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สารจากประธานคณะผู้บรหิาร  
 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี นับต้ังแต่ที่ บรษัิท เอก-ชัย ดีสทรบิิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด ได้ด าเนินธุรกิจค้าปลีกมานั้น บรษัิท

มุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลลูกค้า เพ่ือนพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ให้

สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งด ารงไว้ซ่ึงมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เพ่ือสร้างประโยชน์และ

สรา้งเสรมิความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอยู่เสมอ 

ทั้งนี้ “จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Business Conduct)” ถือเป็นนโยบายที่ส าคัญยิ่งของบริษัท 

ซ่ึงระบุแนวทางการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรมตามมาตรฐานที่บริษัทถือมั่นมาโดยตลอด ด้วย

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เราพัฒนาและปรับปรุงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอย่าง

สม ่าเสมอ ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจและแนวปฏิบัติสากลในปัจจุบัน  เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และเพ่ือนพนักงานทุก

ท่านยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และธ ารงไว้ซ่ึงช่ือเสียงอันดีของบริษัท และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินธุรกิจของ

บรษัิทนั้นเป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณธรรม จรยิธรรม และความโปรง่ใส  

สืบเนื่องจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการบริหารจัดการของบริษัท บรษิัทจึงได้จัดท าจรรยาบรรณใน

การประกอบธุรกิจฉบับใหม่ขึ้น โดยยังคงหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส  และมีการเพ่ิมเนื้อหาตาม

เง่ือนไขในการรวมธุรกิจซึ่งส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นผู้ก าหนดขึ้นเข้ามารวมไว้ด้วย เพ่ือเน้นย ้าว่า

บรษิัทเห็นความส าคัญและมีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดดังกล่าวทุกประการ  

บริษัทขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และเพ่ือนพนักงานทุกท่านศึกษาและยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบ

ธุรกิจฉบับนี้อย่างเคร่งครัด เพ่ือน าพาให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายและด ารงไว้ซึ่งความเป็นเลิศทางคุณธรรมอันเป็นรากฐาน

ขององค์กรช้ันน าต่อไป  

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อไปยังหัวหน้างาน หรือ

ติดต่อไปยังฝ่ายกฎหมาย (Business Integrity - Legal Team) ที่อีเมล business.integrity@lotuss.com เพ่ือสอบถาม

และขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้โดยตรง 

 

 

สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย 

ประธานคณะผู้บรหิาร 

ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย  
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การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
 

เราคาดหวังให้เพ่ือนพนักงานทุกคนปฏิบัติดังนี้ 

• เข้าใจและรูถ้ึงวิธีการเข้าถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบรษิัท 

• ปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงระบุให้ค าแนะน าและข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับความเส่ียงหลัก ๆ 

ทั้ง 21 ประการที่คุณอาจพบเห็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของบรษิัท และบุคคลที่ควรติดต่อในกรณีที่

คุณมีข้อสงสัย 

• เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับคุณในการจัดการกับ

ปัญหาต่าง ๆ  

• ขอความช่วยเหลือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าควรปฏิบัติอย่างไร 

• ในการท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ควรค านึงถึงเสมอว่าคุณควรท า “อย่างไร” เช่นเดียวกับคุณควรท า “อะไร” และ 

• แจ้งข้อกังวลใจกับทางบริษัทเมื่อคุณคิดว่ามีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหรือการกระท าที่ขัดต่อ

ค่านิยมหลักของบรษิัท 

 

ถ้าคุณมีบุคคลที่ต้องดูแลควบคุม เราหวังให้คุณปฏิบัติดังนี้ 

• ปกป้องทีมงานของคุณด้วยการตรวจสอบให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนมีทักษะและได้รบัการฝึกอบรมที่จ าเป็นส าหรับการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคคลเหล่านั้น 

• บริหารจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ท าหรือขอให้ผู้อ่ืนท าส่ิงใดที่เป็นความเส่ียงโดยไม่จ าเป็น ซ่ึง

รวมถึงการกระท าที่อาจผิดกฎหมาย  ผิดจริยธรรม หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อเพ่ือนพนักงาน 

ลูกค้า ภาพลักษณ์องค์กรของเรา หรอืบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในแวดวงการท างานกับเรา 

• ใช้ทักษะความเป็นผู้น าอย่างชัดเจนและสม ่าเสมอในการจัดการปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

• ให้รางวัลบุคคลที่ยึดถือค่านิยมหลักขององค์กรเป็นส าคัญ และส่งเสริมวัฒนธรรมของการท างานร่วมกันและความ

ซื่อสัตย์ภายในหน่วยงาน 

• ไม่ยอมให้มีการกระท าที่ผิดจรยิธรรมเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้คัดค้าน และปฏิบัติการอย่างเหมาะสมในกรณีที่คุณพบเห็น

การกระท าผิด หรอืมีผู้แจ้งการกระท าผิดให้คุณทราบ 
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ฉันจะแจง้ข้อกังวลอย่างไร 

ฉันควรแจง้ข้อกังวลกับใคร 

• เราต้องเป็นคนตรงไปตรงมาและซื่อตรงกับหัวหน้างานของเราในทุกเรื่องอยู่เสมอ 

• นั่นหมายความว่า หัวหน้างานของคุณควรเป็นคนแรกที่คุณจะแจ้งข้อกังวลให้ทราบ เว้นแต่คุณคิดว่าหัวหน้างานจะเป็น

ผู้กระท าการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

• หากคุณไม่สามารถแจ้งข้อกังวลต่อหัวหน้างานของคุณ คุณสามารถแจ้งข้อกังวลต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อ านวยการ

ฝ่ายกฎหมาย หรอืผู้อ านวยการความมั่นคงและความปลอดภัยของบรษิัท 

• นอกจากนี้ คุณสามารถแจ้งข้อกังวลของคุณให้ส่วนงานธุรกิจของคุณทราบ ในกรณีที่หัวหน้างานของคุณไม่สามารถ

จัดการกับข้องกังวลของคุณได้ 

• หากคุณต้องการแจ้งข้อกังวลโดยเป็นความลับ คุณสามารถติดต่อผ่านช่องทาง สายตรงโปรง่ใส 

 

การติดต่อกับ “สายตรงโปรง่ใส” 

สายตรงโปร่งใส เป็นช่องทางให้คุณแจ้งข้อกังวลของคุณเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบในการท างาน หากคุณรูสึ้กว่าไม่สามารถ

ที่จะแจ้งข้อมูลกับหัวหน้างาน หรอืฝ่ายทรพัยากรบุคคลได้ คุณสามารถติดต่อสายตรงโปร่งใสเพ่ือ 

• แจ้งข้อกังวลกรณีที่คุณคิดว่ามีการกระท าที่อาจผิดกฎหมายอันเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หรือ

เป็นการขัดต่อนโยบายของบรษิัท  

• รายงานส่ิงใดก็ตามทีคุ่ณคิดว่าเป็นอันตรายต่อเพ่ือนพนักงาน ลูกค้า หรอืบุคคลโดยทั่วไป  

• เปิดเผยข้อกังวลใจของคุณหากรูว้่าก าลังมีการจงใจปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าที่อาจเป็นการฝ่าฝืนดังกล่าว 

  

สายตรงโปรง่ใสเป็นช่องทางที่เป็นความลับสูงสุดและด าเนินการโดยบรษิัทที่เป็นอิสระ คุณไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยชื่อ แต่หากคุณ

ยินดีเปิดเผยชื่อ เจ้าหน้าที่สายตรงโปร่งใสจะสามารถรายงานให้คุณทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการสืบสวน และสามารถ

ติดต่อคุณเพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีที่จ าเป็นได้  

 

บริษัทให้การสนับสนุนในการแจ้งข้อกังวลของคุณ ตราบใดที่คุณกระท าการโดยสุจริตและข้อกังวลที่คุณได้แจ้งไว้เป็นความ

จรงิ คุณจะได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมาย และได้รบัความคุ้มครองจากการแก้แค้น รวมถึงการถูกเลิกจ้างอันเนื่องมาจาก

การแจ้งข้อกังวล แม้ว่าเรือ่งที่แจ้งอาจจะเป็นเรือ่งที่เกิดจากความเข้าใจผิดของคุณก็ตาม 

 

ช่องทางการติดต่อสายตรงโปรง่ใส 

• อีเมล์ Protectorline_TH@lotuss.com 

• โทรฟรี: 1800-019099 

• Line ID: @protectorline 

 

ฉันสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีใด 

• นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
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แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
 

ค าแนะน าและข้อมูลเพ่ิมเติมในการจัดการกับความเส่ียงหลัก ๆ 21 ประการที่คุณอาจต้องพบเจอในการปฏิบัติงาน ปรากฏใน

หน้าเอกสารดังที่กล่าวข้างล่างนี้ โดยรายละเอียดแต่ละส่วนจะประกอบด้วยค าถามและค าตอบ นโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

และหน่วยงานที่คุณสามารถติดต่อเพ่ือขอความช่วยเหลือ 

 

ความเส่ียงดังที่กล่าวข้างต้นอาจแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

การดูแลลูกค้าของเรา หน้า 7 

การท างานรว่มกัน หน้า 14 

การท าการค้าอย่างเป็นธรรม หน้า 21 

การปกป้องชื่อเสียงของเรา หน้า 32 
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1. การดูแลลูกค้าของเรา 
 

ในส่วนนี้ของจรรยาบรรณจะเป็นเรือ่งเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลราคาสินค้าที่ถูกต้องชัดเจนและการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า 
 

การก าหนดราคา และการท าการตลาดที่ชัดเจน หน้า 8 

การก าหนดมาตรฐานด้านอาหารและสินค้า หน้า 10 

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หน้า 12 
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การก าหนดราคา และการท าการตลาดที่ชัดเจน 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

การโฆษณาและการท าการตลาดเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่เราจะส่ือสารถึงลูกค้า ลูกค้าแจ้งกับเราว่าการ

ส่ือสารที่ชัดเจนเก่ียวกับสินค้าและราคาเป็นส่ิงที่ส าคัญต่อพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารผ่านทางโฆษณาหรือทางส่ือ

ส่ิงพิมพ์ จดหมาย บัตรสมาชิก ข้อความออนไลน์ หรือข้อความ ณ จุดขายก็ตาม การส่ือสารของเราต่างมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจของลูกค้าทั้งศึกษาสถานที่ วิธีการ และเหตุผลว่าท าไมพวกเขาถึงเลือกซื้อสินค้ากับเรา 

ถ้าเราใช้ข้อความที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจและอาจจะท าให้เป็นที่สนใจของหน่วยงานที่มีอ านาจ

ควบคุม รวมไปถึงส่ือต่าง ๆ ได้ ซึ่งในประเทศไทยมีการก าหนดมาตรฐานการควบคุมเกี่ยวกับการโฆษณาและการก าหนด

ราคาไว้ ถ้าเราท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด บริษัทอาจมีความผิดและสูญเสียความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อเราได้ ดังนั้น 

ข้อความที่เรากล่าวถึงสินค้าจะต้องเป็นความจริง และถ้าเรากล่าวว่าเราก าลังเสนอราคาที่ดีให้แก่ลูกค้าก็จะต้องเป็นเช่นนั้น

จรงิๆ  การได้รบัข้อความที่ถูกต้องจะมีผลต่อความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อเรา 

ส่ิงนี้มีความหมายกับฉันอย่างไร 

• ถ้าคุณมีส่วนในกิจกรรมทางการตลาด คุณจะต้องแน่ใจว่าทุกข้อความที่ส่ือสารนั้นเป็นความจรงิ ถูกต้อง และเป็นธรรม 

บ่อยครัง้ที่เราอาจได้รบัการร้องขอให้พิสูจน์เพ่ือยืนยันข้อกล่าวอ้างของเราในการโฆษณา 

• จัดรายการส่งเสริมการขายและก าหนดราคาที่เข้าใจง่าย หลีกเล่ียงการท ารายการส่งเสริมการขายที่ซับซ้อนหรือมีการ

เปลี่ยนแปลงราคาบ่อยๆ 

• ข้อความทั้งหมดที่ส่ือสารออกไปจะต้องออกไปด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า ลูกค้าไม่สมควรได้รับความเสียหายจาก

การโฆษณาของเรา การระมัดระวังเช่นนี้เป็นส่ิงที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการโฆษณาเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ 

• ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ส่ิงที่โฆษณานั้นตรงกับสินค้านั้นๆ ตรวจสอบว่าภาพที่ใช้นั้นเป็นของจรงิและตรงกับสินค้าที่ขาย 

• ไม่ท าการตลาดที่ใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงซึ่งเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้จัดหาสินค้า หรอืคู่แข่งทางการค้า 

ฉันสามารถหาข้อมูลเพ่ิมได้จากที่ใด 

• ฝ่ายการตลาด หรอืฝ่ายกฎหมาย 

 

ตัวอย่าง 

Q  ฉันก าลังจะท ารายการส่งเสรมิการขายเนื้อไก่สดและก าลังจะใช้รูปฟารม์ปศุสัตวใ์นใบปิดประกาศ เรามีรูปฟารม์ปศุ

สัตวต์่างประเทศในคลังภาพของเราซ่ึงยังไม่เคยได้ใช้  ฉันสามารถใช้รูปนัน้ในการโฆษณาได้หรอืไม่ 

A  ไม่ได้ รูปภาพของคุณจะต้องแสดงถึงสินค้าที่คุณโฆษณาอย่างถูกต้อง คุณต้องใช้ภาพของฟารม์ปศุสัตว์ที่เป็นที่เพาะเล้ียง

ไก่ที่คุณก าลังจะท ารายการส่งเสรมิการขาย 

 

Q  สินค้าของเราถูกกวา่ราคาขายของคู่แข่ง ฉันสามารถใส่ข้อมูลนี้ในเอกสารโฆษณาที่จุดขายของเราได้หรอืไม่ 

A  สามารถท าได้ อย่างไรตามส่ิงส าคัญคือข้อมูลของคุณจะต้องถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบันเพ่ือมาสนับสนุนข้ออ้างของคุณ 

โปรดจ าไว้ว่า คุณจะต้องตรวจสอบราคาสินค้าของคู่แข่งและเปล่ียนแปลงป้ายโฆษณาให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงราคาที่

เกิดขึ้นให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

 

Q อะไรคือกฎเกณฑ์ส าหรบัการโฆษณาบนเวบ็ไซต์  

A  กฎเกณฑ์ในการโฆษณาจะเหมือนกันกับการโฆษณาในช่องทางอื่นๆ ซ่ึงข้อความที่ใช้จะต้องถูกต้อง ชัดเจน และไม่ท าให้เกิด

ความเข้าใจผิด  
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Q ฉันสังเกตเห็นวา่ราคาของสินค้ามีการเพ่ิมข้ึนก่อนที่จะเริม่ท ารายการส่งเสรมิการขาย สิง่นี้สามารถท าได้หรอืไม่ 

A  เมื่อมีการท ารายการส่งเสรมิการขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซ่ึงฝ่ายกฎหมายหรอื

ฝ่ายที่ดูแลกฏหมายด้านการค้า (Quality) สามารถให้ค าปรกึษาถึงกฏเกณฑ์ที่ใช้ได้ 

 

Q มีรา้นโลตัสมาเปิดข้างโรงเรียนอนุบาลของลูกฉัน และพวกเขาวางป้ายโฆษณาเปิดตัวเกมส์ เกมส์หนึ่งที่มีเนื้อหา

ความรุนแรง การโฆษณาเรือ่งที่เกี่ยวกับความรุนแรงใกล้สถานที่ที่เด็กเล็กสามารถเห็นได้ง่ายเป็นสิ่งที่ผิดหรอืไม่  

A เราไม่ต้องการโฆษณาในที่ที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรอืเป็นอันตรายต่อเด็กๆ คุณควรแจ้งเรือ่งนี้กับหัวหน้างาน หรอืฝ่ายที่ดูแล

กฎหมายด้านการค้า (Quality) หรอื ฝ่ายกฎหมาย 
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การก าหนดมาตรฐานด้านอาหารและสินค้า 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

ลูกค้าของเราคาดหวังให้เราขายสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด และไว้วางใจว่าสินค้าทั้งหมดของเรามีความปลอดภัยและเป็นไป

ตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด เรามีหน้าที่ที่จะดูแลความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าต้ังแต่เราได้รบัมอบจนกระทั่งเวลา

ที่ลูกค้าได้ซ้ือสินค้านั้น  

เราจะต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเกษตรกรและผู้จัดหาสินค้า เพ่ือให้สร้างความมั่นใจได้ว่าสินค้าทั้งหมดของเรามาจาก

แหล่งที่ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย และตรงกับมาตรฐานคุณภาพของเรา 

นอกจากนี้เรายังมีระบบการจัดการเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่ดีและครอบคลุมภายในร้านค้าและศูนย์กระจายสินค้า

ของเรา ในทุกๆ วัน เราตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเพ่ือรักษามาตรฐานของอาหารเหล่านั้น 

นอกจากนั้นเรายังตรวจสอบการควบคุมอุณหภูมิของสินค้า สุขอนามัยของพนักงาน ความสะอาดของร้านค้าและอุปกรณ์ 

การป้องกันอาหารจากการปนเปื้อน และการจัดการเรือ่งการหมุนเวียนของสินค้าประเภทอาหารของเรา  

ส่ิงนี้มีความหมายกับฉันอย่างไร 

• ต้องแน่ใจว่าคู่ค้าของเรามีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า และปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือดูแลสินค้าให้

มีความปลอดภัย มีคุณภาพดี และถูกต้องตามเง่ือนไขที่กฎหมายก าหนด  

• รายงานเหตุการณ์หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรือ่งการทุจริตในระบบการบรหิารจัดการสินค้า 

• ปกป้องช่ือเสียงของเราและรกัษาความเช่ือมั่นของลูกค้าว่าสินค้าของเรามีความปลอดภัยและจัดหามาจากแหล่งสินค้า

ที่น่าเชื่อถือ 

• รู้ว่าสินค้ามาจากที่ใด และประเมินคุณภาพสินค้าทุกช้ินที่เราจัดจ าหน่ายด้วยความระมัดระวัง เพ่ือที่เราจะสามารถ

ตรวจสอบระบบบรหิารจัดการสินค้าจากคลังสินค้าของเราได้ 

• หากคุณเป็นพนักงานที่ประจ าที่ร้านค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า คุณจะต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องความ

ปลอดภัยและสุขอนามัยด้านอาหาร โดยมีการทบทวนการอบรมนั้นๆ เป็นระยะ และด าเนินการเมื่อพบว่ามีสินค้าที่ไม่

ปลอดภัยวางจ าหน่าย เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าสินค้าทั้งหมดได้รับการป้องกันจากการปนเปื้อน ถ้าคุณพบเห็นสินค้าที่มี

คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน หรอือาจไม่ปลอดภัยต่อการบรโิภค คุณจะต้องไม่จ าหน่ายสินค้าเหล่านั้น 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากท่ีใด 

• ฝ่ายควบคุมด้านผลิตภัณฑ์ 

• ฝ่ายเทคนิคด้านผลิตภัณฑ์ 

• ฝ่ายกฎหมาย 

ตัวอย่าง 

Q ฉันกังวลวา่ผู้จดัหาสินค้าอาจใช้ส่วนผสมดังกล่าวทดแทนส่วนผสมเดิม เพ่ือให้สินค้ามีต้นทุนที่ถูกลง แต่คุณภาพลด

ต ่าลงกวา่มาตรฐานที่บรษิัทก าหนด ฉันควรท าอย่างไร 

A  คุณควรแจ้งข้อกังวลใจต่อหัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคด้านผลิตภัณฑ์ ฝ่ายควบคุมด้านผลิตภัณฑ์ หรอืฝ่าย

กฎหมายทันที คุณจะต้องแจ้งเรื่องเหล่านี้เมื่อมีเหตุอันน่าสงสัย แม้สุดท้ายอาจมีผลสรุปที่แตกต่างออกไป 

 

Q ฉันก าลังตรวจสอบรายชื่อผู้จดัหาสินค้ารายใหม่ส าหรบัตราสินค้าใหม่ของเรา ฉันอยากทราบเกี่ยวกับมาตรฐานที่ผู้

จดัหาสินค้าจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะส่งของให้กับเรา  

A  เรามีข้อก าหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตและแหล่งที่มาที่เราต้องการให้คู่ค้าปฏิบัติตามเมื่อพวกเขาผลิตสินค้า

ภายใต้ตราสินค้าของเรา เราท าการตรวจสถานที่ต้ังและอนุมัติก่อนการผลิตเพ่ือตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรอืไม่ คุณ

สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก ฝ่ายควบคุมด้านผลิตภัณฑ์ หรอืฝ่ายเทคนิคด้านผลิตภัณฑ์ 
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Q ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขัน้ตอนการจดัการเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า ความปลอดภัย และปฏิบัติตาม

