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ระเบียบการรับ / ให้ของขวัญ ของกาํนัล 

ระเบียบนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 

 บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

จรรยาบรรณธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ใชก้ลยทุธ์ในการแข่งขนัทาง

ธุรกิจอยา่งเป็นธรรมดว้ยคุณภาพท่ีดีท่ีสุดของผลิตภณัฑ ์ และการบริการ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีความมุ่งมัน่ในการต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ และกาํหนดใหก้รรมการผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ มีอาํนาจในการควบคุม ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี  อยา่งเคร่งครัด 
 

 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดมี้การส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบริษทัฯ ไม่ใหมี้

การเรียกรับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชนใ์ดๆ จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัฯ รวมทั้งไม่

ดาํเนินการ หรือกระทาํใดๆ ท่ีเขา้ข่ายดงักล่าว และไม่เรียกร้อง ดาํเนินการ หรือยอมรับสินบน เพ่ือประโยชนท์ั้งต่อบริษทั ฯ 

ต่อตนเองหรือบริวาร ซ่ึงกาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั และไดย้ึดถือปฏิบติัมาโดยตลอดดงัน้ี  
 

ระเบียบการรับของขวญั ของกาํนัล 

คําจาํกดัความ 

 ของขวญั ของกาํนลั หรือประโยชนอ่ื์นใด คือ ส่ิงท่ีมีมลูค่าอ่ืนใดท่ีไม่ใช่เงิน ท่ีใหก้นัในเวลาต่างๆ เพ่ืออธัยาศยั 

ไมตรี หรือใหเ้ป็นรางวลั หรือใหโ้ดยเสน่หา หรือใหเ้ป็นสินนํ้าใจ หรือท่ีใหก้นัในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามธรรมเนียม

ประเพณี หรือวฒันธรรม หรือใหก้นัตามมารยาทท่ีปฏิบติักนัในสงัคม เช่น ของขวญัปีใหม่ ของขวญัวนัเกิด ของขวญัใน 

โอกาสรับตาํแหน่งใหม่ ของขวญัวนัเกษียณ เป็นตน้ 
 

การรับเงนิหรือผลประโยชน์ตอบแทน 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่รับเงิน หรือประโยชนต์อบแทนใดๆ เป็นการส่วนตวัจากลูกคา้ หรือจาก

บุคคลใด อนัเน่ืองจากการทาํงานในนาม บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) 
 

การรับของขวญั ของกาํนัล 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังาน พึงหลีกเล่ียงการรับของขวญั ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินจากคู่คา้ หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ บริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) เวน้แต่ในเทศกาล หรือประเพณีนิยม ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชา

ตามลาํดบั และแจง้ใหบุ้คคลภายนอก ร้านคา้ บริษทัต่างๆ หรือคู่คา้นาํไปส่งมอบยงัจุดท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้ และจดัทาํ 

รายงาน  แบบรายงานการรับของขวญั ของกาํนลั หรือประโยชนอ่ื์น 
 

ของขวญั ของกาํนลั ตามระเบียบท่ีบริษทัใหรั้บได ้ ไดแ้ก่ 

 1. ส่ิงท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

 2. ส่ิงของท่ีมีมลูค่าไม่เกิน 2,000 บาท จากแหล่งเดียวกนั 

 3. ส่ิงท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือส่งเสริมการขาย ซ่ึงมีประทบัตราบริษทันั้นๆ  เช่น  ปากกา หมวก เส้ือยืด 

 4. ส่ิงท่ีทาํข้ึนเพ่ือแจก / มอบใหต้ามเทศกาล เช่น ปฏิทิน สมุดออกาไนเซอร์ กระเชา้ของขวญั 

 5. ประโยชน ์สิทธิพิเศษอ่ืนๆ ท่ีบริษทัพึงไดเ้พ่ือส่งเสริมการขาย ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามเณฑก์ารส่งเสริมการขายท่ี

บริษทักาํหนดไว ้และไดรั้บการอนุมติัจากฝ่ายจดัการของบริษทั 
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ระเบียบการให้ของขวญั  ของกาํนัล 

 บริษทัฯ ไม่มีนโยบายเสนอของขวญั ของกาํนลั สิทธิประโยชนพิ์เศษในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าบริการเพ่ือการ

