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1. เพราะเหตุใดนโยบายนี้จงึมีความส าคัญ  

บริษัทเข้าใจดีว่า การให้และการรับของก านัลและการเลี้ยงรับรองเป็นวิถีทางปกติในการ

พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในทางธุรกิจกับผู้จัดหาสินค้า ผู้รับจ้างตามสัญญา และบุคคลอื่นๆ 

อย่างไรก็ดี ของก านัลและการเลี้ยงรับรองดังกล่าวควรมีลักษณะที่พอประมาณ เป็นครั้งคราว หรือ

เป็นไปตามวาระโอกาส ดังนั้นคุณต้องไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลภายนอกในระดับที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจของคุณเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจเพ่ือบรษัิท 

คุณต้องหลีกเลี่ยงของก านัลที่อาจถือเป็นสินบน หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ หรือท าลายช่ือเสียงของบริษัท การให้ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองแก่เจ้าหน้าที่รัฐไม่

ว่าในประเทศใดเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระท า และการให้ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองเพ่ือจูงใจหรือที่

อาจท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นการจูงใจเจ้าหน้าที่รฐัในการตัดสินใจใดๆ นัน้ ต้องห้ามมิให้กระท าตามนโยบายนี้ 

 

2. จุดมุ่งหมายของนโยบาย 

นโยบายนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้แก่คุณในฐานะพนักงานว่า ของก านัลหรือการเลี้ยง

รบัรองใดที่เหมาะสม และเมื่อใดควรหลีกเลี่ยงการได้รับหรือการให้ของก านัล นอกจากนี้ นโยบายนี้ได้

วางหลักเกณฑ์การขออนุมัติของก านัลและการเลี้ยงรับรอง ตลอดจนข้อก าหนดการลงทะเบียนของ

ก านัลไว้ด้วย 

 

3. ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายนี้ใช้บังคับกับพนักงานทุกคนของบริษัทซึ่ง เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม “บริษัท” เป็น

ผู้ถือหุ้นหลักหรือบริหารจัดการโดยบริษัท และใช้บังคับกับที่ปรึกษา ผู้รับจ้างตามสัญญา และตัวแทน 

ส าหรบัการท างานใดๆ ให้กับบรษัิท 

 

ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองท่ีมีการให้หรือรับต้องได้รับการอนุมัติตามท่ีก าหนดใน

นโยบายนี้ และต้องมีการลงทะเบียนของก านัลหากมีการก าหนดไว้ หากไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ 

พนักงานผู้เก่ียวข้องอาจจะถูกลงโทษทางวินัยหรือสัญญาที่บริษัทท ากับผู้รับจ้างและบุคคลที่สามใดๆ 

ตามสัญญาอาจจะต้องถูกยกเลิก 

 

 

4. อะไรคือของก านัล 

ของก านัลโดยทั่วไปคือของอุปโภคบริโภค (เช่น อาหาร หรือไวน์) เครื่องใช้ไฟฟา้ บัตรชมการ

แสดงที่ผู้ให้ไม่ได้เข้ารว่มชมการแสดงด้วย หรือสิ่งของมีค่าอืน่ๆ นอกจากนี้ บัตรชิงรางวลั การบรจิาค

เพ่ือการกุศล ส่วนลดการบริการ (ตามรายละเอียดด้านล่าง) หรือการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกใน

วนัหยุดของบุคคลภายนอก ก็ถือเป็นของก านัลตามนโยบายนี้ด้วยเช่นกัน 

คุณจะต้องไม่ให้หรือรับของก านัลที่เป็นเงินสด (หรอืมีค่าเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ) 

หากคุณได้รบัการเสนอของก านัลที่เป็นเงินสด ให้แจ้งไปยังผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายทราบ 

https://thlotuss.sharepoint.com/sites/GiftRegister/SitePages/MainPage.aspx
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คุณควรสอบถามผู้ให้ถึงมูลค่าของก านัล ถ้าคุณพิจารณาแล้วว่าการสอบถามผู้ให้อาจไม่เป็น

การเหมาะสม คุณต้องประเมินมูลค่าของของก านัลนัน้โดยอ้างอิงจากราคาของสิ่งของที่ใกล้เคียงกับ

