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นโยบายวา่ดว้ยสนิบนและการจา่ยเงนิทีไ่มเ่หมาะสม 

Magna 
มีขอ้ก ำหนดหำ้มกำรตดิสนิบนและกำรจ่ำยเงนิที่ไม่เหมำะสมในกำรตดิต่อทำงคำ้
ทัง้หมดในทุกประเทศ นโยบำยนี้มีผลบังคับใชก้ับ Magna International Inc. 
ตลอดจนบรษัิทสมำชกิในกลุ่ม Magna กจิกำรร่วมคำ้ 
และบรษัิทในเครือทัง้หมดทั่วโลก (รวมเรียกว่ำ “Magna”) นอกจำกนี้ 
ยังมีผลบังคับใชก้ับทุกคนที่กระท ำกำรในนำม Magna รวมถงึพนักงำน 
เจำ้หนำ้ที่ กรรมกำร ที่ปรกึษำและตัวแทนของ Magna  

Magna ใชเ้วลำหลำยปีในกำรพัฒนำชือ่เสยีงในกำรชนะธรุกจิบนพืน้ฐำนของ "ผลติภัณฑท์ีด่กีวำ่ในรำคำทีด่กีวำ่" 

ซึง่หมำยควำมว่ำธรุกจิจะตอ้งด ำเนนิกำรดว้ยควำมซือ่สัตยส์จุรติและชนะอยำ่งยุตธิรรมโดยพจิำรณำจำกผลติภัณฑแ์ละร

ำคำ และไมผ่่ำนกำรเสนอ กำรช ำระเงนิ หรอืกำรรับสนิบนและกำรช ำระเงนิทีไ่มเ่หมำะสมอืน่ๆ จรรยำบรรณและจรยิธรรม 

ของ Magna ทีห่ำ้มใหส้นิบนและกำรจ่ำยเงนิทีไ่มเ่หมำะสมอืน่ๆ อย่ำงชดัแจง้ 

พนักงำนหรอืบคุคลอืน่ใดทีก่ระท ำกำรในนำมของ Magna ทีเ่ขำ้ร่วมในกจิกรรมดังกลำ่ว 

จะถกูลงโทษทำงวนัิยจนถงึและรวมถงึกำรเลกิจำ้งหรอืควำมสัมพันธต์ำมสัญญำอืน่ๆ 

และอำจตอ้งถูกด ำเนนิคดอีำญำดว้ย 

หลำยประเทศมกีฎหมำยทีท่ ำใหก้ำรตดิสนิบนและกำรจ่ำยเงนิทีไ่มเ่หมำะสมอืน่ ๆ 

นัน้ผดิกฎหมำยแมว้่ำจะเกดิขึน้ในประเทศอืน่ก็ตำม 

กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเหล่ำนี้เป็นควำมผดิรำ้ยแรงทีอ่ำจสง่ผลใหบ้รษัิทและพนักงำนหรอืบคุคลอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งเสยีคำ่ปรับ (รวมถงึผูจั้ดกำรทีอ่นุญำตใหก้ระท ำกำรดังกล่ำว) 

บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเสีย่งตอ่กำรถกูจ ำคุก 
แมแ้ตก่ำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเหลำ่นี้ก็สำมำรถสรำ้งผลกระทบตอ่ชือ่เสยีงอย่ำงรำ้ยแรงตอ่ Magna ได ้

 
 
“เงนิทีไ่มเ่หมาะสม” คอือะไร 

“กำรจ่ำยเงนิทีไ่มเ่หมำะสม” อำจรวมถงึสนิบน, เงนิใตโ้ต๊ะ หรอืกำรจ่ำยคำ่อ ำนวยควำมสะดวก 

“สนิบน” (หรอื “กำรใหส้นิบน”) เป็นสิง่มคีำ่ – รวมถงึเงนิ ของขวัญ ควำมโปรดปรำน สว่นลด ควำมบันเทงิ 

