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นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (‘บริษัท’) ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยได้จดัให้มีนโยบายก ากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ ได้ก าหนด “ข้อพึงปฏิบตัิทาง
จริยธรรม” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานส าหรับพนกังานของบริษัท บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม และมีช่องทางการแจ้ง
ข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดในเร่ืองตา่งๆ นอกจากนี ้ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายช่ือ
บริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในฐานะผู้ ร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชน บริษัทจึงมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการเป็นตวัอย่างในการต่อต้านการทจุริตและ
คอร์รัปชัน่ ประกอบธุรกิจตามหลกัคณุธรรม จริยธรรม และด าเนินธุรกิจด้วยหลกัการในการต่อตา้นการทจุริตทกุรูปแบบ 

เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจที่เหมาะสม ครอบคลมุถึงการป้องกนัความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้กบัธุรกรรมที่
อาจก่อให้เกิดการทจุริตและคอร์รัปชัน่ในการปฏิบตัิงาน บริษัทจึงได้จดัท านโยบายการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ขึน้ 
เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่อย่างเป็นรูปธรรมตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีในบริษัท และเป็นไป
ตามกฎหมายของประเทศไทยในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

นโยบาย 

บริษัทก าหนดนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ เพื่อการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม 
โดยห้ามกรรมการ พนกังาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตวัแทนที่ท าหน้าที่ในนามบริษัทกระท าการท่ีเก่ียวข้อง หรือมีสว่นเช่ือได้ว่า
มีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม  

นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ของบริษัทห้ามการเสนอ เรียกร้อง ด าเนินการรับหรือให้ผลประโยชน์
ที่เกิดจากการทจุริตและคอร์รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จกั 

บริษัทให้ความส าคญักบันโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยจะมีการทบทวน สอบทานขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

ขอบเขต 

นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ให้ใช้กบักรรมการบริษัท พนกังาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตวัแทนที่ท า
หน้าที่ในนามของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอ านาจ
ควบคมุ ทัง้ที่มีการประกอบธุรกิจในประเทศและตา่งประเทศ และในทกุๆ แบรนด์สนิค้าของบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายที่จะไมล่ดต าแหนง่ ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
แม้วา่การกระท านัน้ จะท าให้บริษัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 

ความหมายของการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

การทจุริต1 หมายถึง การกระท าโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง 
หรือผู้อื่น ทัง้นี ้การทจุริตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การยกัยอกทรัพย์สิน การทจุริตในการรายงานและการคอร์รัปชัน่

1 อ้างอิงจาก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) 
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การคอร์รัปชัน่ ให้หมายความถึง การกระท าไมว่า่ในรูปแบบใด ๆ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ในการเสนอที่จะให้
หรือการรับข้อเสนอ สิง่ที่เป็นตวัเงิน บริการ ของขวญั เงินกู้  คา่ธรรมเนียม รางวลัหรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมลูค่า ค าเสนอ
ให้พิจารณาที่จะรับหรือให้สิ่งจูงใจ เพื่อให้กระท าการบางสิ่งหรืองดเว้นการกระท าบางสิ่ง ซึ่งจะมีผลต่อการตดัสินใจ ต่อ
บคุคลใดๆ องค์กร หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ บริษัท ห้างร้าน รวมถึงพนกังานขององค์กรต่างๆ เหล่านัน้  รวมถึงการให้ 
และ/หรือรับสนิบน การขดัแย้งทางผลประโยชน์ การขม่ขูแ่ละ/หรือเรียกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความ
สะดวก เว้นแตเ่ป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบัขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้า 
ให้กระท าได้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ และมาตรการตา่งๆ โดยเคร่งครัดแล้ว บริษัทได้ก าหนดความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และฝ่ายบริหาร จดัการ ดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนด และอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ และก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

 คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการทบทวนนโยบายตามความเหมาะสม 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง และให้ความ
เห็นชอบในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรการด าเนินการ 
การตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ มีความรัดกมุเหมาะสม ทนัสมยั และมีประสทิธิภาพ 

 ผู้บริหารระดบัสงู น าโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความรับผิดชอบต่อการน ามาตรการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่นีไ้ปเผยแพร่ให้กบัพนกังานเพื่อน าไปปฏิบตัิ 

 ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถกูต้องตรง
ตามนโยบาย แนวทางปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจว่ามีระบบ
ควบคมุที่เหมาะสมและเพียงพอตอ่ความเสีย่งด้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ที่อาจเกิดขึน้และรายงานตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน 