ที่ขายอยู่ 

สินค้าตัวอย่างไม่ถือเป็นของก านัลหากมีขั้นตอนการคืนหรอืการท าลายของนัน้ที่เหมาะสม 

 

5. อะไรคือการเลี้ยงรบัรอง 

การเลี้ยงรบัรอง คือ การที่คุณไปรว่มงาน เช่น รว่มชมการแข่งขันกีฬา รว่มงานการกุศล หรอื

ร่วมชมการแสดงดนตรี โดยผู้ที่ให้การเลี้ยงรับรองนั้นไปร่วมงานดังกล่าวด้วย การเลี้ยงรับรอง

รวมถึงค่าเดินทาง ค่าที่พักอาศัย ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม หากผู้ที่ให้การเลี้ยงรับรองไม่ได้ไป

ร่วมงานด้วยให้ถือว่าการเลี้ยงรับรองนั้นเป็นของก านัล มูลค่าทั้งหมดของการเลี้ยงรับรองจะต้องมี

การค านวณและบันทึกไว้ ค่าเดินทางและค่าที่พักอาศัยในต่างประเทศที่ผู้ให้การเลี้ยงรบัรองเป็นผู้ช าระ

เงินให้ ต้องได้รบัการอนุมัติจากผู้บรหิารก่อนที่จะมีการรบั 

การตอบรับค าเชิญในการเข้าร่วมมหกรรมกีฬาทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคที่จัดการ

แข่งขันขึ้นเป็นครัง้คราว ต้องได้รบัอนุมัติตามกฎเกณฑ์ที่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับ

ดูแลความเสี่ยงและธรรมาภิบาลก่อนเท่านัน้ 

 

6. การเดินทางท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ 

การเลี้ยงรับรองหรือการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การเยี่ยมชมโรงงานของผู้

จ าหน่ายสินค้า หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ไม่ถือเป็นการเลี้ยงรับรอง แต่จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่

ไม่มากเกินสมควร  การเดินทางเพ่ือวตัถุประสงค์ทางธุรกิจจะต้องไม่มีคู่สมรสหรอืคู้รกัเข้ารว่มไปด้วย 

ของก านัลและการเลี้ยงรับรองที่ได้รับระหว่างการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จะต้องได้รับ

อนุมัติและแจ้งตามที่ก าหนดในนโยบายนี้ และหากจุดประสงค์หลักของการเดินทางคือการเลี้ยง

รับรอง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการเดินทาง รวมถึงค่าโดยสารเครื่องบิน จะต้องได้รับอนุมัติและแจ้ง

ตามที่ก าหนดในนโยบายนี้ด้วย 

 

7. หลักเกณฑ์การอนุมัติและการแจง้ 

ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือการรับ ของก านัลและการเลี้ยงรับรองจะต้องได้รับอนุมัติและแจ้ง

ตามที่ก าหนดในนโยบายนี้ ซึ่งหมายความว่า คุณต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานก่อนท่ีจะรับ

ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองนั้นท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000 บาทหรือกว่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้หัวหน้า

งานได้ประเมินถึงความเหมาะสมของของก านัลหรือการเลี้ยงรบัรองนัน้ก่อน ของก านัลหรือการเลี้ยง

รบัรองที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000 หรือกว่านัน้ ต้องแจ้งให้ทราบโดยการลงทะเบียนของก านัลก่อนที่จะรับ

ของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรองนัน้ด้วย  
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มูลค่าของก านัลหรอืการเลี้ยง

รบัรอง 
การอนุมัติก่อนล่วงหน้า 

การแจง้ก่อน

ล่วงหน้า 

น้อยกว่า 2,000 บาท ไม่ต้องขออนุมัต ิแตต่้องเป็นไป

ตามที่นโยบายก าหนด 

ไม่ต้องแจ้ง 

2,000 บาท หรอืกว่านัน้ หัวหน้างาน 1 แจง้ผู้อ านวยการ

ฝ่าย 

2 ลงทะเบียนของ

ก านัล 

ค่าเดินทางหรอืค่าที่พักใน

ต่างประเทศที่เป็นการเลี้ยงรบัรอง 

ไม่ว่าจะมีมลูค่าเท่าใดก็ตาม 

ผู้บรหิารระดับ 5 ลงทะเบียนของก านัล 

(ให้ระบุยอดค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดของการเลี้ยง

รบัรองนัน้) 

ของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรองที่

ผู้บรหิารระดับ 5 ให้หรอืรบั ไม่ว่าจะ

มีมูลค่าเท่าใด 

ไม่ต้องขออนุมัต ิแตต่้องเป็นไป

ตามที่ก าหนดในนโยบาย 

ลงทะเบียนของก านัล 

 

8. การประเมินความเหมาะสมของของก านัลและการเลี้ยงรบัรอง 

ในการให้หรือการรับของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมอยู่เสมอ 

ซึ่งการพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณ อย่างไรก็ดี ของก านัลและการ

เลี้ยงรบัรองที่เข้าประเภทดังต่อไปนี้ ถือว่าไม่เหมาะสมและต้องห้ามตามนโยบายนี้ 

ของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรองท่ีอาจก่อให้เกิดการขัดกันทางผลประโยชน์ ได้แก่ 

• ของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรองที่ให้โดยหวงัผลตอบแทน 

• ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองที่ผู้ให้เป็นผู้จัดหาสินค้ากับบริษัทอยู่หรือก าลังจะเป็นในอนาคต 

และให้ในระหว่างขั้นตอนการยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดหาสินค้า หรือก าลังจะถูกคัดช่ือออกจากการเป็น

ผู้จัดหาสินค้า 

• บริการที่ให้เปล่าหรือมีส่วนลดจากผู้จัดหาสินค้าที่ให้แก่คุณ อันเนื่องมาจากคุณเป็นพนักงานของ

บรษัิท 

• ของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรองที่เป็นการจูงใจพนักงานที่สาขาให้สนับสนุนสินค้าของผู้จัดหาสินค้า

เป็นการเฉพาะ 

ของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรองท่ีอาจถือได้วา่เป็นการให้สินบน ได้แก่ 

• ของก านัลที่เป็นเงินสดหรอืมีค่าเทียบเท่ากับเงินสด 

• ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือจูงใจในการตัดสินใจ (โปรดดูรายละเอียด้าน

ล่าง) 

ของก านัลท่ีอาจท าลายชื่อเสียงของบรษิัท ได้แก่ 

• ของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรองที่มีลักษณะลามกอนาจาร หรอืน่ารงัเกียจ 
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• การร้องขอให้ผู้จัดหาสินค้ามอบสินค้าจ านวนมากเพ่ือใช้ในกิจกรรมของบริษัท หรือการร้องขอ

บัตรชมการแสดงซึ่งผู้จัดหาสินค้าเป็นผู้สนับสนุน โดยเป็นการให้เปล่า 

ของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรองท่ีมีลักษณะเกินความเหมาะสม ได้แก่ 

• ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรอง (รวมถึงค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอื่นๆ) ที่มีมูลค่ามากกว่า 4,000 

บาท เว้นแต่เป็นการให้ที่มีเหตุผลทางธุรกิจที่ชัดเจน 

• ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าไม่เหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงต าแหน่งหน้าที่การงานของ

พนักงานผู้รบั 

• ของก านัลหรอืการเลี้ยงรับรองจากผู้จัดหาสินค้ารายเดียวที่ให้แก่พนักงานคนเดียวกันหลายครัง้

ในระหว่างปีใดๆ 

หากท่านไม่แน่ใจถึงความเหมาะสมในการรับของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองใด คุณควร

ปรึกษาหัวหน้างานหรอื (ถ้าจ าเป็น) ผู้อ านวยการฝ่ายของคุณ ก่อนขออนุมัติ หรือคุณอาจปรึกษากับ

ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูตัวอย่างการหใของก านัลและการเลี้ยงรบัรอง

ได้ในเอกสารแนบท้าย 1 นี้ 

 

9. เจา้หน้าท่ีรฐั 

ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองใดก็ตามที่ให้แก่ (หรือรับจาก) จากเจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้ความ

ระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจน าไปสู่ประเด็นเก่ียวกับสินบนได้ ทั้งนี้ บริษัทต้องตรวจสอบให้แน่

ชัดว่าบุคคลภายนอกนั้นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ เช่น การตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวเป็น

กรรมการหรอืพนักงานของรฐัวิสาหกิจหรอืไม่ 

ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือชักจูงการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือท าให้

เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้สึกประทับใจเป็นสิ่งต้องห้าม ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองที่ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ

นอกเหนือจากที่กล่าวมา (รวมถึงการเลี้ยงอาหารระหว่างการท างาน) ต้องปรึกษาผู้อ านวยการฝ่าย

กฎหมายก่อนล่วงหน้า 

การให้ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองแก่เจ้าหน้าที่รัฐโดยบุคคลภายนอกซึ่งท างานในนาม

บริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ด้วยเช่นกัน การฝ่าฝืนนโยบายนี้อาจมีผลท าให้สัญญาที่บริษัทมีกับ

บุคคลภายนอกนัน้ต้องถูกยกเลิก 

ในกรณีใดก็ตาม ของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรองที่ให้แก่เจ้าหน้าที่รฐัในแต่ละโอกาสต้องมีมูลค่า

ไม่เกินกว่า 3,000 บาท 

 

10. เงนิสนับสนุนของผู้จดัหาสินค้าท่ีให้กับกิจกรรมของบรษิัทและงานการกุศล 

นอกจากของก านัลและการเลี้ยงรับรองแล้ว นโยบายนี้ยังได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ผู้จัดหา

สินค้าได้รบัอนุมัติให้สนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมภายในของบรษัิทหรอืงานการกุศลต่างๆ ดังนี้ 

กิจกรรมภายในของบรษิัท 

• คุณต้องไม่เรียกร้องหรอืยอมรับเงินจากผู้จัดหาสินค้าส าหรับกิจกรรมภายในของบรษัิท อาทิเช่น 

การจัดงานเลี้ยง ในกรณีที่ผู้จัดหาสินค้าได้รับเชิญและต้องซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรมภายในของ
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บรษัิท คุณจะต้องไม่น าเงินค่าบัตรเข้ารว่มกิจกรรมจากผู้จัดหาสินค้ามาเป็นเงินช่วยเหลือหรอืเงิน

อนุเคราะห์เพ่ือจัดกิจกรรมภายในของบริษัท ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้พนักงานของบริษัทเข้า

รว่มกิจกรรมดังกล่าว 

งานการกุศล 

• ในกรณีที่ท่านก าลังจัดกิจกรรมหาทุนเพ่ือการกุศล เช่น งานกีฬา หรอื งานเลี้ยงอาหารค ่าเพ่ือการ

กุศล ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว บรษัิทจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบทั้งหมด 

• ในกรณีที่ผู้จัดหาสินค้า ร่วมเป็นผู้สนับสนุนในงานการกุศล บริษัทต้องตระหนักถึงการสนับสนุน

ของผู้จัดหาสินค้าอย่างชัดเจนและเหมาะสม 

• ในกรณีที่ผู้จัดหาสินค้าได้รับการเชิญชวนให้ซื้อบัตรเข้าร่วมงานหาทุนของบริษัท (fundraising 

event)เงินค่าบัตรเข้าร่วมกิจกรรมนั้นจะต้องไม่ถูกน ามาใช้เป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินอนุเคราะห์

เพ่ือจัดงานดังกล่าวของบริษัท ซึ่งรวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้พนักงานของบริษัทเข้าร่วมงานหา

ทุนดังกล่าว 

• ในกรณีที่บริษัทก าลังบริจาคให้กับการกุศล คุณจะต้องไม่แอบอ้างเอาการสนุบสนุนของผู้จัดหา

สินค้าหรอืบุคคลอืน่ใดมาเป็นของตน 

• ในกรณีที่คุณขอให้ผู้จัดหารสินค้าร่วมบริจาคในกิจกรรมหาทุนของบริษัท สิ่งของที่บริจาคโดยผู้

