
 

ฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ บริษัท มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 

52 อาคารธนิยะ พลาซา ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 l E-mail: cg@millconsteel.com 

นโยบายการรับ-ใหข้องขวัญ 

การเลีย้ง หรือประโยชนอ่ื์นใด (No Gift Policy) 
 

หลักการ 

ตามท่ีบริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือพนกังานยึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน แล้วนั้น เพ่ือให้พนักงานมีแนวปฏิบัติเร่ืองการรับ-ให้ของขวัญ การเลีย้ง หรือประโยชน์อ่ืนใด ตามท่ีกําหนดไว้ใน

จรรยาบรรณธุรกิจใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสอดคลอ้งกบันโบบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนั จึงไดจ้ดัทาํนโยบาย

ฉบบันีข้ึน้ โดยใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ 

 

แนวทางปฏิบัติ 

1. การใหข้องขวญั ของท่ีระลกึ หรือประโยชนอ่ื์นใด 

1.1. การใหข้องขวญัหรือของท่ีระลกึ ตามประเพณีนิยม สามารถกระทาํไดโ้ดยตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และ

จารีตประเพณีทอ้งถิ่น เช่น สาํหรบัประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. และควรใหใ้นรูปแบบท่ีช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณข์องบรษิัทฯและบรษิัทในกลุ่ม ดงัต่อไปนี ้

1.1.1. ปฏิทิน ไดอาร่ี สมดุ 

1.1.2. สินคา้ของบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม (Company Product) 

1.1.3. สินคา้ท่ีใชเ้ป็นส่ือประชาสมัพนัธข์องบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม (Corporate 

Logo/Corporate Brand) 

1.1.4. สินคา้โครงการหลวง โครงการในพระราชดาํร ิสินคา้ชมุชนในพืน้ท่ีปฏิบตัิการของบรษิัทฯ 

และบรษิัทในกลุ่มหรือสินคา้เพ่ือการกศุล หรือสาธารณประโยชนห์รือสินคา้ท่ีสนบัสนนุการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน 

1.2. การใหข้องขวญั ของท่ีระลกึ ควรดาํเนินการใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัเพ่ือไม่ใหเ้กิดการเลือกปฏิบตั ิ

1.3. ไม่ ให้ของขวัญ ของ ท่ีระลึก ทรัพย์สิน  ห รือประโยชน์ อ่ืนใด แก่คู่ สมรส บุตร  ห รือผู้ เ ก่ียวข้องของ 

เจา้หนา้ท่ีรฐั ลกูคา้ คู่คา้ และบคุคลท่ีติดต่อดว้ย เน่ืองจากโดยพฤติการณถื์อว่าเป็นการรบัแทน 

1.4. การใหข้องท่ีระลึกเน่ืองในโอกาสสาํคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตัง้ การลงนามสัญญาทางธุรกิจ  

 

สามารถกระทาํได ้แต่หากมลูค่าของท่ีระลกึเกินกวา่ 3,000 บาท ใหน้าํส่งผูบ้งัคบับญัชา หรือส่วนงานกาํกบัดแูล

กิจการเป็นผูพิ้จารณาส่งคืนผูใ้หห้รือ ดาํเนินการอ่ืน อนัสมควร ต่อไป 
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*ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวนัสาํคญัซึ่งอาจมีการใหข้องขวญักัน และหมายความรวมถึงโอกาสใน

การแสดงความยินดี การแสดงความขอบคณุ การตอ้นรบั การแสดงความเสียใจ หรือการใหค้วามช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบตัิ

กนัในสงัคมดว้ย (อา้งอิงจากระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยการใหห้รือรบัของขวญัของเจา้หนา้ท่ีรฐั พ.ศ. 2544) 

 

2. การเลีย้งรับรอง 

การใชจ้่ายสาํหรบัเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ อาทิ การเลีย้งรบัรองเป็นอาหารและเคร่ืองดื่ม การเลีย้งรบัรองในรูปแบบการ

กีฬาและการใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบตัิทางธุรกิจ หรือ เป็นจารีตทางการคา้ รวมถึงการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทาง

ธุรกิจ สามารถกระทาํได ้แต่ตอ้งเป็นการใชจ้่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

3. การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีรั่ฐ 

3.1. การจดักิจกรรม CSR รว่มกบัหน่วยงานของรฐั หรือเจา้หนา้ท่ีรฐั สามารถทาํไดต้ามความเหมาะสม โดยตอ้งทาํ

ในนามบริษัทและมีวตัถปุระสงคส์อดคลอ้งกบันโยบาย CSR ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ควรมีหลกัเกณฑ ์แผนงาน การ

วดัผลท่ีชดัเจน และดาํเนินการผ่านขัน้ตอน ระเบียบ ของบรษิัทฯ  ท่ีไดก้าํหนดไว ้

3.2. การจดัทาํกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนามบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม ตอ้งยกเวน้กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การสนบัสนนุพรรคการเมือง 

