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นโยบายและแนวปฏิบัติเร่ืองการรับ-ให้ ของขวัญ การเลีย้งรับรอง หรือประโยชน์อ่ืนใด 

               บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ได้ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและ        

คอร์รัปชั่น รวมทัง้จัดให้มีคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่เก่ียวข้องทัง้ของบริษัทและกลุ่มบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

เดียวกัน ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดัให้มีนโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการรับ-ให้ของขวญั การเลีย้ง

รับรอง หรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมอันเป็น

แนวทางในการประพฤติปฏิบติัที่ดีของพนกังานในองค์กรและพฒันาสูอ่งค์กรแห่งความยัง่ยืน 

 นโยบาย  

 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลากรที่เก่ียวข้อง ทัง้ของบริษัทและกลุ่มบริษัท (บริษัทฯ) 

จะต้องดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา การกระทําการใด ๆ จะต้องมัน่ใจได้ว่า การดําเนินการนัน้ ๆ 

จะไม่ก่อให้เกิดข้อครหา นินทาหรือทําให้บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียงในทุกรูปแบบ ทุกการดําเนินการ                

ที่เก่ียวข้องกับการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ และเงิน

สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลที่รัดกุมและมีมาตรการในการควบคุมดูแลที่ดี 

จะต้องไม่รับและไม่เรียกร้องเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดกับผู้หนึ่งผู้ ใดที่มีเจตนาชักนําให้กระทําหรือ 

ละเว้นการกระทําที่ไม่ถกูต้อง ไม่ให้และไม่เสนอให้เงิน ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ 

เช่น บคุคล หรือนิติบคุคล หรือองค์กรที่บริษัทฯ ติดต่อหรือมีสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน รวมถึงองค์กรสาธารณกศุล 

 แนวทางปฏิบัติ 

 1.  การให้ของขวัญ ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด 

  (1)  การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด ตามประเพณีนิยม* และหรือประเพณี

ทางธุรกิจสามารถกระทําได้โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เก่ียวข้อง และจารีตประเพณีท้องถ่ิน เช่น สําหรับ

ประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยสง่เสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ดงัต่อไปนี ้

   (1.1)  ปฏิทิน ไดอาร่ี สมดุ 

   (1.2)  สินค้าของบริษัทฯ (Company Product) 

   (1.3)  สินค้าที่ใช้เป็นสื่อประชาสมัพนัธ์ของบริษัทฯ (Corporate Logo/Corporate Brand) 

   (1.4)  สินค้าโครงการหลวง สินค้าโครงการในพระราชดําริ สินค้าชุมชนในพืน้ที่ปฏิบติัการ

ของบริษัทฯ สินค้าเพื่อการกศุลหรือสาธารณประโยชน์หรือสินค้าที่สนบัสนนุการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
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  (2)  การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดําเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการ

เลือกปฏิบติั 

  (3)  ไม่ให้ของขวญั ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้ เก่ียวข้อง

ของเจ้าหน้าที่รัฐ ลกูค้า คู่ค้า และบคุคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์อนัอาจถือว่าเป็นการรับแทน 

  (4)  การให้ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสําคัญทางธุรกิจ ตามปกติประเพณีนิยมและหรือ

ประเพณีทางธุรกิจอาทิ วนัสถาปนาการจดัตัง้ การลงนามสญัญาทางธุรกิจ สามารถกระทําได้ แต่หากมลูค่า

ของที่ระลึกเกินกว่า 3,000 บาท ให้ผู้บงัคบับญัชา และหรือฝ่ายกฎหมายและกํากับดแูลกิจการเป็นผู้พิจารณาตาม

ความเหมาะสม หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท การให้ของขวญัต้องระบุชื่อในนามบริษัทหรือกลุม่บริษัทเท่านัน้ 

และมีหลกัฐานที่สามารถตรวจสอบได้ 

  (*ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และ

หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคณุ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 

หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย ทัง้นี  ้อ้างอิงจากระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวญัของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544*)  

 2.  การเลีย้งรับรอง 

 การใช้จ่ายสําหรับเลีย้งรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลีย้งรับรองเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืม การเลีย้ง

รับรองในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีต  

ทางการค้า สามารถกระทําได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตสุมผล และไม่สง่ผลกระทบต่อการตดัสินใจ

ในการปฏิบติังาน หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 3.  การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (Corporate Social 

Responsibility หรือ CSR) ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

  (1)  การจดักิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถทําได้ตามความ

เหมาะสม โดยต้องทําในนามบริษัทฯ และมีวตัถปุระสงค์สอดคล้องกบันโยบาย CSR ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ควรมี

