ่ึงหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ ดงัท่ีอธิบายไวข้า้งตน้ 

การจ่ายเงินท่ีกระท าโดยตวัแทนหรือคนกลางในนามของบริษทัจะถือวา่เป็นการจ่ายเงินภายใตข้อ้ก าหนดการต่อตา้นการให้สินบน   

ตวัแทนระดบัทอ้งถ่ินจะไดรั้บคดัเลือกและวา่จา้งในส่วนหน่ึงตามความรู้เก่ียวกบัและความสามารถในการเขา้ถึงบุคคลในตลาดท่ีเก่ียวขอ้งและตามคว
ามสามารถของบุคคลเหล่านั้นท่ีจะมีส่วนท าให้ความพยายามในการพฒันาส าเร็จผลลุล่วงลงได ้
ดว้ยเหตุผลน้ีเองและเน่ืองจากอาจถือวา่การจ่ายเงินท่ีกระท าต่อตวัแทนระดบัทอ้งถ่ินนั้นมีนยัส าคญั 

จึงจ าเป็นตอ้งระวงัในประเด็นการน าไปใชใ้นทางท่ีไม่ถูกตอ้งซ่ึงอาจเกิดข้ึนได ้
บริษทัควรระมดัระวงัในการหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลภายนอกซ่ึงอาจน าไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจริตแ
ละนโยบายน้ี ตวัอยา่งเช่น 

การไม่ว่าจา้งตวัแทนหรือท่ีปรึกษาจะเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดีเสียกวา่การด าเนินธุรกิจโดยอาศยัการจ่ายเงินท่ีน่าสงสยัแก่บุคคลภายนอก  

 

ดว้ยเหตุน้ี ก่อนท่ีจะวา่จา้งตวัแทน ผูแ้ทน ท่ีปรึกษา หรือผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกคนใดๆ หรือก่อนท่ีจะเขา้เป็นผูร่้วมทุน (รวมเรียกวา่ 
“ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอก”) 

ซ่ึงกระท าการในนามของบริษทัในประเด็นเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภาครัฐต่างประเทศและการพฒันาหรือการรักษาธุรกิจระหวา่งประเทศนั้น 

บริษทัจึงจะตอ้งด าเนินการโดยใชก้ารสอบทานทางธุรกิจอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

และจะตอ้งไดรั้บหลกัประกนับางประการวา่ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกเหล่านั้นจะกระท าการโดยสอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบั 

 

การสอบทานทางธุรกิจดงักล่าวควรจะรวมถึงประเด็นดงัต่อไปน้ีในกรณีท่ีน ามาใชไ้ด ้คือ 
 

•  การตรวจสอบแหล่งขอ้มูลสาธารณะโดยรวมถึงรายงานข่าวแจกฉบบัเผยแพร่ใดๆ ในประเด็นเก่ียวกบัตวัแทน 

นกัการทูตดา้นการคา้ ณ สถานทูตต่างประเทศในประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

และ/หรือเจา้หนา้ท่ีทหารส่วนส านกังานของประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ณ 

กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและกระทรวงพาณิชยแ์ห่งสหรัฐอเมริกา 
 

•  การตรวจสอบกบัแหล่งขอ้มูลอา้งอิงซ่ึงผูรั้บจา้งท่ีอาจเป็นบุคคลภายนอกเป็นผูจ้ดัหาให้ 
 

• การสมัภาษณ์ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอก 

 

•  การขอรับขอ้มูลข่าวสารจากสถาบนัต่างๆ (ธนาคาร บริษทับญัชี นกักฎหมาย) 
ในประเทศท่ีด าเนินกิจการของบุคคลภายนอกนั้น 
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ควรจะมีการเก็บรักษาแฟ้มเอกสารไวโ้ดยบนัทึกเก่ียวกบัความพยายามในการสอบทานทางธุรกิจท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ไวเ้ป็นเอกสารในประเด็
นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการว่าจา้งผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกแต่ละรายและทุกราย  
ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกทั้งหมดจะตอ้งไดรั้บการระบุและเลือกสรรตามเกณฑก์ารประเมินเชิงวตัถุวิสยัและเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น 

คู่คา้ควรจะไดรั้บการเลือกสรรตามเกณฑค์วามสามารถทางการคา้และทางเทคนิคท่ีสามารถระบุได ้
และมิไดรั้บการเลือกสรรเพราะวา่ผูรั้บจา้งนั้นเป็นเครือญาติของเจา้หนา้ท่ีรัฐคนส าคญั 

