ระเบียบปฏิบัติ
ที่ รบป.บบค. 003/2559
เรื่อง ระเบียบการให้ รั บ ของขวัญ ของกํานัล การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์ อ่ นื ใด
ของกลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน)
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการปฏิบตั งิ านตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบตั งิ านอย่างมีจริยธรรม ด้ วยความโปร่งใส
สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับพนักงานในการรับของขวัญ ของชําร่วย
ผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. นิยาม
ของขวัญ ทรัพย์สนิ และผลประโยชน์อื่นใด ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยก ของขวัญฯ หมายถึง เงิน สิง่ ของ ทรัพย์สนิ กระเช้ า
ของขวัญ หรื อ ผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน ที่ให้ และรับในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒ
ั นธรรม หรื อให้ และรับในเทศกาลวันสําคัญ ให้ และรับตามมารยาททางสังคม ตามอัธยาศัยไมตรี ตามความเสน่หา
เป็ นการสงเคราะห์ หรื อสินนํ ้าใจ และหมายรวมถึงการให้ และรับผลประโยชน์ที่มีมลู ค่า เช่น ส่วนลด ความบันเทิง การบริการ
การฝึ กอบรม ที่พกั ตัว๋ เครื่ องบิน บัตรกํานัล (Gift voucher) คูปอง เช็คของขวัญ ฯลฯ ทังที
้ ่ระบุนามหรื อไม่ระบุนาม
บริ ษัท
หมายถึง
บริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อย
หมายถึง
บริ ษัทที่บริ ษัทแม่ถือหุ้นเกินกว่า 50% และมีอํานาจควบคุมกิจการ
รวมถึงบริ ษัทอื่นที่อยู่ภายใต้ อํานาจควบคุมกิจการของบริ ษัทต่อไป
เป็ นทอดๆ
พนักงาน
หมายถึง
พนักงานในสังกัดบริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน)
และบริ ษัทย่อย รวมถึงพนักงานประจํา พนักงานทดลองงาน
พนักงานชัว่ คราว ซึง่ บริ ษัทตกลงว่าจ้ างโดยได้ รับค่าจ้ าง
บุคคลอื่น
หมายถึง
บุคคลภายนอก ที่พนักงานมีการติดต่อสัมพันธ์ โดยตําแหน่งหน้ าที่
การงานในการให้ บริ การหรื อรับบริ การ หรื อ กํากับดูแล ควบคุมงาน
หรื อร่วมงาน ฯลฯ
ของขวัญ ของกํานัล
หมายถึง
สิง่ ของมีคา่ ทั้งที่เป็ นวัตถุ สินค้ า และบริ การ ไม่วา่ จะเป็ นการให้ หรื อรับ
โดยตรง หรื อให้ มีการซื ้อหรื อขายในราคาพิเศษ รวมทั ้งการออก
ค่าใช้ จา่ ยในการรับบริการ เช่น การเดินทาง เป็ นต้ น
การเลี ้ยงรับรอง
หมายถึง
การเลี ้ยงรับรอง การเลี ้ยงอาหาร เครื่ องดืม่ และให้ รวมถึงการจัดงาน
จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพักผ่อน เช่น งานรื่ นเริ ง งานกีฬา เป็ นต้ น
ผลประโยชน์อื่น
หมายถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ อย่างชัดแจ้ งในระเบียบนี ้

2. ระเบียบคําสั่ง
ห้ ามให้ หรื อรับของขวัญ ของกํานัล การเลี ้ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์อื่นจากลูกค้ า คูค่ ้ า หรื อตัวแทนทาง
ธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ดําเนินการได้ ตามระเบียบฉบับนี ้
