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คู่มอืปฏบิัตติามนโยบายการแขง่ขันทางการคา้ 

(Competition Policy Manual) 

 เนื่องจากบริษัทสลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ต้องปฏิบตัติาม

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งปัจจุบันได้แก ่พระราชบญัญตัิการ

แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 รวมถงึกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะมี

การประกาศใช้เพิ่มเตมิตอ่ไป และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการ

แข่งขันทางการค้ามีอ่นมุัติโดยคณะกรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าที่

บรหิารจึงเห็นชอบให้ประกาศใช้คู่มือปฏิบตัิตามนโยบายการแข่งขัน

ทางการค้าฉบับนี้เพื่อใหบุ้คคลกรของบริษัทยึดถือปฏบิัต ิ 

1 นยิาม 

ค าในคู่มอืฉบับนี้ให้มคีวามหมายตามนโยบายการแข่งขันทาง

การค้าของบริษทั  

2 กฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ 

กฎหมายการแข่งขันทางการค้ามีบทบญัญัตหิ้ามมใิหบ้ริษัทกระท าการ

ใดๆอนัเปน็การจ ากัดการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้อง (relevant 

market)  

ความหมายของตลาดที่เกี่ยวข้องนัน้ เปน็ความหมายเฉพาะทาง

กฎหมาย ซึ่งจะมีการพิจารณาจากขอบเขตตลาดจากทัง้ทางภูมิศาสตร์

และคุณลักษณะของสินค้าและบริการประกอบกัน  

การกระท าใดจะถือเป็นการจ ากดัการแข่งขันทางการค้าหรอืไมน่ัน้ 

จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีโดยค านงึถึงขอบเขตตลาดที่เกี่ยวข้อง 

(relevant market) 
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3 ขอ้พึงระวงั  

3.1 การด าเนนิการกบัผู้ประกอบธุรกิจอื่น อาจถือเป็นการจ ากดั

การแข่งขันได ้ไม่ว่าบุคคลนัน้จะเป็นคูแ่ข่งทางธุรกิจโดยตรง

หรือไม ่ 

3.2 การด าเนนิการกบัคูค่้าอาจถือเป็นการจ ากัดการแข่งขันได้ 

เช่น การท าสัญญาให้คูค่้าจ าหน่ายสินค้าชนิดใดชนิดหนึง่ให้แก่

บริษทัแต่เพียงผู้เดียว หากการท าสัญญาดังกล่าวท าให้การ

แข่งขันในตลาดลดลง กถ็ือได้ว่าเป็นการลดหรือจ ากัดการแข่งขัน

และอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย  

 

 

4. ขอ้ควรปฏบิตั ิ

 บุคลากรของบริษัทไมค่วรพบปะกับคู่แข่งทางธุรกิจ เวน้แต่

จะมีเหตุผลทางธุรกิจโดยชอบ 

 ในการพบปะกับคู่แข่งทางธุรกิจ ควรจะมีการบันทึกการ

พบปะหรือมพียานรู้เหน็เพื่อความโปร่งใส  

 ห้ามมใิห้ด าเนนิการใดเพือ่ให้ไดม้าซึง่ข้อมูลลับทางธุรกิจ

ของคู่แข่งอย่างเด็ดขาด  

 ห้ามมใิห้เปิดเผยราคาสินค้าหรือบรกิารของบริษทัใหคู้่แข่ง

ทราบโดยเจตนาหวังผลใหม้ีการตกลงด้านราคา การ

แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านราคาในอนาคตกต็้องห้ามเช่นกัน  

 ห้ามมใิห้เปิดเผยเงื่อนไขทางธุรกิจหรือเงื่อนไขของสัญญา

ให้แกคู่่แข่งทางธุรกิจทราบอนัอาจมีผลใหคู้่แข่งสามารถ

ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจ  

 ห้ามมใิหพู้ดคุยเรื่องการแบ่งปันพืน้ทีใ่นการใหบ้ริการ หรือ

ลูกค้าทีบ่ริษัทจะใหบ้รกิาร 
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 ห้ามมใิหต้กลงกนัว่าจะปฏิเสธการใหบ้ริการแก่ลูกค้ารายใด

