
บริษทั อ ีฟอร์ แอล เอม จ ำกดั (มหำชน) 
ประกำศ 

วนัที่ 21 ธันวำคม 2558 
เร่ือง นโยบำยกำรรับของขวญั ของก ำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใด 

 
เหตุผลและควำมจ ำเป็นทีต้่องมีนโยบำย 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์การเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ อนัเป็นโครงการ
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Collective Anti-Corruption – CAC) ซ่ึงแสดง
ไวใ้นรายงานประจ าปี 2557 นั้น และเพื่อหลีกเล่ียงการกระท าอนัจะน าไปสู่ผลประโยชน์ท่ีขดักนั หรือ 
การเลือกปฏิบติั อนัอาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายต่อการด าเนินงานและภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ บริษทัฯ 
จึงก าหนดนโยบายการรับ ของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดไว.้ 

โดยให้การรับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด กระท าไดใ้นวิสัยอนัสมควร โดยไม่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจของตนเองต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ ซ่ึงมีแนวปฏิบติัและขั้นตอนดงัน้ี: 

1. ห้ามมิให้บุคลากรทุกระดับ และ/หรือ ครอบครัว เรียกร้องของขวญั ของก านัล หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ผูค้า้ ผูข้าย ผูร่้วมทุน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทัฯ ไม่วา่กรณีใด. 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน สามารถรับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด ตาม
เทศกาล ตามธรรมเนียมท่ีถือปฏิบัติโดยทั่วไปได้ และไม่ผิดกฎหมาย หากมูลค่า 
(โดยประมาณ) ของส่ิงท่ีไดรั้บเกินกว่า 3,000.— บาท (สามพนับาท) ข้ึนไป ผูรั้บจะตอ้ง
น าส่งของท่ีไดใ้ห้แก่แผนกจดัซ้ือ1 (คุณรสริน เบอร์โทรภายใน 308 และ 328) และจดัท า 
“แบบรำยงำนกำรรับของขวัญ ของก ำนัล” (ตามแบบฯ ท้ายประกาศน้ี) พร้อมให้
ผูบ้งัคบับญัชาลงนาม แนบมาดว้ย. 

3. ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชา พิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ให้ผู ้รับด าเนินการส่งคืนแก่ผู ้ให้โดยทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ (ซ่ึงผู ้รับอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีไม่อาจปฏิเสธไดใ้นขณะนั้น ผูรั้บตอ้งแจง้แก่ผูบ้งัคบับญัชาโดยเร็ว)  ให้มอบ
ใหแ้ผนกจดัซ้ือ พร้อมจดัท า “แบบรำยงำนกำรรับของขวญั ของก ำนัล”. 

4. ของขวญัหรือของก านลัท่ีมอบใหต้วัแทนบริษทัฯ และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ท่ีส าคญั ๆ เช่น การลงนามคู่คา้ การลงนามรับเป็นตวัแทนผลิตภณัฑ ์การรับรางวลั
ทรงเกียรติ การช่วยเหลือสังคม ฯ เป็นตน้ อนุญาตให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัรับใน

                                                            
1 ซึง่แผนกจดัซือ้ จะประชมุหารือกบัคณะกรรมการสวสัดิการ เพ่ือก าหนดวิธีการจดัแจกหรือบริจาคตอ่ไป 



นามบริษทัฯ ได ้โดยให้รายงานการไดม้า และการจดัเก็บของขวญั ของก านัลเหล่าน้ี ให้
แผนกจดัซ้ือ พร้อมจดัท า “แบบรำยงำนกำรรับของขวญั ของก ำนัล”. 

5. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รับ หรือสญัญาวา่จะรับ ประโยชน์หรือส่ิงมีค่าใด 
ๆ โดยมิชอบ เพื่อจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติั รวมทั้งการกระท าใด ๆ ท่ีเขา้ข่าย
ดงักล่าว. 

ทั้งน้ีใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีรับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด เปิดเผย
รายการของท่ีรับตาม “แบบรำยงำนกำรรับของขวัญ ของก ำนัล” และปฏิบติัตามระเบียบการรับ ของขวญั 
ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดของบริษทัฯ โดยเคร่งครัด. 
 
ค ำจ ำกดัควำม 

ของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด คือ ส่ิงท่ีมูลค่าอ่ืนใดท่ีไม่ใช่เงิน ท่ีใหก้นัในเวลาต่าง ๆ 
เพื่ออธัยาศยัไมตรี หรือท่ีให้เป็นรางวลั หรือให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน ้ าใจ 
การให้สิทธิพิเศษซ่ึงมิใช่ เป็นสิทธิท่ีจดัไวส้ าหรับบุคคลทัว่ไปในการไดรั้บการลดราคาผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ หรือการใหสิ้ทธิพิเศษในการรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือความบนัเทิง ตลอดจนการออก
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางหรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพกั ค่าอาหารหรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ไม่ว่าจะให้
เป็นบตัร ตัว๋ หรือ หลกัฐานอ่ืนใด การช าระเงินให้ล่วงหนา้ หรือการคืนเงินให้ในภายหลงั เพื่อแสดงถึง
ไมตรี หรือท่ีให้กนัในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ วฒันธรรม หรือให้กนั
ตามมารยาทท่ีปฏิบติักนัในสังคม เช่น ของขวญัปีใหม่ ของขวญัวนัเกิด ของขวญัในโอกาสรับต าแหน่ง
ใหม่ เป็นตน้. 

ตวัอยา่งของก านลั ตามระเบียบบริษทัฯ ท่ีใหรั้บได ้เช่น 
1. ส่ิงท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
2. ส่ิงท่ีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท จากแหล่งเดียวกนั 
3. ส่ิงท่ีจดัท าข้ึนเพื่อส่งเสริมการขาย ซ่ึงประทบัตราบริษทันั้น ๆ (เช่น ปากกา หมวก เส้ือยดื สมุด) 
4. ส่ิงท่ีท าข้ึน หรือซ้ือเพื่อแจก/มอบให้ตามเทศกาลจากคู่คา้ (เช่น ปฏิทิน สมุด กระป๋า ร่ม กระเชา้

ของขวญัปีใหม่) 
5. ประโยชน์ สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีพึงใหไ้ดเ้พื่อส่งเสริมการขายจากลูกคา้  

จึงเรียนมาเพื่อใหน้โยบายน้ี ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัต่อไป 
 
 (นายอภิรักษ ์กาญจนคงคา) 
  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 



แบบรำยงำนกำรรับของขวญั ของก ำนัล 
 
ขา้พเจา้....................................................................แผนก/ฝ่าย.................................................... 
ขอรายงานการรับของขวญั ของก านลั ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ 3,000 บาท เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนว
ปฏิบติั เร่ือง การต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

วนัที่
ได้รับ 

 
รำยละเอยีดของขวญั 

ของก ำนัล 
 

มูลค่ำของขวญั ของ
ก ำนัลโดยประมำณ 

(บำท) 
 ได้รับจำก  

ลกัษณะ
ควำมสัมพนัธ์กบั

บริษัทฯ 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 
ลงนาม.................................ผูรั้บของขวญั ของก านลั        ลงนาม.................................ผูบ้งัคบับญัชา 
         (                                           )        (                                           ) 
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