นโยบายและแนวปฏิบตั ิ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน

สารบัญ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เรื่อง
วัตถุประสงค์
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
แนวปฏิบตั ิ
นโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
การทบทวนนโยบาย
ภาคผนวก

หน้ า
3
3
4
7
7
7
8

1.

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั
ชัน กฎหมายและข้อกําหนดเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
ถูกต้องและจริงจัง เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทุ จริตและคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ อันเป็ นรากฐานสําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น

2.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
2.1

2.2

ผูบ้ ริ หาร
2.1.1

จัดให้มีระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการที่ส่งเสริมและสนั บสนุ นการนํ านโยบายและ แนวทาง
ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันไปปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรมถูกต้อง จริงจัง และต่อเนื่อง

2.1.2

จัดให้มโี ครงสร้างผูร้ บั ผิดชอบ เช่น หน่ วยงานหรือบุคคลผูร้ บั ผิดชอบ เพื่อดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
และสอบทานการดําเนินงานให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ระเบียบปฏิบตั แิ ละ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

2.1.3

กํากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ และระเบียบปฏิบตั ิ ตลอดจนหาแนวทาง
่ ามีการรายงานผลการ
พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้การนํ าไปปฏิบตั มิ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้ มันใจว่
ปฏิบตั งิ านตามนโยบายและแนวปฏิบตั แิ ละระเบียบปฏิบตั ิ

หน่ วยงานหรือบุคคลผูร้ บั ผิดชอบ
2.2.1

ให้คาํ แนะนําแก่บุคลากรเพือ่ ปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ และระเบียบปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง

2.2.2

ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
อํานาจดําเนิ นการ และระเบียบปฏิบตั เิ พื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีระบบควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
ความเสีย่ งด้านการทุจริตและคอร์รปั ชันทีอ่ าจเกิดขึน้

2.2.3

รวบรวม และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิงานตามโนบายและแนวปฏิบัติ
เกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันและนํ
่
าส่งให้ผบู้ ริหารเป็ นประจําอย่างน้อยทุกไตรมาส

2.3

3.

พนักงาน
2.3.1

ปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน ระเบียบปฏิบตั แิ ละ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

2.3.2

รายงานหรือแจ้งเบาะแสเมือ่ พบรายการหรือการกระทําทีฝ่ ่ าฝื นนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน หรือเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รปั ชันตามช่องทางทีก่ าํ หนดไว้

แนวปฏิ บตั ิ
3.1 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่ยอมรับการคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าเพือ่ ประโยชน์
ของตน ญาติ เพื่อนหรือคนรูจ้ กั โดยห้ามให้หรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานกับ
เจ้าหน้ าที่รฐั จะต้องโปร่งใส ซื่อสัตย์และเป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ และกฎหมายที่
เกีย่ วข้องในเรือ่ งต่อไปนี้
3.1.1 การให้ รับของขวัญ
ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่ให้และไม่รบั ของขวัญทีอ่ าจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 1
3.1.2 การเลีย้ งรับรอง
การเลีย้ งรับรองกระทําได้หากเป็ นไปเพือ่ รักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจและไม่มผี ลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 1
3.1.3 การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก
 ห้ามจ่ายเงินเพื่ออํานวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายเงินทางตรงหรือทางอ้อม และ
ไม่ว่าการจ่ายเงินนัน้ จะเป็ นการจ่ายตามประเพณีนิยมหรือเป็ นการจ่ายผ่านบุคคลอื่น โดยเฉพาะการจ่ายเงิน
เพือ่ อํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
 หลีกเลี่ยงหรือปิ ดโอกาสที่จะทํ าให้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ การจ่ายค่ าอํานวยความ
สะดวก
 อบรมและเผยแพร่ความรูใ้ นเชิงปฏิบตั ิการให้แก่บุคลากรที่อาจเกี่ยวข้องหรือตกอยู่ใน
สถานการณ์ทจ่ี ะต้องจ่ายค่าอํานวยความสะดวกเพือ่ ให้บุคลากรสามารถรับมือในสถานการณ์ดงั กล่าวได้
 แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเกี่ยวกับการถูกเรียกร้องค่ าอํ านวยความสะดวกเพื่อร่วมกัน
หาทางออก
3.1.4

การบริจาคเพือ่ การกุศลและการให้การสนับสนุน
มูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายและแนวปฏิบตั ิการให้ รับของขวัญหรื อผลประโยชน์อื่นใด
การบริจาคเพื่อการกุ ศลและการให้ท่านสามารถหาข้
การสนั บอสนุ
นต้องมีการดําเนิ นการอย่ างโปร่งใส การ
ช่วยเหลืออาจอยู่ในรูปแบบของเงินหรือรูปแบบอื่น ๆ โดยมีขนั ้ ตอนและการควบคุ มการ
ั ่ าจะไม่ได้ถกู นําไปใช้เพือ่ เป็ นข้ออ้างในการทุจริตและคอร์
เบิกจ่ายทีร่ ดั กุมชัดเจน เพือ่ ให้มนใจว่
รัปชัน 1
1