จัดหาสินค้าจะต้องไม่เป็นเงินสด เช่น เป็นสินค้าเพ่ือชิงรางวลั 

ไม่บังคับขู่เข็ญ 

• คุณจะต้องไม่บังคับให้ผู้จัดหาสินค้าหรือบุคคลอื่นใดซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทหรือเป็น

ผู้สนับสนุนในกิจกรรมใดๆ 

 

11. การแจง้ข้อกังวลใจ 

หากคุณสงสัยว่ามีการกระท าผิดตามนโยบายนี้หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น การไม่

ขออนุมัติในการรบัของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรองจากบุคคลภายนอก หรอืการไม่ยอมลงทะเบียนของ

ก านัล ขอให้คุณแจ้งต่อหัวหน้างานทันทีที่ท าได้ กรณีที่ไม่สามารถแจ้งต่อหวัหน้างานได้ โปรดแจ้งต่อ

ฝ่ายป้องกันและรกัษาผลประโยชน์ หรอืฝ่ายกฎหมาย หรอืสายตรงโปรง่ใส โดยติดต่อมาที่ 

- สายตรงโปรง่ใส (Protector Line) ที่หมายเลข 1800-019099; 

- Line ID: @Protectorline หรอื 

- Email: Protectorline_TH@Lotuss.com 

บริษัทยืนยันว่าพนักงานที่แจ้งข้อกังวลจะไม่ได้รับผลกระทบในด้านลบใดๆอันเกิดมาจากการ

แจ้งข้อกังวล อีกทั้งบริษัทไม่ยินยอมให้มีการแก้แค้นใดๆเกิดขึ้นต่อพนักงานที่แจ้งข้อกังวล หากคุณ

แจ้งข้อกังวลด้วยเจตนาสุจริต คุณจะไม่ได้รบัผลกระทบใดๆจากการนัน้ แม้ว่าคุณจะแจ้งข้อกังวลด้วย

ความเข้าใจผิดก็ตาม กรณีที่คุณเช่ือว่าอาจจะมีการแก้แค้นใดๆเกิดกับคุณ ขอให้คุณแจ้งเรือ่งดังกล่าว

ทันที  

 

 



 

6 

12. นโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

นโยบายนี้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องด้วยดังนี้ 

- นโยบายว่าด้วยการต่อต้านสินบน 

- นโยบายว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน 

- นโยบายการบรจิาคเพ่ือการกุศล 

- นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 

 

13. การจดัท ารายงาน 

บริษัทจะจัดให้มีระบบการลงทะเบียนของก านัลและการเลี้ยงรับรองเพ่ือให้พนักงาน ผู้รับจ้าง 

ผู้ท างานให้กับบริษัทลงทะเบียนของก านัลและการเลี้ยงรับรองที่เขาได้ให้หรือรับ และขอให้มีการย ้า

เตือนเก่ียวกับนโยบายนี้ให้กับพนักงานอย่างน้อยปีละครัง้ นอกจานัน้ ข้อมูลการลงทะเบียนต้องเก็บใน

รูปแบบของไฟล์เอ็กเซลโดยมีหัวข้อตามเอกสารแนบท้าย 2  

ผู้บริหารและผู้อ านวยการต้องตรวจสอบข้อมูลของก านัลและการเลี้ยงรบัรองที่ลงทะเบียนไว้

ในระบบลงทะเบียนอย่างสม ่าเสมอ และหารอืถึงกฎระเบียบเพ่ิมเติมที่จ าเป็นต้องมี 

คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงและธรรมาภิบาลต้องทบทวนนโยบายนี้อย่างน้อยปีละ

ครัง้ โดยที่ฝ่ายกฎหมายจะเป็นผู้ก ากับให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงการตรวจสอบหลักฐานของมูลค่า

ของของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรองที่ลงทะเบียนไว้ 

 

14. การติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม 

ห า ก คุ ณ มี ค า ถ า ม เกี่ ย ว กั บ น โย บ า ย นี้  โ ป ร ด ติ ด ต่ อ ฝ่ า ย ก ฎ ห ม า ย ที่ 

business.integrity@lotuss.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:business.integrity@lotuss.com
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เอกสารแนบท้าย 1 ตัวอย่างค าถามค าตอบการให้หรอืรบัของก านัลและการเลี้ยงรบัรอง 