ควำมไดเ้ปรยีบหรอืผลประโยชนใ์ด ๆ 
ทีม่อบใหห้รอืเสนอแกบ่คุคลอืน่เพือ่ผลประโยชน์สว่นตัวของพวกเขำและทีมุ่ง่หมำยหรอื 

อำจถูกมองวำ่เป็นกำรพยำยำมโนม้นำ้วกำรกระท ำหรอืกำรตัดสนิใจทีท่ ำ (หรอืไม่ไดท้ ำ) โดยบคุคลนัน้ 
ในนำมขององคก์รทีพ่วกเขำเป็นตัวแทน เพือ่ประโยชนห์รอืใหป้ระโยชนแ์ก ่Magna ตัวอยำ่งอำจรวมถงึ (i) 

ใหเ้งนิแกพ่นักงำนจัดซือ้ของลูกคำ้เพือ่รักษำควำมปลอดภัยทำงธรุกจิ (หรอืเงือ่นไขหรอืกำรปฏบัิตทิีเ่อือ้อ ำนวย) 
จำกลกูคำ้รำยนัน้ หรอื (ii) ใหข้องขวัญแกเ่จำ้หนำ้ทีข่องรัฐเพือ่แลกกับกำรปฏบัิตทิีเ่อือ้อ ำนวยตอ่ Magna 

“เงนิใตโ้ตะ๊” เป็นสนิบนประเภทหนึง่ เป็นกำรคนืหรอืรับเงนิคนืในจ ำนวนเงนิทีช่ ำระแลว้ (หรอืครบก ำหนดช ำระ) 

เป็นรำงวัลสว่นบคุคลส ำหรับกำรท ำหรอืสง่เสรมิกำรจัดกำรทำงธรุกจิ ตัวอย่ำง ไดแ้ก ่(i) 

ซพัพลำยเออรท์ีม่อบเงนิใหกั้บพนักงำนของ Magna เพือ่สง่เสรมิใหพ้นักงำนของ Magna 

ด ำเนนิกำรตำมใบแจง้หนี้ส ำหรับบรกิำรทีไ่มไ่ดด้ ำเนนิกำร หรอื (ii) 

เสนอใหจ่้ำยเงนิแกพ่นักงำนของลกูคำ้เป็นเปอรเ์ซ็นตข์องมูลค่ำสญัญำหำกพวกเขำไดร้ับรำงวัล สัญญำกับแม็กนำ 

“คา่อ านวยความสะดวก” เป็นสนิบนประเภทหนึง่แกเ่จำ้หนำ้ทีข่องรัฐ และเป็นสิง่ผดิกฎหมำยในหลำยประเทศ 

โดยท่ัวไปแลว้ จะเป็นกำรจ่ำยเงนิใหกั้บเจำ้หนำ้ทีร่ัฐบำลระดับลำ่งเพือ่ขอรับบรกิำรตำมปกตหิรอืกำรพจิำรณำที ่Magna 

จะมสีทิธไิดร้ับตำมกฎหมำย (บำงครัง้เพือ่เร่งกำรบรกิำร) ตัวอยำ่ง ไดแ้ก ่

กำรช ำระเงนิเพือ่เร่งกำรเชือ่มต่อโทรศัพทห์รอืสำธำรณูปโภค หรอืกระบวนกำรประกำศศลุกำกร 

 

https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics
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นโยบายของ Magna วา่ดว้ยการจา่ยเงนิทีไ่มเ่หมาะสม 

Magna หำ้มมใิหม้กีำรเสนอหรอืกำรจ่ำยเงนิทีไ่มเ่หมำะสม ไม่วำ่จะท ำโดยตรงหรอืโดยออ้ม (ผำ่นบคุคลทีส่ำม) 

และไมว่ำ่ Magna จะไดร้ับเงนิจำกพวกเขำหรอืโดยพนักงำนก็ตำม (จำกกระเป๋ำของพวกเขำเอง) Magna 

ยังหำ้มไมใ่หส้รำ้งเอกสำรเท็จหรอืบันทกึกำรช ำระเงนิทีไ่มเ่หมำะสมใดๆ 
และหำ้มพนักงำนและบคุคลทีส่ำมทีก่ระท ำกำรในนำมของ Magna 

