แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการดาเนินการเกีย่ วกับ
เงินสนับสนุน ค่ ารับรองและค่ าบริการต้ อนรับ ของขวัญและเงินช่ วยเหลือ เงินบริจาคเพือ่ การกุศล และการ
ช่ วยเหลือทางการเมือง
อาศัยอานาจตาม ข้อ 5.7 ของประกาศที่ กจ. 038/2560 เรื่ อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนและ
คอร์ รัปชัน่ (Anti-Bribery and Corruption Policy) ฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิ นหรื อ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ปั จจุบนั คือ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบธุ รกิจ
โครงสร้างการบริ หารงาน ระบบงาน และการให้บริ การของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้า และประกาศแนวปฏิ บตั ิ นป.1/2558 เรื่ อง แนวทางปฏิ บตั ิ สาหรับการกาหนดนโยบาย มาตรการ
และระบบงานที่ เกี่ ยวกับการกระทาที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ลูกค้า) ) รวมทั้งหลักเกณฑ์ข อง

โครงการแนวร่ วมปฎิ บ ตั ิ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้า นการทุ จริ ต (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption: CAC) คณะกรรมการบริ ษัท หลัก ทรั พ ย์จ ัด การกองทุ น กรุ งไทย จ ากัด
(มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 จึงมีมติอนุมตั ิแนวปฏิบตั ิและขั้นตอนใน
การดาเนินการ เกี่ยวกับเงินสนับสนุน ค่ารับรองและค่าบริ การต้อนรับ ของขวัญและเงินช่วยเหลือ เงินบริ จาค
เพื่อการกุศล และการช่วยเหลือทางการเมือง สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ทุกประเภท
ไว้อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนินธุ รกิจ ดังต่อไปนี้
คานิยาม
การช่ วยเหลือทางการเมือง หมายความว่า การช่ วยเหลื อในนามบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการเงิ นหรื อ
รู ปแบบอื่น เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถรวมถึงการให้กเู้ งิน ส่ วน
การช่ วยเหลื อในรู ปแบบอื่น (In-kind) เช่ น การให้สิ่งของหรื อบริ การ การโฆษณาส่ งเสริ ม หรื อสนับสนุ น
พรรคการเมือง หรื อผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมือง เป็ นต้น ทั้งนี้ เว้ นแต่ เป็ นการสนับสนุนกระบวนการทาง
ประชาธิปไตยที่กระทาได้ตามกฏหมายที่กาหนด

การรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด
จากญาติหรื อจากบุคคลที่ให้กนั ในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรื อวัฒนธรรม หรื อ
ให้กนั ตามมารยาทที่ปฏิบตั ิกนั ในสังคม
เกณฑ์ การให้ หมายความว่า เกณฑ์การให้เงิ นสนับสนุ น ค่ารั บรอง ค่าบริ การต้อนรั บ ของขวัญและเงิ น
ช่วยเหลือ เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อผลประโยชน์อื่น แก่ลูกค้า หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อมีอุปการคุณกับ
บริ ษทั
เกณฑ์ การรับ หมายความว่า เกณฑ์การรับ ของขวัญและเงินช่วยเหลือ ค่ารับรองและค่าบริ การต้อนรับ หรื อ
ผลประโยชน์อื่น
ของขวัญและเงินช่ วยเหลือ หมายความว่า เงิ นสด หรื อสิ่ งที่มีมูลค่า หรื อมีคุณค่าทางจิ ตใจที่มอบให้ หรื อ
ได้รับในโอกาสสาคัญต่างๆ ตามประเพณี นิยม หรื อวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังรวมถึงการมอบ หรื อได้รับ
สิ่ ง ของที่ ใ ห้ตามมารยาทที่ ป ฏิ บ ตั ิ ใ นสัง คม หรื อภายใต้จารี ตประเพณี แห่ ง ท้องถิ่ น เช่ น ของขวัญปี ใหม่
ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสรับตาแหน่งใหม่ เงินช่วยเหลืองานศพ งานสวดอภิธรรม หรื องานอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน เป็ นต้น
ค่ ารับรองและค่ าบริการต้ อนรับ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในโอกาสต่างๆ หรื อตามประเพณี
นิยม หรื อวัฒนธรรม การให้หรื อได้รับสิ ทธิพิเศษในการได้รับบริ การ การบันเทิง สันทนาการ ตลอดจนการ
ให้ หรื อได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรื อค่าบริ การต้อนรับ ท่องเที่ยว ค่าที่พกั ค่าอาหารหรื อสิ่ งอื่นใดใน
ลักษณะทานองเดียวกัน
คู่ค้าทางธุรกิจ หมายความว่า ผูข้ ายสิ นค้า ผูร้ ับจ้าง ผูใ้ ห้บริ การแก่บริ ษทั กองทุน รวมถึงผูส้ นับสนุนการขาย
ตัวแทนขาย ตัวแทนอิสระ และที่ปรึ กษา
เงินสนับสนุ น หมายความว่า เงิ นอุดหนุ น เงิ นช่ วยเหลื อ หรื อ เงิ นสมทบ ที่จ่ายให้ไป หรื อที่ได้รับมาอย่าง
สมเหตุสมผล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุ รกิจ การส่ งเสริ มตราผลิตภัณฑ์ หรื อชื่อเสี ยงของ
บริ ษทั อันเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่ อถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ ทั้งนี้ ไม่
รวมถึงการจัดให้ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อประโยชน์ของผูไ้ ด้รับประโยชน์ทอดสุ ดท้ายของบุคคล
นิ ติบุคคล และ/หรื อกองทุน และไม่รวมถึงการให้ผลตอบแทนต่างๆตามที่ได้กาหนดไว้ในรายการส่ งเสริ ม
การขาย กิจกรรมส่ งเสริ มการขายตามสัญญา หรื อข้อตกลง หรื อการว่าจ้างตามสัญญา
เงินบริจาคเพือ่ การกุศล หมายความว่า เงินที่จ่ายไปในกิจกรรมที่มิได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุ รกิจ

ญาติ หมายความว่า ผูบ้ ุพการี ผูส้ ื บสันดาน พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาหรื อร่ วมบิดาหรื อมารดาเดียวกัน ลุง ป้ า น้า
อา คู่สมรส ผูบ้ ุพการี หรื อผูส้ ื บสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรื อผูร้ ับบุตรบุญธรรม
บริษัท หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ประโยชน์ อนื่ ใด หมายความว่า สิ่ งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริ การ การรับการ
ฝึ กอบรม หรื อสิ่ งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ลูกค้ า (Clients) หมายความว่า ผูไ้ ด้รับบริ การจากบริ ษทั หรื อคาดว่า จะได้รับบริ การจากบริ ษทั (Prospect
Client) หรื อได้รับบริ การจากผูส้ นับสนุ นการขายของบริ ษทั เฉพาะที่บริ ษทั สามารถระบุตวั ตนได้ (Nonomnibus Account) ทั้งนี้ ในกรณี นิติบุคคล ให้หมายรวมถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และคณะกรรมการ
กองทุนของนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูไ้ ด้รับบริ การหรื อคาดว่าจะได้รับบริ การนั้น
แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการดาเนินการ
1. ด้ านเงินสนับสนุน
1.1) การดาเนิ นการเกี่ยวกับเงินสนับสนุ นต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขดั
ต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็ นการกระทาใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อสังคมโดยรวม
1.2) การให้เงินสนับสนุ นให้ปฎิบตั ิตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ระเบียบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน และ
