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บทบัญญัติที่แนะนําของขอตกลงบุคคลที่สาม
ทุกครั้งที่เปนไปได และขึ้นอยูกับสถานการณจริงของคูคาทางธุรกิจ [บุคคลที่สาม] แตละราย Regal จะพิจารณารวมบทบัญญัติเพิ่มเติมตอไปนี้ดวย:
2.6
ความแมนยําและความเชื่อถือไดของ Regal ในการตรวจสอบขอมูลของ [บุคคลที่สาม] ในการคัดสรร [บุคคลที่สาม] ของ Regal
นั้น [บุคคลที่สาม] ไดใหขอมูลและตอบแบบสอบถาม และแนบใบรับรอง (เรียกรวมวา "ขอมูลการเปดเผยเพื่อปองกันการทุจริต") [บุคคลที่สาม] ใหการรับรองและรับประกัน
แกบริษัทวาขอมูลการเปดเผยเพื่อปองกันการทุจริตนี้แมนยําและครบถวนตามคําขอของ Regal สําหรับขอมูลดังกลาว และไมมีขอมูลที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือขาดหายไป
ซึ่งจะทําใหการรับรองหรือรับประกันใดๆ ของ [บุคคลที่สาม] ตามขอตกลงนี้ไมสมบูรณหรือไมถูกตองในดานใดก็ตาม [บุคคลที่สาม] เขาใจอยางชัดแจงวาในการทําขอตกลงนี้
Regal อาศัยความแมนยําและครบถวนของขอมูลการเปดเผยเพื่อปองกันการทุจริต และเชื่อถือและคาดหมายวา [บุคคลที่สาม] จะรักษาการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และ
หลีกเลี่ยงการกระทําหรือการละเวนการกระทําใดๆ ที่อาจทําให Regal ตองมีความรับผิดในขอหาละเมิด FCPA, U.K. Bribery Act หรือกฎหมายปองกันการทุจริตอื่นๆ ที่มีผล
บังคับ
2.8
ภาระหนาที่อันตอเนื่องของ [บุคคลที่สาม] ในการใหขอมูล [บุคคลที่สาม] ยอมรับวาถาทราบขอมูลหรือมีเหตุใหทราบถึง: (i) การ
จายเงิน การเสนอ หรือ ข อตกลงที่ จะจา ยเงิน แก เจาหน า ที่ ของรัฐ เพื่ อวั ตถุ ป ระสงค ในการได ม าหรือ รั กษาธุรกิ จ ของ Regal ตามข อตกลง หรื อธุ รกิ จอื่ น ๆ หรื อ (ii) การ
เปลี่ยนแปลงอื่นใดระหวางระยะเวลาของขอตกลง ซึ่งทําใหการรับรอง รับประกัน และใบรับรองของ [บุคคลที่สาม] ที่ใหไวในที่นี้ หรือเมื่อใดก็ตามระหวางระยะเวลาของ
ขอตกลงมีความผิดพลาดหรือไมสมบู รณ สําหรับ ขอมูลเกี่ ยวกั บ FCPA หรือ กฎหมายอื่น ที่ปองกันการทุจริต การให สินบนหรือการฉอโกง [บุค คลที่สาม] จะใหขอมูลแก
_____________ ทันทีโดยทําเปนลายลักษณอักษรระบุสิ่งที่ไดทราบหรือสงสัย และเหตุทั้งหมดที่ [บุคคลที่สาม] ไดทราบ
2.9
หนาที่อันตอเนื่องของ [บุคคลที่สาม] ในการเปดเผยสิทธิ์การเปนเจาของและกํากับดูแล ในระหวางระยะเวลาของขอตกลงนี้ ถามี
เจาหนาที่ของรัฐไดรับผลประโยชนในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งทางตรงและทางออมใน [บุคคลที่สาม] หรือในขอตกลง [บุคคลที่สาม] ตกลงและยอมรับที่จะเปดเผยขอมูลแกบริษัท
โดยทันที เปนลายลักษณอักษร ถูกตองและครบถวน และ Regal สามารถยุติขอตกลงนี้ไดทันทีเมื่อแจงให [บุคคลที่สาม] ทราบอยางเปนลายลักษณอักษร ภายใตขอกําหนด
ตามบทบัญญัติของขอ ___ ของขอตกลง
2.10
การใหความคุมครอง [บุคคลที่สาม] ยอมรับที่จะใหความคุมครองและปกปอง Regal และเจาหนาที่ กรรมการ พนักงาน ผูรับมอบ
อํานาจและมอบหมาย ใหพนจากความเสียหายจากการเรียกคาสินไหม การเรียกรอง หรือคาใชจายในรูปแบบหรือลักษณะใดก็ตาม รวมถึงคาทนายและคาใชจายอื่นๆ ในการ
แกตางขอกฎหมาย ไมวาจะทางตรงหรือทางออม ซึ่งคนเหลานี้หรือคนหนึ่งคนใดอาจตองรับคาใชจายเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของ [บุคคลที่สาม] หรือ
กรรมการ เจาหนาที่ พนักงาน ตัวแทน ผูแทน คนหนึ่งคนใด ที่เกิดจาก (i) การละเมิดการรับรอง รับประกัน หรือขอตกลงของ [บุคคลที่สาม] ที่ระบุไวในขอตกลงนี้ (ii) การ
ละเมิดกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใดๆ ที่เกี่ยวของโดย [บุคคลที่สาม] ซึ่งรวมถึง แตไมจํากัดเพียงกฎหมาย FCPA หรือ U.K. Bribery Act หรือ (iii) การละเมิดกฎหมาย
ระเบียบ หรือขอบังคับใดๆ โดยบริษัท ซึ่งรวมถึง แตไมจํากัดเพียง FCPA หรือ U.K. Bribery Act ถาการละเมิดโดยบริษัทนั้นเปนผลโดยตรงจากการกระทําหรือการละเวนการ
กระทําของ [บุคคลที่สาม] หรือกรรมการ เจาหนาที่ พนักงาน ตัวแทน หรือผูแทน
2.11
สิทธิ์ของ Regal ในการเปดเเผยขอมูล ในกรณีที่ Regal ไดขอสรุปตามดุลยพินิจโดยบริสุทธิ์ใจของบริษัทแตเพียงผูเดียววา [บุคคลที่
สาม] ไดละเมิด FCPA ในกรณีนี้ Regal สามารถยุติขอตกลง และอาจเปดเผยการละเมิดกฎหมาย FCPA ใหแกหนวยงานผูมีอํานาจของรัฐ รวมถึง แตไมจํากัดเพียง กระทรวง
ยุติธรรมสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา หรือ สํานักงานตอตานการฉอโกงรายแรงของสหราชอาณาจักร
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