นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ
การเลีย้ ง หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)
หลักการ
ตามที่บริษัทฯ ได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิ บัติ ง าน แล้ว นั้น เพื่ อ ให้พ นักงานมีแ นวปฏิ บัติเรื่ อ งการรับ -ให้ข องขวัญ การเลี ย้ ง หรื อ ประโยชน์อื่น ใด ตามที่ ก ําหนดไว้ใน
จรรยาบรรณธุรกิจให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับนโบบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน จึงได้จดั ทํานโยบาย
ฉบับนีข้ นึ ้ โดยให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
แนวทางปฏิบัติ
1. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด
1.1. การให้ของขวัญหรือของที่ระลึก ตามประเพณีนิยม สามารถกระทําได้โดยต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
จารีตประเพณีทอ้ งถิ่น เช่น สําหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯและบริษัทในกลุ่ม ดังต่อไปนี ้
1.1.1.

ปฏิทิน ไดอารี่ สมุด

1.1.2.

สินค้าของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (Company Product)

1.1.3.

สินค้าที่ใช้เป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (Corporate

Logo/Corporate Brand)
1.1.4.

สินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดําริ สินค้าชุมชนในพืน้ ที่ปฏิบตั ิการของบริษัทฯ

และบริษัทในกลุ่มหรือสินค้าเพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์หรือสินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
1.2. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดําเนินการให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ
1.3. ไม่ ใ ห้ ข องขวั ญ ของที่ ร ะลึ ก ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด แก่ คู่ ส มรส บุ ต ร หรื อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งของ
เจ้าหน้าที่รฐั ลูกค้า คู่คา้ และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็ นการรับแทน
1.4. การให้ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสําคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตัง้ การลงนามสัญญาทางธุรกิจ
สามารถกระทําได้ แต่หากมูลค่าของที่ระลึกเกินกว่า 3,000 บาท ให้นาํ ส่งผูบ้ งั คับบัญชา หรือส่วนงานกํากับดูแล
กิจการเป็ นผูพ้ จิ ารณาส่งคืนผูใ้ ห้หรือ ดําเนินการอื่น อันสมควร ต่อไป
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*ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และหมายความรวมถึงโอกาสใน
การแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบตั ิ
กันในสังคมด้วย (อ้างอิงจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รฐั พ.ศ. 2544)
2. การเลีย้ งรับรอง
การใช้จ่ายสําหรับเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลีย้ งรับรองเป็ นอาหารและเครื่องดื่ม การเลีย้ งรับรองในรูปแบบการ
กีฬาและการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิทางธุรกิจ หรือ เป็ นจารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรูค้ วามเข้าใจทาง
ธุรกิจ สามารถกระทําได้ แต่ตอ้ งเป็ นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีร่ ัฐ
3.1. การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รฐั สามารถทําได้ตามความเหมาะสม โดยต้องทํา
ในนามบริษัทและมีวตั ถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การ
วัดผลที่ชดั เจน และดําเนินการผ่านขัน้ ตอน ระเบียบ ของบริษัทฯ ที่ได้กาํ หนดไว้
3.2. การจัดทํากิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนามบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ต้องยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การสนับสนุนพรรคการเมือง
4. การรับของขวัญ ของทีร่ ะลึก หรือประโยชน์อื่นใด
4.1. ถ้าเป็ นการรับเงินสด หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนมากลับมาเป็ นเงินได้ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
รับ จาก คู่ ค ้า ตั ว แทนทางธุ ร กิ จ หรื อ ผู้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ตลอดจนผู้บั ง คั บ บั ญ ชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
4.2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน สามารถรับของเป็ นส่วนตัวได้ แต่ของขวัญ ของกํานัล หรือการเลีย้ งรับรอง ต้องมี
มูลค่า ไม่เกิน 3,000 บาทตามประกาศของ ป.ป.ช. จากคู่คา้ ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท ตลอดจนผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน หากมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้
นําส่งผูบ้ งั คับบัญชา หรือส่วนงานกํากับดูแลกิจการเป็ นผูพ้ ิจารณาส่งคืนผูใ้ ห้หรือ ดําเนินการอื่น อันสมควร
ต่อไป
4.3. กรณีเป็ นของบริโภคซึ่งมีวนั หมดอายุนอ้ ยกว่า 1 เดือน ให้เป็ นดุลยพินิจของผูบ้ งั คับบัญชาส่วนงานกํากับดูแล
กิจการในการบริหารจัดการ
4.4. กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็ นของขวัญส่วนตัวได้
4.5. กรณีเป็ นการรับของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถ
กระทําได้ ทัง้ นี ้ ของขวัญ ของที่ระลึก ดังกล่าว จะต้องเป็ นทรัพย์สินของบริษัท
5. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า
5.1 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่คา้ สามารถกระทําได้
หากเป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ตอ้ งไม่มีลักษณะแฝงการท่องเที่ยวการรับข้อเสนอการประชุม
อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่คา้ ในกรณีท่ีไม่ได้ระบุในข้อตกลงสัญญา สามารถ