ประกาศของบริ ษทั ซึ่ งใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น
ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายของบริ ษทั (ปั จจุบนั คือประกาศที่ กจ. 7/2547 เรื่ อง ระเบียบว่า
ด้วยเรื่ องการใช้งบประมาณของบริ ษทั และประกาศที่ กจ. 100/2553 เรื่ อง ระเบียบปฏิ บตั ิ
เกี่ยวกับเงินทดรองจ่าย) และเป็ นไปตามอานาจอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายตามที่บริ ษทั กาหนด (ปั จจุบนั
คือประกาศ กจ. ที่ 014/2559 เรื่ องอานาจอนุ มตั ิ ค่าใช้จ่าย ข้อ 3) ทั้งนี้ การเบิ กจ่ายต้องระบุ
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ โดยให้อานาจกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผู้
ออกเกณฑ์การให้ หรื อเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)
1.3) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ทุกประเภท ที่ประสงค์จะให้บริ ษทั ให้เงินสนับสนุน
จะต้อ งจัด ท า “บั น ทึ ก ภายใน” เพื่ อ ขออนุ ม ัติ ก ารให้ เ งิ น สนับ สนุ น โดยระบุ ชื่ อ ผู้รั บ การ
สนับสนุ น วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการสนับสนุ น และระบุสถานที่ของกิ จกรรมที่ มี

การนาเงิ นสนับสนุ นไปใช้อย่างชัดเจนพร้ อมแนบเอกสารประกอบ เสนอขออนุ มตั ิจากผูม้ ี
อานาจอนุมตั ิของบริ ษทั
1.4) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ทุกประเภท ที่ประสงค์จะให้บริ ษทั ให้เงินสนับสนุน มี
หน้าที่ตรวจสอบบุ คคล นิ ติบุคคล กองทุน องค์กร มูลนิ ธิ บริ ษทั ห้างร้ าน และผูร้ ับเงิ นทุ ก
ประเภทที่บริ ษทั จะให้เงินสนับสนุน ก่อนการนาเสนอผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ ดังนี้
 ต้องมัน่ ใจว่าการให้เงินสนับสนุ นจะไม่ถูกนาไปใช้เป็ นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน
ตลอดจนต้องดาเนินการอย่างโปร่ งใสและเป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
 กรณี เป็ นโครงการ ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีการดาเนิ นการเพื่อสนับสนุ นให้วตั ถุ ประสงค์ของ
โครงการประสบผลสาเร็ จ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการต้องชอบด้วยกฎหมาย ไม่ขดั
ต่อศีลธรรมและจารี ตประเพณี และไม่เป็ นการจูงใจให้เกิดการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่
 ต้องมัน่ ใจว่ากิ จกรรมดังกล่ าว ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั
บุคคลใด หรื อหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทว่ั ไป
1.5) หากหน่ วยงานที่ ประสงค์จะให้เงิ นสนับสนุ นหรื อบริ ษทั ตรวจพบหรื อได้รับแจ้งข้อมูลจาก
ทางการว่า ผูร้ ับเงินสนับสนุนจากบริ ษทั มีการคอร์ รัปชัน่ เกิดขึ้น บริ ษทั จะระงับการสนับสนุน
กิจกรรมนั้นๆ ในทันทีที่รับทราบ
1.6) รวบรวมข้อมูลการให้เงิ นสนับสนุ นตามความเป็ นจริ ง เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ การ
วางแผน และเป็ นข้อมูลภายใน ใช้ประกอบการพิจารณาการให้เงินสนับสนุนหรื อไม่ในอนาคต
ได้
1.7) หน่ วยงานที่ ประสงค์จะให้เงิ นสนับสนุ น มีหน้าที่ มอบหมายให้มีผูร้ ั บผิดชอบในกิ จกรรมที่
ต้องการรับเงินสนับสนุ นอย่างชัดเจน มีการติดตามและนาส่ งเอกสารรายงานผลของโครงการ
หรื อกิ จกรรมที่บริ ษทั ได้ให้เงิ นสนับสนุ นประกอบเป็ นหลักฐานภายหลังการเบิ กจ่ายเงิ นให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการใช้เงินสนับสนุ นไม่ได้กระทาเพื่อการคอร์ รัปชัน่ และ