รายหนึง่หรือหลายราย  

 ห้ามมใิหต้กลงกนัว่าจะจ ากัดบริการที่จะให้แก่ลกูค้ารายใด

รายหนึง่หรือหลายราย  

 ห้ามมใิห้เปิดเผยข้อมูลทางเทคนคิในการให้บริการให้แก่

คู่แข่งทางธุรกิจทราบ เช่น เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ ยาหรือ

สารเคมทีี่ให้บริการแก่ลูกค้า  

 ห้ามมใิหท้ าสัญญาตั้งตัวแทนจ าหนว่ย (distribution 

agreements) เว้นแต่จะไดร้ับค าแนะน าจากหัวหน้าฝ่าย

กฎหมายแล้ว  

 ห้ามมใิห้ก าหนดราคาขายให้แกคู่่แข่งทางธุรกิจหรือตัวแทน

ขาย (resale price maintenance)  

 ห้ามมใิหพู้ดคุยกบัคู่แข่งทางธุรกิจเกี่ยวกับเงือ่นไขของ

สัญญาแตง่ตวัตวัแทนจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 

 ห้ามแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าที่ละเอียดอ่อนที่มีผลต่อราคา 

ต้นทุนของสินค้าบริการหรือปริมาณการผลิตหรอืคุณภาพ

การให้บริการ  

5. การรว่มกบัผูป้ระกอบธรุกจิอืน่ซือ้สนิคา้และบรกิารรว่มกนั 

(Joint Purchase)  

 การรว่มกบัผู้ประกอบธุรกิจอืน่เพื่อซื้อสินค้าหรือบรกิารร่วมกันโดย

หวังจะได้เงือ่นไขทางธุรกิจทีด่ีนัน้ แม้จะมีวัตถุประสงคท์ี่ด ีแต่อาจท าให้

เกิดการจ ากดัการแข่งขันได้ หากการ่วมกันซื้อจะท าให้เกิดอ านาจทีบ่ีบ

บังคับผู้จ าหน่ายให้ขายในราคาต่ าเกนิสมควร ดงันัน้ ก่อนเข้าท าสัญญา

ร่วมกันซื้อสินค้าและบริการ ให้บุคลากรของบริษทัปรกึษาหัวหน้าฝ่าย

กฎหมายก่อนด าเนนิการ  
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6.  การหารอืผา่นสมาคมการคา้  

 บุคลากรของบริษัทควรใช้ความระมัดระวังในการหารือในสมาคม

การค้า โดยก่อนการหารือให้ด าเนินการดังนี้  

6.1  แจ้งให้หัวหน้าฝ่ายกฎหมายทราบลว่งหน้าถงีวตัถปุระสงค์

และขอบเขตการหารือในสมาคมการคา้ 

 6.2  ใหบุ้คลากรต้องบนัทกึการเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ 

 6.3 เมื่อจบการประชุม ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดท าบันทึกการประชุมให้

ครบถ้วนถูกต้อง 

6.4 ในกรณีที่มีการพูดคุยเรือ่งการจ ากัดการแข่งขันทางการค้า

หรือเรื่องราคาสินค้าและบรกิาร ให้บคุลากรของบริษัทออก

จากห้องประชุมพร้อมทัง้ให้ผู้เกี่ยวข้องบันทึกการออกจาก

ห้องประชุมไว ้พร้อมทัง้รีบแจ้งหัวหน้าฝ่ายกฎหมายใหท้ราบ

เรื่อง  

 บุคลากรของบริษัทต้องพึงตระหนกัว่า การตกลงรว่มกนัโดยผ่าน

สมาคมการค้าเพื่อลดหรือจ ากัดการแข่งขัน ก็ถือว่าเปน็การกระท าผิด

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

7. การสง่สญัญาณ 

 บุคลากรของบริษัทต้องพึงตระหนกัว่า การประกาศราคาสินค้า

หรือบรกิารเป็นการลว่งหน้า อาจถือเปน็การส่งสัญญาณให้เกิดการสมรู้

กันก าหนดราคาซึ่งผิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจอื่นไดป้ระกาศราคาสินค้าหรือบริการ

ล่วงหน้า บุคลากรของบริษทัไม่ควรยึดถือน ามาปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ของ

บริษทั จนกว่าจะไดร้ับค าแนะน าจากหวัหน้าฝ่ายกฎหมายแล้ว  
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 การประกาศดังกล่าว รวมถงึการประกาศล่วงหน้าเพื่อข้ึนราคาหรือ