กฎหมายได้ที่ใด 

A  กฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าของเราเป็นแนวทางหลักในการผลิตสินค้าของเรา ซึ่งสามารถสอบถามได้กับฝ่าย

ควบคุมด้านผลิตภัณฑ์ หรอืฝ่ายเทคนิคด้านผลิตภัณฑ์ 

 

Q  ฉันก าลังพัฒนาแผนการท างานใหม่ซ่ึงจะเปลี่ยนการจดัการเกี่ยวกับสินค้าในรา้นค้า ฉันจะต้องติดต่อผู้ใด 

A  ถ้าคุณเห็นว่าเราจ าเป็นต้องเปล่ียนขั้นตอนปฏิบัติบางอย่างของรา้นค้าเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหารหรอืคุณภาพของ

อาหาร คุณควรติดต่อฝ่ายควบคุมด้านผลิตภัณฑ์ (หรือฝ่ายเทคนิคด้านผลิตภัณฑ์ และ/หรอืฝ่ายปฏิบัติการด้านรา้นค้า) ซึ่ง

หน่วยงานเหล่านั้นจะสามารถให้ค าแนะน าเก่ียวกับวิธีการที่ดีที่สุด รวมทั้งการฝึกอบรมและส่ือสารไปยังเพ่ือนพนักงานที่สาขา

อย่างถูกต้อง 
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การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

ข้อมูลเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินธุรกิจ  เราเก็บรวบรวม กล่ันกรอง และใช้ข้อมูลในทุกๆ ครั้งที่เราติดต่อกับลูกค้า 

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลพฤติกรรมในการซื้อสินค้าซึ่งท าให้เราสามารถให้ข้อเสนอที่ดีแก่ลูกค้าส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ

ซื้อได้ นอกจากนั้นเรายังให้ความใส่ใจเก่ียวกับทางเลือกของลูกค้ามากกว่าการมุ่งที่จะน าเอาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาใช้

งาน โดยเรามีความโปร่งใสในการจัดการเรื่องดังกล่าว และเรายังเก็บรักษา และใช้ข้อมูลของเพ่ือนร่วมงานของเรา เพ่ือ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น 

ลูกค้าและเพ่ือนพนักงานสามารถให้ความไว้วางใจว่าเราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพและ

ถูกต้องตามกฎหมาย เรามีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือสรา้งความมั่นใจว่าเราปฏิบัติเช่นนั้นจรงิ เพ่ือนพนักงานทุกคน

ต่างรบัทราบและเข้าใจรวมทั้งยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเหล่านั้น 

ดังนั้น เมื่อไรก็ตามที่เราใช้ข้อมูล เราจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลดังนี้เสมอ:   

ปกป้อง:  เราเก็บรกัษาข้อมูลของลูกค้าและเพ่ือนพนักงานอย่างปลอดภัย  

เหมาะสม:  เราน าข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลจากลูกค้าและเพ่ือนพนักงาน และจะไม่

น าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น  

เปิดเผย: เราเปิดเผย ตรงไปตรงมา และมีความโปร่งใส เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาและระบุเหตุผลของการ

น ามาใช้ที่ชัดเจน 

การเก็บรกัษา: เราเข้าใจเหตุผลของการน าข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้และก าหนดระยะเวลาในการเก็บรกัษาข้อมูลเหล่านั้น 

ส่ิงนี้มีความหมายกับฉันอย่างไร 

• ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติของบรษัิท หลักการต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น รวมถึงการเข้ารับการฝึกอบรม 

เพ่ือให้เข้าใจในหน้าที่ที่ตนพึงกระท า โดยเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเก็บไว้ใน E-Policy Portal  

• ค านึงถึง “สิทธิความเป็นส่วนตัว” เมื่อมีการคิดค้นและพัฒนาสินค้าและบริการต่าง ๆ  หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ  ควรติดต่อ

ฝ่ายกฎหมาย 

• แจ้งลูกค้าและเพ่ือนพนักงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการน าข้อมูลของพวกเข้าไปใช้ 

• แจ้งรายงานเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยทันทีผ่านช่องทางที่บรษิัทจัดเตรยีมไว้ให้ 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากท่ีใด 

• ฝ่ายกฎหมาย 

• นโยบายการคุ้มครองข้อมูล 

 

ตัวอย่าง 

Q อะไรคือข้อมูลของลูกค้า 

A ข้อมูลใดๆ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับลูกค้า หรอืกิจกรรมของลูกค้า อาจรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดในการติดต่อ ข้อมูลการท า

รายการ ใบเรยีกเก็บเงิน บันทึกข้อมูลโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลแอปพลิเคชันมือถือ ข้อมูลทางธนาคาร ข้อมูลมายโลตัส และการ

ติดต่อซึ่งลูกค้าได้ส่งถึงบรษิัท 
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Q ลูกค้ารายหนึ่งประสบอุบัติเหตุในพ้ืนที่จอดรถ และต้องการดูภาพบันทึกของกล้องวงจรปิดของบรษิัท ฉันสามารถน า

ภาพบันทึกดังกล่าวมาให้ลูกค้าได้หรอืไม่ 

A ไม่ได้ โดยปกติบุคคลที่ได้รบัอนุญาตเท่านั้นจะสามารถดูภาพบันทึกของกล้องวงจรปิดของบริษัทได้ บรษัิทมีนโยบายห้ามมิให้

ท าการเปิดเผยภาพบันทึก หรือท าส าเนาภาพบันทึกโดยเด็ดขาด หากลูกค้าขอส าเนาภาพบันทึกเหล่านั้น คุณจะต้องปฏิบัติตาม

ขั้นตอนในการเข้าถึงและเปิดเผยภาพบันทึกของกล้องวงจรปิดก่อน จึงจะสามารถขอรบัข้อมูลดังกล่าวได้ 

 

Q ฉันสามารถเข้าไปในระบบการจา่ยเงนิเดือนเพ่ือสรา้งบัญชีวนัเกิดของบุคลากรในฝ่ายได้หรอืไม่ 

A ไม่ได้ คุณไม่ได้รบัอนุญาตให้เข้าถึงระบบเงินเดือนเว้นเสียแต่ว่าได้รบัอนุญาตโดยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน เช่น การ

เปลี่ยนแปลงเงินเดือน หรอืข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ช่ือ หรอืที่อยู่ อย่างไรก็ดีคุณควรขอให้บุคคลผู้มีอ านาจในฝ่ายของคุณแจ้ง

ข้อมูลดังกล่าวแก่คุณอีกครั้ง 

 

Q ฉันก าลังจดัท าโครงการทางการตลาดใหม่ในเขตธุรกิจของฉัน ฉันสามารถติดต่อไปยังลูกค้าซ่ึงได้ให้อเีมลไวไ้ด้

หรอืไม่  

A เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเราเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลดังกล่าวมาเท่านั้น ลูกค้าจะต้องให้

ความยินยอมในการรบัการส่ือสารทางการตลาด ในขณะที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลแก่เรา เพ่ือที่เราจะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือ

ติดต่อลูกค้าได้เท่านั้น และเราจะต้องพิจารณาความต้องการทางการตลาดของลูกค้า หากลูกค้าเลือกที่จะไม่รบัการติดต่อทาง

การตลาดจากเรา เราต้องเคารพการตัดสินใจของพวกเขา คุณสามารถติดต่อฝ่ายกฎหมายส าหรบัแนวทางปฏิบัติ 
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2. การท างานรว่มกัน 
 

ในหมวดนี้ของจรรยาบรรณจะครอบคลุมถึงประเด็นหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของเรา 
 

สุขภาพ และความปลอดภัย หน้า 15 

โอกาสที่เท่าเทียมกัน การมีส่วนร่วม และการยอมรบัความแตกต่าง หน้า 17 

การใหค้วามเคารพ การให้เกียรติ และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม หน้า 19 
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สุขภาพ และความปลอดภัย 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

บริษัทให้ความใส่ใจในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของเพ่ือนพนักงาน ลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของเรา 

สุขภาพและความปลอดภัยเป็นหัวใจส าคัญของแนวทางการด าเนินธุรกิจของเรา เพราะเราต้องการให้ทุกคนได้กลับถึงบ้าน

โดยปลอดภัยในทุก ๆ วัน 

การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การบรหิารจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ และการสรา้งวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องที่

เกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่จะท าให้เราสามารถลดปัญหาและผลกระทบระยะยาวที่อาจส่งผลให้เพ่ือนพนักงานและลูกค้าได้รบั

ความเสียหาย นอกจากนี้เรายังสามารถลดปัญหาที่อาจส่งผลต่อธุรกิจอันเป็นผลจากการขาดงาน และค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก

การสืบสวน การรักษาพยาบาล และเงินชดเชยความเสียหาย แต่ถ้าเราขาดความใส่ใจในเรื่องเหล่านี้ อาจท าให้บริษัทถูก

ฟอ้งรอ้งด าเนินคดีทางกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลต่อความไว้วางใจที่ลูกค้าและเพ่ือนพนักงานมีให้กับเรา 

เรามุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจให้ทุกคนเพ่ือให้รู้ว่าเราให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของพวกเขาอย่างจริงจัง และเรา

ให้ค ามั่นสัญญาว่า 

• เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องเสมอ 

• เราจะสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทุกราย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ ้าอีก 

• เรามุ่งที่จะลดความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับทุกคน 

  

ส่ิงนี้มีความหมายกับฉันอย่างไร 

• ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและการฝึกอบรมเพ่ือความปลอดภัยจากการท างานของคุณ 

• หากคุณมีต าแหน่งเป็นผู้จัดการ คุณต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและจะต้องไม่ร้องขอให้เพ่ือน

พนักงานท าในส่ิงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพวกเขา  

• ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงความเส่ียงทั้งหลาย และมีแผนที่เหมาะสมในการลดอันตรายที่เกิดจากความเส่ียงนั้น 

• ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคน ถ้าพบเห็นส่ิงใดที่คิดว่าไม่ปลอดภัย หรอือาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ คุณ

ควรด าเนินการแก้ไขและรายงานไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยทันที 

• ถ้าคุณพบเห็นพนักงานปฏิบัติงานอย่างไม่ปลอดภัยที่อาจท าให้เกิดอันตรายต่อตัวเขาหรอืผู้อื่น คุณต้องเตือนและแนะน า

เขาถึงวิธีท างานที่ปลอดภัย 

• ห้ามปฏิบัติงานโดยไม่มีความรูค้วามช านาญหรอืไม่ได้รบัการฝึกฝนที่เพียงพอที่จะท าได้อย่างปลอดภัย 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากท่ีใด  

• บอรด์ข่าวสาร หรอืประกาศเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย 

• ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน หรอืหัวหน้างาน 

• นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย 
 

ตัวอย่าง 

Q ฉันเพ่ิงเข้ามาท างานรว่มกับบรษิัท และเพ่ือนรว่มงานบอกฉันวา่ การเข้าอบรมด้านความปลอดภัยค่อนข้างจะใช้เวลา

มากและเป็นสิ่งที่รูก้ันอยู่แล้ว ดังนัน้ฉันจ าเป็นต้องเข้ารบัการอบรมหรอืไม่  

A จ าเป็น พนักงานใหม่ทุกคนต้องคุ้นเคยกับค าเตือนที่จ าเป็นด้านความปลอดภัยในสถานที่ท างาน และต้องรูว้่าจะต้องท า

อย่างไรในกรณีฉุกเฉิน สถานที่ท างานแต่ละที่ไม่เหมือนกัน และเราทุกคนก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การเข้ารบัการอบรม

ด้านความปลอดภัยจะท าให้เรามั่นใจว่า เราทุกคนท างานด้วยกันด้วยความปลอดภัย 
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Q ฉันเป็นห่วงเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์ช้ินใหม่ ฉันควรท าอย่างไร  

A ไม่ควรใช้อุปกรณ์ช้ินนั้น และควรตรวจสอบกับผู้จัดหาสินค้าซ่ึงได้ประเมินความเส่ียงและวางแผนเกี่ยวกับการควบคุมที่

ถูกต้องไว้แล้ว ถ้ามีค าแนะน าในการใช้ แต่คุณยังคงมีความกังวลอยู่ ขอให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

ซึ่งรายละเอียดสามารถหาได้จากกระดานประกาศเรือ่งความปลอดภัย 

 

Q ฉันจะรายงานข้อกังวลด้านความปลอดภัยอย่างเป็นความลับได้อย่างไร   

A “ทันทีที่คุณพบเห็น ขอให้คุณแจ้งต่อหัวหน้าของคุณหรอืฝ่ายทรพัยากรบุคคล นอกจากนี้ “สายตรงโปรง่ใส” ก็เป็นช่องทาง

ส าหรบัพนักงานในการรายงานข้อกังวลด้านความปลอดภัย รายงานของคุณจะเป็นความลับ และทุกการรายงานจะได้รบัการ

สืบสวนอย่างอิสระ 

 

Q ฉันประสบอุบัติเหตุจากการท างาน ฉันควรท าอย่างไรดี 

A คุณจะต้องรายงานอุบัติเหตุจากการท างานทุกครัง้ในทันที โดยคุณควรแจ้งให้หัวหน้างานคุณทราบ เพ่ือให้หัวหน้างาน

สามารถให้ความช่วยเหลือโดยปฏิบัติตามข้อก าหนดในการแจ้งรายงานการบาดเจ็บ ซ่ึงการแจ้งรายงานนี้จะท าให้เราเข้าใจถึง

ความเส่ียงที่เพ่ือนพนักงานต้องเผชิญในส่วนงานต่าง ๆ ของบรษิัท ส่ิงเหล่าจะท าให้ที่ท างานของเรามีความปลอดภัย 
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โอกาสที่เท่าเทียมกัน การมีส่วนรว่ม และการยอมรบัความแตกต่าง 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

เรามุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความหลากหลาย โดยที่ทุกคนต่างมีส่วนร่วมและยอมรับความแตกต่างของ

เพ่ือน 

พนักงานทุกคน และเราเห็นคุณค่าของการร่วมกันสร้างประโยชน์ของเพ่ือนพนักงานแต่ละคนในการช่วยให้ธุรกิจของเรา

เติบโตยิ่งขึ้น 

เราต้องปฏิบัติต่อเพ่ือนพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และปราศจากการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องอายุ เพศ 

ความสามารถ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ สถานะทางสังคม ศาสนา และความเชื่อทางการเมือง สถานภาพการสมรสหรือการ

ใช้ชีวิตร่วมกัน การต้ังครรภ์หรือการมีบุตร เป็นต้น การตัดสินใจเก่ียวกับการจ้างงาน การพัฒนาบุคลากร และการเล่ือน

ต าแหน่งของเพ่ือนพนักงานของเรา ทั้งที่ร้านค้า ศูนย์กระจายสินค้า และส านักงานใหญ่ จะพิจารณาจากทักษะที่เกี่ยวข้อง

กับงาน ความส าเร็จ และผลงานเท่านั้น โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างชัดเจนและเป็นธรรม บริษัทไม่ยอมรับการปฏิบัติ

หรือพฤติกรรมที่เป็นการเลือกปฏิบัติ เพราะอาจท าให้เพ่ือนพนักงานรู้สึกถูกกีดกันและไม่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งส่งผลเสียต่อ

ชื่อเสียงของบรษิัท และยังอาจท าให้เกิดการฟอ้งรอ้งด าเนินคดีได้ 

นอกจากนี้ เรายังเปิดโอกาสให้เพ่ือนพนักงานสามารถเลือกการท างานในแบบที่เหมาะกับพวกเขา เช่น ช่ัวโมงการท างานที่

ยืดหยุ่น การท างานไม่เต็มเวลา และการแบ่งงาน เป็นต้น เรามีการทบทวนการปฏิบัติงานของเราและสัญญาจ้างงานอย่าง

สม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของเพ่ือนพนักงาน และองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

ส่ิงนี้มีความหมายกับฉันอย่างไร  

• เรามุ่งมั่นกระท าการใด ๆ ด้วยความซ่ือสัตย์และสุจริต เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนพนักงานและบรษัิทของเรา 

• เคารพและให้เกียรติเพ่ือนพนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า และบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางสังคมหรือ

วัฒนธรรม 

• เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมภายในทีมงาน เพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างานที่เปิดโอกาสให้ทุก

คนมีส่วนรว่มและรว่มมือ รว่มใจกัน เพ่ือให้เราสามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์จากทีมงานที่มีความหลากหลายมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ 

• แสดงความคิดเห็นและข้อกังวลของคุณผ่านช่องทางที่เก่ียวข้อง และเราทั้งหมดจะท างานร่วมกันเพ่ือท าให้บริษัทเป็น

สถานที่ท างานที่ดีมากที่หนึ่ง 

• ตัดสินใจอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างพนักงานใหม่ และการเล่ือนต าแหน่งหรือพัฒนาบุคลากรทีมีอยู่ โดยพิจารณา

จากจุดแข็งของบุคคล และข้อพิจารณาทางธุรกิจเป็นหลัก 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากท่ีใด 

• นโยบายที่เกี่ยวข้องกับโอกาสที่เท่าเทียมและการยอมรบัความแตกต่าง 

• ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

 

ตัวอย่าง 

Q ฉันเป็นผู้จดัการสาขาและจ าเป็นต้องตัดสินใจเลือกเลื่อนขั้นระหวา่งพนักงานสองคน หนึ่งในนัน้เธออายุ 55 ปี และ

ใกล้จะเกษียณ ส่วนอกีคนหนึ่งอายุแค่ 30 ปี ฉันควรเลื่อนขัน้ให้กับพนักงานที่มีอายุน้อยกวา่หรอืไม่ เพราะเธออาจจะ

ท างานให้กับเราได้หลายปีมากกวา่  

A ไม่ เราจะตัดสินใจเล่ือนขั้นจากทักษะที่เก่ียวข้องกับงาน ความส าเรจ็ และผลงานเท่านั้น เราจะไม่ตัดสินใจจากอายุหรอื

บุคลิกลักษณะอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน 
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Q หัวหน้างานของฉันไม่ได้วางแผนส่งเพ่ือนพนักงานไปเข้ารบัการฝึกอบรมเลย ฉันคิดวา่อาจเป็นเพราะเพ่ือนพนักงาน

เหล่านัน้ก าลังตัง้ครรภ์ การท าเช่นนัน้ถูกต้องหรอืไม่ 

A ไม่ถูกต้อง เพ่ือนพนักงานทุกคนควรได้รบัโอกาสในการเข้าถึงการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมกัน ถ้าคุณมีข้อกังวลและรู้สึกว่า

คุณไม่สามารถสนทนากับหัวหน้างานเก่ียวกับเรือ่งนั้น ๆ ได้โดยตรง คุณอาจแจ้งเรือ่งดังกล่าวกับผู้จัดการท่านอ่ืน หรอื

ผู้อ านวยการฝ่ายของคุณ หรอืฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรอื “สายตรงโปรง่ใส” ได้ 

 

Q ผู้สมัครงานที่มีนัดสัมภาษณ์งานรายหนึ่งเป็นผู้พิการและได้รอ้งขอให้ฉันจดัการสัมภาษณ์งานในสถานที่ที่สะดวกกับ

เขา ฉันควรปรบัเปลี่ยนสถานที่ตามที่เขารอ้งขอหรอืไม่ 

A ใช่ ผู้สมัครงานที่เป็นผู้พิการควรได้รบัการสนับสนุนด้วยการปรบัเปล่ียนส่ิงต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกเท่าที่สามารถท า

ได้อย่างมีเหตุผล เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ที่ด้อยโอกาส 

 

Q หัวหน้างานของฉันจะจดัการประชุมทีมงานทุก ๆ วนัจนัทร์ เพ่ือให้สามารถวางแผนงานในสัปดาห์ใหม่ รว่มกับพวก

เราได้ แต่มีเพ่ือนพนักงาน 2 คนที่ไม่ได้ท างานประจ า และไม่มาท างานในวนัจนัทร ์ฉันจงึมีข้อกังวลวา่การปฏิบัติเช่นนั้น

จะไม่เป็นธรรม เพราะดูเหมือนเป็นการกีดกันพวกเขาไม่ให้มีส่วนรว่มกับทีมงาน ฉันควรพูดกับหัวหน้าในเรือ่งนี้หรอืไม่ 

A ใช่ คุณควรพูดคุยเกี่ยวกับข้อกังวลของคุณต่อหัวหน้างาน เพ่ือให้มีการจัดประชุมทีมวันอื่นที่ทุกคนสามารถเข้ารว่มได้ 
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การให้ความเคารพ การให้เกียรติ และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

สภาพความเป็นอยู่ที่ดี ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีของเพ่ือนพนักงานทุกคนเป็นส่ิงที่มีความส าคัญสูงสุดส าหรับบริษัท ใน

ฐานะเป็นองค์กรทางธุรกิจ เราไม่อาจยอมรับได้กับพฤติกรรมที่ผิดหรือไม่เหมาะสมในที่ท างานในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะกระท า

