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1.บทน าและขอบเขต 

(ค  าท่ีพิมพด์ว้ยพยญัชนะตวัอกัษรใหญ่ ถูกนิยามในภาคผนวก A) 

นโยบายการต่อตา้นการทุจริต และการด าเนินธุรกิจการกบับุคคลท่ีสาม ตามหลกัจรรยาบรรณของ SABIC ทก าหนดใหทุ้ก ๆ 
การท าธุรกรรมทางธุรกิจกบับุคคลภายนอกตอ้งมีพ้ืนฐานอนัมีแนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย มีจริยธรรม และมีเป็นความธรรม 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของนโยบายเหล่าน้ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ ของขวญั และการรับรองชิงธุรกิจ ไดถู้กแลกเปล่ียน 
ในลกัษณะท่ีไม่ไดส้ร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสมหรือการปรากฏอยา่งชดัเจนวา่เป็นการเอาเปรียบ.  

ขอ้ปฏิบติัเหล่าน้ีไดต้ั้งมาตรฐานขั้นต ่าใหพ้นกังานทุกคน ตอ้งท าหนา้ท่ีสงัเกตการณ์เม่ือมีการติดต่อธุรกิจกบัภาคเอกชน 
ของขวญัและการรับรองเชิงธุรกิจ สามารถเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในเวทีการคา้โดยทัว่ไป แต่อยา่งไรก็ตาม  
เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานท่ีสูงใหก้บัพนกังาน, พนกังานไม่ควรรับของขวญัทางธุรกิจจากบุคคลภายนอก 
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตตามขอ้ปฏิบติัน้ี แมจ้ะมีขอ้หา้มในการรับของขวญัเชิงธุรกิจ แต่พนกังานไดรั้บอนุญาตใหม้อบของขวญัทางธุรกิจ 
และ อนุญาตใหรั้บและใหก้ารรับรองเชิงธุรกิจ ภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี: (ก) เหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้ขาย (ข) เป็นไปดว้ยความสุจริต (ค) 
ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายและขนบธรรมเนียนทอ้งถ่ิน.(ง) โดยไม่คาดหวงัผลตอบแทนและ (จ) เป็นไปตามขอ้ปฏิบติัในภาคผนวก B. 

การติดสินบนเป็นส่ิงตอ้งหา้มตามกฎหมายทัว่โลก เช่นเดียวกบัตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ปฏิบติัน้ี พนกังานตอ้งรายงานโดยทนัที 
หากมีขอ้กงัวลใด ๆท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัเหล่าน้ีต่อผูจ้ดัการ, หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล , ฝ่ายกฎหมาย และ / หรือ 
หวัหนา้ฝ่ายสายด่วนการปฏิบติั เช่นเดียวกบัเร่ืองการปฏิบติัทั้งหมด SABIC หา้มมิใหมี้การยกขอ้ต่อสูใ้ด ๆ ในการกล่าวหาบุคคลใด ๆ 
ท่ีตั้งขอ้สงสยัเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัหรือมีส่วนร่วมในการสอบสวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติั  

2. ของขวญัธุรกจิ 

2.1 ไม่อนุญาตใหรั้บของขวญัธุรกิจ และไม่ใหบุ้คคลภายนอก เช่นสมาชิกในครอบครัว รับของขวญัธุรกิจนั้น ๆ ในนามช่ือของท่าน 
เวน้แต่จะมีขอ้ยกเวน้ดงัต่อไปน้ี: 

2.1.1 พนกังานสามารถรับของท่ีระลึกเชิงธุรกิจ เน่ืองในโอกาสท่ีไดรั้บรางวลัในการท าโครงการต่าง ๆ เช่น โล่หรืออ่ืน ๆ 
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองผลงานของตน 

2.1.2 ของขวญัธุรกิจไม่สามารถส่งคืนไดไ้ม่วา่จะเป็นดว้ยเหตุผลทางวฒันธรรม หรือเพราะของขวญันั้น ๆ 
ไดส่้งมอบใหก้บัผูรั้บอยา่งเรียบร้อยแลว้ และนบัเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม หากประสงคท่ี์จะส่งคืนอีกคร้ัง เช่น ประเภทอาหารท่ีเน่าเสียง่าย 
ในกรณีน้ีอาหารนั้น ๆ ควรแจกจ่ายแบ่งปันอยา่งเท่าเทียมในส านกังาน ฝ่ายกฎหมายควรรับทราบในเร่ืองดงักล่าว 
เพื่อท่ีจะไดช่้วยท่านในการเตรียมท าจดหมายขอบคุณถึงผูใ้หข้องขวญัและแจง้ใหผู้ใ้หท้ราบถึงนโยบายของ SABIC 

ท่ีไม่รับของขวญัธุรกิจใด ๆ เพื่อท่ีจะไดรั้บทราบและปฏิบติัตามในอนาคต 

2.1.3 หากไดรั้บเงินจากการบริการท่ีไม่สมควรไดรั้บผลตอบแทนใด ๆ เช่นในกรณีพดูเจรจาในท่ีประชุมทางการ 
ควรปฏิเสธการรับเงินนั้น ๆ. 

2.2  วงเงินในการใหข้องขวญัธุรกิจตามมาตรฐานของโลกปัจจุบนัเทียบเท่ากบัสกลุเงินทอ้งถ่ิน $ 100 USDโดยประมาณ 

ต่อผูรั้บและต่อกรณี ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก B. 

2.3 ไม่เป็นฝ่ายใหห้รือเสนอท่ีจะให:้  
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2.2.1 เงินสด (รวมถึง ค่าวชิาการHonorarium) หรือเทียบเท่ากบัเงินสด (เช่นเช็คเงินสด, ใบรับเงินสด, บตัรก านลัของขวญั) 
หรือเงินกู.้ 

2.2.2 การช่วยเหลือ, การงาน หรือโอกาสการฝึกงาน ใหก้บัสมาชิกในครอบครัวหรือผูร่้วมงาน. 

