
  

นโยบายการให้หรือรบัของขวญั การเล้ียงรบัรอง และการบริจาค 
 



 

 

2 บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ำกดั (มหำชน) 

นโยบำย  กำรให้หรือรับของขวญั กำรเลีย้งรับรอง และกำรบริจำค 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท คงิส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ำกดั (มหำชน)  มีควำมเข้ำใจ
เก่ียวกบันโยบำย ในกำรท่ีจะให้หรือรับของขวญั  กำรเลีย้งรับรอง  ตลอดทัง้กำรบริจำคตำ่งๆ  รวมทัง้ได้
เข้ำใจขอบเขต  หลกัเกณฑ์ตำ่งๆเพื่อน ำไปปฏิบตัใิห้ถกูต้อง  เหมำะสม ในกำรเบกิจ่ำยคำ่ของขวญั  กำร
เลีย้งรับรอง  และกำรร่วมกิจกรรมสนัทนำกำร  รวมทัง้กำรบริจำคเงินและสิ่งของตำ่งๆ 

 

ขอบเขต 

 นโยบำยนีค้รอบคลมุถึงกำรให้หรือรับของขวญั  กำรเลีย้งรับรอง  และกำรร่วมกิจกรรมสนัทนำกำร
ตำ่งๆ  รวมทัง้กำรบริจำคเงินและสิ่งของกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุรูปแบบ  ไมว่ำ่จะเก่ียวข้องกบัธุรกิจตำ่งๆของ
บริษัท  หรือเพ่ือกำรกศุล  หรืออ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

 

ค ำนิยำม 

ของขวญั หมำยถึง สิ่งของใดๆท่ีให้กนัในโอกำสตำ่งๆตำมธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วฒันธรรม  ท่ีให้กนัตำมมำรยำทท่ีปฏิบตัิกนัในสงัคมท่ีมีมลูคำ่ทำงกำรเงิน  หรือ
สิ่งท่ีใช้แทนเงินสด  สิ่งท่ีใช้แลกเปล่ียนสินค้ำหรือบริกำรตำ่งๆได้ 

กำรเลีย้งรับรอง หมำยถึง กำรเลีย้งอำหำร  เคร่ืองดื่ม  หรือกำรบริกำรใดๆ  ไมว่ำ่จะเป็น
กำรแสดง  กำรกีฬำ  หรือกิจกรรมสนัทนำกำรตำ่งๆด้วย 

กำรบริจำค หมำยถึง กำรให้เงินหรือสิ่งของในรูปแบบใดๆก็ตำมกบับคุคล  องค์กรของ
รัฐ  นิติบคุคล  องค์กรตำ่งๆ  ไมว่ำ่จะเป็นองค์กรเอกชน  รัฐวิสำหกิจ  หรือมลูนิธิ
ตำ่งๆ 

            ผู้บริหำร              หมำยถึง ผู้ ท่ีมีต ำแหนง่งำนในระดบัจดักำรตัง้แตผู่้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป 

            พนกังำน             หมำยถึง บคุคลหรือลกูจ้ำงท่ีบริษัทจ้ำงให้ท ำงำนกบับริษัท อนัประกอบด้วย 

                                      พนกังำน เดือน รำยวนั หรือพนกังำนชัว่ครำวท่ีมีก ำหนดกำรจ้ำงและ 

                                      สิน้สดุกำรจ้ำงท่ีแนน่อน 



 

 

3 บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ำกดั (มหำชน) 

นโยบำย  กำรให้หรือรับของขวญั กำรเลีย้งรับรอง และกำรบริจำค 

           บคุคลท่ีเก่ียวข้อง หมำยถึง ผู้ ท่ีมีพนัธะกิจกบับริษัทไมว่ำ่จะเป็น คูค้่ำ ลกูค้ำ ผู้ให้บริกำรตำ่งๆเป็นต้น  

                         

ผู้ท่ีต้องปฏิบัตติำมนโยบำย 

 ผู้บริหำร  พนกังำน  และบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรปฏิบตังิำนให้บริษัทฯ  ไมว่ำ่จะเรียกช่ือวำ่อยำ่งไร

ก็ตำม  เชน่  พนกังำนชัว่ครำว  ผู้ รับเหมำคำ่แรง  ผู้ รับเหมำชว่ง  ตลอดทัง้บคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องทัง้ใน

รูปแบบบคุคลธรรมดำ  หรือองค์กรก็ตำม 

 

ผู้ก ำกับดูแลนโยบำย 

 นโยบำยนีใ้ห้อ ำนำจคณะท ำงำนตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่และตรวจสอบภำยใน  เป็นผู้ตดิตำมและ

ประเมินผล  และให้ทบทวนทกุๆ 2 ปี โดยรำยงำนตอ่กรรมกำรผู้จดักำร 

 

