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1.  เพราะเหตุใดนโยบายนี้จงึมคีวามส าคัญ 

สินบนและการทุจริตถือเป็นการบ่ันทอนการแข่งขันทางการค้าในตลาด ส่งผล

กระทบต่อการเพ่ิมต้นทุนในการท าธุรกิจ และยังท าลายความไว้วางใจของลูกค้า การ

ให้หรือการรับสินบนไม่ว่าจะมากน้อยเท่าใด ถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และบริษัทไม่อาจ

ยอมรับโดยสิ้นเชิงกับสิ่งใดก็ตามที่เก่ียวข้องกับสินบน สินบนเป็นสิ่งที่มิชอบด้วย

กฎหมาย ซึ่งมีโทษจ าคุกและโทษปรับที่รุนแรง ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งชื่อเสียง

ของบริษัทอาจถูกท าลายได้แม้เป็นแค่เพียงการถูกกล่าวหาเกี่ยวกับสินบนหรือการ

ทุจรติเท่านัน้ 

 

2.  จุดมุ่งหมายของนโยบาย 

 วตัถุประสงค์ของนโยบายนีค้ือ เพ่ือก าหนดระดับมาตรฐานขัน้พ้ืนฐานของ

บรษิัทในการปฏิบัติตามกฎหมายการต่อต้านสินบนในประเทศไทย 

 

3.  ขอบเขตของนโยบาย 

 นโยบายนี้ใช้บังคับกับพนักงานทุกคนไม่ว่าในบริษัทที่เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น       

ซิสเทม “บริษัท”เป็นผู้ถือหุ้นหลักหรือมีอ านาจจัดการบริหาร นอกจากนี้นโยบายนี้ยัง

ใช้บังคับกับ ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ท างานให้หรือในนามของบริษัท และในส่วน

ของบริษัทซึ่งเราเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยจะต้องมีกฎระเบียบ  ข้อปฏิบัติ หรือ

กระบวนการเกี่ยวกับการต่อต้านสินบนที่สอดคล้องกับนโยบายนี้ 

 การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อาจส่งผลต่อการด าเนินการทางวินัยกับพนักงานที่

เกี่ยวข้อง หรือการยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง หรือบุคคลภายนอกที่ท างานให้กับ

บรษิัท 

 

4. สินบนคืออะไร 

 สินบน หมายถึง การเสนอที่จะให้ การสัญญาว่าจะให ้การให้ การยอมรบัการให้ 

หรือ การร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีมูลค่าอันส่งผลต่อการตัดสินใจกระท าการอย่างใด

อย่างหนึ่งของบุคคลอื่น ตัวอย่างของสิ่งที่มีมูลค่านั้นรวมถึง การเสนอให้เงินสด สิ่ง

เทียบเท่าเงินสด การให้บริการ การเสนอการจ้างงาน การบริจาคให้กับการกุศล การ

สนับสนุนทางการเมือง ค่าเดินทาง และ/หรือ ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร และของ

ก านัลต่างๆ 
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5. บุคคลภายนอกและผู้ที่มีความเก่ียวโยง (Associated Person) 

 ผู้ที่มีความเกี่ยวโยง (Associated Person) หมายถึง  บุคคลภายนอกที่

ให้บรกิารหรอืกระท าการในนามของบรษิัท โดยค าจ ากัดความของผู้ที่มีความเกี่ยวโยง

นั้นมีความหมายกว้างซึ่งรวมถึง หุ้นส่วนร่วมค้า บริษัทในเครือ และตัวแทนของบรษิัท 

รวมไปถึง ผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา และคู่ค้า หากบุคคลเหล่านัน้ให้บริการหรือกระท าการใน

นามของบริษัท นอกจากนี้ยังให้หมายความรวมถึง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่

ด าเนินการขอใบอนุญาตในนามของเรา บริษัทขนส่งสินค้าที่ขนส่งสินค้าข้ามประเทศ 

หรือส านักงานกฎหมายที่เป็นตัวแทนของเราในการด าเนินคดีต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ที่มีความ

เกี่ยวโยงยังอาจหมายความรวมถึง บุคคลผู้ที่ขอหนังสือยินยอมเกี่ยวกับการก่อสรา้ง 

หรือผู้ที่ขอใบอนุญาตเกี่ยวกับสุราในนามของเรา หรือบริษัทจัดการพ้ืนที่เช่าซึ่งดูแล

พ้ืนที่เช่าให้กับเรา หรือที่ปรึกษาภายนอกที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ 