ต่อลูกค้า เพ่ือนรว่มงาน ผู้จัดหาสินค้า หรอืบุคคลอ่ืนใด เราทั้งหมดมีหน้าที่รบัผิดชอบท าใหบ้รษิัทมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท างาน 

เราต้องเอาใจใส่กับการกระท าหรือพฤติกรรมที่อาจเป็นที่ยอมรับในสังคมหนึ่งแต่ไม่เป็นที่ยอมรับในอีกสังคมหนึ่ง การกล่ัน

แกล้งและล่วงละเมิดเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ พฤติกรรมเหล่านี้ ขัดต่อค่านิยมหลักของเรา และอาจมีผลกระทบ

ต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน ดังนั้น พนักงานคนใดที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอาจได้รับการลงโทษ

ขั้นรา้ยแรง เช่น การลงโทษทางวินัย รวมถึงการให้ออกจากงานและด าเนินคดีตามกฎหมาย 

ส่ิงนี้มีความหมายกับฉันอย่างไร 

• สรา้งบรรยากาศการท างานที่ดีและเคารพบรรยากาศในที่ท างาน โดยการยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

• ไม่แสดงพฤติกรรมที่บั่นทอนสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี รวมไปถึงการพูดจาตลกลามกอนาจาร หรือพูดจาส่อเสียด

เพ่ือนรว่มงาน 

• ไม่เผยแพร่ข่าวลือหรือการติฉินนินทาที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะสร้างความเส่ือมเสีย ใส่ร้ายป้ายสี ล่วงละเมิด ลามก

อนาจาร หรอืก้าวรา้วต่อผู้อื่น 

• รบัผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ไม่เสพยาเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในที่ท างาน คุณจะต้องตระหนักว่าการปฏิบัติงานโดยใช้ยาเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นจะเป็น อันตรายต่อ

ทั้งตัวคุณเองและผู้อื่น และก่อให้เกิดความเส่ียงที่บรษิัทยอมรบัไม่ได้ และ/หรอื ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย 

• ปฏิบัติตนเมื่อไปร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ให้เหมือนกับที่คุณปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่ท างาน กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นจะ

รวมถึงกิจกรรมทางด้านสังคม เช่น งานเล้ียงปีใหม่ งานสังสรรค์ของทีม และการไปพักผ่อนกับทีมงาน เป็นต้น 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากท่ีใด  

• ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

 

ตัวอย่าง 

Q หัวหน้างานของฉันชอบข่มขู่ และบ่อยครัง้ที่ใช้ค าไม่สุภาพกับพนักงานในทีมของเรา เรารูว้า่เขาเป็นคนเข้มงวด แต่

พฤติกรรมดังกล่าวท าให้งานของเราไม่สนุกและมีความยากล าบากในการท างาน ฉันกังวลวา่ถ้าฉันพูดออกไป อาจจะ

ยิ่งท าให้แย่ลงกวา่นี้ ฉันควรท าอย่างไร  

A พฤติกรรมที่ไม่สุภาพหรอืขู่บังคับเป็นส่ิงที่ยอมรบัไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นใครท าก็ตาม หนึ่งในวัฒนธรรมของเราคือการเคารพซ่ึง

กันและกันและการอยู่ร่วมกันและการกระท าเช่นนั้นต้องได้รบัการรายงานทันทีไม่ว่าต่อหัวหน้างาน หรือต่อผู้จัดการฝ่าย

ทรพัยากรบุคคล หรอืผ่าน”สายตรงโปรง่ใส” เราสนับสนุนให้เพ่ือนพนักงานแจ้งข้อกังวลที่สุจริต 

 

Q เพ่ือนคนหนึ่งส่งอีเมลมาให้ฉันที่มีค าตลกลามก ฉันคิดวา่มันตลกมาก ดังนัน้ ฉันจะส่งอเีมลนี้ให้กับเพ่ือนพนักงาน

ของฉันในทีมได้หรือไม่  

A ไม่สามารถท าได้ เราปฏิบัติต่อเพ่ือนรว่มงานทุกคนด้วยการให้เกียรติและให้ความเคารพ และส่ิงที่คุณคิดว่าดูตลกอาจเป็นส่ิง

ที่ไม่สุภาพหรอืก้าวร้าว ขอให้ถามตัวคุณเองว่าการกระท าของคุณอาจดูก้าวรา้ว ไม่สุภาพ หรอืบังคับขู่เข็ญผู้อ่ืนหรือไม่ ส่ิงนี้

รวมถึงการดูส่ือที่ไม่เหมาะสมขณะที่คุณอยู่ที่ท างานด้วย 
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Q ฉันรูว้า่เพ่ือนคนหนึ่งมีช่วงเวลาที่ยากล าบากที่บา้น เมื่อเรว็ๆ นี้ เขามาท างานสายมากและบางครัง้ก็เมามา แต่เขาก็

ยังท างานของเขาเสรจ็ ดังนั้น ฉันจงึไม่แน่ใจวา่ฉันควรจะพูดอะไรหรอืไม่ ฉันควรพูดออกมาหรอืไม่   

A ควรท า เพ่ือส่ิงที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน คุณควรแจ้งข้อกังวลของคุณ หากเชื่อว่าเขามีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อตัวเขา

เองหรอืผู้อ่ืน ส่ิงนี้รวมถึงการใช้สารเสพติดหรือเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าไม่สามารถพูดกับเขาได้โดยตรง ให้คุณแจ้งผู้จัดการ

ฝ่ายทรพัยากรบุคคลหรือหัวหน้างานของคุณ 

 

Q ฉันรูส้ึกกังวลวา่ผู้จดัการชายท่านหนึ่งก าลังประพฤติตนไม่เหมาะสมกับเพ่ือนพนักงานหญิงคนหนึ่ง โดยเขาจะยืนชิด

ติดกับเธอมากในเวลาที่พวกเขาพูดคุยกัน และฉันได้ทราบมาวา่เขาได้ส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมให้กับเธอทาง line 

หลายครัง้ ฉันควรจะท าอย่างไร 

A คุณควรแจ้งข้อกังวลของคุณให้หัวหน้างานทราบเป็นอันดับแรก แต่ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดคุยเก่ียวกับช้องกังวลนั้น

กับหัวหน้างาน คุณสามารถติดต่อฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรอืแจ้งเรื่องไปยังสายตรงโปร่งใส ได้เช่นกัน ข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับ

การล่วงละเมิดทั้งหมดจะได้รบัการจัดการอย่างจริงจังและมีการด าเนินการสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจรงิ 
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3. การท าการค้าอย่างเป็นธรรม  
 

คุณค่าของเราช่วยเราให้เป็นที่หนึ่งส าหรบัลูกค้าโดยไม่ลดทอนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้ระหว่างเรากับคู่ค้า  

ในหมวดนี้ของจรรยาบรรณจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับวิธีที่เราขายสินค้าในรา้นค้าของเรา 
 

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า หน้า 22 

การแทรกแซงทางการค้า และการควบคุมการส่งออกสินค้า หน้า 24 

สิทธิมนุษยชน และจรยิธรรมทางการค้า หน้า 26 

การปกป้องผู้จัดหาสินค้า หน้า 28 

การสรา้งตราสินค้า และทรัพย์สินทางปัญญา หน้า 30 
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กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

ลูกค้าของเราคาดหวังให้เราท าการค้าอย่างเป็นธรรมและเป็นอิสระในทุกๆ ที่เราประกอบกิจการ การแข่งขันที่สมบูรณ์จะ

น ามาซึ่งราคาสินค้าที่ถูกกว่า มีตัวเลือกมากกว่า และได้สินค้าที่ดีกว่า เราแข่งขันกับคู่แข่งขันทางการค้าอย่างเต็มที่เพ่ือให้

ลูกค้าได้รบัความสะดวกสบายสูงสุดในการมาซื้อสินค้ากับเรา 

กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้ามีบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย นอกจากนี้หากมีกรณีที่สงสัยว่าอาจจะมี

การกระท าความผิด การสอบสวนในเรื่องดังกล่าวอาจส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงักและเกิดค่าใช้จ่ายสูง และอาจท าลายความ

เช่ือมั่นที่ลูกค้าและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีต่อเราได้ 

ส่ิงนี้มีความหมายกับฉันอย่างไร  

การติดต่อกับคู่แข่ง 

• คุณจะต้องด าเนินการอย่างเป็นอิสระเสมอ และต้องไม่ตกลงกับคู่แข่งเพ่ือลดการแข่งขันระหว่างเรากับคู่แข่ง คุณ

จะต้องไม่ตกลงที่จะก าหนดราคาหรอืตกลงว่าเราจะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการส่ิงใด 

• คุณจะต้องไม่อ้างถึง รับ หรือแบ่งปันข้อมูลความลับ หรอืข้อมูลส าคัญทางการค้ากับคู่แข่ง ทั้งนี้ คุณสามารถใช้

ข้อมูลที่เป็นสาธารณะเพ่ือช่วยในการตัดสินใจได้ 

การติดต่อกับผู้จดัหาสินค้า 

• คุณจะต้องไม่เรยีกหรอืรบัข้อมูลที่เป็นความลับหรอืข้อมูลส าคัญในทางการค้าของคู่แข่งใดๆ จากผู้จัดหาสินค้า 

• คุณต้องรกัษาข้อมูลความลับของผู้จัดหาสินค้าไว้เป็นความลับและไม่แบ่งปันข้อมูลนั้นกับคู่แข่งของผู้จัดหาสินค้า

นั้นๆ 

• คุณสามารถสอบถามข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้จากผู้จัดหาสินค้าเพ่ือช่วยในการตัดสินใจของคุณได้ 

การก าหนดราคาขายปลีก 

• คุณต้องก าหนดราคาอย่างเป็นอิสระเสมอ 

• ในระหว่างการเจรจากับผู้จัดหาสินค้าต้องมุ่งไปที่ราคาต้นทุนของสินค้าเท่านั้น ผู้จัดหาสินค้าอาจให้ราคาขายที่แนะน า

กับเราได้แต่จะต้องไม่เป็นการก าหนดราคาขายขั้นต ่า 

กระบวนการปฏิเสธข้อมูล 

• หากคุณได้รับข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีความส าคัญทางการค้า หรือได้รับฟังข้อกังวลต่างๆ จากการติดต่อกับ

คู่แข่งทางการค้าหรือผู้จัดหาสินค้า คุณจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการปฏิเสธข้อมูล ล าพังการเพิกเฉยต่อข้อมูล

เหล่านั้นไม่เพียงพอ แม้ว่าคุณจะไม่ได้เข้ารว่มในการสนทนาหรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นจะเกิดจากความผิดพลาดก็ตาม 

การจดัท าเอกสาร 

• โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อมีการเขียนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า หรือคู่แข่งของเรา เอกสารที่มี

ความส าคัญ ให้หมายความรวมถึงอีเมล ข้อความ เอกสารที่ประชุมและรายงานเกี่ยวกับทรพัย์สิน 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมได้จากท่ีใด 

• ฝ่ายกฎหมาย 

• นโยบายว่าด้วยกฎหมายการแข่งขันทางการค้า รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• นโยบายว่าด้วยการป้องกันการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม 

• แนวทางเกี่ยวกับกระบวนการปฏิเสธข้อมูล 

• แนวทางการประชุมกับกลุ่มผู้จัดหาสินค้า 

• แนวทางการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
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ตัวอย่าง 

Q  ฉันได้รบัการเชื้อเชิญให้เข้าประชุมสมาคมการค้า ฉันสามารถเข้ารว่มการประชุมได้หรอืไม่ 

A สามารถท าได้ โดยการประชุมเองนั้นไม่ได้เป็นปัญหา และอาจเป็นการสนับสนุนการแข่งขันอีกด้วย อย่างไรก็ดี จะต้องใช้กฎ

เรื่องการแข่งขันกับกรณีนี้ คุณต้องไม่พูดคุย เปิดเผย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส าคัญทางการค้ากับคู่แข่ง และปฏิบัติตาม

แนวทาง “การประชุมรว่มกับคู่แข่งทางธุรกิจ” 

 

Q  ฉันสามารถเชิญผู้ผลิตหรือผู้จดัหาสินค้ามากกวา่หนึ่งรายให้มาในที่ประชุมเดียวกันได้หรอืไม่ 

A บางครั้งการเชิญผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้ามากกว่าหนึ่งรายมารว่มประชุมก็ท าได้โดยสมเหตุสมผล เช่น เพ่ือสรุปข้อแก้ไข

ส าคัญเกี่ยวกับธุรกิจของเรา หรือเพ่ือหารือการปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) กับผู้ผลิตหรอืผู้จัดหา

สินค้า อย่างไรก็ดี การประชุมดังกล่าวก็อาจมีความอ่อนไหวในเชิงธุรกิจเนื่องจากบ่อยครั้งจะมีคู่แข่งที่ใกล้ชิดของผู้ผลิตหรอืผู้

จัดหาสินค้ามารว่มประชุมด้วย โปรดปฏิบัติตามแนวทาง “การประชุมกับกลุ่มผู้จัดหาสินค้า” และต้องแน่ใจว่า ไม่มีการกระท าใด 

ๆ ที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นระหว่างการประชุม  

 

Q ฉันได้รบัทราบข้อมูลในทางการค้าเกี่ยวกับคู่แข่งขันทางธุรกิจรายหนึ่งจากเพ่ือนคนหนึ่ง ฉันจะเพิกเฉยต่อข้อมูลนัน้

ได้หรอืไม่ 

A ไม่ได้ การเพิกเฉยต่อข้อมูลในลักษณะนี้ไม่เป็นการเพียงพอ แม้ว่าคุณจะได้รบัทราบข้อมูลนั้นมาอย่างไม่เป็นทางการก็ตาม 

คุณต้องปฏิบัติตามกระบวนการปฏิเสธข้อมูล ซ่ึงก าหนดขึ้นเพ่ือสรา้งความมั่นใจว่าคุณจะท าการปฏิเสธข้อมูลเช่นนี้ให้เป็นที่

ประจักษ์ รวมถึงมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ 

 

Q ฉันจะขอให้ผู้จดัหาสินค้าออกเงนิในการท ารายการส่งเสรมิการขายได้หรอืไม่? 

A การกระท าดังกล่าวสามารถท าได้ โปรดปฏิบัติตาม “นโยบายว่าด้วยการป้องกันการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม” และ

บรรดาผู้ผลิตหรอืผู้จัดหาสินค้าเหล่านั้นจะต้องไม่ถูกบังคับให้เข้ารว่มในรายการส่งเสรมิการขาย 

 

Q ขัน้ตอนและกระบวนการในการลบช่ือผู้ผลิตหรอืผู้จัดหาสินค้าเป็นอย่างไร? 

A คุณจะต้องระบุเหตุผลทางการค้าที่แท้จริงในการยุติความสัมพันธ์กับผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสินค้า และคุณจะต้องแจ้งให้ผู้ผลิต

หรอืผู้จัดหาสินค้ารายนั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการยุติความสัมพันธ์และเหตุผลนั้นด้วย 

 

Q คู่แข่งทางการค้าของฉันขายสินค้าราคาถูกกวา่เรา ฉันสามารถท าอะไรเพ่ือชดเชยความแตกต่างนัน้ได้บ้าง? 

A คุณควรเจรจากับผู้ผลิตหรอืผู้จัดหาสินค้าอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถบรรลุข้อตกลงที่ดีที่สุดส าหรบัลูกค้าได้ คุณสามารถ

พูดคุยและสอบถามว่าราคาต้นทุนของผู้จัดหาสินค้าเป็นที่ยอบรับได้หรอืไม่ แต่พึงระวังไว้ว่าอย่าให้ผู้ผลิตหรอืผู้จัดหาสินค้าตก

อยู่ในสภาวะถูกข่มขู่ระหว่างการเจรจา และหลีกเล่ียงการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะท าให้มีผลย้อนหลังต่อสัญญาซื้อหรือจัดหาสินค้า

ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน 
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การแทรกแซงทางการค้า และการควบคุมการส่งออกสินค้า 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

รฐับาลมีการก าหนดข้อจ ากัดในการซื้อสินค้าและการเดินทางไปยังบางประเทศเป็นระยะๆ เราอาจถูกห้ามมิให้ท าการค้ากับผู้

หนึ่งผู้ใดเป็นการเฉพาะก็เป็นได้ ซึ่งเราจะต้องพึงระวังถึงข้อจ ากัดเหล่านี้ในการท าธุรกิจไม่ว่าที่ใดๆ ในโลกไร้พรมแดนใบนี้ 

ไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลเท่านั้น แต่ลูกค้าของเราก็คาดหวังให้เรารับรู้มาตรการการแทรกแซงหรือข้อจ ากัดต่างๆ เมื่อเราท า

ธุรกิจกับบางประเทศ บางบรษิัท หรอืบุคคลบางประเภทด้วย 

การที่เราฝ่าฝืนข้อจ ากัดทางการค้า อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่ลูกค้าที่มีต่อตราผลิตภัณฑ์ของเราได้และอาจท าให้

บรษิัทและเพ่ือนพนักงานถูกลงโทษทางการเงิน รวมถึงอาจได้รบัโทษจ าคุกด้วย 

ส่ิงนีม้ีความหมายส าหรบัฉันอย่างไร 

หากคุณมีส่วนในการจัดซื้อ ส่งสินค้า หรอืขายสินค้าหรอืบรกิารข้ามประเทศ ให้พึงระวังว่าคุณจะต้อง 

• พิจารณาว่าเป็นการเหมาะสมหรอืไม่ที่จะซ้ือหรือขายสินค้ากับประเทศนั้น ๆ 

• ไมซ้ื่อสินค้าจาก หรอืเดินทางไปยังประเทศที่ต้องห้ามหรอืประเทศที่อยู่ภายใต้มาตราการจ ากัดการเดินทาง 

• ไม่ท างานร่วมกับบุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ต้องจับตาขององค์การสหประชาชาติ (UN) หรือ

ภายใต้มาตรการการแทรงแซงอื่น 

• รับค าแนะน าทางกฎหมายหากคุณไม่แน่ใจว่าข้อจ ากัดหรือมาตรการการแทรกแซงนั้นใช้บังคับกับกิจกรรมที่คุณจะท า

หรอืไม่ 

• ตรวจเช็คให้มั่นใจว่าผู้จัดหาสินค้ารายใหม่ ๆ ได้รบัการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและได้รับการอนุมัติก่อนที่คุณจะเริ่มท า

ธุรกิจกับพวกเขา ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านความซื่อสัตย์ของผู้จัดหาสินค้านั่นเอง 

• แจ้งให้ทราบหากคุณเชื่อว่ามีบุคคลใดก าลังฝ่าฝืนข้อจ ากัดทางการค้า โดยคุณจะต้องรายงานข้อสงสัยว่าจะมีการ

ละเมิดทั้งหมดไปยังผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายหรอืแจ้งไปยังสายตรงโปร่งใสโดยไม่ต้องเปิดเผยช่ือของคุณก็ได้  

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากท่ีใด 

• ฝ่ายกฎหมาย 

• ฝ่ายสรรหาสินค้า หรอืฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

 

ตัวอย่าง 

Q  ฉันเป็นผู้จดัซื้อที่ก าลังมองหาตลาดใหม่ๆ ที่เป็นแหล่งสินค้า ฉันพบผู้จดัหาสินค้าที่ฉันต้องการเริม่สั่งสินค้าแล้ว จะ

เป็นอะไรหรอืไม่หากเจา้ของบรษิัทนัน้อยู่ในประเทศที่มีมาตรการการแทรงแซง หากธุรกิจของเจา้ของบรษิัทรายนัน้

ไม่ได้อยู่ในประเทศนัน้ด้วย 

A เป็น เพราะโดยปกติแล้วกฎหมายการแทรกแซงมีผลกว้างมากและไม่ได้รวมถึงแต่เพียงประเทศนั้นๆ เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง

พลเมืองและบุคคลในประเทศที่มีมาตรการแทรกแซงนั้นด้วย ดังนั้น คุณจะต้องทราบว่าผู้ที่คุณท าธุรกิจด้วยเป็นใครและต้อง

หาค าแนะน าทางกฎหมายก่อนที่จะเริม่กระท าการเสมอ 

 

Q มีประเทศที่เราไม่สามารถท าธุรกิจด้วยหรอืไม่ 

A คุณควรตรวจสอบกับฝ่ายกฎหมายเป็นอันดับแรก เพราะพัฒนาการทางด้านการเมืองและการทูตท าให้รายชื่อของประเทศ

และบุคคลที่ถูกแทรกแซงทางการค้าเปล่ียนไปตามยุคสมัย ดังนั้นจึงเป็นส่ิงส าคัญที่คุณจะต้องตรวจสอบรายช่ือก่อนในกรณีที่