ตอ้นรับ การจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ ใหแ้ก่ลกูคา้ คู่คา้ หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใดๆ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงธุรกิจ ยกเวน้การให้

การเล้ียงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม การใหส่้วนลดการคา้ และโครงการส่งเสริมการขายของบริษทั รวมถึงการ

ไม่ใหข้องขวญั หรือของกาํนลั ท่ีมีค่าทั้งทางตรงและทางออ้ม แก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพ่ือเอ้ือประโยชนต่์อการดาํเนินธุรกิจ 

เวน้แต่เป็นการมอบใหต้ามเทศกาล ประเพณีนิยม เช่นเดียวกบัการมอบใหแ้ก่ลกูคา้ของบริษทั 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การใหข้องขวญัตามเทศกาล ประเพณีนิยม แก่ลกูคา้ คู่คา้ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีติดต่องานกบั

บริษทัฯ โดยมีขอ้กาํหนดชดัเจนในแต่ละเทศกาล 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดส่วนลดทางการคา้ไวอ้ยา่งชดัเจนแก่ลกูคา้ คู่คา้ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ท่ีติดต่องานกบับริษทัฯ 

ทั้งน้ีการใหข้องขวญั ของกาํนลั หรือส่วนลดทางการคา้ ดงักล่าว จะคาํนึงถึงการแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรม ท่ีไม่เอา

เปรียบคู่แข่งขนั                                                                                                                                                                           
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 ใบบันทกึคาํขอบริจาค / การเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน 

       

                                    วนัท่ี...................................................... 

  

เรียน .......................................................... 

 

 ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว......................................................................... แผนก................................... 
  

 ขอทําบนัทกึการบริจาค / การให้เงินสนบัสนนุของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้ 

ผู้ รับบริจาค / ผู้ขอรับเงินสนบัสนนุ ช่ือ-นามสกลุ....................................................................................................... 

ท่ีอยู่..................................................................................................................................................................... 

ผู้ ติดตอ่...................................................................................... เบอร์โทรศพัท์ ..................................................... 

 

รายการบริจาค......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

  

 วตัถปุระสงค์ในการขอรับบริจาค / ขอรับเงินสนบัสนนุ  เพ่ือ ......................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

โดยมีเอกสารประกอบดงันี ้

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

 

ลงช่ือ ............................................... ผู้บนัทกึ                           ลงช่ือ ............................................... ผู้อนมุติั 

      (................................................. )                                            (..................................................) 
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ASIA            เอกสารแนบ 1 

 

แบบรายงานการรับของขวัญ 

 

ข้าพเจ้า_____________________________________ขอรายงานการรับของขวญัซึง่มีมลูคา่เกินกวา่ 2,000 บาท 

ตามนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

รายละเอียดของขวญั : _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

วนัท่ีได้รับ :__________________________________มลูคา่ของขวญัโดยประมาณ________________________ 

ได้รับจาก : ________________________________________________________________________________ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์กบักิจการ : ______________________________________________________________ 

 

ลงนามผู้ รับของขวญั ลงนามรับทราบโดยผู้บงัคบับญัชา ผู้ มีอํานาจลงนาม 

 
  

ตําแหนง่ :  ตําแหนง่ :  วนัท่ี :  

วนัท่ี :  วนัท่ี :    

 

 

สําหรับฝ่ายบคุคลเทา่นัน้ 
 

ฝ่ายบคุคลได้รับของขวญัซึง่มีมลูคา่เกินกวา่ 2,000 บาท ตามท่ีได้รับการรายงานดงักลา่วข้างต้นแล้ว และได้

ดําเนินการรับของขวญัดงักล่าวโดย 

�  นําไปเป็นของรางวลัให้แก่พนกังานเม่ือวนัท่ี ___________________________________________________ 

�  บริจาคเพ่ือการกศุล (โปรดระบช่ืุอหนว่ยงานท่ีได้รับบริจาค) ______________________________________ 

�  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ_________________________________________________________________________ 

 

ลงนาม: _______________________________ ตําแหนง่ : ______________________ วนัท่ี:_______________ 

 

กรุณาเก็บสาํเนาและนําส่งต้นฉบับแก่ฝ่ายบุคคล 


