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นโยบายการแขง่ขนัทางการคา้ 

(Competition Policy) 

 เนื่องจากบริษัทสลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ต้องปฏิบตัติาม

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งปัจจุบันได้แก ่พระราชบญัญตัิการ

แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 รวมถงึกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะมี

การประกาศใช้เพิ่มเตมิตอ่ไป อีกทั้ง บรษิัทมีอุดมการณ์ที่จะรกัษาไว้ซึง่

การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมในตลาดและในกิจการทีบ่ริษทั

ประกอบธุรกิจ ดงันั้น บริษัทจึงได้ประกาศใช้นโยบายฉบับนี้เพือ่ให้

บุคลากรของบริษัทยึดถือเปน็แนวทางในการปฏิบตัิเพือ่ให้เปน็ตาม

กฎหมาย  

 

1 นยิาม  

 “กรรมการ”         หมายถงึกรรมการของบริษทัและกลุ่ม 

                                        บริษทั  

 “กลุ่มบริษทั” หมายถึงนติิบคุคลที่บริษทัถือหุ้นหรือเปน็

เจ้าของทนุกึง่หนึ่งหรือมากกว่า และมี

อ านาจควบคมุ และรวมถึงบริษทัย่อย  

“การรวมธุรกิจ” หมายถึง การบริษทัรวมกบัผู้ประกอบธุรกิจ

รายอื่น โดยหมายรวมถึง  
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(ก) การรวมโดยมผีลให้สถานะของธุรกิจ

หนึง่คงอยู่และอีกธุรกิจหนึง่ส้ินสุดลง

หรือเกิดเปน็ธุรกิจใหม่ข้ึน  

(ข) การเข้าซื้อสินทรพัย์ทัง้หมดหรือ

บางส่วนของธุรกิจอืน่เพื่อควบคุม

นโยบายการบริหารธุรกิจการ

อ านวยการ  หรือการจัดการตาม

หลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการการแข่งขัน

ทางการค้าประกาศก าหนด 

(ค) การเข้าซื้อหุ้นทัง้หมดหรอืบางส่วน

ของธุรกิจอื่น  ไมว่่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้มเพื่อควบคุมนโยบายการ

บรหิารธุรกิจ  การอ านวยการ  หรอืการ

จัดการตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ

การแข่งขันทางการค้าประกาศก าหนด 

“ข้อตกลงจ ากัดการแข่งขัน” หมายถึง ข้อตกลงเปน็ลายลักษณ์อักษร

หรือโดยวาจาหรือโดยการสมรูด้้วยวิธีการ

อย่างอื่นทีไ่ม่เปน็ลายลักษณ์อกัษรหรอื

วาจา เช่น การส่งสัญญาณในตลาดเพือ่

สมรู้กันจ ากัดการแข่งขัน 

“คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า”  หมายถึง คณะกรรมการการ

แข่งขันทางการค้าตามพระราชบัญญัตกิาร

แช่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 

“คู่ค้า”     หมายถึงผู้จัดหาสินค้าและบรกิารใหก้ับ 

                        กลุ่มบริษทั 
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“บริษทั” หมายถึง บริษทั สลิม คอนเซป็ คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด และกลุ่มบรษิัท  

“บริษทัย่อย” หมายถึงนติิบคุคลที่บริษทัถือหุ้นหรือทนุ

น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของหุ้นหรอืทนุทั้งหมด 

และไม่มีอ านาจควบคุม 

“บุคคคลากรของบริษทั” หมายถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ของ