2.1
การให้ ของขวัญ ของกํานัล หรื อผลประโยชน์ อ่ ืน
2.1.1 ห้ ามพนักงานให้ ของขวัญ ของกํานัล หรื อผลประโยชน์อื่นแก่ลกู ค้ า คูค่ ้ า ตัวแทนทางธุรกิจ หรื อ ผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับบริษัท ทั้งในฐานะเป็ นตัวแทนบริษัทหรื อส่วนตัว อันจะทําให้ มีผลต่อการตัดสินใจในการทํา
ธุรกรรมหรื อการดําเนินงานของคูค่ ้ าหรื อตัวแทนทางธุรกิจ หรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
2.1.2 ห้ ามพนักงานให้ ของขวัญ ของกํานัล หรื อผลประโยชน์อื่น แก่ผ้ บู งั คับบัญชา ยกเว้ นของขวัญที่ให้ ตาม
เทศกาล ประเพณีนิยม เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน เช่น การ์ ดอวยพรวันเกิด ดอกไม้
แสดงความยินดี เป็ นต้ น
2.1.3 บริ ษัทไม่ห้ามการให้ ของขวัญ ของกํานัล ที่มีตราสัญลักษณ์ของบริ ษัท ตามประเพณี เทศกาล โดยของขวัญ
ของกํานัลที่มีตราสัญลักษณ์ของบริ ษัท ให้ ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการจัดซื ้อจัดจ้ าง และต้ อง
ได้ รับอนุมตั กิ ารใช้ ตราสัญลักษณ์บริ ษัท ตามระเบียบบริ ษัทจากฝ่ ายการตลาด (แผนกประชาสัมพันธ์)
2.1.4 ของขวัญ ของกํานัล หรื อผลประโยชน์อื่น ที่จดั ทําขึ ้นโดยผ่านฝ่ ายงาน/สายงาน เพื่อมอบให้ กบั ลูกค้ าเพื่อ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับงาน หรื อสร้ างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ สามารถทําได้ โดยให้ ผา่ นการพิจารณา
อนุมตั โิ ดยกรรมการผู้จดั การใหญ่
2.1.5 การเบิกค่าใช้ จา่ ยสําหรับการให้ ของขวัญ ของกํานัล ให้ ถือปฏิบตั ติ ามระเบียบขั้นตอนการเบิกค่าใช้ จา่ ยใน
การบริ หารงานของบริ ษัท และคูม่ ืออํานาจอนุมตั คิ า่ ใช้ จา่ ยเพื่อการดําเนินงาน โดยใบขอเบิกเงินต้ องระบุ
ชื่อผู้รับของขวัญ ของกํานัลและวัตถุประสงค์ในการเบิกทุกครั้งด้ วย
2.1.6 การให้ ของขวัญ ของกํานัล หรื อผลประโยชน์อื่น กับบุคคลใดๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์สว่ นตัว เช่น ญาติ
พี่น้อง เพื่อนฝูง บุคคลที่ร้ ูจกั ที่ไม่เป็ นคูค่ ้ า และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท ด้ วยค่าใช้ จา่ ยของตนเอง ไม่ถือ
เป็ นข้ อห้ ามตามระเบียบนี ้
2.2
การรับของขวัญ ของกํานัล หรื อผลประโยชน์ อ่ นื
2.2.1 ห้ ามพนักงานรับของขวัญ หรื อเรี ยกร้ องของขวัญของกํานัล หรื อผลประโยชน์อื่น จากลูกค้ า คูค่ ้ า ตัวแทน
ทางธุรกิจ หรื อ สิง่ ตอบแทนจากบุคคลหรื อหน่วยงานที่ดําเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทหรื อมีเป้าหมายในการ
ดําเนินธุรกิจร่วมกับบริ ษัท ทั้งในฐานะเป็ นตัวแทนบริ ษัทหรื อส่วนตัว
2.2.2 หากไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวัญ ของกํานัล หรื อผลประโยชน์อื่น ซึง่ เป็ นการให้ ตามประเพณี เทศกาล
ได้ นั้น ไม่ ว่ าจะเป็ นการรั บภายในหรื อภายนอกสถานที่ ทํ างานก็ ตาม เพื่ อรั กษาความสัม พันธ์ อันดี
