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บทน ำ 

Carrier 

ไดท้ ำกำรจัดซือ้อปุกรณ์และบรกิำรบนพืน้ฐำนของหลักจรยิธรรมโดยไดแ้สวงหำทัง้มลูคำ่ทีด่ทีีส่ดุรว

มถงึควำมสมัพันธท์ำงธรุกจิทีม่ั่นคงกับผูจั้ดหำ 

กำรใหข้องขวญัเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงธรุกจินัน้ยอ่มเป็นเรือ่งปกตแิละสำมำรถแสดงถงึควำมปรำรถนำ

ทีจ่ะสรำ้งไมตรจีติตอ่กันเพยีงเทำ่นัน้ อยำ่งไรก็ด ี 

Carrier 

นัน้มนีโยบำยทีเ่ขม้งวดมำกในกำรควบคมุกำรรับของของขวญัเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงธรุกจิโดยพนักง

ำนทีม่หีนำ้ทีรั่บผดิชอบในกำรจัดซือ้โดยตรง  

กำรตัดสนิใจทีจ่ะจัดซือ้นัน้ตอ้งไมไ่ดรั้บอทิธพิลมำจำกกำรขดักันของผลประโยชนแ์ละจะตอ้งไมถ่กู

ใหท้ ำใหด้ำ่งพรอ้ยโดยภำพลักษณ์ของกำรขดักันของผลประโยชน ์กำรละเมดินโยบำยของ Carrier 

ในเรือ่งของขวญัเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงธรุกจินัน้ถอืเป็นเรือ่งรำ้ยแรง  

ของขวญัเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงธรุกจิทีม่จีดุประสงคท์ีส่รำ้งไมตรจีติตอ่กันนัน้สำมำรถสง่ผลใหเ้กดิกำ

รไลพ่นักงำนของ Carrier 

ออกและสง่ผลใหเ้กดิกำรถอดถอนผูจั้ดหำดังกลำ่วออกจำกรำยชือ่แหลง่ทีม่ำทีไ่ดรั้บกำรรับรองของ 
Carrier. 

หนำ้ตำ่ง ๆ เหลำ่นีม้จีดุมุง่หมำยทีจ่ะชีน้ ำทำ่นในฐำนะทีเ่ป็นผูจั้ดหำ หรอื 

ผูท้ีต่อ้งกำรจะเป็นผูจั้ดหำใหแ้ก ่Carrier (รวมถงึบรษัิทสำขำ และ บรษัิทในเครอื 

เพือ่ควำมสะดวกในกำรอำ้งองิ จะใชค้ ำวำ่ ‘’Carrier’’ ในหนำ้ตำ่ง ๆ 

โดยใหค้รอบคลมุถงึบรษัิทสำขำและบรษัิทในเครอืดว้ย) 

กฎท ัว่ไปของ Carrier ในเรือ่งของขวญัเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงธรุกจิ 

พนักงำนของ Carrier ไมอ่ำจเรยีกรอ้งของขวญั สิง่บันเทงิ หรอื ของก ำนัลอืน่ใด พนักงำนของ 

Carrier ไมอ่ำจรับของขวญั 

สิง่บันเทงิหรอืของก ำนัลอืน่ใดจำกใครก็ตำมทีต่อ้งกำรจะท ำสญัญำกับหรอืจัดซือ้โดย Carrier 

(ไมว่ำ่จะอยูใ่นรปูแบบใดก็ตำมทีร่วมถงึใบสัง่ซือ้หรอื กำรซือ้ผำ่นบัตรเครดติ) 

นอกเหนอืจำกของขวญัทีเ่ป็นไปตำมธรรมเนยีมมำรยำททำงธรุกจิซึง่สมเหตสุมผลทัง้ในเรือ่งของค

วำมถีแ่ละมลูคำ่ พนักงำนของ Carrier 

ซึง่มหีนำ้ทีโ่ดยตรงในกำรจัดซือ้รวมถงึพนักงำนทีอ่ยูใ่นแผนกจัดซือ้และพนักงำนทีไ่ดรั้บมอบหมำยเ

