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1. วัตถุประสงค  

นโยบายนีกํ้าหนดมาตรฐานที่ใชทั่วโลกของ Cisco เก่ียวกับการป องกันคอรรัปช่ัน หากกฎหมายหรือกฎ

ขอบังคับทองถ่ินกําหนดเง่ือนไขที่เขมงวดกวา กฎหมายหรือกฎขอบังคับเหลานัน้จะแทนที่เง่ือนไขที่ระบุไวใน

นโยบายฉบับนี ้

2. ภาพรวม 

Cisco Systems, Inc และบริษัทในเครือทั่วโลก (Cisco) มุงม่ันดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยและมาตรฐานใน

การตอตานคอรรัปชั่นระดับสูงสุด บริษัทคาดหวังวาพนักงานทุกคน บริษัทคูคา และผูจัดจําหนายทุกรายของ 

Cisco จะประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริต ความยุติธรรม และมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูง 

รวมทัง้ปฏิบัติตามกฎหมายตอตานคอรรัปช่ัน/ตอตานการติดสินบนทุกฉบับและหลีกเลี่ยงกระทั่งการรับรู

ความไมเหมาะสม  
 

ในฐานะองคกรระดับโลก Cisco ตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของทัง้หมด รวมถึงรัฐบัญญัติวาดวย

พฤติกรรมการคอรรัปชั่นในตางประเทศของสหรัฐฯ (FPCA) พระราชบัญญัติการติดสินบนแหงสหราช

อาณาจักร และกฎหมายตอตานคอรรัปชันที่คลายกันฉบับอ่ืนทั่วโลก กฎหมายเหลานีกํ้าหนดขอหามในการ

ใหสินบนแกเจาหนาที่รัฐ รายการการลงบัญชีและเอกสารหลักฐาน และการลงโทษในทางอาญาและทางแพง

สําหรับการละเมิด บางกฎหมายมีผลบังคับใชดวยมาตรฐานการรับผิดที่เขมงวด ขยายขอบเขตเพื่อใหรวมถึง

การใหและการรับสินบน และยังหามมิใหมีการติดสินบนเชิงพาณิชยในภาคเอกชนแตละรายดวย 
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3. ขอบเขต 

นโยบายนีจ้ะควบคุมและมีผลบังคับใชกับบุคลากรและผูแทนที่ดําเนินการในนามของ Cisco ในทุกประเทศที่ 

Cisco ไดเขาดําเนินกิจการ บุคคลากรของ Cisco จําเป็นตองอาน ทําความเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายนี ้

นอกไปจากนี ้ผูจัดการตางๆ ของ Cisco จําเป็นตองบังคับใชนโยบายนีแ้ละทําใหม่ันใจวาผูคนและหนวยงาน

ที่อยูภายใตการดูแลเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายนี ้เน่ืองจาก Cisco อาจตองเป็นผูรับผิดตามกฎหมาย หาก

บุคลากรของ Cisco พบเห็นหรอืทราบวามีผูดําเนินการในนามของ Cisco กําลังกระทําความผิดที่ขัดกับ

กฎหมายการตอตานการคอรรัปช่ันและการติดสินบน คุณตองปฏิบัติตามนโยบายนีโ้ดยรายงานเบาะแสความ

ไมชอบมาพากลของการละเมิดกฎดังกลาวแก Cisco ที่ ethics@cisco.com 

4. คําแถลงนโยบาย 

เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายทั่วโลก พวกเรา Cisco ไมใหสัญญา เสนอ ให หรืออนุญาตให ไมวาจะโดยตรง

หรือทางออม ในการติดสินบนหรือดวยส่ิงของใดก็ตามที่มีมูลคาแกผูใดก็ตามเพื่อโนมนาวใหเกิดการกระทํา

หรือการตัดสินใจใดๆ โดยไมสุจริต เพื่อใหไดมาหรือคงรักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือใหไดขอไดเปรียบที่ไมเหมาะสม

ไมวาในรูปแบบใดๆ เพื่อ Cisco  
 

คอรรัปช่ันละเมิดความไววางใจของสาธารณะ คุกคามการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และทํารายการคา

เสรี เพื่อที่จะปราบปรามคอรรัปชั่น ประเทศสวนใหญจึงไดประกาศใชกฎหมายและกฎขอบังคับตอตาน

คอรรัปชั่น/ตอตานการติดสินบน กฎหมายเหลานีกํ้าหนดไววาการให ชําระเงิน หรือสัญญาวาจะให “ส่ิงของ

ใดก็ตามที่มีมูลคา” (การติดสินบน) เป็นอาชญากรรม หากทําไปเพื่อ 

• โนมนาวใหเกิดการกระทําหรือการตัดสินใจใดๆ เพื่อใหได คงรักษาไวซ่ึง และ/หรือส่ังการธุรกิจ 

หรือ 

• ใหไดขอไดเปรียบที่ไมเหมาะสมไมวาในรูปแบบใดๆ  

 

และการยอมรับ “ส่ิงของใดก็ตามที่มีมูลคา” (การติดสินบน) ในสถานการณเหลานีก็้เป็นอาชญากรรมดวย