4. การรับของขวัญ ของทีร่ะลึก หรือประโยชนอ์ื่นใด 

4.1. ถา้เป็นการรบัเงินสด หรือส่ิงใด ๆ ท่ีสามารถเปล่ียนมากลบัมาเป็นเงนิได ้หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน 

รับจาก คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มี ส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนผู้บังคับบัญชา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนรว่มงาน 

4.2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน สามารถรบัของเป็นส่วนตวัได ้แต่ของขวญั ของกาํนลั หรือการเลีย้งรบัรอง ตอ้งมี

มลูค่า ไม่เกิน 3,000 บาทตามประกาศของ ป.ป.ช.  จากคู่คา้ ตวัแทนทางธุรกิจ หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของบริษัท ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน หากมลูค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้

นาํส่งผูบ้งัคบับญัชา หรือส่วนงานกาํกับดูแลกิจการเป็นผูพิ้จารณาส่งคืนผูใ้หห้รือ ดาํเนินการอ่ืน อนัสมควร 

ต่อไป 

4.3. กรณีเป็นของบรโิภคซึ่งมีวนัหมดอายนุอ้ยกว่า 1 เดือน ใหเ้ป็นดลุยพินิจของผูบ้งัคบับญัชาส่วนงานกาํกับดูแล

กิจการในการบรหิารจดัการ 

4.4. กรณีปฏิทิน ไดอาร่ี ท่ีใชเ้ป็นส่ือประชาสมัพนัธข์องบรษิัท พนกังานสามารถรบัเป็นของขวญัส่วนตวัได ้

4.5. กรณีเป็นการรบัของขวัญ ของท่ีระลึก ในนามองคก์รต่อองคก์ร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถ

กระทาํได ้ทัง้นี ้ของขวญั ของท่ีระลกึ ดงักล่าว จะตอ้งเป็นทรพัยสิ์นของบรษิัท 

5. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเย่ียมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า 

5.1 การรบัขอ้เสนอการประชุม อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใชง้บประมาณของคู่คา้สามารถกระทาํได ้

หากเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุในสัญญาแต่ตอ้งไม่มีลักษณะแฝงการท่องเท่ียวการรับข้อเสนอการประชุม 

อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใชง้บประมาณของคู่คา้ในกรณีท่ีไม่ไดร้ะบใุนขอ้ตกลงสญัญา สามารถ
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กระทาํได ้หากพิจารณาแลว้ว่าการรบัขอ้เสนอดงักล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ  ทั้งนี ้

ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูบ้งัคบับญัชาและเป็นไปตามระเบียบของบรษิทัฯ  

5.2 ไม่รบัขอ้เสนอเก่ียวกบัการอบรม สมัมนา ท่ีมีลกัษณะแฝงท่องเท่ียว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดความรู้

อย่างแทจ้รงิ 

6. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

การสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการเดินทาง และค่าใชจ้่ายอ่ืนใหก้ับเจา้หนา้ท่ีของรฐั สามารถดาํเนินการไดต้ามความ

เหมาะสม  ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตามระเบียบของบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม 

7. การบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีรั่ฐ รวมถึงองคก์รการกุศล 

7.1 การบรจิาคและใหก้ารสนบัสนนุแก่องคก์รใด ๆ ตอ้งดาํเนินการภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี ้

7.1.1 เป็นองคก์รท่ีเชื่อถือได ้และ/หรือมีการจดัตัง้อย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 

7.1.2 การดาํเนินการตอ้งกระทาํในนามบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม อย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และ

เป็นไปตามระเบียบของบรษิทัฯ  

7.1.3 ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปท่ีเจา้หนา้ท่ีรฐัหรือบุคคลใด ๆ ในนามบุคคล เวน้แต่มีรายละเอียดระบุในหนงัสือ

ขอรบัการสนบัสนนุชดัเจน และมีหลกัฐานการรบัการสนบัสนนุเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

7.1.4 ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนไดถู้กนาํไปเพ่ือใช้

ประโยชนข์องสาธารณะ และ/หรือตรงตามวตัถุประสงคข์องการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนอย่าง

แทจ้รงิ 

บคุลากรของบรษิัทฯ ตอ้งทาํความเขา้ใจและปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิเร่ืองการรบั-ใหข้องขวญั การเลีย้ง หรือประโยชนอ่ื์นใด 

หากพบขอ้สงสยัประการใด ใหต้ิดต่อหรือสอบถามไดท่ี้ หน่วยงานกาํกบักิจการ บรษิัท มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 

 

ตัวอย่าง 

ท่านจะปฏิบตัิอย่างไรในกรณีเช่นนี.้. 