คุณไม่แน่ใจ โดยเฉพาะอย่ายิ่งในกรณีที่คุณเพ่ิงท าธุรกิจด้วยเป็นครัง้แรก 
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Q  ฉันอยากเริม่ขายสินค้าของบรษิัทในประเทศใหม่ๆ ตราบเท่าที่ธุรกิจดูเหมือนจะไปได้ดี ฉันต้องพิจารณาเรือ่งอืน่ๆ 

อกีหรอืไม่ 

A คุณต้องหารอืกับฝ่ายกิจการบรรษัทและฝ่ายกฎหมายว่ามีข้อจ ากัดทางการค้าใดๆ เป็นการเฉพาะหรอืไม่ หรอืมีเหตุผลอื่นใด

ที่เราไม่ควรขายสินค้าให้กับประเทศนั้น ฝ่ายกฎหมายจะช่วยคุณในการท าการวิเคราะห์และตรวจสอบสถานะของลูกค้าของ

คุณ เพ่ือให้คุณมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับพวกเขาก่อนที่คุณจะเริม่ความสัมพันธ์ทางการค้า 

 

 

  



 

 26   

 

สิทธิมนุษยชน และจรยิธรรมทางการค้า 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

ในฐานะที่เราเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกในทุกๆ วัน ดังนั้น เราจึงมีหน้าที่

รบัผิดชอบที่จะต้องเคารพสิทธิของเพ่ือนพนักงาน ลูกค้า บุคลากรในที่ท างานของเรา ตลอดจนชุมชนทุกแห่งที่เราด าเนินธุรกิจ

อยู่  

 

เราสนับสนุนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และ

อนุสัญญาหลักขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงที่ผิด ด้วยเหตุนี้เราจึงสนับสนุน

ให้ผู้จัดหาสินค้าของเราปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมพ้ืนฐานทางการค้า และท าการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของการ

บรหิารจัดการสินค้าของตน เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามที่บรษิัทก าหนด  

 

ในด้านการบริหารจัดการสินค้าและการปฏิบัติการในรา้นค้าของเรา ส่ิงเหล่านี้หมายถึงการสร้างความมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุก

คนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและการละเมิดสิทธิไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามการละเมิดดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไขให้

เรียบร้อย นอกจากนั้น เราต้องระมัดระวังไม่ให้วิธีการด าเนินธุรกิจของเรากลายเป็นสาเหตุของปัญหาเก่ียวกับมาตรฐาน

แรงงาน การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้จัดหาสินค้าที่เรารู้จักและไว้วางใจจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาในการ

ปรบัปรุงส่ิงเหล่านี้ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้เราประสบความส าเรจ็รว่มกันมากยิ่งขึ้น 

 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพ่ือนพนักงาน การปกป้องสิทธิยังหมายรวมถึงการสรา้งความมั่นใจว่าพวกเขาสามารถเข้ารว่มกิจกรรม

ของประชาสังคมได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารว่มในกิจกรรมทางการเมืองในฐานะบุคคล หรอืเป็นกลุ่มโดยผ่านการเป็น

สมาชิกของสมาคมใด ๆ ก็ตาม 

ส่ิงนี้มีความหมายส าหรบัฉันอย่างไร 

• ในการเลือกผู้จัดหาสินค้าจะต้องพิจารณาจากค่านิยมองค์กร รวมถึงค่าจ้างและคุณภาพของการให้บริการของบริษัท

นั้น ๆ และสรา้งความเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งและไว้วางใจกัน 

• ท าความคุ้นเคยกับนโยบายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของบริษัท และศึกษาค าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบบริหารงาน

คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (ซ่ึงเป็นหลักการควบคุมคุณภาพสินค้าของเรา) และถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้ผู้จัดหา

สินค้า 

• ปฏิบัติตามพันธสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาสินค้าเสมอ การขอให้ผู้จัดหาสินค้าเปล่ียนแปลงส่ิงใด ๆ ในนาทีสุดท้าย อาจ

ท าให้ผู้จัดหาสินค้าต้องลดทอนบางส่ิงเพ่ือให้เป็นไปตามเวลาที่เราก าหนด ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสภาพการท างานและ

คุณภาพของสินค้า 

• เมื่อพบปัญหา เราต้องรว่มกับผู้จัดหาสินค้าในการจัดท าแผนการปรบัปรุงแก้ไขที่ชัดเจน 

• แจ้งข้อกังวลของคุณ หากคุณพบเห็นการกระท าบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง บุคคลที่อาจถูกเอาเปรยีบได้ง่ายหรือมีความขุ่น

เคือง หรอืเลือกปฏิบัติ เราให้ความส าคัญกับทุกข้อกล่าวหาอย่างจรงิจังและด าเนินการสืบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงต่อไป 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากท่ีใด 

• ฝ่ายสรรหาสินค้า 

• ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
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ตัวอย่าง 

Q ฉันได้ไปเยี่ยมชมบรษิัทของผู้จดัหาสินค้ารายหนึ่งและพบวา่บรรยากาศการท างานระหวา่งพนักงานที่นัน่ดูไม่ค่อย

ราบรืน่เลย ฉันควรท าอย่างไรดี 

A แจ้งข้อกังวลของคุณกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อผู้รบัผิดชอบ ข้อมูลที่คุณให้อาจเป็นประโยชน์ส าหรับพวกเขา คุณอาจสอบถาม

ผู้จัดการของผู้จัดหาสินค้าระหว่างการเยี่ยมชมว่าอะไรคือข้อกังวลหลัก ๆ ของพนักงานที่นี่ และอาจถามพนักงานด้วยเช่นกัน 

คุณอาจบอกพวกเขาว่าปัญหาเกี่ยวกับพนักงานมีความส าคัญมากที่บริษัท ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ส าหรบัพวกเขา 

 

Q เราควรท าอย่างไรหากพบวา่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท างานหรอืในระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply 

chain) ของเรา 

A เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อกังวลต่าง ๆ ที่เราทราบ ถ้าปัญหาเก่ียวข้องกับบุคลากรของบรษัิท คุณควรติดต่อฝ่ายทรัพยากร

บุคคล หรือใช้ช่องทาง “สายตรงโปร่งใส” ถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการบรหิารจัดการสินค้าของเรา ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรร

หาสินค้าผู้รบัผิดชอบ หรอืฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้า 

 

Q ฉันได้ทราบผ่านทางสื่อและเพ่ือนๆ วา่ อาจมีปญัหาการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรมอยู่ในระบบการบรหิารจดัการสินค้า 

เราจะท าอย่างไรเพ่ือแก้ไขความเสี่ยงในเรือ่งนี้  

A บรษิัทไม่ยอมรบัการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรมหรือการบังคับใช้แรงงานไม่ว่ารูปแบบใด เรามีแผนงานการท าการค้าอย่างมี

จรยิธรรมที่ครอบคลุม รวมถึงทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานแรงงาน ซึ่งจะท างานรว่มกับผู้จัดหาสินค้าในการบริหาร

จัดการเรือ่งเหล่านี้ รวมถึงความเส่ียงอื่น ๆ 

 

Q นโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของเราครอบคลุมเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขายในรา้นค้าของเราเท่านัน้

หรอืไม่ 

A ไม่ เราคาดหวังให้ผู้จัดหาสินค้าทุกราย ซ่ึงรวมถึงผู้จัดหาสินค้าที่ไม่ได้น าไปขายต่อและงานให้บรกิาร เช่นบรษิัทก่อสรา้ง 

บรษิัทจัดหางาน และบรษิัทขนส่งสินค้า มีมาตรฐานที่ตรงกับข้อก าหนดด้านจรยิธรรมทางการค้าของเรา 

 

Q ฉันต้องการเข้ารว่มกับสมาคมแห่งหนึ่ง ซ่ึงไม่ใช่สมาคมที่ท าหน้าที่ต่อรองเรือ่งค่าจา้งของเพ่ือนพนักงาน ฉัน

สามารถเข้ารว่มได้หรอืไม่   

A สามารถท าได้ คุณมีอิสระที่จะเข้ารว่มกับสมาคมที่คุณต้องการได้อย่างเสร ีหรอืคุณอาจไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมใด ๆ 

เลยก็ได้ 

 

 

  



 

 28   

 

การปกป้องผู้จดัหาสินค้า 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

การปฏิบัติต่อผู้จัดหาสินค้าอย่างเป็นธรรมเป็นส่ิงส าคัญต่อความส าเร็จของเรา การพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวที่ยั่งยืน

และร่วมแรงร่วมใจกันกับผู้จัดหาสินค้าเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบส่ิงที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา 

และเป็นหนึ่งในมาตรการหลัก ๆ ของเราในการ “สรา้งพันธมิตรที่มีความไว้วางใจกัน” 

การปฏิบัติต่อผู้จัดหาสินค้าอย่างเป็นธรรมก็ยังเป็นส่ิงที่ส าคัญมาก และต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมหลักขององค์กร นี่คือ

หลักส าคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้จัดหาสินค้าของเรา และผู้จัดหาสินค้ายังสามารถแจ้งข้อร้องเรียน

ได้อย่างมั่นใจผ่านช่องทาง “สายตรงโปรง่ใสส าหรบัผู้จัดหาสินค้า” อีกด้วย 

ส่ิงนี้มีความหมายส าหรบัฉันอย่างไร 

• เข้าใจและปฏิบัติตามกฏหมายและหลักปฏิบัติซึ่งออกแบบมาเพ่ือปกป้องผู้จัดหาสินค้ารายย่อย 

• รักษาพันธสัญญาที่คุณได้ให้ไว้กับผู้จัดหาสินค้า และไม่ท าการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่มีผลย้อนหลังต่อสัญญาการจัดหา

สินค้า 

• จัดเก็บบรรดาข้อตกลงที่คุณได้ท ากับผู้จัดหาสินค้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

• ส่งหนังสือแจ้งที่สมเหตุผลในการเสนอเปล่ียนแปลงแก้ไขสัญญาการจัดหาสินค้า และให้โอกาสผู้จัดหาสินค้าในการ

พิจารณาตัดสินใจ 

• ให้ความร่วมมือในการท างานกับผู้จัดหาสินค้า และรับฟังความเห็นของพวกเขา ตัวอย่างเช่น จัดท าการคาดการณ์

ยอดขายอย่างตรงไปตรงมาโดยปรกึษากับผู้จัดหาสินค้า 

• ปฏิบัติตามคุณค่าของบรษิัท และทักษะการเป็นผู้น า เมื่อตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับผู้จัดหาสินค้า 

• หากผู้จัดหาสินค้ามีข้อรอ้งเรยีน ให้รบัทราบและท าการแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยขอความช่วยเหลือจากฝ่ายกฎหมาย 

• รอบคอบและชัดเจนในการส่ือสารกับผู้จัดหาสินค้า การส่ือสารเป็นลายลักษณ์อักษรอาจมีการตีความผิดได้ง่าย 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากท่ีใด 

• ฝ่ายกฎหมาย 

 

ตัวอย่าง 

Q  ฉันจะขอให้ผู้จัดหาสินค้าออกเงนิทุนในการท ารายการส่งเสรมิการขายได้หรอืไม่ 

A มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนที่ผู้จัดหาสินค้าสามารถจ่ายได้ และจะต้องไม่เป็นการบังคับผู้จัดหาสินค้าให้ร่วมในการส่งเสรมิการ

ขายนั้น  

 

Q  ฉันท างานในฝ่ายจดัการสินค้าทัว่ไป ซ่ึงมีกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบรโิภคเท่านัน้ ฉันต้องท าตามกฎหมายนี้

ด้วยหรือไม่ 

A หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการบังคับใช้ของกฎหมาย โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายหากมีข้อสงสัยใดโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม 

โดยทั่วไปหลักปฏิบัติของเราคือปฏิบัติตามกฎหมาย แม้จะมีผลบังคับใช้กับสินค้าบางประเภทก็ตาม 
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Q คู่แข่งของฉันขายสินค้าถูกกวา่เรา ฉันสามารถท าอะไรเพ่ือชดเชยยอดคงเหลือได้บ้าง 

A คุณควรเจรจากับผู้จัดหาสินค้าเพ่ือให้ได้ราคาที่ดีที่สุดเสมอเพ่ือลูกค้าของเรา คุณอาจหารือว่าราคาทุนของผู้จัดหาสินค้านั้น

สามารถยอมรับได้หรือไม่  แต่จะต้องไม่เป็นการบีบบังคับผู้จัดหาสินค้าในระหว่างการเจรจา และต้องหลีกเล่ียงการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขที่มีผลย้อนหลังต่อสัญญาการจัดหาสินค้าที่มีอยู่ 
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การสรา้งตราสินค้า และทรพัย์สินทางปญัญา 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

เรามีแบบแผนในการสร้างและดูแลตราสินค้า และการบรกิารที่น่าต่ืนเต้นของเรา นวัตกรรมของเราเป็นส่ิงที่ท าให้เรามีความ

ได้เปรยีบในตลาดที่เต็มไปด้วยคู่แข่ง 

เราจะต้องเอาใจใส่ในการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ต้ังแต่สิทธิบัตร การออกแบบ ลิขสิทธ์ิ ไปจนถึง

เครื่องหมายการค้าและความลับทางการค้า การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรานี้จะช่วยไม่ให้ทรัพย์สินทางปัญญา

ของเราถูกละเมิดหรือถูกน าไปขายโดยปราศจากการตกลงของเรา 

ถ้าเรามีส่วนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ แบรนด์ หรือนวัตกรรมใหม่ เราจะต้องรู้และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ

ผู้อื่น การขโมยความคิดของผู้อื่นจะส่งผลและท าลายความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อเรา  และยังอาจท าให้บริษัทถูกฟ้องร้อง

ด าเนินคดีทางกฎหมายอีกด้วย 

ส่ิงนี้มีความหมายกับฉันอย่างไร 

• ค้นหาการสร้างหรือแหล่งที่มาของการออกแบบและผลิตภัณฑ์เสมอ  

• ไม่ท าซ ้า ใช้ หรอืน าความคิดของบุคคลอ่ืนมาเป็นแรงบันดาลใจหลัก  

• ปฏิบัติตามมาตรฐานการออกแบบตราสินค้าของบริษัท ขอค าแนะน าจากฝ่ายกฎหมายในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ

ต้ังช่ือสินค้า การออกแบบ และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  

• เมื่อคุณก าลังพัฒนาความคิดใหม่ๆ โปรดเก็บเป็นความลับและปรึกษาฝ่ายกฎหมายว่าเราจะปกป้องความลับนี้ได้

อย่างไร  

• ปรกึษาฝ่ายกฎหมายก่อนที่จะอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ตราสินค้าหรอืทรพัย์สินทางปัญญาของเรา 

• แจ้งข้อกังวลถ้าคุณพบว่าธุรกิจอื่นก าลังลอกเลียนความคิดของเราหรอืละเมิดทรพัย์สินทางปัญญา 

• ให้ความใส่ใจถ้าคุณก าลังจะน าเข้าสินค้าน าเข้า “สีเทา” และจะต้องมีกฎเกณฑ์พิเศษเพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้านั้นไม่ได้เป็น

สินค้าปลอม หรอืกระทบสิทธิของบุคคลอื่น  

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากท่ีใด 

• ฝ่ายกฎหมาย 

• ฝ่ายดูแลลูกค้า 

 

ตัวอย่าง 

Q ฉันก าลังออกแบบเสื้อยืดส าหรบัเด็กผู้หญิง ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรวา่ฉันไม่ได้ละเมิดทรพัย์สินทางปญัญาของผู้อืน่  

A  คุณจะต้องรูจ้ักตลาดของคุณ ว่ามีสินค้าหรอืการออกแบบใดมีขายอยู่แล้วบ้าง คุณอาจได้แรงบันดาลใจจากส่ิงที่มีอยู่ได้ แต่

จะต้องไม่ลอกเลียนสินค้าของผู้อื่น ฝ่ายกฎหมายยินดีที่จะให้ค าปรกึษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณว่าสามารถใช้ได้หรอืไม่  

 

Q ฉันมีแผนที่จะท างานกับบุคคลภายนอกเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถปรบัปรุงประสิทธภิาพของศูนย์กระจาย

สินค้าให้ดีข้ึน ฉันควรจะเริม่อย่างไร 

A คุณจะต้องท าสัญญากับบุคคลภายนอกที่ก าหนดว่าผู้ใดจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในเทคโนโลยีใหม่นี้ ฝ่ายกฎหมาย

สามารถให้ค าปรกึษาได้ว่าเราจะป้องกันสิทธิในรูปแบบของสิทธิบัตร หรอืทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นได้อย่างไร 

 

Q ฉันอยากจะเริม่ขายสินค้ายี่ห้อหนึ่งที่ซ้ือและน าเข้ามาจากต่างประเทศ  ฉันควรท าอย่างไร 

A เรื่องนี้สามารถท าได้ตราบเท่าที่คุณไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าของสินค้า ซึ่งฝ่ายกฎหมายสามารถให้ค าปรกึษาที่จ าเป็นแก่คุณได้ 
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Q เราก าลังจะสรา้งตราสินค้าใหม่ส าหรบัภาชนะที่ใช้กับเครือ่งอบ ซ่ึงวางแผนวา่จะขายในวงกวา้ง เราจะเลือกช่ือแบ

รนด์ของเราอย่างไร  

A  ปฏิบัติตามมาตรฐานเก่ียวกับตราสินค้าของเราและต้องแน่ใจว่าช่ือนั้นแตกต่างจากช่ือตราสินค้าที่มีอยู่ในสินค้าประเภท

เดียวกัน รวมทั้งคุณควรสืบค้นสินค้าทางอินเทอรเ์น็ตและส ารวจตลาด อย่าตกลงที่จะใช้ตราสินค้าใดเรว็เกินไป หากยังมี

ประเด็นทางกฎหมายในการใช้ช่ือนั้น  
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4. การปกป้องช่ือเสียงของเรา 
 

ในหมวดนี้ของจรรยาบรรณจะครอบคลุมส่วนที่ส าคัญ ที่จะท าใหเ้ราสามารถปกป้องบริษัท ชื่อเสียงของเรา และลูกค้าของเราได้ 
 

การทุจรติ หน้า 33 

การให้สินบน หน้า 35 

ของก านัล และการเล้ียงรบัรอง หน้า 37 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 39 

การบรจิาคเพ่ือการกุศล หน้า 41 

การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ในการซื้อขาย และการบิดเบือนตลาด หน้า 43 

การเข้ารว่มกิจกรรมทางการเมือง หน้า 45 

การท าบัญชีให้ถูกต้อง และการป้องกันการฟอกเงิน หน้า 47 

การรกัษาความปลอดภัยในข้อมูลของเรา หน้า 49 

การส่ือสารภายนอกองค์กร และการใช้ส่ือสังคม หน้า 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 33   

 

การทุจรติ 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

การกระท าทุจริตเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สามารถท าลายธุรกิจของเราได้ และอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนและ

ผลก าไรของเรา ความหมายของการทุจริตโดยทั่วไปแล้วหมายถึง การลักขโมย ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่ซ่ือสัตย์ทั้งหลาย 

เช่น การหลอกลวง การฉ้อโกง การโกหก และการปิดบังไม่บอกความจริงที่ส าคัญ การหลีกเล่ียงภาษีเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง

ของการกระท าทุจรติ ซึ่งอาจท าให้บรษิัทถูกฟอ้งร้องด าเนินคดี และถูกปรบัเป็นจ านวนเงินมหาศาล ถ้าบรษิัทหรอืบุคคลอื่นที่

เราประกอบธุรกิจด้วยถูกพบว่าจงใจสนับสนุนการหลีกเล่ียงภาษี 

การทุจริตอาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายส่วนของธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็น ระหว่างการท าธุรกรรมทางออนไลน์ ที่ช่องจ่ายเงิน 

ระหว่างการขนส่งสินค้าตลอดเส้นทางการขนส่ง หรอืสถานที่ท างาน 

บริษัทเป็นเหยื่อของการทุจริต ดังนั้น เราทั้งหมดจึงมีหน้าที่ในการปกป้องธุรกิจจากการทุจริต ไม่ว่าใครจะเป็นผู้กระท าก็

ตาม เราเช่ือมั่นในพนักงานของเราในการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม เราจะต้องตรวจสอบและ

ด าเนินการเมื่อมีการกระท าทุจริตเกิดขึ้นกับธุรกิจของเรา 

ส่ิงนี้มีความหมายกับฉันอย่างไร 

• หลักส าคัญง่ายๆ คุณต้องแจ้งเมื่อคุณสงสัยว่ามีการลักขโมยหรือมีการกระท าทุจริตอื่นๆ โดยแจ้งต่อหัวหน้างาน 

ผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรอื สายตรงโปรง่ใส  

• อย่าท าธุรกิจกับบริษัทที่มีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งการหลีกหนีภาษี ขอให้ท าการตรวจสอบและวิเคราะห์

อย่างสม ่าเสมอกับบุคคลภายนอกรายใหม่ก่อนที่คุณจะท างานกับเขา 

• ระมัดระวังการกระท าทุจริตทุกกรณีและด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมเมื่อได้รับการเตือนเหตุทุจริต รวมถึงสามารถการ

