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นโยบายไมร่บัและไมใ่หข้องขวัญ  

 

เพื่อให้เปน็ไปตามในนโยบายตอ่ต้านการทุจริตคอร์รปัช่ันของ

บริษทั สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั และเพื่อแสดงจุดยืนและความ

มุ่งมัน่ของบรษิัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัช่ันทุกรูปแบบ ประธาน

เจ้าหน้าทีบ่รหิารได้จัดท านโยบายไมร่บัและไมใ่ห้ของขวญัฉบับนี้เพือ่

เป็นแนวทางใหบุ้คลากรของบริษทัยึดถอืปฏบิตัิโดยเคร่งครัด 

  

1. นยิาม  

 ค าในนโยบายฉบับนี้มคีวามหมายเดียวกับนโยบายต่อต้านการทุจรติ

คอรร์ัปช่ัน  

ของขวัญ หมายถึงของใดๆหรือประโยชน์ใดๆทีร่ับหรือเสนอว่าจะรับ

หรือใหห้รอืเสนอว่าจะใหอ้ันเกี่ยวพนักบัธุรกิจหรอืการด าเนินงานของ

บริษทั ไมว่่าการกระท าดงักล่าวจะกระท าในสถานทีใ่ดและเวลาใดกต็าม   

 

2. ขอบเขตการบงัคบัใช ้ 

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับบริษทั กลุ่มบริษทั กรรมการ พนักงาน 

และบุคลากรของบริษัทและของกลุม่บรษิัททกุคน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

ปฏบิัตงิานให้แก่บริษทั ไม่ว่าจะในหรอืนอกเวลาท างาน และไมว่่าจะใน

หรือนอกสถานที่ท างาน พนักงานจะต้องปฏิบตัติามนโยบายฉบับนี้  

ผู้รับผิดชอบนโยบายนี้มหีน้าที่ด าเนนิการให้บคุลากรของบริษทั

และของบริษัทย่อยปฏบิตัิตามนโยบายฉบบันี ้ 
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3. หลกัการ   

การรบัหรือให้ของขวญั แมอ้าจจะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและ

ประเพณี แตก่็อาจมคีวามเส่ียงที่จะถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการทุจริต

คอรป์รปัช่ัน ดังนัน้ พนกังานจะต้องใช้ความระมัดระวังมิให้การให้หรือ

รับของใดๆของตนถูกมองว่าเปน็การทจุริตคอร์ปรัปช่ัน  

3.1 การรบัของขวญั  

หลักการทัว่ไป 

พนกังานตอ้งปฏบิัตงิานโดยมีประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ

บริษทัเปน็ทีต่ัง้ โดยไม่เรียกรบัของใดๆจากบุคคลอืน่ การรบัของใดๆ

จากบุคคลอืน่เพื่อเป็นการตอบแทนการที่พนักงานปฏบิตัิงานให้แก่

บริษทัถือเป็นของขวญั ซึ่งมิอาจกระท าได้  

ข้อยกเว้น 

บุคลากรของบริษัทอาจรบัของขวัญไดใ้นกรณีที่เปน็ไปตามเงื่อนไข

ทั้งหมดดงัตอ่ไปนี ้ 

3.1.1 เมื่อเป็นกรณีที่จ าเปน็ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธได้ รวมถึง

กรณีทีก่ารปฎิเสธอาจเป็นการเสียมารยาททางสังคมจนเกิน

สมควร 

3.1.2 เป็นการรบัตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมที่

ยอมรับทัว่ไป และเปน็ที่ประจักษณ์ชัดวา่ผู้ให้มไิด้มี

วัตถปุระสงคท์ี่ไม่เหมาะสม เช่น ไมใ่ช่การให้สินใดๆเพื่ออ า

นายความสะดวก และไมใ่ช่การติดสินบนบุคลากรของบริษัท  

3.1.3 ของขวัญดงักล่าวมรีาคาเพียงเล็กน้อยเหมาะสมแก่ประเพณี

หรือวัฒนธรรมที่ยอมรบัทัว่ไป ในกรณีที่สงสัย ให้สอบถาม

หัวหน้างานหรือหน่วยงานก ากับ  
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3.1.4  ของขวัญที่เปน็เงนิสดหรือมีสภาพคล่องอย่างเงินสดหรือ

