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แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการด าเนินการเกีย่วกบั 
เงินสนับสนุน ค่ารับรองและค่าบริการต้อนรับ ของขวัญและเงินช่วยเหลือ  

เงินบริจาคเพ่ือการกุศล  และการช่วยเหลือทางการเมือง 
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แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการด าเนินการเกีย่วกบั 
เงินสนับสนุน ค่ารับรองและค่าบริการต้อนรับ ของขวัญและเงินช่วยเหลือ เงินบริจาคเพ่ือการกุศล   

และการช่วยเหลือทางการเมือง 
 

อาศยัอ านาจตาม ขอ้ 5.6 ของประกาศท่ี กจ. 014/2562 เร่ือง นโยบายต่อตา้นการรับ-การให้สินบนและคอร์รัปชนั 
(Anti Bribery and Corruption Policy) ฉบบัลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ของเจา้หน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวข้อง ซ่ึงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและท่ีจะมีในอนาคต รวมทั้ งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ปัจจุบันคือ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556 เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 
ระบบงาน และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และ
ประกาศแนวปฏิบติั นป.1/2558 เร่ือง แนวทางปฏิบติัส าหรับการก าหนดนโยบาย มาตรการ และระบบงานท่ี
เก่ียวกบัการกระท าท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัลูกคา้) ) รวมทั้งหลกัเกณฑ์ของโครงการแนวร่วม
ปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: 
CAC) คณะกรรมการบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2560 เม่ือ
วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2560 จึงมีมติอนุมติัแนวปฏิบติัและขั้นตอนในการด าเนินการ เก่ียวกบัเงินสนบัสนุน ค่ารับรอง
และค่าบริการตอ้นรับ ของขวญัและเงินช่วยเหลือ เงินบริจาคเพื่อการกุศล และการช่วยเหลือทางการเมือง ส าหรับ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัทุกประเภท ไวอ้ย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัท่ี
ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 
 
ค านิยาม 
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายความว่า การช่วยเหลือในนามบริษทั ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือ
รูปแบบอ่ืน เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือดา้นการเงินสามารถรวมถึงการให้กูเ้งิน ส่วน
การช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน (In-kind) เช่น การให้ส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริม หรือสนับสนุน
พรรคการเมือง หรือผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง เป็นตน้ ทั้งน้ี เว้นแต่ เป็นการสนบัสนุนกระบวนการทาง
ประชาธิปไตยท่ีกระท าไดต้ามกฎหมายท่ีก าหนด 
 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด
จากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหก้นัในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวฒันธรรม หรือ
ใหก้นัตามมารยาทท่ีปฏิบติักนัในสังคม 
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เกณฑ์การให้ หมายความวา่ เกณฑก์ารให้เงินสนบัสนุน ค่ารับรอง ค่าบริการตอ้นรับ ของขวญัและเงินช่วยเหลือ 
เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือผลประโยชน์อ่ืนแก่ลูกคา้ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีอุปการคุณกบับริษทั 
 
เกณฑ์การรับ หมายความว่า เกณฑ์การรับ ของขวญัและเงินช่วยเหลือ ค่ารับรองและค่าบริการต้อนรับ หรือ
ผลประโยชน์อ่ืน 
 
ของขวัญและเงินช่วยเหลือ หมายความว่า เงินสด หรือส่ิงท่ีมีมูลค่า หรือมีคุณค่าทางจิตใจท่ีมอบให้ หรือ
ไดรั้บในโอกาสส าคญัต่างๆ ตามประเพณีนิยม หรือวฒันธรรม นอกจากน้ี ยงัรวมถึงการมอบ หรือได้รับ
ส่ิงของท่ีให้ตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม หรือภายใต้จารีตประเพณีแห่งท้องถ่ิน เช่น ของขวญัปีใหม่ 
ของขวญัวนัเกิด ของขวญัในโอกาสรับต าแหน่งใหม่ เงินช่วยเหลืองานศพ งานสวดอภิธรรม หรืองานอ่ืนใด
ในลกัษณะเดียวกนั เป็นตน้ 
 
ค่ารับรองและค่าบริการต้อนรับ หมายความวา่ ค่าใชจ่้ายในการเล้ียงรับรองในโอกาสต่างๆ หรือตามประเพณี
นิยม หรือวฒันธรรม การให้หรือไดรั้บสิทธิพิเศษในการไดรั้บบริการ การบนัเทิง สันทนาการ ตลอดจนการ
ให้ หรือไดรั้บค่าใชจ่้ายในการเดินทาง หรือค่าบริการตอ้นรับ ท่องเท่ียว ค่าท่ีพกั ค่าอาหารหรือส่ิงอ่ืนใดใน
ลกัษณะท านองเดียวกนั 
 
