
การสงเสริมความสัมพันธทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 
ความคาดหวังที่ซิสโกมีตอคูคาทางธุรกิจ



CISCO SYSTEMS, INC. และบริษัทในเครือของซิสโกทั่วโลก ยึดมั่นตอความซี่อสัตยในการทำธุรกิจกับทั้ง 
ลูกคาและคูคา หรือคูคาทางธุรกิจของเรา (“คูคาทางธุรกิจ” ในที่นี้หมายถึง ตัวแทนจำหนายของซิสโก ผูรวมระบบ  
ผูจัดจำหนาย ผูจำหนาย และที่ปรึกษาดานการสนับสนุนการขาย)

พนักงานซิสโกทุกคนจะตองประพฤติตัวตั้งมั่นอยูในความสุจริต ความเปนธรรม และความซื่อสัตย นอกจากนี้เราหวังเปน 
อยางยิ่งวา คูคาทางธุรกิจอันรวมไปถึงพนักงานของคู่คาเองจะประพฤติปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันนี้

แนวทางปฏิบัติเพื่อความสัมพันธทางธุรกิจมีดังตอไปนี้

การจายเงินใหแกพนักงานซิสโก

หามไมใหคูคาทางธุรกิจเสนอ สัญญาวาจะให หรือใหสินบน ความชวยเหลือพิเศษ เงินตอบแทน ความบันเทิง หรือสิ่งอื่นใดที่ม ี
มูลคาแกพนักงานซิสโกเพื่อใหไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษจากซิสโก

ในทำนองเดียวกัน หามมิใหพนักงานซิสโกเรียกรองความชวยเหลือพิเศษดังกลาวจากคูคาทางธุรกิจดวย

ขอหามนี้รวมไปถึง การเสนอ การสัญญาวาจะให หรือการใหความชวยเหลือพิเศษใดๆ แกสมาชิกในครอบครัว ทั้งของพนักงานของ
คูคาและพนักงานของซิสโก เพื่อแลกเปลี่ยนกับการไดรับ หรือรักษาไวซึ่งธุรกิจของซิสโก 

นโยบายของกำนัลสำหรับพนักงานซิสโก

ตราบใดที่ของกำนัลมิไดมีเจตนาเพื่อไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษจากซิสโก และไมมีลักษณะของการติดสินบน การจายเงินใตโตะ 
เงินกินเปลา หรือการจายเงินที่ผิดปกติใดๆ หรือที่อาจนำไปสูการมีผลประโยชนทับซอน พนักงานซิสโกสามารถรับของกำนัลจาก 
คูคาทางธุรกิจได หากตรงตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้

 •	 ของกำนัลมูลคาไมเกิน 100 เหรียญสหรัฐ สำหรับของกำนัลที่จับตองได หรือ 200 เหรียญสหรัฐสำหรับของกำนัลที่จับ 
 ตองไมได (เชน บัตรเขาชมงานกิจกรรมตางๆ เปนตน) 
 •	 การเปดเผยตอสาธารณะจะไมทำใหซิสโกตองเสียชื่อเสียง  
 •	 การรับของกำนัลตรงตามวิธีปฏิบัติทางธุรกิจของซิสโก และ
 •	 การรับของกำนัลไมขัดตอกฎหมายที่บังคับใชไดใดๆ

หามมิใหพนักงานของซิสโกรับหุนไอพีโอ (หุนที่มีการซื้อขายครั้งแรกใหกับสาธารณะ) จากบุคคลใดก็ตามที่อยูในฐานะคูคาทางธุรกิจ
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ผลประโยชนทับซอน

คูคาทางธุรกิจและพนักงานจะไมสรางความสัมพันธทางการเงินหรือความสัมพันธอื่นใดกับพนักงานของซิสโกที่จะนำไปสูผล 
ประโยชนทับซอน ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นแกซิสโก  ทาน ในฐานะคูคาของเรา เขาใจวา ผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นเมื่อ 
ผลประโยชนสวนบุคคลของพนักงานซิสโกขัดกับความรับผิดชอบตอการทำหนาที่ของตนในบริษัท 

ผลประโยชนทับซอนดังกลาวทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจะตองรายงานใหซิสโกทราบและทำการแกไข  แมเพียงลักษณะของการม ี
ผลประโยชนทับซอน ก็อาจสรางความเสียหายแกซิสโกและคูคาของซิสโกได 

