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1. เพราะเหตุใดนโยบายนีจ้งึมีความส าคัญ 

ในทางธุรกิจ ช่ือเสียงของบริษัทอาจถูกท าลายลงได้เพียงแค่การถูกกล่าวหาว่าท าการติด

สินบนหรอืทุจรติคอรปัช่ัน ท่านต้องหลีกเลี่ยงของก านัลที่อาจถือเป็นสินบน หรอือาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือท าลายช่ือเสียงของบริษัท การให้ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองแก่

เจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าในประเทศใดเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระท า และการให้ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรอง

เพ่ือเป็นการจูงใจหรอืเป็นการสรา้งความประทับใจต่อเจ้าหน้าที่รัฐในการตัดสินใจใด ๆ นัน้ ต้องห้าม

มิให้กระท าตามนโยบายนี้ 

 

2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย 

นโยบายนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ท่านในฐานะคู่ค้าว่า ของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรอง

ใดที่เหมาะสม และเมื่อใดที่ควรหลีกเลี่ยงการการให้ของก านัล  

 

3. ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายนี้ใช้บังคับกับผู้จัดหาสินค้าและบุคคลภายนอกที่ท างานให้กับเอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 

ซิสเทม “บริษัท” หากไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ อาจส่งผลต่อการยกเลิกสัญญาที่ท ากับผู้จัดหาสินค้า

และบุคคลที่สามนัน้ ๆ  

 

4. อะไรคือของก านัล 

ของก านัลโดยทั่วไปคือของอุปโภคบริโภค (เช่น อาหาร หรือ ไวน์) เครื่องใช้ไฟฟ้า บัตรชม

การแสดงที่ผู้ให้ไม่ได้เข้าร่วมชมการแสดงด้วย หรือสิ่งของมีค่าอื่นๆ นอกจากนี้ บัตรชิงรางวัล การ

บริจาคเพ่ือการกุศล ส่วนลดการบริการ (ตามรายละเอียดด้านล่าง) หรือการใช้สิ่งอ านวยความ

สะดวกในวนัหยุดของบุคคลภายนอก ก็ถือเป็นของก านัลตามนโยบายนี้ด้วยเช่นกัน 

ท่านจะต้องไม่ให้หรือรับของก านัลที่ เป็นเงินสด (หรือมีค่าเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตร

ของขวญั)  

 

5. อะไรคือการเลี้ยงรบัรอง 

การเลี้ยงรบัรอง คือ การที่พนักงานของเราไปรว่มงานกับท่าน (ในฐานะผู้จัดหาให้) เช่น รว่ม

ชมการแข่งขันกีฬา หรือ ร่วมงานการกุศล หรือร่วมชมการแสดงดนตรี โดยผู้ที่ให้การเลี้ยงรับรอง

นัน้ไม่ได้ไปรว่มงานดังกล่าวด้วย ให้ถือว่าการเลี้ยงรบัรองนัน้เป็นของก านัล  

การเลี้ยงรับรองหรือการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การเยี่ยมชมโรงงานของผู้

จ าหน่ายสินค้า ไม่ถือเป็นการเลี้ยงรบัรอง แต่จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มากเกินสมควร  พนักงานของ

เราต้องจะต้องได้รับอนุมัติการเลี้ยงรับรองดังกล่าว หากมีองค์ประกอบการเดินทางหรือที่พักเพ่ือ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ/การเลี้ยงรับรองทั้งคู่ การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจะต้องไม่มีคู่สมรส

หรอืคู่รกัเข้ารว่มไปด้วย 

 



2 

6. หลักเกณฑ์การอนุมัติและการแจง้ 

พนักงานของเราต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานก่อนที่จะรับของก านัลหรือการเลี้ยง

รับรองนั้นและต้องท าการลงทะเบียนของก านัลไว้ การเงื่อนไขการอนุมัติขึ้นอยู่กับมูลค่าของก านัล

หรือการเลี้ยงรับรอง เช่น การเดินทางไปต่างประเทศและที่พักในต่างประเทศนั้น ต้องได้รับอนุมัติ

จากผู้บริการระดับ 5 ก่อนการตกลงรับ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามกฎและเมื่อมูลค่าของรับนั้นไม่

สามารถค านวณได้ง่าย พนักงานอาจจะขอให้ท่านในฐานะคู่ค้าประเมินราคาของของก านัลหรือการ

เลี้ยงรบัรองนัน้ ซึ่งท่านควรรูแ้ละแจ้งมูลค่าของทั้งหมดที่ให้ได้ เช่น บัตรเข้างานควรประกอบไปด้วย

ค่าบัตรและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรอืการเลี้ยงรบัรองก็ให้หมายความรวมถึง ค่าเดินทาง ค่าที่

พัก ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม หรอืของที่ระลึกต่างๆ ที่เกี่ยงข้อง เป็นต้น  

 

7. ความเหมาะสมของของก านัลและการเลี้ยงรบัรอง 

พนักงานของเราต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของของก านัลและการเลี้ยงรับรองเสมอ 

ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณ อย่างไรก็ดี ของก านัลและการเลี้ยงรับรองที่เข้าประเภท

