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ขอบเขต: 

นโยบายสากลวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรตินี้ (“นโยบาย” นี)้ 

บงัคบัใชก้บัพนักงานทกุคนในสถานทีป่ฏบิตังิานทกุแหง่ของ Horizon Global Corporation (“Horizon”)  

และบรษัิทย่อยของบรษัิทดงักลา่ว (รวมเรยีกวา่ “บรษัิท”)  นโยบายนี้ยังใชบ้งัคบักบักรรมการ เจา้หนา้ที ่

สมาชกิของคณะกรรมการ ผูถ้อืหุน้ ผูร้่วมทนุ 

และปัจเจกบคุคลหรอืนติบิคุคลอืน่ใดทัง้หมดซึง่กระท าการใหห้รอืในนามของบรษัิทอกีดว้ย  

บคุคลภายนอกทัง้หมดโดยรวมถงึผูจ้ัดจ าหน่าย ตวัแทนจ าหน่าย ตวัแทน คนกลาง ทีป่รกึษา นายหนา้และคูค่า้ร่วมทนุ 

(รวมเรยีกวา่ “บคุคลภายนอก”) จะตอ้งไดรั้บแจง้เกีย่วกับนโยบายนี ้

และจะตอ้งยอมรับทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบายนีแ้ละกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมดวา่เป็นเงือ่นไข

บงัคบักอ่นในการกระท าการในนามของหรอืโดยร่วมกนักับบรษัิท 

 

วตัถปุระสงค:์ 

Horizon 

มพัีนธกจิในการรักษาไวซ้ึง่สภาพแวดลอ้มทางธรุกจิทีถ่กูตอ้งตามหลกัจรยิธรรมและในการด าเนนิธรุกจิทัง้หมดโดยสอด

คลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติในทกุ ๆ ประเทศทีบ่รษัิทด าเนนิกจิการ 

โดยรวมถงึแตม่ไิดจ้ ากดัแคก่ฎหมายป้องกนัการทจุรติแหง่สหรัฐอเมรกิา (“FCPA”) 

กฎหมายป้องกนัการทจุรติของเจา้หนา้ทีต่า่งประเทศแหง่แคนาดา กฎหมายตอ่ตา้นการใหส้นิบนแหง่สหราชอาณาจักร 

ค.ศ. 2010 กฎหมายอาญาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี และกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติอืน่ ๆ 

ทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมด 

 

นโยบาย: 
 

ก.  ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการใหส้นิบน 

 

1. ค านยิาม 
 

“สิง่มมีลูคา่ใดๆ” จะหมายรวมถงึเงนิสด บตัรก านัล ของก านัล ค าเสนอการจา้งงาน การใหก้ารสนับสนุนกจิกรรม 
สญัญากบัทีป่รกึษา 

เงนิบรจิาคเพือ่การกศุลทีก่ระท าขึน้เมือ่ไดรั้บการรอ้งขอโดยตรงหรอืโดยออ้มหรอืเพือ่เอือ้ประโยชนแ์กเ่จา้หนา้
ทีรั่ฐ ครอบครัวของเจา้หนา้ทีรั่ฐ หรอืเครอืญาตอิืน่ๆ แมว้า่ไดใ้หเ้งนินัน้เพือ่การกศุลโดยชอบดว้ยกฎหมายก็ตาม 

 

“การจา่ยเงนิ” หมายถงึ การจา่ยเงนิหรอืการชดใชเ้งนิคนืใหส้ าหรับบรกิารสว่นบคุคลและดา้นวชิาชพี มือ้อาหาร 
การเดนิทาง เงนิอดุหนุน การใหก้ารสนับสนุน การพบปะสนทนาดา้นวชิาชพี บรกิารพัฒนาผลติภัณฑ ์

บรกิารในรูปการใหใ้ชส้ ิง่ของ (เชน่ การใชเ้ครือ่งบนิ) การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย 
และคา่ใชจ้า่ยหรอืการสนับสนุนทางการตลาด ตลอดจนคา่สทิธหิรอืการจา่ยเงนิอืน่ๆ 

เพือ่โอนสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาทีบ่นัทกึเป็นเอกสารแลว้ 

 

“หน่วยงานภาครัฐ” หมายถงึ วสิาหกจิ สถาบนั หน่วยงาน ฝ่ายงาน และหน่วยงานยอ่ยดา้นการพาณชิย ์
ตลอดจนหน่วยงานอืน่ๆ ของภาครัฐทีรั่ฐบาลเป็นเจา้ของหรอืควบคมุกจิการ 

(โดยไมค่ านงึถงึวา่กจิการนัน้จะอยูใ่นกรรมสทิธิห์รอืสทิธใินการควบคมุโดยทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น) 

 

“เจา้หนา้ทีรั่ฐ” หมายรวมถงึ (1) เจา้หนา้ทีแ่ละพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ (2) 
เจา้หนา้ทีแ่ละพนักงานขององคก์ารระหวา่งประเทศทีม่ไิดอ้ยูใ่นสงักดัของรัฐบาล (เชน่ องคก์ารสหประชาชาต ิ
ธนาคารโลก) (3) บคุคลใด ๆ 
ทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบในการจัดสรรหรอืมอี านาจในการวางแนวทางดา้นการใชจ้า่ยเงนิทนุของรัฐ 
โดยรวมถงึบคุคลทีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นต าแหน่งทีไ่มม่สีทิธไิดรั้บคา่จา้ง 
ต าแหน่งกติตมิศกัดิห์รอืต าแหน่งใหค้ าปรกึษา และ (4) 

เจา้หนา้ทีใ่นสงักดัพรรคการเมอืงและผูส้มัครชงิต าแหน่งในหน่วยงานภาครัฐ 
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2. ขอ้ตอ้งหา้มส าหรับการตอ่ตา้นการใหส้นิบน 

 

พนักงานทกุคนของบรษัิท รวมทัง้บคุคลหรอืนติบิคุคลใดๆ ทีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นนามของบรษัิท 

จะตอ้งไมเ่สนอทีจ่ะหรอืใหค้ ามั่นวา่จะกระท าการจ่ายเงนิ 
(โดยไมค่ านงึถงึวา่มกีารจ่ายเงนินัน้จรงิหรอืไมก็่ตาม) หรอืใหส้ ิง่มมีลูคา่ใดๆ 

ทัง้โดยตรงและโดยออ้มแกบ่คุคลภายนอกอนัรวมถงึเจา้หนา้ทีรั่ฐเพือ่ประโยชนใ์นการ (ก) 
ชว่ยเหลอืบรษัิทเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หรอืรักษาไวซ้ึง่ขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่มถ่กูตอ้งเหมาะสมในทางธรุกจิไมว่า่จะไดรั้บผ