ลดราคา หรือ เพื่อก าหนดว่าสินค้าและบริการใดควรจะใหฟ้รหีรอืควร

ซื้อขายกันภายใต้เงื่อนไขใด   

8.  การใชอ้ านาจเหนอืตลาด 

 อ านาจเหนอืตลาดเป็นอ านาจทางการตลาดที่ผู้ทรงไว้ซึง่อ านาจ

ดังกล่าวสามารถช้ีน าราคาหรอืปริมาณการผลติสินค้าหรอืให้บริการใน

ตลาดที่เกี่ยวข้องได ้ซึง่โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ทรงไวซ้ึ่งอ านาจดังกล่าว

ต้องมีส่วนแบง่ตลาดที่สูงพอสมควร แตส่่วนแบง่ตลาดต้องเปน็เท่าใดจึง

จะมีอ านาจเหนือตลาดนัน้ ต้องข้ึนอยู่กบัปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น อปุสรรค

การเข้าตลาด การกระจุกตวัของอุตสาหกรรม ฯลฯ  

 การมีอ านาจเหนือตลาดไม่เปน็ส่ิงที่ผิดกฎหมาย แต่การใช้อ านาจ

เหนือตลาดโดยไม่เปน็ธรรมเป็นส่ิงที่ผิดกฎหมายเช่นกรณีดังต่อไปนี้   

8.1 การปฏิเสธไม่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าหรือแก่ผู้ประกอบ

ธุรกิจรายอืน่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรอาจถือได้ว่าเปน็การใช้อ านาจ

เหนือตลาดโดยไม่เปน็ธรรม 

8.2 การตัดโอกาสก าไรของผู้ประกอบธุรกจิรายอื่นเพื่อประโยชน์ของ

ตนเอง (margin squeeze) เช่น การทีบ่ริษทั A จ าหน่ายสินค้า ก อนั

เป็นวตัถุดบิส าหรับการผลติสินค้า ข ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ B ในราคาที่

สูงข้ึนกว่าปกติ เพื่อกดีกันไมใ่หผู้้ประกอบธุรกิจ B มีก าไรเพียงพอใน

สินค้า ข และท าใหไ้ม่อาจแข่งขันกบั A ไดใ้นธุรกิจสินค้า ข เปน็ตน้  

8.3 การที่ผู้ประกอบธุรกิจขอให้คูค่้าต้องจ าหน่ายสินค้าให้แก่ตนเอง

แต่ผู้เดียว หรอืการขอให้ลูกค้าต้องซื้อบริการหรือซื้อสินค้าจากตนเอง
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แต่เพียงผู้เดียว อาจถือได้ว่าเป็นการใช้อ านาจเหนือตลาดอันมิชอบด้วย

กฎหมายได ้ 

 การด าเนนิการดังกล่าว อาจเปน็การใช้วิธีการจูงใจโดยให้ส่วนลด

ทันที (discount) หรอื ส่วนลดโดยใหค้า่ตอบแทนคนืภายหลงัเมือ่ถึง

ระยะเวลาที่ก าหนด (rebates) เพือ่ชักจูงใจใหคู้่ค้าหรือลกูค้าไมท่ า

ธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ซึง่หากการด าเนนิการดังกล่าว

เป็นไปโดยไม่เปน็ธรรมและท าให้การแข่งขันในตลาดลดลง ก็จะถือว่า

เป็นการใช้อ านาจเหนือตลาดที่ผิดกฎหมายได้  

8.4  การขายพว่ง  

การขายพว่ง หมายถงึ การที่ผู้ประกอบธุรกิจ A ทีมอี านาจเหนือตลาดใน

สินค้าหรือบริการ ก ก าหนดว่าจะขายสินค้าหรือบรกิาร ก ในราคาหนึ่ง

ให้แก่ลกูค้ารายใดนั้น ลูกค้าจะต้องซื้อสินค้าหรือบริการ ข ด้วย การ

พ่วงสินค้าหรอื บรกิาร ข เข้าไปด้วย ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจในตลาด ข 