 

ค าถาม – ผู้จัดหาสินค้ารายหนึ่งส่งช่อดอกไม้มาให้ฉันเพ่ือแสดงความยินดีในงานหมั้นของฉัน ฉัน

สามารถรบัช่อดอกไม้นัน้ได้หรอืไม่ 

 

ค าตอบ – รับได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าของนั้นว่าต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้างานและลงทะเบียนของ

ก านัลด้วยหรอืไม่ 

 

ค าถาม – ฉันจับฉลากได้รางวัลจากผู้จัดหาสินค้าเมื่ออาทิตย์ก่อน รางวลัคือกล้องถ่ายรูป ฉันสามารถ

รบัรางวลันัน้ได้หรอืไม ่

 

ค าตอบ – หากของรางวัลมีมูลค่า 2,000 บาท หรือกว่านั้น คุณจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้างาน

ก่อน และต้องแจ้งให้ผู้อ านวยการฝ่ายของคุณทราบก่อนรับของรางวลันั้น นอกจากนั้น คุณจะต้อง

ลงทะเบียนของก านัลด้วย ถ้าผู้จัดหาสินค้าขอให้คุณสั่งซื้อสินค้าหรือส่งงานให้กับเขามากขึ้นเพ่ือ

ตอบแทนการรบัของรางวลันัน้ คุณจะต้องไม่รบัของรางวลันัน้ไว้ 

 

ค าถาม - คนในทีมของฉันได้ไปงานเลี้ยงอาหารเทศกาลครสิมาสต์ที่จัดโดยผู้จัดหาสินค้าเมื่ออาทิตย์

ก่อน ซึ่งอาหารมีมูลค่าประมาณ 1,000 บาทตอ่คน คนในทีมของฉันตอ้งแจ้งรายละเอียดการเลี้ยง

รบัรองครัง้นี้เพ่ือลงทะเบียนของก านัลหรอืไม ่

ค าตอบ - หากมูลค่าอาหารต่อคนค ่ากว่าจ านวนที่ต้องขออนุมัติหรอืต้องรายงาน แต่มูลค่าของการ

จัดงานทัง้หมดเกินกว่าจ านวนที่ต้องขออนุมัติหรอืต้องรายงาน พนักงานแต่ละคนยังต้องได้รบั

อนุมัติจากหัวหน้างานก่อนตอบรบัการเชิญนัน้ และตอ้งท าการลงทะเบียนของก านัลด้วย 

 

ค าถาม – ผู้จัดหาสินค้าเชิญฉันไปแอฟฟริกาใต้เพ่ือดูการท างานของโรงงานใหม่ โดยออกค่าเดินทาง 

ค่าที่พักอาศัย และค่าทัวรเ์ที่ยวชมเมืองเคปทาวน์ให้ ฉันสามารถรบัค าเชิญนัน้ได้หรอืไม่ 

ค าตอบ – โดยทั่วไปการเดินทางที่เก่ียวกับธุรกิจไม่ถือเป็นการเลี้ยงรับรองตามนโยบายนี้ อย่างไรก็

ตาม ส่วนใดๆ ที่เป็นความบันเทิงต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ การเที่ยวชมเมืองเคปทาวน์ถือเป็นการ

เลี้ยงรับรอง หากมีมูลค่าตามที่ก าหนดในนโยบาย ท่านต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้างาน และแจ้งให้

ผู้อ านวยการฝ่ายของคุณทราบ และลงทะเบียนของก านัลด้วย และในกรณีที่ผู้จัดหาสินค้ารายนัน้อยู่

ในระหว่างขั้นตอนการยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดหาสินค้ากับบริษัท ถือว่าการเลี้ยงรับรองนั้นไม่เหมาะสม

และต้องห้ามรบัตามนโยบายนี้ 
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ค าถาม – ฉันเป็นพนักงานจัดซื้อในแผนกสินค้าทั่วไป ฉันมีความสัมพันธ์ด้านการงานเป็นอันดีต่อผู้

จัดหาสินค้าของฉัน เขาจึงได้ให้โทรศัพท์มือถือราคาประมาณ 10,000 บาท เป็นของขวญัวนัแต่งงาน 