 บริษัทได้จดัเตรียมช่องทางที่ปลอดภยัเพื่อให้ทกุๆ ฝ่ายที่พบเห็นการกระท าผิดหรือต้องการแจ้งเบาะแสสามารถติดต่อ
เร่ืองราวต่างๆ ได้ผ่านทาง complaintMINT@minor.com และ whistleblower@minor.com ทัง้นี ้ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ แจ้ง
เบาะแสเร่ืองการทจุริตและคอร์รัปชัน่จะได้รับความคุ้มครองตามที่บริษัทก าหนดไว้ 

แนวทางปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท 
พนกังาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตวัแทนที่ท าหน้าที่ในนามของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอ านาจควบคมุ ทัง้ที่มีการประกอบธุรกิจในประเทศและตา่งประเทศ และในทกุๆ แบรนด์
สนิค้าของบริษัท จะต้องปฏิบตัิตนในเร่ืองตอ่ไปนีด้้วยความระมดัระวงั 
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 ของขวญั ของก านลั และการเลีย้งรับรอง 

 การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีทางธุรกิจกบัคู่ค้า (คู่ค้าในอดีต ปัจจุบนั หรือคาดว่าจะเป็นคู่ค้าในอนาคต) หรือลกูค้าใน
อนาคต อาจมีความเสีย่งที่จะน าไปสูก่ารทจุริตและคอร์รัปชัน่ได้ โดยการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีอาจหมายความรวมถึงการให้
หรือรับของขวัญ ของก านัล และการเลีย้งรับรอง บริษัทจึงคาดหวังว่าผู้มีส่วนเก่ียวข้องในเร่ืองเหล่านีจ้ะสามารถใช้
วิจารณญานในการตดัสนิใจวา่ ของขวญั ของก านลัและการเลีย้งรับรองที่เกิดขึน้มีความเหมาะสมในแตล่ะวาระ เหมาะสม
กบัผู้ รับหรือให้ โดยไมข่ดัตอ่กฎหมายที่เก่ียวข้องหรือการยอมรับในสงัคม และต้องไม่สง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานและ
การตดัสนิใจทางธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้การรับ และ/หรือ การให้ ของขวญั ของก านลั และการเลีย้งรับรอง ต้องเป็นไปตาม
แนวทางที่บริษัทก าหนด 

  การช่วยเหลอืทางการเมือง 

การช่วยเหลอืทางการเมือง เป็นการช่วยเหลอืไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ในรูปของเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนบัสนนุ
กิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้ เงิน การให้สิง่ของหรือบริการ การโฆษณาสง่เสริมหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง การซือ้บตัร
เข้าชมงานท่ีจดัเพื่อระดมทนุ หรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคการเมือง หรือการเปิดโอกาสให้
พนกังานลาหยดุโดยไมรั่บคา่จ้างจากนายจ้าง หรือเป็นตวัแทนบริษัท เพื่อร่วมด าเนินการเก่ียวกบัการรณรงค์ทางการเมือง  

 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะให้การสนบัสนนุทางการเมืองเพื่อ
สง่เสริมระบอบประชาธิปไตย การสนบัสนุนดงักล่าวจะต้องไม่ขดัต่อกฎหมายที่เก่ียวข้อง และจะต้องมีการลงบนัทึกไว้
อยา่งถกูต้อง มีหลกัฐานและการอนมุตัิตามขัน้ตอน เพื่อการตรวจสอบในภายหลงั 

บริษัทสนบัสนุนการใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง ทัง้ระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ ถือเป็นการรักษาสิทธิที่
ส าคัญและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือทาง
การเมืองหรือการท ากิจกรรมทางการเมืองต้องเป็นการร่วมกิจกรรมในนามสว่นตวั ไมส่ามารถอ้างอิงเป็นตวัแทนของบริษัท 

การให้เงินสนบัสนนุและการบริจาคเพื่อการกศุล 

การให้เงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุ เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนประชาสมัพนัธ์และ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยไม่มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน ทัง้นี ้การให้ เงินสนบัสนุนและการ
บริจาคเพื่อการกศุลต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถกูต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุไม่ได้
ถกูน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างส าหรับการทจุริตและคอร์รัปชัน่  

การให้เงินสนบัสนนุและการบริจาคเพื่อการกศุล จะต้องมีการลงบนัทกึไว้อยา่งถกูต้อง มีหลกัฐานและการอนมุตัิ
ตามขัน้ตอน เพื่อการตรวจสอบในภายหลงั 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการตดิตอ่งานกบัภาครัฐ 

การท าธุรกรรมกบัภาครัฐ และการติดตอ่งานกบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องด าเนินการอยา่งถกูต้อง โปร่งใส ตาม
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ของหนว่ยงานราชการนัน้ๆ และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 
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มาตรการด าเนินการ 