คู่ค้าทางธุรกจิ  หมายความวา่ ผูข้ายสินคา้ ผูรั้บจา้ง ผูใ้หบ้ริการแก่บริษทั กองทุน รวมถึงผูส้นบัสนุนการขาย 
ตวัแทนขาย ตวัแทนอิสระ และท่ีปรึกษา 
 
เงินสนับสนุน หมายความว่า เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ หรือ เงินสมทบ ท่ีจ่ายให้ไป หรือท่ีไดรั้บมาอย่าง
สมเหตุสมผล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภณัฑ ์หรือช่ือเสียงของ
บริษทั อนัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเช่ือถือทางการคา้ ช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่
รวมถึงการจดัให้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนเพื่อประโยชน์ของผูไ้ดรั้บประโยชน์ทอดสุดทา้ยของบุคคล 
นิติบุคคล และ/หรือกองทุน และไม่รวมถึงการให้ผลตอบแทนต่างๆตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นรายการส่งเสริม
การขาย กิจกรรมส่งเสริมการขายตามสัญญา หรือขอ้ตกลง หรือการวา่จา้งตามสัญญา 
 
ของสนับสนุน หมายความว่า ของอุดหนุน ของช่วย เหลือ ของสมทบท่ีให้ไป หรือท่ีได้รับมาอย่าง
สมเหตุสมผล โดยวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ การส่งเสริมผลิตภณัฑ์ หรือช่ือเสียงของ
บริษทั อนัเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเช่ือถือทางการคา้ ช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่
รวมถึงการจัดให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนเพื่อประโยชน์ของผูป้ระโยชน์ทอดสุดท้ายของบุคคล  
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นิติบุคคล และ/หรือกองทุน และไม่รวมถึงการให้ผลตอบแทนต่างๆ ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นรายการส่งเสริม
การขาย กิจกรรมส่งเสริมการขายตามสัญญา หรือขอ้ตกลง หรือการวา่จา้งตามสัญญา 
 
เงินบริจาคเพ่ือการกุศล หมายความวา่ เงินท่ีจ่ายไปในกิจกรรมท่ีมิไดมุ้่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ 
 
ญาติ หมายความวา่ ผูบุ้พการี ผูสื้บสันดาน พี่นอ้งร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกนั ลุง ป้า นา้ 
อา คู่สมรส ผูบุ้พการีหรือผูสื้บสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรั้บบุตรบุญธรรม 
 
บริษัท หมายความวา่ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ประโยชน์อ่ืนใด หมายความวา่ ส่ิงท่ีมีมูลค่า ไดแ้ก่ การลดราคา การรับความบนัเทิง การรับบริการ การรับการ
ฝึกอบรม หรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 
 
ลูกค้า (Clients) หมายความว่า ผูไ้ด้รับบริการจากบริษทัหรือคาดว่าจะได้รับบริการจากบริษทั (Prospect 
Client) หรือได้รับบริการจากผูส้นับสนุนการขายของบริษทั เฉพาะท่ีบริษทัสามารถระบุตวัตนได ้(Non-
omnibus Account) ทั้งน้ี ในกรณีนิติบุคคล ใหห้มายรวมถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และคณะกรรมการ
กองทุนของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บบริการหรือคาดวา่จะไดรั้บบริการนั้น  
 
แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการด าเนินการ 
1. ด้านเงินสนับสนุน 
1.1) การด าเนินการเก่ียวกบัเงินสนับสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่ขดัต่อ   

ศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระท าใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
1.2)  การใหเ้งินหรือของสนบัสนุนให้ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบขั้นตอนการปฏิบติังาน และ

