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แผนกตรวจสอบภำยใน กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ 
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป
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นโยบายการรับ-ให้ของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อ่ืนใด 

บริษทั อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด (มหาชน), บริษทั อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากดั (มหาชน), บริษทั 
อินเตอร์ลิ้งค ์เพาเวอร์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั และบริษทัในกลุ่มอินเตอร์ลิ้งคฯ์ ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ มีความโปร่งใส และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม หลีกเล่ียงการ
กระท าอนัอาจน าไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กัน และเพื่อให้สอดคลอ้งกับนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน ดงันั้นจึงก าหนดนโยบายการรับ -ให้ของขวญั การเล้ียง หรือประโยชน์อ่ืนใด (No-Gift 
Policy) เพื่อสร้างมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบติังานอยา่งโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตต่อเน่ืองอยา่งย ัง่ยนื 

หลกัการ 
บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่นว่า จะไม่รับ – ให้สินบน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคลากรภายนอก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หากพิสูจน์ทราบได้ว่ามีการด าเนินการดังกล่าว ถือว่าบุคลากรของบริษัทฯ 
มีความผิดทั้งตามระเบียบบริษทัฯ และตามกฎหมาย 

แนวทางปฏิบัติ 
1. การให้ของขวัญ ของท่ีระลกึ หรือประโยชน์อ่ืนใด 

1.1. การให้ของขวญัหรือของท่ีระลึก ตามประเพณีนิยม สามารถกระท าไดโ้ดยตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
และจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน เช่น ส าหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และควรใหใ้นรูปแบบท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทัดงัต่อไปน้ี 

1.1.1. ปฏิทิน ไดอาร่ี 
1.1.2. สินคา้ท่ีใชเ้ป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ 
1.1.3. สินคา้โครงการหลวง โครงการในพระราชด าริ สินค้าชุมชนในพื้นท่ีปฏิบัติการของบริษทัฯ หรือ

สินคา้เพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์ หรือสินคา้ท่ีสนบัสนุนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
1.2. การใหข้องขวญั ของท่ีระลึก ควรด าเนินการใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัเพื่อไม่ใหเ้กิดการเลือกปฏิบติั 
1.3. ไม่ให้ของขวญั ของท่ีระลึก ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของเจา้หนา้ท่ี

รัฐ ลูกคา้ คู่คา้ และบุคคลท่ีติดต่อดว้ย เน่ืองจากโดยพฤติการณ์ถือวา่เป็นการรับแทน 
1.4. การให้ของท่ีระลึกเน่ืองในโอกาสส าคญัทางธุรกิจ อาทิ วนัสถาปนาการจดัตั้ง การลงนามสัญญาทางธุรกิจ

สามารถกระท าได ้แต่หากมูลค่าของท่ีระลึกเกินกว่า 3,000 บาท ตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากผูบ้ริหารสูงสุดของแต่
ละบริษทั หรือตามระเบียบของบริษทัฯ ก าหนด 
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2. การเลีย้งรับรอง 
การใช้จ่ายส าหรับเล้ียงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเล้ียงรับรองเป็นอาหาร และเคร่ืองด่ืม การเล้ียงรับรองใน

รูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติัทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการคา้ รวมถึงการ
ให้ความรู้ความเขา้ใจทางธุรกิจ สามารถกระท าได ้แต่ตอ้งเป็นการใชจ่้ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อ
การตดัสินใจในการปฏิบติั หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3. การจัดกจิกรรม CSR ร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.1. การจดักิจกรรม CSR ร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีรัฐ สามารถท าไดต้ามความเหมาะสม โดยตอ้ง

ท าในนามบริษทั และมีวตัถุประสงค์สอดคลอ้งกบันโยบาย  CSR ของบริษทัฯ ทั้งน้ี ควรมีหลกัเกณฑ์ แผนงาน การ
วดัผลท่ีชดัเจน และด าเนินการผา่นขั้นตอน ระเบียบ ของบริษทัฯ ท่ีก าหนดไว ้