หรอืตัวแทนที่สั่งซื้อผ้าจากผู้จ าหน่ายในนามของเรา 

 บรษิัทอาจจะมีความผิดถ้าผู้ที่มีความเกี่ยวโยงได้กระท าความผิดเกี่ยวกับสินบน

ในนามของบริษัท แม้ว่าเราจะไม่ได้มีส่วนรูเ้ห็นในการกระท าดังกล่าวก็ตาม ดังนัน้ การ

มีกระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะเพ่ือใช้ตรวจสอบบุคคลภายนอกก่อนที่

พวกเขาจะกระท าการในนามของเราจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ  

 

6. การให้สินบนเจา้หน้าทีข่องภาครฐั 

การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในทุกประเทศ พนักงาน

และผู้ที่กระท าการในนามของเราจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษเมื่อต้อง

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ การกระท าใด ๆ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะให้หรือเป็น

การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของภาครฐัถือเป็นสิ่งต้องห้าม 

ความจ ากัดความของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐมีความหมายอย่างกว้างซึ่งรวมถึง 

เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะมาจากการเลือกต้ังหรือไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง ซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่

ในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ นอกจากนี้ รวมไปถึง บุคคลซึ่ง

ปฏิบัติหน้าที่ในด้านงานสาธารณะทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถ่ิน 

หรอืรฐัวิสาหกิจ และผู้บรหิารหรอืเจ้าหน้าที่ในรฐัวิสาหกิจนัน้ ๆ ตัวอย่างของเจ้าหน้าที่

ของภาครัฐและให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ผังเมืองท้องถ่ินที่มีอ านาจออก

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีอ านาจในการอนุญาตให้น า

สินค้าออกจากท่าเรอื หรอืพนักงานที่ท างานให้กับบรษิัทที่ถูกควบคุมโดยภาครฐั 
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7. คา่อ านวยความสะดวก 

ค่าอ านวยความสะดวกเป็นสินบนเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ ให้เพ่ือช่วยเร่งรัดการ

ด าเนินการที่มีอยู่ปกติให้เร็วขึ้น อย่างเช่น การออกใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ การจ่าย

ค่าอ านวยความสะดวกเช่นนัน้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามนโยบายนี้ไม่ว่าในที่ใด ๆ อย่างไรก็

ตาม กระบวนการเร่งด่วนพิเศษที่ถูกต้องตามกฎหมาย (เช่น ช่องทางด่วนในสนามบิน 

หรือช่องทางด่วนส าหรับการออกวีซ่าหรือพาสปอร์ต) เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ตราบเท่าที่

กระบวนการดังกล่าวเปิดให้บริการกับทุก ๆ คน และไม่เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมนั้น

โดยตรงแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง การจ่ายค่าธรรมเนียมตามกระบวนการดังกล่าวนั้นไม่

ถือเป็นค่าอ านวยความสะดวก 

 

8. ของก านลัและการเลี้ยงรบัรอง 

โดยทั่วไปแล้ว การให้หรือรับของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองเป็นวิธีปฏิบัติปกติ

เพ่ือพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จ าหน่ายสินค้า ผู้รับจ้าง และบุคคล

อื่นๆ ของก านัลและการเลี้ยงรับรองควรมีความเหมาะสมตามสภาวการณ์ ตามวาระ

และโอกาส และไม่บ่อยจนเกินไป 

ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองที่อาจมองว่าเป็นสินบน หรือมีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน หรือท าลายชื่อเสียงของบริษัทเป็นสิ่งต้องห้ามและต้องหลีกเล่ียงเสมอไม่ว่า

เมื่อใดก็ตาม การให้ของก านัลหรอืการเล้ียงรบัรองต่อเจ้าหน้าที่ของภาครฐัหรอืบุคคล

ใกล้ชิดภายในครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท าไม่ว่าในประเทศใด 

และของก านัลจะเป็นสิ่งต้องห้ามทันที ถ้าการให้นั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีผลต่อการ

ตัดสินใจในการกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสร้างความประทับใจแก่เจ้าหน้าที่

ของภาครัฐ ท่านสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมและแนวทางในการปฏิบัติในการให้และรับ

ของก านัลและการเลี้ยงรับรอง รวมถึงกระบวนการขออนุมัติ และขั้นตอนในการ

บันทึกของก านัลและการเลี้ยงรับรองได้จากนโยบายว่าด้วยของก านัลและการเลี้ยง

รบัรอง 

 