เพื่อประโยชน์ในกระบวนการกากับและตรวจสอบภายในต่อไป
2) ด้ านค่ ารับรองและค่ าบริการต้ อนรับ ของขวัญและเงินช่ วยเหลือ
2.1) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานของบริ ษ ทั ทุ กประเภท สามารถรั บ/ให้ของขวัญ และเงิ น
ช่วยเหลือ ได้ในโอกาสต่างๆ ตามธรรมจรรยา และตามธรรมเนียม ประเพณี หรื อตามมารยาท

สังคมที่ปฏิบตั ิกนั โดยทัว่ ไป โดยจะต้องกระทาด้วยความโปร่ งใส ในที่เปิ ดเผย โดยการรับ/การ
ให้ดงั กล่าวนั้นจะต้องไม่ทาให้เกิดความได้เปรี ยบใดๆ ผ่านการกระทาที่ไม่เหมาะสม หรื อเป็ น
การแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจน หรื อแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่ งการช่วยเหลือ หรื อผลประโยชน์ตอบ
แทน ท าให้ เ กิ ด การยิ น ยอม ผ่อ นปรนในข้อ ตกลงทางธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ เ หมาะสม ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเชิ งธุ รกิจ และจะต้องเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
และประกาศของบริ ษทั ซึ่ งใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม
เช่ น ระเบี ยบว่าด้วยอานาจอนุ มตั ิ ค่าใช้จ่ายตามที่ บริ ษทั กาหนด (ปั จจุ บนั คื อประกาศ กจ. ที่
014/2559 เรื่ องอานาจอนุ มตั ิ ค่าใช้จ่าย ข้อ 4) โดยการเบิกจ่ายต้องระบุวตั ถุ ประสงค์ที่ชัดเจน
และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในการให้ของขวัญของบริ ษทั นั้น จะต้องให้ในนามบริ ษทั
ไม่ใช่ ในนามส่ วนตัว โดยอาจจัดทาเป็ นของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ ของบริ ษทั เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เช่ น การให้ข องขวัญช่ วงเทศกาลปี ใหม่ ตรุ ษ จี น หรื อสงกรานต์ เป็ นต้น โดย
จะต้องไม่อยูใ่ นรู ปของเงิ นสด เว้ นแต่ กรณี มีเหตุเร่ งด่วน ซึ่ งจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การเป็ นรายกรณี โดยให้อานาจกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูอ้ อกเกณฑ์การรับ/เกณฑ์การให้
หรื อเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)
2.2) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ทุกประเภท จะต้องไม่เรี ยกร้ องหรื อรับของขวัญ
และเงินช่วยเหลือ จากลูกค้า คู่คา้ ทางธุ รกิจ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ไม่วา่ กรณี
ใด อันจะทาให้มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความลาเอียง หรื อลาบาก
ใจ หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.3) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ทุกประเภท ต้องไม่รับของขวัญและเงินช่วยเหลื อ
หรื อค่าตอบแทนใดๆจากผูท้ ี่มิใช่ ญาติในลักษณะที่เกิ นสมควร อันเนื่ องมาจากการปฏิ บตั ิ งาน
ในหน้าที่ ตามปกติ เช่ น ในการประกวดราคา จะต้องไม่รับของขวัญและเงิ นช่ วยเหลื อ จาก
บริ ษทั ที่เข้าร่ วมการประกวดราคาหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ทุกประเภท สามารถรับของขวัญและเงินช่ วยเหลือ ได้ หาก
เป็ นไปตามเทศกาล หรื อธรรมเนียมปฏิบตั ิโดยปกติ โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สาม
พันบาท) ต่อ/คน/งาน เช่น ปฏิทิน ปากกา สมุดบันทึก แก้วน้ า เป็ นต้น ทั้งนี้ ของขวัญที่รับได้