ลประโยชนใ์ด ๆ หรอืไม่ก็ตาม หรอื (ข) 
โนม้นา้วใหผู้รั้บกระท าการฝ่าฝืนบทบาทหนา้ทีอ่นัจงรักภักดขีองตนตอ่นายจา้งของตนหรอืมแีนวโนม้วา่ยังผลเ

ชน่นัน้ 

 
การจ่ายเงนิตอ้งหา้มหมายถงึกรณีดงัตอ่ไปนี้โดยเฉพาะเจาะจง: 

 
 การจ่ายเงนิเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หรอืพยายามเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่มถู่กตอ้งเหมาะสม 

อนัรวมถงึการตดัสนิใจในการเลอืกสรรบรษัิททีจ่ะจัดหาผลติภัณฑห์รอืบรกิารใดๆ ให ้
หรอืทีจ่ะท าใหบ้รษัิทไดรั้บขอ้สญัญาทีม่บีรุมิสทิธเิพิม่เตมิ 
โดยรวมถงึแตม่ไิดจ้ ากดัแคก่ารใหข้อ้มลูขา่วสารใดๆ ทีเ่ป็นความลบั เป็นกรรมสทิธิ ์

หรอืเป็นของคูแ่ขง่ ซึง่อาจจะท าใหบ้รษัิทไดรั้บขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่มถ่กูตอ้งเหมาะสมได ้

 
 คา่ธรรมเนยีม คา่นายหนา้ ขอ้ตกลงในการแบง่ปันผลก าไร หรอืการจา่ยเงนิทีไ่มถู่กตอ้งเหมาะสมอืน่ๆ 

แกบ่คุคลภายนอกเพือ่ใหก้ระท าการจา่ยเงนิอยา่งไมถ่กูตอ้งเหมาะสมในนามของบรษัิทอนัเป็นการฝ่า
ฝืนนโยบายนี้ 

 

 

 ของก านัล สนิน ้าใจ หรอืรายการสิง่ของทีไ่มใ่ชเ่งนิอืน่ๆ 

อนัไมถ่กูตอ้งเหมาะสมซึง่มมีลูคา่เกนิกวา่ขดีจ ากดัทีก่ าหนดไวใ้นแนวทางการเสนอสนิน ้าใจแกเ่จา้ห

นา้ทีต่า่งประเทศ (เอกสารแนบ ก) 

 
 การจ่ายเงนิเพือ่โนม้นา้วใหเ้กดิการกระท าหรอืการตดัสนิใจใด ๆ 

ของเจา้หนา้ทีรั่ฐในแง่ความสามารถตามต าแหน่งหนา้ทีท่างราชการของตน 

 
 การจ่ายเงนิเพือ่โนม้นา้วใหเ้จา้หนา้ทีรั่ฐใชอ้ านาจของตนในทางมชิอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลตอบแทนส่

วนบคุคล 

 
 การจ่ายเงนิเพือ่จงูใจใหเ้จา้หนา้ทีรั่ฐกระท าหรอืละเวน้การกระท าใด ๆ 

 
 การจ่ายเงนิเพือ่จงูใจใหเ้จา้หนา้ทีรั่ฐใชอ้ทิธพิลของตนกับหน่วยงานรัฐหรอืหน่วยงานยอ่ยของรัฐเพือ่

ใหส้ง่ผลกระทบหรอืมอีทิธพิลตอ่การกระท าหรอืการตดัสนิใจใด ๆ 

ของรัฐบาลหรอืหน่วยงานย่อยภาครัฐ 

 
 การจ่ายเงนิทีก่ระท านอกเหนอืแนวทางปฏบิตัติามปกตใินทางธรุกจิเพือ่ยังผลในการกระท าของเจา้ห

นา้ทีรั่ฐ โดยที ่“การจา่ยเงนิคา่อ านวยความสะดวก” 
จะสามารถกระท าไดก็้ตอ่เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบโดยชดัแจง้จากฝ่ายกฎหมายเทา่นัน้        
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 ของก านัลหรอืความบนัเทงิทีจ่ัดใหแ้กเ่จา้หนา้ทีรั่ฐดา้นการก ากบัดแูล ดา้นศลุกากร 

หรอืในสงักัดอืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนันีเ้พือ่เป็นสิง่จงูใจใหก้ระท าหรอืงดเวน้การกระท าเพือ่เอือ้ประโยชนแ์
กบ่รษัิท 

 
 คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางของเจา้หนา้ทีรั่ฐดา้นกฎระเบยีบ ดา้นศลุกากร 

หรอืในสงักัดอืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนันี ้
เวน้เสยีแตว่า่จะไดรั้บความเห็นชอบลว่งหนา้โดยชดัแจง้จากฝ่ายกฎหมายเพือ่เหตจุ าเป็นทางธรุกจิที่
ชอบดว้ยกฎหมาย อาท ิการตรวจสอบสถานทีป่ระกอบธรุกจิของบรษัิทตามระเบยีบ 

 
 เงนิสนับสนุนทางการเมอืง และ 

 
 คา่ใชจ้่ายทางการสง่เสรมิการขายหรอืการตลาดซึง่ไม่สอดคลอ้งกับ 

แนวทางการเสนอสนิน ้าใจแกเ่จา้หนา้ทีต่า่งประเทศดงัทีแ่นบมาในเอกสารแนบ ก 

 
ข.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัหนงัสอืส าคญัและระเบยีนขอ้มูล 

 

ในฐานะทีเ่ป็นผูอ้อกหลักทรัพยข์องสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจะตอ้งจัดท าและเก็บรักษาหนังสอืส าคญั ระเบยีนขอ้มูล 

และบญัชซีึง่แสดงรายการธรุกรรมและสนิทรัพยข์องบรษัิทโดยใหร้ายละเอยีดทีส่มเหตสุมผล ถกูตอ้งแมน่ย า 
และเป็นธรรม  บรษัิทจะตอ้งรักษาไวซ้ึง่ระบบทีเ่พยีงพอในการควบคมุบญัชภีายใน  จะไมม่กีารเก็บบญัชใีดไวแ้บบ 
“นอกบญัชรีายการ” เพือ่อ านวยความสะดวกหรอืปกปิดการจา่ยเงนิทีไ่มถ่กูตอ้งเหมาะสม  คา่ใชจ้า่ย ของก านัล 
รายการสิง่ของเพือ่การศกึษา สนิน ้าใจ เงนิบรจิาคเพือ่การกศุลทัง้หมด และการจ่ายเงนิอืน่ ๆ 
ทัง้หมดจะตอ้งไดรั้บการรายงานและเก็บบนัทกึไวอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสมและน่าเชือ่ถอื  ระเบยีนขอ้มลูทางบญัช ี
รายงานคา่ใชจ้า่ย ใบแจง้หนี ้ใบส าคญัการจ่ายเงนิ และระเบยีนขอ้มลูอืน่ๆ 