ฉันจะรบัไว้ได้หรอืไม่ 

ค าตอบ – คุณจะต้องพิจารณาว่าเป็นการเหมาะสมหรือไม่ที่จะรับของขวญัราคาแพงเช่นนั้นไว้ ซึ่งไม่

น่าจะมีเหตุผลทางธุรกิจเพียงพอที่จะรบัของขวัญช้ินนี้ แม้ว่าการให้ของขวัญนี้ไม่มีข้อต่อรองอะไรที่

ชัดเจนและไม่ได้เงื่อนไขอะไรส าหรับธุรกิจในอนาคตจากผู้จัดหาสินค้ารายนี้ แต่อาจส่งผลกระทบต่อ

การตัดสินใจของคุณในอนาคตกับผู้จัดหาสินค้ารายนี้ได้ อีกอย่าง หัวหน้างานก็ไม่ควรอนุมัติให้รับ

ของขวญัลักษณะนี้เช่นกัน  

 

ค าถาม – ผู้จัดหาสินค้ารายหนึ่งได้ให้บัตรชมการแสดงละครกับฉัน มูลค่า 5,000 บาท และเขาไม่ได้ไป

ดูการแสดงกับฉัน ฉันสามารถรบับัตรชมการแสดงนัน้ได้หรอืไม่ 

ค าตอบ คุณจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้างาน และแจ้งให้ผู้อ านวยการฝ่ายของคุณทราบขอให้

ลงทะเบียนบัตรชมการแสดงนี้เป็นของก านัล (บัตรชมการแสดงจัดเป็นของก านัลเพราะ ผู้จัดหา

สินค้าไม่ได้ไปรว่มชมกับคุณด้วย) 

 

ค าถาม แผนกของฉันก าลังหาทุนจัดงานการกุศล ฉันจะน าเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายบัตรให้กับผู้

จัดหาสินค้าเป็นเงินทุนในการจัดงานครัง้นี้ได้หรอืไม่ 

ค าตอบ ไม่ได้ เงินทั้งหมดจะต้องให้กับการกุศล คุณไม่สามารน าเงินที่ได้จากผู้จัดหาสินค้ามาเป็นทุน

ในการจัดงานได้ 

 

ค าถาม – ฉันสามารถขอให้ที่ปรึกษาซึ่งท างานให้บริษัทส่งของก านัลให้กับเจ้าหน้าที่ผังเมืองที่ก าลัง

จะออกใบอนุญาตบรษัิทสรา้งสาขาใหม่ได้หรอืไม่ 

ค าตอบ ไม่ได้ แม้ว่าที่ปรึกษาดังกล่าวจะไม่ใช่พนักงานของบริษัทก็ตาม แต่เขาก็ต้องปฏิบัติตาม

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านสินบนของบรษัิทเช่นเดียวกัน แม้การให้ของก านัลดังกล่าวมีเจตนาสุจริต 

แต่อาจท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นการจูงใจเจ้าหน้าที่ในการตัดสินใจซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม นอกจากนี้ การให้

ของก านัลหรือการเลี้ยงรับรองโดยบุคคลภายนอกซึ่งท าการในนามของบริษัทจะต้องมีการ

ลงทะเบียนของก านัล หรอืมีการบันทึกแยกไว้ต่างหากด้วย 

 

ค าถาม – ฉันมีประชุมทั้งวนัที่ส านักงานของผู้จัดหาสินค้าสัปดาห์หน้า พวกเขาเชิญให้ฉันไปงานแสดง

ดนตรตี่อตอนค ่า รวมถึงค้างคืนที่นัน้ด้วยกัน ฉันจะไปได้หรอืไม่ 

ค าตอบ – ถ้ามูลค่าทั้งหมดรวมถึงค่าที่พักมากกว่า 4,000 บาท คุณต้องพิจารณาว่าเหมาะสมหรอืไม่

ที่จะรับการเชิญนั้น การไปชมการแสดงดนตรีหลังการเสร็จการประชุมที่ยาวนานนั้นน่าจะมีเหตุผล