เชนกัน 
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การติดสินบนคืออะไร 

การติดสินบนไมใชแคเงินสดที่ใสไวในซองซึ่งสงตอใหกันใตโตะเทานัน้ กฎหมายระหวางประเทศ

และนโยบายของ Cisco ไดนิยามคําวาการติดสินบนไววา “ส่ิงของใดก็ตามที่มีมูลคา” เชน บัตร

กํานัลของขวัญ การซอมแซมหรือดูแลบาน ต๋ัวเขาชมภาพยนตหรือการแขงขันกีฬา สิทธิในการผาน

เขาไปในสโมสรเอกชน สัญญาที่ไมผานการประกวดราคา งานภาคฤดูรอนสําหรับสมาชิกใน

ครอบครัวที่เป็นเด็กวัยรุน การใชบริการรถลีมูซีนโดยไมเสียคาใชจายหรือการเอือ้เฟ้ือใหติดรถไป

ดวย และส่ิงมีมูลอ่ืนๆ ซึ่งมอบใหเพื่อใหไดมาซึ่งขอไดเปรียบที่ไมเหมาะสม  
 

การเสนอสินบนถือวาเป็นการละเมิดกฎ แมวาจะไมเกิดการสงมอบ หรือจุดประสงคในการติด

สินบนจะไมบรรลุก็ตาม  
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บุคคลที่สามอาจไมไดติดสินบนเพื่อ Cisco 

ไมสามารถใชบุคคลที่สาม (เรียกอีกอยางวา “คนกลาง”) เพื่อชวยหรือเพื่อซอนเรนการติดสินบนได 

ผูจัดจําหนาย ตัวแทน ที่ปรึกษา ตัวแทนจําหนาย และคูคาทางธุรกิจไมสามารถเสนอหรือรับสินบน

ในขณะปฏิบัติหนาที่ในนามของ Cisco ได การชักจูง สงเสริม หรือยุยงใหบุคคลที่สามกระทําการอัน

ขัดตอนโยบายนี ้จะถือวาเป็นการละเมิดนโยบายนีเ้ชนกัน หากบุคคลากรของ Cisco ทราบเบาะแส

เก่ียวกับการใชบุคคลที่สามเพื่อละเมิดนโยบายนี ้บุคลากรนัน้ตองรายงานเบาะแสไปยัง 

thics@cisco.com โดยทันที  
 

ขอมูลเพิ่มเติมอยูในเว็บไซตเก่ียวกับการตอตานคอรรัปช่ันและการติดสินบนรวมถึงคําแนะนํา

เก่ียวกับขอผูกพันกับบุคคลที่สาม คาตอบแทนเพิ่มเติมกอนทําการหรืออนุมัติการชําระเงินหรือ

ผลประโยชนใดๆ ที่อาจกระตุนใหเกิดขอกังวลดานการติดสินบน และสัญญาณเตือนอ่ืน ดังตอไปนี ้ 

• คําถามที่พบบอย (ภาคผนวก A)  

• รายการตรวจสอบการตอตานคอรรัปช่ันของ Cisco และคําถามที่พบบอย (ภาคผนวก B)  

• กระบวนการการตรวจสอบวิเคราะหสถานะบุคคลที่สามของ Cisco (ภาคผนวก C)  

• สัญญาณเตือนการติดสินบน (ภาคผนวก D)  
•  

หากมีขอสงสัยใด ๆ คุณควรติดตอผูบังคับบัญชาของตนเองหรือ ethics@cisco.com 
 

4.1 ของขวัญและการเลีย้งรับรอง 

Cisco ทราบวา เม่ือดําเนินการอยางเหมาะสมแลว การปฏิสัมพันธและการแลกเปลี่ยนของขวัญ

หรือขอเสนออ่ืนอยางไมเป็นทางการกับผูรวมธุรกิจอาจเป็นสวนสําคัญในการผูกมิตรและพัฒนา

ความสัมพันธกับลูกคา คูคา และผูขาย และในหลายประเทศอาจเป็นขัน้ตอนปฏิบัติและธรรม

เนียมทางธุรกิจที่ยอมรับและเหมาะสม อยางไรก็ตาม ถาดําเนินการอยางไมเหมาะสม ของขวัญ 

การทองเที่ยว ความบันเทิง และขอเสนออ่ืนๆ อาจละเมิดกฎหมายที่เก่ียวของหรือนโยบายหรือ

หลักปฏิบัติของ Cisco หรือบุคคลที่สาม  
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หลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ (COBC) และ นโยบายเก่ียวกับของขวัญ การทองเที่ยว และความ

บันเทิง (GTE) กลาวถึงขอกําหนดสําหรับของขวัญที่ยอมรับไดและขอเสนอ่ืนๆ โดยมีคําแนะนํา

ดานการเปิดเผยและการอนุมัติลวงหนา ตามกฎทั่วไป ของขวัญและขอเสนออ่ืนทัง้หมดตองถูก

ดําเนินการอยางโปรงใสและเป็นไปตามนโยบายเพื่อหลกีเลี่ยงไมใหเกิดการรับรูอยางไมเหมาะสม 

ตามที่กลาวในรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบาย GTE ของขวัญและขอเสนออ่ืนที่ใหหรือไดรับตอง

เหมาะสม (ไมใชเงินสด บัตรของขวัญ หรือประเภทอ่ืนที่หาม ไมพยายามชักจูงอยางโจงแจงให

เกิดผลลัพธทางธุรกิจ และมิฉะนัน้ก็สอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายทุกฉบับ)เป็น