ประกาศของบริษทัซ่ึงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและท่ีจะมีในอนาคต รวมทั้งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เช่น 
ระเบียบว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายของบริษทั (ปัจจุบนัคือประกาศท่ี กจ. 7/2547 เร่ือง ระเบียบว่าด้วย
เร่ืองการใชง้บประมาณของบริษทั และประกาศท่ี กจ. 100/2553 เร่ือง ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัเงินทด
รองจ่าย) และเป็นไปตามอ านาจอนุมติัค่าใช้จ่ายตามท่ีบริษทัก าหนด (ปัจจุบนัคือประกาศ กจ. ท่ี 
014/2559 เร่ืองอ านาจอนุมติัค่าใช้จ่าย ขอ้ 3) ทั้งน้ี การเบิกจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และมี
หลักฐานท่ีตรวจสอบได้  โดยให้อ านาจกรรมการผูจ้ัดการเป็นผูอ้อกเกณฑ์การให้ หรือเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง) 
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1.3)  กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัทุกประเภท ท่ีประสงคจ์ะใหบ้ริษทัใหเ้งินหรือของสนบัสนุน 
จะตอ้งจดัท า “บันทึกภายใน” เพื่อขออนุมติัการให้เงินสนับสนุน โดยระบุช่ือผูรั้บการสนับสนุน 
วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของการสนบัสนุน และระบุสถานท่ีของกิจกรรมท่ีมีการน าเงินสนบัสนุน
ไปใชอ้ยา่งชดัเจนพร้อมแนบเอกสารประกอบ เสนอขออนุมติัจากผูมี้อ านาจอนุมติัของบริษทั  

1.4)  กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัทุกประเภท ท่ีประสงคจ์ะใหบ้ริษทัใหเ้งินหรือของสนบัสนุน 
มีหนา้ท่ีตรวจสอบบุคคล นิติบุคคล กองทุน องคก์ร มูลนิธิ บริษทั หา้งร้าน และผูรั้บเงินทุกประเภทท่ี
บริษทัจะใหเ้งินสนบัสนุน ก่อนการน าเสนอผูมี้อ านาจอนุมติั ดงัน้ี 

▪ ตอ้งมัน่ใจว่าการให้เงินหรือของสนบัสนุนจะไม่ถูกน าไปใชเ้ป็นวิธีการหลีกเล่ียงในการให้
สินบน ตลอดจนตอ้งด าเนินการอยา่งโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั  

▪ กรณีเป็นโครงการ ตอ้งพิสูจน์ได้ว่ามีการด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้วตัถุประสงค์ของ
โครงการประสบผลส าเร็จ โดยวตัถุประสงคข์องโครงการตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ขดัต่อ
ศีลธรรมและจารีตประเพณี และไม่เป็นการจูงใจใหเ้กิดการกระท าอนัมิชอบดว้ยหนา้ท่ี  

▪ ต้องมั่นใจว่ากิจกรรมดังกล่าว ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับ
บุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไป 

1.5)  หากหน่วยงานท่ีประสงคจ์ะให้เงินหรือของสนบัสนุนหรือบริษทัตรวจพบหรือไดรั้บแจง้ขอ้มูลจาก
ทางการว่า ผูรั้บเงินสนับสนุนจากบริษทั มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น บริษทัจะระงับการสนับสนุน
กิจกรรมนั้น ๆ ในทนัทีท่ีรับทราบ 

1.6)  รวบรวมขอ้มูลการให้เงินหรือของสนับสนุนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ การ
วางแผน และเป็นขอ้มูลภายใน ใชป้ระกอบการพิจารณาการใหเ้งินสนบัสนุนหรือไม่ในอนาคตได้ 

1.7) หน่วยงานท่ีประสงคจ์ะให้เงินหรือของสนับสนุนมีหน้าท่ีมอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบในกิจกรรมท่ี
ตอ้งการรับเงินสนับสนุนอย่างชดัเจน มีการติดตามและน าส่งเอกสารรายงานผลของโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีบริษทัไดใ้ห้เงินสนบัสนุนประกอบเป็นหลกัฐานภายหลงัการเบิกจ่ายเงินให้ผูบ้งัคบับญัชา
ทราบ เพื่อให้มัน่ใจว่าการใช้เงินสนับสนุนไม่ไดก้ระท าเพื่อการคอร์รัปชัน และเพื่อประโยชน์ใน
กระบวนการก ากบัและตรวจสอบภายในต่อไป  