ทางธุรกิจที่ ชัดเจนเพ่ือรับการเชิญนั้น อย่างไรก็ตาม คุณควรปรึกษากับหัวหน้างานและ

ผู้อ านวยการฝ่ายของคุณก่อนและควรพิจารณาดูด้วยว่าคุณอยู่ในต าแหน่งและระดับงานที่อาวุโส

พอที่จะรบัหรอืไม่ 
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ค าถาม – ฉันเป็นผู้จัดการสาขา ผู้จัดหาสินค้าที่สาขาเสนอบัตรของขวัญมูลค่า 5,000 บาท ให้กับฉัน 

หากฉันช่วยด าเนินการให้สินค้าของเขาจะมีขายตลอดช่วงเวลาส่งเสริมการขายที่ก าลังจะมาถึง ฉัน

สามารถรบัของก านัลนัน้ได้หรอืไม่ 

ค าตอบ – รบัไมได้ เนื่องจากเป็นของก านัลที่มีค่าเทียบเท่าเงินและนโยบายไม่อนุญาตให้รบัของก านัล

ที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด แต่สิ่งที่ส าคัญกว่านั้นคือการรับของก านัลนี้เพ่ือให้ท่านสนับสนุน

การส่งเสรมิการขายนี้มากกว่าสินค้าอื่นที่ขายในสาขา ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะรับของก านัลนี้ ท่าน

ควรบอกผู้จัดหาสินค้ารายนี้ว่าการสนับสนุนรายการส่งเสรมิการขายต้องมีการตกลงจากส่วนกลาง

ไม่ใช่ในระดับสาขา 

 

ค าถาม  คู่สัญญาเชิญให้ฉันไปรว่มรบัประทานอาหารค ่าที่ประเทศพม่าเพ่ือฉลองโครงการที่เพ่ิงเสร็จ

สิ้นไป ซึ่งมีการออกค่าเครื่องบินและค่าโรงแรมรวมอยู่มรค าเชิญนั้นด้วย ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งหมดไม่

เกิน 4,000 บาท ในขณะที่ฉันประจ าอยู่ที่ส านักงานในแระเทศไทย ฉันสามารถรบัค าเชิญนัน้ได้หรอืไม่ 

ค าตอบ  ค่าเดินทางและค่าที่พักอาศัยในต่างประเทศจะต้องขออนุมัติจากผู้บริหารระดับ 5 ก่อน 

แม้ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะน้อยกว่า 4,000 บาทก็ตาม ทั้งนี้ คุณควรต้องพิจารณาด้วยว่าค าเชิญนั้น

เหมาะสมหรือไม่ ถ้าคู่สัญญาประจ าอยู่ที่ประเทศพม่า หรือโครงการนั้นเก่ียวข้องกับประเทศพม่า 

คุณอาจตอบรบัค าเชิญนัน้ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านควรปรกึษากับหัวหน้างานก่อนการขออนุมัติ 
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เอกสารแนบท้าย 2 

ข้อมูลในการลงทะเบียนของก านัลและการเลี้ยงรบัรองจะต้องถูกบันทึกเก็บไวใ้นแต่ละแผนก 

ข้อมูลต่อไปนีต้้องถูกบันทึกไว้ตามล าดับในรูปแบบของไฟล์เอ๊กเซล 

1. หน่วยธุรกิจ 

2. ช่ือของพนักงานที่ให้หรอืรบัรองก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรอง 

3. เป็นการให้หรอืรบั 

4. สิ่งที่ให้หรอืรบัจัดเป็นของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรอง 

5. ระดับงานของพนักงาน 

6. รายละเอียดของของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรอง 

7. มูลค่าของของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรอง 

8. วนัที่รบัหรอืให้ 

9. วนัที่ลงทะเบียนในระบบลงทะเบียน 

10. แผนก 

11. ช่ือของบรษัิทที่ให้หรอืรบัของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรอง  

12. ช่ือของบุคคลผู้ให้หรอืรบัของก านัลหรอืการเลี้ยงรบัรอง 

13. ช่ือของหัวหน้างานผู้อนุมตั ิ

14. ช่ือของผู้อ านวยการ (หรอืผู้บรหิารระดับ 5) 