เปลี่ยนเปน็เงนิสดได ้ใหไ้ด้รบัได้ในกรณีลูกค้าให้ทปิเท่านัน้ 

โดยใหร้ับไดไ้ม่เกนิ 1,000 บาทต่อครัง้ต่อลูกค้า 1 คน

เท่านัน้ 

3.1.5 การรบัของขวัญดงักล่าวตอ้งไมท่ าให้ผูใ้ห้ของขวัญมี

อิทธิพลโดยไม่เหมาะสมเหนือผูร้ับของขวัญ โดยให้

พิจารณาข้อ 4 ของนโยบายฉบบันีป้ระกอบดว้ย 

3.1.6 เมื่อรบัของขวญัแล้ว ให้แจ้งหนว่ยงานก ากับทันที  

ในกรณีที่ของขวัญที่รบัมรีาคาสูงเกนิควร ให้พนักงานปฏิเสธที่จะรับ

ทันที หากไม่อาจปฏิเสธไม่รบั เช่น ของขวัญดงักล่าวถูกส่งมาทาง

ไปรษณีย์ ใหพ้นกังานรบีแจ้งหนว่ยงานก ากบัเพื่อท าการคนืของขวัญ 

หากคนืไม่ได ้ใหน้ าไปบริจาคแกอ่งค์กรการกุศลทีไ่ดร้ับการยอมรับ

ทั่วไปตามกฎหมาย  

งานกิจกรรมทางธุรกิจ  

ในกรณีที่ของซึง่รบัหรือจะรบัมานั้นเปน็การไดร้ับแจกในงาน

กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวกบับริษทั เช่น งานลงนามในสัญญา หรืองาน 

CSR ของบริษัทอื่น หากเป็นส่ิงของต่อไปนี้ ใหร้ับไวไ้ดต้ามมารยาท

และวัฒนธรรม  

ก) ของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้เปน็ดุลพินิจของ

หัวหน้างานที่จะรับของขวญัและให้ถือเป็นทรพัย์สินของบริษทั  

ข) กรณีของทีร่ะลึกอืน่ๆในนามองคก์รต่อองคก์ร เช่น การลงนาม

สัญญาทางธุรกิจ ใหร้ับไวไ้ด้โดยถอืว่าของทีร่ะลึกดงักล่าวเปน็

ทรพัย์สินของบริษทั  
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ค) กรณีไดอารีห่รอืของช าร่วยอืน่ๆที่ใช้ประชาสัมพันธ์ซึ่งมีมูลค่า

เล็กน้อย บุคคลกรของบริษัทสามารถรบัเป็นของส่วนตวัได้ 

การับข้อเสนอการประชุม อบรมหรือสัมนา  

การรบัข้อเสนอการประชุม อบรม สัมนา และการเย่ียมชมกิจการ โดยใช้

งบประมาณของคูค่้า ให้สามารถกระท าได้หากเป็นไปตามข้อตกลงที่

ระบไุวใ้นสัญญา แต่ตอ้งไมม่ีการแฝงลกัษณะการท่องเที่ยว หากไมไ่ด้

ระบไุวใ้นสัญญา ให้สามารถกระท าไดต้่อเมื่อรองประธานเจ้าหน้าที่

บรหิารฝ่ายปฏิบตัิการโดยค าแนะน าของหน่วยงานก ากบัพิจารณาแล้ว

ว่ามีความเหมาะสมและเปน็ประโยชน์โดยชอบของบริษทั 

อย่างไรก็ด ีห้ามมิให้คูค่้าออกค่าเดนิทางให้ เวน้แต่จะไดร้ับอนญุาตจาก

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายปฏบิตัิการโดยค าแนะน าของ

หน่วยงานก ากับ  

3.2 การใหข้องขวญั 

บุคลากรของบริษัทต้องปฏบิัตงิาน โดยมีประโยชนอ์ันชอบด้วย

กฎหมายของบริษทัเปน็ที่ตัง้  

หากบคุลากรให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าทีข่องรัฐ หรือหน่วยงานของ

รัฐ หรือ แกบุ่คคลใดในภาคเอกชนเพื่อให้องคก์รหรอืบคุคลดงักล่าว

ตัดสินใจไปในทางที่เปน็คุณแกบ่ริษัท โดยไม่โปรง่ใส และไม่เป็นไป

ตามศลีธรรมจรรยา ย่อมถือว่าเปน็การให้ของขวัญทีต่้องห้าม และการ

ด าเนินการดงักล่าวอาจเป็นการผิดกฎหมายอีกดว้ย เช่น การให้สินใดๆ

เพื่ออ านวยความสะดวก เปน็ตน้  

 บุคลากรของบริษัทอาจให้ของขวัญไดใ้นกรณีที่เปน็ไปตาม

เงื่อนไขทัง้หมดดงัตอ่ไปนี ้ 

3.2.1 เป็นการใหต้ามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมที่

ยอมรับทัว่ไปเปน็ครั้งคราว อนัไมใ่ช่มีวตัถุประสงค์ทีไ่ม่
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เหมาะสม เช่น ไมใ่ช่กรณีให้สินใดๆเพือ่อ านายความสะดวก 