จะตอ้งมีการจดัท าหนงัสือขอ้ตกลงก่อนท่ีจะด าเนินธุรกิจกบัผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกคนใดๆ 

ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากฝ่ายกฎหมายของบริษทั 

แมว้า่ขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงดงักล่าวอาจจะแตกต่างกนัไปตามความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่สญัญา รายการธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเขตอ านาจศาลระดบัทอ้งถ่ิน 

แต่หนงัสือขอ้ตกลงแต่ละฉบบัจะตอ้งแนบและรวมขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัทางธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมท่ีประกอบอ
ยูใ่นเอกสารแนบ ข ของนโยบายน้ีเขา้ไวด้ว้ย และผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกแต่ละรายจะตอ้งลงนามยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามดุจเดียวกนัน้ี 

 

เอกสารแนบ ค 
ของนโยบายน้ีจะเป็นรายการแสดงหวัขอ้เนน้ย  ้าพิเศษท่ีจะตอ้งตระหนกัถึงเม่ือวา่จา้งและท าธุรกิจกบัผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอก 

การมีหวัขอ้เนน้ย  ้าพิเศษใดๆ เหล่าน้ีปรากฏอยูค่วรจะไดรั้บความใส่ใจเป็นพิเศษจากฝ่ายกฎหมาย  
บริษทัไม่ควรวา่จา้งหรือท าธุรกิจกบัผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกคนใดๆ ซ่ึงมีหวัขอ้เนน้ย  ้าพิเศษใดๆ 

ท่ีแสดงรายการไวป้รากฏอยูโ่ดยไม่ไดรั้บการพิจารณาทบทวนทางกฎหมายและไดรั้บหนงัสือเห็นชอบจากฝ่ายกฎหมายของบริษทั 

 

ง  ข้อก าหนดของกฎหมายระดบัท้องถิ่น 

 

หากกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัระดบัทอ้งถ่ินในประเทศหรือภูมิภาคท่ีเฉพาะเจาะจงมีเง่ือนไขจ ากดักวา่นโยบายน้ี 

หรือจ าเป็นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากภาครัฐต่อรายการธุรกรรมนั้นแลว้ 
บริษทัและตวัแทนของบริษทัท่ีด าเนินกิจการในประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ 

จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีมีเง่ือนไขจ ากดักวา่อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

 

หน้าที่รับผดิชอบในการรายงาน 

เจา้หนา้ท่ี พนกังาน 

และตวัแทนแต่ละคนของบริษทัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบส่วนตนในการให้หลกัประกนัวา่ไดป้ฏิบติัอยา่งสอดคลอ้งกบันโยบายน้ีโดยเคร่งครัด 

เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานคนใดๆ ผูซ่ึ้งสงสยัหรือตระหนกัถึงการฝ่าฝืนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตใดๆ 

จะตอ้งรายงานเหตุฝ่าฝืนนั้นต่อผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงจะช้ีแนะฝ่ายกฎหมายในทนัที  ในทางเลือกหน่ึง ขอ้ค าถามหรือขอ้กงัวลต่างๆ 

สามารถส่ือสารผา่นทางสายด่วนโทรฟรีหรือผา่นทางเวบ็ไซตส์ายด่วนไดท่ี้ www.tnwinc.com/trimascorp  

รายงานเหล่าน้ีอาจจะกระท าข้ึนโดยไม่เปิดเผยตวัตนไดห้ากกฎหมายระดบัทอ้งถ่ินอนุญาตให้ปฏิบติัเช่นนั้น 

 

http://www.tnwinc.com/trimascorp


 

 

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช:้ 

1 กรกฎาคม 2011 

วนัท่ีแกไ้ขคร้ังล่าสุด: 
1 มิถุนายน 2011  

อนุมติัโดย: 
ฝ่ายบริหารอาวุโสในคณะกรรมการฝ่ายดูแลปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

หนา้ 6 จากทั้งหมด 6 หนา้ 

ช่ือเอกสาร: นโยบายสากลวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริต 

 

รายงานดงักล่าวทั้งหมดจะถือเป็นความลบัและใชเ้ฉพาะเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัการแกไ้ขปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงซ่ึงไดรั้บรายงานเท่านั้น  