วิธีปฏิบัติทางธุรกิจที่ไมเปนธรรม

ทานจะปฏิบัติตามกฎหมายปองกันการผูกขาดและกฎหมายการแขงขันทางการคาที่บังคับใชไดทั้งหมด คูคาทางธุรกิจจะหลีกเลี่ยง 
การกำหนดราคา การฮั้วประมูล หรือการแบงสวนลูกคาหรือตลาดกับคูแขงของเรา หรือ แลกเปลี่ยนขอมูลราคาที่ผานมา  
ราคาปจจุบัน หรือราคาในอนาคตกับคูแขงของเรา

การเคารพตอนโยบายตอตานการทุจริตทั่วโลกของซิสโกและของทาน

คูคาทางธุรกิจพรอมดวยพนักงานเขาใจพันธะหนาที่ของตนในการรักษาตั้งมั่นอยูในความสุจริตในการติดตอทางธุรกิจทั้งหมด และ 
เขาใจดวยวารูปแบบการทุจริตทั้งหมด เชน การติดสินบน การกรรโชก หรือการยักยอกเงิน เปนสิ่งที่ยอมรับไมได  คูคาทางธุรกิจ 
ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตของธุรกิจของตนและตามนโยบายตอตานการทุจริตทั่วโลกของซิสโกอยางเครงครัด ซึ่งอยูที ่
http://www.cisco.com/legal/anti_corruption.html

การสนันสนุนทางการเมืองและการบริจาคเพื่อการกุศลในนามของซิสโก

ในฐานะคูคาทางธุรกิจของซิสโก ทานไมไดรับอนุญาตใหทำการสนับสนุนทางการเมืองชนิดใด หรือบริจาคเพื่อการกุศลในนาม 
ของซิสโก 

การล็อบบี้ที่ไมไดรับอนุญาตในนามของซิสโก

คูคาทางธุรกิจไมไดรับอนุญาตใหทำการล็อบบี้หรือกระทำการอื่นที่คลายกันในนามของซิสโก ตอหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงาน 
สาธารณะใดๆ โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากกลุมนโยบายทั่วโลกและกิจการรัฐบาลของซิสโก  
(Cisco’s Global Policy and Government Affairs Group)
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*คูคาการจัดจำหนาย หมายถึง ตัวแทนจำหนาย หรือผูจัดจำหนายที่ไดรบัอนุญาตจากซิสโก

ผูรับเหมาชวง

ตามขอตกลงที่ทำไวกับซิสโก คูคาทางธุรกิจมีหนาที่รับผิดชอบเต็มที่ในการตรวจสอบใหแนใจวาผูรับเหมาชวง ตัวแทน หรือบุคคลที ่
สามที่วาจางโดยคูคาทางธุรกิจในระหวางปฏิบัติงานกับซิสโก จะทำหนาที่อยางมีจริยธรรมและสุจริต ตามนโยบายของซิสโก และ/ 
หรือของคูคาทางธุรกิจที่ระบุไวในเอกสารนี้

นโยบายของซิสโกวาดวยขอมูลจากบุคคลภายใน

ถาคูคาทางธุรกิจไดรับทราบขอมูลสำคัญที่ไมเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับซิสโกหรือธุรกิจของซิสโก หามไมใหคูคาทางธุรกิจซื้อ 
หรือขายหลักทรัพย หรือพัวพันในการกระทำอื่นใดเพื่อแสวงประโยชนจากขอมูลดังกลาว รวมทั้งสงตอขอมูลดังกลาวไปยังบุคคล 
อื่นดวย นอกจากนี้ ถาคูคาทางธุรกิจไดรับทราบขอมูลสำคัญที่ไมเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับบริษัทอื่นใด รวมทั้งลูกคาของซิสโก 
ผูจัดหาสินคาและบริการ ผูขาย หรือคูคาทางธุรกิจอื่นๆ ที่คูคาทางธุรกิจไดรับมาโดยการติดตอกับซิสโก หามไมใหคูคาทางธุรกิจ  
หรือพนักงานซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทดังกลาว หรือพัวพันในการกระทำอื่นใดเพื่อแสวงประโยชนจากขอมูลดังกลาว  
รวมทั้งสงตอขอมูลดังกลาวไปยังบุคคลอื่น  

ความสมบูรณทางการคา

ไมมีใบสั่งซื้อชั่วคราว คูคาการจัดจำหนาย *ตองสงใบสั่งซื้อขั้นสุดทายใหซิสโกเพื่อยืนยันความยึดมั่นอยางหนักแนนตอการสั่งซื้อ  
ใบสั่งซื้อทั้งหมดตองระบุขอมูลลูกคาปลายทางดวย 