ชี้แจงเหตุ หากมีการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันในวิถีการด ารงชีวิต อย่างเช่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยในการซื้อ

รถยนต์หรอืส่ิงของมีค่าอ่ืนๆ 

• ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการเดินทางและค่าใช้จ่ายอยู่เสมอ 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากที่ใด 

• ฝ่ายความมั่นคงและปลอดภัย 

• ฝ่ายงานภาษี 

• นโยบายว่าด้วยการเดินทางและค่าใช้จ่าย 

 

ตัวอย่าง 

Q พนักงานคนหนึ่งในศูนย์กระจายสินค้าได้ท าการขายสินค้าที่ส่งมาเกินบนเวบ็ไซต์ขายสินค้าออนไลน์เจา้หนึ่ง เขาบอก

วา่ท าเป็นการกุศลและผู้จดัการศูนย์กระจายสินค้าก็เห็นด้วยแล้ว แต่ฉันไม่รูเ้งนิที่ได้จากการขายจะน าไปส่งที่ไหน ฉัน

ควรท าอย่างไร  

A แม้ว่าข้อกังวลของคุณจะไม่มีหลักฐาน แต่เป็นส่ิงส าคัญที่คุณจะต้องแจ้ง ถ้าคุณไม่สะดวกที่จะบอกกับหัวหน้างานของคุณ

หรอืผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า คุณสามารถใช้ช่องทางสายตรงโปร่งใสและบอกข้อกังวลของคุณ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งชื่อ 

 

Q เรว็ๆ นี้ พนักงานคนหนึ่งได้เดินทางไปท างาน และพาเพ่ือนๆ ไปทานอาหารเย็น จากนัน้ได้ท าเรือ่งขอเบิกค่าใช้จา่ย

จากค่าอาหารดังกล่าว พนักงานคนนัน้พูดวา่ เป็นเรือ่งปกติเพราะเธอก็ลืมที่จะเบิกค่าใช้จา่ยอืน่ๆ อยู่บ่อยๆ ถือวา่ถัวๆ 

กันไป และแนะน าให้ฉันท าอย่างเดียวกัน สิ่งที่เธอท าและพูดนั้น ยอมรบัได้หรอืไม่  

A เป็นส่ิงที่ยอมรบัไม่ได้ เพราะพนักงานคนนั้นก าลังท าการทุจริตจากการท าเรือ่งขอเบิกค่าใช้จ่ายในลักษณะนี้ ค่าใช้จ่ายที่เบิก

ได้นั้นจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท างานให้กับบรษัิท 
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Q พนักงานที่ฉันท างานด้วยคนหนึ่งได้ยื่นใบแจง้หนี้ของผู้จัดหาสินค้ารายหนึ่ง แต่จ านวนเงนิไม่ตรงกับเอกสาร

ประกอบ เขาอา้งวา่ จ านวนเงนิที่แตกต่างได้มีการตกลงกันไวแ้ล้วในสัญญา และก็เป็นสิ่งที่ท ากันมาเสมอๆ ส าหรบัผู้

จดัหาสินค้ารายนี้ และยังบอกต่อวา่ ฉันสามารถแก้ไขเอกสารเพ่ือให้จ านวนเงนิตรงกันได้ ฉันควรท าอย่างไร   

A คุณต้องปฏิเสธที่จะแก้ไขเอกสารและรอ้งขอเอกสารที่ถูกต้องจากพนักงานคนนั้น ใบแจ้งหนี้และเอกสารที่ไม่ถูกต้องถือเป็น

เรื่องส าคัญอย่างหนึ่งส าหรบัการทุจริต เราสามารถลดความเส่ียงเหล่านี้ได้จากการบันทึกข้อมูลและเก็บใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง 

ถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าจะต้องท าอย่างไร ขอให้ปรึกษากับหัวหน้างานของคุณ 

 

Q ฉันได้รบัการติดต่อจากผู้จดัหาสินค้าใหม่รายหนึ่งซ่ึงเสนอขายสินค้าในราคาที่ถูกมาก ฉันไม่รูข้้อมูลเกี่ยวกับบรษิัทนี้

มากนัก ฉันควรด าเนินการอย่างไรดี 

A ผู้จัดหาสินค้าใหม่ทุกรายจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านความซื่อสัตย์ก่อน ราคาสินค้าที่ถูกมาก ๆ 

จนเหลือเช่ือมักจะเป็นเพราะผู้จัดหาสินค้าไม่ได้ช าระภาษีมูลค่าเพ่ิมอย่างถูกต้อง ถ้าเราไม่สามารถแสดงได้ว่าเราได้ท าการ

ตรวจสอบเรือ่งการช าระภาษีอย่างเหมาะสมเจ้าหน้าที่อาจเรยีกเก็บภาษีจากบริษัทย้อนหลัง รวมถึงดอกเบี้ย และค่าปรบั 

รวมถึงอาจถูกด าเนินคดีอาญาได้ด้วย 
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การให้สินบน 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

ในฐานะที่เราประกอบธุรกิจค้าปลีกที่ต้องบริหารจัดการสินค้าจากผู้จัดหาสินค้าทั่วโลก เราต้องตระหนักในเรื่องของความ

เส่ียงที่เกี่ยวกับการให้สินบน เราภูมิใจในชื่อเสียงของเราที่มีการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณในทุก ๆ ที่ที่

เราด าเนินธุรกิจ 

ส่ิงส าคัญที่ทุกคนต้องเข้าใจคือแนวปฏิบัติที่จะไม่ยอมรับการให้สินบนโดยส้ินเชิง เรามีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการ

คอรปัช่ันที่มีอยู่ทั่วโลก และยังเป็นตัวท าลายตลาดการค้า ชุมชน และถ่ายเททรพัยากรไปยังบุคคลที่กระท าผิดกฎหมาย 

ในฐานะที่เราประกอบธุรกิจ เราคาดหวังว่าทุกคนที่ท างานกับเราจะน าแนวปฏิบัติที่จะไม่ยอมรบัการให้สินบนโดยส้ินเชิงไปใช้  

ส่ิงนี้มีความหมายกับฉันอย่างไร 

• อย่าให้สินบน จ่ายเงิน ให้ของก านัล อย่างเช่น เงินสดหรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือโน้มน้าวให้ใครกระท าในส่ิงที่คุณ

ต้องการ 

• อย่ายอมรับการให้สินบน อย่างเช่น ของก านัลหรือค่าเล้ียงรับรอง เพ่ือให้ผู้ให้สินบนได้เป็นผู้จัดหาสินค้ารายใหม่ หรือ

เพ่ือยังคงเป็นผู้จัดหาสินค้าของเราอยู่ 

• รู้และเข้าใจบุคคลภายนอกที่เราจะติดต่อด้วยโดยการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะด้านความซื่อสัตย์ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งบุคคลที่ท างานในนามของเรา 

• ตระหนักถึงความเส่ียงของการให้สินบนที่อาจเกิดจากการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ และท าให้การติดต่อของเรา

นั้นเป็นที่เปิดเผย ตรงไปตรงมา และโปรง่ใสอยู่เสมอ 

• คุณสามารถใช้ช่องทางด่วนที่ถูกกฎหมายเพ่ือเร่งรัดขั้นตอนตามปกติได้ แต่อย่าจ่ายเงินโดยตรงแก่เจ้าหน้าที่ของ

ภาครฐัเพ่ือที่จะได้ใบอนุญาตหรอืใบรบัรอง 

• ให้แน่ใจว่าคุณได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับความเส่ียงหรือประเด็น อันเกิดจากการให้สินบนและการคอรัปช่ันซ่ึงเรา

เผชิญอยู่ในการประกอบธุรกิจ 

• ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้สืบสวน และสนับสนุนกระบวนการทั้งทางวินัยหรือการ

ด าเนินคดีเมื่อมีหลักฐานที่เพียงพอ 

• ถ้ามีผู้เสนอสินบนให้กับคุณหรือบุคคลอื่น ให้แจ้งเรื่องกับทีมงานฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายความมั่นคงและความปลอดภัย

โดยทันที 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากท่ีใด  

• นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน 

• นโยบายว่าด้วยของก านัลและการเล้ียงรบัรอง 

• นโยบายผลประโยชน์ทับซ้อน 

• ฝ่ายกฎหมาย 
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ตัวอย่าง 

Q เพ่ือนรว่มงานของฉันได้อวดวา่ ผู้จดัหาสินค้าของเธอรูว้า่ต้องดูแลเธออย่างไร ถ้าพวกเขาต้องการที่จะยังท างาน

รว่มกับบรษิัท สิ่งนี้ถูกต้องหรือไม่  

A ไม่ถูกต้อง ถือเป็นการท าผิดนโยบายว่าด้วยของก านัลของเราที่รอ้งขอการเล้ียงรับรองหรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบ

แทนส าหรบัการส่ังซ้ือสินค้าหรอืบรกิารจากผู้จัดหาสินค้า คุณควรแจ้งข้อกังวลของคุณทันที โดยแจ้งกับหัวหน้างาน ฝ่าย

กฎหมาย หรือฝ่ายความมั่นคงและความปลอดภัย 

 

Q ฉันมักติดต่อกับที่ปรกึษาที่ขอใบอนุญาตให้กับธุรกิจของเรา ที่ปรกึษารายใหม่ได้เสนอที่จะลดเวลางานธุรการและ

การรอคอยลงครึ่งหนึ่ง แต่ไม่รูว้า่เขาจะท าได้อย่างไร ฉันควรกังวลถึงวิธีที่เขาท าหรือไม่   

A แน่นอน การกระท าของที่ปรกึษาที่กระท าในนามของเราอาจก่อให้เกิดความเส่ียงเกี่ยวกับการให้สินบนกับเราได้ มันส าคัญ

มากที่เราต้องชัดเจนทั้งในส่ิงที่เขากระท ากับวิธีการที่เขากระท าในนามของเรา ช่ือเสียงของเราส าคัญเกินกว่าที่ให้ความเส่ียง

เหล่านั้นมาท าลายจากการให้สินบน และเราอาจต้องรบัผิดไปด้วยแม้ว่าเราจะไม่รู้ถึงการให้สินบนเหล่านั้นก็ตาม ขอให้แจ้งต่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของคุณ เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น และคุณต้องด าเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะอย่าง

เหมาะสมกับบุคคลภายนอกทั้งหมด ก่อนที่พวกเขาจะท าการในนามบรษัิท 
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ของก านัล และการเล้ียงรบัรอง 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

การให้หรือรับของก านัลหรือการเล้ียงรับรองทั่วไปเป็นส่ิงส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้จัดหาสินค้าหรือคู่ค้าอื่นๆ 

อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่มีผลกระทบหรือดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบกับการตัดสินใจในการท าธุรกิจไม่ว่าในทางใด เราจะต้อง

ไม่ใช้อ านาจต่อรองที่มีเพ่ือแลกกับค าสัญญาว่าจะให้ ของก านัล หรอืส่ิงจูงใจอ่ืนๆ  

ของก านัลและการเล้ียงรับรอง ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือการรับจะต้องดูความเหมาะสม และได้รับอนุมัติตามนโยบายที่

เก่ียวข้องก่อน ทั้งยังต้องลงทะเบียนในแบบบันทึกรายการของก านัล การเล้ียงรับรองหรือการบริการของบุคคลภายนอก

ด้วย 

ส่ิงนี้มีความหมายส าหรบัฉันอย่างไร 

โปรดปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยของก านัลและการเล้ียงรับรองอยู่เสมอ การให้หรือรับของก านัลหรือการเล้ียงรับรอง ต้อง

ได้รบัการอนุมัติจากหัวหน้างานของคุณ ทั้งนี้ หากการให้/รับของก านัลหรือการเล้ียงรับรองที่มีมูลค่าต้ังแต่ 2,000 บาทขึ้น

ไป นอกจากจะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานแล้ว พนักงานต้องลงทะเบียนในแบบบันทึกรายการของก านัล การเล้ียง

รบัรองหรอืบรกิารของบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม กรณีมีการให้หรอืรบัของก านัลหรือการเล้ียงรบัรอง ไม่ว่ามูลค่าเท่าใด

ก็ตาม คุณจะต้องรายงานต่อหัวหน้างานของคุณ นอกจากนี้ คุณต้องไม่รับของก านัลหรือการเล้ียงรับรองที่ไม่เหมาะสมไม่

ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด 

โปรดจ าไว้ว่า: 

• ใช้วิจารณญาณและค านึงถึงค่านิยมหลักขององค์กรในการตัดสินใจว่าคุณควรรบัของก านัลหรือการเล้ียงรบัรองนั้น ๆ 

หรอืไม่ 

• อย่ายอมรบัหรอืใหข้องก านัลในรูปของเงินสดหรอืส่ิงเทียบเท่าเงินสด อย่างเช่น บัตรของขวัญ หรอื บัตรส่วนลด 

• การรบัของก านัลหรอืการเล้ียงรบัรองราคาสูงโดยทั่วไปเป็นส่ิงที่ไม่เหมาะสม เว้นแต่ว่าคุณมีเหตุผลทางธุรกิจที่สมควร 

• คุณจะต้องไม่รับของก านัลหรือการเล้ียงรับรอง ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจในการท าธุรกิจในนามของเรา หรือที่อาจ

ตีความได้ว่าเป็นการรบัสินบน 

• ขอรบัค าปรกึษาจากผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายก่อนที่คุณจะให้ของก านัลแก่เจ้าหน้าที่ของภาครฐั 

• อย่าให้หรอืรบัการเล้ียงรบัรองที่ดูไม่เหมาะสม อนาจาร หรือก้าวรา้ว 

• การเล้ียงรับรองที่ต้องมีการเดินทางไปต่างประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก CEO ก่อนที่คุณจะรับการเล้ียงรับรองนั้น

ได้ 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากท่ีใด 

• นโยบายว่าด้วยของก านัลและการเล้ียงรบัรอง และการลงทะเบียนของก านัล 

• นโยบายว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน 

• ฝ่ายกฎหมาย 

 

ตัวอย่าง 

Q ฉันชนะรางวลัชิงโชคที่จดัโดยผู้จดัหาสินค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รางวลัของฉันคือกล้องถ่ายรูปใหม่ ฉันจะรบัรางวลันัน้

ได้หรอืไม่  

A รางวัลดูเหมือนจะเป็นของขวัญ และประเมินได้ว่ามีมูลค่าต้ังแต่ 2,000 บาท ดังนั้น คุณจะต้องได้รบัอนุมัติจากหัวหน้างาน

ของคุณ และต้องแจ้งให้ผู้อ านวยการของคุณทราบก่อนที่คุณจะรบัของก านัลนั้น นอกจากนั้น คุณต้องลงทะเบียนในแบบ

บันทึกรายการของก านัล การเล้ียงรบัรองหรอืการบริการของบุคคลภายนอกด้วย 
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Q ฉันเป็นผู้จดัการสาขา ผู้จัดหาสินค้ารายหนึ่งเสนอที่จะให้บัตรส่วนลดมูลค่า 5,000 บาท แก่ฉัน ถ้าฉันสามารถท าให้

สินค้าของเขามีขายตลอดช่วงโปรโมชัน่ที่ก าลังจะมาถึง ฉันควรรบัของก านัลนัน้หรอืไม่  

A อย่ารับของก านัลนั้น ของก านัลนี้เป็นส่ิงเทียบเท่าเงินสด และนโยบายของเราไม่อนุญาตให้รบัเงินสดหรอืของก านัลที่

เทียบเท่าเงินสด และยิ่งกว่านั้น ของก านัลนี้จะท าให้คุณเปล่ียนใจไปสนับสนุนการท าโปรโมช่ันให้กับสินค้านี้มากกว่าสินค้าอ่ืนๆ 

ที่มีอยู่ในสาขา ดังนั้น จึงไม่เป็นการเหมาะสม ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าควรทราบว่า การจัดท าโปรโมช่ันเป็นอ านาจการตัดสินใจของ

ส่วนกลาง ไม่ใช่ในระดับสาขา 

 

Q ฉันได้รบัเสนอบัตรชมการแข่งขันเทนนิส หน้าบัตรระบุราคา 19,350 บาท แต่ผู้จดัหาสินค้าบอกวา่ราคารวมของ

แพ็คเกจต้อนรบัทัง้หมดคือ 86,000 บาท ฉันควรใช้ตัวเลขไหนลงในทะเบียนแบบบันทึกรายการของก านัล การเลี้ยง

รบัรอง หรอืบรกิารของบุคคลภายนอก   

A คุณควรใช้ตัวเลขที่เป็นราคารวมที่ผู้จัดหาสินค้าจ่าย นั่นคือ 86,000 บาท ถ้าผู้จัดหาสินค้าแจ้งว่ามีรายการอ่ืน ๆ เพ่ิมด้วย 

เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก มูลค่าดังกล่าวจะต้องถูกบันทึกลงในแบบทะเบียนดังกล่าวด้วย 

 

Q ฉันเคยท างานให้กับผู้จัดหาสินค้ารายหนึ่ง ก่อนที่ฉันจะมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเจรจาต่อรองราคาส าหรบัธุรกิจ

ใหม่ ผู้จดัหาสินค้ารายนัน้ต้องการพาฉันออกไปทานอาหารค ่า เพ่ือบอกกับฉันวา่ สัญญาที่จะได้ท ากับบรษิัทเรามี

ความหมายกับเขามากแค่ไหน ฉันควรตอบรบัค าเชิญหรือไม่   

A อย่าตอบรบัค าเชิญ นโยบายว่าด้วยของก านัลและการเล้ียงรับรองห้ามพนักงานทุกคนไม่ให้ยอมรบัหรอืเสนอของก านัลหรอื

การเล้ียงรบัรองระหว่างการเจรจาต่อรองราคา ทั้งนี้ เพ่ือให้การตัดสินใจของเราปราศจากส่ิงจูงใจใดๆ 
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ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเพ่ือส่ิงที่ดีส าหรบัธุรกิจหรือ

ลูกค้าของเรา ส่ิงนี้อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่สมาชิกในครอบครัวกลายเป็นผู้จัดหาสินค้าหรือเป็นผู้ให้บริการให้กับบริษัทของ

เรา หรอืกรณีที่คุณกลายเป็นหัวหน้างานของบุคคลที่คุณมีความสนิทใกล้ชิดเป็นการส่วนตัว ถ้าเราไม่สามารถบรหิารจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ก็สามารถท าลายชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทของเราได้ และส่ิงที่ร้ายแรงที่สุด 

อาจน ามาซึ่งการทุจรติ การเลือกปฏิบัติ หรอืปัญหาที่รา้ยแรงอื่น ๆ 

ส่ิงนี้มีความหมายกับฉันอย่างไร 

เมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น หรอืคุณคิดว่าอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นได้ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

• ระบุ: ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของคุณที่ท าในนามบริษัท เช่น กรณีที่หุ้นส่วนหรือคน

ในครอบครัวคุณเป็นผู้จัดหาสินค้าให้กับบริษัท 

• หลีกเล่ียง: ถอนตัวจากสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และถามตัวเองว่าบุคคลภายนอกจะมองเรื่องนี้

อย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณไม่ควรจะปฏิบัติงานในแผนกเดียวกันกับคนในครอบครัวของคุณ 

• ลดความเส่ียง: ถ้าคุณไม่สามารถหลีกเล่ียงสถานการณ์เหล่านั้นได้ ควรหารอืกับหัวหน้างานของคุณและวางแผนในการ

บรหิารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากท่ีใด 

• นโยบายว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน 

• ฝ่ายกฎหมาย 

 

ตัวอย่าง 

Q เราก าลังมองหาบรษิัทให้บริการรายใหม่ ในขณะเดียวกันเพ่ือนชายของฉันก็มีบรษิัทที่สามารถท างานให้กับโลตัส ฉัน

สามารถบอกรายละเอยีดของการคัดเลือกบรษิัทให้กับเขาได้หรอืไม่  

A คุณไม่สามารถเปิดเผยได้ รายละเอียดของการคัดเลือกบริษัทถือเป็นความลับ คุณต้องไม่ใช้ต าแหน่งของคุณในโลตัสเพ่ือให้

ประโยชน์ทางธุรกิจกับคู่ของคุณ เพ่ือน หรอืญาติของคุณ ถ้าเพ่ือนชายของคุณต้องการที่จะเข้ารบัการคัดเลือก คุณต้อง

เปิดเผยความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองกับหัวหน้างานของคุณ และต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องในขั้นตอนการคัดเลือก 

 

Q แผนกของฉันก าลังรบัพนักงานในต าแหน่งหนึ่ง และฉันคิดวา่หลานของฉันมีความเหมาะสม จะดีหรอืไม่ถ้าฉันให้