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชั่น 
แนวทางก ากบัดแูลกิจการ ระเบียบปฏิบตัิ ตลอดจนแนวปฏิบตัิและนโยบายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องของบริษัท โดยต้อง
ไมเ่ข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ไมว่า่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. พนักงาน ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสยัเก่ียวกับการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ โดยต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่ก าหนดไว้ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ  

3. บริษัทมีนโยบายที่จะไมล่ดต าแหนง่ ลงโทษหรือให้ผลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ แม้ว่า
การกระท านัน้ จะท าให้บริษัทสญูเสยีโอกาสทางธุรกิจ 

4. บริษัทสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นรวมทัง้ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศ ระบบอินทราเน็ต หรือจดหมายข่าว เป็นต้น เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่บริษัทมีอ านาจในการควบคุม 
ตลอดจนตวัแทนทางธุรกิจในการน านโยบายนีไ้ปปฏิบตัิ 

5. บริษัทสือ่สารนโยบายและมาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่รวมทัง้ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผู้มีสว่นได้เสยี ผา่นวิธีการตา่งๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท รายงานประจ าปี เป็นต้น 

6. บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีการประเมินความเสี่ยง จัดล าดับ
ความส าคญัและก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม รวมทัง้ติดตามความก้าวหน้าของมาตรการท่ีได้ด าเนินไปแล้ว 

7. บริษัทจดัให้มีกระบวนการบริหารงานบคุคลท่ีสะท้อนถึงความมุ่งมัน่ต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริต
และคอร์รัปชั่น ตัง้แต่การคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อน
ต าแหน่ง การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล 
ตลอดจนการด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่ามีทรัพยากรและบุคคลากรที่มีทกัษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการน า
นโยบายนีไ้ปปฏิบตัิ 

8. บริษัทจดัให้มีระเบียบก าหนดอ านาจอนมุตัิรายการธุรกิจที่ชดัเจน รัดกมุ มีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

9. บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึง
กระบวนการอื่นๆ ภายในบริษัท ที่เก่ียวข้องกบัมาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ และมีการสือ่สารผลการ
ควบคมุภายในให้บคุลากรท่ีรับผิดชอบทราบ  

10. บริษัทจดัให้มีการเก็บรักษาเอกสาร หลกัฐาน และบนัทึกรายการต่างๆ ให้พร้อมและเพียงพอต่อการตรวจสอบเพื่อ
ยืนยนัความถกูต้อง และเพื่อให้มัน่ใจวา่ไมม่ีรายการใดที่ไม่ได้รับการบนัทึกหรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่
เป็นเท็จ 

11. บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลมุกิจกรรมที่ส าคญัของบริษัท อาทิ การขาย การตลาด  
การจัดซือ้จัดจ้าง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทัง้
ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน ว่าเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตัิงาน ข้อก าหนด กฎระเบียบ และให้ค าแนะน าในการ
พฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
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บทลงโทษ 

1. บริษัทจะด าเนินการลงโทษผู้ ฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายนี ้รวมถึงผู้บงัคบับญัชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการ

กระท าผิดหรือรับทราบว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษตามกฎหมายที่

เก่ียวข้อง ตลอดจนบทลงโทษทางวินัยจนถึงขัน้ให้ออกจากงาน การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนีแ้ละ/หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง ไมส่ามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไมป่ฏิบตัิตามได้ 

2. ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ คู่ค้ารายใด ของบริษัทที่ฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ตามนโยบายฉบบันี ้หรือรับทราบถึงการ

กระท าที่ขัดต่อนโยบายฉบับนีแ้ต่ไม่ได้รายงานให้ฝ่ายบริหารของบริษัททราบ หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อ

เจ้าหน้าที่สอบสวนของบริษัทได้สอบถามข้อมูลเก่ียวกับการกระท าที่อาจขดัต่อนโยบายฉบบันี ้อาจถูกบอกเลิก