มูลคาที่สมเหตุผล (นโยบาย GTE กลาวถึงขอจํากัดที่สราง) และอาจจําเป็นตองไดรับการเปิดเผย

และไดรับการอนุมัติลวงหนา  

4.1.1  การเดินทางและการเขาพัก 
 

นานๆ ครัง้ จะมีแขกผูที่เราเชิญใหมาเย่ียมเยือนที่ทําการของ Cisco หรือรวมงานที่ Cisco 

ใหการสนับสนุน Cisco อนุญาตใหมีการชําระคาใชจายที่เก่ียวของกับเดินทางและคาที่พัก

บางประเภทสําหรับแขกทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบายดานการเดินทาง คาใชจาย 

และภาคเอกชนถาหากวา  

• คาใชจายนัน้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย 

• คาใชจายนัน้สมเหตุสมผลตามระดับหรือความอาวุโสของแขกผูนัน้  

• การเขารวมในกิจกรรมทางธุรกิจนัน้เป็นส่ิงจําเป็น 

• ไมมีเพื่อนๆ หรือสมาชิกในครอบครัวของผูที่ไดรับเชิญเดินทางโดย Cisco ออก

คาใชจายให 

• ไมมีการจัดการเดินทางเสริมที่ไมมีเหตุผลหรือที่ไมเก่ียวของกับธุรกิจ (การเดินทาง

เสริม และการเดินทางที่ไมเก่ียวของกับธุรกิจ ตัวอยางเชน เม่ือจําเป็นตองเดินทาง

ไปไกลกวาสถานที่ที่กําหนดสําหรับการเดินทางทางธุรกิจ หรือเก่ียวของกับ

คาใชจายเกินสวน) 

• ไมมีการจายเงินคาเบีย้เลีย้ง  
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หากบุคคลที่สาม เชน เจาหนาที่ คูคา ผูขาย หรือที่ปรึกษาชําระคาเดินทางและคาที่พักใน

นามของ Cisco นโยบายขางตนยังคงมีผลบังคับใช พนักงานของ Cisco รับทราบ ซึ่ง

รวมถึงการอํานวยความสะดวกหรือการเป็นเหตุใหบุคคลที่สามกระทําการที่จะฝ าฝืน

นโยบายนี ้(ถากระทําโดยตรงโดยพนักงานของ Cisco) วาเป็นการละเมิดนโยบายนี ้ 
 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม รวมถึงการเปิดเผยและ โปรดอางอิงไปยัง นโยบายการทองเที่ยวทั่ว

โลก นโยบาย GTE และ นโยบายกิจกรรมและการประชุมทั่วโลก 

4.1.2. จําเป็นตองมีการอนุมติัและการเปิดเผยขอมูล 
 

ทีมการสงเสริมดานการปฏิบัติตามทั่วโลกจัดเตรียม เครื่องมือออนไลน เพื่อเปิดเผยและ

ขอการอนุมัติสําหรับคาใชจายทางธุรกิจใดๆ (เชน ของขวัญ การทองเที่ยว การตอนรับ 

หรือความบันเทิง) ที่ใหแก (1) เจาหนาที่รัฐ ซึ่งรวมถึงพนักงานขององคกรที่รัฐเป็น

เจาของทัง้หมดหรือบางสวน หรือบริษัทที่รัฐเป็นผูควบคุม เชน องคกรโทรคมนาคมหรือ

สาธารณะสุขที่อาจไดรับการจัดระเบียบคลายกับหรือแบบเดียวกับองคกรเอกชน หรือ 

(2) บุคคลอ่ืนแมแตภาคเอกชน โดยยึดตามขอกําหนดและขอจํากัดที่อธิบายในนโยบาย 

GTE ของขวัญ การเดินทาง หรือความบันเทิงที่ไมเหมาะสมหรือมีมูลคามากเกินไปอาจ

สงผลถึงความนาเช่ือถือทางกฎหมายและกอใหเกิดความเสียหายตอช่ือเสียงของ Cisco  
 

• ใช เคร่ืองมอืเปิดเผยของ GTE สําหรับการเปิดเผยและการอนุมตัิเมื่อ มอบ ของจาก GTE 
(ซึ่งกําหนดโดยนโยบาย GTE)  

• ใช เคร่ืองมอืเปิดเผยการรับของขวัญของ GTE สําหรับการเปิดเผยและการอนมุัติเมื่อ 

ได รับ ของจาก GTE (ซึ่งกําหนดโดยนโยบาย GTE)  
 

สามารถดูคําตอบเก่ียวกับคําถามที่พบบอยเก่ียวกับของขวัญ การทองเที่ยวและความ

บันเทิง ไดที่น่ี หรือติดตอ corporate_compliance@cisco.com  
 

หากทราบเบาะแสเก่ียวกับพฤติการณที่ขัดตอนโยบายขอใหสงตอไปยัง ethics@cisco.com  
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4.2 การจายคาอํานวยความสะดวก 

การจายคาอํานวยความสะดวกคืออะไร 

“การจายคาอํานวยความสะดวก” เป็นคาใชจายที่จายใหกับเจาหนาที่ของรัฐที่มีเจตนามุงหมายให