จะต้องไม่เป็ นเงินสด หรื อเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกานัล บัตรของขวัญ เป็ นต้น
2.4) การห้ ามรับของขวัญและเงินช่ วยเหลือ ห้ามรับของขวัญและเงินช่วยเหลือจากแต่ละบุ คคลใน
แต่ละโอกาส ที่ผใู ้ ห้มิได้ระบุเป็ นของส่ วนตัวหรื อมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ไม่
ว่าจะระบุให้เป็ นของส่ วนตัวหรื อไม่ จากบุคคลซึ่ งมิใช่ ญาติ หรื อของขวัญที่เป็ นเงินสด หรื อ
เทียบเท่าเงิ นสด เช่น บัตรของขวัญ บัตรกานัล เป็ นต้น เมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ ที่ไม่อาจปฏิ เสธ

การรับของขวัญดังกล่าวได้ในขณะนั้น เช่น ในการประชุมหารื อกับลูกค้า เป็ นต้น และมีเหตุผล
ความจาเป็ นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรื อความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การ
รับต้องไม่มีลกั ษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจคัดเลื อกผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่จะให้
ลูกค้า ผูใ้ ห้ได้มีการเสนอให้ของขวัญและเงินช่วยเหลือ เป็ นการทัว่ ไปในปริ มาณที่ไม่แตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญ ต่อผูร้ ับที่มีลกั ษณะการดาเนิ นธุ รกิจในลักษณะเดียวกันกับบริ ษทั และการรับ
ต้องไม่ก่อให้เกิดข้อผูกมัดให้บริ ษทั มีธุรกิจใดๆ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อ การผ่อนปรน
ในข้อตกลงทางธุ รกิจที่ไม่เหมาะสม ผูร้ ับอาจรับของขวัญหรื อเงินช่วยเหลือไว้ก่อน โดยจะต้อง
แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทันที พร้อมทั้งจัดทา “แบบรายงานการรับของขวัญ” ส่ งให้สานักกากับดูแล
การปฎิบตั ิงาน
กรณี การรับของขวัญ/เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ หากผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะ
อนุ ญาตให้รับของขวัญ/เงินช่วยเหลือนั้นเป็ นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้ผรู้ ับดาเนินการส่ งมอบ
ของขวัญ และ/หรื อเงินช่วยเหลือให้เป็ นสิ ทธิ ของบริ ษทั โดยทันที
กรณี การรับของขวัญ/เงิ นช่วยเหลื อจากในประเทศ หากผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะ
อนุ ญาตให้รับ ของขวัญ/เงิ นช่ วยเหลื อนั้นเป็ นประโยชน์ ส่ วนบุ ค คล ให้ผูร้ ั บ ดาเนิ นการคืน
ของขวัญ หรื อ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ แก่ ผูใ้ ห้ โ ดยทัน ที ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถคื น ให้ ไ ด้ ให้ ส่ ง มอบ
ของขวัญ และ/หรื อ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ให้ เ ป็ นสิ ท ธิ ข องบริ ษ ัท โดยทัน ที เพื่ อ ที่ บ ริ ษ ัท จะได้น า
ทรั พ ย์สิ นหรื อประโยชน์ ดัง กล่ า วไปบริ จาคแก่ ส าธารณกุ ศ ลเพื่ อส่ วนรวมต่ อไปตามความ
เหมาะสม โดยให้อานาจกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูอ้ อกเกณฑ์การรับ หรื อเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การดาเนินการใดๆตามที่กล่าวข้างต้น ต้องได้รับการอนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การโดย
ผ่านความเห็นชอบจากสานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น
2.5) การห้ า มรั บ ค่ า รั บ รองและค่ า บริ การต้ อ นรั บ หรื อผลประโยชน์ อื่น ห้ามรั บ ค่ า รั บ รองและ
ค่าบริ การต้อนรับ หรื อผลประโยชน์อื่น จากแต่ละบุคคลที่มิใช่ญาติในแต่ละโอกาส ที่มีมูลค่า