3.1.5

การกระทําการในนามตัวแทนของบริษทั ฯ
การแต่งตัง้ บุคคล เช่น ตัวแทน หรือทีป่ รึกษา กระทําธุรกิจในนามบริษทั ฯ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้

 ให้ความรู้และทําความเข้าใจกับตัวแทน หรือที่ปรึกษาให้ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนว
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ
 สื่อสารกับบุ คคลหรือนิ ติบุคคลของภาครัฐและเอกชนให้รบั ทราบถึงนโยบายและแนว
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ
3.1.6 การสนับสนุนทางการเมือง
บริษัทฯ ให้การสนับสนุ นทางการเมืองอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยไม่ให้เกิดการเลือก
ปฏิบตั หิ รือเอือ้ ประโยชน์ในทางมิชอบทัง้ ต่อพรรคการเมืองและต่อบริษทั ฯโดยมีหลักการดังนี้


บริษทั ฯ ดํารงอยูบ่ นความเป็ นกลางทางการเมืองและไม่ฝักใฝ่ กลุ่มการเมืองฝ่ ายใด

 บริษัทฯ สามารถให้การสนับสนุ นทางการเงินหรือสิง่ ของแก่พรรคการเมืองได้ แต่ต้อง
กระทําด้วยความโปร่งใสและไม่มเี จตนาเพือ่ โน้มน้าวให้เกิดการดําเนินการทีไ่ ม่เหมาะสม
 กรรมการและบุ คลากรมีสิทธิเสรีภ าพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในฐานะ
ส่วนตัวภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนู ญ แต่จะต้องไม่อา้ งชือ่ บริษทั ฯ และต้องไม่นําทรัพย์สนิ หรือ
อุปกรณ์เครือ่ งมือใดๆ ของบริษทั ฯ ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ในการดําเนินใดๆ ทางการเมือง
3.2 การประเมินความเสีย่ ง
การประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตและคอร์รปั ชันเป็ นการสร้างความมันใจว่
่ าความเสีย่ งด้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชันมีการบริหารจัดการอย่ างเป็ นระบบและมีผู้บริหารของทุ กหน่ วยงานในบริษั ทฯ รับผิดชอบ
ดําเนินการเชิงรุกในการป้ องกันคอร์รปั ชันในหน่วยงานของตนโดยมีวธิ กี ารดังนี้
3.2.1 มีการประเมินความเสีย่ งจากการทําธุรกรรมต่างๆที่อาจมีขนั ้ ตอนและกระบวนการที่เข้าข่าย
เสีย่ งต่อการทุจริตและคอร์รปั ชันและประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รปั ชันเป็ นประจําทุกปี
3.2.2 มีมาตรการบริหารความเสีย่ งโดยระบุเหตุการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงจากการทุจริตและคอร์รปั ชัน
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการดําเนินธุรกิจและประเมินระดับความเสีย่ งทัง้ โอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อมทัง้ ติดตาม
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายและแนวปฏิบตั ิการให้ รับของขวัญหรื อผลประโยชน์อื่นใด
ดการความเสีย่ งให้มคี วามเหมาะสมใน
ความคืบหน้าของการบริหารความเสีย่ งโดยจะมีการทบทวนมาตรการจั
การป้ องกันความเสีย่ ง
3.3 การจัดเก็บบันทึก
บริษัทฯ มีการจัดเก็บระเบียบปฏิบตั กิ ารบัญชีและบันทึกการเบิกจ่ายเงินโดยต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
บัญชี โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะต้อง
3.3.1 มีการจัดเตรียมรายงานและข้อมูลต่ างๆ ให้เป็ นไปตามกํ าหนดเวลา สมบู รณ์ และถูกต้อง
ครบถ้วน
3.3.2 จัดให้มเี อกสารการอนุ มตั ิท่จี ําเป็ นให้สอดคล้องกับระเบียบและกฎเกณฑ์ก่อนที่จะมีการจ่าย
หรืออนุ มตั กิ ารจ่ายใดๆ
1