จำกกำรแสวงหำหรอืยอมรับกำรช ำระเงนิทีไ่มเ่หมำะสม (เชน่ จำกซพัพลำยเออรถ์งึ Magna หรอืพนักงำน Magna) 

ขอ้เสนอหรอืสัญญำทีจ่ะจ่ำยอำจผดิกฎหมำย แมว้ำ่จะไมเ่คยไดร้ับกำรช ำระเงนิทีไ่มเ่หมำะสมจรงิๆ 

ในบำงกรณี กำรใหข้องก ำนัลหรอืคำ่เลีย้งรับรองทีเ่กดิขึน้เพือ่ใหไ้ดม้ำหรอืรักษำธรุกจิไวถ้อืไดว้ำ่เป็นกำรตดิสนิบน 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่หำกมลูคำ่ของก ำนัลมนัียส ำคัญหรอืควำมบันเทงิมมีำกเกนิไป (เชน่ คำ่ใชจ่้ำยในกำรเดนิทำง) 
ปรกึษำนโยบำยของ Magna ทีเ่กีย่วกับ นโยบำยเกีย่วกับของขวัญและกำรเลีย้งรับรอง 

เพือ่ควำมเขำ้ใจทีด่ขี ึน้เกีย่วกับศักยภำพทีทั่บซอ้นกันระหวำ่งของขวัญและกำรเลีย้งรับรองและกำรตดิสนิบน 

คณุควรปรกึษำทีป่รกึษำกฎหมำยระดับภมูภิำคหรอืกลุม่ของคุณ หรอืเจำ้หนำ้ทีก่ำรปฏบัิตติำมกฎระเบยีบระดับภมูภิำค 
หำกคณุมคี ำถำมว่ำของขวัญนัน้เหมำะสมหรอืไม ่คำ่ใชจ่้ำยของขวัญหรอืควำมบันเทงิใด ๆ 

ทีเ่กดิขึน้ในนำมของเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐตอ้งไดร้ับกำรอนุมัตลิว่งหนำ้ตำมขัน้ตอนกำรควบคมุกำรปฏบัิตติำม – 

คำ่ใชจ่้ำยส ำหรับเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ 

 

 

การบงัคบัใชก้ฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัการตดิสนิบน 

Magna อยูภ่ำยใตก้ฎหมำยต่อตำ้นกำรใหส้นิบนทัง้ในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

กฎหมำยเหลำ่นี้บำงฉบับมุง่เป้ำไปทีก่ำรตดิสนิบนเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐในตำ่งประเทศโดยเฉพำะ ตัวอยำ่ง ไดแ้ก ่

พระรำชบัญญัตกิำรทุจรติในตำ่งประเทศของสหรัฐอเมรกิำและพระรำชบัญญัตกิำรทจุรติของขำ้รำชกำรตำ่งประเทศของ

แคนำดำ กฎเกณฑก์ำรต่อตำ้นกำรใหส้นิบนบำงกฎยังหำ้มกำรจ่ำยเงนิทีไ่มเ่หมำะสมแกบ่คุคลในภำคเอกชน เชน่ 
ลกูคำ้และซพัพลำยเออร ์และกำรตดิสนิบนเชงิพำณิชยใ์นรูปแบบอืน่ๆ เนื่องจำกกำรขยำยกำรด ำเนนิงำนของ Magna 

ท่ัวโลก นโยบำยนี้จงึไม่สำมำรถแกไ้ขปัญหำทัง้หมดทีเ่กดิจำกขอ้ก ำหนดระหวำ่งประเทศและระดับทอ้งถิน่ได ้
เป็นควำมรับผดิชอบของพนักงำน Magna 

แตล่ะคนในกำรท ำควำมเขำ้ใจและปฏบัิตติำมกฎหมำยระหวำ่งประเทศและกฎหมำยทอ้งถิน่ทีบั่งคับใช ้
หำกคณุไมแ่น่ใจวำ่แนวทำงปฏบัิตบิำงอยำ่งผดิกฎหมำยหรอืเป็นอันตรำยต่อชือ่เสยีงของ Magna หรอืไม ่