ป็นอยำ่งอืน่ในกำรท ำหนำ้ทีจั่ดซือ้, อำจะรับไดเ้พยีงแค ่(a) เครือ่งดืม่, ของวำ่ง 

และมือ้อำหำรเพือ่วตัถปุระสงคธ์รุกจิทีไ่ดรั้บบรกิำรขณะทีม่กีำรประชมุทำงธรุกจิทีถ่กูจัดขึน้ ณ 

ทีท่ ำกำรของผูจั้ดหำ (b) มือ้อำหำรเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงธรุกจิเมือ่อยูใ่นสถำนะเดนิทำง (c) 

สิง่ของส ำหรับกำรสง่เสรมิกำรขำยหรอืกำรโฆษณำทีม่มีลูคำ่เพยีงเล็กนอ้ย เชน่ หมวกเบสบอล หรอื 

สมดุฉีก และ (d) ของขวัญเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงธรุกจิอืน่ใด หรอืสิง่ของทีม่คีำ่ 
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ถำ้หำกไดม้กีำรท ำรำยงำนไปยังและไดรั้บอนุมัตเิป็นลำยลักษณ์อักษรโดยเจำ้หนำ้ทีด่ำ้นจรยิธรรมแ

ละดแูลกำรปฏบิัตงิำนแหง่หน่วยกำรรำยงำน หรอื โดยรองประธำนของ Carrier, 

หน่วยงำนดแูลกำรปฏบิัตงิำน กฎเหลำ่นีม้จีดุประสงคใ์หม้ลีักษณะจ ำกัด นอกจำกกฎ ‘’black letter’’ 

เหลำ่นี ้

ผูจั้ดหำจะตอ้งหลกีเลีย่งกำรเสนอหรอืกำรใหข้องขวัญเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงธรุกจิแกพ่นักงำนใด ๆ 

ของ Carrier ซึง่สำมำรถสรำ้งภำพลักษณ์ของควำมไมเ่หมำะสม 

ถำ้หำกทำ่นมคี ำถำมเกีย่วชอ้งกับนโยบำยเรือ่งของขวญัของ Carrier 

กรณุำตดิตอ่ส ำนักงำนจรยิธรรมและดแูลกำรปฏบิัตงิำนท่ัวโลกของ Carrier ที ่

CarrierHQ_Compliance@carrier.com.  

อะไรคอืควำมหมำยของค ำวำ่ 

“ของขวญัเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงธรุกจิ” ของ Carrier? 

ของขวญัเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงธรุกจิ คอื สิง่ใด ๆ 

ก็ตำมทีม่มีลูคำ่ทีม่อบใหอ้นัเนือ่งมำจำกควำมสมัพันธท์ำงธรุกจิ 

ซึง่ผูรั้บไมต่อ้งจำ่ยมลูคำ่ตลำดทีเ่ป็นธรรม 

ของขวญัเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงธรุกจิสำมำรถอยูใ่นรปูแบบใด ๆ ก็ได ้– ยกตัวอยำ่งเชน่ 

อำหำรค ำ่ในภัตตำคำร หรอื คลับ ตั๋วเขำ้โรงละคร สว่นลดทีไ่มไ่ดม้ไีวส้ ำหรับสำธำรณชน 

หรอืศลิปวตัถ ุ

ใครคอื ‘’ผูจ้ดัหำ?’’ 

ค ำวำ่ ‘’ผูจั้ดหำ’’ มคีวำมหมำยอยำ่งกวำ้ง ๆ ทีห่มำยรวมถงึบคุคลใด ๆ ทีม่สีญัญำ , ค ำสัง่ซือ้ , 

สญัญำบรกิำร หรอื ขอ้ตกลงอืน่ หรอื ขอ้ตกลงส ำหรับกำรจัดซือ้ โดย Carrier (รวมถงึ 

กำรช ำระโดยบัตรเครดติ) ‘’ผูซ้ ึง่มคีวำมประสงคจ์ะเป็นผูจั้ดหำ‘’ คอื 

บคุคลใดก็ตำมทีแ่สวงหำกำรท ำธรุกจิกับ Carrier 

ฉนัจะรูไ้ดอ้ยำ่งไรวำ่พนกังำนของ Carrier คนใด 

‘’มหีนำ้ทีร่บัผดิชอบเรือ่งกำรจดัซือ้โดยตรง’’? 