3.3.3 ห้ามปกปิ ดหรือไม่บนั ทึกบัญชีรวมทัง้ ห้ามบันทึกข้อมูลเท็จหรือข้อมูลปลอมในรายงานของ
บริษทั
3.4 กระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในเพือ่ ป้ องกันการทุจริตและคอร์รปั ชัน
และเพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าระบบการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดขึ้นช่วยให้บรรลุ เป้ าหมายที่วางไว้ได้
รวมทัง้ มีระบบการตรวจสอบภายในให้เป็ นไปตามข้อกําหนด กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รปั ชัน ซึง่ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.4.1 จัดให้มกี ารตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสมํ่าเสมอเป็ นประจําทุกปี
3.4.2 ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้รอ้ งเรียน ให้ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานหรือ
บุคคลอื่นใดทีแ่ จ้งเบาะแสหรือให้หลักฐานเรือ่ งการทุจริตและคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั รวมถึงพนักงานที่
ปฏิเสธการคอร์รปั ชัน โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ใี ห้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต
และคอร์รปั ชันตามทีก่ าํ หนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารแจ้งเบาะแส
3.4.3 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและการควบคุมภายในแก่ผบู้ ริหารทุกไตรมาส
3.5 การแจ้งเบาะแส
ให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารแจ้งเบาะแส
4.

นโยบายที่เกี่ยวข้อง
1) นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารให้ รับของขวัญหรือผลประโยชน์อ่นื ใด
2) นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารแจ้งเบาะแส

5.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

6.

การทบทวนนโยบาย
ผูบ้ ริหารและทีมงานจะร่วมกันทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้

7.

ภาคผนวก

7.1

คํานิ ยาม

1)

สิ นบน

สินบน คือ สิง่ จูงใจค่าตอบแทน รางวัล หรือผลประโยชน์ทเ่ี สนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือทีไ่ ด้มอบให้กบั บุคคล
ใดๆ เพื่อทีจ่ ะโน้มน้าวหรือมีอทิ ธิพลจูงใจให้บุคคลนัน้ ๆ กระทําการหรือตัดสินใจใดๆเพื่อทีจ่ ะให้ได้มาซึ่งธุรกิจการค้า
สัญญาอ านาจควบคุมหรือผลประโยชน์ ส่วนบุคคล สินบนอาจเป็ นสิง่ ใดๆทีม่ คี ่าซึ่งหมายรวมถึงเงินของขวัญ ข้อมูล
ภายใน ความช่วยเหลือพิเศษ การดูแล ต้อนรับหรือสิง่ บันเทิง การเสนอว่าจ้างงานให้ญาติ ค่าตอบแทนหรือการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการบริจาคให้สงั คม ฯลฯ ซึ่งสินบนไม่จําเป็ นต้องมีมูลค่ามากแต่
อย่างใด ตัวอย่างของสินบนมีดงั ต่อไปนี้
 ของขวัญฟุ่ มเฟื อย อาหาร สิ่งบันเทิง หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเฉพาะเมื่อสิง่ เหล่านี้ไม่สมส่วน ไม่
สมเหตุสมผล เป็ นการให้บอ่ ยครัง้ หรือให้ในลักษณะของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
 การให้ใช้บริการสิง่ อํานวยความสะดวกหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ แบบไม่มกี ารคิดค่าตอบแทนใดๆ
 ผลตอบแทนเป็ นเงินสด
 การจ่ายเงินทอน (Kickback) หรือการจ่ายเงินในลักษณะเดียวกัน
 การจัดหาผลประโยชน์ ให้สมาชิกในครอบครัวของลูกค้าหรือผูท้ ่จี ะมาเป็ นลูกค้าหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เช่น การให้ทนุ การศึกษา การให้การดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล
 การจ้างเหมาช่วงไปให้บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับบุคคลบางคนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับสัญญาจ้างเหมางานหลัก
 การมีส่วนร่วมในบริษัทท้องถิ่นที่มีเจ้าของเป็ นสมาชิกในครอบครัวของลูกค้าหรือผู้ท่ีจะมาเป็ นลูกค้าหรือ
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
2)

การติ ดสิ นบน

ั ญาว่าจะให้ ยอมรับ หรือเรียกร้องเงินหรือผลประโยชน์ อ่นื ใดทัง้ โดยทางตรงและ
การติดสินบน คือ การให้สญ
ทางอ้อมทีส่ ง่ ผลให้เกิดการกระทําทีไ่ ม่เหมาะสมถูกต้อง เช่น การฝ่ าฝื นความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ การกระทําในทาง
ทีไ่ ม่ซ่อื สัตย์ หรือการกระทําในลักษณะลําเอียงไม่เป็ นธรรม ผลประโยชน์ อาจจะเป็ นการเสนอให้หรือรับมา หรือเป็ น
การกระทําที่ไม่เหมาะสมทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม เช่นดําเนินการผ่านทางลูกค้า ตัวแทน คนกลาง หรือผู้จดั หา
สินค้าและบริการ การกระทําที่ไม่เหมาะสมอาจจะมีส่วนเกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น การกระทําของพนักงาน

