
  
  

ค ำนิยำม 

“กำรทุจริตคอร์รัปชั่น” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่ หรือใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
เพื่อแสวงหาประโยชนอ์นัมิควรในรูปแบบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการใหห้รือการรบัสินบน การช่วยเหลือทางการเมือง การใหเ้งิน
สนบัสนุน การใหห้รือรบัของขวญั หรือการเลีย้งรบัรอง การบริจาคเพื่อการกุศลและเพื่อสาธารณประโยชน ์การน าเสนอให้
การใหค้  ามั่นว่าจะให ้การขอหรือเรียกรอ้งซึ่งเงิน ทรพัยสิ์น ส่ิงของหรือประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมาะสมแก่เจา้หนา้ที่ของรฐั 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ด  าเนินธุรกิจกับบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท าหรือละเว้น 
การปฏิบตัิหนา้ที่ อนัเป็นการใหไ้ดม้าซึ่งธุรกิจหรือเพื่อเอือ้ประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ  เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้

“กำรให้หรือกำรรับสินบน” หมายถึง การใหห้รือรบัทรพัยสิ์นที่มีมลูค่า หรือประโยชนอ์ื่นใดที่ใหแ้ก่บุคคล/กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เพื่อจงูใจใหผู้น้ัน้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอนัมิชอบดว้ยหนา้ที่ 

“กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง” หมายถึง การใหก้ารสนับสนุนทางการเงิน ส่ิงของ และ/หรือการเขา้ร่วมกิจกรรม ตลอดจน
การส่งเสรมิใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบรษิัท เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้ 
ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการท่ีพนกังานเขา้รว่มกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบคุคล 

“กำรเลี้ยงรับรอง” หมายถึง การใหก้ารสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ค่าชมการแสดง/กีฬา รวมถึงค่าเดินทาง เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พกั เป็นตน้ 

“กำรให้เงนิสนับสนุน” หมายถึง เงินสนบัสนนุท่ีจ่ายโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อธุรกิจ ตราสินคา้/บรกิาร หรือชื่อเสียงของบรษิัท  

“กำรให้หรือรับของขวัญ” หมายถึง การใหเ้งิน ส่ิงมีค่าหรือบริการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงการสนบัสนุนเจา้หนา้ที่รฐั 
หรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ด  าเนินธุรกิจกับบริษัท และเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ  
การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์/บริการ หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสรา้งความน่าเชื่อถือทางการค้า  
ช่วยกระชบัความสมัพนัธท์างธุรกิจ  

“กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและเพื่อสำธำรณประโยชน”์ หมายถึง การใหเ้งิน สินคา้ของมีค่าหรือบรกิารในรูปแบบของการ
บรจิาค 

“สิ่งของหรือประโยชนอ์ื่นใด” หมายถึง เงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ทรพัยสิ์น หรือส่ิงของหรือประโยชนอ์ื่นใด ที่ใหแ้ก่กนัเพื่อ
อธัยาศยัไมตรีที่ใหเ้ป็นรางวลั หรือใหเ้ป็นสินน า้ใจ การใหสิ้ทธิพิเศษตลอดจนการออกค่าใชจ้่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว 
ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าเลีย้งรบัรอง หรือส่ิงอื่นใดในลกัษณะเดียวกนั และไม่ว่าจะใหเ้ป็นบตัร ตั๋วหรือหลกัฐานอื่นใด 

 “เจ้ำหน้ำทีรั่ฐ” หมายถึง เจา้หนา้ที่ของรฐั ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู ผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์ร
อิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

“บุคคลอื่นทีบ่ริษัท มีอ ำนำจควบคุม” หมายถึง บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือบคุคล หรือนิติบคุคลอื่น ๆ ที่ปฏิบตัิงานแทนใน
นามบรษิัท หรือบคุคลที่ไดร้บัการว่าจา้งในลกัษณะสญัญาชั่วคราว 

“หน่วยงำนของรัฐ” หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถิ่น รฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ย
วิธีการงบประมาณ องคก์ารมหาชน องคก์รอิสระ องคก์รตามรฐัธรรมนูญ หน่วยงานธุรการของศาล มหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงหน่วยงานเอกชน  



  
  

Definitions 

“Corruption” means perform or ignore to perform one’s duties and responsibilities, or abuse of power in order to 
illegally benefit from such action in any form, be they bribery, political contributions, sponsorship, gifts, 
entertainment, donation for charities and public interest, promise to give, ask or request for money, assets, goods, 
or other benefits that are not appropriate for State officials, State agencies, private agencies, or other persons 
operating a business with the company in order for them to perform or not perform their duties, leading to business 
advantages or other benefits that are not appropriate in terms of business operations, except for the cases where 
those actions are allowed by laws, traditions, or trading norms.  

“Bribery” means to bribe or to be bribed by a person/ a group of persons with valuable gifts, or other benefits in 
order to motivate such person to perform, or not perform, or delay to perform assigned duties. 

“Political contribution” means to support in terms of finance, materials, and/or participation, as well as encouraging 
employees to participate in political activities on behalf of the company in order to obtain trading advantages. In this 
regard, this does not include those employees who participate in political activities out of their own rights and freedom. 

“Entertainment” means to support in terms of food, beverages, performance/sport tickets, including travel 
expenses, e.g. air tickets, transportation, accommodation, etc.  

“Sponsorship” means financial supports provided due to business purposes, trademarks/services, or fame of the 
company. 

“Gifts” means to give money, valuable gifts, or services with a purpose to express one’s support towards a State 
official, State agency, private agency, or other persons operating a business with the company, and to support 
business operations, promote brands/services, or fame of the company which are beneficial for establishing 
trading credibility and encouraging close business relationship. 

“Donation for charities and public interest” means to give money, valuable materials, or services in a form of 
donation. 

“Goods or other benefits” means cash or cash equivalence, assets, or other goods or benefits given to one 
another as prizes or rewards, a privilege as well as compensation for transportation, travel, accommodation, 
dining, entertainment, or the like, whether they are vouchers, tickets, or other forms. 

“State official” means an official of the State who serves in a political position, as constitutional court judge, a 
person serves in a position within an independent agency, and Anti-Corruption Commission. 

“Other persons under company’s supervision” means subsidiaries, affiliates, or other persons, or legal entities 
who perform work on behalf of the company, or contractual staff. 

“State agency” means central administration, regional administration, local administration, State enterprises under 
the Budget Procedures Act, public organizations, independent organization, constitutional organization, court 
administrative units, public university, agencies under parliament or under supervision of the parliament, and 
other agencies as prescribed in the Ministerial Regulations on Private Organizations. 