การสงใบสั่งซื้อ คูคาการจัดจำหนายจะตองสงใบสั่งซื้อของตนไปยังซิสโกออนไลนหรือทางโทรสาร ผูที่ไดรับอนุญาตใหรับใบสั่งซื้อ 
มีเพียงหนวยงานบริการลูกคาของซิสโกเทานั้น ตัวแทนขายของซิสโกไมไดรับอนุญาตใหสงใบสั่งซื้อในนามของคูคาการจัดจำหนาย 

ไมมีขอตกลงเสริมที่ไมไดรับอนุญาต ซิสโกจำหนายผลิตภัณฑและบริการใหแกคูคาการจัดจำหนายภายใตขอตกลงการจัด 
จำหนายที่เปนลายลักษณอักษร และลงนามรวมกัน ที่ไดดำเนินการโดยผูลงนามในสัญญาที่ไดรับอนุญาตของคูสัญญาทั้งสองฝาย

การคุมครองแบรนดซิสโก

คูคาการจัดจำหนายสามารถซื้อผลิตภัณฑใหมของซิสโกไดอยางถูกตองตามกฎหมายภายในเขตการคาที่ระบุไวในขอตกลงกับ 
ซิสโก เพื่อนำผลิตภัณฑของซิสโกไปจำหนายตอจากแหลงที่ไดรับอนุญาตดังตอไปนี้

 •	 จากซิสโก ถาบริษัทไดทำขอตกลงการรวมระบบโดยตรง หรือเปนคูคาการจัดจำหนายของซิสโก 
 •	 จากคูคาการจัดจำหนายของซิสโก หรือ  
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 •	 จากคูคาการจัดจำหนายอื่นใดที่ไดรับอนุญาตจากซิสโก หากตองการตรวจสอบวาคูคาการจัดจำหนาย 
 ที่ทานซื้อไดรับอนุญาตจากซิสโกหรือไม โปรดดูรายชื่อลาสุดในตัวระบุคูคาของซิสโกที่ URL นี้   
 http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do

ผูรวมระบบที่ไดรับอนุญาตจากซิสโกและตัวแทนจำหนาย ยังมีพันธะหนาที่เพิ่มเติมในการดำเนินการโมเดลธุรกิจเพิ่มมูลคา  
(Value Add) การเพิ่มมูลคา เปนสวนประกอบที่ไมใชของซิสโก ซึ่งอยูในโซลูชันที่ทานมอบใหแกผูใชปลายทาง  อันประกอบ 
ไปดวยการสนับสนุนกอนและหลังการขาย การออกแบบเครือขาย การกำหนดรูปแบบ การแกไขปญหาเบื้องตนและการจำหนาย 
ผลิตภัณฑและบริการเสริม  สวนประกอบเพิ่มมูลคา จะตองเปนสวนหนึ่งของโซลูชันทั้งหมดสำหรับผูใชปลายทาง 

ซิสโกอาจใหราคาพิเศษแกคูคาการจัดจำหนายภายใตขอตกลงที่กระทำเปนรายบุคคล (เชน การสนับสนุนดานราคาที่ไดรับอนุญาต
ผาน DART หรือ Deal Desk) หรือภายใตโปรโมชั่นและโปรแกรมพิเศษที่เสนอใหโดยซิสโกเพื่อการจำหนายตอผลิตภัณฑซิสโก 
และบริการรวมระบบ (Network Academy, Deal Maker เปนตน) ราคาพิเศษดังกลาว จำกัดเฉพาะการขายตอที่ดำเนินการ 
ตามขอกำหนดของราคาพิเศษเทานั้น ซึ่งอาจรวมการตรวจรับรองผูใชปลายทางซึ่งจะไดรับการเสนอชื่ออันเกี่ยวเนื่องกับขอตกลง  
และไดถูกรายงานกลับไปยังซิสโกวาเปนผูใชปลายทางโดยคูคาการจัดจำหนายของซิสโก 

โปรดแจงปญหาเกี่ยวกับการคุมครองแบรนดใหเราทราบที ่ brandprotection@cisco.com

การถายโอนซอฟตแวร 
ซอฟตแวรของซิสโก ไมวาเปนซอฟตแวรที่ฝงอยูในระบบปฏิบัติการ หรือเปนแอพพลิเคชันซอฟตแวรแบบเอกเทศ ไมสามารถโอนให 
ผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากซิสโก และชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาตแลว  แตมีขอยกเวนบางอยาง 
http://www.cisco.com/en/US/prod/cisco_software_transfer_relicensing_policy.html 