กลุ่มบริษทั และรวมถงึกรรมการ ผู้บรหิาร 

พนกังานของนติิบุคคลที่บริษทัมีหรือจะมี

นิติสัมพันธ์ด้วย      

“ผู้บริหาร”  หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร 4 

รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารลง

มาและผู้มีต าแหนง่เทียบเท่ารายที่ 4 ทกุ

ราย รวมถงึรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

ฝ่ายการเงนิ 

“ผู้เกี่ยวข้อง”  หมายถึงคู่สมรส บตุร บิดามารดา พีน่้อง/

ญาติสนทิรวมถึงสาม/ีภรรยาโดยพฤตนิยั

ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ

บริษทับริษทัย่อย  

“พนักงาน” หมายถึงพนักงานของบริษัทหรือในกลุม่

บริษทัที่ด ารงต าแหนง่งานที่อยู่ภายใต้

ผู้บรหิารตามโครงสร้างองค์กร 

“ลูกค้า”  หมายถึงบุคคลซึง่รับสินค้าหรือบรกิารจาก

บริษทัไม่ว่าจะม ี ค่าตอบแทนหรือไม ่ 
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“อ านาจควบคมุ”  หมายถึง อ านาจในการช้ีน าการตัดสินใจ

เชิงนโยบายของนติิบคุคล และการแตง่ตั้ง

หรือถอดถอนผู้บรหิารหรอืกรรมการ ไม่ว่า

จะโดยอาศัยฐานข้อตกลง ฐานทาง

กฎหมาย หรือโดยพฤตนิัย 

  

2 ขอบเขตการบงัคบัใช ้ 

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับบริษทั กลุ่มบริษทั การด าเนินงานของ

กลุ่มบริษทัในบริษทัย่อย รวมถึงกรรมการ พนกังาน และบุคลากรและ

ผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบตังิานให้แก่บริษัท กลุม่บริษทั บริษัทย่อย  

นโยบายนีใ้ช้บงัคบัในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตังิาน ไมว่่าจะ

ในหรอืนอกเวลาท างาน และไม่ว่าจะในหรือนอกสถานทีท่ างาน 

บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องจะตอ้งปฏบิตัิตามนโยบายฉบับนี้  

ผู้รับผิดชอบนโยบายนี้มหีน้าที่ด าเนนิการให้บคุลากรของบริษทั

และกลุ่มบริษัทปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี้  

บริษทัต้องไม่ด าเนินการใดๆอันเปน็การจ ากัดหรือลดการแข่งขัน

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและนโยบายฉบบันี ้รวมถงึการกระท าตามข้อ

ต่อไปนี้  

3   การใช้อ านาจเหนือตลาด  

บริษทัต้องไมก่ระการใดๆอนัเปน็การใช้อ านาจเหนือตลาดดงัต่อไปนี้  

3.1 ก าหนดหรอืรกัษาระดบัราคาซื้อหรือขายสินค้าหรือ

ค่าบรกิารอย่างไม่เปน็ธรรม 

3.2 ก าหนดเงื่อนไขในลกัษณะทีไ่ม่เป็นธรรมให้ผูป้ระกอบธุรกิจ

อื่นซึง่เปน็คูค่้าของตนตอ้งจ ากดั 
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การบริการ การผลติ การซื้อ หรือการจ าหน่ายสินค้า หรือต้อง

จ ากัดโอกาสในการเลือกซื้อหรอืขายสินค้า หรอืการไดร้ับหรือ

ใหบ้ริการ  หรือในการจัดหาสินเช่ือจากผู้ประกอบธุรกิจอืน่ 

3.3 ระงบั ลด หรือจ ากัดการบรกิาร การผลติ การซื้อ การ

จ าหน่าย การส่งมอบ การน าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มี

เหตุผลอนัสมควร ท าลายหรอืท าให้เสียหายซึ่งสินค้า ทัง้นี ้เพือ่ลด

ปริมาณใหต้่ํากว่าความตอ้งการของตลาด 

3.4 แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อืน่โดยไม่มีเหตุผลอนั

สมควร 

 

4 การรว่มกนักบัผู้ประกอบธุรกิจในตลาดเดียวกันจ ากัดการแข่งขัน

(horizontal restraints) 

บริษทัต้องไมก่ระท าข้อตกลงใดๆกับผู้ประกอบธุรกิจอืน่ที่แข่งขันใน

ตลาดเดียวกนั กับบริษทัหรือกลุ่มบริษทัดังตอ่ไปนี ้  

4.1 ก าหนดราคาซื้อหรือราคาขายหรือเงื่อนไขทางการค้าใด  ๆ  

ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมที่ส่งผลตอ่ราคาสินค้าหรือบรกิาร 