2.2.3 การบริจาคเพื่อการกศุล หรือการสนบัสนุน เพ่ือไดรั้บหรือไดม้อบผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม 
การบริจาคเพ่ือการกศุลและการสนบัสนุนทั้งหมดตอ้งการใหต้ามขอ้ปฏิบติัและนโยบายของ SABIC. นโยบายน้ีระบุวา่ SABIC 

จะไม่ท าโครงการร่วมรับผดิชอบต่อสงัคม รวมถึงอนุมติัชัว่โมงอาสาสมคัรเพ่ือจุดประสงคใ์นการไดรั้บผลลพัธ์ของการติดต่อทางธุรกิจท่ีดี 
และ SABIC ไม่ท าโครงการร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมเช่นกนั เพ่ือใชใ้นการพยายามส่งเสริมในเร่ืองการด าเนินการและการจดัการทางธุรกิจ. 

3. การรับรองเชิงธุรกจิ 

3.1 วงเงินตามมาตรฐานของทัว่โลกปัจจุบนัส าหรับการใหก้ารรับรองเชิงธุรกิจนั้น เทียบเท่าในสกลุเงินทอ้งถ่ินอยูท่ี่ $ 200 USD 

โดยประมาณ ต่อผูรั้บ ต่อเหตุการณ์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก B 

3.2 วงเงินตามมาตรฐานของทัว่โลกปัจจุบนัส าหรับการรับการรับรองเชิงธุรกิจนั้นเทียบเท่าในสกลุเงินทอ้งถ่ินอยูท่ี่ $ 100 USD 

โดยประมาณ ต่อผูรั้บ ต่อเหตุการณ์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก B 

4. ข้อปฏิบัต ิ

4.1 การเสนอของขวญัธุรกิจหรือการเขา้ร่วมการรับรองเชิงธุรกิจท่ีสมเหตุสมผล 
เป็นท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงคท์างธุรกิจ. 

4.2 ผูอ้าวโุสสูงสุดท่ีสุดในหมู่พนกังาน ควรร้องขอการอนุมติัค่าใชจ่้าย ช าระค่าใชจ่้าย และเรียกร้องค่าใชจ่้ายทางธุรกิจ 
ในกรณีท่ีมีพนกังานมากกวา่ 1 คน มีส่วนร่วมในการใหก้ารรับรองเชิงธุรกิจ. 

4.3 ของขวญัและการรับรองเชิงธุรกิจทั้งหมด ควรอยูใ่นนามของบริษทั SABIC ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่ใช่ในนามของบุคคล. 

4.4 เม่ือท าการร้องขอ หวัหนา้ท่ีปรึกษากฎหมายระดบัภูมิภาค และผูน้ า (L2)ท่ีเก่ียวขอ้ง อาจอนุมติัเป็นกรณีพิเศษ ในการ 
อนุญาตใหม้อบของขวญัธุรกิจ หรือ ใหห้รือตอบรับการรับรองเชิงธุรกิจมากกวา่วงเงินท่ีถูกก าหนดไวใ้นภาคผนวก B ( ตวัอยา่งเช่น 
การแสดงความยนิดีและช่ืนชมผูแ้ทนของธุรกิจบุคคลภายนอกท่ีจะเกษียณอาย ุและมีท่ีส่วนร่วมในการท าธุรกิจร่วมกบั SABIC มาหลายปี). 

4.5 ของขวญัและการรับรองเชิงธุรกิจส าหรับขา้ราชการนั้นไม่อยูภ่ายใตข้อบเขตของขอ้ปฏิบติัเหล่าน้ี 

และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากหวัหนา้ท่ีปรึกษาประจ าภูมิภาค แนวทางการต่อตา้นการติดสินบนของ SABIC 

นั้นน าไปใชก้บัการมีปฏิสมัพนัธ์กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐและสามารถดูไดท่ี้น้ี. 

4.6 ของขวญัและการรับรองเชิงธุรกิจทั้งหมดควรมีการแลกเปล่ียนอยา่งเปิดเผยและโปร่งใส. 

4.6.1. ค่าใชจ่้ายทุกรายการ ส าหรับของขวญัและการรับรองเชิงธุรกิจตอ้งถูกบนัทึกตามจริง  

4.6.2 ไม่ท าการมอบการบริการทางเลือกแทนใหข้องขวญั หรือรับรองเชิงธุรกิจ 
เวน้แต่มีความจ าเป็นตามจุดประสงคท์างธุรกิจท่ีเหมาะสม (ตวัอยา่งเช่น 
ไม่ช่วยเหลือจดัการใหลู้กคา้ท่ีประสงคเ์ยีย่มเยยีนนครเมกกะเพื่อประกอบพิธีอุมเราะห์ หรือ ฮจัยซ่ึ์งเป็นจุดประสงคข์องส่วนบุคคล 
ไม่ใช่ธุรกิจ). 

  4.6.3 อยา่ใชเ้งินส่วนบุคคลเพ่ือใหข้องขวญั หรือรับรองเชิงธุรกิจ. 

http://intranet.sabic.com/sites/Legal%20Affairs/PolicyCenter/DocumentCenter/Anti-Bribery%20Guidelines%20(Thai).pdf
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4.7 ไม่อนุญาตใชค้วามบนัเทิง ส าหรับ “ผูใ้หญ่” แมว้า่เป็นท่ียอมรับในธรรมเนียมทอ้งถ่ิน. 

4.8 หา้มใชบุ้คคลภายนอกเป็นตวัแทนของท่านในการให ้หรือรับส่ิงท่ีหา้มทุกชนิด ภายใตข้อ้ปฏิบติั 

4.9 SABIC และ บริษทัในเครือท่ีปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณของ SABIC จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัเหล่าน้ี. 

5.กจิกรรมที่สนับสนุนโดย SABIC  

5.1 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดส าหรับกิจกรรมท่ีสนบัสนุนโดย SABIC จะตอ้งอยูภ่ายใตว้งเงินท่ีถูกก าหนดไว ้ในภาคผนวก B. 