รายงานดงักล่าวจะใชร่้วมกนัระหวา่งฝ่ายบริหารของ TriMas กบัปัจเจกบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตตามเกณฑค์วามจ าเป็นตอ้งทราบ  

หากมิไดก้ระท าดว้ยใจไม่สุจริต พนกังานของบริษทัจะไม่ตกอยูภ่ายใตก้ารปฏิบติัตอบโตใ้ดๆ เม่ือรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการฝ่าฝืนท่ีอาจเกิดข้ึนได ้  

การตรวจสอบและการตรวจติดตาม 

TriMas จะตรวจสอบและตรวจติดตามความสอดคลอ้งกบันโยบายน้ีอยูเ่ป็นระยะๆ 

ผา่นการประเมินความสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริตท่ีเป็นไปตามก าหนดการรวมทั้งโดยสุ่ม 

ตลอดจนผา่นโครงการริเร่ิมในการตรวจติดตามอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก  
พนกังานทั้งหมดของบริษทัจะตอ้งด าเนินการพิสูจน์รับรองการปฏิบติัตามนโยบายอยูเ่ป็นระยๆ 

รวมทั้งเขา้ร่วมและเขา้รับการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตจนส าเร็จหลกัสูตร 

 

บทลงโทษและผลที่เกดิขึน้ตามมา 

พนกังานแต่ละคนของบริษทัจะมีหนา้ท่ีรับผิดชอบและมีส่วนรับผิดชอบในการยดึถือปฏิบติัตามนโยบายน้ี  

การฝ่าฝืนนโยบายสากลวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริตน้ีอาจส่งผลให้ TriMas 

และพนกังานแต่ละคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัไดรั้บโทษทางอาญาและทางแพง่โดยรวมถึงการตอ้งโทษจ าคุกและโทษทางการเงินท่ีร้ายแรงประกา
รอ่ืนๆ  บริษทัจะไม่สามารถชดใชเ้งินคืนให้ไดใ้นกรณีของค่าปรับท่ีเรียกเก็บจากปัจเจกบุคคล  
 

นอกเหนือจากโทษทางแพง่และทางอาญาแลว้ 
บุคคลหรือบริษทัท่ีพบวา่กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริตอาจจะยงัถูกกนัให้ออกจากการด าเนินธุรกิจกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียว
ขอ้งโดยเพิกถอนใบอนุญาตการส่งออกอีกดว้ย 
 

พนกังานท่ีพบวา่กระท าการฝ่าฝืนนโยบายน้ีจะตกอยูภ่ายใตก้ารด าเนินการทางวินยัในระดบัขั้นสูงถึงและรวมทั้งการเลิกจา้งงาน 

 

หากคุณมีขอ้ค  าถามหรือปัญหาเก่ียวกบันโยบายสากลวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริตน้ี คุณสามารถติดต่อฝ่ายกฎหมายของบริษทัไดท่ี้ 

 

TriMas Corporation 

General Counsel 

39400 Woodward Avenue, Ste 130 

Bloomfield Hills, MI 48304 

โทรศพัท:์ (248) 631-5497 

โทรสาร: (248) 631-541 



 

เอกสารแนบ ก 
แนวทางการเสนอสินน ้าใจแก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ 

 

สินน ้าใจท่ีเสนอให้ในนามของ TriMas Corporation และ/หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัดงักล่าว (รวมเรียกวา่ “TriMas” หรือ 
“บริษทั”) จะตอ้งเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัธุรกิจของบริษทั กล่าวคือ การขายผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั 

หรือมิเช่นนั้นก็เก่ียวขอ้งโดยตรงในการสนบัสนุนผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั สินน ้าใจในทุกๆ กรณีจะตอ้งอยูใ่นจ านวนท่ีสมเหตุสมผล 
จะตอ้งเสนอให้ดว้ยความสุจริตใจเท่านั้นโดยเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการขาย การสาธิต หรือการอธิบายเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทั 

หรือโดยเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการหรือผลการด าเนินการตามสญัญากบัรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างประเทศ 
และจะตอ้งเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายภายใตก้ฎหมายระดบัทอ้งถ่ินท่ีใชบ้งัคบั ไม่มีกรณีใดเลยท่ีสินน ้าใจใดๆ 

จะเสนอให้หรือจดัให้เพ่ือเป็นการตอบแทนการสนบัสนุนช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ใดๆ ต่อบริษทั  