ไดรับหรือเรงการดําเนินการของรฐับาลตามปกติใหเร็วขึน้ ซึ่งผูสมัครไดรับมอบสิทธ์ิ เชน การ

ดําเนินการขอวีซา การนัดหมายใหมีการตรวจสอบ การประกันการรับหรือสงไปรษณีย หรือการ

ขอใหเช่ือมตอบริการสาธารณูปโภค คาใชจายประเภทนีบ้างครัง้ก็เรียกวา “การหยอดนํ้ามัน

พวงมาลัย” หรือ “คานํ ้ารอนนํ้าชา”  
 

Cisco ไมอนุญาตใหจายคาอํานวยความสะดวกไมวาที่ใดในโลก ยกเวนดังที่อธิบายไวดานลาง 

การจายคาอํานวยความสะดวกยังถูกหามโดยชัดแจง และถือวาเป็นสินบน โดยกฎหมายตอตาน

คอรรัปชั่นบางฉบับ (สหราชอาณาจักร แคนาดา บราซิล เป็นตน) และประเทศอ่ืนๆ หลาย

ประเทศและการประชุมตอตานคอรรัปช่ันของหลายประเทศ (เชน องคการเพื่อความรวมมือและ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (การประชุม OECD))  

4.2.1 ขอยกเวนท่ีจํากัด 
 

การจายคาอํานวยความสะดวกตองชําระเป็นส่ิงสุดทายและโดยมีการอนุมัติโดยฝ าย

กฎหมายของ Cisco (และโดยมีการอนุมัติภายในสายงานของคุณที่ระดับผูบริหารหรือสูง

กวา และเปิดเผยแกหัวหนาฝ ายสนับสนุนทางการเงิน) ถาหากวา 

• ไมมีทางเลือกและความลาชาที่คาดเดาไดนัน้จะสงผลอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ  

• อยูในประเทศหรือสถานการณที่การจายเงินดังกลาวนัน้เป็นแบบแผนตามธรรม

เนียมและไมไดหามไวอยางชัดแจงโดยกฎหมายที่บังคับใชในกรณีเปรียบเทียบ 

• จํานวนเงินนัน้พอประมาณเม่ือพิจารณาจากขอเทจ็จริงและรูปการณของ

สถานการณนัน้  
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หากความปลอดภัยสวนบุคคล ความม่ันคง หรือเสรีภาพในการเคลื่อนไหวตกอยูในความ

เส่ียง อาจจะจายคาอํานวยความสะดวกได จากนัน้จึงจะรายงานไปยัง ฝ ายกฎหมายของ 

Cisco ตามขอเท็จจริงที่เกิดขึน้  
 

การจายคาอํานวยความสะดวกใดๆ จะตองมีการอธิบายอยางถูกตองและบันทึกในสมุด

ลงบัญชีและบันทึกเอกสารที่เหมาะสมวาเป็น “การจายคาอํานวยความสะดวก”  
 

4.3 การบริจาคเพ่ือการกุศลและการชวยเหลือทางการเมือง 

ในขณะที่การบริจาคเงินใหกับองคการการกุศลตามปกติแลวถือวาเป็นการแสดงความเป็น

พลเมืองบรรษัทที่ดี การบริจาคใหกับองคกรที่มีเจาหนาที่ของรัฐมีบทบาทหนาที่อยูนัน้ เชน 

กรรมาธิการ กอใหเกิดขอวิตกกังวลภายใตกฎหมายตอตานคอรรัปช่ันระหวางประเทศ ในทํานอง

เดียวกัน FCPA และเจาหนาที่ของสหรัฐฯ ไดยึดถือวาการบริจาคใหกับองคกรการกุศลที่เก่ียวของ

กับเจาหนาที่รัฐบาลถือเป็นผลประโยชนเพื่อเจาหนาที่รายนัน้ การบริจาคใหกับองคกรการกุศลที่

เก่ียวของกับเจาหนาที่รัฐบาลจะตองสอดคลองกับ นโยบายการบริจาคใหกับการกุศล การบริจาค

ใหองคกรการกุศลยังอาจถือวาเป็นของขวัญภายใต นโยบาย GTE (จําเป็นตองมีการเปิดเผยและ

การอนุมัติ ตามที่อางอิงไวดานบน) 
 

พรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตัง้ถือเป็นเจาหนาที่ของรัฐ ดังนัน้ การชวยเหลือทางการเมือง

จึงไมสามารถที่จะนําเสนอหรือกระทําในนามของ Cisco ได นอกเสียจากวาจะไดรับอนุมัติ

ลวงหนาจากฝ ายกิจการรัฐของ Cisco การสนับสนุนนทางการเมืองอาจมาในรูปแบบใดก็ได 

รวมถึง: 

• รายการที่เป็นเงิน  

• รายการที่ไมใชเงิน (เชน อุปกรณที่ใหยืมหรือไดรับบริจาค การใหบริการดานเทคโนโลยี

โดยไมเสียคาใชจาย หรือการบริจาคเวลาของพนักงาน) 

• การใชทรัพยากรของบรรษัท (เชน อาคารสถานที่ อีเมล เครื่องเขียน เวลาของบุคลากร) 
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เพราะฉะนัน้ จึงไมสามารถใหทรัพยสิน ซึ่งรวมถึงเวลาในที่ทํางาน การใชสถานที่หรืออุปกรณของ 