5.2. วตัถุประสงคห์ลกัในการน าเสนอการรับรองเชิงธุรกิจ จะตอ้งเป็นการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย เช่น การใหก้ารรับรองดา้นการเดินทาง ท่ีพกั 
และ อาหาร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในตวัอยา่งของการส่งเสริมโดย SABIC ท่ีออกแบบมาเพื่อใหลู้กคา้รู้จกัผลิตภณัฑห์รือบริการของเรา. 

5.3 วตัถุประสงคท์างธุรกิจ ตอ้งมีการท าแผนหรือวาระเพื่อเป็นการสนบัสนุนท่ีละเอียดชดัเจน 
โดยแสดงใหเ้ห็นวา่เวลาส่วนใหญ่จะใชเ้วลากบัเร่ืองการท าธุรกิจโดยตรง.  

5.4 การเตรียมการส าหรับกิจกรรมท่ีไดรั้บการสนบัสนุน โดย SABIC รวมถึง สถานท่ีจดังาน จะตอ้งเหมาะสมตามวตัถุประสงคท์างธุรกิจ. 

5.4.1 ถา้หาก SABIC ไดมี้การน าเสนอการรับรองดา้นการเดินทางเป็นส่วนหน่ึงของงาน SABIC 

ควรจ่ายผูใ้หบ้ริการการเดินทางนั้น ๆ โดยตรงแทนการใหแ้ขก หากเป็นไปไม่ไดต้ามนั้น 
แขกตอ้งแสดงใบเสร็จรับเงินฉบบัจริงของการเดินทาง และมอบใหก้บั SABIC เพื่อขอเงินคืน สามารถตรวจสอบภาคผนวก B, 
เน่ืองจากบางภูมิภาคอาจไม่อนุมติัการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายและการไดรั้บรองดา้นการเดินทาง และท่ีพกั. 

5.4.2 การอนุมติัค่าบริการตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยดัพรีเมียม และชั้นธุรกิจ ใหท้ าล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
จากหวัหนา้ L2 และหวัหนา้ทีปรึกษากฎหมายระดบัภูมิภาคเท่านั้น 

5.4.3 ท่ีพกัแรมไม่ควรฟุ่ มเฟือยมากเกินไป โรงแรมหรือรีสอร์ทระดบั 5 ดาวอาจเป็นทางเลือกเดียวในบางพ้ืนท่ีภูมิภาค 
แต่ควรไดรั้บการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหวัหนา้ L2 และหวัหนา้ท่ีปรึกษากฎหมายระดบัภมิูภาคก่อน. 

5.4.4. SABIC จะไม่จ่ายค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม ใหก้บัเพ่ือนร่วมเดินทาง – 

เช่นสมาชิกในครอบครัวท่ีไม่ไดเ้ช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคท์างธุรกิจของการเดินทาง. 

5.4.5 SABIC ไม่มีการจดั หรือจ่ายค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 
ส าหรับการเยีย่มเยยีนนอกจากสถานท่ีหรือขอบเขตท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคท์างธุรกิจของการเดินทาง ตวัอยา่งเช่น 
การเยีย่มชมนครเมกกะหรือการด าน ้ าท่ีทะเลแดง.  

5.5 หุน้ส่วนบริษทัในบริษทัท่ีร่วมทุนดว้ยต่าง ๆ ถือวา่เป็นบุคคลภายนอก ตามขอ้ปฏิบติัน้ี. 

6.ความรับผดิชอบของเรา 

6.1 พนกังานตอ้งมีการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ เพื่อประกอบการตดัสินใจ ในเร่ืองการใหข้องขวญัธุรกิจ หรือ ใหห้รือรับการรับรองเชิงธุรกิจ: 

6.1.1 การใหข้องขวญัธุรกิจหรือการรับรองเชิงธุรกิจ สามารถส่งผลใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่? 

6.1.2 มูลค่าของของขวญัธุรกิจหรือการรับรองเชิงธุรกิจ เกินวงเงินจ ากดัท่ีระบุไวใ้นภาคผนวก B หรือไม่? 
และเกินมาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือไม่? 
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6.1.3 เท่าท่ีท่านทราบ การใหข้องขวญัธุรกิจหรือการรับรองเชิงธุรกิจ เป็นท่ียอมรับภายใตน้โยบายบริษทัของผูรั้บหรือไม่? 

6.1.4 ท่านจะมีขอ้วติกกงัวลหรือไม่ ถา้การใหข้องขวญัธุรกิจ หรือ ใหห้รือรับการรับรองเชิงธุรกิจ จะปรากฏเป็นหวัขอ้ข่าว 
หากค าตอบของขอ้ใดขา้งตน้คือ ใช่ ตอ้งหลีกเล่ียงการใหข้องขวญัธุรกิจ หรือ ใหห้รือรับการรับรองเชิงธุรกิจในกรณีนั้น. 

6.2 ตอ้งเรียนรู้ความแตกต่างการใหข้องขวญัธุรกิจ หรือ การรับรองเชิงธุรกิจท่ียอมรับไดต้ามกฎหมาย และการติดสินบน การติดสินบน 
หรือการของขวญัธุรกิจ หรือการรับรองเชิงธุรกิจ ท่ีไม่เหมาะสม อาจส่งผลท าใหท่้านและบุคคลภายนอก: 

6.2.1 ละเวน้หนา้ท่ีในการด าเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัท่ีท่านและบุคคลภายนอกเป็นตวัแทนในขณะนั้น.  

  6.2.2 ท าธุรกิจร่วมกนัท่ีหากเป็นสถานการณ์ปกติ อาจจะไม่ร่วมดว้ย 

 6.2.3 ใหป้ระโยชนใ์นเง่ือนไขของสญัญามากกวา่ท่ีควรจะให.้ 

7 .ค าถามและค าตอบ 

ค าถาม: หากมีผูผ้ลิตหรือจดัหาสินคา้เขา้เยีย่มชมส านกังานของเราและน าของขวญัทางธุรกิจเลก็นอ้ยมาใหท่้าน ท่านจะรับส่ิงๆ 
นั้นไดห้รือไม่? 