3.2. การจดักิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนามบริษทัฯ ตอ้งยกเวน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนภาคการเมือง 

4. การรับของขวัญ ของท่ีระลกึ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
4.1. บุคลากรของบริษทัฯ งดรับของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใดในทุกกรณี และมีหน้าท่ีแจ้งให้

บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวญัดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง 
4.2. กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งรับของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด และไม่สามารถส่งคืนไดใ้ห้บริษทั 

แต่งตั้งหน่วยงานผูรั้บผิดชอบ เพื่อด าเนินการรวบรวมส่ิงของดงักล่าว และด าเนินการบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ หรือด าเนินการตามระเบียบของบริษทัฯ ต่อไปเวน้แต่ 

4.2.1. กรณีเป็นของบริโภคซ่ึงมีวนัหมดอายุนอ้ยกว่า 1 เดือน ใหเ้ป็นดุลยพินิจของผูบ้งัคบับญัชาส่วนงานท่ี
ไดรั้บของขวญัในการบริหารจดัการ 

4.2.2. กรณีปฏิทิน ไดอาร่ี ท่ีใช้เป็นส่ือประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็นของขวญั  
ส่วนตวัได ้

4.2.3. กรณีเป็นการรับของขวญั ของท่ีระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ 
สามารถกระท าได ้ทั้งน้ี ของขวญั ของท่ีระลึกดงักล่าว จะตอ้งเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

5. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเย่ียมชมกจิการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า 
5.1. การรับขอ้เสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่คา้ สามารถกระท า

ได ้หากเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุในสัญญาแต่ตอ้งไม่มีลกัษณะแฝงการท่องเท่ียว 
5.2. การรับขอ้เสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่คา้ ในกรณีท่ีไม่ได้

ระบุในขอ้ตกลงสัญญา สามารถกระท าได ้หากพิจารณาแล้วว่าการรับขอ้เสนอดงักล่าวมีความเหมาะสมเป็นประโยชน์
ต่อบริษทัฯ ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา และเป็นไปตามระเบียบของบริษทัฯ 

ไม่รับขอ้เสนอเก่ียวกบัการอบรม สัมมนา ท่ีมีลกัษณะแฝงท่องเท่ียว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดความรู้
อยา่งแทจ้ริง 
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6. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนให้กบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนให้กบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ สามารถด าเนินการได้ตาม

ความเหมาะสม ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามระเบียบของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
7. การบริจาค และการให้การสนับสนุนกบัหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล 

การบริจาค และใหก้ารสนบัสนุนแก่องคก์รใดๆ ตอ้งด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
7.1. เป็นองคก์รท่ีเช่ือถือได และ/หรือมีการจดัตั้งอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
7.2. การด าเนินการตอ้งกระท าในนามบริษทัฯ อย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของ

บริษทัฯ 
7.3. ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปท่ีเจา้หนา้ท่ีรัฐหรือบุคคลใดๆ ในนามบุคคล เวน้แต่มีรายละเอียดระบุในหนงัสือขอรับ

การสนบัสนุนชดัเจน และมีหลกัฐานการรับการสนบัสนุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
7.4. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าการบริจาค และ/หรือการสนบัสนุนไดถู้กน าไปเพื่อใชป้ระโยชน์ 

ของสาธารณะ และ/หรือตรงตามวตัถุประสงคข์องการบริจาค และ/หรือการสนบัสนุนอยา่งแทจ้ริง 

บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งท าความเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบายเร่ือง การรับ ให้ของขวญั การเล้ียงรับรอง 

หรือประโยชน์อ่ืนใด หากพบขอ้สงสัยประการใด ใหติ้ดต่อเลขานุการบริษทัฯ หรือหน่วยงาน/บุคคลท่ีรับผิดชอบ 

ทั้งน้ีใหมี้ผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

  
 

_________________________________ 
(นายสมบติั  อนนัตรัมพร) 
ประธานกรรมการบริษทั 

 