 
2. ด้านค่ารับรองและค่าบริการต้อนรับ ของขวัญและเงินช่วยเหลือ  

 2.1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกประเภท สามารถรับ/ให้ของขวญัและเงินช่วยเหลือ 
ไดใ้นโอกาสต่างๆ ตามธรรมจรรยา และตามธรรมเนียม ประเพณี หรือตามมารยาทสังคมท่ีปฏิบติักนั
โดยทัว่ไป โดยจะตอ้งกระท าดว้ยความโปร่งใส ในท่ีเปิดเผย โดยการรับ/การให้ดงักล่าวนั้นจะตอ้ง
ไม่ท าให้เกิดความไดเ้ปรียบใดๆ ผ่านการกระท าท่ีไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปล่ียนอย่างชดัเจน 
หรือแอบแฝง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงการช่วยเหลือ หรือผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้เกิดการยินยอม ผ่อน
ปรนในขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจ และจะตอ้งเป็นไปตาม
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กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประกาศของบริษทัซ่ึงใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบนัและท่ีจะมีในอนาคต รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เช่น ระเบียบวา่ดว้ยอ านาจอนุมติัค่าใชจ่้ายตามท่ี
บริษทัก าหนด (ปัจจุบนัคือประกาศ กจ. ท่ี 014/2559 เร่ืองอ านาจอนุมติัค่าใช้จ่าย ขอ้ 4) โดยการ
เบิกจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้ ทั้งน้ี ในการให้ของขวญัของ
บริษัทนั้น จะต้องให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามส่วนตัว โดยอาจจัดท าเป็นของขวัญท่ีมีตรา
สัญลกัษณ์ของบริษทั เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การใหข้องขวญัช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน หรือ
สงกรานต์ เป็นตน้ โดยจะตอ้งไม่อยู่ในรูปของเงินสด เว้นแต่กรณีมีเหตุเร่งด่วน ซ่ึงจะตอ้งได้รับ
อนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการเป็นรายกรณี  โดยให้อ านาจกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูอ้อกเกณฑก์ารรับ/
เกณฑก์ารให ้หรือเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง) 

2.2) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกประเภท จะตอ้งไม่เรียกร้องหรือรับของขวญัและเงิน
ช่วยเหลือ จากลูกคา้ คู่คา้ทางธุรกิจ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัไม่ว่ากรณีใด อนัจะท า
ให้มีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2.3) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัทุกประเภท ตอ้งไม่รับของขวญัและเงินช่วยเหลือหรือ
ค่าตอบแทนใดๆจากผูท่ี้มิใช่ญาติในลกัษณะท่ีเกินสมควร อนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังานในหน้าท่ี
ตามปกติ เช่น ในการประกวดราคา จะตอ้งไม่รับของขวญัและเงินช่วยเหลือ จากบริษทัท่ีเขา้ร่วมการ
ประกวดราคาหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งนั้นๆ เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
ของบริษทัทุกประเภท สามารถรับของขวญัและเงินช่วยเหลือ ได ้หากเป็นไปตามเทศกาล หรือธรรม
เนียมปฏิบติัโดยปกติ โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพนับาท) ต่อ/คน/งาน เช่น ปฏิทิน 
ปากกา สมุดบนัทึก แกว้น ้ า เป็นตน้ ทั้งน้ี ของขวญัท่ีรับไดจ้ะตอ้งไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด 
เช่น บตัรก านลั บตัรของขวญั เป็นตน้ 

2.4)  การห้ามรับของขวัญและเงินช่วยเหลือ ห้ามรับของขวญัและเงินช่วยเหลือจากแต่ละบุคคลในแต่ละ
โอกาส ท่ีผูใ้ห้มิไดร้ะบุเป็นของส่วนตวัหรือมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพนับาท) ไม่ว่าจะระบุ
ให้เป็นของส่วนตวัหรือไม่ จากบุคคลซ่ึงมิใช่ญาติ หรือของขวญัท่ีเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด 
เช่น บตัรของขวญั บตัรก านลั เป็นตน้ เม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่อาจปฏิเสธการรับของขวญัดงักล่าว
ไดใ้นขณะนั้น เช่น ในการประชุมหารือกบัลูกคา้ เป็นตน้ และมีเหตุผลความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรับไวเ้พื่อ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพนัธ์อันดีระหว่างบุคคล การรับต้องไม่มีลักษณะท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจคดัเลือกผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีจะใหลู้กคา้ ผูใ้ห้ไดมี้การเสนอให้ของขวญั
และเงินช่วยเหลือ เป็นการทัว่ไปในปริมาณท่ีไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคญั ต่อผูรั้บท่ีมีลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนักบับริษทั และการรับตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดขอ้ผกูมดัให้บริษทัมีธุรกิจใดๆ 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือ การผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม ผูรั้บอาจรับ
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ของขวญัหรือเงินช่วยเหลือไวก่้อน โดยจะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาทนัที พร้อมทั้งจดัท า “แบบรายงาน
การรับของขวัญ” ส่งใหส้ านกัก ากบัดูแลการปฎิบติังาน  