แมแ้ต่สินน ้าใจท่ีไดรั้บอนุญาตก็อาจจะก่อให้เกิดความไม่เหมาะสมไดห้ากมีการเสนอให้บ่อยคร้ังโดยเก่ียวขอ้งกบัปัจเจกบุคคลเดียวกนัหรือกบัเจา้หน้
าท่ีต่างประเทศมากกวา่หน่ึงคนเพ่ือวตัถุประสงคป์ระการเดียวกนั   

 

การตรวจเยีย่มโรงงาน 

 

หากมิไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในแนวทางเหล่าน้ี 

ในกรณีการตรวจเยี่ยมโรงงานหรือการด าเนินการท่ีคลา้ยคลึงกนัโดยเจา้หน้าท่ีหรือพนกังานภาครัฐต่างประเทศซ่ึงจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัในประเ
ด็นการจ่ายค่าโดยสารเคร่ืองบินหรือค่าใชจ่้ายในการเดินทางส าหรับเจา้หนา้ท่ีประเภทดงักล่าว 
บริษทัจะตอ้งส่งเอกสารแจง้เชิญและ/หรือแผนการเดินทางไปให้เจา้หนา้ท่ีต่างประเทศดงักล่าว ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นทราบ 

ท าให้สามารถปรึกษาหารือกบัผูบ้งัคบับญัชาได ้และท าให้เจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นมีทางเลือกท่ีจะปฏิเสธเสียก็ได ้
บริษทัยงัจะตอ้งไดรั้บหนงัสือให้ความเห็นชอบหรือการยนืยนัล่วงหนา้จากผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตของผูรั้บเชิญนั้นอีกดว้ย 
หรือจะตอ้งจดัเตรียมรายงานส านวนการสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีน้ีดว้ย 
หากในทางปฏิบติัแลว้การด าเนินการน้ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บเชิญระดบัอาวุโส 

ฝ่ายกฎหมายจะตอ้งไดรั้บหนงัสือลงความเห็นตามกฎหมายจากท่ีปรึกษาในประเทศซ่ึงดูแลจดัการสถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจงในการตรวจเยีย่มน้ีเป็น
การเฉพาะ ในกรณีของการตรวจเยีย่มโรงงานซ่ึงมีขอ้ก าหนดเป็นการเฉพาะเจาะจงตามขอ้ความในสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ภาครัฐต่างประเทศ 
ไม่จ  าเป็นตอ้งใชห้นงัสือให้ความเห็นชอบหรือการยนืยนัล่วงหนา้จากผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตของผูไ้ดรั้บเชิญนั้น 

แต่ค่าสินน ้าใจทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจเยีย่มใดๆ ดงักล่าวจะตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของแนวทางเหล่าน้ี  

 

ไม่มีกรณีใดเลยท่ีการจ่ายเงินหรือการชดใชเ้งินคืนให้จะกระท าไดโ้ดยตรงแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นปัจเจกบุคคลซ่ึงท าให้เกิดค่าใชจ่้ายน้ีข้ึน 

การจ่ายเงินหรือการชดใชเ้งินคืนให้ดงักล่าวจะตอ้งกระท าต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างประเทศท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยการโอนเงินผ่านบญัชีไปยงับญัชี
ซ่ึงรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศนั้นๆ เป็นผูถื้ออยู ่  หากการจ่ายเงินโดยการโอนเงินผา่นบญัชีไม่สามารถกระท าได ้
การจ่ายเงินนั้นอาจจะกระท าโดยให้เป็นเช็ค  หากการจ่ายเงินโดยให้เป็นเช็คนั้นไม่สามารถกระท าได ้
การจ่ายเงินดงักล่าวจะตอ้งกระท าโดยให้เป็นเงินสดเท่านั้น 

ทั้งน้ีโดยไดรั้บความเห็นชอบล่วงหนา้จากเจา้หน้าท่ีดา้นการเงินหรือผูด้  ารงต าแหน่งท่ีเทียบเท่ากนัในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
การจ่ายเงินทั้งหมดจะตอ้งไดรั้บการบนัทึกไวเ้ป็นเอกสารอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และจะตอ้งระบุผูรั้บเงินและเหตุผลในการจ่ายเงินนั้นไว ้
รวมถึงตอ้งมีตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงินดว้ย 
 

ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วข้องกบัหน้าที่ใช้งานพเิศษ 

 



 

อาหารวา่ง ม้ืออาหาร หรือของท่ีระลึกท่ีมีมูลค่าสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางเหล่าน้ีซ่ึงจดัหาให้โดยเก่ียวขอ้งกบังานแสดงสินคา้ 
การประชุมสมาคม หนา้ท่ีใชง้านในทางราชการของภาครัฐ หรือหนา้ท่ีใชง้านในทางพิธีการ เป็นท่ีระลึก หรือเพื่อเฉลิมฉลอง อาทิเช่น 

การน าออกแสดงคร้ังแรก การจดัส่ง หรือการสาธิตเก่ียวกบัเคร่ืองบิน จะเป็นส่ิงท่ีอนุญาตให้กระท าได ้
ส าหรับกิจกรรมหรือโอกาสดงักล่าวซ่ึงมีการเชิญเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานภาครัฐต่างประเทศตั้งแต่สามประเทศข้ึนไป 

จะไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้วามเห็นของท่ีปรึกษาในประเทศเก่ียวกบัการเขา้มีส่วนร่วมของเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานภาครัฐต่างประเทศเหล่านั้น 

โดยมีขอ้แมว้า่อาหารว่าง ม้ืออาหาร หรือของท่ีระลึกท่ีจะเสนอให้นั้นตอ้งมีมูลค่าสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางเหล่าน้ีโดยเคร่งครัดอีกดว้ย 
รวมทั้งจะตอ้งไม่เสนอให้อยา่งไม่ถูกตอ้งเหมาะสมเพ่ือโนม้นา้วการตดัสินใจประการใดๆ ในทางราชการ อยา่งไรก็ตาม 

จะตอ้งแจง้เก่ียวกบักิจกรรมดงักล่าวให้ทราบโดยท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อฝ่ายกฎหมายเป็นเวลาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนจะมีกิจกรรมดงักล่าว 
โดยทัว่ไปแลว้การแจง้ให้ทราบน้ีจะตอ้งให้ค  าอธิบายเก่ียวกบักิจกรรมนั้น ตน้ทุนต่อหน่ึงบุคคลส าหรับอาหารวา่ง ม้ืออาหาร 
และของท่ีระลึกท่ีเสนอให้ และแง่มุมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งของกิจกรรมดงักล่าว 
 

ไม่อนุญาตให้มอบของก านัลในรูปเงนิสดแก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศไม่วา่ภายใต้สถานการณ์ใดๆ    
การจ่ายเงินเบ้ียเล้ียงรายวนัก็เป็นส่ิงตอ้งห้ามในท านองเดียวกนั 

ทั้งน้ียกเวน้ในกรณีท่ีระบุไวโ้ดยชดัแจง้ในหนงัสือสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ภาครัฐต่างประเทศ ในกรณีดงักล่าว 
เงินเบ้ียเล้ียงรายวนัจะตอ้งจ่ายให้ในลกัษณะท่ีเคร่งครัดโดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญา 
การจ่ายเงินดงักล่าวควรจะกระท าโดยการโอนเงินผา่นบญัชีไปยงับญัชีท่ีก าหนดของรัฐบาลหรือหน่วยงานในประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นๆ ตั้งอยู ่ 
หากการจ่ายเงินโดยการโอนเงินผา่นบญัชีไม่สามารถกระท าได ้การจ่ายเงินนั้นอาจจะกระท าโดยให้เป็นเช็ค  
หากการจ่ายเงินโดยให้เป็นเช็คนั้นไม่สามารถกระท าได ้การจ่ายเงินดงักล่าวจะตอ้งกระท าโดยให้เป็นเงินสดเท่านั้น 

ทั้งน้ีโดยไดรั้บความเห็นชอบล่วงหนา้จากเจา้หน้าท่ีดา้นการเงินหรือผูด้  ารงต าแหน่งท่ีเทียบเท่ากนัในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
การจ่ายเงินเบ้ียเล้ียงรายวนัใดๆ ดงักล่าวจะตอ้งมีการบนัทึกไวเ้ป็นเอกสารอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

และจะตอ้งระบุช่ือผูรั้บและลกัษณะของการจ่ายเงินนั้นโดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาดงักล่าว 
 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
 

หากมิไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในแนวทางเหล่าน้ี 

แบบจ าลองหรือรูปภาพของผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเล็กนอ้ยหรือไม่มีมูลค่าในตวัซ่ึงมีตราสญัลกัษณ์ของบริษทัปรากฏอยู ่หรือรายการส่ิงของอ่ืนๆ 

ท่ีมีมูลค่านอ้ย (ไม่มีกรณีใดเลยท่ีมีมูลค่ามากกวา่ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

จะไดรั้บอนุญาตให้แจกจ่ายเพ่ือการโฆษณาหรือเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการให้เป็นของท่ีระลึกได ้ของก านลัท่ีมีมูลค่ามากกวา่ 100 

ดอลลาร์จะตอ้งไดรั้บหนงัสือให้ความเห็นชอบล่วงหนา้จากฝ่ายกฎหมายก่อน ในกรณีใดก็ตามท่ีเหมาะสม 

ของก านลัควรจะมอบให้แก่องคก์รของลูกคา้แต่ไม่ให้แก่ปัจเจกบุคคล 
 

การใชเ้คร่ืองบินของบริษทัเพ่ือการคมนาคมของเจา้หนา้ท่ีต่างประเทศเป็นการกระท าตอ้งห้าม เวน้เสียแต่วา่จะไดรั้บหนงัสืออนุญาตจากฝ่ายกฎหมาย 
การคมนาคมในกรณีอ่ืนๆ อาจจะไดรั้บความเห็นชอบหลงัจากการพิจารณาทบทวนทางกฎหมายเป็นรายกรณีไป  

 

บริษทัก าหนดให้ตอ้งไดรั้บหนงัสือให้ความเห็นชอบล่วงหนา้จากฝ่ายกฎหมายส าหรับสินน ้าใจใดๆ ท่ีเสนอให้ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางเหล่าน้ี 

หรือหากมีการเสนอสินน ้าใจนั้นแก่ปัจเจกบุคคลใดๆ ท่ีติดตามมาดว้ย โดยรวมถึงแต่มิไดจ้  ากดัแค่คู่สมรสและ/หรือบุตรของเจา้หนา้ท่ีต่างประเทศ 
  



 

เอกสารแนบ ข 

ข้อก าหนดและเงือ่นไขในหลกัปฏิบัติทางธุรกจิที่ถูกต้องตามหลกัจริยธรรม 

 

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีจะตอ้งแนบมากบัและรวมอยูใ่นหนงัสือขอ้ตกลงทุกฉบบัระหวา่งบริษทักบัตวัแทนจ าหน่าย ผูแ้ทน ท่ีปรึกษา 
ผูจ้ดัจ  าหน่าย หรือคู่คา้ธุรกิจร่วมทุนใดๆ (รวมเรียกวา่ “ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอก”) ผูซ่ึ้งกระท าการในนามของ TriMas Corporation 

หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัดงักล่าว (รวมเรียกวา่ “TriMas” หรือ “บริษทั”) 

ในประเด็นเก่ียวกบัการพฒันาและการรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจระหว่างประเทศ 
และจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกคนใดๆ ดงักล่าว 
 

1. ดว้ยหนงัสือฉบบัน้ี ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกไดแ้ถลงและรับรองดงัน้ี คือ 
 

ก  ในการด าเนินหนา้ท่ีรับผิดชอบของตนภายใตข้อ้ตกลงน้ี ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกและเจา้ของ คู่คา้ เจา้หนา้ท่ี กรรมการ 
พนกังาน หรือตวัแทนของผูรั้บจา้งดงักล่าวจะไม่ยอมรับและจะไม่จ่าย เสนอ ให้ค  ามัน่ 

หรือให้อ  านาจในการจ่ายเงินหรือส่ิงมีมูลค่าใดๆ แก่เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานใดๆ ของรัฐ 
หรือพรรคการเมืองหรือผูล้งสมคัรชิงต าแหน่งทางการเมืองใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้ม 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการโนม้น้าวการกระท าหรือการตดัสินใจของเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ 
 

ข  เจา้ของ คู่คา้ กรรมการ เจา้หนา้ท่ี ผูถื้อหุ้น ตวัการ พนกังาน หรือตวัแทนคนใดของผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกจะไม่จ่าย 
เสนอ ให้ค  ามัน่ หรือให้อ  านาจในการจ่ายเงินหรือส่ิงมีมูลค่าใดๆ แก่องคก์รอ่ืน บริษทัอ่ืน หรือนิติบุคคลอ่ืน 

ไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยออ้ม เพื่อวตัถุประสงคใ์นการไดม้าซ่ึงขอ้ไดเ้ปรียบส าหรับ TriMas โดยไม่เป็นธรรม 

 

ค  เจา้ของ คู่คา้ กรรมการ เจา้หนา้ท่ี ตวัการ พนกังาน 

หรือตวัแทนคนใดของผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกไม่เคยตอ้งโทษความผิดฐานใดๆ ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการฉ้อโกง การทุจริต 
หรือความเส่ือมทรามทางจริยธรรม 

 

ง  เจา้ของ คู่คา้ กรรมการ เจา้หนา้ท่ี ตวัการ พนกังาน หรือตวัแทนของผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอก หรือของบริษทัใดๆ 

ในเครือของผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอก 

ไม่ไดห้รือจะไม่กลายมาเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานของรัฐในระหวา่งก าหนดเวลาของขอ้ตกลงน้ีโดยไม่ไดรั้บหนงัสือให้ความเห็
นชอบล่วงหนา้จากบริษทั 

 

จ  สิทธิหรือขอ้ผกูพนัของหรือบริการท่ีจะจดัให้โดยผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกภายใตข้อ้ตกลงน้ีจะไม่มอบหมาย ถ่ายโอน 

หรือท าสญัญาจา้งช่วงแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ไดรั้บหนงัสือแสดงความยนิยอมล่วงหนา้จากบริษทั 

 
ฉ  ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกไม่ไดรั้บการข้ึนทะเบียนโดยหน่วยงานใดๆ ของรัฐวา่ถูกตดัสิทธ์ิ ระงบัสิทธ์ิ 

หรือยืน่เสนอให้ถูกระงบัสิทธ์ิหรือถูกตดัสิทธ์ิ 
 

 

2.  หากมิไดต้กลงกนัเป็นอยา่งอ่ืนโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 
การจ่ายเงินทั้งหมดอนัเน่ืองมาจากผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกภายใตข้อ้ตกลงน้ีจะตอ้งกระท าโดยการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคารไปยงับญั
ชีธนาคารของผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกตามธนาคารท่ีก าหนดไวใ้นประเทศท่ีผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกอาศยัอยูห่รือให้บริการ 
 



 

3.  หากมิไดต้กลงกนัเป็นอยา่งอ่ืนโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 
การจ่ายเงินทั้งหมดท่ีกระท าโดยผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกในนามของบริษทัจะกระท าโดยผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกเพ่ือจ่ายไปยงับั
ญชีธนาคารท่ีก าหนดในประเทศท่ีการด าเนินการดงักล่าวเกิดข้ึน 

การจ่ายเงินจะตอ้งไม่กระท าโดยผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกในนามของบริษทัโดยจ่ายเป็นเงินสดหรือโดยให้เป็นเช็ค 
 

4. 

 ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกจะตอ้งเก็บรักษาหนงัสือส าคญัและระเบียนขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  าเก่ียวกบัรายการธุรกรรมทั้งหม
ดท่ีกระท าข้ึนในนามของบริษทั โดยรวมถึงจ านวนเงินและวตัถุประสงคข์องธุรกรรมแต่ละรายการดว้ย 
 

5. 

 ในกรณีท่ีบริษทัมีเหตุผลท่ีจะเช่ือไดว้า่การฝ่าฝืนขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในหลกัปฏิบติัทางธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมไดเ้
กิดข้ึนหรืออาจจะไดเ้กิดข้ึน 

บริษทัจะมีสิทธิโดยชอบในการตรวจสอบผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกดงักล่าวเพ่ือท่ีจะให้ตนเองพึงพอใจวา่มิไดมี้เหตุฝ่าฝืนใดๆ เกิดข้ึน 

เม่ือไดรั้บการร้องขอจากผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอก 

บริษทัจะตอ้งเลือกสรรบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระให้มาด าเนินการตรวจสอบเพื่อให้การรับรองแก่บริษทัวา่เหตุฝ่าฝืนใดๆ 

ไม่ไดเ้กิดข้ึนหรือจะไม่เกิดข้ึน ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกจะตอ้งให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีในการตรวจสอบใดๆ 

ท่ีด าเนินการโดยหรือในนามของบริษทั 

 