ทัง้หมดในทางธรุกจิจะตอ้งไดรั้บการบนัทกึอย่างถูกตอ้งแมน่ย าและครบถว้นสมบรูณ์ 
เก็บรักษาไวอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม ตลอดจนรายงานและเก็บบนัทกึไวอ้ยา่งน่าเชือ่ถอืตามเวลาอนัสมควร  เงนิทนุ บัญช ี
สนิทรัพย ์
หรอืการจ่ายเงนิทีไ่มเ่ปิดเผยหรอืไม่ไดล้งบนัทกึไวจ้ะตอ้งไม่จัดท าขึน้หรอืเก็บรักษาไวไ้มว่า่จะเพือ่วัตถปุระสงคใ์ดก็ตาม  
หา้มมใิหห้ลกีเลีย่งหรอืหลบเลีย่งหรอืพยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งหรอืหลบเลีย่งระเบยีบควบคมุของบรษัิท 

 
ในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเจรจาทางธรุกจิกบัเจา้หนา้ทีรั่ฐและทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการธรุกรรมอืน่ ๆ 

ระหวา่งประเทศทีร่ะบไุวใ้นนโยบายนี ้

พนักงานจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบทีจ่ าเป็นทัง้หมดจากฝ่ายกฎหมายและจากหน่วยงานภาครัฐดว้ยในกรณีทีเ่หมาะสม 
กอ่นทีจ่ะจา่ยเงนิหรอืใหอ้ านาจในการจา่ยเงนิแกเ่จา้หนา้ทีรั่ฐ 

พนักงานหรอืตวัแทนของบรษัิทควรจะแน่ใจวา่การจา่ยเงนิดงักลา่วไมม่สีว่นใดทีเ่ป็นการจา่ยเงนิเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ใด 
นอกเหนอืจากทีไ่ดอ้ธบิายไวอ้ย่างครบถว้นสมบรูณ์และถกูตอ้งแมน่ย าในหนังสอืส าคญัและระเบยีนขอ้มลูของบรษัิท  

จะตอ้งไมใ่ชเ้งนิทนุสว่นตวัเพือ่กระท าการใด ๆ ทีส่ัง่หา้มไวด้งัทีร่ะบใุนนโยบายของบรษัิท 
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ค.  ขอ้ก าหนดในการเลอืกสรรบุคคลภายนอก 

 

ในหลาย ๆ สถานการณ์ การใชต้วัแทนจ าหน่าย ทีป่รกึษา ผูจ้ัดจ าหน่าย 
หรอืคูค่า้ร่วมทนุเป็นองคป์ระกอบส าคญัยิง่ส าหรับการด าเนนิธรุกจิในตา่งประเทศ เมือ่กลา่วโดยทัว่ไป 

ตวัแทนหมายถงึบคุคลทีม่พัีนธะหนา้ทีโ่ดยเฉพาะเจาะจงเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการไดม้าซึง่หรอืรักษาไวซ้ึง่ธรุกจิ 

ดงัทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ 
การจา่ยเงนิทีก่ระท าโดยตวัแทนหรอืคนกลางในนามของบรษัิทจะถอืวา่เป็นการจา่ยเงนิภายใตข้อ้ก าหนดการตอ่ตา้นการใ

หส้นิบน   
ตวัแทนระดบัทอ้งถิน่จะไดรั้บคัดเลอืกและวา่จา้งในสว่นหนึง่เนือ่งจากเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความสามารถในการเขา้ถงึบคุค

ลในตลาดทีเ่กีย่วขอ้งและเนือ่งจากความสามารถของตวัแทนเหลา่นัน้ทีจ่ะชว่ยใหค้วามพยายามในการพัฒนาส าเร็จผลลลุ่

วงไปได ้ดว้ยเหตผุลดงักลา่วและเหตผุลทีว่า่การจา่ยเงนิใหต้วัแทนระดบัทอ้งถิน่นัน้อาจมนัียส าคญั 
จงึจ าเป็นตอ้งระวงัการจา่ยเงนิไปในทางทีไ่มถ่กูตอ้งซึง่อาจเกดิขึน้ได ้

บรษัิทควรระมัดระวงัในการหลกีเลีย่งสถานการณ์ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบับคุคลภายนอกซึง่อาจน าไปสูก่ารฝ่าฝืนกฎหมายวา่
ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติและนโยบายนี ้ตวัอยา่งเชน่ 

การไมว่า่จา้งตัวแทนหรอืทีป่รกึษาภายนอกเลยอาจเป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่เีสยีมากกวา่การด าเนนิธรุกจิทีต่อ้งอาศยัการจา่
ยเงนิแกบ่คุคลภายนอกทีน่่าสงสยั 

 
ดว้ยเหตนุี ้กอ่นทีจ่ะวา่จา้งตัวแทน ผูแ้ทน ทีป่รกึษา หรอืผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกใด ๆ หรอืจะเขา้เป็นผูร้่วมทนุ 

(รวมเรยีกวา่ “ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอก”) 
ซึง่กระท าการในนามของบรษัิทในประเด็นเกีย่วขอ้งกับหน่วยงานภาครัฐตา่งประเทศและการพัฒนาหรอืการรักษาธรุกจิร

ะหวา่งประเทศนัน้ บรษัิทจงึจะตอ้งด าเนนิการโดยใชก้ารสอบทานทางธรุกจิอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
และจะตอ้งไดรั้บหลักประกนับางประการวา่ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกเหลา่นัน้จะกระท าการโดยสอดคลอ้งกบัระเบยี

บขอ้บงัคบั 

 
การสอบทานทางธรุกจิดงักลา่วควรจะรวมถงึประเด็นดงัตอ่ไปนี้ หากกระท าการได:้ 

 
• การตรวจสอบแหลง่ขอ้มลูสาธารณะโดยรวมถงึรายงานขา่วแจกฉบับเผยแพร่ใดๆ 

ในประเด็นเกีย่วกบัตวัแทน นักการทตูดา้นการคา้ ณ 
สถานทตูตา่งประเทศในประเทศอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ 

และ/หรอืเจา้หนา้ทีท่หารสว่นส านักงานของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ณ 
กระทรวงการตา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิาและกระทรวงพาณิชยแ์หง่สหรัฐอเมรกิา 

 
• การตรวจสอบกบัแหลง่ขอ้มลูอา้งองิซึง่ผูรั้บจา้งทีอ่าจเป็นบคุคลภายนอกเป็นผูจั้ดหาให ้

 
• สมัภาษณ์ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอก และ 

 
• ขอรับขอ้มลูขา่วสารจากสถาบันตา่ง ๆ (ธนาคาร บรษัิทบญัช ีนักกฎหมาย) 

ในประเทศทีผู่รั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกนัน้ด าเนนิกจิการอยู่ 

 
ควรจะมกีารเก็บรักษาแฟ้มเอกสารไว ้

ส าหรับการบนัทกึเกีย่วกับรายละเอยีดความพยายามในการสอบทานทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับการวา่จา้งผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุ
คลภายนอกแตล่ะรายและทกุรายทีไ่ดด้ าเนนิการสอบทานไปแลว้  

ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกทกุรายจะตอ้งไดรั้บการระบคุณุสมบตัแิละเลอืกสรรตามเกณฑก์ารประเมนิจากพืน้ฐานควา
มจรงิโดยไมม่อีคตแิละเป็นลายลกัษณ์อกัษร เชน่ 

คูค่า้ควรจะไดรั้บการเลอืกสรรตามเกณฑค์วามสามารถทางการคา้และทางเทคนคิทีส่ามารถระบไุด ้

และมไิดรั้บการเลอืกสรรเพราะวา่ผูรั้บจา้งนัน้เป็นเครอืญาตขิองเจา้หนา้ทีรั่ฐคนส าคญั 
จะตอ้งมกีารจัดท าหนังสอืขอ้ตกลง
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กอ่นทีจ่ะด าเนนิธรุกจิกบัผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกใด ๆ 
และบคุคลนัน้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากฝ่ายกฎหมายของบรษัิท แมว้า่ขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงตา่ง ๆ 

ดงักลา่วอาจจะแตกตา่งกนัไปตามความสมัพันธร์ะหวา่งคูส่ญัญา รายการธรุกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
และเขตอ านาจศาลระดบัทอ้งถิน่ 

แตห่นังสอืขอ้ตกลงแตล่ะฉบบัจะตอ้งแนบและรวมขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเกีย่วกบัหลกัปฏบิตัทิางธรุกจิทีถ่กูตอ้งตามหลั

กจรยิธรรมทีป่ระกอบอยูใ่น เอกสารแนบ ข ของนโยบายนีเ้ขา้ไวด้ว้ย 
และผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกแตล่ะรายจะตอ้งลงนามยอมรับทีจ่ะปฏบิตัเิชน่เดยีวกนันี ้

 
เอกสารแนบ ค ของนโยบายนี ้คอื 

รายการเนือ้หาทีเ่ป็นหัวขอ้เนน้ย ้าพเิศษทีจ่ะตอ้งตระหนักถงึเมือ่วา่จา้งและท าธรุกจิกบัผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอก 
หากปรากฏหัวขอ้เนน้ย ้าพเิศษใด ๆ เหลา่นี้อยู ่ฝ่ายกฎหมายควรใสใ่จเป็นพเิศษ  

บรษัิทไมค่วรวา่จา้งหรอืท าธรุกจิกบัผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกใด ๆ 

ทีข่ ึน้ชือ่ดว้ยหัวขอ้เนน้ย ้าเป็นพเิศษดงัทีเ่ห็นในรายการ 
หากไม่ไดรั้บการพจิารณาทบทวนทางกฎหมายและไดรั้บหนังสอืเห็นชอบจากฝ่ายกฎหมายของบรษัิทกอ่น 

 
ง.  ขอ้ก าหนดของกฎหมายระดบัทอ้งถิน่ 

 

หากกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัระดบัทอ้งถิน่ในประเทศหรอืภมูภิาคทีเ่ฉพาะเจาะจงใด ๆ มเีงือ่นไขจ ากดักวา่นโยบายนี ้
หรอืก าหนดวา่ภาครัฐจ าเป็นตอ้งใหค้วามเห็นชอบตอ่รายการธรุกรรมใด ๆ แลว้ 

บรษัิทและตวัแทนของบรษัิททีด่ าเนนิกจิการในประเทศหรอืภมูภิาคนัน้ ๆ 

จะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีม่เีงือ่นไขจ ากดักวา่อย่างครบถว้นสมบรูณ์ 

 
หนา้ทีร่บัผดิชอบในการรายงาน 

 

เจา้หนา้ที ่พนักงาน 

และตวัแทนแตล่ะคนของบรษัิทมหีนา้ทีรั่บผดิชอบสว่นตนในการใหห้ลกัประกนัวา่ตนจะปฏบิตัอิยา่งสอดคลอ้งกบันโยบาย

นีโ้ดยเคร่งครัด เจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานคนใด ๆ ผูซ้ ึง่สงสยัหรอืรูส้กึวา่มกีารฝ่าฝืนนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติใด ๆ 
จะตอ้งรายงานเหตฝุ่าฝืนนัน้ตอ่ผูบ้งัคบับญัชาผูซ้ ึง่จะแจง้ใหฝ่้ายกฎหมายทราบในทนัท ี อกีทางเลอืกหนึง่ 

ขอ้ค าถามหรอืขอ้กงัวลตา่ง ๆ สามารถแจง้ผา่นสายดว่นใหค้วามชว่ยเหลอืโทรฟรหีรอืผา่นทางเว็บไซตส์ายดว่นไดท้ี ่
https://horizonglobal.tnwreports.com 

รายงานเหลา่นีอ้าจจะกระท าขึน้โดยไมเ่ปิดเผยตวัตนไดห้ากกฎหมายระดบัทอ้งถิน่อนุญาต 

 
รายงานดงักลา่วทัง้หมดจะถอืเป็นความลบัและใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์นการจัดการแกไ้ขปัญหาทีเ่ฉพาะเจาะจงซึง่ไดรั้บรา

ยงานเทา่นัน้  รายงานดงักลา่วจะใชร้่วมกนัระหวา่งฝ่ายบรหิารของ Horizon 

กบัปัจเจกบคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตตามเกณฑค์วามจ าเป็นตอ้งทราบ  เวน้แตห่ากกระท าดว้ยใจไม่สจุรติ 
พนักงานของบรษัิทจะไมต่กอยู่ภายใตก้ารปฏบิตัติอบโตใ้ด ๆ เมือ่รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัการฝ่าฝืนทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

 
การตรวจสอบและการตรวจตดิตาม 

 

Horizon จะตรวจสอบและตรวจตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายนีอ้ยูเ่ป็นระยะ ๆ 

ผา่นการประเมนิการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติทีเ่ป็นไปตามก าหนดการรวมทัง้โดยสุม่ 
ตลอดจนผา่นโครงการรเิริม่ในการตรวจตดิตามอืน่ ๆ ทัง้ภายในและภายนอก  

พนักงานทัง้หมดของบรษัิทจะตอ้งด าเนนิการพสิจูนรั์บรองการปฏบิตัติามนโยบายอยูเ่ป็นระยะ ๆ 
รวมทัง้เขา้ร่วมและเขา้รับการฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการตอ่ตา้นการทจุรติจนส าเร็จหลกัสตูร 

https://horizonglobal.tnwreports.com/
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บทลงโทษและผลทีเ่กดิข ึน้ตามมา 

 

พนักงานแตล่ะคนของบรษัิทจะมหีนา้ทีรั่บผดิชอบและมสีว่นรับผดิชอบในการยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายนี ้ 

การฝ่าฝืนนโยบายสากลวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรตินี้อาจสง่ผลให ้Horizon 
และพนักงานแตล่ะคนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไดรั้บโทษทางอาญาและทางแพ่ง 

โดยรวมถงึการตอ้งโทษจ าคกุและโทษทางการเงนิทีร่า้ยแรงประการอืน่ ๆ 
บรษัิทจะไม่สามารถชดใชเ้งนิคนืใหไ้ดใ้นกรณีของคา่ปรับทีเ่รยีกเก็บจากปัจเจกบคุคล 

 
นอกเหนอืจากโทษทางแพ่งและทางอาญาแลว้ 

บคุคลหรอืบรษัิททีพ่บวา่กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุรติอาจจะยังถกูกนัใหอ้อกจากการด าเนนิธรุกจิ
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พนักงานทีพ่บวา่ไดก้ระท าการฝ่าฝืนนโยบายนีจ้ะตอ้งถกูด าเนนิการทางวนัิยในขัน้สงูสดุรวมถึงการเลกิจา้ง 
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เอกสารแนบ ก 

แนวทางการเสนอสนิน า้ใจแกเ่จา้หนา้ทีต่า่งประเทศ 

 
สนิน ้าใจทีเ่สนอใหใ้นนามของ Horizon Global Corporation และ/หรอืบรษัิทย่อยของบรษัิทดงักลา่ว (รวมเรยีกวา่ 

“Horizon” หรอื “บรษัิท”) จะตอ้งเกีย่วขอ้งโดยตรงกับธรุกจิของบรษัิท 

กลา่วคอืการขายผลติภัณฑแ์ละบรกิารของบรษัิท 
หรอืมเิชน่นัน้ก็เกีย่วขอ้งโดยตรงในการสนับสนุนผลประโยชน์ทางธรุกจิของบรษัิท สนิน ้าใจในทกุ ๆ 

กรณีจะตอ้งมอบใหใ้นปรมิาณทีส่มเหตสุมผลและจะตอ้งเสนอใหด้ว้ยความสจุรติใจเทา่นัน้ 
โดยเกีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการขาย การสาธติ หรอืการอธบิายเกีย่วกบัผลติภัณฑห์รอืบรกิารของบรษัิท 

หรอืโดยเกีย่วขอ้งกับการด าเนนิการหรอืผลการด าเนนิการตามสญัญากับรัฐบาลหรอืหน่วยงานตา่งประเทศ 

และจะตอ้งเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายภายใตก้ฎหมายระดับทอ้งถิน่ทีใ่ชบ้งัคับ สนิน ้าใจใด ๆ 
จะตอ้งไมเ่สนอใหห้รอืจัดใหเ้พือ่เป็นการตอบแทนการสนับสนุนชว่ยเหลอืหรอืผลประโยชนใ์ด ๆ ตอ่บรษัิท 

ไมว่า่ในสถานการณ์ใด ๆ  
แมแ้ตส่นิน ้าใจทีอ่นุญาตใหเ้สนอไดก็้อาจจะกอ่ใหเ้กดิความไม่เหมาะสมหากมกีารเสนอใหบ้อ่ยครัง้โดยเกีย่วขอ้งกับปั

จเจกบคุคลเดยีวกนัหรอืเกีย่วกับเจา้หนา้ทีต่า่งประเทศมากกวา่หนึง่คนเพือ่วตัถุประสงคป์ระการเดยีวกนั 

 
การตรวจเยีย่มโรงงาน 

 

หากมไิดร้ะบไุวเ้ป็นอย่างอืน่ในแนวทางเหลา่นี้ 

ในกรณีการตรวจเยีย่มโรงงานหรอืการด าเนนิการทีค่ลา้ยคลงึกนัโดยเจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานภาครัฐตา่งประเทศทีจ่ะต ้

องใหบ้รษัิทจา่ยคา่โดยสารเครือ่งบนิเพือ่การเดนิทางหรอืคา่ทีพั่กส าหรับเจา้หนา้ทีป่ระเภทดงักลา่ว 
บรษัิทจะตอ้งสง่เอกสารเชญิ และ/หรอืแผนการเดนิทางไปกลับใหเ้จา้หนา้ทีต่า่งประเทศดงักลา่ว 

ทัง้นีเ้พือ่เป็นการแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีเ่หลา่นัน้ทราบ เพือ่ใหส้ามารถปรกึษาหารอืกับผูบ้งัคบับญัชาได ้
และเพือ่เสนอทางเลอืกใหเ้จา้หนา้ทีเ่หลา่นัน้ปฏเิสธได ้

บรษัิทยังจะตอ้งไดรั้บหนังสอืใหค้วามเห็นชอบหรอืการยนืยันลว่งหนา้จากผูบ้งัคบับญัชาหรอืเจา้หนา้ทีอ่ ืน่ทีไ่ดรั้บอนุ

ญาตของผูรั้บเชญินัน้อกีดว้ย หรอืจะตอ้งจัดเตรยีมรายงานส านวนการสนทนาทีเ่กีย่วขอ้งกบักรณีนีด้ว้ย 
หากในทางปฏบิัตแิลว้การด าเนนิการนีไ้มเ่หมาะสมกบัผูไ้ดรั้บเชญิระดบัอาวโุส 

ฝ่ายกฎหมายจะตอ้งไดรั้บหนังสอืลงความเห็นตามกฎหมายจากทีป่รกึษาภายในประเทศนัน้ ๆ 
ซึง่ดแูลจัดการสถานการณ์ในการตรวจเยีย่มนีเ้ป็นการเฉพาะโดยตรง 

ในกรณีของการตรวจเยีย่มโรงงานซึง่มขีอ้ก าหนดเป็นการเฉพาะเจาะจงตามขอ้ความในสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ภาครัฐต่
างประเทศ 

ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืใหค้วามเห็นชอบหรอืการยนืยันลว่งหนา้จากผูบ้งัคับบัญชาหรอืเจา้หนา้ทีอ่ ืน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตข

องผูไ้ดรั้บเชญินัน้ แตค่า่สนิน ้าใจทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจเยีย่มใดๆ 
ดงักลา่วจะตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของแนวทางเหลา่นี้ 

 
จะไมม่กีารจา่ยเงนิหรอืการชดใชเ้งนิคนืใหโ้ดยตรงแกเ่จา้หนา้ทีท่ีเ่ป็นปัจเจกบคุคลซึง่ท าใหเ้กดิ 

คา่ใชจ้่ายนีข้ ึน้ไม่วา่ในกรณีใด ๆ 

การจ่ายเงนิหรอืการชดใชเ้งนิคนืใหด้งักลา่วจะตอ้งด าเนนิการใหแ้กรั่ฐบาลหรอืหน่วยงานตา่งประเทศทีม่สีว่นเกีย่วขอ้