ค าตอบ: ไม่ได ้ พนกังานไม่สามารถรับของขวญัทางธุรกิจใดๆ ทุกชนิด 
เวน้แต่จะมีขอ้ยกเวน้อยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีมีการอนุญาตใหก้ระท าไดใ้นขอ้ปฏิบติั. 

ค าถาม: หากมีผูผ้ลิตหรือจดัหาสินคา้จดัส่งคุกก้ีใหท่้านในช่วงวนัหยดุ ท่านสามารถรับไดห้รือไม่? 

ค าตอบ: ใหค้  านึงถึงนโยบายไม่รับของขวญัใด ๆ หากมีการจดัส่งเรียบร้อยแลว้ 
ควรมีการแจกจ่ายคุกก้ีในส านกังานอยา่งเท่าเทียมกนั รายงานใหฝ่้ายกฎหมายทราบ 
เพื่อใหเ้ตรียมจดหมายขอบคุณและย  ้าเตือนถึงนโยบายไม่รับของขวญัธุรกิจของเรา ใหก้บัผูใ้หข้องขวญันั้น ๆ. 

ค าถาม:ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือของ SABIC ตอ้งการท่ีจะขอรับการบริจาคจากผูผ้ลิตหรือจดัหาสินคา้ของตน ในกิจกรรมการกศุลท่ี SABIC 

สนบัสนุน เขาสามารถท าแบบน้ีไดห้รือไม่? 

ค าตอบ: ไม่ได ้ การขอสนบัสนุนการบริจาคจากบุคคลภายนอก สามารถสร้างความเส่ียงท่ีจะปรากฎให ้ SABIC 

ปฏิบติัต่อผูท่ี้ใหก้ารสนบัสนุนนั้นพิเศษกวา่ปกติ. 

ค าถาม: ลูกคา้ท่ีมาเยีย่มเราในราชอาณาจกัรซาอุดิอาระเบีย ตอ้งการเยีย่มชมนครมกักะห์ / เมดินา 
โดยการขอใหท่้านช่วยจดัการการท่องเท่ียวในการเยีย่มชมคร้ังนั้น ท่านสามารถช่วยพวกเขาไดห้รือไม่? 

ค าตอบ: ไม่ได ้ท่านควรใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเดินทางแก่บุคคลภายนอก หากเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคท์างธุรกิจเท่านั้น แต ่
ในกรณีน้ีเป็นจุดประสงคส่์วนบุคคลของลูกคา้. 

ค าถาม: กลุ่มจดัซ้ือก าลงัเจรจาในเร่ืองการท าสญัญาใหม่กบัผูผ้ลิตหรือจดัหาสินคา้ และผูผ้ลิตหรือจดัหาสินคา้ตอ้งการหยดุพกั 
เพื่อไปร้านอาหาร ท่านสามารถไปดว้ยไดห้รือไม่? 
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ค าตอบ: เป็นเร่ืองท่ียอมรับได ้ ท่ีจะไปร้านอาหารกบัผูผ้ลิตหรือจดัหาสินคา้ แต่กลุ่มจดัซ้ือควรจ่ายค่าอาหารของตนเอง 
เม่ือการเจรจาสญัญายงัด าเนินการอยู ่
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งหลีกเล่ียงการปรากฏของผูผ้ลิตหรือจดัหาสินคา้ในการน าเสนอบางส่ิงท่ีมีราคาใหก้บัท่าน 
เพ่ือเป็นการจูงใจในการไดรั้บผลลพัธ์ของการเจรจา นอกจากน้ีกลุ่มจดัซ้ือจ่ายเงินค่าต่างๆ 
ใหก้บัผูผ้ลิตหรือจดัหาสินคา้ตามมาตรฐานท่ีระบุไวใ้นภาคผนวก B ส าหรับการใหก้ารรับรองทางธุรกิจได.้ 

ค าถาม: หากมีการละเมิดขอ้ปฏิบติัเหล่าน้ี ฉนัควรท าอะไร? 

ค าตอบ: พนกังานทุกคนตอ้งมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัท่ีตั้งไว ้
และมีหนา้ท่ีในการรายงานการกระท าอนัสงสยัวา่จะเป็นการละเมิดนั้น ๆ ต่อผูจ้ดัการท่านใดกไ็ด,้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, 
ฝ่ายกฎหมาย, และ/หรือ หวัหนา้ฝ่ายสายด่วนการปฏิบติั าร SABIC หา้มมิใหมี้การยกขอ้ต่อสูใ้ด ๆ ในการกล่าวหาบุคคลใด ๆ 
ท่ีตั้งขอ้สงสยั หรือช่วยในการแจง้ขอ้กงัวลในการปฏิบติั 
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ภาคผนวก A 

ค านิยาม 

สินบน - เงินหรือส่ิงของมีมูลค่าใด ๆ ท่ีถูกน าเสนอ, สญัญา, ให,้ จ่าย, อนุญาต หรือตอ้งการ เพื่อใชใ้นการจูงใจผูรั้บท่ีไม่เหมาะสม รวมถึง 
แต่ไม่จ ากดัแค่ ของขวญัท่ีหรูหรา หรือการรับรองท่ีมากเกินไป, เคร่ืองประดบั, การงาน, การฝึกงาน และ สิทธิการรับบริการฟรี. 

ของขวญัธุรกจิ – ส่ิงของท่ีใหแ้ละเป็นส่วนของการต่อยอดความสนใจในธุรกิจต่อไป ตวัอยา่งของของขวญัธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
(ภายใตว้งเงินท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก B) รวมถึง แต่ไม่จ ากดัถึง กระเชา้ผลไม,้ ดอกไม,้ คุกก้ี, ขนมพระจนัทร์, และส่ิงของส่งเสริมอ่ืน ๆ 
เช่นปากกา แกว้ หรือเส้ือยดื ทั้งน้ี ส าหรับตัว๋เขา้ชมการแสดงหรือเขา้ชมการแข่งขนักีฬา ใหถื้อวา่เป็นของขวญั 
หากไม่ไดมี้ตวัแทนธุรกิจบุคคลภายนอกไปเขา้ชมดว้ย. 