Cisco หรือการจายเงินโดยตรง แกผูสมัครรับเลือกตัง้ทางการเมือง คณะกรรมการการดําเนินการ

ทางการเมือง หรือสนับสนุนหรือคัดคาน การนับคะแนนเสียงโดยไมไดรับการอนุญาตเป็นลาย

ลักษณอักษรจากฝ ายกิจการรัฐของ Cisco  
 

พนักงานสามารถจะเขารวมกับกิจกรรมทางการเมืองหรือกิจกรรมการกุศลเป็นรายบุคคลได ดวย

เงินและเวลาสวนตัว โดยสอดคลองกับนโยบาย GTE Cisco จะไมจายเงินคืนใหกับกิจกรรมทาง

การเมืองสวนบุคคล และการบริจาคการกุศลใดๆ ทัง้สิน้ หมายเหต :ุ ภายใตกฎหมายการเลือกตัง้

แหงสหรัฐฯ พนักงานบางราย (ซ่ึงปัจจุบันรวมถึงคณะกรรมการบริหาร เจาหนาทีฝ่ ายบริหาร และ

ฝ ายบุคคลบางรายที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางยอดขายและลูกคาในระดับรัฐในนิวยอรก 

อิลลินอยส และคอนเนตทิคัต) อาจจําเป็นตองไดมาซ่ึงการอนุมัติลวงหนา กอนดําเนินการ

สนับสนุนแคมเปญบางประเภท ดู ประมวลจรรยาบรรณภาครัฐของสหรัฐฯ ของ Cisco หาก

ตองการขอมูลเพิ่มเติม 
 

4.4 การลงบัญชีและเอกสารหลักฐาน 

เพื่อป องกันความพยายามในการหลบซอนการติดสินบนจากการเก็บเอกสารที่ไมครบถวนหรือ

ปลอมแปลง กฎหมายตอตานคอรรัปช่ันจํานวนมากจึงมีกฎเกณฑสําหรับการลงบัญชี เอกสาร

หลักฐาน และการควบคุมทางการเงินภายใน Cisco มีความจําเป็นที่จะตองดูแลสมุดบัญชีและ

บันทึกที่สามารถสะทอนถึงสถานะทางการทําธุรกรรม ทรัพยสินและทางการเงินของบริษัทอยาง

ถูกตองและครบถวน เง่ือนไขขอกําหนดนัน้ครอบคลุมถึงแบบฟอรมสําหรับการดําเนินการ

จายเงิน เอกสารแนบ และสําเนาที่ใชในการใหเหตุผลรองรับคํารองขอเพื่อการจายเงิน และการ

อนุมัติและการแยกประเภทของการจายเงินตามรหัสทางบัญชี  
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นอกจากนี ้กองทุนทีไ่มมีการลงบันทึกหรือไมเปิดเผย หรือ “กองทุนที่ไมมีการลงบันทึก” คือ

กองทุนที่ กอตัง้หรือรักษาในบัญชีที่ไมใชของ Cisco (รวมถึงคูคา เจาหนาที่ ผูขาย หรือที่ปรึกษา) 

ที่ยังคงไดรับการชีแ้นะโดยพนักงานของ Cisco ที่ปราศจาก ความโปรงใส การอนุมัติ เง่ือนไขและ

ขอกําหนดที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณอักษร และทําการบัญชีที่เหมาะสมในสมุด

บัญชี และ บันทึกของ Cisco ที่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท กองทุนที่ไมมีการลงบันทึกสามารถ

ถูกสรางขึน้มาไดหลายจากทาง โดยลกูคา คูคา และการตลาด หรือ ผูจัดซือ้อ่ืน รวมถึงแตไมจํากัด

เฉพาะ: การใหสวนลดที่ไมเป็นไปตามมาตรฐาน การใหผลตอบแทนการขายหรือเครดิตที่ไม

สามารถคนพบ การใชกองทุนเพื่อการขาย/การตลาดในทางที่ผิด การจายเงินเกินลวงหนาแกผูคา 

หรือความพยายามทัง้หลายที่จะควบคุมกองทุนของ บริษัทที่ไมไดอยูในขบวนการดูแลขอมูล

บันทึกทางการเงินที่บริษัทริเริ่มขึน้มา การกอตัง้ การกักเก็บ หรือการใชกองทุนที่ไมมีการลงบันทึก 

(และความพยายามใดๆ ที่จะหลีกเลี่ยง หรือกํากับการทํางาน ระบบ หรือขอมูลที่เชื่อมโยงกับ

กองทุนที่ไมมีการลงบันทึก) ไมวาจะดวยความจงใจหรือไมเจตนา หรือแมวาสุดทายจะเป็นการใช

เพื่อเป็นคาใชจายหรือเพื่อจุดประสงคทางธุรกิจที่เหมาะสม จะถือวาเป็นการละเมิดกฎ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและนโยบายการตอตานคอรรัปช่ันและการติดสินบนนีข้อง Cisco 

และสามารถสงผลใหเกิดการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการเก็บรักษาบันทึกที่เหมาะสม ใหไปที่ ขัน้ตอนการจัดการบันทึก

ของ Cisco 
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4.5 พนักงานมีหนาที่รับผิดชอบ 

4.5.1 การอบรมและการปฏิบัติตาม 

 