1. การไดร้บัรางวัลจากการจับฉลาก ในงานต่าง ๆ ท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมจาํนวนมาก เช่น งานสัมมนากับหน่วยงานภายนอก ท่าน

สามารถเก็บของรางวลัเป็นของตนเองไดห้รือไม่ 

คาํแนะนํา รางวลัท่ีไดจ้ากการจบัฉลากโดยการสุ่มจากตวัเลือกจาํนวนมาก มีวตัถุประสงคเ์พ่ือหลีกเล่ียงการเกิดอิทธิพล

ในการตดัสินใจอยู่แลว้ ดงันัน้ ท่านสามารถรบัเป็นของตวัเองไดแ้ต่หากรางวลัมีมลูค่าสงูมากควรปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือหาแนว

ปฏิบตัิท่ีเหมาะสมเพ่ือใหแ้น่ใจว่าการใหน้ัน้ไม่มีเจตนาใหเ้กิดแรงจงูใจในการตดัสินใจใด ๆ  
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2. ท่านสามารถรบับตัรเขา้ชมคอนเสิรต์ หรือบตัรเขา้ชมกีฬาจากคู่คา้/ลกูคา้ ไดห้รือไม่ 

คาํแนะนํา หากเป็นการใหโ้ดยเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใดบคุคลหน่ึงไม่สามารถรบัได ้แต่หากเป็นการใหใ้นนามองคก์รต่อ

องคก์รสามารถพิจารณารบัไวไ้ด ้โดยจะตอ้งนาํบตัรเหล่านัน้มาบริหารจดัการอย่างเหมาะสม เช่น การจบัฉลาก เป็นตน้ ทัง้นี ้กรณี

มลูค่าของบตัรเขา้ชมมีมลูค่าสงูมากควรปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือหาแนวปฏิบตัิท่ีเหมาะสม เพ่ือใหแ้น่ใจว่าการใหน้ัน้ไม่มีเจตนาให้

เกิดแรงจงูใจในการตดัสินใจใด ๆ 

 

3. การเลีย้งรบัรองในรูปแบบกีฬาแก่เจา้หนา้ท่ีรฐั สามารถทาํไดห้รือไม่ 

คาํแนะนํา หากเป็นการเลีย้งรบัรองในรูปแบบการจดัแข่งขนักีฬาท่ีกระทาํอยู่เป็นประจาํหรือจดัเป็นประเพณีต่อเน่ือง ควร

จัดทาํแผนงานขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบแผนงานประจําปี โดยกําหนดกรอบการดาํเนินงาน วงเงิน 

รายละเอียดใหช้ดัเจน เพ่ือความโปรง่ใส ทัง้นี ้พึงระมดัระวงัและหลีกเล่ียงการเลีย้งรบัรองในชว่งเจรจาหรือทาํสญัญาทางธุรกิจท่ีอาจ

มีผลต่อการตดัสินใจและอาจเป็นเหตใุหบ้คุคลอ่ืนเขา้ใจผิดได ้

 

4. การจดักิจกรรมขอบคณุลกูคา้ สามารถทาํไดห้รือไม่ 

คําแนะนํา การจดักิจกรรมขอบคุณลกูคา้ ถือเป็นการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีเสนอผลประโยชนพิ์เศษใหก้ับลูกคา้

เป็นครัง้คราว เพ่ือกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการสินคา้ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเป็นกลไกปกติทางธุรกิจท่ีสามารถกระทาํได ้โดย

หน่วยงานผูจ้ดัควรกาํหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน โปรง่ใส และตรวจสอบได ้

 

5. หากไม่แน่ใจในการตดัสินใจของตน ควรทาํเช่นไร 

คาํแนะนํา ใชห้ลกัวิญ�ชูน โดยขอใหต้ัง้คาํถามกบัตนเองดงันี ้

- การกระทาํนัน้ขดัต่อกฎหมายหรือไม่ หากขดัต่อกฎหมาย ใหย้ตุ ิ

- การกระทาํนัน้ขดัต่อนโยบายบรษิัทของท่านหรือไม่ หากขดัต่อนโยบาย ใหย้ตุ ิ

- การกระทาํนัน้ขดัต่อค่านิยมหรือวฒันธรรมบรษิัทของท่านหรือไม่ หากขดัต่อค่านิยมหรือวฒันธรรม ใหย้ตุ ิ

- การกระทาํนัน้ส่งผลเสียต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียบรษิัทของท่านหรือไม่ หากส่งผลเสีย ใหย้ตุ ิ

- การกระทาํนัน้ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณข์องบรษิัท หรือไม่หากส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ ์ใหย้ตุิ 

- การกระทาํนัน้จะก่อใหเ้กิดแนวปฏิบตัิท่ีไม่ดีในอนาคตหรือไม่หากก่อใหเ้กิดแนวปฏิบตัิท่ีไม่ดี ใหย้ตุิ 

ทัง้นี ้กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตดัสินใจไดว้่าการตดัสินใจของตนนัน้ถกูตอ้งหรือไม่ควรหารือผูบ้งัคบับญัชา หรือสอบถามได้

ท่ีหน่วยงานกาํกบักิจการ 