คณุควรปรกึษำกับฝ่ำยบรหิำรหรอืทีป่รกึษำกฎหมำยระดับภมูภิำคหรอืกลุม่ของคณุ 

หรอืเจำ้หนำ้ทีก่ำรปฏบัิตติำมกฎระเบยีบระดับภมูภิำค 

 

คา่น า้รอ้นน า้ชา 

Magna มนีโยบำยหำ้มจำ่ยคำ่น ้ำรอ้นน ้ำชำ 
เนื่องจำกกำรจำ่ยเงนิดังกลำ่วถอืเป็นกำรกระท ำผดิกฎหมำยในหลำยประเทศที ่
Magna ประกอบกำรอยู ่

 

บคุคลภายนอก เชน่ ตวัแทน ผูร้บัจา้ง และผูก้ระท าการเป็นคนกลางอืน่ ๆ 

Magna ไดก้ ำหนดนโยบำยหำ้มมใิหจ้ำ่ยเงนิทีไ่มเ่หมำะสมผำ่นบคุคลภำยนอก เชน่ 
ตัวแทน ผูร้ับจำ้งหรอืผูก้ระท ำกำรเป็นคนกลำงอืน่ ๆ ไวอ้ยำ่งชดัเจน 
กำรใหบ้คุคลภำยนอกจำ่ยเงนิทีไ่มเ่หมำะสมแทนไมอ่ำจลดทอนควำมเสีย่งที ่Magna 
หรอืพนักงำนอำจตอ้งรับผดิทำงแพง่หรอือำญำเมือ่ตวัแทนคนกลำงดงักลำ่วกระท ำผิ

https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/gifts-and-entertainment-policy


 

MAGNA INTERNATIONAL INC.   |   นโยบายว่าดว้ยสนิบนและการจ่ายเงนิทีไ่ม่เหมาะสม 4 

 

ดกฎหมำย นอกจำกนี ้
กฎหมำยป้องกนักำรทจุรติยังมไิดบ้ัญญัตแิยกควำมแตกตำ่งระหวำ่งกำรกระท ำกำรโด
ย Magna เองกบักำรกระท ำกำรโดยบคุคลผูก้ระท ำกำรแทน Magna ดว้ยเหตนุี้ 
พนักงำนจงึตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจอยูเ่สมอวำ่ตวัแทนหรอืบคุคลภำยนอกปฏบิัตติำมม
ำตรฐำนจรยิธรรมทำงธรุกจิของ Magna และเมือ่มกีำรแตง่ตัง้วำ่จำ้งตวัแทน ผูร้ับจำ้ง 
หรอืผูก้ระท ำกำรเป็นคนกลำงอืน่ ๆ ของ Magna ทกุครัง้ พนักงำนตอ้งปฏบิัตดิงันี้ 

▪ มเีอกสำรพืน้ฐำนส ำหรับกำรไวว้ำงใจในควำมซือ่สัตยส์จุรติของบคุคลทีส่ำม (เชน่ 
กำรตรวจสอบวเิครำะหส์ถำนะทีเ่หมำะสม); 

▪ ปฏบิัตติำมขัน้ตอนตำ่ง ๆ 
ทีเ่หมำะสมเพือ่ตดิตำมและป้องกนักำรประพฤตมิชิอบ และ 

▪ ด ำเนนิกำรตำมควำมเหมำะสมเมือ่มขีอ้บง่ชีว้ำ่อำจมกีำรประพฤตมิชิอบ  
 

ในกรณีทีค่ณุรักษำตัวกลำงเพือ่โตต้อบกับเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐในนำมของ Magna 

คณุตอ้งด ำเนนิกำรตรวจสอบสถำนะและไดร้ับกำรอนุมัตลิว่งหนำ้ตำมขัน้ตอนกำรควบคมุกำรปฏบัิตติำมขอ้ก ำหนดส ำหรั