และไม่ใช่การติดสินบน 

3.2.2 การให้ของขวัญดงักล่าวตอ้งเกี่ยวข้องกับการเพิม่ช่ือเสียง

ของบริษทั หรือสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีใหแ้ก่บริษทัอย่างชัดเจน 

3.2.3  ของขวัญดงักล่าวมรีาคาเพียงเล็กน้อยเหมาะสมแก่ประเพณี

หรือวัฒนธรรมที่ยอมรบัทัว่ไป ในกรณีที่สงสัย ให้สอบถาม

หัวหน้างานหรือหน่วยงานก ากับ รวมถงึของขวญัดงักล่าว

เป็นส่ิงของที่บริษัทได้จัดท าข้ึนเพื่อแจกจ่ายตามเทศกาลใน

ราคาที่เหมาะสม   

3.2.4 ของขวัญที่มีสภาพคล่องอย่างเงินสดหรือเปลี่ยนเปน็เงนิสด

ได้ เช่น ตั๋วเครื่องบนิ หรอืคปูองพักโรงแรม หรอืคปูองเพื่อ

ซื้อสินค้าบริการ หรือสมาชิกสโมสรกอล์ฟ ถือได้ว่าเปน็

ของขวัญทีไ่ม่อาจใหไ้ด ้

3.2.5 ในกรณีที่ผู้รบัเปน็หน่วยงานของรัฐหรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ของขวัญจะต้องไม่เกิน 3000 บาท ตอ่คนและได้รบัความ

เห็นชอบจากหน่วยงานก ากบัแล้วตามข้อ 6 และ 

3.2.6 ของขวัญที่มรีาคาไม่เกนิ 3,000 บาทตอ่ผู้รับ 1 ราย จะต้อง

ได้รบัการอนุมตัิโดยรองประธานเจ้าหนา้ที่บริหารฝ่าย

ปฏบิัตกิาร  

3.2.7 การให้ของขวัญดงักล่าวตอ้งไม่สร้างอทิธิพลโดยไม่

เหมาะสมเหนือผู้รบัของขวญัโดยพิจารณาข้อ 4 ของ

นโยบายฉบับนี้    
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4 ขอ้หา้มเดด็ขาด  

ห้ามมใิหร้ับหรือให้ของขวญัอย่างเดด็ขาดไม่ว่ากรณีใด หากการ

รับหรือให้ของขวญันัน้จะท าให้เกิดการสร้างอิทธิพลโดยไม่เหมาะสม

เหนือผูร้ับของขวญั  

 ให้สันนิษฐานไวก้่อนว่าการให้หรือรับของขวัญดงัต่อไปนี้เปน็การ

สร้างอทิธิพลโดยไม่เหมาะสม  

4.1 การให้หรือรับของขวญัจากผู้ให้รายเดมิหรอืแก่ผู้รบัรายเดิม

บ่อยครั้งหรอืซ้ าๆมากเกนิความ  เหมาะสม หรือ  

4.2 การให้หรือรับของขวญัในขณะที่ผู้รับอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาสิทธิประโยชน์ของบริษทั ไมว่า่จะเป็นสิทธิ

ประโยชนต์ามกฎหมายหรือสิทธิประโยชน์ในลักษณะอืน่ 

เช่น การเข้าท าสัญญาหรอืการบังคับตามสัญญา เป็นต้น 

หรือ 

4.3 การให้ของขวัญที่มรีาคาเกนิกว่า 3000 บาทต่อผูร้บั 1 ราย  

5.  การจดัหรอืการเขา้รว่มกจิกรรมทางธรุกจิหรอืการรบัรองทาง

ธรุกจิ 

 5.1 ในการเข้ารว่มกิจกรรมทางธุรกิจ บุคลากรของบริษัทอาจ

จ่ายเงินค่าอาหารหรอือาจมีกรณีทีบุ่คคลอื่นประสงค์จะออกเงิน

ค่าอาหารให้แก่บคุลากร (แต่ตอ้งเป็นกรณีทีบุ่คลากรไมไ่ด้รอ้งขอ) ใน

กรณีดงักล่าว ให้สามารถกระท าได้ตามสมควรแกป่ระเพณีและ

พฤติการณ์ ภายใต้เงื่อนไขว่าจ านวนคา่อาหารจะต้องเหมาะสมและเปน็

ครัง้คราวเท่านัน้  
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 5.2 ห้ามมใิห้บคุลากรของบริษัทยอมรบัใหบุ้คคลใดออกเงินค่า