พนักงำนผูซ้ ึง่ “รับผดิชอบในกำรจัดซือ้โดยตรง” รวมถงึพนักงำนทกุคนในแผนกจัดซือ้ เชน่ ผูซ้ ือ้ 

นอกจำกนี ้มันยังรวมถงึพนักงำนซึง่ถกูแตง่ตัง้โดยหน่วยปฏบิัตงิำน 

กำรแตง่ตัง้เพิม่เตมิสำมำรถรวมถงึ ยกตัวอยำ่งเชน่ 

พนักงำนซึง่เป็นตัวแทนในกำรรับประกันคณุภำพของผูจั้ดหำ 

พนักงำนทีรั่บผดิชอบในกำรคัดเลอืกแหลง่ทีม่ำ 

หรอืพนักงำนทีไ่ดรั้บอนุมตัใิหท้ ำกำรซือ้ผำ่นบัตรเครดติ 

mailto:CarrierHQ_Compliance@carrier.com
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ของขวญัส ำหรบัสมำชกิในครอบครวัของพนกังำน Carrier 

Carrier 

พจิำรณำของขวัญทีใ่หแ้กคู่ส่มรสหรอืสมำชกิคนอืน่ในครอบครัวเป็นของขวญัเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงธุ

รกจิ หำกถกูจงูใจโดยหรอืเกีย่วขอ้งกับควำมสมัพันธท์ำงธรุกจิ 

ของขวญัเชน่วำ่นัน้จะอยูภ่ำยใตน้โยบำยของ Carrier 

ในลักษณะเดยีวกันกับของขวญัเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงธรุกจิอืน่ 

มติรภำพสว่นตวั หรอื ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั 

Carrier 

ตระหนักวำ่ของขวญัดังกลำ่วสำมำรถท ำใหเ้กดิแรงจงูใจไดโ้ดยมติรภำพสว่นตัวหรอืควำมสมัพันธท์

ำงครอบครัว มำกกวำ่ทำงธรุกจิ 

ของขวญับำงอยำ่งเป็นทีช่ดัเจนวำ่เป็นของขวัญเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงธรุกจิ ของขวญัใด ๆ 

ทีอ่นุมำนไดว้ำ่เพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรลดหยอ่นภำษี หรอืทีถ่กูจำ่ยหรอืจำ่ยคนื 

โดยองคก์รทำงธรุกจิยอ่มเป็นทีช่ดัเจนวำ่เป็นของขวญัเพือ่วตัถปุระสงคท์ำงธรุกจิ 

ของขวญับำงอยำ่งท ำใหเ้กดิแรงจงูใจไดอ้ยำ่งชดัเจนโดยควำมสมัพันธท์ำงครอบครัว - 

ของขวญัแตง่งำนทีม่มีลูคำ่ทีเ่หมำะสมทีใ่หแ้กพ่ีส่ำวนอ้งสำว 

หรอืสมำชกิในครอบครัวทีใ่กลช้ดิอืน่ยอ่มชดัเจนวำ่เป็นกำรเหมำะสม อยำ่งไรก็ตำม 

กำรประเมนิแรงจงูใจและลักษณะของ ‘’มติรภำพ’’ 

ในสถำนกำรณ์อืน่จะสรำ้งปัญหำไดแ้ละท ำใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดไมส่ะดวกใจ เนือ่งจำก 

‘’ภำพลักษณ์’’ 

เป็นสิง่ส ำคัญและเนือ่งจำกควำมเหมำะสมของของขวญัจะถกูตัดสนิดว้ยประโยชนข์องสิง่ทีม่องเห็น

หลังจำกเหตกุำรณ์เกดิขึน้แลว้ ดังนัน้ Carrier 

จะผลักดันกำรละเวน้กำรใหข้องขวญัทัง้หมดและไมเ่ห็นดว้ยกับของขวญัทกุอยำ่งทีม่ำจำกมติรภำพ