ดังต่อไปนี้ และต้องห้ามตามนโยบายนี้  

ของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรองที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันทางผลประโยชน์ ได้แก่ 

• ของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรองที่ให้โดยหวงัผลตอบแทน  

• ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองที่ผู้ให้เป็นผู้จัดหาสินค้าให้กับเราอยู่หรือก าลังจะเป็นในอนาคต 

และให้ในระหว่างขั้นตอนการยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดหาสินค้า หรือก าลังจะถูกคัดช่ือออกจากการ

เป็นผู้จัดหาสินค้า 

• บรกิารที่ให้เปล่าหรอืมีส่วนลดจากผู้จัดหาสินค้าที่ให้แก่ท่าน โดยพนักงานของเรา 

• ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองที่ให้เพ่ือเป็นการจูงใจพนักงานที่สาขาให้ความช่วยเหลือในการ

สนับสนุนสินค้าของท่านเป็นกรณีพิเศษกว่าสินค้าของคู่แข่งรายอืน่ๆ 

ของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรองที่อาจถือได้ว่าเป็นสินบน ได้แก่ 

• ของก านัลที่เป็นเงินสดหรอืมีค่าเทียบเท่ากับเงินสด 

• ของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรองที่ใหแ้ก่เจ้าหน้าที่รฐัเพ่ือจูงใจในการตัดสินใจ 

หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียกเพ่ิมเติมที่นโยบายว่าด้วยการต่อต้านสินบน (ส าหรบัคู่ค้า)  

ของก านัลที่อาจท าลายช่ือเสียงของเรา ได้แก่ 

• ของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรองที่มีลักษณะลามกอนาจาร หรอืน่ารงัเกียจ  

• การรอ้งขอใหท้่านจัดหาของก านัลจ านวนมากเพ่ือใช้ในกิจกรรมของเรา หรอืการรอ้งขอบัตรชม

การแสดงซึ่งผู้จัดหาสินค้าเป็นผู้สนับสนุน โดยเป็นการให้เปล่า 

ของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรองที่มีลักษณะเกินความเหมาะสม ได้แก่ 

• โดยทั่วไป ของก านัล หรือ การเลี้ยงรับรอง (รวมถึงค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ) ใด ๆ ที่มีมูลค่า

มากกว่า 4,000 บาท เว้นแต่เป็นการให้ที่มีเหตุผลทางธุรกิจที่ชัดเจน  

• ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าไม่เหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงต าแหน่งหน้าที่การงาน

ของพนักงานผู้รบั  
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• ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองจากผู้จัดหาสินค้ารายเดียวที่ให้แก่พนักงานคนเดียวกันหลาย

ครัง้ในระหว่างปีใดๆ 

ท่านควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อกฎหมายท้องถ่ินที่เก่ียวข้องกับการให้หรือรับของก านัล

ตลอดเวลา 

 

8. เจา้หน้าท่ีรฐั 

การให้หรือรับของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองใดก็ตามแก่ (หรือรับจาก) เจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้

ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจน าไปสู่ประเด็นเกี่ยวกับสินบนได้ ของก านัลหรือการเลี้ยง

รับรองที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือท าให้เจ้าหน้าที่รัฐรู้สึก

ประทับใจเป็นสิ่งต้องห้าม หากท่านให้ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองที่ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ (รวมถึง

การเลี้ยงอาหารระหว่างการท างาน) ในขณะที่ท่านท างานในนามของเรา ท่านต้องปรึกษา

ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายก่อนล่วงหน้าการฝ่าฝืนนโยบายนี้อาจมีผลท าให้สัญญาที่ เรามีกับ

บุคคลภายนอกนัน้ต้องถูกยกเลิก 

 

9. การติดต่อ 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อพนักงานที่เก่ียวข้องของบรษัิท 

 

10. การแจง้ข้อกังวลใจ 

หากท่านสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามนโยบายนี้หรืออาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โปรดแจ้งสาย

ตรงโปรง่ใสที่หมายเลขโทรศัพท์ 1800-019099 (สายตรง) 

สายตรงโปร่งใสด าเนินการอย่างอิสระเพ่ือให้ท่านสามารถรายงานเหตุการณ์น่าสงสัยได้

อย่างมั่นใจ โดยที่สายรายงานทุกสายที่เก่ียวข้องกับทั้งเรื่องสินค้าหรือการบริการของบริษัท จะถูก

ส่งไปเพ่ือตรวจทานและด าเนินการในวิธีที่เหมาะสม 

เรามุ่งมั่นที่จะสรา้งความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ที่ได้รบัความเสียหายจากการปฏิเสธการมีส่วนร่วม

ในการติดสินบน หรอืจากการแจ้งข้อสงสัยโดยสุจรติว่ามี หรอือาจมีการกระท าความผิดโดยการติด

สินบน ทั้งนี้ หากท่านรายงานด้วยเจตนาสุจริตและข้อกังวลเป็นเรื่องจริง ผู้จัดหาสินค้าต้องไม่อยู่ใน

ความเสี่ยงจากการถูกแก้แค้นใดๆ ที่เป็นผลมาจากการแจ้งข้อกังวลดังกล่าว 


