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นโยบายการรั บ-ให้ ของขวัญ การเลีย้ ง หรื อประโยชน์ อ่ ืนใด
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริ ยธรรมธุรกิจ มีความโปร่ งใส และปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม หลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจนําไปสู่การเลือกปฏิบตั ิ หรื อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ที่ขดั แย้ งกัน และเพื่อให้
สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ดังนันจึ
้ งกําหนดนโยบายการรับ -ให้ ของขวัญ การเลี ้ยง หรื อประโยชน์อื่นใด (NoGift Policy) เพื่อสร้ างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตต่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน

หลักการ
บุคลากรของบริ ษัทฯ ต้ องยึดมัน่ ว่า จะไม่รับ – ให้ สนิ บน หรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่บคุ ลากรภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หากพิสจู น์ทราบได้ วา่ มีการดําเนินการดังกล่าว ถือว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีความผิดทังตามระเบี
้
ยบบริ ษัทฯ และ
ตามกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ
1. การให้ ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์ อ่ นื ใด
1.1. การให้ ของขวัญหรื อของที่ระลึก ตามประเพณี นิยม สามารถกระทําได้ โดยต้ องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และจารี ต
ประเพณีท้องถิ่น เช่น สําหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการป.ป.ช. และควรให้ ในรูปแบบ
ที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทดังต่อไปนี ้
1.1.1. ปฏิทิน ไดอารี่
1.1.2. สินค้ าที่ใช้ เป็ นสื่อประชาสัมพันธ์
1.1.3. สินค้ าโครงการหลวง โครงการในพระราชดําริ สินค้ าชุมชนในพื ้นที่ปฏิบตั ิการของบริ ษัทฯ หรื อสินค้ าเพื่อการกุศล
หรื อสาธารณประโยชน์ หรื อสินค้ าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
1.2. การให้ ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดําเนินการให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้ เกิดการเลือกปฏิบตั ิ
1.3. ไม่ให้ ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด แก่ค่สู มรส บุตร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องของเจ้ าหน้ าที่รัฐ ลูกค้ า คู่ค้า
และบุคคลที่ติดต่อด้ วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็ นการรับแทน
1.4. การให้ ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสําคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตัง้ การลงนามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทํา
ได้ แต่หากมูลค่าของที่ระลึกเกินกว่า 3,000 บาท ต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากผู้บริ หารสูงสุดของแต่ละบริ ษัท หรื อตามระเบียบ
ของบริษัทฯ กําหนด
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2. การเลีย้ งรั บรอง
การใช้ จ่ายสําหรับเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี ้ยงรับรองเป็ นอาหาร และเครื่ องดื่ม การเลี ้ยงรับรองในรู ปแบบการกีฬา
และการใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิทางธุรกิจ หรื อเป็ นจารี ตทางการค้ า รวมถึงการให้ ความรู้ ความเข้ าใจทางธุรกิจ
สามารถกระทําได้ แต่ต้องเป็ นการใช้ จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิ หรื อก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์

3. การจัดกิจกรรม CSR ร่ วมกับหน่ วยงานของรัฐ หรือเจ้ าหน้ าที่รัฐ
3.1. การจัดกิจกรรม CSR ร่ วมกับหน่วยงานของรัฐ หรื อเจ้ าหน้ าที่รัฐ สามารถทําได้ ตามความเหมาะสม โดยต้ องทําในนาม
บริ ษัท และมีวตั ถุประสงค์สอดคล้ องกับนโยบาย CSR ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลที่ชดั เจน และดําเนินการ
ระเบียบ ของบริษัทฯ ที่กําหนดไว้
ผ่านขันตอน
้
3.2. การจัดกิจกรรม CSR หรื อกิจกรรมใดๆ ในนามบริษัทฯ ต้ องยกเว้ นที่เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนภาคการเมือง

4. การรั บของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์ อ่ นื ใด
4.1. บุคลากรของบริษัทฯ งดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรื อประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี และมีหน้ าที่แจ้ งให้ บคุ คลภายนอกทราบถึง
นโยบายงดรับของขวัญดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง
้ วยงาน
4.2. กรณีที่มีความจําเป็ นต้ องรับของขวัญ ของที่ระลึก หรื อประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ บริ ษัท แต่งตังหน่
ผู้รับ ผิด ชอบ เพื่ อ ดํ า เนิ นการรวบรวมสิ่ง ของดังกล่า ว และดํ า เนิน การบริ จ าคให้ บุคคลหรื อ หน่ว ยงานภายนอก เพื่ อ การกุศลหรื อ
สาธารณประโยชน์ หรื อดําเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไปเว้ นแต่
4.2.1. กรณี เ ป็ นของบริ โ ภคซึ่ง มี วัน หมดอายุน้ อ ยกว่า 1 เดื อ น ให้ เ ป็ นดุล ยพิ นิ จ ของผู้บัง คับ บัญ ชาส่ว นงานที่ ไ ด้ รั บ
ของขวัญในการบริหารจัดการ
4.2.2. กรณี ปฏิ ทิ น ไดอารี่ ที่ ใช้ เป็ นสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ของบริ ษั ท พนั ก งานสามารถรั บเป็ นของขวั ญ
ส่วนตัวได้
4.2.3. กรณีเป็ นการรับของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทํา
ได้ ทังนี
้ ้ ของขวัญ ของที่ระลึกดังกล่าว จะต้ องเป็ นทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ

5. การรับข้ อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้ งบประมาณของคู่ค้า
5.1. การรับข้ อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้ งบประมาณของคู่ค้า สามารถกระทําได้ หากเป็ นไป
ตามข้ อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มีลกั ษณะแฝงการท่องเที่ยว
5.2. การรับข้ อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้ งบประมาณของคู่ค้า ในกรณีที่ไม่ได้ ระบุในข้ อตกลง
สัญญา สามารถกระทําได้ หากพิจารณาแล้ วว่าการรับข้ อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสมเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ต้ องได้ รับการ
อนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชา และเป็ นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
ไม่รับข้ อเสนอเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่มีลกั ษณะแฝงท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดความรู้อย่างแท้ จริง
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6. การสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง และค่ าใช้ จ่ายอื่นให้ กับเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ
การสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้ จ่ายอื่นให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ สามารถดําเนินการได้ ตามความเหมาะสม
ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตามระเบียบของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง

7. การบริจาค และการให้ การสนับสนุนกับหน่ วยงานของรั ฐ หรือเจ้ าหน้ าที่รัฐ รวมถึงองค์ กรการกุศล
การบริจาค และให้ การสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ต้ องดําเนินการภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
7.1. เป็ นองค์กรที่เชื่อถือได และ/หรื อมีการจัดตังอย่
้ างถูกต้ องตามกฎหมาย
7.2. การดําเนินการต้ องกระทําในนามบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย และเป็ นไปตามระเบียบของบริ ษัทฯ
7.3. ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อบุคคลใดๆ ในนามบุคคล เว้ นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรับการสนับสนุน
ชัดเจน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7.4. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการบริ จาค และ/หรื อการสนับสนุนได้ ถกู นําไปเพื่อใช้ ประโยชน์ ของสาธารณะ
และ/หรื อตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค และ/หรื อการสนับสนุนอย่างแท้ จริง
บุคลากรของบริษัทฯ ต้ องทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายเรื่ อง การรับ ให้ ของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง หรื อประโยชน์อื่น
ใด หากพบข้ อสงสัยประการใด ให้ ติดต่อเลขานุการบริษัทฯ หรื อหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ
มีผลบังคับใช้ ตังแต่
้ วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้ นไป
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