ไม่อาจแข่งขันได้โดยเสรีและเปน็ธรรม การกระท าเช่นนี้อาจถือได้ว่า

เป็นการใช้อ านาจเหนือตลาดโดยไม่เปน็ธรรม   

9. การใหค้วามรว่มมอืกบัพนกังานเจา้หนา้ทีห่รอื

คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้  

พนกังานเจ้าหน้าที่เปน็พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการ

แข่งขันทางการค้า ซึง่ด ารงต าแหน่งไมต่่ ากว่าข้าราชการพลเรอืน

สามัญระดับปฏิบตัิการ ซึ่งไดร้ับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการการ

แข่งขันทางการค้า พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะมีอ านาจเข้าตรวจสอบการ

ด าเนินงานของบริษทัในสถานทีท่ าการได้ การเข้าตรวจสอบดงักล่าว

ต้องมีหมายค้น และการเริ่มค้นต้องเริม่ในระหว่างเวลากลางวันก่อนพระ

อาทติย์ตกหรอืในระยะเวลาท าการของสถานทีท่ี่คน้เท่านัน้   
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หากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่แสดงหมายคน้ พนกังานเจ้าหน้าที่จะไม่

มีอ านาจตามกฎหมายที่จะเข้าไปในสถานทีท่ าการของบริษัท เว้นแต่

พนกังานเจ้าหน้าที่จะให้เหตุผลว่ามีเหตุอนัควรเช่ือว่าหากเนิน่ช้ากว่าจะ

เอาหมายคน้ได ้เอกสารหรือพยานหลกัฐานจถูกยักย้าย ซุกซ่อน ท าลาย

หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมจึงจะค้นโดยไม่มหีมายคน้ได ้แต่ใน

กรณีดงักล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้งส่งมอบส าเนาบนัทกึการตรวจค้น 

และบัญชีทรัพย์ทีไ่ด้จากการตรวจค้น รวมทัง้จัดท าบันทึกแสดงเหตุผลที

ท าให้สามารถเข้าค้นได้เปน็หนังสือไวใ้ห้แก่ผูค้รอบครองสถานทีน่ั้น

ด้วย    

ในกรณีที่มีการคน้สถานทีท่ าการกล่าว ให้บคุลากรของบริษทัใหค้วาม

ร่วมมือแกพ่นกังานเจ้าหน้าที่โดยด าเนนิการดังนี้  

9.1 ขอใหพ้นกังานเจ้าหน้าที่แสดงบตัรพนกังานเจ้าหน้าที่ของ

ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และใหถ้่ายภาพเก็บไว ้ 

9.2  ขอให้แสดงหมายคน้และถ่ายภาพเกบ็ไว้ 

9.3 ใหท้ าความเข้าใจกบัพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าบริษทัจ าเปน็ตอ้งติดต่อ

ฝ่ายกฎหมาย และขอให้พนักงานเจ้าหน้าทีร่อจนกว่าจะมตีัวแทน

ฝ่ายกฎหมายมาถึงสถานที่คน้  

9.4 ใหบุ้คลากรของบริษัทที่เกี่ยวข้องรีบแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ทราบในทันททีางโทรศพัท์เพื่อใหม้าถงึสถานที่โดยเรว็  

9.3 ในการค้น ให้มีบคุลากรของบริษัทติดตามเจ้าหน้าที่เพื่ออ านวย

ความสะดวกพร้อมถ่ายวีดีโอในการค้นเพื่อว่าบริษทัจะได้น ามา

ประเมนิสถานการณ์ในภายหลงัได ้ 

9.4 ห้ามมใิห้บคุลากรของบริษัทเคลื่อนย้ายเอกสารในระหว่างการคน้ 

และห้ามท าลายเอกสารใดๆโดยเด็ดขาด  
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10. การสัง่ห้ามเคลือ่นยา้ยหรอืท าลายเอกสาร 

ใหห้ัวหน้าฝ่ายกฎหมายมอี านาจออกค าส่ังใหบุ้คลากรของบริษทั

ห้ามเคลื่อนย้ายหรอืท าลายเอกสารได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีจ าเปน็ตอ้งสงวน

เอกสารไว้เพือ่ด าเนนิการทางกฎหมาย 

11 การซกัซอ้มกระบวนการคน้ 

ใหห้ัวหน้าฝ่ายกฎหมายจัดให้มกีารซ้อมการค้นสถานที่เป็นประจ าทุกป ี

12 เอกสารอา้งองิ  

12.1 ประมวลจริยธรรม 

12.2 นโยบายการแข่งขันทางการค้า  

 