9. เงนิสนับสนุนของผูจ้ดัหาสินค้าที่ให้กับกิจกรรมของบรษัิทและงานการกุศล 

นโยบายว่าด้วยของก านัลและการเลี้ยงรับรองของประเทศไทยระบุเนื้อหาและ

ก าหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ผู้จัดหาสินค้าได้รับอนุมัติให้สนับสนุนเงินในการจัด

กิจกรรมภายในของบริษัทหรืองานการกุศล หลักการส าคัญคือค่าใช้จ่ายในการจัด
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กิจกรรมของบริษัทถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทโดยตรง ดังนั้นเราจะต้องไม่

บังคับให้ผู้จัดหาสินค้าหรือบุคคลอื่นใดซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทหรือเป็น

ผู้สนับสนุนกิจกรรมใดๆของบรษิัท 

 

11. การให้การสนับสนุนทางการเมืองหรอืการบรจิาคเพ่ือการกุศล 

แม้ว่าเราจะมีการท างานรว่มกับหน่วยงานของรฐัหรอืภาคส่วนอืน่ทั่วโลกในการ

ให้การสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าหรือชุมชมของเรา แต่ในฐานะที่เราเป็นผู้

ประกอบธุรกิจ เราไม่ฝักใฝ่ในทางการเมือง และเราไม่บริจาคเพ่ือการเมือง เราให้การ

สนับสนุนทั้งทางด้านการเงินและในรูปแบบอื่นๆ แก่องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรเพ่ือที่จะ

ปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวมแก่ชุมชนในที่ๆ  เราประกอบกิจการอยู่การให้การ

สนับสนุนหรือบริจาคเพ่ือการกุศลจะต้องไม่เป็นการบริจาคเพ่ือหวังผลตอบแทนที่ไม่

สมควรต่อบริษัท และการบริจาคให้แก่การกุศลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ

และครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นเป็นความเสี่ยงต่อการให้สินบนเป็นอย่างมาก ดังนัน้ 

จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีการจัดท าบันทึกรายการดังกล่าวตามที่ก าหนด

ไว้ในนโยบายการบรจิาคเพ่ือการกุศล 

 

12. การแจง้ข้อกังวลใจ 

หากคุณสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามนโยบายนี้หรืออาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

โปรดแจ้งต่อหัวหน้างานทันทีที่ท าได้ กรณีที่ไม่สามารถแจ้งต่อหัวหน้างานได้ โปรดแจ้ง

ต่อฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์ หรือฝ่ายกฎหมาย หรือสายตรงโปร่งใสโดย

ติดต่อมาได้ที่ 

• หมายเลข 1800-019099 (สายตรง) หรอื 

• Line ID: @Protectorline หรอื 

• Email: Protectorline_TH@Lotuss.com    

บริษัทยืนยันว่าพนักงานทุกคนที่แจ้งข้อกังวลจะไม่ได้รับผลกระทบในด้านลบ

ใดๆ อันเกิดมาจากการแจ้งข้อกังวล อีกทั้งบริษัทไม่ยินยอมให้มีการแก้แค้นใดๆเกิด

ข้ึนกับพนักงานที่แจ้งข้อกังวลดังกล่าว ทั้งนี้ หากคุณแจ้งข้อกังวลด้วยเจตนาสุจริต 

คุณจะไม่ได้รบัผลกระทบใดๆ จากการนัน้ แม้ว่าคุณจะแจ้งข้อกังวลด้วยความเข้าใจผิด

ก็ตาม กรณีที่คุณเชื่อว่าอาจจะมีการแก้แค้นใดๆ เกิดขึ้นกับคุณ ขอให้คุณแจ้งเรื่อง

ดังกล่าวทันที 
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13. นโยบายที่เกี่ยวขอ้ง 

นโยบายนี้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องด้วยดังนี้ 

• นโยบายว่าด้วยของก านัลและการเล้ียงรบัรอง 

• นโยบายว่าด้วยผลประโยชนท์ับซ้อน 

• นโยบายการบรจิาคเพ่ือการกุศล 

• นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท าความผดิ 

• นโยบายว่าด้วยการเดนิทางและคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 

 

14. การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

บริษัทจะด าเนินการให้มีการน านโยบายนี้ไปปฏิบัติ และสื่อสารให้พนักงานทราบ

เป็นประจ าทุกป ี

 

15. บุคคลติดต่อ 

หากคุณมี ค าถาม เกี่ ย วกั บน โยบายนี้  โ ปรดติ ดต่ อ ฝ่ ายกฎหมาย ที่  

business.integrity@lotuss.com 
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