การรับรองเชิงธุรกจิ - อาหาร, ท่ีพกั, การเดินทาง และความบนัเทิง ซ่ึงมีจุดประสงคห์ลกัของการรับรองนั้น ๆ 
คือเพ่ิมความสนใจในเชิงทางธุรกิจ ตวัอยา่ง การรับรองเชิงธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง 
บริการอาหารในเวลาท่ีมีการประชุมทางธุรกิจ, กิจกรรมทางสงัคม, กิจกรรมกีฬา หรือ การแข่งขนักีฬา, บริการตัว๋เคร่ืองบิน, บริการรถยนต ์
, และหอ้งพกัในโรงแรม ทั้งน้ี ตัว๋เขา้ชมการแสดงหรือเขา้ชมการแข่งขนักีฬา ใหถื้อวา่เป็นการรับรอง 
หากไม่ไดมี้ตวัแทนธุรกิจบุคคลภายนอกไปเขา้ชมดว้ย. 

การบริจาคเพือ่การกศุล - ส่ิงใดก็ตาม ท่ีมีมูลค่า (เงินหรืออยา่งอ่ืน) 
ท่ีถูกมอบใหก้บัองคก์รการกศุลหรือมอบในรูปแบบการสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะ 
ท่ีมีส่วนหน่ึงของรายจ่ายบริจาคใหก้บัองคก์รการกศุล หรือโครงการพฒันาชุมชนหรือกิจกรรมอ่ืน ท่ีคลา้ยกนั. 

ลูกค้า - บริษทั หรือบุคคลท่ีเป็นผูซ้ื้อหรือผูท่ี้สนใจจะซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการจาก SABIC รวมถึงพนกังานหรือตวัแทนอ่ืน ๆ 
ของบริษทัหรือบุคคลดงักล่าว. 

พนักงาน - บุคคลท่ีท างานในองคก์รของ SABIC. 

ผู้ให้ - บริษทัท่ีใหข้องขวญัธุรกิจและการรับรองเชิงธุรกิจใหก้บัพนกังานของ SABIC ทั้งน้ีผูใ้หคื้อบริษทั ไม่ใช่บุคคลท่ีอยูใ่นบริษทั. 

ผู้จดัการ - พนกังานท่านใดท่ีรายงานหรือข้ึนตรงโดยตรง. 

ข้อปฏิบัต ิ– ขอ้ปฏิบติั SABIC เร่ืองของขวญั และการรับรองเชิงธุรกิจ. 

นโยบายRAISE – การเขา้ถึง การบริจาคเพื่อการกศุล, ใหก้ารสนบัสนุนต่าง ๆ , การเป็นหุน้ส่วน และโครงการอาสาสมคัรของพนกังาน 
ของ SABIC . เราใชน้โยบาย RAISE – Reputation(ช่ือเสียง), Audience(การรับฟัง), Innovation(นวตักรรม), Strategy(กลยทุธ์), 
และ Endurance(ความอดทน)- เพื่อยกระดบัช่ือเสียง SABIC ใหสู้งข้ึน, เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสงัคม 
และส่งเสริมคุณค่าของเรา นโยบายRAISE ของ SABIC สามารถอ่านไดท่ี้น่ี (คลิก) 

ผู้รับ - บุคคลท่ีเป็นผูรั้บบางส่ิงบางอยา่ง 

SABIC - Saudi Basic Industries Corporation และหน่วยงานใด ๆ-ไม่วา่จะไดจ้ดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม- ท่ีอยูใ่นเครือของ Saudi Basic 

Industries Corporation ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม. 

http://intranet.sabic.com/English-US/aboutsabic/corporateUnits/CorpComm/Sustainability/Pages/CSR_Policy.aspx
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กจิกรรมทีส่นบัสนุนโดย SABIC - งานกิจกรรมท่ี SABIC เป็นเจา้ภาพ และจดัข้ึนส าหรับลูกคา้หรือผูถื้อผลประโยชน์ร่วมภายนอกอ่ืน ๆ 
ไดแ้สดงผลิตภณัฑ,์โครงการหรือความช านาญ. 

การสนับสนุน - การสนบัสนุนในรูปแบบการใหค้่าใชจ่้ายต่าง ๆ ส าหรับ กิจกรรมหรือองคก์ร 
เพื่อแลกเปล่ียนในการใชห้รือการสร้างช่ือเสียงใหก้บั SABIC. 

ผู้ผลติหรือจดัหาสินค้า - บริษทั บุคคลธรรมดาหรือผูรั้บเหมาท่ีเป็นผูข้าย หรือผูท่ี้อาจจะเป็นผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการกบั SABIC 

ซ่ึงหมายความรวมถึง พนกังานหรือตวัแทนอ่ืน ๆ ของบริษทั บุคคลธรรมดา หรือผูรั้บเหมา. 

บุคคลภายนอก - บุคคลหรือนิติบุคคลในภาคเอกชนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั SABIC เช่นสมาชิกคนในครอบครัว เพื่อน ผูรั้บเหมา, 
ผูผ้ลิตหรือจดัหาสินคา้ ลูกคา้, ตวัแทนจ าหน่าย หรือ ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้, ท่ีปรึกษา, และหุน้ส่วนของบริษทัท่ีไดร่้วมทุน 

 

 

 

 



ขอ้จ ำกดักำรอนุมติัให้อยูภ่ำยใตข้อ้ปฏิบติัเร่ืองของขวญั และ กำรรับรองเชิงธุรกิจ 

  

  

 

 

ข้อปฏิบัติ SABIC อนัเกีย่วเนื่องกบัของขวญัและ การรับรองเชิงธุรกจิ -ภาคผนวก B 

 
   1 

ภาคผนวก B :  ข้อจ ากดัการอนุมตักิารให้ของขวญั และ การรับรองเชิงธุรกจิ  

     - ภำคผนวก B อยูภ่ำยใต ้

-ขอ้ปฏิบติัเร่ืองของขวญั & กำรรับรองเชิงธุรกิจ (ขอ้ปฏิบติั) และในกรณีท่ีมีกำรขดัแยง้ระหวำ่งภำคผนวก B            และขอ้ปฏิบติั , ขอ้ปฏิบติัจะอยูเ่หนือกวำ่ 

และสำมำรถด ำเนินกำรต่อ. 