กรณีการรับของขวญั/เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ หากผูบ้งัคบับญัชาเห็นว่าไม่มีเหตุท่ีจะ
อนุญาตให้รับของขวญั/เงินช่วยเหลือนั้นเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้ผูรั้บด าเนินการส่งมอบ
ของขวญั และ/หรือเงินช่วยเหลือใหเ้ป็นสิทธิของบริษทัโดยทนัที  

กรณีการรับของขวญั/เงินช่วยเหลือจากในประเทศ หากผูบ้งัคบับญัชาเห็นว่าไม่มีเหตุท่ีจะ
อนุญาตให้รับของขวญั/เงินช่วยเหลือนั้นเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้ผูรั้บด าเนินการคืนของขวญั 
หรือเงินช่วยเหลือแก่ผูใ้หโ้ดยทนัที ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได ้ให้ส่งมอบของขวญั และ/หรือเงิน
ช่วยเหลือให้เป็นสิทธิของบริษทัโดยทนัที เพื่อท่ีบริษทัจะไดน้ าทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ดงักล่าวไป
บริจาคแก่สาธารณกุศลเพื่อส่วนรวมต่อไปตามความเหมาะสม โดยใหอ้ านาจกรรมการผูจ้ดัการเป็นผู ้
ออกเกณฑก์ารรับ หรือเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ี การด าเนินการใดๆตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการโดย
ผา่นความเห็นชอบจากส านกัก ากบัดูแลการปฏิบติังาน และผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น  

2.5)  การห้ามรับค่ารับรองและค่าบริการต้อนรับ หรือผลประโยชน์อ่ืน   ห้ามรับค่ารับรองและค่าบริการ
ตอ้นรับ หรือผลประโยชน์อ่ืน จากแต่ละบุคคลท่ีมิใช่ญาติในแต่ละโอกาส ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 
บาท (สามพนับาท) เว้นแต่ค่ารับรองและค่าบริการตอ้นรับ หรือผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีลกัษณะท่ี
มีความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจคัดเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีจะให้ลูกค้า  และมีการเสนอ
ผลประโยชน์ดงักล่าวต่อผูรั้บท่ีมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัเป็นการทัว่ไป 
ในปริมาณท่ีไม่แตกต่างอย่างมีนยัส าคญั และต่อผูรั้บท่ีมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั
กบับริษทั เช่น ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมสัมมนาดา้นการลงทุน โดยมีการเชิญบริษทัจดัการลงทุนท่ีเป็น
คู่คา้ทางธุรกิจทัว่เอเชียเพื่อเขา้ร่วมงาน นอกจากนั้น ตอ้งไม่ก่อให้เกิดขอ้ผูกมดัให้บริษทัมีธุรกิจใดๆ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือ การผ่อนปรนในขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ ทั้งน้ี 
การรับผลประโยชน์ในลกัษณะดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน และประกาศของบริษทัซ่ึงใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัและท่ีจะมีในอนาคต รวมทั้งท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม  โดยใหอ้ านาจกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูอ้อกเกณฑก์ารรับ หรือเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี จะตอ้ง
ยืนยนัไดว้่าการรับค่ารับรองและค่าบริการตอ้นรับ หรือผลประโยชน์อ่ืน นั้นจะตอ้งมิไดมี้ลกัษณะ
เป็นการใชจ่้ายเงินมากเกินสมควรหรือกระท าบ่อยคร้ัง จนท าให้เกิดขอ้ผูกมดักบัผูท่ี้จดัการสังสรรค์
รับรองนั้น ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ทั้งน้ี การด าเนินการใด ๆ ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการ
โดยผา่นความเห็นชอบจากส านกัก ากบัดูแลการปฏิบติังาน และผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น  
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2.6)  การห้ามให้ของขวัญและเงินช่วยเหลือ ห้ามให้ของขวญัและเงินช่วยเหลือแก่ขา้ราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพนับาท) ต่อช้ิน/คน/งาน หรือ
ของขวญัท่ีเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรของขวญั บตัรก านลั เป็นตน้  