4.2 จ ากัดปรมิาณของสินค้าหรือบรกิารที่ผู้ประกอบธุรกิจแตล่ะ

รายจะผลิต ซื้อ จ าหน่ายหรอืบริการตามทีต่กลงกัน 

4.3 ก าหนดข้อตกลงหรือเงื่อนไขในลกัษณะสมรู้กันเพื่อให้ฝ่าย

หนึง่ไดร้ับการประมูลหรือประกวดราคาสินค้าหรือบริการ หรอืเพือ่

มิให้ฝ่ายหนึง่เข้าแข่งขันราคาในการประมูลหรือประกวดราคา

สินค้าหรือบริการ 

4.4 ก าหนดแบ่งท้องที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจแตล่ะรายจะจ าหน่าย 

หรือลดการจ าหน่าย หรอืซือ้สินค้าหรอืบริการได้ในท้องทีน่ั้น  

หรือก าหนดผู้ซือ้หรือผู้ขายที่ผู้ประกอบธุรกิจแตล่ะรายจะจ าหน่าย

หรือ 
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4.5 ซื้อสินค้าหรือบริการได้  โดยผู้ประกอบธุรกิจอืน่จะไมซ่ื้อ

หรือจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าหรือบริการนั้น 

ข้อห้ามช้างต้นไมใ่ช้บงัคบัในความสัมพันธ์ระหว่างบริษทักบั

บริษทัในกลุม่บริษทัทัง้นีต้ามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการการ

แข่งขันทางการค้าประกาศก าหนด  

5 การรว่มกบัผู้ประกอบธุรกิจในตลาดอืน่กระท าการจ ากดัการ

แข่งขัน (vertical restraints)  

บริษทัต้องไมร่่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นกระท าการใด ๆ อันเปน็การ

ผูกขาดหรอืลดการแข่งขันหรอืจ ากัดการแข่งขันในตลาดใดตลาดหนึ่ง

ในลกัษณะอย่างหนึง่อย่างใดดงัตอ่ไปนี้เว้นแต่จะได้รบัอนมุติจาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยค าแนะน าของหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 

5.1 ก าหนดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 4.4 

ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทีม่ิใช่คู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน 

5.2 ลดคุณภาพของสินค้าหรอืบริการให้ต่ าาลงกว่าที่เคยผลติ

จ าหน่ายหรือให้บริการ 

5.3 แต่งตั้งหรือมอบหมายใหบุ้คคลใดแต่ผู้เดียวเป็นผู้จ าหน่าย

สินค้าหรือใหบ้ริการอย่างเดียวกนัหรือประเภทเดียวกัน 

5.4 ก าหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับการซื้อหรอืการ

จ าหน่ายสินค้าหรอืการบริการเพื่อใหป้ฏิบตัิตามทีต่กลงกนั 

5.5 ความตกลงรว่มกนัในลกัษณะอื่นๆตามที่คณะกรรมการการ

แข่งขันทางการค้าประกาศก าหนด 
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6 ในกรณีที่บริษทัรว่มกบัผู้ประกอบธุรกิจอื่นกระท าการใดๆตามข้อ 

5.1-5.5 ใหป้ระธานเจ้าหน้าที่บริหารขอค าแนะน าจากหวัหน้าฝ่าย

กฏหมาย โดยการด าเนนิการดังกล่าวให้กระท าได้ตอ่เมื่อ 

6.1 เป็นการด าเนนิการระหว่างบริษัทภายในกลุ่ม ทัง้นี้ตามที่

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าประกาศก าหนด 

6.2 เป็นการตกลงร่วมกนักับผู้ประกอบธุรกจิอื่น โดยมีลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้  

6.2.1 เป็นการด าเนนิการโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการพัฒนาการ

ผลิตหรือการจัดจ าหน่ายสินค้า หรือการส่งเสริมให้เกิด

ความก้าวหน้าทางเทคนคิหรือเศรษฐกจิ  

6.2.2 เป็นการตกลงร่วมกนัในรปูแบบธุรกิจทีม่ีสัญญาระหว่างผู้

ประกอบธุรกิจต่างระดับกนัโดยฝ่ายหนึง่เปน็ผู้ให้ใช้สิทธิใน

สินค้าหรือบริการ เครือ่งหมายการค้า วธีิการด าเนนิธุรกิจ 

หรือการสนบัสนนุการประกอบธุรกิจ  และอีกฝ่ายหนึง่เปน็

ผู้รับสิทธิซึง่มีหน้าที่ช าระค่าสิทธิ  ค่าธรรมเนียมหรือให้

ผลตอบแทนอืน่ใดตามที่ระบุในสัญญา 

6.2.3 ลักษณะข้อตกลงหรือรูปแบบธุรกิจตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงตามค าแนะน าของคณะกรรมการการแข่งขัน

ทางการค้า  

ทั้งนี้ การตกลงรว่มกนัตามข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 ต้องไม่สร้าง

ข้อจ ากัดที่เกนิกว่าความจ าเป็นในการบรรลุประโยชน์ข้างตน้ และไม่

ก่อให้เกิดอ านาจผูกขาด หรอืจ ากัดการแข่งขันในตลาดนั้นอย่างมี

นัยส าคัญโดยค านงึถึงผลกระทบต่อผูบ้ริโภคด้วย  

7 การกระท าอันไม่เปน็ธรรมในการแข่งขันทางการค้า 

ห้ามมใิห้บริษทักระท าการใด ๆ  อันเปน็ผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้

ประกอบธุรกิจรายอืน่ในลกัษณะอย่างหนึง่อย่างใดดงัตอ่ไปนี้ 
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7.1 กีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอืน่อย่างไม่

เป็นธรรม 

7.2 ใช้อ านาจตลาดหรืออ านาจตอ่รองที่เหนือกว่าอย่างไม่เปน็

ธรรม 

7.3 ก าหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจ ากัดหรอืขัดขวาง

การประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เปน็ธรรม 

7.4 กระท าการในลักษณะอืน่ตามทีค่ณะกรรมการการแข่งขัน

ทางการค้าประกาศก าหนด 

8. การท าข้อตกลงจ ากดัการแข่งขันทางการค้าร่วมกับผู้ประกอบ

ธุรกิจต่างประเทศ  

ห้ามมใิห้บริษทัท านติิกรรมหรอืสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

อย่างไม่มีเหตุผลอนัสมควร อนัก่อให้เกดิพฤติกรรมการผูกขาดหรือ

จ ากัดการค้าอย่างไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ

เศรษฐกิจและผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวม 

9. การรวมธรุกิจ 

9.1 ในกรณีที่บริษทัจะกระท าการรวมธุรกิจอันอาจกอ่ให้เกิดการลด

การแข่งขันอย่างมนีัยส าคัญในตลาดใดตลาดหนึง่ซึง่เปน็ไปตาม

หลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าประกาศก าหนด  

ใหบ้ริษทัแจ้งผลการรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการการแข่งขันทาง

การค้าภายใน 7 วันนบัแตว่ันทีร่วมธรุกจิ 

9.2 ในกรณีที่การรวมธุรกิจอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเปน็ผู้

ประกอบธุรกิจซึง่มอี านาจเหนือตลาดบริษัทต้องได้รบัอนุญาตจาก

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากอ่นเสมอ  
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10. ข้ันตอนการด าเนนิการและการหารือคณะกรรมการการแข่งขันทาง

การค้าเป็นการลว่งหน้า (Clearance)  

ก่อนการท าข้อตกลงที่มคีวามเส่ียงตามกฎหมายการแข่งขันทาง

การค้าหรอืการรวมธุรกิจ ใหป้ระธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ขอค าแนะน าจาก

หัวหน้าฝ่ายกฏหมายพิจารณาความชอบด้วยกฎหมาย และในกรณี

จ าเป็น ใหห้ารอืคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเปน็การล่วงหน้า  

11. การอบรม   

บริษทัต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการหรือพนักงานใหม่เกี่ยวกับ

นโยบายฉบับนี้เพือ่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบันโยบายฉบับนี้

