บริ ษัท เอ็ม วิชัน จํากัด (มหาชน)
นโยบาย
แนวปฏิบัตติ ามนโยบายการต่ อต้ านทุจริตและคอร์ รัปชัน

แนวปฏิบัตติ ามนโยบายการต่ อต้ านทุจริตและคอร์ รัปชัน
เรื อง การรั บ-ให้ ของขวัญ การเลียง หรื อประโยชน์ อืนใด
บริษัท เอ็ม วิชัน จํากัด ( มหาชน )
บริ ษัท ดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และจริ ยธรรมธุรกิจ มีความโปร่ งใสและปฏิบัติต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุก
ภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลียงการกระทําอันอาจนําไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ิ หรื อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทีขัดกัน และเพือสอดคล้ องกับ
นโยบายต่อคอร์ รัป ชัน ดัง นันจึงกํ า หนดนโยบายการรั บ-ให้ ของขวัญ การเลียง หรื อ ประโยชน์ อืนใด เพือสร้ างมาตรฐานที ดี ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพือการเติบโตอย่างยังยืน และสง่างาม
หลักการ
ตามทีบริ ษัท ได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพือพนักงาน ยึด ถื อเป็ น แนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานแล้ วนัน เพือให้ พนักงานมีแนวปฏิบตั ิเรื องการรับ-ให้ ของขวัญ การเลียง หรื อประโยชน์อืนใด ตามทีกําหนดไว้ ในจรรยาบรรณ
ธุรกิจให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจน สอดคล้ องกับนโบบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน จึงได้ จดั ทําแนวปฏิบตั ิฉบับนีขึน โดย
ให้ ถือเป็ นส่วน หนึงของนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
แนวทางปฏิบัติ
1. การให้ ของขวัญ ของทีระลึก หรื อประโยชน์ อืนใด
1.1 การให้ ของขวัญหรื อของทีระลึก ตามประเพณีนิยม สามารถกระทําได้ โดยต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ทีเกียวข้ อง และจารี ต
ประเพณีท้องถิน เช่น สําหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ ในรูปแบบที
ช่วยส่งเสริ มภาพลักษณ์ของบริษัท ดังต่อไปนี
1.1.1 ปฏิทิน ไดอารี
1.1.2 สินค้ าของบริษัท (Company Product)
1.1.3 สินค้ าทีใช้ เป็ นสือประชาสัมพันธ์ของบริษัท (Corporate Logo/Corporate Brand)
1.1.4 สินค้ าโครงการหลวง โครงการในพระราชดํา ริ สินค้ าชุมชนในพืนทีปฏิบตั ิการของบริษัท หรื อสินค้ าเพือการกุศล หรื อ
สาธารณประโยชน์ หรือสินค้ าทีสนับสนุนการพัฒนา อย่างยังยืน

1.2 การให้ ของขวัญ ของทีระลึก ควรดําเนินการให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันเพือไม่ให้ เกิดการเลือกปฏิบตั ิ
1.3 ไม่ให้ ของขวัญ ของทีระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืนใด แก่คู่สมรส บุตร หรื อผู้เกียวข้ องของ เจ้ าหน้ าที รัฐ ลูกค้ า คูค่ ้ า
และบุคคลทีติดต่อด้ วย เนืองจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็ นการรับแทน
1.4 การให้ ของทีระลึก เนืองในโอกาสสําคัญ ทางธุรกิ จ อาทิ วันสถาปนาการจัดตัง การลงนามสัญ ญา ทางธุรกิจ สามารถ
กระทําได้ แต่หากมูลค่าของทีระลึกเกินกว่า 3,000 บาท ต้ องได้ รับการพิจารณา อนุมตั ิจากผู้บริหารสูงสุดของบริ ษัทในกลุม่

*ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรื อวันสําคัญซึงอาจมีการให้ ของขวัญกัน และหมายความรวมถึงโอกาสในการ แสดง
ความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้ อนรับ การแสดงความเสียใจ หรื อการให้ ความช่วยเหลือตามมารยาทที ถือปฏิบตั ิ กันในสังคม
ด้ วย (อ้ างอิงจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้ าหน้ าทีรัฐ พ.ศ. 2544)
2. การเลียงรับรอง
2.1 การใช้ จ่ายสําหรับเลียงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลียงรับรองเป็ นอาหารและเครื องดืม การเลียง รับรองในรูปแบบการ
กีฬา และการใช้ จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิทางธุรกิจ หรื อ เป็ นจารี ตทางการค้ า รวมถึงการให้ ความรู้ ความเข้ าใจทาง
ธุรกิจ สามารถกระทําได้ แต่ต้องเป็ นการ ใช้ จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิงาน หรื อก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3. การจัดกิจกรรม CSR ร่ วมกับหน่ วยงานของรัฐ หรือเจ้ าหน้ าทีรั ฐ
3.1 การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรื อเจ้ าหน้ าทีรัฐ สามารถทําได้ ตามความ เหมาะสม โดยต้ องทําในนาม
บริ ษัท และมีวตั ถุประสงค์สอดคล้ องกับนโยบาย CSR ของบริ ษัท ทังนี ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลทีชัดเจน และดําเนินการ
ผ่านขันตอน ระเบียบ ของ บริ ษัท ทีได้ กําหนดไว้
3.2 การจัดทํากิจกรรม CSR หรื อกิจกรรมใด ๆ ในนามบริ ษัทฯ และบริ ษั ทในกลุ่ม ต้ องยกเว้ นกิจกรรม ทีเกี ยวข้ องกับ การ
สนับสนุนพรรคการเมือง
4. การรับของขวัญ ของทีระลึก หรือประโยชน์ อืนใด
4.1 บุคลากรของบริษัท งดรับของขวัญ ของทีระลึก หรื อประโยชน์อืนใด ในทุกกรณี และมีหน้ าทีแจ้ งให้ บคุ คลภายนอกทราบ
ถึงนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าวอย่างทัวถึง
4.2 กรณีทีมีความจําเป็ นต้ องรับของขวัญ ของทีระลึก หรื อประโยชน์อืนใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ แต่ละสายงานแต่งตัง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพือดําเนินการรวบรวมสิงของดังกล่าว และ ดําเนินการบริ จาคให้ บคุ คลหรื อหน่วยงานภายนอก เพือการกุศลหรื อ
สาธารณประโยชน์ตอ่ ไป เว้ นแต่

4.2.1 กรณีเป็ นของบริ โภคซึงมีวนั หมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้ เป็ นดุลยพินิจของผู้บงั คับบัญชา ส่วนงานทีได้ รับของขวัญ
ในการบริหารจัดการ
4.2.2 กรณีปฏิทิน ไดอารี ทีใช้ เป็ นสือประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็ นของขวัญ ส่วนตัวได้
4.2.3 กรณีเป็ นการรับของขวัญ ของทีระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญา ทางธุรกิจ
สามารถกระทําได้ ทังนี ของขวัญ ของทีระลึก ดังกล่าว จะต้ องเป็ นทรัพย์สิน ของบริ ษัท
5. การรับข้ อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยียมชมกิจการโดยใช้ งบประมาณของคู่ค้า
5.1 การรับข้ อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยียมชมกิจการ โดยใช้ งบประมาณของคูค่ ้ า สามารถกระทําได้ หากเป็ นไป
ตามข้ อตกลงทีระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มีลกั ษณะแฝงการท่องเทียว การรับข้ อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยียมชมกิจการ โดย
ใช้ งบประมาณของคู่ค้า ในกรณีทีไม่ได้ ระบุในข้ อตกลงสัญญา สามารถกระทําได้ หากพิจารณาแล้ วว่าการรับข้ อเสนอ ดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท ทังนี ต้ องได้ รับการ อนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชาและเป็ นไปตามระเบียบของบริ ษัท
5.2 ไม่รับข้ อเสนอเกียวกับการอบรม สัมมนา ทีมีลกั ษณะแฝงท่องเทียว โดยปราศจากเจตนาในการ ถ่ายทอดความรู้อย่าง
แท้ จริง
6. การสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง และค่ าใช้ จ่ายอืนให้ กับเจ้ าหน้ าทีของรั ฐ
6.1 การสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้ จ่ายอืนให้ กบั เจ้ าหน้ าทีของรัฐ สามารถ ดําเนินการได้ ตามความเหมาะสม
ทังนี ต้ องเป็ นไปตามระเบียบของบริษัท
7. การบริจาคและให้ การสนับสนุนกับหน่ วยงานของรัฐ หรือเจ้ าหน้ าทีรัฐ รวมถึงองค์ กรการกุศล
7.1 การบริจาคและให้ การสนับสนุนแก่องค์กรใด ๆ ต้ องดําเนินการภายใต้ เงือนไขดังต่อไปนี
7.1.1 เป็ นองค์กรทีเชือถือได้ และ/หรื อมีการจัดตังอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
7.1.2 การดําเนินการต้ องกระทําในนามบริษัท อย่างโปร่งใส ถูกต้ องตาม กฎหมาย และเป็ นไปตามระเบียบของบริษัท
7.1.3 ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปทีเจ้ าหน้ าทีรัฐหรื อบุคคลใด ๆ ในนามบุคคล เว้ นแต่มีรายละเอียด ระบุในหนังสือขอรับการ
สนับสนุนชัดเจน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็ นลาย ลักษณ์อกั ษร
7.1.4 ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพือให้ มนใจว่
ั าการบริ จาคและ/หรื อการสนับสนุนได้ ถกู นําไป เพือใช้ ประโยชน์ของ
สาธารณะ และ/หรื อตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริ จาคและ/หรื อ การสนับสนุนอย่างแท้ จริ ง