หลักทั่วไป 

1. ผู้บริหำร  พนกังำน  ต้องหลีกเล่ียงท่ีจะให้หรือรับของขวญั และกำรเลีย้งรับรองจำกลกูค้ำ  คูค้่ำ  

ผู้ รับเหมำ  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องทำงธุรกิจ 

2. ในกรณีท่ีไมส่ำมำรถหลีกเล่ียงได้  ผู้บริหำร  พนกังำน จะต้องปฏิบตัิตำมนโยบำยของบริษัท เร่ือง

กำรให้หรือรับของขวญั  กำรเลีย้งรับรอง  และกำรบริจำค  โดยกำรให้หรือรับนัน้ต้องไมฝ่่ำฝืน

กฎหมำย  เข้ำขำ่ยตดิสินบน  หรือสนบัสนนุกิจกรรมทำงกำรเมือง 

3. กำรบริจำค ในกรณีท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้  ต้องเป็นกำรบริจำคให้กบับคุคล  หนว่ยงำน  องค์กรท่ีถกูต้อง

ตำมกฎหมำย 

4. ห้ำมเรียกร้อง  หรือกระท ำกำรใดๆท่ีส่อไปในทำงท่ีจะท ำให้ลกูค้ำ  คูค้่ำ  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้ำใจวำ่

จะต้องให้ของขวญัทกุรูปแบบ 

5. ห้ำมรับ หรือให้ของขวญักบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  ไมว่ำ่จะเป็นลกูค้ำ  คูค้่ำหรือผู้ อ่ืนใด  ในรูปแบบของเงิน

สด  หรือสิ่งอ่ืนท่ีสำมำรถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได้ทกุกรณี 

6. กำรให้หรือรับของขวญั 



 

 

4 บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ำกดั (มหำชน) 

นโยบำย  กำรให้หรือรับของขวญั กำรเลีย้งรับรอง และกำรบริจำค 

- กรณีรับ  ให้น ำสง่สว่นกลำง  ฝ่ำยทรัพยำกรมนษุย์/ธุรกำร  จำกนัน้ผู้จดักำรฝ่ำยทรัพยำกร

มนษุย์/ธุรกำรหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยรวบรวมของขวญัท่ีได้รับมำ เสนอกรรมกำรบริหำรผู้

ก ำกบัดแูล  เพ่ือบริจำคเป็นกำรกศุลตำมควำมเหมำะสม  กรณีท่ีเป็นของเนำ่เสียได้ง่ำย เชน่  

อำหำร  ขนม  หรือของสด  ให้สง่คืนฝ่ำยนัน้ๆเพ่ือแจกจ่ำยภำยในหน่วยงำน 

- กรณีให้  ต้องได้รับกำรอนมุตัิกำรให้จำกผู้จดักำรฝ่ำย  หำกมีมลูคำ่เกิน 5,000 บำท (ห้ำพนั

บำท) ต้องได้รับกำรอนมุตัจิำกกรรมกำรบริหำรท่ีก ำกบัดแูล  และต้องปฏิบตัติำมขัน้ตอนกำร

จดัซือ้หรือกำรเบกิเงินของบริษัทฯ อยำ่งเคร่งครัด 

 

กำรเลีย้งรับรอง 

1. กรณีท่ีต้องรับหรือต้องเลีย้งรับรอง  ผู้ ท่ีรับเลีย้งหรือผู้ ท่ีเป็นตวัแทนในกำรเลีย้งห้ำมรับหรือเลีย้ง  

หำกเข้ำประเดน็นี ้

ก. ขดักบัระเบียบข้อบงัคบัหรือค ำสัง่หรือนโยบำยของบริษัทฯ  หรือขดักบักฎหมำยทกุกรณี 

ข. เข้ำขำ่ยกำรทจุริตหรือติดสินบน (สร้ำงอิทธิพลในกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ) 

ค. หรูหรำหรือสิน้เปลือง  หรือสนบัสนนุกิจกรรมทำงกำรเมือง  ก่อให้เกิดควำมเส่ือมเสียช่ือเสียง

ของบริษัทฯ 

ง. เข้ำขำ่ยลำมก  อนำจำร 

จ. ในกำรดงักลำ่ว ตวัแทนของผู้ เลีย้งและผู้ รับเลีย้งจะต้องอยู่ร่วมจนจบในกำรเลีย้งนัน้ๆ 

2. กำรรับเลีย้งหรือเลีย้งรับรองนัน้ตวัแทนต้องมีต ำแหนง่ไมต่ ่ำกว่ำผู้จดักำรสว่นขึน้ไป 

3. กำรเลีย้งท่ีมีมลูคำ่เกิน 5,000 บำท (ห้ำพนับำท) จะต้องได้รับกำรอนมุตัจิำกกรรมกำรบริหำรท่ี

ก ำกบัสำยงำนอยูท่กุครัง้ 

 

กำรบริจำค 

 กำรบริจำคต้องบริจำคในนำมของบริษัทฯเท่ำนัน้  ไมว่ำ่จะเป็นกำรบริจำคเพ่ือกำรกศุลหรือกำร