บผูก้ลำงของรัฐบำลบคุคลทีส่ำม 

ปรกึษำทีป่รกึษำกฎหมำยระดับภมูภิำคหรอืกลุม่ของคณุ หรอืเจำ้หนำ้ทีก่ำรปฏบัิตติำมกฎระเบยีบระดับภมูภิำค 
หำกคณุมคี ำถำมใดๆ เกีย่วกับกำรจำ้งคนกลำงหรอืกำรตอ่อำยุขอ้ตกลงทีม่อียู่กับตัวกลำง ตรวจสอบสัญญำณเตอืนหรอื 

“ธงแดง” ทีอ่ำจบง่บอกถงึควำมสมัพันธข์องบคุคลทีส่ำมทีม่คีวำมเสีย่ง และอย่ำเพกิเฉยตอ่สัญญำณดังกล่ำว 

ซึง่รวมถงึสถำนกำรณ์ทีบ่คุคลทีส่ำม: 

 

▪ มแีนวโนม้วำ่จะขำดคณุสมบัตหิรอืมจี ำนวนแรงงำนต ำ่กวำ่ทีต่อ้งกำร 
▪ ไดร้ับกำรระบหุรอืแนะน ำจำกเจำ้หนำ้ทีข่องรฐั 
▪ ขอใหป้กปิดขอ้มลูของตนเป็นควำมลบั 
▪ ขอใหช้ ำระคำ่ตอบแทนเป็นเงนิสดหรอืจำ่ยลว่งหนำ้เขำ้บัญชธีนำคำรในตำ่งปร

ะเทศ 
▪ ขอใหช้ ำระคำ่ตอบแทนในประเทศอืน่ทีม่ใิชป่ระเทศทีม่กีำรใหบ้รกิำร 
▪ ขอใหจ้ดัท ำเอกสำรทีเ่ป็นเท็จ 

▪ ขอคำ่ตอบแทนจ ำนวนมำกผดิปกตเิกีย่วกับบรกิำรทีจ่ัดใหห้รอืเปรยีบเทยีบกับคูแ่ขง่ 

▪ แสวงหำกำรช ำระเงนิคนืส ำหรับคำ่ใชจ่้ำยทีส่งูผดิปกตหิรอืทีไ่มม่เีอกสำร หรอื 

▪ กำรด ำเนนิกำรอืน่ใดทีอ่ำจแสดงถงึควำมเสีย่งในกำรตดิสนิบน 
 

เมือ่ม ี“ธงแดง” เหลำ่นี้ จ ำเป็นตอ้งมกีำรตรวจสอบและปรกึษำหำรอืเพิม่เตมิกับทีป่รกึษำกฎหมำยระดับภมูภิำคหรอืกลุม่ 

หรอืเจำ้หนำ้ทีก่ำรปฏบัิตติำมกฎระเบยีบระดับภมูภิำค 

  

 

การฝ่าฝืนนโยบาย 

กำรละเมดินโยบำยนี้จะถอืเป็นเรือ่งรำ้ยแรงและจะถกูลงโทษดว้ยกำรลงโทษทำงวนัิยจนถงึและรวมถงึกำรเลกิจำ้ง 

 



 

MAGNA INTERNATIONAL INC.   |   นโยบายว่าดว้ยสนิบนและการจ่ายเงนิทีไ่ม่เหมาะสม 5 

 

หำกคณุทรำบหรอืสงสยัวำ่มใีครก็ตำมทีล่ะเมดิ หลักจรรยำบรรณและจรยิธรรม ของ Magna หรอืนโยบำยนี้ 
คณุควรรำยงำนขอ้กังวลของคุณโดยทันทไีปยัง (i) ผูจ้ัดกำรของคณุ, (ii) เจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยกำรเงนิประจ ำแผนกหรอืกลุม่, 

(iii) ทีป่รกึษำกฎหมำยแบบกลุ่มหรอืระดับภมูภิำค, (iv) เจำ้หนำ้ทีก่ำรปฏบัิตติำมกฎระเบยีบระดับภมูภิำค, (v) 

รองประธำนฝ่ำยจรยิธรรมและประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยปฏบัิตติำมกฎระเบยีบ หรอื (vi) ผ่ำนสำยดว่น Magna 

ตำม นโยบำยต่อตำ้นกำรตอบโตข้อง Magna, Magna หำ้มมใิหม้กีำรตอบโตบุ้คคลใดๆ ทีร่ำยงำนกำรละเมดิ Magna 

จรรยำบรรณและจรยิธรรม ของ Magna หรอืนโยบำยนี้ โดนสจุรติ 

 

ขอัแนะน า  

สิง่ทีค่วรปฏบิตั.ิ.. 