งโดยการโอนเงนิผ่านบัญชไีปยังบญัชซีึง่รัฐบาลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศนัน้ ๆ เป็นผูถ้อือยู ่ 
หากไม่สามารถจา่ยเงนิโดยการโอนเงนิผา่นบญัชไีด ้อาจจา่ยเงนิดงักลา่วนัน้เป็นเชค็  หาก 

การจ่ายเงนิโดยใหเ้ป็นเชค็นัน้ไมส่ามารถกระท าได ้จะตอ้งจา่ยเงนิใหเ้ป็นเงนิสดเทา่นัน้ 
ทัง้นีโ้ดยไดรั้บความเห็นชอบลว่งหนา้จากเจา้หนา้ทีด่า้นการเงนิของฝ่ายหรอืผูด้ ารงต าแหน่งทีเ่ทยีบเทา่กนัในสว่นงา

นทีเ่กีย่วขอ้ง  การจา่ยเงนิทัง้หมดจะตอ้งไดรั้บการบนัทกึไวเ้ป็นเอกสารอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

และจะตอ้งระบผุูรั้บเงนิและเหตผุลในการจา่ยเงนินัน้ไว ้รวมถงึตอ้งมตีน้ฉบับใบเสร็จรับเงนิดว้ย 

 
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหินา้ทีพ่เิศษ 

 

การจัดหาอาหารวา่ง มือ้อาหาร หรอืของทีร่ะลกึทีม่มีูลคา่สมเหตสุมผลและเป็นไปตามแนวทางเหลา่นี้ 

ซึง่จัดหาใหใ้นงานแสดงสนิคา้ การประชมุสมาคม การปฏบิัตหินา้ทีข่องภาครัฐอย่างเป็นทางการ หรอืพธิกีาร 

ใหเ้พือ่เป็นทีร่ะลกึ หรอืเพือ่เฉลมิฉลอง อาทเิชน่ การน าออกแสดงครัง้แรก การจัดสง่ หรอืการสาธติเกีย่วกับเครือ่งบนิ 
จะเป็นสิง่ทีอ่นุญาตใหก้ระท าได ้

ส าหรับกจิกรรมหรอืโอกาสดงักลา่วซึง่มกีารเชญิเจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานภาครัฐตา่งประเทศตัง้แตส่ามประเทศขึน้ไป 
จะไม่จ าเป็นตอ้งใชค้วามเห็นของทีป่รกึษาในประเทศเกีย่วกับการมาร่วมกจิกรรมของเจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานภาครัฐต่

างประเทศเหลา่นัน้ โดยมขีอ้แมว้า่เครือ่งดืม่ มือ้อาหาร หรอืของทีร่ะลกึทีจ่ะเสนอใหนั้น้



ตอ้งมมีลูคา่สมเหตสุมผลและเป็นไปตามแนวทางเหลา่นีโ้ดยเคร่งครัด 
รวมทัง้จะตอ้งไมเ่สนอใหอ้ย่างไมถ่กูตอ้งเหมาะสมเพือ่โนม้นา้วการตัดสนิใจประการใด ๆ ในทางราชการ 

อยา่งไรก็ตาม 
จะตอ้งแจง้เกีย่วกบักจิกรรมดงักลา่วใหท้ราบโดยท าเป็นหนังสอืยืน่ตอ่ฝ่ายกฎหมายเป็นเวลาลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 

วนักอ่นจะมกีจิกรรมดงักลา่ว โดยทั่วไปแลว้การบอกกลา่วใหท้ราบนี้จะตอ้งใหค้ าอธบิายเกีย่วกับกจิกรรมนัน้ 

ตน้ทนุตอ่หนึง่บคุคลส าหรับอาหารวา่ง มือ้อาหาร และของทีร่ะลกึทีเ่สนอให ้
และรายละเอยีดดา้นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งของกจิกรรมดงักลา่ว 

 
ไมอ่นุญาตใหม้อบของก านลัในรูปเงนิสดแกเ่จา้หนา้ทีต่า่งประเทศไมว่า่ภายใตส้ถานการณใ์ด ๆ 

การจ่ายเงนิเบีย้เลีย้งรายวันก็เป็นสิง่ตอ้งหา้มในท านองเดยีวกนั 

ทัง้นี้ยกเวน้ในกรณีทีร่ะบไุวโ้ดยชดัแจง้ในหนังสอืสญัญาทีท่ ากับลกูคา้ภาครัฐตา่งประเทศ ในกรณีดงักลา่ว 

เงนิเบีย้เลีย้งรายวันจะตอ้งจ่ายใหใ้นลักษณะทีเ่คร่งครัดโดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญา 
การจ่ายเงนิดงักลา่วควรจะกระท าโดยการโอนเงนิผ่านบัญชไีปยังบัญชทีีก่ าหนดของรัฐบาลหรอืหน่วยงานในประเทศ

ทีน่ติบิคุคลนัน้ ๆ ตัง้อยู ่ หากไมส่ามารถจ่ายเงนิโดยการโอนเงนิผ่านบัญชไีด ้อาจจา่ยเงนิดงักลา่วนัน้เป็นเชค็  
หากการจ่ายเงนิโดยใหเ้ป็นเช็คนัน้ไม่สามารถกระท าได ้จะตอ้งจ่ายเงนิใหเ้ป็นเงนิสดเทา่นัน้ 

ทัง้นี้โดยไดรั้บความเห็นชอบลว่งหนา้จากเจา้หนา้ทีด่า้นการเงนิของฝ่ายหรอืผูด้ ารงต าแหน่งทีเ่ทยีบเทา่กนัในสว่นง
านทีเ่กีย่วขอ้ง  การจ่ายเงนิเบีย้เลีย้งรายวันใด ๆ ดงักลา่วจะตอ้งมกีารบันทกึไวเ้ป็นเอกสารอย่างถกูตอ้งเหมาะสม 

และจะตอ้งระบชุือ่ผูรั้บและลักษณะของการจ่ายเงนินัน้โดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาดังกลา่ว 

 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

 

หากมไิดร้ะบไุวเ้ป็นอย่างอืน่ในแนวทางเหลา่นี้ 
แบบจ าลองหรอืรูปภาพของผลติภัณฑท์ีม่มีลูคา่เล็กนอ้ยหรอืไมม่มีูลคา่ในตวัซึง่มตีราสญัลักษณ์ของบรษัิทปรากฏอยู ่

หรอืรายการสิง่ของอืน่ ๆ ทีม่มีูลคา่นอ้ย (ไม่วา่ในกรณีใด ๆ ไมม่มีลูคา่มากกวา่100 ดอลลารส์หรัฐฯ) 
จะไดรั้บอนุญาตใหแ้จกจา่ยเพือ่การโฆษณาหรอืเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการใหเ้ป็นของทีร่ะลกึได ้

ของก านัลทีม่มีลูคา่มากกวา่ 100 ดอลลารจ์ะตอ้งไดรั้บหนังสอืใหค้วามเห็นชอบลว่งหนา้จากฝ่ายกฎหมายกอ่น 