เกิ นกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) เว้ นแต่ ค่ารับรองและค่าบริ การต้อนรับ หรื อผลประโยชน์
ดังกล่าวไม่มีลกั ษณะที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจคัดเลือกผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การที่จะให้
ลูกค้า และมี การเสนอผลประโยชน์ดงั กล่าวต่อผูร้ ับที่ มีลกั ษณะการดาเนิ นธุ รกิ จในลักษณะ
เดี ย วกันกับ บริ ษ ทั เป็ นการทัว่ ไป ในปริ ม าณที่ ไ ม่แตกต่ างอย่า งมี นัยส าคัญ และต่ อผูร้ ั บ ที่ มี
ลักษณะการดาเนินธุ รกิจในลักษณะเดียวกันกับบริ ษทั เช่น ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมสัมมนาด้าน
การลงทุ น โดยมี ก ารเชิ ญบริ ษ ทั จัดการลงทุ นที่ เป็ นคู่ ค ้าทางธุ รกิ จทัว่ เอเชี ย เพื่อเข้าร่ วมงาน
นอกจากนั้น ต้องไม่ก่อให้เกิ ดข้อผูกมัดให้บริ ษทั มีธุรกิจใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
หรื อ การผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุ รกิ จที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้น ทั้งนี้ การรับผลประโยชน์ใน
ลักษณะดังกล่าว จะต้องเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง ระเบียบขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน และ

ประกาศของบริ ษทั ซึ่ งใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย
ให้อานาจกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูอ้ อกเกณฑ์การรับ หรื อเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องยืนยัน
ได้ว่าการรับค่ารับรองและค่าบริ การต้อนรับ หรื อผลประโยชน์อื่น นั้นจะต้องมิได้มีลกั ษณะ
เป็ นการใช้จ่ายเงิ นมากเกิ นสมควรหรื อกระทาบ่อยครั้ ง จนทาให้เกิ ดข้อผูกมัดกับผูท้ ี่ จดั การ
สังสรรค์รับรองนั้น ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ทั้งนี้ การดาเนินการใดๆตามที่กล่าวข้างต้น ต้องได้รับการอนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การโดย
ผ่านความเห็นชอบจากสานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น
2.6) การห้ า มให้ ข องขวัญ และเงิ น ช่ ว ยเหลือ ห้า มให้ข องขวัญ และเงิ น ช่ ว ยเหลื อ แก่ ข ้า ราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ต่อชิ้น/คน/
งาน หรื อของขวัญที่เป็ นเงินสด หรื อเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ บัตรกานัล เป็ นต้น
กรณี การให้ของขวัญแก่บุคคล หรื อนิ ติบุคคลอื่นนอกเหนื อจากกรณี ขา้ งต้น กาหนดให้มี
มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ต่อชิ้น/คน/งาน ส่ วนเงินช่วยเหลื อ กาหนดให้มีมูลค่า
ไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ต่อ คน/งาน (กรณี งานศพ) และมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาทต่อ
คน/งาน (กรณี งานศพและเป็ นเจ้าภาพ รวมถึงกรณี เงินช่วยเหลือในกรณี อื่นๆ) ในกรณี การให้
ของขวัญหรื อเงิ นช่ วยเหลื อแก่ บุคคล หรื อนิ ติบุคคลที่ มิใช่ ขา้ ราชการ พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ
เจ้าหน้าที่ ข องรั ฐ ที่ มีมูลค่าเกิ นกว่า วงเงิ นที่ ระบุ ขา้ งต้น ให้เป็ นไปตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อง
ระเบียบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน และประกาศของบริ ษทั ซึ่ งใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีใน
อนาคต รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น ระเบียบว่าด้วยอานาจอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายตามที่บริ ษทั กาหนด
(ปั จจุบนั คือประกาศ กจ. ที่ 014/2559 เรื่ องอานาจอนุ มตั ิค่าใช้จ่าย ข้อ 4) และเกณฑ์ในการให้
หรื อเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็ นอานาจกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูอ้ อกเกณฑ์ดงั กล่าว
2.7) การห้ ามให้ ค่ารั บรองและค่ าบริ การต้ อนรั บ หรื อผลประโยชน์ อื่นใด ห้ามให้ค่ารับรองและ
ค่าบริ การต้อนรับ หรื อผลประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ต่อคน/
งาน แก่ ข ้า ราชการ พนัก งานรั ฐวิส าหกิ จ เจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ และการห้ามให้ค่ า รั บ รองและ
ค่ า บริ ก ารต้อ นรั บ หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใด แก่ บุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น นอกเหนื อ จาก
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิ จ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีมูลค่าเกิ นกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาท)
ต่อคน/งานนั้น ไม่รวมการให้ที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการลงทุนของลูกค้า และ/หรื อ
เพื่อประโยชน์ดา้ นความรู้ ด้านการลงทุนของลูกค้าเป้ าหมายและ/หรื อ คู่คา้ ทางธุ รกิจ
กรณี ก ารให้ แ ก่ บุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น นอกเหนื อ จากข้า ราชการ พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ต่อชิ้น/คน/งาน จะต้องเป็ นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน และประกาศของบริ ษทั ซึ่ งใช้บงั คับอยูใ่ น
ปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น อานาจอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายตามที่บริ ษทั
กาหนด (ปั จจุบนั คือประกาศ กจ. ที่ 014/2559 เรื่ องอานาจอนุมตั ิค่าใช้จ่าย ข้อ 4) และเกณฑ์การ
ให้ หรื อเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยให้เป็ นอานาจกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูอ้ อกเกณฑ์ดงั กล่าว
3. ด้ านการบริจาคเพือ่ การกุศล
3.1) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ทุกประเภท ที่ประสงค์จะให้บริ ษทั เข้าร่ วมบริ จาค
เพื่อการกุศล จะต้องจัดทา “บันทึกภายในการบริจาคเพือ่ การกุศล” โดยระบุชื่อผูร้ ับบริ จาค และ
วัตถุ ป ระสงค์ของการบริ จาค พร้ อมแนบเอกสารประกอบ และได้รับ อนุ มตั ิ จากผูม้ ี อานาจ
อนุ มตั ิของบริ ษทั ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ระเบียบขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งาน และประกาศของ
บริ ษทั ซึ่ งใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีในอนาคต รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่ น ระเบียบว่า
ด้วยอานาจอนุ มตั ิค่าใช้จ่าย (ปั จจุบนั คือประกาศ กจ. ที่ 014/2559 เรื่ องอานาจอนุ มตั ิค่าใช้จ่าย
ข้อ 3) และเกณฑ์การให้ หรื อเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยให้เป็ นอานาจกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูอ้ อก
เกณฑ์ดงั กล่าว
3.2) ผูป้ ระสงค์จะให้บริ ษทั เข้าร่ วมบริ จาคเพื่อการกุศล มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรการกุศล มูลนิ ธิ