หรือบุคคลทีส่ ามทีท่ ําในนามบริษทั ฯ หรือเกีย่ วพันกับงานของภาครัฐหรือหน่ วยงานของรัฐใดๆ การติดสินบนเป็ นการ
กระทําผิดกฎหมายภายใต้ขอบเขตอํานาจของศาลและกฎหมาย ซึง่ บริษทั ฯ ห้ามการติดสินบนใดๆ ในทุกรูปแบบ
3)

การทุจริ ตคอร์รปั ชัน

การทุจริตคอร์รปั ชันครอบคลุมขอบเขตอย่างกว้างขวางของการกระทําผิดต่างๆ ในส่วนของผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีห่ รือ
ผู้มอี ํานาจ หรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบสําคัญโดยผ่านช่องทางหรือวิธีการที่ผดิ กฎหมาย ไม่ถูก
ทํานองคลองธรรม ไม่ซ่อื สัตย์ หรือไม่เหมาะสมถูกต้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณ อาทิการลักขโมย การติดสินบน
การฉ้อโกง ฉ้อฉล หรือหลอกลวงใดๆ การยักยอก ฯลฯ อาจกล่าวโดยอีกนัยหนึ่งว่า การทุจริตคอร์รปั ชันคือการใช้อ
านาจหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายไปในทางทีผ่ ดิ ไม่ว่าจะเป็ นอํานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้มาโดยประเพณี การศึกษา การสมรส
การเลือกตัง้ การแต่งตัง้ หรือ ด้วยวิธกี ารอื่นใด ซึง่ กระทําไปเพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตน การทุจริตคอร์รปั ชันอาจเป็ นสิง่ ที่
ปฏิบตั กิ นั มาเกีย่ วเนื่องกับข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐใช้อํานาจหน้าทีไ่ ปในทางทีผ่ ดิ อย่างไรก็ตามการทุจริตคอร์
รัปชันก็เกิดขึน้ ได้กบั ภาคเอกชนเช่นเดียวกันโดยพนักงานเอกชนใช้อํานาจหน้าทีไ่ ปในทางทีผ่ ดิ เพือ่ ผลประโยชน์ส่วน
ตน
4)

การฉ้ อโกง

การกระทําความผิดฐานฉ้อโกง คือ การหลอกลวงคนอื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จ หรือปกปิ ดความ
จริงที่ควรบอก ซึ่งเป็ นการกระทําโดยทุจริต ตัวอย่างเช่น ยักยอกสินทรัพย์ทงั ้ ทีจ่ บั ต้องได้ในรูปตัวเงิน สิง่ ของ หรือ
แม้แต่สงิ่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ เช่น เวลาทํางาน การตกแต่งบัญชี การทําเอกสารทางการเงินปลอม การเล่นพรรคเล่นพวก
และการเอือ้ ประโยชน์ให้ญาติมติ ร ฯลฯ
5)

ค่าอํานวยความสะดวก

ค่าอํานวยความสะดวก คือ ค่าตอบแทนเล็กน้อยทีไ่ ด้ให้แก่ขา้ ราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเพื่อแลกเปลีย่ นกับ
การให้บริการทีผ่ จู้ ่ายจะได้สทิ ธิพเิ ศษมากกว่าผูท้ ไ่ี ม่ได้จ่ายค่าอํานวยความสะดวก โดยปกติคา่ อํานวยความสะดวกนี้จะ
จ่ายเพื่อให้ช่วยเร่งดําเนินการหรือเพื่อให้มนใจในผลงานที
ั่
จ่ ะได้รบั จากการปฏิบตั ริ าชการของภาครัฐ หรืออาจจะเป็ น
กรณีเกีย่ วกับการกระทําของข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเพือ่ อํานวยความสะดวกโดยไม่เคร่งครัดในการตรวจสอบ
หรือปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรือวิธกี ารเหมือนกับกรณี ปกติมากนัก ค่าอํานวยความสะดวกนี้เป็ นสิง่ ผิดกฎหมายใน
เกือบทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย
6)

การสนับสนุนทางการเมือง

การสนับสนุ นทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุ นนักการเมืองหรือพรรคการเมือง ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและ
มิใช่ตวั เงิน รวมถึงการให้ยมื หรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการใดๆโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า

7)

ข้าราชการหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐ

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ รวมถึงข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือของตัวแทน
ภาครัฐใดๆ ผู้สมัครรับการเลือกตัง้ สมาชิกพรรคการเมือง องค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ
ธนาคารโลก หรือบุคคลใดๆ ทีร่ กั ษาราชการ รักษาการ หรือปฏิบตั ริ าชการหรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นนามของกลุม่ ทีก่ ล่าวมา
ข้างต้น รัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิน่ ภูมภิ าค และระดับชาติทเ่ี กีย่ วข้องกับอํานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อํานาจ
บริหาร และอํานาจตุลาการ