การอบรมการตอตานคอรรัปช่ัน และการติดสินบนทั่วโลกแบบออนไลนจําเป็นตอ

พนักงานของ Cisco ที่ทํางานในบางหนาที่ เชน ฝ ายขาย ฝ ายการตลาด ฝ ายบริการ ฝ าย

กฎหมาย และฝ ายการเงิน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานทุกคนเขารับการ

อบรมนี ้คูคา ตัวแทนจําหนาย ผูจัดหา ที่ปรึกษาหรือบุคคลที่สามที่ทํางานหรือเป็นตัวแทน

ใหกับ Cisco ทุกคนตองแสดงความยินยอมในสัญญาที่จะปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการ

คอรรัปช่ันและการติดสินบน รวมถึงรัฐบัญญัติวาดวยพฤติกรรมการคอรรัปช่ันใน

ตางประเทศของสหรัฐฯ (FCPA), พระราชบัญญัติการติดสินบนแหงสหราชอาณาจักร และ

กฎหมายตอตานคอรรัปชั่นตาง ๆ ทั่วโลก คุณมีหนาที่ในการแจงเบาะแสการกระทําผิด 

หรือการกระทําที่อาจละเมิดตอนโยบายนีข้องบุคลากรของ Cisco หรือบุคคลใด ๆ ที่

กระทําการในนามของ Cisco ที่ ethics@cisco.com 
 

4.5.2 บทลงโทษ 
 

การฝ าฝืนกฎหมายการตอตานคอรรัปช่ันสามารถกอใหเกิดบทลงโทษทางอาญา ทางแพง 

และตามขอบังคับ รวมถึงคาปรับและ/หรือการจําคุก และแมแตการรับรูความไมเหมาะสม

ก็สามารถสรางความเสียหายแกช่ือเสียงและพนักงานของ Cisco ได หากพนักงานละเมิด

กฎหมายตอตานคอรรัปช่ันหรือนโยบายฉบับนี ้อาจจะมีผลใหเกิดการดําเนินการดานวินัย 

ซึ่งรวมถึงการสิน้สุดการจางงาน 
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4.5.3 คําถาม ขอกังวล หรือการรายงานการละเมิดที่มีโอกาสเกิดขึน้ได 
 

พนักงานที่เห็นบางส่ิงบางอยางที่นาสงสัยจําเป็นตองพูดอะไรสักอยาง แมวาจะเป็น

ผูจัดการของตนเองหรือผูบังคับบัญชาคนอ่ืนที่อาจจะละเมิดนโยบายนี ้โปรดดูภาคผนวก D 

เก่ียวกับสัญญาณเตือนการติดสินบน เพื่อชวยระบุกิจกรรมอันนาสงสัยที่มีความเป็นไปได 

เม่ือพนักงานไดรับการติดตอจากฝ ายกฎหมายหรือสํานักงานจริยธรรม พนักงานมีหนาที่ที่

จะตองใหความรวมมือกับการสอบสวนในเรื่องความประพฤติผิดทางจริยธรรม การไมให

ความรวมมือและใหขอมูลที่ตรงไปตรงมาและเป็นความจริงอาจจะเป็นผลใหเกิดการ

ดําเนินการทางวินัยได รวมถึงการสิน้สุดการจางงาน 
 

Cisco จะไมอดทนตอการแกแคนตอผูใดก็ตามที่รายงานขอกังวลหรือใหความรวมมือกับ

การสอบสวนดานการปฏิบัติตามกฎโดยความสุจริตใจ ผูจัดการตางๆ หรือพนักงานคน

อ่ืนๆ ที่แกแคนพนักงานคนอ่ืนใดจะถูกดําเนินมาตรการลงโทษทางวินัย ถึงขัน้และรวมถึง

การสิน้สุดการจางงาน ควรจะรายงานการแกแคนที่นาสงสัยใดๆ ทันที ควรจะรายงานการ

แกแคนที่นาสงสัยใดๆ ทันที  
  

คุณสามารถติดตอสํานักงานจริยธรรมไดที่ ethics@cisco.com หรือมีวิธีการอ่ืนที่จะสงขอ

กังวลหรือรายงานการละเมิด (รวมถึงการรายงานแบบไมระบุตัวตนและเป็นความลับ) ดู

เว็บเพจ “สงขอสงสัยของคุณ” สําหรับขอมูลเพิ่มเติม  
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5. การปฏบิัติตามนโยบาย 

ขอกําหนดในการปฏิบติัตามนโยบายเป็นดังนี:้ 

5.1 วันที่การปฏิบัติตามกฎมีผลบังคับใช 

นโยบายตอตานคอรรัปช่ันและการติดสินบนมีผลบังคับใชใน “วันที่แกไขลาสุด” ตามที่ระบุใน

หนาแรกของนโยบายนี ้

5.2 มาตรการการปฏิบัติตาม 

การปฏิบัติตามนโยบายทัง้หมดของ Cisco เป็นส่ิงที่จําเป็นจะตองทํา การปฏิบัติตามนโยบายนี้

ไดรับการยืนยันดวยวิธีการตางๆ รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การตรวจสอบระบบการชําระ