ต่างๆ บริ ษทั ห้างร้ านที่บริ ษทั จะเข้าร่ วมในการบริ จาคเงิน ก่อนการนาเสนอผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
ดังนี้
 ต้องมัน่ ใจว่าการบริ จาคเพื่อการกุศลจะไม่ถูกนาไปใช้เป็ นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน
หรื อก่ อให้เกิ ดความได้เปรี ย บทางธุ รกิ จที่ ไ ม่ เหมาะสม ตลอดจนต้องดาเนิ นการอย่า ง
โปร่ งใสและเป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
 ต้องพิสูจน์ได้วา่ มีการจัดกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริ ง และในกรณี ที่เป็ น
การบริ จาคเพื่อการกุศลสาธารณะ จะต้องพิสูจน์ได้วา่ กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมอย่างแท้จริ ง
 ต้องพิสูจน์ได้ว่ากิ จกรรมดังกล่าวเป็ นไปเพื่อการกุศล ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์
ต่างตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรื อหน่ วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกี ยรติคุณตามธรรม
เนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป
3.3) หากหน่วยงานที่ประสงค์จะให้บริ ษทั เข้าร่ วมบริ จาคหรื อบริ ษทั ตรวจพบหรื อได้รับแจ้งข้อมูล
จากทางการว่า องค์กร มูลนิธิ บริ ษทั ห้างร้าน ที่บริ ษทั บริ จาค มีการคอร์ รัปชัน่ เกิดขึ้น บริ ษทั จะ
ระงับการบริ จาคในองค์กรหรื อ บริ ษทั นั้นๆ ในทันทีที่รับทราบ

3.4) หน่ ว ยงานที่ ป ระสงค์จ ะให้ บ ริ ษ ัท เข้า ร่ ว มบริ จ าคมี ห น้า ที่ ม อบหมายให้มี ผู้รั บ ผิ ด ชอบใน
กิจกรรมที่ได้รับเงินบริ จาคอย่างชัดเจน มีการติดตามและนาส่ งเอกสารรายงานผลของโครงการ
หรื อกิจกรรมที่บริ ษทั ได้บริ จาคประกอบเป็ นหลักฐานภายหลังการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มนั่ ใจว่า
การใช้เงินบริ จาคไม่ได้กระทาเพื่อการคอร์ รัปชัน่ และเพื่อประโยชน์ในกระบวนการกากับและ
ตรวจสอบภายใน
4. ด้านการช่วยเหลือทางการเมือง
บริ ษทั ไม่มีนโยบายให้นาเงินทุนหรื อทรัพยากรใดๆของบริ ษทั ไปใช้เพื่อการช่วยเหลือทางการเมือง
การเผยแพร่ แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการดาเนินการเกีย่ วกับเงินสนับสนุน ค่ ารับรองและค่ าบริการต้ อนรับ
ของขวัญและเงินช่ วยเหลือ เงินบริจาคเพือ่ การกุศล และการช่ วยเหลือทางการเมือง
1.เพื่ อ ให้บุ ค ลากรทุ ก คนของบริ ษ ัท ได้รั บ ทราบนโยบายและแนวปฏิ บ ัติ บริ ษ ัท จะประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ทุกประเภททราบ โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 เผยแพร่ ผา่ นช่องทางสื่ อสารของบริ ษทั อาทิ เว็บไซด์ อีเมล์ ระบบการสื่ อสารอื่นๆที่บริ ษทั
มีอยูอ่ ื่นๆ เป็ นต้น
1.2 จัดให้มีการอบรมกับพนักงานใหม่ทุกคน
1.3 จัด ให้ มี ก ารอบรม/ทบทวนแก่ บุ ค ลากรทุ ก คนอย่ า งสม่ า เสมอทุ ก 2 ปี หรื อ เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
1.4 จัด ให้มี ก ารทดสอบบุ ค ลากรทุ ก คนของบริ ษ ัท ภายหลัง การอบรม/ทบทวนความรู ้ แ ก่
บุคลากร
2. บริ ษทั จะประชาสัมพันธ์หรื อแจ้งให้ลูกค้า คู่คา้ ทางธุ รกิจ หรื อ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ทราบ
ถึ ง แนวปฏิ บ ตั ิ และขั้นตอนในการด าเนิ นการเกี่ ย วกับ เงิ นสนับสนุ น ค่ า รั บ รองและค่ า บริ ก ารต้อ นรั บ
ของขวัญและเงิ นช่ วยเหลื อ และเงินบริ จาคเพื่อการกุศล และการช่ วยเหลื อทางการเมือง ผ่านเว็บไซต์ของ
บริ ษทั