รายละเอยีดและค าแนะน าเกี่ยวกับต าแหน่งงานนี้กับเธอ  

A คุณสามารถท าเช่นนั้นได้ ถ้าหลานของคุณมีความรู ้ทักษะ และบุคลิกลักษณะที่เหมาะสม คุณอาจให้ค าแนะน าเธอได้ตราบ

เท่าที่คุณไม่ได้เป็นผู้ที่ตัดสินใจโดยตรงหรอืมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการจ้างเธอ การแจ้งถึงความสัมพันธ์ทันทีที่เป็นไปได้

เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นส่ิงที่ควรท าเสมอ 

 

Q ฉันต้องเดินทางโดยเครือ่งบินเพ่ือไปท างาน จงึอยากที่จะจองตัว๋เครือ่งบินกับสายการบินที่ฉันมีคะแนนสะสมอยู่ ฉัน

สามารถท าเช่นนัน้ได้หรอืไม่ แม้วา่ราคาตัว๋เครือ่งบินอาจจะแพงกวา่ที่อืน่   

A คุณไม่สามารถท าเช่นนั้นได้ คุณต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมีผลต่อการตัดสินใจส าหรบัธุรกิจ ถ้ามีเที่ยวบินที่มีราคา

ถูกกว่า คุณต้องเลือกทางเลือกนี้เพราะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าส าหรบัธุรกิจ 

 

 



 

 40   

 
Q ฉันท างานในฝ่ายจดัการพ้ืนที่เช่า และโบนัสของฉันก็ข้ึนอยู่กับยอดการเช่าพ้ืนที่ในพ้ืนที่เช่าของเรา ฉันสามารถจะให้

เช่าพ้ืนที่เช่าแก่ผู้เช่าที่มีฐานะการเงนิไม่ค่อยดี เพ่ือให้ฉันบรรลุเป้าการเช่าพ้ืนที่ได้หรอืไม่   

A ไม่สามารถท าได้ จุดประสงค์ของการก าหนดเป้าการเช่าพ้ืนที่ เพ่ือท าให้พ้ืนที่เช่าของเราได้มีการเช่าอย่างเหมาะสมและได้ผู้

เช่าที่มีศักยภาพ ผู้เช่าที่ด้อยศักยภาพอาจจะให้ผลประโยชน์แก่เรา แต่ไม่ดีต่อธุรกิจและกับลูกค้าของเรา 

 

Q ฉันคิดวา่หัวหน้างานของฉันได้จดัการให้ภรรยาของเขาเป็นผู้จดัหาสินค้าให้กับบรษิัทเรา เข้าจา่ยงานให้กับเธอแม้วา่

ราคาของบรษิัทเธอจะสูงกวา่ผู้จดัหาสินค้ารายอืน่ ๆ ในขณะที่สินค้าของเธอก็มีคุณภาพด้อยกวา่ด้วย ฉันควรท า

อย่างไรดี 

A สถานการณ์เช่นนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเท่านั้น แต่ยังอาจเป็นการทุจริตต่อบริษัทด้วย คุณควรช่วยแจ้งข้อ

กังวลดังกล่าวแก่ผู้จัดการของหัวหน้างาน หรือฝ่ายความมั่นคงและความปลอดภัยหรือฝ่ายกฎหมาย  
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การบรจิาคเงนิเพ่ือการกุศล 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

บริษัทให้การสนับสนุนองค์กรการกุศลทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ โดยการให้เงิน เวลา สินค้า และบริการต่าง ๆ ในการ

สนับสนุน เพ่ือพัฒนาชุมชนที่เราด าเนินธุรกิจอยู่มาอย่างยาวนาน ในการให้การสนับสนุนของเรานั้นส่ิงส าคัญก็คือเราจะต้อง

ตรวจสอบว่าองค์กรเหล่านี้มีความเหมาะสม ถูกกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนในลักษณะที่เราคาดหวัง ซึ่งจะช่วย

สรา้งความมั่นใจให้กับเราว่าการบริจาคของเราจะไม่ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงบริษัท และช่วยปกป้องเพ่ือนพนักงานทุกคนจาก

ความยุ่งยากทางด้านกฎหมายและการเงิน 

ส่ิงนี้มคีวามหมายกับฉันอย่างไร 

• สนับสนุนองค์กรการกุศลที่เราเคยให้การสนับสนุน 

• ด าเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านความซื่อสัตย์ขององค์กรการกุศลที่เราวางแผนจะสนับสนุน ถ้าไม่ใช่องค์กร

การกุศลที่เราเคยให้การสนับสนุนมาก่อน 

• การบรจิาคเพ่ือการกุศลจะต้องกระท าผ่านเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบเท่านั้น โดยต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดหรอือ านาจในการ

อนุมัติการใช้จ่ายตามที่ระบุในนโยบายการบรจิาคเพ่ือการกุศล และได้รบัการอนุมัติอย่างถูกต้อง 

• ปฏิบัติตามขั้นตอนและค าแนะน าในการจัดการระดมทุนภายในองค์กร 

• ไม่กดดันให้ผู้จัดหาสินค้าท าการบริจาคส่ิงต่าง ๆ (รวมถึงเงินบริจาคสินค้า และบริจาคต่าง ๆ) ให้กับองค์กรการกุศลที่

บรษิัทสนับสนุน 

• ห้ามน าเงินจากกองทุนของบริษัท ไปมอบให้กับองค์กรการกุศลที่อาจท าให้บรษิัทเส่ือมเสียชื่อเสียง 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากท่ีใด 

• นโยบายการบรจิาคเพ่ือการกุศล 

• นโยบายว่าด้วยของก านัลและการเล้ียงรบัรอง 

• ฝ่ายกิจการบรรษัท 

 

ตัวอย่าง 

Q สาขาที่ฉันท างานอยู่ก าลังจะให้การสนับสนุนกลุ่มเยาวชนท้องถิ่น โดยบรจิาคสินค้าที่มีมูลค่า 2,150 บาท เพ่ือใช้ใน

การจบัฉลากวนัปีใหม่ ฉันจะต้องปฏิบัติอย่างไร 

A เนื่องจากส่ิงของที่บรจิาคนั้นมาจากบริษัท คุณควรตรวจเช็คให้มั่นใจว่ากลุ่มเยาวชนดังกล่าวเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและเป็น

องค์กรการกุศลที่ได้รับการจดทะเบียน โดยศึกษาค าแนะน าเก่ียวกับการบริจาคเพ่ือการกุศลในท้องถ่ิน อย่าลืมการขออนุมัติ

อย่างถูกต้องก่อนที่จะบรจิาคส่ิงของเหล่านั้น กรณีนี้ส่ิงของมีมูลค่าต ่ากว่า 25,000 บาท ดังนั้นจึงขออนุมัติจากผู้จัดการสาขา

ได้ 

 

Q เราก าลังวางแผนกับผู้จดัหาสินค้าที่จะไปจดัโปรโมชัน่ให้กับยาสีฟนัเป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดย 5% ของยอดขายจะถูก

บรจิาคให้กับองค์กรการกุศล ฉันจะต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนใด  

A โปรโมช่ันแบบนี้เรียกกันว่า “การตลาดอิงการกุศล” การจัดโปรโมช่ันแบบนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการฝ่าย

สินค้า (ตามนโยบายการบริจาคเพ่ือการกุศล) กิจกรรมการตลาดอิงการกุศลทั้งหมดจะต้องมีการลงนามในสัญญาเพ่ือให้

น าไปใช้ในการค านวณภาษ ี
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Q พนักงาน 10 ท่านได้รบัเชิญให้เข้ารว่มเล่นกอล์ฟการกุศลจดัโดยองค์กรการกุศลที่บรษิัทให้การสนับสนุน โดยบรษิัท

จะต้องบรจิาคเงนิ 860,000 บาทเพ่ือเข้ารว่มกิจกรรม เราได้รบัอนุญาตให้ท าเช่นนัน้หรือไม่   

A ได้ แต่คุณต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงสุด เนื่องจากเงินบริจาคมีมูลค่าสูงกว่า 50,000 บาท และ

องค์กรดังกล่าวก็มิใช่องค์กรการกุศลระดับชาติ ที่บริษัทสนับสนุน คุณจะต้องท าการตรวจเช็คประวัติในด้านที่เกี่ยวข้องของ

องค์กรการกุศลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านชื่อเสียงขององค์กร และคุณจะต้องรายงานการ

บรจิาคดังกล่าวให้แก่ผู้จัดการฝ่ายส่ือสารองค์กรทราบ เนื่องจากเป็นผู้เก็บบันทึกการบรจิาคเพ่ือการกุศลทั้งหมด 

 

Q ผู้จดัหาสินค้าของฉันได้เชิญฉันไปรว่มรบัประทานอาหารเย็นในงานมอบรางวลัการกุศล ฉันจะสามารถตอบรบัได้

หรอืไม่   

A พิจารณานโยบายว่าด้วยของก านัลและงานเล้ียงรบัรอง ซึ่งคุณจะต้องขออนุมัติจากหัวหน้างาน และกรณีที่งานเล้ียงรับรอง

มีมูลค่าต้ังแต่ 2,000 บาทขึ้นไป คุณต้องลงทะเบียนในแบบบันทึกรายการของก านัล การเล้ียงรับรอง หรือบริการของคคล

ภายนอก 
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การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขาย และการบิดเบือนตลาด 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคุณ คุณอาจได้รบั “ข้อมูลภายใน” ที่ส าคัญของบรษิัท หรอืบรษิัทที่เราท าธุรกิจด้วย 

การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตัวคุณเองหรือผู้อ่ืนเป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายของบริษัท ส่ิงนี้รวมถึงการ

ขายหรอืซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น พันธบัตร โดยใช้ข้อมูลภายใน ที่รูจ้ักกันในนาม “การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือซื้อขาย” และ

ถือเป็นความผิดอาญาร้ายแรง การแบ่งปันข้อมูลภายในกับบุคคลอ่ืนก็เป็นความผิดเช่นเดียวกัน ถ้าเขาใช้ข้อมูลนั้นในการ

ตัดสินใจซื้อขาย 

เราทั้งหมดมีความรับผิดชอบที่จะต้องรู้และปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของเรา กฎหมายและนโยบายเหล่านี้ยังคงใช้

บังคับแม้ว่าคุณจะไม่ได้ท างานให้กับบรษิัทแล้วก็ตาม 

ส่ิงนี้มีความหมายกับฉันอย่างไร 

• เมื่องานของคุณท าให้ต้องมีส่วนรับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ชื่อของคุณจะรวมอยู่ในลิสต์รายชื่อผู้ทราบข้อมูล

ภายในของบรษิัท โดยคุณจะได้รบัแจ้งอย่างเป็นทางการจากเลขานุการของบรษิัท 

• โดยปกติแล้ว คุณสามารถซื้อขายในหลักทรพัย์ของบรษิัท หรอืของบรษิัทอื่นๆ ได้ 

• คุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้กับผู้ใด นอกเสียจากว่าคุณได้รบัอ านาจให้กระท าเช่นนั้นได้ 

• คุณต้องไม่ท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใด เมื่อคุณเป็นผู้ดูแลข้อมูลภายในของบริษัทนั้น ตัวอย่างเช่น คุณไม่ได้

รับอนุญาตให้ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท ถ้าคุณได้รู้บางส่ิงจากที่ท างานซ่ึงท าให้ราคาหุ้นของบริษัท ขึ้นหรือลง ทันทีที่

ข้อมูลนั้นถูกเผยแพรสู่่สาธารณะ 

• ถ้าช่ือของคุณรวมอยู่ในลิสต์รายชื่อผู้ทราบข้อมูลภายในของบรษิัท คุณจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการด าเนินการ

เกี่ยวกับหุ้นของบริษัท และคุณอาจจะต้องได้รับอนุญาตก่อนที่คุณหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณจะสามารถซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทได้ และคุณยังถูกห้ามไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทในระหว่างช่วง “ปิดพักการโอนหุ้น” ซึ่งจะต้อง

ออกก่อนประกาศส าคัญของบริษัท เช่น ประกาศผลประกอบการของบริษัท หรือการด าเนินการทางธุรกิจครั้งส าคัญ 

โดยพนักงานจะได้รบัการแจ้งการบอกกล่าวล่วงหน้าถึงวันเวลาของช่วงปิดพักการโอนหุ้น 

• คุณต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบิดเบือนตลาด ด้วยการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ

กระท าอื่นใดที่จะมีผลต่อราคาของหลักทรัพย์ของบรษิัท 

• คุณควรแจ้งรายงานต่อบรษิัทถ้าคุณทราบว่ามีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ในการซื้อขาย

หลักทรพัย์ของบรษิัท 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากท่ีใด 

• ระเบียบว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับหุ้น 

• คู่มือการเปิดเผยข้อมูลของบรษิัท 

• ฝ่ายเลขานุการบรษิัท 

• ฝ่ายการลงทุนสัมพันธ ์

• ฝ่ายกฎหมาย 

 

ตัวอย่าง 

Q ข้อมูลภายในคืออะไร  

A ข้อมูลภายในหมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ยังไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรอืที่นักลงทุนจะใช้พิจารณาเมื่อจะ

ตัดสินใจซื้อ ขาย หรือถือหุ้นหรอืหลักทรพัย์ไว้ 
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Q ฉันสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายได้ที่ไหน  

A โปรดดูระเบียบว่าด้วยการด าเนินการเก่ียวกับหุ้น และ ข้อมูลโดยสังเขปเก่ียวกับข้อมูลภายใน ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ

จัดการหรือการเปิดเผยข้อมูลภายในสามารถดูได้ในคู่มือการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 

 

Q ฉันได้ยินมาวา่ บรษิัทก าลังให้สัญญามูลค่ามหาศาลกับบรษิัทผู้จดัหาสินค้ารายหนึ่ง ฉันสามารถซ้ือหุ้นของบรษิัทนัน้

ก่อนที่สัญญาจะมีการลงนามและเปิดเผยต่อสาธารณะได้หรือไม่   

A ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากการซื้อหรอืขายหุ้นของบริษัทหรอืบรษิัทอื่นใดจากข้อมูลภายใน จะถูกพิจารณาว่าเป็นการซื้อขาย

โดยใช้ข้อมูลภายใน และเป็นส่ิงที่ผิดกฎหมาย 

 

Q ฉันสามารถบอกให้เพ่ือนซ้ือหุ้นในบรษิัทผู้จดัหาสินค้ารายนัน้แทนได้หรอืไม่   

A ไม่ได้เช่นกัน การกระท าลักษณะนี้เรยีกว่า “การใช้ข้อมูลภายใน” คุณไม่สามารถส่งต่อข้อมูลภายในไปให้ผู้อื่น หรอืบอกผู้อื่นให้

ซ้ือจากการใช้ข้อมูลภายในนั้น แม้ว่าคุณจะไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม 

 

Q ฉันได้เห็นข้อมูลด้านการเงนิในผลประกอบการของบรษิัท ซ่ึงบ่งช้ีวา่เราก าลังก้าวไกลไปกวา่ความคาดหวงัของ

ตลาดอย่างมาก ฉันควรท าอย่างไร   

A การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้กับตลาดหลักทรัพย์เป็นเรือ่งที่รา้ยแรงอย่างยิ่ง บรษัิทมีขั้นตอนในการควบคุมให้การเปิดเผย

ข้อมูลเป็นไปอย่างเหมาะสมและฉับไว คุณควรแจ้งผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน หรอืผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายทันที หรอืแจ้งผ่าน

ช่องทางสายตรงโปรง่ใส 

 

Q ฉันมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ที่ทราบข้อมูลภายในของบรษิัท และฉันต้องการที่จะซื้อหุ้นของบรษิัทบางส่วน บรษิัทยังไม่อยู่

ในช่วงปิดพักการโอนหุ้น ดังนั้น ฉันสามารถซ้ือหุ้นของบรษิัทได้หรอืไม่   

A ไม่ได้ คุณและบุคคลที่เก่ียวข้องกับคุณ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการด าเนินการเก่ียวกับหุ้น

ของบรษิัทก่อน เนื่องจากถ้าคุณมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ทราบข้อมูลภายในของบริษัท คุณจะต้องได้รับอนุญาตก่อนการซื้อขาย หุ้น

ของบรษิัท 
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การเข้ารว่มกิจกรรมทางการเมือง 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

ในส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ เราเข้าไปเกี่ยวพันกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ดูแลกฎหมาย กลุ่มงานดูแลผลประโยชน์

สาธารณะ สมาคมอุตสาหกรรม และหน่วยงานอ่ืนๆ ในท านองเดียวกันทั่วโลก 

เราด าเนินการต่างๆ เหล่านี้ เพ่ือให้พวกเขาทราบถึงจุดยืนของเราในประเด็นที่มีผลกับลูกค้าและ เพ่ือนร่วมงานของเรา โดย

การให้ข้อมูลโดยตรงหรือผ่านทางการเป็นสมาชิกขององค์กรทางการค้าหรือทางนโยบายต่างๆ ซึ่งช่วยให้เรามีความเข้าใจ

ในประเด็นต่างๆ มากขึ้นและท าให้เรามีส่วนรว่มในการพิจารณานโยบายและกฎระเบียบอย่างสรา้งสรรค์ 

เราปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอยู่เสมอ ในฐานะภาคธุรกิจ เราด ารงความเป็น

กลางทางการเมือง และไม่ฝกัใฝ่กับพรรคการเมืองใด และเราจะไม่ให้การบรจิาคใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในทางการเมือง 

ส่ิงนี้มีความหมายส าหรบัฉันอย่างไร 

• หากคุณได้รับการติดต่อหรือร้องขอข้อมูลใดๆ จากกระทรวง นักการเมือง หรือกลุ่มเคล่ือนไหวทางการเมือง คุณ

จะต้องหารอืเรือ่งดังกล่าวกับฝ่ายรฐักิจสัมพันธ์ หรอืทีมสื่อสารองค์กรเสมอ 

• ค าขอให้มีการบริจาคใดๆ ทางการเมือง รวมถึงการสนับสนุนงานที่จัดโดยนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ จะต้อง

ส่งเรือ่งไปที่ฝ่ายรฐักิจสัมพันธ์ หรอืทีมสื่อสารองค์กรและฝ่ายกฎหมาย 

• ตรวจสอบนโยบายว่าด้วยของก านัลและการเล้ียงรับรองของบริษัท และปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ในกรณีที่คุณก าลัง

พิจารณาใหข้องก านัลและการเล้ียงรบัรองต่อเจ้าหน้าที่ภาครฐั   

• คุณมีอิสระที่จะเข้าร่วมกระบวนการประชาธิปไตย ชุมชนจะแข็งแรงขึ้นได้เมื่อคนที่อาศัยและท างานอยู่ในชุมชนนั้นๆ มี

ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ให้ชุมชนเป็นที่ที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี คุณต้องให้ความชัดเจนว่าคุณได้ด าเนินการดังกล่าวใน

นามของคุณเอง มิใช่ในนามของบรษิัท 

• การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของคุณจะต้องเป็นระหว่างเวลาส่วนตัว และไม่มีผลกระทบต่องานของคุณ  และ

ความคิดเห็นของคุณจะต้องไม่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตัวต่อลูกค้า เพ่ือนพนักงาน หรอืบุคคลอื่นใด 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากท่ีใด 

• ฝ่ายรฐักิจสัมพันธ ์

• ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

• นโยบายการบรจิาคเพ่ือการกุศล 

• นโยบายว่าด้วยของก านัลและการเล้ียงรบัรอง 

 

ตัวอย่าง 

Q ฉันสามารถบรจิาคในทางการเมืองในนามของบรษิัทได้หรือไม่  

A ไม่สามารถท าได้ เราไม่บรจิาคให้กับพรรคการเมือง ผู้สมัครชิงต าแหน่งทางการเมือง หรอืสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทาง

การเมือง 

 

Q บรษิัทสามารถให้การสนับสนุนงานการกุศลของรัฐมนตรไีด้หรอืไม่  

A คุณควรปรกึษาเรือ่งนี้กับฝ่ายกฎหมายและทีมรฐักิจสัมพันธ์ หรอืทีมส่ือสารองค์กร แม้ว่าจะเป็นการกุศลและไม่เกี่ยวกับ

การเมืองก็ตาม คุณต้องแน่ใจว่า การสนับสนุนงานการกุศลใดๆ ต้องไม่เป็นการให้สินบนหรอืกระทบต่อช่ือเสียงด้านอื่นๆ โปรด

จ าไว้ว่า บรษิัทเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง 
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Q ฉันท างานในฝ่ายทรพัย์สิน ฉันสามารถพูดกับรฐัมนตรผัีงเมืองเกี่ยวกับประเด็นที่มีผลต่อกระทบต่อบรษิัทได้หรอืไม่   

A คุณต้องขอค าปรกึษาจากทีมรฐักิจสัมพันธ์ หรอืทีมส่ือสารองค์กร ก่อนที่คุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของภาครฐั และ

ท าการตกลงในแผนงานใดๆ ร่วมกัน บ่อยครัง้ที่การที่เจ้าหน้าที่ภาครฐัได้ฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากพนักงานที่มีความ