เป็ นมารยาทตามสังคม ให้ พิจารณาดําเนินการตามแนวทาง ดังนี ้
(1) ของขวัญฯในรูปแบบของทรัพย์สนิ หรื อสิง่ ของที่ได้ รับจากบุคคลอื่น ให้ พนักงานที่ได้ รับกรอกใบแจ้ ง
รายการรับของขวัญฯ จากบุคคลภายนอก (PRG-FM-PN-01-0025) และส่งมอบให้ ฝ่ายจัดซื ้อและ
ธุรการส่วนกลาง หรื อหน่วยงานเทียบเท่า เพื่อจัดทําทะเบียนควบคุมและนําเสนอผู้มีอํานาจ ตามข้ อ
2.2.2 (7) พิจารณานําไปใช้ งานของบริ ษัทหรื อให้ เป็ นรางวัลสําหรับพนักงานต่อไป
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(2) กรณีของขวัญฯ ที่ไม่ได้ เป็ นสิ่งของแต่เป็ นผลประโยชน์ หรื อเป็ นรางวัลการส่งเสริ มการขาย จากบริ ษัท
ห้ างร้ าน ที่เป็ นคูค่ ้ า หรื อบุคคลอื่น เช่น ตัว๋ เครื่ องบิน ที่พกั การใช้ บริ การพิเศษ ค่าเดินทางท่องเที่ยว ฯลฯ
ที่ไม่ได้ ระบุชื่อ ให้ ฝ่ายจัดซื ้อและธุรการส่วนกลาง หรื อเทียบเท่า จัดทําทะเบียนและเสนอผู้มีอํานาจ
ตามข้ อ 2.2.2 (7) พิจารณาอนุมตั ินําไปใช้ ในงานของบริ ษัทตามข้ อ 2.2.2 (1) หากมีระยะเวลากําหนด
วันหมดอายุและไม่สามารถนําไปใช้ งานของบริ ษัทก่อนวันหมดอายุ ผู้มีอํานาจตามข้ อ 2.2.2 (7) อาจ
พิจารณาให้ เป็ นรางวัลสําหรับพนักงาน ในโอกาสต่างๆ
(3) กรณีของขวัญฯที่ไม่ได้ เป็ นสิง่ ของแต่เป็ นผลประโยชน์ หรื อรางวัลการส่งเสริ มการขาย จากบริ ษัท
ห้ างร้ าน ที่เป็ น คูค่ ้ า หรื อบุคคลอื่น เช่น ตัว๋ เครื่ องบิน ที่พกั การใช้ บริ การพิเศษ ค่าเดินทางท่องเที่ยว ฯลฯ
ที่ระบุชื่อพนักงาน หากเป็ นไปได้ ให้ ขอเปลี่ยนเป็ นระบุชื่อบริ ษัทต้ นสังกัดในกลุ่มบริ ษัท กับบริ ษัท
ที่เป็ นเจ้ าของผลประโยชน์นั้น เพื่อนําไปใช้ ตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 2.2.2 (1) ต่อไป หากไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้ ให้ แจ้ งผู้บงั คับบัญชา ทราบทุกครั้งพร้ อมทั้งดําเนินการตามข้ อ2.2.2 (1) และพึงหลีกเลีย่ ง
การรับในกรณีนี ้
(4) การรั บของขวัญ ของกํ านัล หรื อผลประโยชน์ อื่น ที่เกิดจากความสัมพันธ์ ส่วนตัว เช่น ญาติ พี่น้อง
เพื่อนฝูง บุคคลที่ร้ ูจกั ที่ไม่ได้ เป็ นคูค่ ้ า หรื อมีสว่ นได้ สว่ นเสียกับบริ ษัท ไม่ถือเป็ นข้ อห้ ามตามระเบียบนี ้
ซึง่ หากนําของขวัญฯ มามอบให้ ด้วยเสน่หาในเทศกาลต่างๆ อันไม่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่การงาน ณ สถานที่
ทํางาน และของขวัญนั้นมีมลู ค่าเกิน 3,000 บาท ให้ พนักงานสามารถรับของขวัญฯ ได้ โดยแจ้ งให้ ฝ่าย
จัดซื ้อและธุรการส่วนกลาง หรื อหน่วยงานเทียบเท่าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยกรอกแบบฟอร์ ม
ใบแจ้ งรายการรับของขวัญฯ (PRG-FM-PN-01-0025) เพื่อแสดงความโปร่งใส
(5) ห้ ามผู้บงั คับบัญชารับของขวัญ ของกํานัล หรื อผลประโยชน์อื่น จากผู้ใต้ บงั คับบัญชา ยกเว้ นของขวัญ
ที่ให้ ตามเทศกาล ประเพณีนิยม เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน เช่น การ์ ดอวยพรวันเกิด