คาใชจายคืนและการติดตามของขวัญ รายงานจากเครื่องมือทางธุรกิจที่มีอยู การตรวจสอบ

ภายในและภายนอก การประเมินตนเอง รายงานการละเมิดที่อาจเกิดขึน้ได และ/หรือคําติชม

ใหกับเจาของนโยบาย  

5.3 ขอยกเวนในการปฏิบัติตาม 

ขอยกเวนใดๆ ตอนโยบายตอตานคอรรัปช่ันและการติดสินบนตองไดรับการอนุมัติโดยสํานักงาน

ดานจริยธรรมและฝ ายกฎหมายของ Cisco 

5.4 การไมปฏิบัติตามนโยบาย 

การเบ่ียงเบนหรือการไมปฏิบัติตามนโยบายนี ้ซึ่งรวมถึงความพยายามที่จะใชอุบายกําจัดนโยบาย

หรือกระบวนการที่ระบุไวโดยการหลีกเลี่ยงหรือจัดการกับกระบวนการ ระบบ หรือขอมูลอยาง

ชาญฉลาด อาจจะสงผลใหเกิดการดําเนินการทางวินัย ซึ่งรุนแรงถึงขัน้การสิน้สุดการจางงาน 

ตามที่กฎหมายทองถ่ินอนุญาต 
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6. นโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวของ 

• หลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจของ Cisco 

• นโยบายดานของขวัญ การทองเที่ยว และความบันเทิง 

• ประมวลจรรยาบรรณภาครัฐของสหรัฐฯ 

o คําแนะนําดานของขวัญและการตอนรับขับสูของภาครัฐ  

• นโยบายการเดินทางรอบโลก และการใชบัตองคกร 

• นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล 

• นโยบายคาใชจายทั่วโลก  

• นโยบายการจัดประชุมและการจัดงานระดับโลก เครื่องมือเปิดเผยของ GTE สําหรับการ

เปิดเผยและอนุมัติเม่ือ มอบ ของจาก GTE 

• เครื่องมือเปิดเผยการรับของขวัญสําหรับการเปิดเผยและการอนุมัติเม่ือรับของจาก GTE 

• นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน, คณะกรรมการภายนอกและการลงทุน 

 

7. คําจํากัดความ 

ใหใชขอกําหนดและคําจํากัดความตอไปนีใ้นเอกสารฉบับนี ้
 

ส่ิงของที่มีมูลคา ผลประโยชนในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งรวมถึง แตไมจํากัดเพียงแค 

• เงินสดหรือส่ิงที่เทียบเทาเงินสด เงินกู ของขวัญ หรือรางวัล

ตางๆ 

• ขอเสนอจางงาน สัญญาจางงานในอนาคตหรือการรับเขา

ฝึกงาน (ใหแกบุคคลหรือญาติๆ คนใดของเขาและเธอ) 

• ขอตกลงที่เอือ้ประโยชนตอผลิตภัณฑหรือการใหบริการหรือ

สวนลดในผลิตภัณฑ 

• การเลีย้งรับรองหรือการตอนรับขับสู (การจายคาเดินทาง 

โรงแรม อาหาร คาใชจายในการดํารงชีพ หรือคาใชจายในการ

เดินทางหรือการเขาพักในรีสอรท) 

• การใชรถยนตหรือบานพักตากอากาศ 
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• ต๋ัวเขาชมงานตางๆ โดยมีสวนลดหรือไมเสียคาใชจาย 

• การใหบริการ การชวยเหลือเป็นการสวนตัว หรือการปรับปรุง

ซอมแซมบาน 

• การบริจาคทางการเมืองหรือการบริจาคใหกับการกุศล 

• โอกาสในการซือ้หุนโดยตรง ("หุนของเพื่อนหรือหุนของ

ครอบครัว") ในบริษัทที่มีความเก่ียวของกันกับ Cisco 

สินบน/การติดสินบน การใหหรือการรบั (หรือแมแตการเสนอ) อะไรก็ตามที่มีมูลคาโดยตรง

หรือโดยออมเพื่อวัตถุประสงคที่จะใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ เพื่อให

ไดขอไดเปรียบทางธุรกิจ หรือเพื่อโนมนาวการตัดสินใจที่เก่ียวของกับ 

Cisco  
 

น่ีครอบคลุมถึงสินบนที่เก่ียวของกับการไดมาซึ่งใบอนุญาตตางๆ หรือ

การอนุมัติกฎขอบังคับตางๆ การป องกันการกระทําอันเป็นเชิงลบของ

รัฐบาล การลดภาษี การหลีกเลี่ยงภาษีหรือคาธรรมเนียมศุลกากร หรือ

การขดัขวางคูแขงจากการประกวดราคาในทางธุรกิจ  

รัฐบาล • องคกรดานกฎหมาย ดานการบริหาร หรือดานศาลระดับชาติ 

ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถ่ินใดก็ตาม  

• องคกรกองทุนของรัฐ เชน องคกรที่ไมใชเชิงพาณิชยที่กอตัง้

โดยกฎหมายพิเศษ โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานบริการ

สาธารณสุข หนวยงานตํารวจ องคกรทางทหาร ผูออกหนังสือ

อนุญาต การอนุมัติ หรือใบอนุญาตของรัฐ เป็นตน 

• องคกรที่รัฐเป็นเจาของใดๆ (ที่ใหนิยามไวดานลาง) และ/หรือ

หนวยงานยอยของรัฐ (บริษัทที่มีการควบคุมโดยรัฐบาลและ

บริษัทที่กําลังดําเนินหนาที่ของรัฐบาล)และ/หรือบริษัทที่รัฐเป็น

ผูควบคุม (ที่ใหนิยามไวดานลาง) 