     -จ ำนวนเงินทั้งหมดจะถูกระบุไว ้ในสกลุเงินของภูมิภำค แต่อำจแปลงเป็นสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่ำ. 

หมายเหตุ: เมือ่มกีารร้องขอ, หัวหน้าทปีรึกษากฎหมายระดบัภูมภิาค และหัวหน้า L2 ทีเ่กีย่วข้องอาจอนุมตัใิห้มกีารให้ ของขวญัธุรกจิ หรือ 

การให้หรือการรับการรับรองเชิงธุรกจิซ่ึงเกนิวงเงนิทีก่ าหนดไว้ในภาคผนวก B เป็นกรณีพเิศษ (เช่น เพือ่ระลกึถงึ 

การมส่ีวนรวมของตวัแทนธุรกจิบุคคลทีส่ามทีก่ าลงัจะเกษียณอายุซ่ึงท างานกบั SABIC มานานหลายปี ) ดูหัวข้อ 4.4 ของข้อปฏบิัต ิ
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การให้ของขวญัธุรกจิขององค์กร  MEA 

 

การให้ การอนุมัติ การรับ การอนุมัติ 

มูลค่ำไม่เกิน $100 ต่อผูรั้บ, ต่อกรณี ไม่จ  ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัล่วงหนำ้  ไม่อนุญำต ไม่เก่ียวขอ้ง 

มากกว่า$100 ต่อผูร้บั,ต่อกรณ ี ไม่อนุญำต ไม่อนุญำต ไม่เก่ียวขอ้ง 

จ ำกดั กำรให้1คร้ังต่อปี ต่อผูรั้บรำยเดียวกนั 
โดยไม่ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติั 

กำรให้ท่ีเกิน1คร้ังต่อปีให้กบัผูรั้บรำยเดียวกนั 
ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำก ผูจ้ดักำรพนกังำนและ 
ผูจ้ดักำร L3 

ไม่อนุญำต ไม่เก่ียวขอ้ง 
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การต้อนรับเชิงธุรกจิ MEA 

 

การให้ การอนุมัติ การรับ การอนุมัติ 

มูลค่ำไม่เกิน $200 ต่อผูรั้บ, ต่อกรณี ไม่จ  ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัล่วงหนำ้ มูลค่ำไม่เกิน $100 ต่อผูรั้บ 
จำกผูใ้ห้รำยเดียวกนั  

ไม่จ  ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัล่วงหนำ้ 

มูลค่ำมำกกวำ่$200ต่อผูรั้บ, ต่อกรณี ไม่อนุมติั มูลค่ำมำกกวำ่ $100 ต่อผูรั้บ 
จำกผูใ้ห้รำยเดียวกนั 

ไม่อนุมติั 

จ ำกดักำรให้สะสมประจ ำปี  ไม่เกิน 3 
คร้ังต่อปี ต่อผูรั้บรำยเดียวกนั 
 โดยไม่ตอ้งขออนุมติั  

กำรให้เกิน3คร้ังต่อปี ไปยงัผูรั้บรำยเดียวกนั 
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำก ผูจ้ดักำรพนกังำน 

จ ำกดักำรสะสมประจ ำปี 
ไม่เกิน3คร้ังต่อปีจำกผูใ้ห้รำยเดียวกนั 
 โดยไม่ตอ้งอนุมติั 

กำรรับเกิน 3คร้ังต่อปี 
จำกผูใ้ห้รำยเดียวกนั 
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูจ้ดักำรพนกังำน 

SABIC สนบัสนุนกิจกรรม 
ดว้ยมูลค่ำไม่เกิน $2,000 ต่อผูรั้บ 
ต่อกรณี  
มูลค่ำรวมไม่เกิน $50,000 ต่อกรณี 

ผูจ้ดักำรพนกังำน,ผูจ้ดักำร L2 

ฝ่ำยกิจกรรมสนบัสนุนและหวัหนำ้ท่ีปรึกษำประจ ำภูมิภำค 
หมำยเหตุ : 
ผูจ้ดักำรทัว่ไปอำจมอบหมำยให้กรรมกำรของตน 
ในกำรให้กำรตอ้นรับสูงถึง$1000 ต่อผูรั้บ, 
ต่อกรณี 
ส ำหรบกิจกรรมซ่ึงไม่รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรกำรเดินทำง 

ไม่เก่ียวขอ้ง ไม่เก่ียวขอ้ง 

SABIC สนบัสนุนกิจกรรมมำกกวำ่ 
$2,000 ต่อผูรั้บต่อกรณี หรือมำกกวำ่ 
$50,000 ส ำหรับกรณี 

ผูจ้ดักำรพนกังำน, ผูจ้ดักำร L1 ฝ่ำยกิจกรรมสนบัสนุน 
และหวัหนำ้ท่ีปรึกษำกฎหมำยประจ ำภูมิภำค 

ไม่เก่ียวขอ้ง ไม่เก่ียวขอ้ง 
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ของขวญัธุรกจิ APAC 

 

การให้ การอนุมัติ การรับ การอนุมัติ 

มูลค่ำไม่เกิน $100 ต่อผูรั้บ, 
ต่อกรณี 

ไม่จ  ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัล่วงหนำ้  ไม่อนุญำต ไม่เก่ียวขอ้ง 

มำกกวำ่$100 

ต่อผูรั้บ,ต่อกรณี 
  

ไม่อนุญำต ไม่อนุญำต ไม่เก่ียวขอ้ง 

จ ำกดั 
 กำรให1้คร้ังต่อปี 
ใหก้บัผูรั้บรำยเดียวกนั 
โดยไม่ไดต้อ้งไดรั้บกำรอนุมติั 

กำรใหเ้กิน1คร้ังต่อปีใหก้บัผูรั้บรำยเดียวกนั 
ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำก ผูจ้ดักำรพนกังำน. 