6. ไม่มีกรณีใดเลยท่ีบริษทัจ าตอ้งมีขอ้ผกูพนัใดๆ ภายใตข้อ้ตกลงน้ีต่อการกระท าการใดๆ หรือการละเลยท่ีจะกระท าการใดๆ 

ซ่ึงบริษทัเช่ือโดยสุจริตใจว่าอาจท าให้บริษทัตกอยูใ่นสภาพฝ่าฝืนกฎหมาย โดยรวมถึงกฎหมายว่าดว้ยการต่อตา้นการให้สินบนท่ีเก่ียวขอ้ง 
อาทิเช่น กฎหมายป้องกนัการทุจริตแห่งสหรัฐอเมริกา และกฎหมายต่อตา้นการให้สินบนแห่งสหราชอาณาจกัร ค.ศ. 2010 

 

   



 

เอกสารแนบ ค 

หัวข้อเน้นย า้พิเศษในการใช้ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก 
 

มีหวัขอ้เนน้ย  ้าพิเศษจ านวนหน่ึงท่ีพึงตระหนกัถึงเม่ือวา่จา้งหรือด าเนินธุรกิจกบัตวัแทน ท่ีปรึกษา ผูแ้ทน ผูจ้ดัจ  าหน่าย 
หรือคู่คา้ธุรกิจร่วมทุนท่ีเป็นบุคคลภายนอก (รวมเรียกว่า “ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอก”) โดยรวมถึงกรณีดงัต่อไปน้ี คือ 
 

•  ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกเตม็ใจท่ีจะให้ขอ้มูลนอ้ยกวา่ท่ีร้องขอในระหว่างกระบวนการสอบทานทางธุรกิจ 
 

•  ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกมีช่ือเสียงท่ีน่าสงสยัในประชาคมธุรกิจ 
 

•  ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอก หรือกรรมการ ผูถื้อหุ้น หรือพนกังานของผูรั้บจา้งดงักล่าวมีครอบครัวหรือธุรกิจท่ีผกูโยงกบัเจา้หน้าท่ีรัฐ 
 

•  ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกไดรั้บการแนะน าให้วา่จา้งจากลูกคา้ภาครัฐต่างประเทศ 
 

•  ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกยนืกรานวา่ไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลระบุตวัตนของตน 

 

• 

 ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกปฏิเสธท่ีจะให้การรับรองโดยชดัแจง้เก่ียวกบัความสอดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตแล
ะขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของบริษทัเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัทางธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรม 

 

•  จ านวนการจ่ายเงินท่ีร้องขอสูงกว่าเป็นอยา่งมากเม่ือเทียบกบัอตัราของคู่แข่ง 
 

•  ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกร้องขอค่านายหนา้ล่วงหน้าเพ่ือให้ตน “ไดม้าซ่ึงธุรกิจ” หรือ “ด าเนินการในขอ้ตกลงท่ีจ าเป็น” 

 

•  มีการช้ีแนะวิธีการจ่ายเงินซ่ึงอาจถือวา่ไม่ปกติส าหรับรายการธุรกรรมทางธุรกิจ อาทิเช่น (i) การจ่ายเงินเป็นเงินสด (ii) 
การจ่ายเงินไปยงัประเทศอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง หรือ (iii) การจ่ายเงินให้บุคคลภายนอก 
 

•  ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกไม่ไดเ้ปิดเผยตวัการ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง หรือผูรั้บจา้งซ่ึงไดรั้บส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้า 
 

•  ขอ้ตกลงท่ีเสนอนั้นเป็นการกระท าผิดกฎหมายระดบัทอ้งถ่ิน 

 

•  ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกมีถอ้ยแถลงวา่การให้สินบนเป็น “หนทางในการด าเนินธุรกิจ” ในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ 
 

• 

 ผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกอา้งอิงถึงเงินสนบัสนุนทางการเมืองหรือเงินบริจาคเพ่ือการกุศลวา่เป็นหนทางในการโน้มนา้วกา
รกระท าของเจา้หนา้ท่ี 

 

หากมีหวัขอ้เนน้ย  ้าพิเศษใดๆ เหล่าน้ีปรากฏข้ึน 

ห้ามวา่จา้งหรือด าเนินธุรกิจกบัผูรั้บจา้งท่ีเป็นบุคคลภายนอกนั้นต่อไปโดยไม่ไดป้รึกษาและไดรั้บหนงัสือให้ความเห็นชอบจากฝ่ายกฎหมายของบริษั
ท 