กรณีการให้ของขวญัแก่บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ ก าหนดให้มี
มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพนับาท) ต่อช้ิน/คน/งาน ส่วนเงินช่วยเหลือ ก าหนดให้มีมูลค่าไม่เกิน 
5,000 บาท (ห้าพนับาท) ต่อ คน/งาน (กรณีงานศพ) และมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน/งาน (กรณี
งานศพและเป็นเจา้ภาพ รวมถึงกรณีเงินช่วยเหลือในกรณีอ่ืนๆ)   ในกรณีการให้ของขวญัหรือเงิน
ช่วยเหลือแก่บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีมิใช่ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ท่ีมีมูลค่า
เกินกว่าวงเงินท่ีระบุขา้งตน้ ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบขั้นตอนการปฏิบติังาน และ
ประกาศของบริษทัซ่ึงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและท่ีจะมีในอนาคต รวมทั้งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เช่น 
ระเบียบวา่ดว้ยอ านาจอนุมติัค่าใชจ่้ายตามท่ีบริษทัก าหนด (ปัจจุบนัคือประกาศ กจ. ท่ี 014/2559 เร่ือง
อ านาจอนุมติัค่าใชจ่้าย ขอ้ 4) และเกณฑใ์นการให ้หรือเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยใหเ้ป็นอ านาจกรรมการ
ผูจ้ดัการเป็นผูอ้อกเกณฑด์งักล่าว  

2.7)  การห้ามให้ค่ารับรองและค่าบริการต้อนรับ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด   ห้ามให้ค่ารับรองและค่าบริการ
ต้อนรับ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ต่อคน/งาน แก่
ขา้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจา้หน้าท่ีของรัฐ และการห้ามให้ค่ารับรองและค่าบริการตอ้นรับ 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใด แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพนับาท) ต่อคน/งานนั้น ไม่รวมการให้ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจดัการลงทุนของลูกคา้ และ/หรือเพื่อประโยชน์ดา้นความรู้ ดา้นการลงทุน
ของลูกคา้เป้าหมายและ/หรือ คู่คา้ทางธุรกิจ  

กรณีการให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพนับาท) ต่อช้ิน/คน/งาน จะตอ้งเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประกาศของบริษทัซ่ึงใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบนัและท่ีจะมีในอนาคต รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เช่น อ านาจอนุมติัค่าใชจ่้ายตามท่ีบริษทัก าหนด 
(ปัจจุบนัคือประกาศ กจ. ท่ี 014/2559 เร่ืองอ านาจอนุมติัค่าใชจ่้าย ขอ้ 4) และเกณฑก์ารให ้หรือเกณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยใหเ้ป็นอ านาจกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูอ้อกเกณฑด์งักล่าว 

   
3. ด้านการบริจาคเพ่ือการกุศล     
3.1) กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทัทุกประเภท ท่ีประสงค์จะให้บริษทัเขา้ร่วมบริจาคเพื่อ

การกุศล จะต้องจัดท า “บันทึกภายในการบริจาคเพ่ือการกุศล” โดยระบุช่ือผู ้รับบริจาค และ
วตัถุประสงคข์องการบริจาค พร้อมแนบเอกสารประกอบ และไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ านาจอนุมติัของ
บริษทัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบขั้นตอนการปฏิบติังาน และประกาศของบริษทัซ่ึงใช้บงัคบั
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อยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีในอนาคต รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เช่น ระเบียบวา่ดว้ยอ านาจอนุมติัค่าใชจ่้าย 
(ปัจจุบนัคือประกาศ กจ. ท่ี 014/2559 เร่ืองอ านาจอนุมติัค่าใชจ่้าย ขอ้ 3) และเกณฑก์ารให ้หรือเกณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยใหเ้ป็นอ านาจกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูอ้อกเกณฑด์งักล่าว 

3.2)  ผูป้ระสงค์จะให้บริษทัเขา้ร่วมบริจาคเพื่อการกุศล มีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรการกุศล มูลนิธิต่างๆ 
บริษทั หา้งร้านท่ีบริษทัจะเขา้ร่วมในการบริจาคเงิน ก่อนการน าเสนอผูมี้อ านาจอนุมติั ดงัน้ี 

▪ ตอ้งมัน่ใจวา่การบริจาคเพื่อการกุศลจะไม่ถูกน าไปใชเ้ป็นวิธีการหลีกเล่ียงในการให้สินบน 
หรือก่อให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม ตลอดจนต้องด าเนินการอย่าง
โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