• องคการระหวางประเทศสาธารณะ (ก่ึงรัฐบาล) (เชน 

สหประชาชาติ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ 

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล สหภาพแอฟริกา ฯลฯ) 
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เจาหนาที่รัฐ • เจาหนาที่หรือพนักงาน (โดยไมคํานึงถึงตําแหนง) ของรัฐบาล 

ซึ่งรวมถึงเจาหนาที่จากองคกรกองทุนของรัฐ องคกรที่รัฐเป็น

เจาของ หรือบริษัทที่รัฐเป็นผูควบคุม  

• ผูสมัครรับเลือกตัง้ทางการเมือง พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่

หรือพนักงานของพรรคการเมืองใดๆ 

• เอกชนรายใดทีก่ระทําการอยางเป็นทางการเพื่อหรือในนามของ

องคการระหวางประเทศของรัฐหรือของเอกชน (เชน ที่ปรึกษา

อยางเป็นทางการของรัฐบาลหรือที่ปรึกษาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ

ในการใหคําแนะนําดานการจัดซือ้แกรัฐบาล) 

• สมาชิกของราชวงศ 

องคกรของรัฐ 

หนวยงานควบคุมของ

รัฐ (SCE) 

• Cisco ใหคํานิยาม SOE/SCE สําหรับนโยบายนีว้าเป็นบริษัท

หรือองคกรใด ๆ ซึ่งถือครองโดยรัฐบาล หนวยงานสวนภูมิภาค

หรือหนวยงานเทศบาลเกินกวารอยละ 25 

หากตองการความชวยเหลือในการระบุวาหนวยงานนัน้เป็นของ

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานที่อยูภายใตกํากับของภาครัฐ 

ใหติดตอ confirmstateowned@cisco.com 
 

8. การอนมุัติ 

โครงสราง ช่ือหรือ ID ผูใช และคํานําหนาช่ือ 

บริการทางกฎหมาย Mark Chandler 

การสงเสริมดานการปฏิบัติตามทั่วโลก Bill Friedman  
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สามารถคนหาบันทึกการอนุมัติไดที่ลิงกตอไปนี:้ 
 

https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-

edcs/workflowHistory?nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fccf0882c-3533-4eb2-

9ab5-5fe79317d31e  
 

9. ประวัติการแกไข 

ขอมูลดานลางแสดงถึงประวัติการแกไขนโยบาย (ยังหมายถึง “ประวัติเวอรชัน” ในศูนยเอกสารอีกดวย)  
 

หมายเหตุ: ผูจัดการนโยบายจําเป็นตองเพิ่มขอมูลสวนนีข้องนโยบายดวยตนเอง เม่ือตองการคนหาประวัติ

การแกไข ใหคลิกลิงกEDCS/ศูนยเอกสารที่ดานลาง จากนัน้ เลือก “ประวัติเวอรชัน” เพื่อแสดงประวัติการ

แกไข  

https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-edcs/document-

details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ccf0882c-3533-4eb2-9ab5-5fe79317d31e (เชน ลิงก

ขอมูลไฟลจากศูนยเอกสาร) 

 

การแกไข วันท่ี ช่ือหรือ ID ผูใช และคํานําหนาช่ือ ขอเสนอแนะ 

 09.15.19 Bill Friedman การทบทวนและการอัปเดตนโยบาย 

 07.17.17 James Hackett (jhackett) การทบทวนและการอัปเดตนโยบาย  

 06-12-16 Sri Daita (srdaita) แกไขเจาของนโยบายนี:้ James 

Hackett 

 12-15-15 Sri Daita (srdaita) อัปเดตความหมายและนโยบายที่

เก่ียวของแลว 

 

 

Cisco Systems, Inc. ความลับของ CISCO 

 สําเนาช่ัวคราวที่ทําซํา้หรือที่พิมพถือวาไมสามารถควบคุมได อางอิงถึงเวอรชันออนไลนตนฉบับสําหรับการแกไขลาสุด 

อางอิงตามเทมเพลตเวอรชัน 8 

https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-edcs/workflowHistory?nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fccf0882c-3533-4eb2-9ab5-5fe79317d31e
https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-edcs/workflowHistory?nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fccf0882c-3533-4eb2-9ab5-5fe79317d31e
https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-edcs/workflowHistory?nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fccf0882c-3533-4eb2-9ab5-5fe79317d31e
https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-edcs/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ccf0882c-3533-4eb2-9ab5-5fe79317d31e
https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-edcs/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ccf0882c-3533-4eb2-9ab5-5fe79317d31e


นโยบายตอตานคอรรัปช่ันและการติดสินบน EDCS1122054 หนา 20 จาก 20 

 

10. ภาคผนวก 

• คําถามที่พบบอย (ภาคผนวก A)  

• รายการตรวจสอบการตอตานคอรรัปช่ันของ Cisco และคําถามที่พบบอย (ภาคผนวก B)  

• กระบวนการการตรวจสอบวิเคราะหสถานะบุคคลที่สามของ Cisco (ภาคผนวก C)  

• สัญญาณเตือนการติดสินบน (ภาคผนวก D)  
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