หลกัเกณฑ์ แผนงาน การวดัผลที่ชดัเจน และดําเนินการผ่านขัน้ตอน ระเบียบของบริษัทฯ ที่ได้กําหนดไว้ 

  (2)  การจดัทํากิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใด ๆ ในนามบริษัทฯ ต้องยกเว้นกิจกรรมที่เก่ียวข้อง

กบัการสนบัสนนุพรรคการเมือง 

 4.  การรับของขวัญ ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด 

  (1)  ถ้าเป็นการรับเงินสด หรือสิ่งของใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนมากลบัมาเป็นเงินได้ ห้ามมิให้

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน รับจากลกูค้า คู่ค้า ตวัแทนทางธุรกิจ หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

ตลอดจนผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 

  (2)  กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน สามารถรับของเป็นส่วนตัวได้ แต่ของขวญั ของกํานลั หรือ

การเลีย้งรับรอง ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลกูค้า คู่ค้า ตวัแทนทางธุรกิจ หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 



 

3 

ตลอดจนผู้บังคับบัญชา ผู้ ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน หากมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้นําส่ง

ผู้บงัคบับญัชา และหรือฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูลกิจการเป็นผู้พิจารณาสง่คืนผู้ให้ หรือดําเนินการอ่ืนอนัสมควรต่อไป 

  (3)  กรณีเป็นของบริโภคซึง่มีวนัหมดอายนุ้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชา

สว่นงานที่รับของขวญัในการบริหารจดัการ 

  (4)  กรณีปฏิทิน ไดอาร่ี ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ พนักงานสามารถรับเป็น

ของขวญัสว่นตวัได้ 

  (5)  กรณีเป็นการรับของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสญัญา

ทางธุรกิจ สามารถกระทําได้ ทัง้นี ้ของขวญั ของที่ระลกึ ดงักลา่ว จะต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ  

 5.  การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณ

ของคู่ค้า 

  (1)  การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของ     

คู่ค้าสามารถกระทําได้ หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบใุนสญัญา แต่ต้องไม่มีลกัษณะแฝงการท่องเที่ยว การ

รับข้อเสนอการประชุม อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้าในกรณีที่ไม่ได้ระบุใน

ข้อตกลงสญัญา สามารถกระทําได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดงักล่าวมีความเหมาะสมและเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทัง้นี ้ต้องได้รับการอนมุติัจากผู้บงัคบับญัชา และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 

  (2)  ไม่รับข้อเสนอเก่ียวกับการอบรม สมัมนา ที่มีลกัษณะแฝงท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนา

ในการถ่ายทอดความรู้อย่างแท้จริง 

 6.  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถ

ดําเนินการได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามระเบียบและอํานาจอนมุติัของบริษัทฯ 

 7.  การบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ รวมถึงองค์กร

การกุศล 

  ต้องดําเนินการภายใต้เง่ือนไขดงัต่อไปนี ้

  (1) เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และ/หรือมีการจดัตัง้อย่างถกูต้องตามกฎหมาย 

  (2)  การดําเนินการต้องกระทําในนามบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตาม

ระเบียบและอํานาจอนมุติัของบริษัทฯ  

  (3)  ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใด ๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียด

ระบใุนหนงัสือขอรับการสนบัสนนุชดัเจน และมีหลกัฐานการรับการสนบัสนนุเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  (4)  ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าการบริจาคและ/หรือการสนบัสนนุได้ถกูนําไป

เพื่อใช้ประโยชน์ของสาธารณะ และ/หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคและ/หรือการสนับสนุน      

อย่างแท้จริง 

 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทําความเข้าใจและปฏิบติัตามแนวปฏิบติั เร่ืองการรับ-ให้ของขวัญ การเลีย้ง

รับรอง หรือ ประโยชน์อ่ืนใด หากพบข้อสงสยัประการใด ให้ติดต่อหรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายกฎหมายและกํากับ

ดแูลกิจการของบริษัทฯ  
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เอกสารแนบ  1 

 

ตัวอย่าง : ท่านจะปฏิบัติอย่างไรในกรณีเช่นนี ้

 ก.  การได้รับรางวลัจากการจบัฉลาก ในงานต่าง ๆ ที่มีผู้ เข้าร่วมจํานวนมาก เช่น งานสมัมนากับ

หน่วยงานภายนอก ท่านสามารถเก็บของรางวลัเป็นของตนเองได้หรือไม่ 

 คําแนะนํา: รางวัลที่ได้จากการจับฉลากโดยการสุ่มจากตัวเลือกจํานวนมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อ

หลีกเลี่ยงการเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยู่แล้ว ดังนัน้ ท่านสามารถรับเป็นของตัวเองได้ แต่หากรางวัลมี