ในกรณีใดก็ตามทีเ่หมาะสม ของก านัลควรจะมอบใหแ้กอ่งคก์รของลกูคา้แตไ่มใ่หแ้กปั่จเจกบคุคล 

 
การใชเ้ครือ่งบนิของบรษัิทเพือ่การคมนาคมของเจา้หนา้ทีต่า่งประเทศเป็นการกระท าตอ้งหา้ม 

เวน้เสยีแตว่า่จะไดรั้บหนังสอือนุญาตจากฝ่ายกฎหมาย การคมนาคมในกรณีอืน่ ๆ 
อาจจะไดรั้บความเห็นชอบหลงัจากการพจิารณาทบทวนทางกฎหมายเป็นรายกรณีไป 

 
บรษัิทก าหนดใหต้อ้งไดรั้บหนังสอืใหค้วามเห็นชอบลว่งหนา้จากฝ่ายกฎหมายส าหรับการมอบสนิน ้าใจใด ๆ 
ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัแนวทางเหลา่นีก้อ่น หรอืหากมกีารเสนอสนิน ้าใจนัน้แกปั่จเจกบคุคลใด ๆ ทีต่ดิตามมาดว้ย 

โดยรวมถงึแตม่ไิดจ้ ากัดแคคู่ส่มรสและ/หรอืบตุรของเจา้หนา้ทีต่า่งประเทศ 



เอกสารแนบ ข 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในหลกัปฏบิตัทิางธุรกจิทีถู่กตอ้งตามหลกัจรยิธรรม 

 
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขดงัตอ่ไปนีจ้ะตอ้งแนบมากบัและรวมอยูใ่นหนังสอืขอ้ตกลงทกุฉบบัระหวา่งบรษัิทกับตวัแทนจ า

หน่าย ผูแ้ทน ทีป่รกึษา ผูจ้ัดจ าหน่าย หรอืคูค่า้ธรุกจิร่วมทนุใด ๆ (รวมเรยีกวา่ “ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอก”) 

ผูซ้ ึง่กระท าการในนามของ Horizon Global Corporation หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทดงักลา่ว (รวมเรยีกวา่ “Horizon” 
หรอื “บรษัิท”) ในประเด็นทีเ่กีย่วกับการพัฒนาและการรักษาไวซ้ึง่ธรุกจิระหวา่งประเทศ 

และจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกคนใด ๆ ดงักลา่ว 

 
1. 

 ดว้ยหนังสอืฉบับนี ้ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกไดแ้ถลงและรับรองดงันี:้ 

 
ก.   ในการปฏบิตัหินา้ทีท่ีรั่บผดิชอบของตนภายใตข้อ้ตกลงนี้ ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกและเจา้ของ 

คูค่า้ เจา้หนา้ที ่กรรมการ พนักงาน หรอืตวัแทนของผูรั้บจา้งดงักลา่วไมไ่ดจ้า่ยและจะไมจ่า่ย 

หรอืเสนอ ใหค้ ามั่น หรอืใหอ้ านาจในการจา่ยเงนิหรอืสิง่มมีลูคา่ใด ๆ แกเ่จา้หนา้ทีห่รอืพนักงานใด ๆ 
ของรัฐ หรอืพรรคการเมอืงหรอืผูล้งสมัครชงิต าแหน่งทางการเมอืงใด ๆ ไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการโนม้นา้วการกระท าหรอืการตดัสนิใจของเจา้หนา้ทีด่งักลา่วเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หรื
อรักษาไวซ้ึง่ธรุกจิ 

 
ข.   เจา้ของ คูค่า้ กรรมการ เจา้หนา้ที ่ผูถ้อืหุน้ ตัวการ 

พนักงานหรอืตัวแทนคนใดของผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกจะไมต่อ้งจ่าย เสนอ 
ใหค้ ามั่นหรอืใหอ้ านาจในการจ่ายเงนิหรอืสิง่มมีลูคา่ใด ๆ แกอ่งคก์รอืน่ บรษัิทอืน่ หรอืนติบิคุคลอืน่ 

ไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยออ้ม เพือ่วตัถุประสงคใ์นการไดม้าซึง่ขอ้ไดเ้ปรยีบส าหรับ Horizon 
โดยไมเ่ป็นธรรม 

 
ค.  เจา้ของ คูค่า้ กรรมการ เจา้หนา้ที ่ตวัการ พนักงาน 

หรอืตวัแทนคนใดของผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกไมเ่คยตอ้งโทษความผดิฐานใด ๆ 
ซึง่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการฉอ้โกง การทจุรติ หรอืความเสือ่มทรามทางจรยิธรรม 

 
ง.  เจา้ของ คูค่า้ กรรมการ เจา้หนา้ที ่ตัวการ พนักงาน หรอืตัวแทนของผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอก 

หรอืของบรษัิทในเครอืใด ๆ ของผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอก 

ไมเ่ป็นหรอืจะไม่กลายมาเป็นเจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของรัฐในระหวา่งระยะเวลาของขอ้ตกลงนีโ้ดยไ
มไ่ดรั้บหนังสอืใหค้วามเห็นชอบลว่งหนา้จากบรษัิท 

 
จ.  จะไมม่กีารมอบ ถา่ยโอน 

หรอืท าสญัญาจา้งชว่งซึง่สทิธหิรอืขอ้ผกูพันของหรอืบรกิารทีจ่ะจัดใหโ้ดยผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอ
กภายใตข้อ้ตกลงนี ้ใหแ้กบ่คุคลภายนอกอืน่ใด ๆ 

โดยไมไ่ดรั้บหนังสอืแสดงความยนิยอมลว่งหนา้จากบรษัิท 

 
ฉ.  ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกไมไ่ดรั้บการขึน้บญัชโีดยหน่วยงานใด ๆ ของรัฐวา่ถกูตดัสทิธิ ์ระงับสทิธิ ์

หรอืยืน่เสนอใหถ้กูระงับสทิธิห์รอืถกูตดัสทิธิ ์

 
2. 

การจ่ายเงนิทัง้หมดทีเ่รยีกเก็บกบัผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกภายใตข้อ้ตกลงนีจ้ะตอ้งกระท าโดยการโอนเงนิ
ผา่นบญัชธีนาคารไปยังบญัชธีนาคารของผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกตามธนาคารทีก่ าหนดไวใ้นประเทศทีผู่รั้

บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกอาศัยอยูห่รอืใหบ้รกิารอยู ่เวน้แตจ่ะตกลงไวเ้ป็นอย่างอืน่โดยคูส่ญัญาทัง้สอง 



3. 