เชี่ยวชาญของบริษัท 

 

Q ฉันสามารถลางานเพ่ือไปช่วยรณรงค์หาเสียงให้กับผู้สมัครชิงต าแหน่งเพ่ือเป็นสมาชิกในรฐัสภาได้หรอืไม่   

A คุณควรปรกึษากับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซ่ึงจะเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนการลาโดยไม่ได้รบ้ค่าจ้าง ไม่ว่าผลสรุปจะ

เป็นอย่างไร คุณจะต้องไม่ใช้ความเชื่อทางการเมืองของคุณมาเป็นอุปสรรคในการท างาน 

 

Q นายกเทศมนตรไีด้ขอพบกับผู้จดัการสาขาของเราเพ่ือแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการจ าหน่ายแอลกอฮอล์ ฉันควรท า

อย่างไร   

A เพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน การตอบสนองต่อข้อห่วงใยของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินผู้ได้รบัเลือกต้ังเป็นเรื่องส าคัญ คุณควร

ปรกึษากับทีมรฐักิจสัมพันธ์ หรอืทีมส่ือสารองค์กร และหาทางออกที่ดีที่สุดเพ่ือตอบกลับไปยังนายกเทศมนตรแีละฟังข้อห่วงใย

ของเขา 

 

Q นักการเมืองท้องถิ่นท่านหนึ่งได้ขอไปเยี่ยมเยือนรา้นค้าของบรษิัทสัปดาห์หน้า ฉันสามารถตอบตกลงได้หรอืไม่ 

A คุณต้องปรึกษาทีมรฐักิจสัมพันธ์ หรอืทีมส่ือสารองค์กรก่อนที่จะตอบรบัการเยี่ยมเยียนอย่างเป็นทางการโดยนักการเมือง

ทุกครั้ง บรษัิทจะต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการขอเข้าเยี่ยมเยียนก่อนให้ค าตอบ 

 

Q บรษิัทสามารถให้การสนับสนุนงานเลี้ยงต้อนรบัที่จัดโดยพรรคการเมืองหรือสหภาพการค้าได้หรอืไม่ 

A คุณควรหารอืเกี่ยวกับค าร้องขอในลักษณะนี้กับฝ่ายกฎหมาย และทีมรฐักิจสัมพันธ์ หรอืทีมส่ือสารองค์กร เพ่ือให้บรษิัท

พิจารณาอนุมัติการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว 
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การบัญชีให้ถูกต้อง และการป้องกันการฟอกเงนิ 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

เพ่ือให้บรรลุหน้าที่ของเราที่มีต่อผู้ถือหุ้น จะต้องมีการรายงานข้อมูลทางการเงินทั้งหมดในระบบบัญชีของบริษัทอย่าง

ถูกต้อง นั่นหมายความว่า ต้องมีการบันทึกข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายอย่างถูกต้องและถูกเวลา  

ไม่ว่าจะเป็น ในห้องเก็บเงิน และในแผนกต่างๆ ในส านักงานใหญ่ เราต้องมีความซื่อสัตย์และกระท าด้วยความสุจริตในการ

บันทึก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือไม่ก็ตาม กฎการรายงานข้อมูลทางการเงินมีความเข้มงวดขึ้นและจ าเป็นต้อง

ปฏิบัติตาม รวมถึงนโยบายการรายงานภายในของเราเองด้วย และเรายังต้องระวังตัวอยู่เสมอถึงโอกาสที่เป็นไปได้ที่

ผู้กระท าความผิดอาจพยายามที่จะใช้ธุรกิจของเรา ในการเคล่ือนย้ายเงินที่ได้จากการกระท าความผิดเข้ามาสู่ในระบบ

การเงินที่ถูกต้อง หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “การฟอกเงิน” ซ่ึงจะมีบทลงโทษที่รุนแรงทั้งต่อบริษัทและบุคคลที่เข้าไป

เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรอืการกระท าความผิดทางด้านการเงินอื่นๆ 

ส่ิงนี้มีความหมายส าหรบัฉันอย่างไร 

• ถ้าคุณมีหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึกรายรบัและรายจ่าย คุณต้องค านึงถึงนโยบายว่าด้วยการบัญชี และการปรบัใช้กับงาน

ของคุณ 

• ต้องส่งข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และเกีย่วข้องกับช่วงเวลาในการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเท่านั้น 

• เก็บบันทึกข้อมูลที่เหมาะสม รวมถึงใบแจ้งหนี้และใบเสรจ็ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลทางการเงิน 

• ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการเดินทางและค่าใช้จ่าย และด าเนินการให้พนักงานในฝ่ายปฏิบัติ

เช่นเดียวกนั 

• ท างานใกล้ชิดกับฝ่ายการเงินของคุณ และขอค าแนะน าหากไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีบันทึกรายรบัและรายจ่าย 

• ร่วมมือกับผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกของเรา โดยให้ข้อมูลและเอกสารที่จ าเป็นแก่ผู้ตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบ

บัญชีของเรา 

• รายงานหัวหน้างานของคุณ ผู้อ านวยการความมั่นคงและความปลอดภัย ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน หรือใช้สายตรง

โปร่งใสที่เป็นความลับ ถ้าคุณมีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อว่ามีการบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จโดยพนักงานคน

อื่น หรอืมีการยักยอกเงิน 

• ถ้าคุณมีหน้าที่ในการจัดการเงินของลูกค้า คุณต้องผ่านการอบรมเพ่ือการรูถ้ึงการต่อต้านการฟอกเงินอย่างสม ่าเสมอ 

เพ่ือให้มีความรูแ้ละความตระหนักในเรือ่งการต่อต้านการฟอกเงินอยู่เสมอ 

• ระมัดระวังความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงการจัดการต่าง ๆ ของผู้จัดหาสินค้า เช่น ผู้จัดหาสินค้าโยกย้าย

บัญชีธนาคารของตนเองไปยังประเทศที่เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นดินแดนปลอดภาษี หรือเก็บภาษีในอัตราที่ต ่ามาก นี่เป็น

ความเส่ียงที่อาจมีความผิด 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากท่ีใด 

• นโยบายว่าด้วยการบัญชี 

• ฝ่ายการเงิน  

• ฝ่ายความมั่นคงและความปลอดภัย  

• ฝ่ายกฎหมาย 
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ตัวอย่าง 

Q ฉันมาท างานแทนเพ่ือนของฉันซ่ึงมีหน้าที่บันทึกของเสียส าหรบัรา้นค้าของเรา ฉันสังเกตเห็นวา่ ตัวเลขที่ฉันบันทึก

ต ่ากวา่ปกติมาก สิ่งนี้คือปญัหาหรอืไม่  

A มีหลายเหตุผลที่ท าไมมูลค่าของเสียจึงต่างออกไป ถ้าคุณมีข้อกังวลว่า ข้อมูลอาจไม่ได้ถูกบันทึกให้เป็นไปตามนโยบายหรอื

ตามขั้นตอน ขอให้ปรกึษากับหัวหน้างานในอันดับแรกหรอืติดต่อไปยังสายตรงโปร่งใส 

 

Q ลูกค้าประจ ารายหนึ่งเพ่ิงจะเข้ามาช าระเงนิค่าสินค้าด้วยเงนิสดเป็นจ านวนมากผิดปกติ ฉันจ าเป็นต้องกังวล

เกี่ยวกับเรือ่งนี้หรอืไม่ 

A ใช่ นี่อาจเป็นความเส่ียงที่อาจมีความผิดปกติบางประการที่คุณต้องระวัง คุณควรแจ้งให้หัวหน้าของคุณทราบ 

 

Q ฉันก าลังวางแผนจดัท ารายการส่งเสรมิการขายส าหรบัเดือนตุลาคมอยู่ และผู้จดัหาสินค้าได้เตรยีมเงนิทุนไว้ให้ 50 

ล้านบาท ฉันสามารถบันทึกรายได้เป็นของเดือนก่อนหน้านี้ได้หรอืไม่ ในเมื่อในที่สุดแล้วก็จะต้องมีรายการส่งเสรมิการ

ขายนี้อยู่ดี  

A ไม่ได้ ตามแนวทางปฏิบัติทางบัญชีปกติ รายได้ต้องถูกบันทึกในรอบบัญชีที่กิจกรรมนั้นเกิดขึ้น ดังนั้น ต้องบันทึกในเดือน

ตุลาคมเท่านั้น 

 

Q บรษิัทที่เราอาจเลือกเป็นผุ้จัดหาสินค้ารายหนึ่งปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอยีดส่วนบุคคลของเจา้ของบรษิัทโดยอา้ง

วา่เป็นข้อมูลความลับจากการตรวจเช็คประวตัิ เราทราบวา่บรษิัทแห่งนี้เป็นของคณะบุคคลที่อยู่นอกเขตอ านาจศาล 

ฉันควรท าอย่างไรดี   

A กรณีดังกล่าวเป็นความเส่ียงที่อาจมีความผิดประการหนึ่ง คุณจะต้องขอค าแนะน าและแนวทางปฏิบัติจากฝ่ายกฎหมาย 

โครงสรา้งการเป็นผู้รบัผลประโยชน์ที่แท้จรงิของบรษิัทที่ซับซ้อนเป็นวิธีการหนึ่งในการอ าพรางแหล่งที่มาของรายได้ และอาจ

น ามาใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน 
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การรกัษาความปลอดภัยในข้อมูลของเรา 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

ข้อมูลเป็นปัจจัยหลักในการประสบความส าเร็จของเรา การสามารถในการส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ท าให้เรา

ส่งสินค้าไปยังสโตรไ์ด้ทันเวลา วิเคราะห์และตอบสนองต่อข้อมูลการขายและเก็บข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันด้วยข้อมูลการส่ง

ของของพวกเขา  

เป็นส่ิงส าคัญที่เราต้องใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง ไม่ท าให้ข้อมูลสูญหายหรือหลุดไปถึงผู้อ่ืน เพราะข้อมูลของบริษัทอาจมี

มูลค่าต่อผู้ก่ออาชญากรรมทั้งหลาย พนักงานทุกคนต้องเข้าถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์และข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงเมื่อใดก็ตามที่มีการเข้าถึงข้อมูลโดยอุปกรณ์ส่วนบุคคล หรอืเมื่อเชื่อมต่อโครงข่ายสาธารณะ 

ส่ิงนี้มีความหมายกับฉันอย่างไร  

การเก็บรกัษาข้อมูลให้ปลอดภัย 

• ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากอยู่เสมอ คุณอาจใช้ค าส่ีค าที่ไม่มีความหมายเกี่ยวข้องตามพจนานุกรมเพ่ือสร้างรหัสผ่าน

ของคุณ ควรเลือกค าที่จดจ าได้ง่ายส าหรบัคุณแต่คาดเดาได้ยากส าหรบัผู้อื่น 

• ไม่บอกข้อมูลส าคัญให้ผู้อื่นทราบ เช่น รหัสผ่าน รหัสประจ าตัว (PINs) หรอืรายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร 

• เก็บข้อมูลที่ใช้อยู่ให้สามารถจัดการระบุได้และเข้าถึงได้ 

• ค านึงถึงและเคารพในข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการเก็บรกัษาหรอืการท าลายข้อมูลทิ้ง 

• ไม่ใช้อีเมล์ส่วนตัวกับเรื่องงาน 

• ใช้พ้ืนที่เก็บข้อมูล OneDrive ที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ในกรณีที่ต้องการใช้เอกสารร่วมกับผุ้อื่น เพ่ือให้บริษัทสามารถ

ระบุชื่อผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 

• ไม่ใช้เว็บไซต์สาธารณะหรอืที่ไม่ได้รบัการอนุมัติจากบริษัทในการส่งเอกสาร เช่น Dropbox, google drive 

• จัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวทางการค้าด้วยความระมัดระวัง ปกป้องการจัดเก็บ ท าลายข้อมูลดังกล่าว

ด้วยความปลอดภัย และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่มีวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัยในการด าเนินการเปิดเผย

ข้อมูล 

• เพ่ือนพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

สารสนเทศ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณผ่านการอบรมภาคบังคับทุกหัวข้อที่จ าเป็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

• แจ้งเรื่องร้องเรียนในทันทีที่คุณสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยด้านข้อมูล โดยปฏิบัติตามแนวทางในระบบดูแล

ความเป็นส่วนตัว (Privacy Portal) หรอืติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบรษิัท 

การใช้อุปกรณ์ระบบสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวก 

• ไม่ใช้คอมพิวเตอรห์รืออุปกรณ์สารสนเทศของบรษิัท ระบบสารสนเทศ หรอืเครอืข่ายสารสนเทศของบรษิัท ในการสร้าง 

ใช้ หรือเผยแพร่เอกสารใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความแบ่งแยก หรือมีความรุนแรง หรือขัดต่อนโยบายอื่น ๆ ของ

บรษิัท 

• มองหาสัญญาณของการได้รบัมัลแวร ์ได้แก่กรณีที่คอมพิวเตอร์ท างานได้ช้าลง เครอืข่ายไม่สามารถใช้การได้บ่อยครั้ง 

หรอืมีการแจ้งเตือนถึงพฤติการณ์ไม่ปกติ 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากท่ีใด  

• นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

• ฝ่ายดูแลป้องกันข้อมูล 

 

 

 



 

 50   

 

ตัวอย่าง 

Q ฉันได้รบัอเีมลที่มีลิงก์ซ่ึงฉันคิดวา่น่าจะมีไวรสั ฉันควรท าอย่างไร หากฉันคลิกเข้าไปที่ลิงก์นัน้โดยบังเอญิ ฉันควรจะ

ท าอย่างไร  

A คุณควรเปิดอีเมลที่มาจากแหล่งที่รูจ้ัก และอย่าคลิกเข้าไปในลิงก์หรอืเปิดเอกสารแนบที่ไม่คุ้นเคยหรือน่าสงสัย ถ้าคุณคิดว่า

เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรสั โปรดติดต่อทีมรกัษาความปลอดภัยข้อมูล ที่เปิดท าการ 24 ช่ัวโมงโดยทันที โดยอีเมลไปยัง ฝ่าย 

Information Security กรณีหากคุณกังวลว่าอาจได้รบัอีเมลหลอกลวง โปรดติดต่อฝ่ายงานดังกล่าว ทันทีและท าการลบ

อีเมลดังกล่าว 

 

Q ฉันได้รบัโทรศัพท์จากใครคนหนึ่งที่อา้งวา่เป็นพนักงานที่ท างานอยู่ที่บ้าน เขาขอรอ้งให้ฉันส่งไฟล์หลายไฟล์ไปยัง

อเีมลส่วนตัวของเขา ฉันท าเช่นนัน้ได้หรอืไม่  

A ไม่ได้ คุณไม่ควรส่งข้อมูลใดๆ ไปยังอีเมลนอกบริษัทเนื่องจากอาจไม่ปลอดภัย ข้อมูลของบรษิัทมีมูลค่าและคุณจะต้องดูแล

ปกป้องข้อมูลดังกล่าว รวมถึงจะต้องพิจารณาให้ถ่ีถ้วนก่อนส่งข้อมูลดังกล่าว เพ่ือป้องกันการโจรกรรมข้อมูลหรือการเปิดเผย

ข้อมูลไปยังบุคคลที่ไม่มีอ านาจ ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว คุณจะต้องใส่รหัสผ่านเพ่ือปกป้องการเข้าถึงไฟล์

ดังกล่าว  

 

Q ตอนที่ฉันเรง่รบีที่จะกลับบ้าน ฉันได้ลืมทิ้งแลปท็อปไวบ้นรถไฟ และหามันไม่เจอ ฉันควรท าอย่างไร   

A คุณต้องแจ้งการสูญหายนั้นต่อหัวหน้างานของคุณและลงบันทึกใน ระบบที่เกี่ยวข้องของฝ่าย IT 

 

Q ฉันจะท าลายข้อมูลที่เป็นความลับหรอืที่มีความออ่นไหวต่อธุรกิจอย่างไร   

A ท าลายโดยการใช้เครื่องย่อยกระดาษ หรอืทิ้งลงในถังขยะที่จัดไว้โดยเฉพาะ 

 

Q กรณีที่ฉันได้รบัโทรศัพท์ดังนี้ ฉันควรตอบกลับวา่อย่างไร “สวสัดีครบั ผมชื่อพอลจาก IT helpdesk คอมพิวเตอร์

ของคุณก าลังติดไวรสั และเราต้องท าการแก้ไขโดยด่วน คุณช่วยยืนยันที่อยู่อเีมล รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณ 

เพ่ือให้ผมท าการแก้ไขจากทางไกลได้ 

A คุณไม่ควรบอกรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลอื่น แม้แต่ IT Help desk นอกจากนั้นก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลต่อบุคคลอ่ืน ควร

ตรวจสอบบุคคลที่ขอข้อมูลจากคุณ คุณควรตระหนักถึง “social engineering attacks” เนื่องจากแฮ็กเกอรม์ีหลากหลาย

วิธีในการหลอกลวงเพ่ือให้ได้ข้อมูลของคุณ โดยวิธีการที่พวกเขาใช้ได้แก่ การโทรศัพท์พูดคุยแบบตัวต่อตัว หรอืวิธีการทางอี

เล็กทรอนิคส์ (เช่น อีเมล การส่งข้อความ) เป็นต้น 
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การส่ือสารภายนอกองค์กร และการใช้ส่ือสังคม 

ท าไมเรือ่งนี้จงึมีความส าคัญ 

ในฐานะที่เป็นบริษัทค้าปลีกที่มีช่องทางจ าหน่ายหลายช่องทาง เราได้ประโยชน์และโอกาสมากมายจากอินเตอร์เน็ตในธุรกิจ

ของเรา การใช้โครงข่ายทางสังคมและชุมชนออนไลน์ได้ให้ประโยชน์แก่เราอย่างมากทั้งในทางส่วนตัวและในทางธุรกิจที่จะ

ส่ือสารถึงส่ิงที่เราก าลังท าอยู่ ไม่ว่าต่อพนักงาน ลูกค้า หรอืผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ 

ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่ือและคู่แข่งของเรามีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเราทางอินเตอร์เน็ต

อย่างสม ่าเสมอ หากมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดหรือไม่ถูกต้องต่อสาธารณะ ชื่อเสียงของเราอาจถูกท าลายได้ รวมถึงความ

ไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อเรา การเผยแพรข่้อมูลที่ไม่ถูกต้องยังอาจท าให้ตราสินค้าของเราและเพ่ือนพนักงานมีความเส่ียงต่อการ

ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

ส่ิงนี้มีความหมายกับฉันอย่างไร  

ในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัท คุณถือเป็นตัวแทนของบริษัท ดังนั้น เมื่อคุณต้องพูดถึงบริษัท ควรใช้สามัญส านึก

อยู่ตลอดเวลา และไม่กล่าวค าพูดหรือโพสต์แสดงความคิดเห็น รูปภาพ หรือลิงก์ที่ไม่ถูกต้องหรือมีความรุนแรง คุณควร

ส่ือสารด้วยความให้เกียรติ และเป็นการวิจารณ์สถานที่ท างานและเพ่ือนร่วมงานในเชิงบวก โปรดจ าไว้ว่าการพูดในที่

สาธารณะ การสัมมนา การสัมภาษณ์นักข่าว หรอืการโพสต์ข้อความลงในส่ือสังคมออนไลน์ อาจท าให้เกิดความเส่ือมเสียแก่

บรษิัทและสรา้งผลกระทบในเชิงลบให้สภาพแวดล้อมในการท างานของคุณอีกด้วย 

นโยบายในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของเราได้ก าหนดวิธีปฏิบัติในการส่ือสารทางออนไลน์ โดยครอบคลุมถึงแนวทางหลักๆ 4 

แนวทางดังนี้ 

1. แสดงตัวตนจริง – ด ารงคุณค่าของธุรกิจของเราและแสดงตัวตนที่แท้จริง ระบุตัวตนของคุณในฐานะที่เป็นพนักงาน

ของบรษิัทและโปรดระบุในข้อมูลส่วนตัวของคุณว่า “ความเห็นทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัว” อย่าใช้ช่ือปลอมหรอืท าให้

คนอื่นเข้าใจผิดในความเกี่ยวข้องของคุณกับบริษัท 

2. ขอให้ระวัง – จ าไว้ว่า ทุกส่ิงที่คุณลงในอินเตอร์เน็ตเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และระลึกไว้เสมอว่า ส่ือและคู่แข่ง

ก าลังเฝ้าดูอยู่ 

3. คิด – รับผิดชอบต่อเนื้อหาของส่ิงที่คุณระบุ ข้อมูลของคุณที่ได้ลงไว้จะต้องถูกต้อง และไม่ท าให้เกิดการเข้าใจผิด หรือ

ท าให้เกิดความเสียหาย และจงระวังที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบรษิัท 

4. รับรู้ – เคารพในลิขสิทธ์ิ และระบุเจ้าของลิขสิทธ์ิในเวลาที่เหมาะสม อย่าลงข้อความ ภาพ หรือวีดีโอที่สร้างสรรค์โดย