✓ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำคณุเขำ้ใจขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยทีบั่งคับใชแ้ละแนวทำงของ Magna 

ในกำรเสนอหรอืรับของขวัญและควำมบันเทงิอย่ำงครบถว้น (ใหด้ ู นโยบำยทีว่่ำดว้ยของขวัญและกำรเลีย้งรับรอง 

ของ Magna ดว้ย ) 

✓ ด ำเนนิกำรตรวจสอบวเิครำะหส์ถำนะอย่ำงเหมำะสมในกำรเลอืกและมสีว่นร่วมกับบุคคลทีส่ำม 

(รวมถงึผูร้ับเหมำอสิระและผูท้ ำกำรแนะน ำชกัชวน) 

✓ ปฏบัิตติำมขัน้ตอนกำรควบคมุกำรปฏบัิตติำมขอ้ก ำหนดส ำหรับคนกลำงและรำยจ่ำยของรัฐบำลบุคคลทีส่ำมส ำหรับ

เจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ 

✓ สือ่สำรขอ้ก ำหนดในกำรตอ่ตำ้นกำรตดิสนิบนของเรำกับบคุคลทีส่ำมผำ่นสญัญำทีเ่ป็นทำงกำร 
และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำกจิกรรมของบคุคลทีส่ำมไดร้ับกำรตรวจสอบและตรวจสอบตลอดอำยสุัญญำของพวกเขำ 

✓ สือ่สำรกับซพัพลำยเออรเ์กีย่วกับ จรรยำบรรณของซพัพลำยเออร ์ของ Magna 

✓ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำคำ่ใชจ่้ำยทัง้หมดไดร้ับกำรบันทกึอย่ำงถกูตอ้ง รวมถงึคำ่ใชจ่้ำยทีป่ระมวลผลดว้ยเงนิสดยอ่ย 

✓ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำค ำขอช ำระเงนิทัง้หมดทีส่ง่ไปยังเจำ้หนำ้ทีก่ำรเงนิไดร้ับกำรสนับสนุนอย่ำงเหมำะสมโดยใบแ

จง้หนี้ทีถ่กูตอ้ง, ไดร้ับอนุญำตจำกพนักงำนทีจ่ ำเป็นพรอ้มขอ้จ ำกัดกำรลงนำมทีเ่กีย่วขอ้ง 
ท ำกับผูร้ับเงนิทีช่อบดว้ยกฎหมำย 

และเพือ่วัตถปุระสงคท์ำงธรุกจิทีเ่หมำะสมซึง่สอดคลอ้งกับขอบเขตของงำนทีต่กลงกับบคุคลทีส่ำม 

กำรตรวจสอบวเิครำะหส์ถำนะทีเ่หมำะสมและกำรรำยงำนภำยในควรด ำเนนิกำรกับค ำขอช ำระเงนิทีน่่ำสงสยั 

 

 

หา้มกระท าการตอ่ไปนี.้.. 