ดอกไม้ แสดงความยินดี เป็ นต้ น
(6) เมื่อต้ องรับของขวัญฯ หรื อการเชื ้อเชิญใดๆ ขอให้ พนักงานใช้ วิจารณญาณดําเนินการตามระเบียบ
ปฏิบตั ิ ฉบับนี ้ หากมีข้อสงสัยว่าการดําเนินการใดเหมาะสมหรื อไม่ ให้ สอบถามผู้บงั คับบัญชา
(7) ให้ ฝ่ายจัดซือ้ และธุรการส่วนกลาง หรื อหน่วยงานเทียบเท่าเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณา
อนุมตั กิ ารนําของขวัญฯหรื อผลประโยชน์ตามระเบียบปฏิบตั ฉิ บับนี ้ไปใช้ ในงานของบริ ษัท
(8) กรณีเป็ นของขวัญ ของกํานัล ที่ไม่สามารถเก็บไว้ ได้ นาน หรื อมีตราสัญลักษณ์ของบริ ษัทผู้ให้ ซึ่งเป็ น
การให้ ตามเทศกาล หรื อประเพณีนิยม เช่น อาหาร, เครื่ องดื่ม, ปฏิทิน, ปากกา, สมุดบันทึก เป็ นต้ น
ให้ พนักงานแจ้ ง รองฯ/ผช.กจญ./ผอ.ฝ่ าย หรื อเที ยบเท่ า เพื่ อพิ จารณาแจกจ่ ายให้ กับพนักงาน
ในสาย/ ฝ่ าย ต้ นสังกัด โดยเปิ ดเผย เป็ นธรรม เช่น การจับฉลาก เป็ นต้ น
2.3 การเลีย้ งรับรอง
2.3.1 การเลี ้ยงรับรอง ที่สมเหตุสมผล และเกี่ยวข้ องกับธุรกิจ สามารถกระทําได้ โดยต้ องไม่ฟมุ่ เฟือยเกินสมควร
2.3.2 การเบิกค่าใช้ จ่ายสําหรับการเลี ้ยงรับรอง ให้ ถือปฏิบตั ิตามระเบียบขั้นตอนการเบิกค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
งานของบริ ษัท และคูม่ ืออํานาจอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายเพื่อการดําเนินงาน โดยใบขอเบิกเงินต้ องระบุชื่อผู้รับเลี ้ยง
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วัตถุประสงค์ในการเบิก ทั้งนี ้ พนักงานไม่สามารถเบิกค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น
สถานบริ การที่มีหญิงหรื อชายบริ การ หรื อกิจการใกล้ เคียง เป็ นต้ น
2.4 การรั บเชิญเข้ าร่ วมการประชุม การดูงานต่ างจังหวัด (ไม่ รวมปริมณฑล) หรื อต่ างประเทศที่จัดโดยลูกค้ า /
ตัวแทนธุรกิจ / คู่ค้า
การรับเชิญเข้ าร่ วมการประชุม การดูงาน ต่างจังหวัด (ไม่รวมปริ มณฑล) หรื อต่างประเทศ ที่จดั โดยลูกค้ า / ตัวแทน
ธุรกิจ / คูค่ ้ า สามารถกระทําได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้
2.4.1 ต้ องมีแผนที่ชัดเจนและแสดงให้ เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม การดูงาน และควรจัดทําแผนการ
ล่วงหน้ าและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้
2.4.2 ได้ รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมที่เกี่ยวข้ อง โดยผ่านการอนุมตั ิเห็นชอบตามสายงานบังคับบัญชา
และต้ องจัดทํารายงานหลังจากเข้ าร่ วมประชุม สรุปผลที่ได้ จากการเข้ าร่ วมประชุม ดูงาน เสนอต่อผู้บริ หาร
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) การเข้ าร่วมประชุมภายในประเทศ การดูงานต่างจังหวัด (ไม่รวมปริมณฑล) ให้ ผา่ นการพิจารณาอนุมตั ิ
และจัดทํารายงาน แบ่งตามระดับ ดังนี ้
- พนักงานระดับ 1- 14 หรื อเทียบเท่า ให้ ผา่ นการพิจารณาอนุมตั แิ ละจัดทํารายงานต่อผู้อํานวยการฝ่ าย/