การตอตานสินคาปลอมแปลง 
การจำหนายสินคาปลอมแปลงเปนการกระทำที่ผิดกฎหมาย หามไมใหคูคาการจัดจำหนายพัวพันในการขายหรือซื้อสินคา 
ปลอมแปลงโดยเด็ดขาด 

การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับการสงออกภายในประเทศและของสหรัฐอเมริกา

คูคาทางธุรกิจของซิสโกทุกราย รวมทั้งพนักงาน ตองเขาใจพันธะหนาที่ของตนในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับทั้งหมด 
ที่เกี่ยวของกับการสงออก และการสงออกตอสินคาโภคภัณฑของซิสโก เทคโนโลยี ขอมูลทางเทคนิค และ/หรือซอฟตแวรและ 
ผลิตภัณฑโดยตรงที่มาจากสิ่งเหลานี้ (เรียกอีกอยางวา “สิ่งของ”) หามไมใหถายโอน สงออก หรือสงออกตอ “สิ่งของ” เหลานี้ไปยัง 
ประเทศที่สนับสนุนผูกอการราย (ดูสวนที่ 740 สวนเพิ่มเติม 1 กลุมประเทศ E:1 – รายชื่อในปจจุบันไดแก คิวบา  อิหราน 
เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย) ผูที่ถูกจำกัดการใช หรือ เพื่อการใชที่ตองหาม โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากรัฐบาล 
สหรัฐอเมริกา หรือรัฐบาลทองถิ่น 
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คูคาทางธุรกิจตองดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแลการสงออกของธุรกิจของตนเอง รวมทั้งขอกำหนดดานการ 
สงออกของซิสโกดวย นโยบายและขั้นตอนวาดวยการคาระหวางประเทศทั่วโลกมีประกาศไวที่   
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/global_export_trade/index.html

ขอกังวลดานจริยธรรม

โปรดแจงไปยังสำนักงานคุมครองแบรนด สาขาฮองกง (apac-japan-ethics@cisco.com) เมื่อพบเห็นหรือสงสัยวาบริษัท 
ตัวแทนหรือพนักงานของซิสโกมีพฤติกรรมไมเหมาะสม

สำนักงานจริยธรรม โทรสาร
สงโทรสารไปยัง สำนักงานคุมครองแบรนด สาขาฮองกง หมายเลข: +852 3015 0842

สำนักงานจริยธรรม อีเมล
apac-japan-ethics@cisco.com - อีเมลแจงขอกังวล หรือสอบถามขอมูลทั่วไปจากสำนักงานคุมครองแบรนดและจริยธรรม

สำนักงานจริยธรรม ที่อยูทางไปรษณีย
Cisco Systems (HK) Limited
Brand Protection
31/F Great Eagle Centre
23 Harbour Road
Hong Kong

หมายเหตุ:
1.     ทีมจริยธรรมและแผนกคุมครองแบรนดเปนหนวยงานอิสระที่แยกออกมาจากหนวยงานฝายขาย
2.     ขอมูลที่ไดรับจากทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางเครงครัด
3.     โปรดใหรายละเอียดที่ติดตอของทานเพื่อทางบริษัทจะไดติดตามผลจากทาน และดำเนินการกับเรื่องที่แจงเขามาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.     ระบุสถานที่ตั้งของสำนักงานซิสโกที่ทานติดตอดวยเสมอ (เชน ประเทศ เมือง ที่อยูสำนักงาน)
5.     โปรดแจงเปนภาษาอังกฤษ
6.     หากทานไมสะดวกใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สำนักงานคุมครองแบรนด สาขาฮองกง สามารถสื่อสารกับทานไดดวยภาษา ดังตอไปนี้

 •	 จีน
 •	 เกาหลี
 • ญี่ปุน
 •	 ไทย
 •	 เวียดนาม 

ขอคิดเห็นจากทาน

เรายินดีรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทาน ซึ่งจะชวยใหเราสามารถบรรลุตามความคาดหวังของทานได  ติดตอ  
publicsectorcompliance@cisco.com

© 2009 Cisco Systems, Inc. สงวนลิขสิทธิ ์ Cisco, the Cisco โลโก Cisco Systems
CiscoSystems Capital และโลโกของ Cisco Systems logo เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ  
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