สญัญาได้ 



แนวทางปฏิบตัิในเร่ืองของขวญั ของก านลั และการเลีย้งรับรอง 

ของขวญั ของก านัล หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากหรือให้กับ คู่ค้า (คู่ค้าในอดีต ปัจจุบนั หรือคาดว่าจะเป็นคู่ค้าในอนาคต) อาจ
พิจารณาได้ว่าไม่ถกูต้อง อาจท าให้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการให้เพื่อเป็นรางวลั หรืออีกนยัหนึ่ง
อาจจะเป็นอปุสรรคตอ่การตดัสนิใจที่เหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งบางกรณีก็พิจารณาได้ว่าท าได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย และได้รับอนญุาต
เพื่อให้หรือรับของขวญั ของก านลั หรือผลประโยชน์ใดๆ ได้ 
ขอบเขต: แนวทางปฏิบตัิในเร่ืองของขวญั ของก านลั และการเลีย้งรับรองนี ้ให้ใช้กบัพนกังานของบริษัททกุคนที่ต้องตดัสินใจเพื่อสัง่ซือ้ 
และ/หรือ เพื่อตกลงท าสญัญา ให้บริการหรือผลประโยชน์ใดๆ (เช่น การให้ห้องพกัโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือให้ส่วนลดในการใช้ห้องพกั) 
หรืออยูใ่นสถานะท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจนัน้ๆ 
ของขวญั ของก านลั และการเลีย้งรับรอง หมายรวมถึงสิง่ที่มีมลูคา่เหมาะสม ไมเ่กินระดบัที่ได้รับอนญุาต ซึง่พนกังานของบริษัท (หนึ่งคนหรือ
หลายคน) ได้รับจากหรือให้กบัคูค้่า เพื่อเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี มีความเหมาะสมในแตล่ะวาระและถกูต้องตามกฎหมาย ทัง้นี ้เพื่อ
ความโปร่งใสและเพื่อไม่ให้การให้หรือรับของขวญั ของก านลั และการเลีย้งรับรองนัน้ ก่อให้เกิดความคาดหวงัต่อผลในการให้หรือรับของ
นัน้ๆ ซึ่งไม่เป็นธรรม และ/หรือ มองได้ว่าเป็นการทจุริตและคอร์รัปชนั บริษัทจึงก าหนดแนวทางปฏิบตัิในเร่ืองของขวญั ของก านลั และการ
เลีย้งรับรอง ไว้ดงันี ้
1. การรับหรือการให้ของขวญั ของก านลั และการเลีย้งรับรองตามประเพณีสามารถกระท าได้ ซึ่งต้องมัน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบหรือจะมี
อิทธิพลตอ่การตดัสนิใจในการด าเนินงานและธุรกิจของบริษัท 
2. การรับหรือการให้ของขวญั ของก านลั และการเลีย้งรับรอง ต้องโปร่งใสและไมค่าดหวงัตอ่ผลในการรับหรือให้ของนัน้ๆ
3. การรับหรือการให้ของขวัญ ของก านลั และการเลีย้งรับรอง ต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงนโยบาย
มาตรการด าเนินการ แนวทางปฏิบตัิและคูม่ือตา่งๆ ของบริษัท 
4. การให้ของขวญั ของก านลั และการเลีย้งรับรอง ต้องท าในนามของบริษัท ทัง้นี ้ค่าของขวญั ของก านลั และค่าใช้จ่ายในการเลีย้งรับรอง
ทกุรายการจะต้องมีการลงบนัทกึไว้อยา่งถกูต้อง มีหลกัฐาน และการอนมุตัิตามขัน้ตอน เพื่อการตรวจสอบในภายหลงั 
5. การรับของขวญั ของก านลั ในโอกาสตามประเพณีนิยม ต้องมีมลูค่าไม่เกิน 7,000 บาท (หรือเทียบเท่า) ทัง้นี ้การรับของขวญั ของก านลั
ต้องรายงานให้กับผู้บงัคบับญัชาทราบ หากของขวญั ของก านลัมีมูลค่าเกินกว่า 7,000 บาท (หรือเทียบเท่า) พนกังานจะต้องได้รับการ
อนมุตัิจากผู้บงัคบับญัชา 

ตวัอย่างของขวญั ของก านลั และการเลีย้งรบัรอง ทีส่ามารถรบัได้ 

 ของที่ระลกึหรือสนิค้าเพื่อการโฆษณาที่มีตราสญัลกัษณ์ขององค์กรนัน้ๆ ที่มีมลูคา่สมเหตผุล

 ของขวญั หรือกระเช้าของขวญัในช่วงเทศกาล
ตวัอย่างของขวญั ของก านลั และการเลีย้งรบัรอง ทีไ่ม่สามารถรบัได้ 

 เงินสด (ที่ไมใ่ช่เงินรางวลัที่ให้กบัพนกังานท่ีได้รับทิป ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของคา่ตอบแทน)

 กิจกรรมเพื่อการสนัทนาการหรือกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งพิจารณาได้ว่ามีมูลค่ามาก เช่น การ
เดินทางไปตา่งประเทศ

พนกังานควรระลกึไว้เสมอวา่ ควรรายงานและปรึกษาผู้บงัคบับญัชา หากมีข้อสงสยัว่าการรับหรือการให้ของขวญั ของก านลั และการ
เลีย้งรับรอง กระท าได้หรือไม ่หรือจะต้องรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาหรือไม ่ 