ไม่อนุญำต ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

  



ขอ้จ ำกดักำรอนุมติัให้อยูภ่ำยใตข้อ้ปฏิบติัเร่ืองของขวญั และ กำรรับรองเชิงธุรกิจ 

  

  

 

 

ข้อปฏิบัติ SABIC อนัเกีย่วเนื่องกบัของขวญัและ การรับรองเชิงธุรกจิ -ภาคผนวก B 

 
   5 

การต้อนรับเชิงธุรกจิ APAC 

กำรให้ กำรอนุมติั กำรรับ กำรอนุมติั 

มูลค่ำไม่เกิน $200 ต่อผูรั้บ 

,ต่อกรณี 

ไม่จ  ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัล่วงหนำ้ $100 ต่อผูรั้บ จำกผูใ้ห้เดียวรำยกนั  ไม่จ  ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัล่วงหนำ้ 

มำกกวำ่$200ต่อผูรั้บ, ต่อกรณี ไม่อนุญำต มูลค่ำสูงกวำ่ $100 ต่อผูรั้บ จำกผูใ้ห้รำยเดียวกนั ไม่อนุญำต 

จ ำกดักำรให้ ไม่เกิน 3คร้ังต่อปี 

ต่อผูรั้บรำยเดียวกนั 

โดยไม่ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติั  

กำรให้เกิน3คร้ังต่อปี ไปยงัผูรั้บรำยเดียวกนั ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำก 

ผูจ้ดักำรพนกังำน 

จ ำกดักำรรับไม่เกิน3คร้ังต่อปี จำกผูใ้ห้รำยเดียวกนั โดยไม่ตอ้งอนุมติั กำรรับเกิน 3คร้ังต่อปี จำกผูใ้ห้เดียวกนั 

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูจ้ดักำรพนกังำน 

SABIC 

ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรม ไม่เกิน 
$2,000 ต่อผูรั้บ ต่อกรณี 

 มูลค่ำรวมไม่เกิน $50,000 ต่อกรณี 

ผูจ้ดักำรพนกังำน, ผูจ้ดักำร L1  

ฝ่ำยกิจกรรมสนบัสนุนและหวัหนำ้ท่ีปรึกษำประจ ำภูมิภำค 

หมำยเหตุ : ผูจ้ดักำรทัว่ไปอำจมอบหมำยให้กรรมกำรของตน 

ในกำรให้กำรตอ้นรับสูงถึง$1000 ต่อผูรั้บ, 

ต่อกรณี ซ่ึงท่ีไม่รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรกำรเดินทำง 

ไม่เก่ียวขอ้ง ไม่เก่ียวขอ้ง 

SABIC สนบัสนุนกิจกรรมไม่เกิน 

$2,000 ต่อผูรั้บ 

ต่อกรณี มูลค่ำรวมไม่เกิน 

$50,000 ส ำหรับกรณี 

ผูจ้ดักำรพนกังำน, L1 ผูจ้ดักำรฝ่ำยกิจกรรมสนบัสนุนธุรกิจ 

และหวัหนำ้ท่ีปรึกษำประจ ำภูมิภำค 

ไม่เก่ียวขอ้ง ไม่เก่ียวขอ้ง 
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ของขวญัธุรกจิ AMERICAS   

  

การให้ การอนุมัติ การรับ การอนุมัติ 

มูลค่ำไม่เกิน $100 ต่อผูรั้บ, ต่อกรณี ไม่จ  ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัล่วงหนำ้  ไม่อนุญำต ไม่เก่ียวขอ้ง 

มำกกวำ่$100 ต่อผูรั้บ,ต่อกรณี 
  

ไม่อนุญำต ไม่อนุญำต ไม่เก่ียวขอ้ง 

จ ำกดักำรให1้คร้ังต่อปี 
ใหก้บัผูรั้บรำยเดียวกนั 
โดยไม่ตอ้งรับกำรอนุมติั 

กำรใหเ้กิน1คร้ังต่อปีใหก้บัผูรั้บรำยเดียวกนั 
ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำก ผูจ้ดักำรพนกังำน. 

ไม่อนุญำต ไม่เก่ียวขอ้ง 
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กำรตอ้นรับเชิงธุรกิจ AMERICA 

การให้ การอนุมัติ การรับ การอนุมัติ 

มูลค่ำไม่เกิน $200 ต่อผูรั้บ 
,ต่อกรณี 

ไม่จ  ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัล่วงหนำ้ มูลค่ำไม่เกิน $100 ต่อผูรั้บ จำกผูใ้ห้รำยเดียวกนั  ไม่จ  ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัล่วงหนำ้ 

มูลค่ำมำกกวำ่$200ต่อผูรั้บ, 
ต่อกรณี 

ไม่อนุญำต มูลค่ำสูงกวำ่ $100 ต่อผูรั้บ จำกผูใ้ห้รำยเดียวกนั ไม่อนุญำต 

จ ำกดักำรให้ ไม่เกิน 3คร้ังต่อปี 
ต่อผูรั้บรำยเดียวกนั 
โดยไม่ตอ้งอนุมติั  

กำรให้เกิน3คร้ังต่อปี 
ไปยงัผูรั้บรำยเดียวกนั ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำก 
ผูจ้ดักำรพนกังำน 

จ ำกดักำรรับไม่เกิน3คร้ังต่อปี จำกผูใ้ห้รำยเดียวกนั 
โดยไม่ตอ้งรับกำรอนุมติั 

กำรรับเกิน 3คร้ังต่อปี จำกผูใ้ห้รำยเดียวกนั 
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูจ้ดักำรพนกังำน 

SABIC สนบัสนุนกิจกรรม 
มูลค่ำไม่เกิน $2,000 
ต่อผูรั้บ ต่อกรณี รวมมูลค่ำไม่เกิน 
$50,000 ต่อกรณี 

ผูจ้ดักำรพนกังำน ผูจ้ดักำร L2 

และหวัหนำ้ท่ีปรึกษำประจ ำภูมิภำค 
 

ไม่เก่ียวขอ้ง ไม่เก่ียวขอ้ง 

SABIC 
สนบัสนุนกิจกรรมมูลค่ำไม่เกิน 
$2,000 ต่อผูรั้บ, 
ต่อกรณี หรือมูลค่ำสูงกวำ่ 
$50,000 ต่อกรณี 