สว่นตัวอยำ่งจรงิจัง 

ของขวญัระหวำ่งชว่งวนัหยดุสดุสปัดำห ์

ถงึแมว้ำ่ชว่งวนัหยดุสดุสปัดำหจ์ะเป็นชว่งเวลำส ำหรับแลกเปลีย่นของขวญัตำมธรรมเนยีมก็ตำม 

มันก็ไมม่ขีอ้ยกเวน้อยูใ่นนโยบำยของ Carrier ทีจ่ะยอมใหม้กีำรรับสิง่นัน้ Carrier 

สนับสนุนกำรแลกเปลีย่นกำรด์อวยพรส ำหรับเทศกำลแตค่ัดคำ้นของขวญัตำมเทศกำลทกุอยำ่งทีใ่ห ้

แกพ่นักงำนของผูจั้ดหำใด ๆ ถำ้หำกของขวญัตำมเทศกำลไดรั้บมำจำกผูจั้ดหำ โดยปกตแิลว้ 

Carrier จะท ำกำรสง่ของขวญัดังกลำ่วกลับคนืไป หรอื บรจิำคใหแ้กก่ำรกศุล   

ควำมเกีย่วขอ้งของสญัญำทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัรฐับำล 

องคก์รของ Carrier 

มสีญัญำทำงตรงและทำงออ้มกับรัฐบำลของสหรัฐอเมรกิำมำกมำยซึง่บอ่ยครัง้ผำ่นทำงหนึง่ในคนก

ลำงในกำรขำยของบคุคลทีส่ำมของเรำ นอกเหนอืจำกนโยบำยของ Carrier แลว้ กำรจำ่ยเงนิ 
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ของขวญั หรอืสิง่อืน่ใดทีม่มีลูคำ่จำกผูรั้บจำ้งชว่ง ผูจ้ ำหน่ำย 

หรอืผูจั้ดหำจนถงึผูรั้บจำ้งรัฐบำลในระดับทีส่งูกวำ่ 

เมือ่เป็นกำรแลกเปลีย่นกบัวตัถปุระสงคใ์นกำรไดม้ำทีไ่มเ่หมำะสมหรอืเป็นกำรใหร้ำงวลัส ำหรับกำร

ปฏบิัตเิป็นพเิศษ (ใหส้นิบน) เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยอำญำ 

กำรขอควำมชว่ยเหลอืของผูจ้ดัหำในกรณีทีพ่นกังำนของ Carrier 

เรยีกรอ้งเงนิหรอืของขวญั 

Carrier หำ้มมใิหพ้นักงำนของตนเรยีกรับของขวญัจำกผูจั้ดหำหรอืผูซ้ ึง่ตอ้งกำรเป็นผูจั้ดหำใด ๆ 

ถำ้หำกมพีนักงำนของ Carrier เรยีกรอ้งเงนิ หรอืของขวญัอืน่ใด 

ใหต้ดิตอ่ส ำนักงำนจรยิธรรมและดแูลกำรปฏบิัตงิำนท่ัวโลกของ Carrier ไดท้ี ่

CarrierHQ_Compliance@carrier.com หรอื ถำ้หำกทำ่นตอ้งกำรทีจ่ะตดิตอ่ Carrier 

แบบไมเ่ปิดเผยตัวตน ทำ่นอำจจะใชโ้ปรแกรมรำยงำนแบบไมเ่ปิดเผยตัวตน (Anonymous 

Reporting Program) ของเรำได ้ขอ้มลูเกีย่วกับโปรแกรมดังกลำ่วหำไดบ้นเว็บไซตข์อง Carrier ที ่

https://corporate.carrier.com/reporting 

หำ้มนิง่เฉยและหำ้มสรปุแบบเขำ้ใจผดิวำ่กำรกระท ำดังกลำ่วเป็นเรือ่งปกตแิละยอมรับได ้

ทำ่นจะตอ้งรับผดิชอบ และผลทีต่ำมมำสำมำรถจะรนุแรงได ้

mailto:CarrierHQ_Compliance@carrier.com
https://corporate.carrier.com/reporting