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กระทําได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี ้
ต้องได้รบั การอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาและเป็ นไปตามระเบียบของบริษทั ฯ
5.2 ไม่รบั ข้อเสนอเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่มีลกั ษณะแฝงท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดความรู ้
อย่างแท้จริง
6. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถดําเนินการได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
7. การบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีร่ ัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล
7.1 การบริจาคและให้การสนับสนุนแก่องค์กรใด ๆ ต้องดําเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
7.1.1 เป็ นองค์กรที่เชื่อถือได้ และ/หรือมีการจัดตัง้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
7.1.2 การดําเนินการต้องกระทําในนามบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ
เป็ นไปตามระเบียบของบริษทั ฯ
7.1.3 ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่รฐั หรือบุคคลใด ๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือ
ขอรับการสนับสนุนชัดเจน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7.1.4 ควรมี ก ารติด ตามตรวจสอบ เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่า การบริจ าคและ/หรื อการสนับ สนุน ได้ถูก นํา ไปเพื่อใช้
ประโยชน์ของสาธารณะ และ/หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนอย่าง
แท้จริง
บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทําความเข้าใจและปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลีย้ ง หรือประโยชน์อื่นใด
หากพบข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อหรือสอบถามได้ท่ี หน่วยงานกํากับกิจการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบตั ิอย่างไรในกรณีเช่นนี.้ .
1. การได้รบั รางวัลจากการจับฉลาก ในงานต่าง ๆ ที่มีผูเ้ ข้าร่วมจํานวนมาก เช่น งานสัมมนากับหน่วยงานภายนอก ท่าน
สามารถเก็บของรางวัลเป็ นของตนเองได้หรือไม่
คําแนะนํา รางวัลที่ได้จากการจับฉลากโดยการสุ่มจากตัวเลือกจํานวนมาก มีวตั ถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอิทธิพล
ในการตัดสินใจอยู่แล้ว ดังนัน้ ท่านสามารถรับเป็ นของตัวเองได้แต่หากรางวัลมีมลู ค่าสูงมากควรปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อหาแนว
ปฏิบตั ิท่ีเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการให้นนั้ ไม่มีเจตนาให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจใด ๆ
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2. ท่านสามารถรับบัตรเข้าชมคอนเสิรต์ หรือบัตรเข้าชมกีฬาจากคู่คา้ /ลูกค้า ได้หรือไม่
คําแนะนํา หากเป็ นการให้โดยเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถรับได้ แต่หากเป็ นการให้ในนามองค์กรต่อ
องค์กรสามารถพิจารณารับไว้ได้ โดยจะต้องนําบัตรเหล่านัน้ มาบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เช่น การจับฉลาก เป็ นต้น ทัง้ นี ้ กรณี
มูลค่าของบัตรเข้าชมมีมลู ค่าสูงมากควรปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อหาแนวปฏิบตั ิท่เี หมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการให้นนั้ ไม่มีเจตนาให้
เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจใด ๆ
3. การเลีย้ งรับรองในรูปแบบกีฬาแก่เจ้าหน้าที่รฐั สามารถทําได้หรือไม่
คําแนะนํา หากเป็ นการเลีย้ งรับรองในรูปแบบการจัดแข่งขันกีฬาที่กระทําอยู่เป็ นประจําหรือจัดเป็ นประเพณีต่อเนื่อง ควร
จัด ทํา แผนงานขออนุมัติ จ ากผู้บัง คับ บัญ ชา ซึ่ง อาจอยู่ใ นรู ป แบบแผนงานประจํา ปี โดยกํา หนดกรอบการดํา เนิ น งาน วงเงิน
รายละเอียดให้ชดั เจน เพื่อความโปร่งใส ทัง้ นี ้ พึงระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเลีย้ งรับรองในช่วงเจรจาหรือทําสัญญาทางธุรกิจที่อาจ
มีผลต่อการตัดสินใจและอาจเป็ นเหตุให้บคุ คลอื่นเข้าใจผิดได้
4. การจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า สามารถทําได้หรือไม่
คําแนะนํา การจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า ถือเป็ นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เสนอผลประโยชน์พิเศษให้กับลูกค้า
เป็ นครัง้ คราว เพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเป็ นกลไกปกติทางธุรกิจที่สามารถกระทําได้ โดย
หน่วยงานผูจ้ ดั ควรกําหนดหลักเกณฑ์ท่ชี ดั เจน โปร่งใส และตรวจสอบได้
5. หากไม่แน่ใจในการตัดสินใจของตน ควรทําเช่นไร
คําแนะนํา ใช้หลักวิญ�ูชน โดยขอให้ตงั้ คําถามกับตนเองดังนี ้
- การกระทํานัน้ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ หากขัดต่อกฎหมาย ให้ยตุ ิ
- การกระทํานัน้ ขัดต่อนโยบายบริษัทของท่านหรือไม่ หากขัดต่อนโยบาย ให้ยตุ ิ
- การกระทํานัน้ ขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมบริษัทของท่านหรือไม่ หากขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรม ให้ยตุ ิ
- การกระทํานัน้ ส่งผลเสียต่อผูม้ ีส่วนได้เสียบริษัทของท่านหรือไม่ หากส่งผลเสีย ให้ยตุ ิ
- การกระทํานัน้ ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท หรือไม่หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ให้ยตุ ิ
- การกระทํานัน้ จะก่อให้เกิดแนวปฏิบตั ิท่ไี ม่ดีในอนาคตหรือไม่หากก่อให้เกิดแนวปฏิบตั ิท่ไี ม่ดี ให้ยตุ ิ
ทัง้ นี ้ กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนนัน้ ถูกต้องหรือไม่ควรหารือผูบ้ งั คับบัญชา หรือสอบถามได้
ที่หน่วยงานกํากับกิจการ
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