บุคลากรของบริษัท ต้ องทําความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายเรื อง การรับ-ให้ ของขวัญ การเลียง หรือประโยชน์อืนใด หากพบ
ข้ อสงสัยประการใด ให้ ติดต่อหน่วยงาน/บุคคลทีรับผิดชอบ
ตัวอย่ าง
ท่ านจะปฏิบัติอย่ างไรในกรณีเช่ นนี
1. การได้ รับรางวัลจากการจับฉลาก ในงานต่ าง ๆ ทีมีผ้ เู ข้ าร่ วมจํานวนมาก เช่ น งานสัมมนากับ หน่ วยงานภายนอก ท่ าน
สามารถเก็บของรางวัลเป็ นของตนเองได้ หรื อไม่
คําแนะนํา รางวัลทีได้ จากการจับฉลากโดยการสุม่ จากตัวเลือกจํานวนมาก มีวตั ถุประสงค์เพือ หลีกเลียงการเกิดอิทธิพลในการ
ตัดสินใจอยูแ่ ล้ ว ดังนันท่านสามารถรับเป็ นของตัวเองได้ แต่หากรางวัลมีมลู ค่าสูงมากควรปรึ กษาผู้บงั คับบัญชาเพือหาแนวปฏิบตั ิที
เหมาะสมเพือให้ แน่ใจว่าการให้ นนไม่
ั มเี จตนาให้ เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจใด
2. ท่านสามารถรับบัตรเข้ าชมคอนเสิร์ต หรือบัตรเข้ าชมกีฬาจากคูค่ ้ า/ลูกค้ า ได้ หรื อไม่
คําแนะนํา หากเป็ นการให้ โดยเฉพาะเจาะจงแก่บคุ คลใดบุคคลหนึงไม่สามารถรับได้ แต่หากเป็ นการ ให้ ในนามองค์กรต่อองค์กร
สามารถพิจารณารับไว้ ได้ โดยจะต้ องนําบัตรเหล่านันมาบริหาร จัดการอย่างเหมาะสม เช่น การจับฉลาก เป็ นต้ น ทังนี กรณีมลู ค่า
ของบัตรเข้ าชมมีมลู ค่า สูงมากควรปรึกษาผู้บงั คับบัญชาเพือหาแนวปฏิบตั ิทีเหมาะสม เพือให้ แน่ใจว่าการให้ นนั ไม่มีเจตนาให้ เกิด
แรงจูงใจในการตัดสินใจใด ๆ
3. การเลียงรับรองในรูปแบบกีฬาแก่เจ้ าหน้ าทีรัฐ สามารถทําได้ หรือไม่
คําแนะนํา หากเป็ นการเลียงรับรองในรูปแบบการจัดแข่งขันกีฬาทีกระทําอยู่เป็ นประจําหรื อจัดเป็ น ประเพณีต่อเนือง ควรจัดทํา
แผนงานขออนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชา ซึงอาจอยูใ่ นรู ปแบบ แผนงานประจําปี โดยกําหนดกรอบการดําเนินงาน วงเงิน รายละเอียด
ให้ ชัดเจน เพือ ความโปร่งใส ทังนี พึงระมัดระวังและหลีกเลียงการเลียงรับรองในช่วงเจรจาหรื อทําสัญญา ทางธุรกิจทีอาจมีผลต่อ
การตัดสินใจและอาจเป็ นเหตุให้ บคุ คลอืนเข้ าใจผิดได้
4. หากไม่แน่ใจในการตัดสินใจของตน ควรทําเช่นไร
คําแนะนํา ขอให้ ตงคํ
ั าถามกับตนเองดังนี
- การกระทํานันขัดต่อกฎหมายหรื อไม่
หากขัดต่อกฎหมาย ให้ ยตุ ิ
- การกระทํานันขัดต่อธุรกิจขายของบริ ษัทฯ หรือไม่
หากขัดต่อนโยบาย ให้ ยตุ ิ
- การกระทํานันส่งผลเสียต่อผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัทฯ หรือไม่
หากส่งผลเสียให้ ยุติ
- การกระทํานันผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริ ษัทฯ หรือไม่หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ให้ ยตุ ิ
- การกระทํานันจะก่อให้ เกิดแนวปฏิบตั ิทีไม่ดีในอนาคต หรื อไม่หากก่อให้ เกิดแนวปฏิบตั ิทไม่
ี ดี ให้ ยตุ ิ

กรณี ไม่แน่ใจหรื อไม่อาจตัดสินใจได้ ว่าการตัดสิน ใจของตนนันถูกต้ องหรื อไม่ ควรหารื อ ผู้บังคับบัญ ชา หรื อสอบถามได้ ที
หน่วยงานกํากับดูแลกิจการทีดี/หน่วยงานทีเกียวข้ องของบริษัทฯ
5. การจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค่ า สามารถทําได้ หรือไม่
คําแนะนํา การจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้ า ถือเป็ นการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายทีเสนอผลประโยชน์พิเศษให้ กบั ลูกค้ าเป็ นครัง
คราว เพือกระตุ้นให้ ลกู ค้ าเกิดความต้ องการสินค้ าในช่วงเวลานันซึงเป็ นกลไกปกติทางุธรกิจทีสามารถกระทําได้ โดยควรกําหนด
หลักเกณฑ์ทีชัดเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้