▪ ตอ้งพิสูจน์ไดว้่ามีการจดักิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดงักล่าวจริง และในกรณีท่ีเป็น
การบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะ จะตอ้งพิสูจน์ไดว้่ากิจกรรมดงักล่าวก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมอยา่งแทจ้ริง 

▪ ตอ้งพิสูจน์ไดว้่ากิจกรรมดงักล่าวเป็นไปเพื่อการกุศล ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับผลประโยชน์
ต่างตอบแทนให้กบับุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติคุณตามธรรม
เนียมปฏิบติัทัว่ไป  

3.3) หากหน่วยงานท่ีประสงค์จะให้บริษทัเขา้ร่วมบริจาคหรือบริษทัตรวจพบหรือได้รับแจง้ขอ้มูลจาก
ทางการวา่ องคก์ร มูลนิธิ บริษทั หา้งร้าน ท่ีบริษทับริจาค มีการคอร์รัปชนัเกิดขึ้น บริษทัจะระงบัการ
บริจาคในองคก์รหรือ บริษทันั้น ๆ ในทนัทีท่ีรับทราบ 

3.4) หน่วยงานท่ีประสงค์จะให้บริษทัเขา้ร่วมบริจาคมีหน้าท่ีมอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบในกิจกรรมท่ี
ไดรั้บเงินบริจาคอย่างชดัเจน มีการติดตามและน าส่งเอกสารรายงานผลของโครงการหรือกิจกรรมท่ี
บริษทัได้บริจาคประกอบเป็นหลกัฐานภายหลงัการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มัน่ใจว่าการใช้เงินบริจาค
ไม่ไดก้ระท าเพื่อการคอร์รัปชนั และเพื่อประโยชน์ในกระบวนการก ากบัและตรวจสอบภายใน  
 

4.  ด้านการช่วยเหลือทางการเมือง  
บริษทัไม่มีนโยบายใหน้ าเงินทุนหรือทรัพยากรใด ๆของบริษทัไปใชเ้พื่อการช่วยเหลือทางการเมือง  

 
การเผยแพร่แนวปฏิบัติและข้ันตอนในการด าเนินการเกีย่วกบัเงินสนับสนุน ค่ารับรองและค่าบริการต้อนรับ 
ของขวัญและเงินช่วยเหลือ เงินบริจาคเพ่ือการกุศล  และการช่วยเหลือทางการเมือง 
1.  เพื่อให้บุคลากรทุกคนของบริษัทได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติ  บริษทัจะประชาสัมพันธ์ให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกประเภททราบ โดยจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
1.1)  เผยแพร่ผา่นช่องทางส่ือสารของบริษทั อาทิ เวบ็ไซด ์อีเมล ์ระบบการส่ือสารอ่ืนๆท่ีบริษทัมีอยูอ่ื่น ๆ 

เป็นตน้ 
1.2)  จดัใหมี้การอบรมกบัพนกังานใหม่ทุกคน 
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1.3)  จดัใหมี้การอบรม/ทบทวนแก่บุคลากรทุกคนอยา่งสม ่าเสมอทุก 2 ปี หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 
1.4) จดัใหมี้การทดสอบบุคลากรทุกคนของบริษทัภายหลงัการอบรม/ทบทวนความรู้แก่บุคลากร  
 

2.  บริษทัจะประชาสัมพนัธ์หรือแจง้ใหลู้กคา้ คู่คา้ทางธุรกิจ หรือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัทราบ  ถึง
แนวปฏิบติั และขั้นตอนในการด าเนินการเก่ียวกบั เงินสนบัสนุน ค่ารับรองและค่าบริการตอ้นรับ ของขวญั
และเงินช่วยเหลือ และเงินบริจาคเพื่อการกุศล และการช่วยเหลือทางการเมือง ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั  

 
ให้ยกเลกิประกาศ ท่ี กจ.063/2560 แนวปฏิบัติและข้ันตอนในการด าเนินการเกี่ยวกบัเงินสนับสนุน ค่ารับรอง
และค่าบริการต้อนรับ ของขวัญและเงินช่วยเหลือ เงินบริจาคเพ่ือการกุศล  และการช่วยเหลือทางการเมือง 
ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560  
 
ทั้งน้ี ใหป้ระกาศฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป 
 
                                                                                                  ประกาศ ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 
 
 
                           (นางชวินดา หาญรัตนกูล) 
                           กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 