 หากมไิดต้กลงกนัเป็นอยา่งอืน่โดยคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย 

การจ่ายเงนิทัง้หมดทีก่ระท าโดยผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกในนามของบรษัิทจะกระท าโดยผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบุ
คคลภายนอกเพือ่จ่ายไปยังบญัชธีนาคารทีก่ าหนดในประเทศทีก่ารด าเนนิการดงักลา่วเกดิขึน้ 

จะไมม่กีารจ่ายเงนิโดยผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกในนามของบรษัิทเป็นเงนิสดหรอืโดยใหเ้ป็นเชค็ 

 
4. 

ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกจะตอ้งเก็บรักษาหนังสอืส าคัญและระเบยีนขอ้มลูทีถ่กูตอ้งแมน่ย าเกีย่วกับรายกา

รธรุกรรมทัง้หมดทีก่ระท าขึน้ในนามของบรษัิท 
โดยรวมถงึจ านวนเงนิและวตัถุประสงคข์องธรุกรรมแตล่ะรายการดว้ย 

 
5.

 ในกรณีทีบ่รษัิทมเีหตผุลทีจ่ะเชือ่ไดว้า่การฝ่าฝืนขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในหลกัปฏบิตัทิางธุรกจิทีถู่ก
ตอ้งตามหลกัจรยิธรรมไดเ้กดิขึน้หรอือาจจะไดเ้กดิขึน้ 

บรษัิทจะมสีทิธโิดยชอบในการตรวจสอบผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกดงักลา่วเพือ่ทีจ่ะใหต้นเองพงึพอใจวา่มิ
ไดม้เีหตฝุ่าฝืนใดๆ เกดิขึน้ เมือ่ไดรั้บการรอ้งขอจากผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอก 

บรษัิทจะตอ้งเลอืกสรรบคุคลภายนอกทีเ่ป็นอสิระใหม้าด าเนนิการตรวจสอบเพือ่ใหก้ารรับรองแกบ่รษัิทวา่เหตุ
ฝ่าฝืนใด ๆ ไม่ไดเ้กดิขึน้หรอืจะไมเ่กดิขึน้ 

ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกจะตอ้งใหค้วามร่วมมอือย่างเต็มทีใ่นการตรวจสอบใด ๆ 

ทีด่ าเนนิการโดยหรอืในนามของบรษัิท 

 
6. 

 บรษัิทจะไมม่ขีอ้ผูกพันใด ๆ ภายใตข้อ้ตกลงนี้ตอ่การกระท าการใด ๆ หรอืการละเลยทีจ่ะกระท าการใด ๆ 
ซึง่บรษัิทเชือ่โดยสจุรติใจวา่อาจท าใหบ้รษัิทตกอยูใ่นสภาพฝ่าฝืนกฎหมาย 

โดยรวมถงึกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการใหส้นิบนทีเ่กีย่วขอ้ง อาทเิชน่ 

กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติในตา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา 
และกฎหมายตอ่ตา้นการใหส้นิบนแหง่สหราชอาณาจักร 2010 ไมว่า่ในกรณีใด 



เอกสารแนบ ค 

หวัขอ้เนน้ย า้พเิศษทีต่อ้งพงึระลกึในการใชผู้ร้บัจา้งทีเ่ป็นบุคคลภายนอก 

 
มหีัวขอ้เนน้ย ้าเป็นพเิศษจ านวนหนึง่ทีพ่งึตระหนักถงึเมือ่วา่จา้งหรอืด าเนนิธรุกจิกับตวัแทน ทีป่รกึษา ผูแ้ทน 

ผูจ้ัดจ าหน่าย หรอืคูค่า้ธรุกจิร่วมทนุทีเ่ป็นบคุคลภายนอก (รวมเรยีกวา่ “ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอก”) 

โดยรวมถงึกรณีดงัตอ่ไปนี ้คอื 

 
• ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกเต็มใจทีจ่ะใหข้อ้มลูนอ้ยกวา่ทีร่อ้งขอในระหวา่งกระบวนการสอบทานทางธรุกจิ 

 
• ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกมชีือ่เสยีงทีน่่าสงสยัในชมุชนธรุกจิ 

 
• ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอก หรอืกรรมการ ผูถ้อืหุน้ 

หรอืพนักงานของผูรั้บจา้งดงักลา่วมคีรอบครัวหรอืธรุกจิทีผู่กโยงกบัเจา้หนา้ทีรั่ฐ 

 
• ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกไดรั้บการแนะน าใหว้า่จา้งจากลกูคา้ภาครัฐตา่งประเทศ 

 
• ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกยนืกรานวา่ไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มูลระบตุัวตนของตน 

 
•

 ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกปฏเิสธทีจ่ะใหก้ารรับรองโดยชดัแจง้เกีย่วกับความสอดคลอ้งกับนโยบายการตอ่
ตา้นการทจุรติและขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของบรษัิทเกีย่วกบัหลกัปฏบิตัทิางธรุกจิทีถู่กตอ้งตามหลกัจรยิธรรม 

 
• จ านวนการจ่ายเงนิทีร่อ้งขอสงูกวา่เป็นอย่างมากเมือ่เทยีบกบัอตัราของคูแ่ขง่ 

 
• ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกรอ้งขอคา่นายหนา้ลว่งหนา้เพือ่ใหต้น “ไดม้าซึง่ธรุกจิ” หรอื 

“เพือ่จัดการเตรยีมการทีจ่ าเป็น” 

 
• มกีารชีแ้นะวธิกีารจ่ายเงนิซึง่อาจถอืวา่ไม่ปกตสิ าหรับรายการธุรกรรมทางธรุกจิ อาทเิชน่ (i) 

การจ่ายเงนิเป็นเงนิสด (ii) การจา่ยเงนิไปยังประเทศอืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง หรอื (iii) การจ่ายเงนิใหบ้คุคลภายนอก 

 
• ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกไมไ่ดเ้ปิดเผยตัวการ ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

หรอืผูรั้บจา้งซึง่ไดรั้บสว่นแบง่คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่นายหนา้ 

 
• ขอ้ตกลงทีเ่สนอนัน้เป็นการกระท าผดิกฎหมายระดับทอ้งถิน่ 

 
• ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกมถีอ้ยแถลงวา่การใหส้นิบนเป็น “หนทางในการด าเนนิธรุกจิ” 

ในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และ 

 
•

 ผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกอา้งองิถงึเงนิสนับสนุนทางการเมอืงหรอืเงนิบรจิาคเพือ่การกศุลว่าเป็นหนทางใ

นการโนม้นา้วการด าเนนิงานของเจา้หนา้ที ่

 
หากมหีัวขอ้เนน้ย ้าพเิศษใดๆ เหลา่นี้ปรากฏขึน้ 

หา้มวา่จา้งหรอืด าเนนิธุรกจิกับผูรั้บจา้งทีเ่ป็นบคุคลภายนอกนัน้ตอ่ไปโดยไม่ไดป้รกึษาและไดรั้บหนังสอืใหค้วามเห็
นชอบจากฝ่ายกฎหมายของบรษัิท 