รวมถึงมาตรการและข้ันตอนปฏบิตัิงานในการต่อต้านการทุจรติ

คอรร์ัปช่ันอย่างน้อยปลีะ 2 ครัง้บคุลากรทกุคนตอ้งมีช่ัวโมงการอบรม

สะสมไม่ต่ ากว่า 3 ช่ัวโมงตอ่ป ี  

12 ป้องกนัและตรวจสอบ  

12.2   บริษทัตอ้งประกาศนโยบายของบริษทัฉบับนี้ให้สธารณะ

ชนทราบในช่องทางที่เข้าถึงไดง้่าย 

12.2  บริษทัต้องจัดให้มีแผนงานประจ าปี (annual plan) เพื่อรณรงค์

ใหพ้นกังานตระหนักเรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

12.3 บริษทัต้องจัดให้มีการประเมินความเส่ียงด้านกฎหมายการ

แข่งขันทางการค้าและจัดท ามาตรการปฏบิัตทิี่สอดคล้องความ

เส่ียงนั้นทุกๆหกเดือนและรายงานใหค้ณะกรรมการของบริษทั 
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13 การแจ้งเบาะแส 

บริษทัต้องประกาศช่องทางในการส่ือสารทีป่ลอดภัย เพื่อให้

บุคลากรของบริษัทและบุคคลทั่วไปใหส้ามารถแจ้งเบาะแส การฝ่าฝืน

นโยบายฉบับนี้ได้โดยไม่จ าต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้ง โดยอย่างน้อย

ต้องระบหุมายเลขโทรศัพท์และอิเมล์ และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษทั

ที่เหน็ไดง้่าย   

บริษทัต้องจัดให้มีมาตรการที่เคร่งครดัเพื่อคุม้ครองสิทธิของผู้

ร้องเรียนหรอืผู้แจ้งเบาะแสไว้เปน็ความลับและมิให้พนักงานเข้าถงึ

ข้อมูลโดยไมม่ีความจ าเปน็  

14 มาตรการลงโทษ 

. การฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี ้ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนวินัยอย่างร้ายแรง 

กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทีไ่ม่ปฏิบตัิตามย่อมถกูสอบสวนและ

พิจารณาโทษทางวนิัยตามระเบียบของบริษทั กฎบัตร และ กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ซึง่อาจรวมถึงการเลิกจ้าง 

ในกรณีที่เปน็การฝ่าฝืนโดยไมไ่ด้เจตนา และผู้ฝ่าฝืนได้รายงาน

ใหบ้ริษทัทราบโดยเรว็ ใหบ้ริษทัจัดใหม้ีมาตรการที่เหมาะสมเพือ่ผ่อน

ปรนโทษได ้ทัง้นี้เพื่อชักจูงใจให้ผู้ประพฤติผิดโดยไม่เจตนาแจ้งการ

กระท าความผิดให้บริษทัทราบเพื่อแกไ้ข 

ในกรณีที่บคุคลที่กระท าความผดิเป็นพนักงานของนติิบคุคลอื่นที่

ไมใ่ช่บริษทัหรือกลุ่มบริษทั ให้บริษัทและกลุ่มบริษัทพิจารณาเลิกธุรกิจ

กับนติบิุคคลดังกล่าวหรือด าเนินการอื่นเพื่อแกไ้ขตามสมควร  

15 บริษทัย่อย  

บริษทัจะไม่ท าธุรกิจหรือลงทุนในนติิบคุคลที่ปฏิบตัิขัดแย้งกับ

นโยบายฉบับนี้  
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ในกรณีของบริษทัย่อย ตัวแทนของบรษิัทจะต้องด าเนินการให้

บริษทัย่อยปฏิบตัติามนโยบายฉบับนี้ หากมีความเส่ียงว่าบริษทัย่อยอาจ

ไม่ด าเนนิการ ใหต้ัวแทนของบริษทัรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และคณะกรรมการของบริษัททราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

16 เอกสารอ้างอิง  

 ประมวลจริยธรรม  

 คู่มือการปฏบิัตติามนโยบายการแข่งขันทางการค้า 

 

 

 

 

 

 


