
 
 

ประกาศ ที่ HRM015/2560 
เร่ือง นโยบายการให้ หรือการรับของขวัญ และการเลีย้งรับรอง 

………………………………………………………………….………………………………….. 
 

 

ตามท่ีกลุ่มบริษัทไทยรุ่งเทรดดิง้ ได้ประกาศเจตนารมณ์การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition-CAC) ของภาคเอกสารไทยในการตอ่ต้านการทจุริตนัน้ 

เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าบริษัทฯ ด าเนินธรุกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลกัคณุธรรม จริยธรรม ตามหลกัการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัใินการให้หรือรับของขวญั และการเลีย้งรับรอง 
เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ยึดถือ ปฎิบตัิโดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบั ให้ของขวญั เงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด เช่น การเลีย้ง
รับรอง การให้บริการ การสนบัสนุนทางการเงิน หรือเงินรางวลั กับผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธรุกิจของบริษัทฯ ทัง้หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกสาร เพ่ือจูงใจให้ปฏบัิตใินทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
 

2. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องให้สิ่ งของ ของขวัญ ของก านัล หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  เช่น การเลีย้งรับรอง 
การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวลั กับผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธรุกิจของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุระดบั ต้องปฏิบตัติามแนวปฏิบตัดิงันี ้

 

2.1 การให้สิ่งของ ของขวัญ ของก านัล การเลีย้งรับรอง การให้บริการ แก่ผู้ ท่ี เก่ียวข้องทางธุรกิจของบริษัทใน
โอกาสพเิศษท่ีไมไ่ด้เกิดขึน้เป็นประจ า หรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพงึปฏิบตัติ่อกนั เช่น แสดง
ความยินดีกับหน่วยงาน หรือ บุคคลท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีในหน่วยงาน เทศกาลวันปีใหม่, วันคริสต์มาส          
วนัส าคญัตามประเพณีนิยมอ่ืนๆ เป็นต้น 
 

การให้สิ่งของ ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรองดงักลา่ว จะต้องเป็นการให้ท่ีไม่มีอิทธิพลในการจูงใจให้
ผู้รับปฏบัิติในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย และมูลค่าของที่มอบให้ ต้องไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) 
ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องให้สิง่ของท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 3,000 บาท ต้องผา่นการพจิารณาอนมุตัจิากผู้จดัการทัว่ไป 

 

2.2 ผู้ ท่ีมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายเพ่ือซือ้สิ่ งของ ของขวญั ของก านัล การเลีย้งรับรอง     
การให้บริการ ตามข้อ 2.1 ให้ยึดปฏิบตัิตามอ านาจอนุมตัิ การเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามระเบียบท่ี
บริษัทฯ ก าหนด โดยผู้ ท่ีเสนอเร่ืองขออนมุตั ิการให้สิ่งของ ของขวญั ของก านัล การเลีย้งรับรอง การให้บริการ 
จะต้องน าเสนอเร่ืองขออนมุตักิารเบกิคา่ใช้จ่ายตามแบบฟอร์มการเบกิคา่รับรองตามระเบียบท่ีบริษัทก าหนด 
 

3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบั รับสิ่งของ ของขวัญ ของก านัล หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
เช่น การเลีย้งรับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทารการเงิน เงินรางวลั จากผู้ ท่ีเ ก่ียวข้องทางธุรกิจของบริษัทฯ 
เช่น ผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาช่วง ผู้ ค้า ผู้ขาย ผู้ ร่วมลงทนุ หรือผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกับธรุกิจของบริษัทฯ ซึ่งการรับสิง่ของ 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดนัน้ อาจจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหน่ึงอย่างใด ที่ท าให้ผู้รับ ปฏิบัติผิดต่อ
กฎหมาย หรือขัดต่อจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงการรับของขวญั ของก านัล การเลีย้งรับรอง การให้บริการ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
จากผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับธรุกิจของบริษัทฯได้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบัท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกับการ
รับสิ่งของ ของก านัลดังกล่าวนัน้ จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรับสิ่งของ ของก านัล การเลีย้งรับรอง หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด ดงันี ้
 
 



 

 

 
3.1 การรับของขวญั ของก านัล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดนัน้ จะต้องเป็นการรับเน่ืองในโอกาสพิเศษท่ีไม่ได้เกิดขึน้

เป็นประจ า หรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพงึปฏิบตัิตอ่กัน และไมผ่ิดกฎหมาย เช่น แสดงความ
ยินดีในโอกาสพเิศษ เหตกุารณ์ส าคญัของบริษัทฯ เช่น การลงนามคูค้่า การรับรางวลัทรงเกียรติ เทศกาลวนัปี
ใหม ่วนัส าคญัตามประเพณีนิยม เป็นต้น 
 