บริจำคเพ่ือสงัคม  ห้ำมบริจำคให้บคุคล  นิติบคุคล  องค์กร  หรือหนว่ยงำนใดๆดงันี ้

ก. เป็นกำรสนบัสนนุกำรเมือง  พรรคกำรเมือง  หรือกิจกรรมแอบแฝงทำงกำรเมือง 



 

 

5 บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ำกดั (มหำชน) 

นโยบำย  กำรให้หรือรับของขวญั กำรเลีย้งรับรอง และกำรบริจำค 

ข. บคุคล  นิติบคุคล  องค์กร  หรือหนว่ยงำนท่ีไมถ่กูต้องตำมกฎหมำย 

ค. มีเจตนำไมส่จุริตเพ่ือหวงัผลใดๆ  แม้วำ่จะเป็นผลทำงธุรกิจของบริษัทฯก็ตำม 

ง. ผู้ ท่ีจะเป็นตวัแทนในกำรบริจำคได้ต้องมีต ำแหนง่ผู้จดักำรขึน้ไป  หำกกรณีต้องบริจำคเงินหรือ

สิ่งของท่ีมีมลูคำ่เกิน 5,000 บำท (ห้ำพนับำท) ขึน้ไป  ต้องได้รับอนมุตัจิำกกรรมกำรบริหำรท่ี

ก ำกบัดแูลสำยงำนเสมอ 

จ. กำรเบกิเงินหรือจดัซือ้สิ่งของต้องปฏิบตัิตำมระเบียบของบริษัทฯอยำ่งเคร่งครัด 

 

ขัน้ตอนกำรให้ของขวัญ  กำรเลีย้งรับรอง  และกำรบริจำค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

   

  

   ผจก.ฝ่ำย/กรรมกำรฝ่ำย 

อนมุตัิ 

ไมอ่นมุตัิ 

ปฏิบตัติำมขัน้ตอนของระเบียบกำร

ปฏิบตังิำน 

พนกังำนผู้ รับมอบอ ำนำจท ำ

หนงัสือขออนมุตัิ 

การให้ของขวญั   -มลูคำ่ไมเ่กิน 5,000 บำท ต้องได้รับกำรอนมุตัิจำก    
ผู้จดักำรฝ่ำย 

           -มลูคำ่ 5,000 บำทขึน้ไปต้องได้รับกำรอนมุตัิจำก 
กรรมกำรฝ่ำย 

การเลีย้งรบัรอง   -มลูคำ่เกิน 5,000 บำท ต้องได้รับกำรอนมุตัิจำก 
กรรมกำรฝ่ำย 

 ** ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมอ ำนำจอนมุตัิของบริษัท 



 

 

6 บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ำกดั (มหำชน) 

นโยบำย  กำรให้หรือรับของขวญั กำรเลีย้งรับรอง และกำรบริจำค 

ขัน้ตอนกำรรับของขวัญ  กำรรับเลีย้งรับรอง 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ให้ของขวญั / ให้กำรเลีย้งรับรอง 

ได้แก่ ลกูค้ำ  คูค้่ำ  ผู้ขำยสินค้ำ/ผู้ ให้บริกำร 

มอบของขวญั ของก ำนลัและ  

กำรเลีย้งรับรองให้กบัพนกังำน 

แจ้งให้ผู้จดักำรฝ่ำย/
กรรมกำรบริหำรท่ีก ำกบัดแูล

รับทรำบ 

น ำส่งส่วนกลำง ฝ่ำยทรัพยำกร
มนษุย์/ธุรกำร เพ่ือขึน้ทะเบียน
ของขวญั โดยพิจำรณำดงันี ้

กรณี  เป็นของเน่ำเสียได้ง่ำย 
เช่น  อำหำร ขนม ของสด ให้
ส่งคืนให้กบัฝ่ำยนัน้ๆเพ่ือ
แจกจ่ำยภำยในหน่วยงำน 

กรณี  เป็นของที่ไม่เน่ำเสียให้
เก็บไว้ท่ีส่วนกลำง เพ่ือน ำไป
บริจำคให้องค์กรตำ่งๆตอ่ไป 

ของขวญั   

แจ้งผู้จดักำรฝ่ำย/กรรมกำรบริหำร
ท่ีก ำกบัดแูลสำยงำน เพ่ือพิจำรณำ

อนมุตั ิ

เลีย้งรับรอง   



 

 

7 บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ำกดั (มหำชน) 

นโยบำย  กำรให้หรือรับของขวญั กำรเลีย้งรับรอง และกำรบริจำค 

 

นโยบำยฉบบันีใ้ห้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ีประกำศเป็นต้นไป 

ประกำศ ณ วนัท่ี 8 เมษำยน 2559 

 

 

 
 

(นำยชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ) 

ประธำนกรรมกำร 

 