มลูค่าสงูมากควรปรึกษาผู้บงัคบับญัชา เพื่อหาแนวปฏิบติัที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการให้นัน้ไม่มีเจตนาให้

เกิดแรงจงูใจในการตดัสินใจใด ๆ 

 ข.  ท่านสามารถรับบตัรเข้าชมคอนเสิร์ต หรือบตัรเข้าชมกีฬาจากคู่ค้า/ลกูค้า ได้หรือไม่ 

 คําแนะนํา: หากเป็นการให้โดยเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใดบคุคลหนึ่งไม่สามารถรับได้ แต่หากเป็น

การให้ในนามองค์กรต่อองค์กรสามารถพิจารณารับไว้ได้ โดยจะต้องนําบตัรเหล่านัน้มาบริหารจดัการอย่าง

เหมาะสม เช่น การจบัฉลาก เป็นต้น ทัง้นี ้กรณีมลูค่าของบตัรเข้าชมมีมลูค่าสงูมากควรปรึกษาผู้บงัคบับญัชา 

เพื่อหาแนวปฏิบติัที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการให้นัน้ไม่มีเจตนาให้เกิดแรงจงูใจในการตดัสินใจใด ๆ 

 ค.  การเลีย้งรับรองในรูปแบบกีฬาแก่เจ้าหน้าที่รัฐ สามารถทําได้หรือไม่ 

 คําแนะนํา: หากเป็นการเลีย้งรับรองในรูปแบบการจัดแข่งขันกีฬาที่กระทําอยู่เป็นประจําหรือ

จัดเป็นประเพณีต่อเนื่อง ควรจัดทําแผนงานขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบแผนงาน

ประจําปี โดยกําหนดกรอบการดําเนินงาน วงเงิน รายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส ทัง้นี  ้                              

พึงระมดัระวงัและหลีกเลี่ยงการเลีย้งรับรองในช่วงเจรจาหรือทําสญัญาทางธุรกิจที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจ

และอาจเป็นเหตใุห้บคุคลอ่ืนเข้าใจผิดได้ 

 ง.  การจดักิจกรรมขอบคณุลกูค้า สามารถทําได้หรือไม่ 

 คําแนะนํา: การจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า ถือเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ เสนอ

ผลประโยชน์พิเศษให้กับลกูค้าเป็นครัง้คราว เพื่อกระตุ้นให้ลกูค้าเกิดความต้องการสินค้าในแต่ละช่วงเวลา 

ซึ่งเป็นกลไกปกติทางธุรกิจที่สามารถกระทําได้ โดยหน่วยงานผู้จดัควรกําหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ 

 จ.  หากไม่แน่ใจในการตดัสินใจของตน ควรทําเช่นไร 

 คําแนะนํา: ใช้หลกัวิญ�ชูน โดยขอให้ตัง้คําถามกบัตนเองดงันี ้

  -  การกระทํานัน้ขดัต่อกฎหมายหรือไม่ หากขดัต่อกฎหมาย ให้ยติุ 

  -  การกระทํานัน้ขัดต่อนโยบายบริษัทหรือกลุ่มบริษัทหรือไม่ หากขัดต่อนโยบายให้ยุติการ

กระทํานัน้ขดัต่อแนวปฏิบติัหรือวฒันธรรมของบริษัทหรือกลุม่บริษัทหรือไม่ หากขดัต่อค่านิยมหรือวฒันธรรม 

ให้ยติุ 

  -  การกระทํานัน้สง่ผลเสียต่อผู้ มีสว่นได้เสียบริษัทหรือกลุม่บริษัทหรือไม่ หากสง่ผลเสีย ให้ยติุ 
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  -  การกระทํานัน้ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทหรือไม่ หากส่งผลเสียต่อ

ภาพลกัษณ์ ให้ยติุ 

  -  การกระทํานัน้จะก่อให้เกิดแนวปฏิบติัที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่ หากก่อให้เกิดแนวปฏิบติัที่ไม่ดี ให้ยติุ 

 ฉ.  บุคคลในครอบครัวของพนกังานเรียกร้องหรือรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก

ผู้ รับเหมา ลกูค้า ผู้ ค้า / ผู้ขาย ผู้ ร่วมทนุ หรือผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯสามารถทําได้หรือไม่ 

 คําแนะนํา :สมาชิกในครอบครัวของพนักงาน ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดา

มารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกนั ไม่อาจเรียกร้องหรือรับของขวญัทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่า

กรณีใด ๆ เพราะอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลําเอียง หรือลําบากใจ หรือเป็น

ผลประโยชน์ที่ขดักนัได้ 