เดินทางเพือ่ไปรว่มกิจกรรม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรองประธาน

เจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายปฏบิัตกิาร โดยค าแนะน าของหนว่ยงานก ากบั 

 5.3 ห้ามมใิห้บคุลากรของบริษัทออกเงินค่าเดินทางให้แก่

บุคคคลใดเพือ่มารว่มกิจกรรม เวน้แต่จะได้รบั อนุญาตจากรองประธาน

เจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายปฏบิัตกิาร โดยค าแนะน าของหนว่ยงานก ากบั 

6. เจา้หนา้ทีข่องรฐั 

6.1 ในกรณีที่การให้หรือรับของขวัญเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของ

รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ให้บคุลากรของบริษทัตอ้งปรกึษา

หน่วยงานก ากับเสมอและใหห้นว่ยงานก ากับหารือกับ

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของบริษัททุกครั้ง  

ใหห้ัวหน้าฝ่ายกฎหมายพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยรอบด้านและใหค้ าแนะน าแก่หน่วยงานก ากับและ

บุคลากร ในกรณีความเห็นแย้ง ให้เสนอประธานเจ้าหน้าที่

บรหิารส่ังการ 

ไม่ว่ากรณีจะเปน็ประการใด ห้ามมิให้บคุลลากรของบริษทั

ให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรอืแก่หนว่ยงานของรัฐ

เกิน 3000 บาทต่อผูร้บั 1 ราย    

6.2  การจัดกิจกรรมทางสังคม (Corporate Social 

Responsibility หรือ CSR) ร่วมกับหนว่ยงานของรัฐหรือ

เจ้าหน้าทีร่ัฐ 
 

6.2.1  การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหนว่ยงานของ

รัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถท าไดต้ามความ
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เหมาะสม โดยต้องท าในนามบริษทั และมี

วัตถปุระสงค์สอดคล้องกบันโยบายCSRของบริษัท 

ทั้งนี้ ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การวดัผลที่ชัดเจน

และด าเนินการผ่านข้ันตอน ระเบียบของบริษัท 
 

6.2.2 การจัดท ากิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆในนาม

บริษทัและบริษทัในกลุ่มต้องไมใ่ช่กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการสนับสนุนพรรคการเมือง 

 

7 มาตรการลงโทษ 

. การฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี ้ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนวินัยอย่างร้ายแรง 

กรรมการ ผู้บรหิาร และบคุลากรของบริษัททีไ่ม่ปฏบิัตติามย่อมถูก

สอบสวนและพิจารณาโทษทางวนิัยตามระเบียบของบริษทัซึง่อาจรวมถึง

การเลิกจ้าง 

ในกรณีที่เปน็การฝ่าฝืนโดยไมไ่ด้เจตนา และผู้ฝ่าฝืนได้รายงาน

ใหบ้ริษทัทราบโดยเรว็ ใหบ้ริษทัจัดใหม้ีมาตรการที่เหมาะสมเพือ่ผ่อน

ปรนโทษได ้ทัง้นี้เพื่อชักจูงใจให้ผู้ประพฤติผิดโดยไม่เจตนาแจ้งการ

กระท าความผิดให้บริษทัทราบเพื่อแกไ้ข 

ในกรณีที่บคุคลที่กระท าความผดิเป็นบคุคลอืน่ที่ไมใ่ช่พนักงาน

หรือบุคลากรของบริษทั ใหบ้ริษทัพิจารณาเลิกธุรกิจกบับคุคลดงักล่าว

หรือด าเนินการอืน่เพื่อแกไ้ขตามสมควร  

8 ผูร้บัผดิชอบนโยบายฉบบันี ้มหีนา้ทีด่งันี ้ 

8.1  รับผิดขอบในการด าเนนิการให้เปน็ไปตามนโยบายฉบับนี้  

8.2  ทบทวนนโยบายและมาตรการให้มคีวามทันสมัยทนัต่อ

เหตุการณ์ตลอดเวลา  
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9 เอกสารอา้งองิ  

 ประมวลจริยธรรม  

 นโยบายตอ่ต้านการทุจรติคอรร์ัปช่ัน 

 

 