บุคคลอื่นโดยไม่ระบุเจ้าของลิขสิทธ์ิ ห้ามลงวีดิโอที่บันทึกด้วยกล้องวงจรปิดหรือโทรศัพท์มือถือของคุณแก่ผู้ส่ือข่าว 

โดยไม่สอบถามความเหมาะสมจากฝ่ายส่ือสารองค์กร และฝ่ายกฎหมายโดยเด็ดขาด 
 

การจดัการกับผู้ส่ือข่าว 

ไม่ว่าค าถามของผู้ส่ือข่าวจะเก่ียวข้องกับเรื่องราวในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติก็ตาม คุณจะต้องส่ง

ค าถามเหล่านั้นให้ฝ่ายส่ือสารองค์กรของบริษัทเสมอ พวกเขาจะสามารถให้ค าตอบ ประสานงานเก่ียวกับการขอบันทึกภาพ

ต่าง ๆ การบันทึกเสียงกรณีออกอากาศผ่านส่ือวิทยุ เพ่ือช่วยให้คุณไม่ท าผิดกฎหมาย และช่วยให้บริษัทสามารถส่ือสาร

ข่าวสารต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กรได้อย่างสม ่าเสมอและทันต่อเหตุการณ์ 

ฉันจะหาข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากท่ีใด 

• นโยบายส่ือสังคมออนไลน์ 

• ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

• คู่มือการท าค ารอ้งเพ่ือตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลจากกล้องนิรภัย 

• ฝ่ายส่ือสารมวลชน 
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ตัวอย่าง 

Q ฉันเคยเห็นตัวอย่างของเพ่ือนคนหนึ่งที่ส่งข้อความไม่เหมาะสมลงในสื่อสังคมออนไลน์ ฉันควรท าอย่างไร  

A ตรวจสอบว่าส่ิงที่คุณเห็นขัดกับแนวปฏิบัติในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์หรอืไม่ ความเห็นที่ส่งไปในโลกออนไลน์ก็เช่นเดียวกับใน

โลกที่แท้จริงที่จะต้องสะท้อนคุณค่าของเรา ถ้าคุณมีความกังวล โปรดปรกึษากับหัวหน้างานของคุณ หรือติดต่อฝ่ายส่ือสาร

องค์กร 

 

Q ฉันเห็นบทความ ความเห็นในทวติเตอรแ์ละเฟสบุ๊ค จ านวนมากที่น่าสนใจเกี่ยวกับบรษิัท ฉันสามารถลงบทความหรอื

ความเห็นจากภายนอกเหล่านี้ และส่งให้กับเพ่ือนๆ และญาติๆ ของฉันได้หรอืไม่   

A สามารถท าได้ถ้าบทความนั้นเป็นไปในเชิงบวก แต่ขอให้ค านึงว่าข้อมูลดังกล่าวเหมาะสมที่จะส่งต่อหรอืแค่ใช้เป็นการภายใน 

ควรพิจารณาด้วยว่าข่าวสารนั้นเป็น “ข่าวปลอม” หรอืไม่ ควรส่งต่อเฉพาะข้อมูลที่ต้ังใจจะส่ือสารต่อสาธารณะทั่วไปเท่านั้น 

อย่าลืมกฎทองที่ว่าควรส่งข้อมูลที่เป็นเชิงบวกเท่านั้น 

 

Q ฉันเป็นผู้ดูแลเวบ็ไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ ของบรษิัท เช่น เฟสบุ๊ค ทวติเตอร์ ดังนัน้ ฉันสามารถเผยแพรข้่อมูลสถิติ 

และตัวเลขต่าง ๆ ของบรษิัทได้หรอืไม่ 

A ได้ แต่โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลสถิติและตัวเลขเหล่านั้นถูกต้องและถูกเปิดเผยต่อสาธารณะอยู่ก่อนแล้ว เว็บไซต์ของบรษิัท 

จะมีข้อมูลต่างๆ ของบรษิัทที่ได้รับการเปิดเผยล่าสุด ซ่ึงรวมถึงข้อมูลการเงินและโครงการช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ของเรา ถ้า

สามารถท าได้ควรใส่ลิงก์ที่เก่ียวข้องซ่ึงเช่ือมโยงกับหน้าจอนั้นๆ ของเว็บไซต์ด้วย ไม่ส่งต่อข้อมูลตัวเลขการขายที่นอกเหนือไป 

จากที่อยู่ในเวบ็ไซต์ของเรา 

 

Q หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้โทรศัพท์มา เพราะเขาต้องการเขียนบทความเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนกับใบอนุญาต

เกี่ยวกับเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ใหม่ของเรา จะเป็นอะไรหรอืไม่ถ้าจะพูดคุยเรือ่งนี้กับเขา 

A คุณควรให้เขาติดต่อผ่านฝ่ายส่ือสารองค์กรเพ่ือตกลงว่าผู้ใดจะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในเรือ่งดังกล่าว 

 

Q ฉันได้รบัเชิญให้พูดเกี่ยวกับบรษิัทต่อสาธารณะ ฉันสามารถตอบรบัค าเชิญได้หรอืไม่ 

A ก่อนจะตอบรับค าเชิญในทุกครัง้ คุณควรหารอืกับหัวหน้างานของคุณก่อน จากนั้นจึงติดต่อฝ่ายส่ือสารองค์กร พวกเขาจะ

ได้ให้ค าแนะน าแก่คุณเกี่ยวกับการส่ือสารข้อความที่เหมาะสมไปยังกลุ่มผู้ฟัง เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงต่อการเสียชื่อเสียงของ

บรษัิท การเชิญทุกครั้งควรมีประโยชน์ต่อบรษัิท นอกจากนั้น การน าเสนอของคุณจะต้องไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่เป็นความลับทาง

การค้าหรอืมีความเส่ียงเรือ่งความปลอดภัยทางการค้า ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ด้วย 
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ภาคผนวก 

บรษิัท เอก-ชัย ดีสทรบิิวชัน่ ซิสเทม จ ากัด  

แนวปฏิบัติทางการค้าและนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขันทางการค้า 

 

 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด (“บริษัทฯ”)  มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามหลัก

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคัญของการ

ด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าและลูกค้า ตลอดจนการปฏิบัติทางการค้าที่สร้างคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคมโดยรวม 

จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติทางการค้าและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าฉบับนี้ขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติทางการค้าที่ดีตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่สินค้าอุปโภคบรโิภค  

 

1. การรวมธุรกิจ การรวมธุรกิจใด ๆ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 และประกาศ

คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

2. การไม่ใช้อ านาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาดใช้อ านาจเหนือตลาด

อย่างไม่เป็นธรรมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ในลักษณะดังต่อไปนี้  

2.1 ห้ามก าหนดราคาซื้อหรอืขายสินค้าหรือบรกิารในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม เช่น 

2.1.1 การต้ังราคาเพ่ือก าจัดคู่แข่งขัน (Predatory Pricing) เช่น ต้ังราคาสินค้าในระดับต ่ากว่าต้นทุนแปรผัน

เฉล่ียโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

2.1.2 การก าหนดราคาสูงอย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (Excessive Pricing) 

2.1.3 การก าหนดราคาซื้อสินค้าหรือบริการให้คู่ค้าโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(Price Discrimination) 

2.1.4 การก าหนดราคาขายสินค้าหรือบริการที่เป็นวัตถุดิบให้คู่ค้าหรือคู่แข่งขันในตลาดสินค้าหรือบริการต้นน ้า

หรอืปลายน ้าในราคาที่สูงอย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (Margin Squeeze) 

2.2 ห้ามก าหนดเง่ือนไขในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมต่อคู่ค้า โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เช่น การก าหนดเง่ือนไขในลักษณะที่

ไม่เป็นธรรมให้ผู้ประกอบธุรกิจอื่นซึ่งเป็นคู่ค้าของตนต้องจ ากัดการบริการ การผลิต การซื้อ หรือการจ าหน่าย

สินค้า หรือต้องจ ากัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือขายสินค้า การได้รับหรือให้บริการ หรือในการจัดหาสินเชื่อจากผู้

ประกอบธุรกิจอื่น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

2.3 ห้ามกระท าการใด ๆ เพ่ือลดปรมิาณสินค้าหรือบรกิารให้ต ่ากว่าความต้องการของตลาด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

เช่น การระงับ ลด หรอืจ ากัดการบรกิาร การผลิต การซื้อ การจ าหน่าย การส่งมอบ การน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพ่ือลดปรมิาณให้ต ่ากว่าความต้องการของตลาด 

2.4 ห้ามแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 

3. การไม่กระท าการตกลงรว่มกันเพ่ือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการผูกขาด หรอืลดการแข่งขัน หรอืจ ากัดการแข่งขัน 

ในลักษณะดังต่อไปนี้  

3.1 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นคู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน กระท าการร่วมกันในลักษณะที่ส่งผลกระทบ ต่อการ

แข่งขันอย่างรา้ยแรง (Hardcore Cartel) เช่น 

3.1.1 รว่มกันก าหนดราคาซื้อหรือราคาขายหรือเง่ือนไขทางการค้าที่มีผลต่อราคา (Price fixing)  

3.1.2 รว่มกันจ ากัดปรมิาณของสินค้าหรอืบรกิาร (Quantity limitation)  

3.1.3 รว่มกันก าหนดข้อตกลงหรอืเง่ือนไขในลักษณะสมรูก้ันในการประมูลหรอืประกวดราคา (Bid Rigging) 

3.1.4 รว่มกันก าหนดแบ่งท้องที่ที่จะจ าหน่ายหรือก าหนดผู้ซื้อหรือผู้ขาย (Market allocation) 
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3.2 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระท าการรว่มกันที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน (Non-Hardcore Cartel) เช่น 

3.2.1 ร่วมกันก าหนดราคาซื้อหรือราคาขายหรือเง่ือนไขทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่คู่แข่งในตลาด

เดียวกัน 

3.2.2 รว่มกันลดคุณภาพของสินค้าหรอืบรกิารให้ต ่ากว่าที่เคยจ าหน่ายหรอืให้บรกิาร 

3.2.3 ร่วมกันก าหนดเง่ือนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือการจ าหน่ายสินค้าหรือการบริการเพ่ือให้ปฏิบัติ

ตามที่ตกลงกัน 

ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่กฎหมายหรือกฎระเบียบของทางราชการจะยกเว้นหรือก าหนดไว้ เช่น การกระท าระหว่างผู้

ประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออ านาจส่ังการ หรือการกระท าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

พัฒนาการผลิต การจัดจ าหน่ายสินค้าและการส่งเสรมิให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคนิคหรอืเศรษฐกิจ  

 

4. การไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจอืน่ ในลักษณะดังต่อไปนี้  

4.1 ห้ามกีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม เช่น  

4.1.1 การก าหนดราคาในการซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการสูงเกินสมควร หรือต ่ากว่าทุน หรือก าหนดราคาที่

แตกต่างกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

4.1.2 การไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นซื้อหรอืขายสินค้าหรอืให้บรกิารหรอืได้รบับรกิารโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

4.1.3 การแทรกแซงการท าธุรกรรมหรือการบริหารงานภายในของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร 

4.2 ห้ามใช้อ านาจตลาดหรอือ านาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เช่น  

4.2.1 การก าหนดเง่ือนไขทางการค้าอันไม่เป็นธรรมที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยเอื้อประโยชน์ให้คู่ค้าบางรายเป็น

การเฉพาะโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

4.2.2 การก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นยอมรับข้อก าหนดบางประการที่แตกต่างจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญา

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

4.2.3 การกระท าอื่นที่มีลักษณะเป็นการใช้อ านาจตลาดหรืออ านาจต่อรองที่เหนือกว่าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

4.3 ห้ามก าหนดเง่ือนไขทางการค้าอันเป็นการจ ากัดหรอืขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมโดยไม่มี

เหตุผลอันสมควร เช่น 

4.3.1 การเลือกปฏิบัติโดยเอื้อประโยชน์ให้คู่ค้าบางรายเป็นการเฉพาะโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

4.3.2 การให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนซ้ือสินค้าหรือบริการจากตนหรือจากผู้ประกอบธุรกิจอีกรายหนึ่งทั้งหมด

หรือบางส่วนหากผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนนั้นจะซ้ือสินค้าหรือบริการที่ต้องการจากตนโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร 

 

5. การปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมระหวา่งผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิตหรอืผู้จ าหน่าย 

5.1 การปฏิบัติทางการค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย ให้ยึดหลักการประกอบธุรกิจ

ที่เสรแีละเป็นธรรม  

5.2 ห้ามกระท าการซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระท าอันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายอย่างไม่เป็น

ธรรมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เช่น 

5.2.1 การก าหนดเง่ือนไขทางการค้าอันไม่เป็นธรรมที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

5.2.2 การก าหนดเง่ือนไขทางการค้าอันไม่เป็นธรรมที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยเอื้อประโยชน์ให้คู่ค้าบางรายเป็น

การเฉพาะโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

5.2.3 การก าหนดเง่ือนไขทางการค้าอันไม่เป็นธรรม หรือห้ามมิให้คู่ค้าด าเนินธุรกิจ หรือท าการค้ากับคู่แข่งของ

ตนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

5.2.4 การก าหนดราคาที่ไม่เป็นธรรม โดยการก าหนดราคารับซื้อหรือกดราคารับซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย

สินค้าหรอืผู้ให้บรกิารต ่ากว่าราคารบัซื้อปกติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

5.2.5 การเรียกรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม โดยบังคับผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินค้า หรือผู้ให้บริการให้

จ่ายผลประโยชน์บางอย่างสูงเกินกว่าที่ก าหนดอย่างไม่มีเหตุผล เมื่อค านึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ผลิตหรอืผู้ 
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จ าหน่ายสินค้า หรอืผู้ให้บรกิารจะได้รบัตอบแทน เช่น ค่าธรรมเนียมการวางสินค้าพิเศษสูงเกินสมควรอย่าง

ไม่เป็นธรรม 

5.2.6 การคืนสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนซ่ึงซ้ือจากผู้ผลิตหรอืผู้จ าหน่ายสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร รวมถึงกระท าในลักษณะที่เทียบเท่ากับการคืนสินค้า เช่น การเปลี่ยนสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาฝาก

ขายซึ่งเสมือนหนึ่งเป็นการคืนสินค้า  

5.2.7 การบังคับให้ใช้หรือก าหนดเง่ือนไขในสัญญาฝากขายที่ไม่ เป็นธรรม อันท าให้ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินค้า

เสียเปรยีบอย่างมากจากประเพณีการค้าปกติทั่วไปในการฝากขายสินค้า  

5.2.8 การปฏิเสธการรับสินค้าที่ส่ังซ้ือหรือผลิตพิเศษเป็นการเฉพาะ (Private Brand) หรือเป็นตราเฉพาะของ

บรษิัทฯ (House Brand/ Own Brand) อย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

5.2.9 การบังคับให้ผู้ผลิตหรอืผู้จ าหน่ายสินค้าหรอืผู้ให้บรกิารซื้อหรอืให้จ่ายค่าบรกิาร (Coercion to Purchase) 

เพ่ือผลประโยชน์ของบรษัิทฯ อันเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายหรอืต้นทุนแก่ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินค้า หรอืผู้

ให้บรกิารโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

5.2.10 การลดปริมาณการส่ังซ้ือสินค้า หยุดหรือไม่ท าการประกอบธุรกิจด้วย เพียงเพราะผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย

สินค้าปฏิเสธเง่ือนไขข้อตกลงที่บริษัทฯ ก าหนด หรือกรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินค้ าได้ร้องเรียนหรือ

เตรยีมรอ้งเรยีนเกี่ยวกับพฤติกรรมของบรษิัทฯ ต่อหน่วยงานของรฐั โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  

5.2.11 การน าข้อมูลลับหรือความลับทางการค้า หรือเทคโนโลยีของคู่ค้า ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าโดย

ไม่ได้อนุญาตจากคู่ค้าไปใช้เพ่ือผลิตสินค้าตราของตนเอง (House Brand/ Own Brand) แล้วน ามาวาง

จ าหน่ายแข่งขันกับสินค้าตราปกติ  

 

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในส่วนที่ 1 นี้ เป็นไปตามเง่ือนไขค าส่ังคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ 93/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2563 เกี่ยวกับการอนุญาตให้รวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด และบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 

 

ส่วนที่ 2 นโยบายที่จะด าเนินธุรกิจตามระบบเศรษฐกิจแบบแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ตลอดจนการปฏิบัติทาง

การค้าที่สรา้งคุณประโยชน์ต่อผู้บรโิภคและสังคมโดยรวม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 2.1 แนวปฏิบัติทางการค้าที่ดีที่สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรแีละเป็นธรรม 

1. บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 

Medium Enterprise: SME) ซึ่งเป็นคู่ค้าของบรษิัทฯ ดังนี้  

1.1 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะท าการส่งเสริมหรือมีส่วนร่วมในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้

ประกอบธุรกิจ SME ที่เป็นคู่ค้าของบรษัิทฯ ที่ความพรอ้มและศักยภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

1.2 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะท าการส่งเสริมการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่เป็นคู่ค้าของ บริษัทฯ ที่มี

ความพรอ้มและศักยภาพผ่านช่องทางของบรษิัทฯ ที่มีความเหมาะสม 

2. บรษิัทฯ มีแนวทางปฏิบัติในการรกัษาข้อมูลความลับ 

บรษิัทฯ จะท าการรกัษาข้อมูลความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า คู่แข่ง และผู้บรโิภค ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 

ส่วนที่ 2.2 แนวปฏิบัติทางการค้าที่ดีที่สรา้งคุณประโยชน์ต่อผู้บรโิภคและสังคมโดยรวม 

บรษัิทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจ โดยเคารพต่อหลักกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน

มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม โดยมีแนวปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้  

1. บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการจัดให้มีช่องทางการจัดจ าหน่ายของบริษัทฯ ที่เหมาะสมส าหรับสินค้าแต่ละประเภทเพ่ือให้

ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย  
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2. บรษิัทฯ จะท าการก าหนดคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของสินค้าตามเหมาะสมให้กับคู่ค้าและผู้ผลิตสินค้าให้กับบริษัทฯ 

เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถท าการจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้รับการรับรองความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานที่

ได้รบัการยอมรบั 

3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพ่ือให้

ลูกค้า มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ  

4. บรษิัทฯ จะท าการรกัษาข้อมูลความลับของลูกค้า และไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เว้น

แต่จะได้รบัความยินยอมจากลูกค้าหรอืเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5. บรษัิทฯ จะมุ่งมั่นใส่ใจในการด าเนินธุรกิจโดยมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

6. บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการด าเนิน

ธุรกิจของบรษิัทฯ 

7. บริษัทฯ จะไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

 

ทั้งนี้ นโยบายในส่วนที่ 2 นี้ เป็นนโยบายที่บรษัิทฯ ก าหนดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่สรา้งผลดีต่อสังคม 

นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 และข้อก าหนดอื่นใด และมิได้เป็นส่วน

หนึ่งของเง่ือนไขค าส่ังคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ 93/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เกี่ยวกับการอนุญาตให้

รวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รเีทล ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด และบรษิัท เทสโก้ สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด   
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ค านิยาม 

 

1. การกระท าที่ไม่เป็นธรรมหรอืไม่มีเหตุผลอันสมควร หมายถึง 

• การกระท านั้นไม่ใช่การด าเนินธุรกิจตามปกติ ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน 

• เง่ือนไขไม่ได้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ได้แจ้งคู่ค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสมตามแนวทางการค้าปกติของ

คู่ค้า 

• การกระท านั้นไม่มีเหตุผลอันชอบธรรมในทางธุรกิจ การตลาดหรอืเศรษฐศาสตร์ 

• ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 

2. ผู้มีอ านาจเหนือตลาด โดยแบ่งลักษณะการพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้ 

• กรณีที่ 1 เป็นผู้ประกอบธุรกิจรายเดียว มีส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผ่านมาของสินค้าหรือบริการหนึ่งต้ังแต่ 50% ขึ้นไป และมี

ยอดเงินขายในปีที่ผ่านมาต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป หรอื 

• กรณีที่ 2 เป็นผู้ประกอบธุรกิจ 3 รายแรกของตลาดสินค้าหรือบริการหนึ่ง มีส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผ่านมารวมกัน 75% 

และมียอดเงินขายในปีที่ผ่านมาต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 

*** แต่ถ้ามีผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่ง มียอดเงินขายในปีที่ผ่านมาต ่ากว่า 1,000 ล้านบาท หรอืมีส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผ่าน

มาไม่ถึง 10% ก็จะได้รบัการยกเว้นไม่เข้าเกณฑ์การเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดในกรณีนี้ 

 

 

 