3.2 สิง่ของ ของก านลั หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีรับ ต้องมีมลูค่า (โดยประมาณ) ไมเ่กิน 3,000 บาท (สามพนับาท) 
และต้องไม่ให้ในรูปแบบของเงินสด หรือสิ่งท่ีสามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี  กรณีสิ่งของ          
ของก านลั หรือผลประโยชน์อ่ืนใด มีมลูค่ามากกวา่ 3,000 บาท ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องด าเนินการส่งมอบคืนให้กับผู้
ท่ีน ามามอบให้โดยทนัที และแจ้งเร่ืองให้ผู้บงัคบับญัชาระดบัฝ่ายในสงักดัทราบ 

 

3.3 เม่ือผู้ รับได้รับสิ่งของ ของก านัล หรือผลประโยชน์อ่ืนใดดงักล่าวแล้ว ผู้ รับจะต้องจัดท าเอกสารแบบ รายงาน
การรับของขวญั ของก านัล น าเสนอผู้บงัคบับญัชา ระดบัจัดการขึน้ไปของตนเองพิจารณา ตรวจสอบและ
อนุมัติการรับของก านัลดงักล่าว พร้อมทัง้ส่งมอบส่ิงของ ของก านัลดังกล่าว น าส่งให้ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือจดัเก็บและสรุปรายละเอียด น าเสนอผู้บริหารท่ี
ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบ เป็นผู้พจิารณาสัง่การด าเนินการตอ่ไป 

 

กรณีท่ีบงัคบับญัชาระดบัจัดการตรวจสอบสิ่งของ ของก านัลท่ีได้รับแล้ว มีความเห็นวา่ ไม่สมควร
รับสิง่ของ ของก านลัดงักล่าว เน่ืองจากอาจจะมีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจอย่างหนึ่งอย่างใดตอ่ผู้ รับและบริษัทฯ 
และขดัต่อจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ผู้ รับสง่มอบสิง่ของ ของก านัลดงักล่าว คืนให้กับผู้ ท่ี
น ามามอบให้โดยทนัที 

 

3.4 กรณีสิ่งของ ของก านัลท่ีได้รับ เป็นอาหาร ของสด ขนม ท่ีมีโอกาสเน่าเสียได้ง่าย ให้จดัส่งคืนฝ่ายงานท่ีได้รับ
สิง่ของนัน้ น าไปแจกจ่ายให้พนกังานในฝ่ายงานรับประทานร่วมกนั 

 
 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและยึดถือปฏิบตัโิดยเคร่งครัด 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 
 

 

น าเสนอโดย 
 
 
 
............................................... 

(นายวริิยะ  ลอยแก้ว) 
Asst. HR Director 

ตรวจสอบโดย 
 

 
 

  .........................................  ......................................... 
 (นางสาวรักชนก มีทรัพย์)           (นายพนิิจ  เจริญพนัธ์) 
   Senior HR  Director                     Group CFO 

อนมุตัโิดย 
 
 
 

.............................................. 
(นางสาวแก้วใจ  เผอิญโชค) 

CEO 



วนัที่............................................

เรียน ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล

ข้าพเจ้า...........................................................................ตําแหนง่.....................................................................................สงักดั.....................................................................................

ขอรายงานการรับของขวญั ของกํานลั เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวปฏิบตัิ เรื่องการตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ ตามประกาศบริษัทฯ เลขที่ HRM015/2560 รายละเอียดดงันี ้

การตรวจสอบของระดับจัดการต้นสังกัดที่ได้รับสิ่งของ ของกาํนัล

 เห็นควรรับสิ่งของ ของกํานลัได้ โดยให้สง่มอบให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ดําเนินการตอ่ไป

 ไมอ่นมุตัิให้รับสิ่งของ ของกํานลั โดยให้สง่มอบคืนให้กบัผู้ ที่นํามามอบให้ทนัที เนื่องจาก..............................................................................................................

สาํหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล / หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

ได้รับมอบสิ่งของ / ของกํานลัเรียบร้อยแล้วตามรายการที่สง่มอบ และได้รวบรวมจดัเก็บเรียบร้อยรอการพิจารณาสัง่การจากบริษัทฯ

แบบรายงนการรับของขวัญ

วนัที่ได้รับ รายละเอียดของขวญั / ของกํานลั มลูคา่ ได้รับจาก ความสมัพนัธ์กบับริษัท

         ลงชื่อ..............................................ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล

ลงชื่อ..........................................ผู้ รับของขวญั

.......................................................

............../.............../..............

.......................................................

............../.............../..............

.......................................................

............../.............../..............

            ลงชื่อ............................................. ...........ผู้ รับของขวญั

.......................................................

............../.............../..............

     ลงชื่อ.................................................ผู้ รับมอบ