× เสนอสิง่ของมคีำ่ใดๆ 
แกเ่จำ้หนำ้ทีข่องรัฐหรอืบคุคลอืน่เพือ่ใหม้โีอกำสไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่หมำะสมตำมจรงิ
หรอืเป็นทีเ่ขำ้ใจวำ่เกดิขึน้จรงิ 

× ปลอ่ยใหม้กีำรจำ่ยคำ่นำยหนำ้ (คอมมชิชัน่) แบบลับ ๆ 
หรอืกำรจำ่ยเงนิทจุรติอืน่ใดอยำ่งเดยีวกนันี้ 
รวมถงึกำรจัดเตรยีมกำรอืน่ใดกบับคุคล 
บรษัิทหรอืหน่วยงำนทีม่อีทิธพิลทำงกำรเมอืง 
โดยทีอ่ัตรำคำ่ธรรมเนยีมกำรบรกิำรดงักลำ่วมสีดัสว่นไมเ่หมำะสมกบับรกิำรอนัชอ
บธรรมทีไ่ดร้บั 

https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics
https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/anti-retaliation-policy
https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/anti-retaliation-policy
https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics
https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/gifts-and-entertainment-policy
https://www.magna.com/company/suppliers/magna-supplier-code-of-conduct-and-ethics
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× ช ำระเงนิอ ำนวยควำมสะดวกหรอืช ำระเงนิใหกั้บบุคคลใด ๆ (เป็นเงนิสดหรอืในรูปแบบอืน่) ส ำหรับบรกิำรที ่Magna 

ไมม่สีทิธิต์ำมปกต ิ ตัวอย่ำง ไดแ้ก ่ กำรจ่ำยเงนิใหข้ำ้รำชกำรท ำงำนลว่งเวลำ ท ำงำนในชว่งวันหยดุในทอ้งถิน่ 

หรอืท ำหนำ้ทีน่อกเหนือขอบเขตของลักษณะงำนปกต ิ

× กระท ำกำรใดเพือ่สนับสนุนหรอือ ำนวยควำมสะดวกแกบ่คุคลอืน่ 
รวมถงึตัวแทนหรอืผูก้ระท ำกำรแทนของ Magna ใหม้กีำรจำ่ยเงนิทีไ่มเ่หมำะสม 

× จัดตัง้ “กองทนุเพือ่กำรตดิสนิบนเจำ้หนำ้ทีข่องรัฐ” 
โดยไมม่กีำรลงบันทกึเป็นหลกัฐำน 

× เรยีกรอ้งหรอืรับสนิบนหรอืเงนิใตโ้ตะ๊ 

× ช ำระเงนิเป็นกำรสว่นตัวเพือ่หลกีเลีย่งกำรปฏบัิตติำม หลักจรรยำบรรณและจรยิธรรมของ Magna หรอืนโยบำยนี้ 

 

 
ขอ้ควรระวงั... 

 ค ำขอใด ๆ ส ำหรับกำรช ำระเงนิใหกั้บบุคคลทีส่ำมทีไ่ม่สมสว่นกับบรกิำรทีม่ใีห.้ 

 กำรขอใหจ้ำ่ยเงนิทีม่ลัีกษณะน่ำสงสยัหรอืสัง่จำ่ยในชือ่ของผูรั้บหรอืประเทศทีไ่มเ่
กีย่วขอ้งกบัธรุกรรม รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะองคก์รกำรกศุล มลูนธิ ิ
หรอืพรรคกำรเมอืง 

 ขอ้มลูควำมเป็นมำเกีย่วกับตัวแทนบคุคลทีส่ำมทีม่อียูห่รอืทีอ่ำจเป็นตัวแทน หรอืตัวกลำงอืน่ๆ 

ทีแ่นะน ำว่ำพวกเขำอำจด ำเนนิกจิกรรมทีอ่ำจถอืวำ่ไมเ่หมำะสม 

 กำรใหห้รอืรับของขวัญหรอืกำรเลีย้งรับรองทำงธรุกจิในระหวำ่งกระบวนกำรเสนอรำคำหรอืเสนอรำคำ 

 

ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

ส ำหรับขอ้มลูหรอืค ำแนะน ำเพิม่เตมิ กรุณำต่อกลุม่ของคุณหรอืทีป่รกึษำกฎหมำยระดับภมูภิำค, 
เจำ้หนำ้ทีก่ำรปฏบัิตติำมกฎระเบยีบระดับภมูภิำค 

หรอืรองประธำนฝ่ำยจรยิธรรมและประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยปฏบัิตติำมกฎระเบยีบของ Magna 
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