ผูจ้ดักำรพนกังำน, ผูจ้ดักำร L1  
ฝ่ำยกิจกรรมสนบัสนุน 
และหวัหนำ้ท่ีปรึกษำประจ ำภูมิภำค 

ไม่เก่ียวขอ้ง ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 



ขอ้จ ำกดักำรอนุมติัให้อยูภ่ำยใตข้อ้ปฏิบติัเร่ืองของขวญั และ กำรรับรองเชิงธุรกิจ 
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ของขวญัธุรกจิ EUROPE 

การให้ การอนุมัติ การรับ การอนุมัติ 

มูลค่ำไม่เกิน  € 100 ต่อผูรั้บ, ต่อกรณี ไม่จ  ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัล่วงหนำ้  ไม่อนุญำต ไม่เก่ียวขอ้ง 

มูลค่ำสูงกวำ่€100 ต่อผูรั้บ,ต่อกรณี 
  

ไม่อนุญำต ไม่อนุญำต ไม่เก่ียวขอ้ง 

จ ำกดั 
 กำรให้1คร้ังต่อปี ให้กบัผูรั้บรำยเดียวกนั 
โดยไม่ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติั 

กำรให้เกิน1คร้ังต่อปีให้กบัผูรั้บรำยเดียวกนั 
ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำก ผูจ้ดักำรพนกังำน. 

ไม่อนุญำต ไม่เก่ียวขอ้ง 

 

  



ขอ้จ ำกดักำรอนุมติัให้อยูภ่ำยใตข้อ้ปฏิบติัเร่ืองของขวญั และ กำรรับรองเชิงธุรกิจ 

  

  

 

 

ข้อปฏิบัติ SABIC อนัเกีย่วเนื่องกบัของขวญัและ การรับรองเชิงธุรกจิ -ภาคผนวก B 

 
   9 

การรับรองเชิงธุรกจิ EUROPE 

การให้ การอนุมัติ การรับ การอนุมัต ิ

มูลค่ำไม่เกิน €200 ต่อผูรั้บ, 
ต่อกรณี 

ไม่จ  ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัล่วงหนำ้ 
หมำยเหตุ 
:ไม่อนุญำตให้จ่ำยค่ำใชจ่้ำยส ำหรับตัว๋เคร่ืองบินและค่ำท่ีพกั  

สูงถึง€100 ต่อผูรั้บ จำกผูใ้ห้รำยเดียวกนั  ไม่จ  ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัล่วงหนำ้ 

มูลค่ำสูงกวำ่ €200ต่อผูรั้บ 
,ต่อกรณี 

ไม่อนุมติั มำกกวำ่ €100ต่อผูรั้บ จำกผูใ้ห้รำยเดียวกนั ไม่อนุญำต 

จ ำกดักำรให้ ไม่เกิน 3คร้ังต่อปี 
ต่อผูรั้บรำยเดียวกนั 
โดยไม่ตอ้งไดก้ำรอนุมติั  

กำรให้เกิน3คร้ังต่อปี ไปยงัผูรั้บรำยเดียวกนั 
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำก ผูจ้ดักำรพนกังำน 

จ ำกดักำรรับไม่เกิน3คร้ังต่อปี จำกผูใ้ห้รำยเดียวกนั 
โดยไม่ตอ้งอนุมติั 

กำรรับเกิน 3คร้ังต่อปี 
จำกผูใ้ห้รำยเดียวกนั 
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูจ้ดักำรพนกังำน 

SABIC สนบัสนุนกิจกรรม 
มูลค่ำไม่เกิน €200 ต่อผูรั้บ 
ต่อกรณี รวมมูลค่ำไม่เกิน  
€40,000 ต่อกรณี 

ผูจ้ดักำรพนกังำน ,ผูจ้ดักำร L3  ฝ่ำยกิจกรรมสนบัสนุน 
และหวัหนำ้ท่ีปรึกษำประจ ำภูมิภำค 
หมำยเหตุ: 
:ไม่อนุญำตให้จ่ำยค่ำใชจ่้ำยส ำหรับตัว๋เคร่ืองบินและค่ำท่ีพกั  

ไม่เก่ียวขอ้ง ไม่เก่ียวขอ้ง 

SABIC 
สนบัสนุนกิจกรรมมูลค่ำตั้งแต่ 
€201 ถึง €15,000  
ต่อผูรั้บ,ต่อกรณี 
รวมมูลค่ำไม่เกิน€40,ต่อกรณี 

ผูจ้ดักำรพนกังำน, ผูจ้ดักำร L2 ฝ่ำยกิจกรรมสนบัสนุน 
และหวัหนำ้ท่ีปรึกษำประจ ำภูมิภำค 
หมำยเหตุ: 
ไม่อนุญำตให้จ่ำยค่ำใชจ่้ำยส ำหรับตัว๋เคร่ืองบินและค่ำท่ีพกั 

ไม่เก่ียวขอ้ง ไม่เก่ียวขอ้ง 



ขอ้จ ำกดักำรอนุมติัให้อยูภ่ำยใตข้อ้ปฏิบติัเร่ืองของขวญั และ กำรรับรองเชิงธุรกิจ 
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การให้ การอนุมัติ การรับ การอนุมัต ิ

SABIC 
ผูส้นบัสนุนกิจกรรมมูลค่ำสูงกวำ่ 
€1,500 ต่อผูรั้บ,ต่อกรณี 
หรือมำกกวำ่ 
 € 40,000 ต่อกรณี  

ผูจ้ดักำรพนกังำน , ผูจ้ดักำร L1 ฝ่ำยกิจกรรมสนบัสนุน 
และหวัหนำ้ท่ีปรึกษำประจ ำภูมิภำค 
หมำยเหตุ : 
ไม่อนุญำตให้จ่ำยค่ำใชจ่้ำยส ำหรับตัว๋เคร่ืองบินและค่ำท่ีพกั 

ไม่เก่ียวขอ้ง ไม่เก่ียวขอ้ง 
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