ผู้อํานวยการสายงาน หรื อ กรรมการผู้จดั การใหญ่ หรื อเทียบเท่า
- พนักงานระดับ 14.5 - 15 หรื อเทียบเท่า ให้ ผ่านการพิจารณาอนุมตั ิและจัดทํารายงานต่อผู้อํานวยการ
สายงาน/ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่สายงาน หรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่
- พนักงานระดับ 15.5 - 17 หรื อเทียบเท่า ให้ ผา่ นการพิจารณาอนุมตั แิ ละจัดทํารายงานต่อกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
(2) การเข้ าร่วมประชุม การดูงานต่างประเทศ ให้ ผา่ นการพิจารณาอนุมตั แิ ละจัดทํารายงาน แบ่งตามระดับ ดังนี ้
- พนักงานทุกระดับของกลุม่ บริ ษัท ให้ ผา่ นการพิจารณาอนุมตั แิ ละจัดทํารายงานต่อกรรมการผู้จดั การใหญ่
2.5 หลักสําคัญที่ต้องคํานึ งถึงอย่ างสมํ่าเสมอในการให้ และรั บ ของขวัญ ของกํานั ล การเลีย้ งรั บรอง หรื อ
ผลประโยชน์ อ่ ืน ที่ได้ ดาํ เนินการตามระเบียบฉบับนี ้
2.5.1 รูปแบบและมูลค่าของขวัญ ของกํานัล การเลี ้ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์อื่น ต้ องไม่ฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็ น
และต้ องใช้ จา่ ยอย่างสมเหตุสมผล
2.5.2 พึงหลีกเลี่ยงการรับเลี ้ยงจากลูกค้ า / ตัวแทนธุรกิจ / คูค่ ้ า / คูส่ ญ
ั ญา ที่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท หากไม่สามารถ
ปฏิเสธการเชิญได้ ให้ ผา่ นการพิจารณาเห็นชอบก่อนจากผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้บริ หารสูงสุดของสายงานเป็ น
กรณีไป
2.5.3 ผู้รับ และ ผู้ให้ ต้ องเปิ ดเผย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2.5.4 ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาเป็ นผู้สอดส่องดูแลพนักงานในสังกัดให้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ้ อย่างเคร่งครัดเพื่อเป็ นการ
ส่งเสริ มหลักคุณธรรม จริ ยธรรม การปฏิบตั งิ านตามหลักค่านิยม องค์กร เรื่ อง การทํางานโปร่งใส พนักงานที่
ละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี ้ นอกจากเป็ นการไม่ปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมและความโปร่งใสแล้ ว
ยังอาจมีความผิดทางวินยั ของบริ ษัทฯอีกทางหนึง่ ด้ วย
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2.6 การอนุมัตนิ อกเหนือจากที่กาํ หนดไว้ ในระเบียบนี ้ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จดั การใหญ่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครั้ง
3. บทลงโทษ
ให้ พนักงานถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดและถือเป็ นเงื่อนไขหนึ่งของการว่าจ้ าง หากพนักงานท่านใดละเมิดระเบียบ
ดังกล่าว ถือว่าเป็ นความผิดทางวินยั และจะได้ รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริ ษัทต่อไป
----------------------------------------------
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