
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท  เอ็ม  วชัิน  จาํกัด  (มหาชน) 

 
นโยบาย 

แนวปฏบิัตติามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แนวปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน 

เรือง การรับ-ให้ของขวัญ การเลียง หรือประโยชน์อืนใด 

บริษัท เอ็ม วิชัน จาํกัด ( มหาชน ) 

 บริษัท ดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัการกํากบัดูแลกิจการทีดี และจริยธรรมธุรกิจ มีความโปร่งใสและปฏิบัติต่อผู้ มีสว่นได้เสียทุก

ภาคสว่นอยา่งเทา่เทียมกนั หลีกเลยีงการกระทําอนัอาจนําไปสูก่ารเลือกปฏิบตัิ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทีขดักนั และเพอืสอดคล้องกบั

นโยบายต่อคอร์รัปชัน ดังนันจึงกําหนดนโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลียง หรือประโยชน์อืนใด เพือสร้างมาตรฐานทีดีในการ

ปฏบิตัิงานอยา่งโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพือการเติบโตอยา่งยงัยนื และสง่างาม 

หลักการ  

ตามทีบริษัท ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพือพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏบิตัิงานแล้วนนั  เพอืให้พนกังานมีแนวปฏิบตัิเรืองการรับ-ให้ของขวญั การเลียง หรือประโยชน์อืนใด  ตามทีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณ

ธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั  ตลอดจน สอดคล้องกบันโบบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนั  จึงได้จดัทําแนวปฏิบตัิฉบบันีขนึ  โดย

ให้ถือเป็นสว่น หนงึของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการทีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุม่บริษัท 

แนวทางปฏิบัติ  

1. การให้ของขวัญ ของทีระลึก หรือประโยชน์อืนใด 

   1.1 การให้ของขวญัหรือของทีระลกึ ตามประเพณีนิยม  สามารถกระทําได้โดยต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย ทีเกียวข้อง และจารีต

ประเพณีท้องถิน เช่น สาํหรับประเทศไทยไมเ่กิน 3,000 บาทตอ่คนตอ่โอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที

ช่วยสง่เสริมภาพลกัษณ์ของบริษัท ดงัต่อไปนี 

    1.1.1  ปฏทิิน  ไดอารี  

    1.1.2  สินค้าของบริษัท   (Company Product)  

     1.1.3  สินค้าทีใช้เป็นสอืประชาสมัพนัธ์ของบริษัท (Corporate Logo/Corporate Brand)  

     1.1.4  สนิค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดําริ สินค้าชุมชนในพืนทีปฏิบตัิการของบริษัท หรือสนิค้าเพือการกุศล หรือ

สาธารณประโยชน์ หรือสนิค้าทีสนบัสนนุการพฒันา อยา่งยงัยืน 

 

 



 

 

 

1.2  การให้ของขวญั ของทีระลกึ ควรดําเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัเพือไมใ่ห้เกิดการเลือกปฏิบตัิ  

1.3  ไมใ่ห้ของขวญั ของทีระลกึ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืนใด แก่คู่สมรส บตุร หรือผู้ เกียวข้องของ เจ้าหน้าที   รัฐ  ลกูค้า  คูค้่า 

และบคุคลทีติดตอ่ด้วย เนืองจากโดยพฤติการณ์ถือวา่เป็นการรับแทน 

1.4  การให้ของทีระลึกเนืองในโอกาสสําคัญทางธุรกิจ อาทิ วนัสถาปนาการจัดตงั การลงนามสญัญา ทางธุรกิจ สามารถ

กระทําได้ แตห่ากมลูคา่ของทีระลกึเกินกวา่ 3,000 บาท ต้องได้รับการพิจารณา อนมุตัิจากผู้บริหารสงูสดุของบริษัทในกลุม่   

*ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวนัสําคญัซึงอาจมีการให้ของขวญักัน และหมายความรวมถึงโอกาสในการ แสดง

ความยินดี การแสดงความขอบคณุ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาททีถือปฏบิตัิ กันในสงัคม

ด้วย   (อ้างอิงจากระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวญัของเจ้าหน้าทีรัฐ พ.ศ. 2544)  

 2. การเลียงรับรอง 

 2.1 การใช้จ่ายสําหรับเลียงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลียงรับรองเป็นอาหารและเครืองดืม  การเลียง รับรองในรูปแบบการ

กีฬา และการใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องโดยตรงกับการปฏิบตัิทางธุรกิจ หรือ เป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทาง

ธุรกิจ สามารถกระทําได้ แต่ต้องเป็นการ ใช้จ่ายอยา่งสมเหตสุมผล และไมส่่งผลกระทบตอ่การตดัสินใจในการปฏิบตัิงาน หรือก่อให้เกิด 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

3. การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีรัฐ  

3.1 การจดักิจกรรม CSR ร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีรัฐ สามารถทําได้ตามความ เหมาะสม โดยต้องทําในนาม

บริษัท และมีวตัถปุระสงค์สอดคล้องกบันโยบาย CSR ของบริษัท  ทงันี ควรมีหลกัเกณฑ์ แผนงาน การวดัผลทีชดัเจน และดําเนินการ

ผา่นขนัตอน ระเบียบ ของ บริษัท  ทไีด้กําหนดไว้ 

 3.2 การจัดทํากิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใด ๆ ในนามบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม  ต้องยกเว้นกิจกรรม ทีเกียวข้องกับการ

สนบัสนนุพรรคการเมือง  

4. การรับของขวัญ ของทีระลึก หรือประโยชน์อืนใด  

4.1  บคุลากรของบริษัท  งดรับของขวญั ของทีระลกึ หรือประโยชน์อืนใด   ในทกุกรณี และมีหน้าทีแจ้งให้บคุคลภายนอกทราบ

ถึงนโยบายงดรับของขวญัดงักลา่วอยา่งทวัถึง 

 4.2  กรณีทีมีความจําเป็นต้องรับของขวญั ของทีระลกึ หรือประโยชน์อืนใด และไม่สามารถสง่คืนได้  ให้แต่ละสายงานแต่งตงั

หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ เพอืดําเนินการรวบรวมสิงของดงักลา่ว และ ดําเนินการบริจาคให้บคุคลหรือหนว่ยงานภายนอก เพือการกุศลหรือ

สาธารณประโยชน์ตอ่ไป   เว้นแต ่



 

 

 

                   4.2.1  กรณีเป็นของบริโภคซึงมีวนัหมดอายนุ้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชา สว่นงานทีได้รับของขวญั

ในการบริหารจดัการ  

           4.2.2  กรณีปฏิทิน ไดอารี ทใีช้เป็นสอืประชาสมัพนัธ์ของบริษัท พนกังานสามารถรับเป็นของขวญั สว่นตวัได้      

           4.2.3  กรณีเป็นการรับของขวญั ของทีระลกึ ในนามองค์กรตอ่องค์กร  เช่น  การลงนามสญัญา ทางธุรกิจ  

สามารถกระทําได้   ทงัน ี ของขวญั ของทีระลกึ ดงักลา่ว  จะต้องเป็นทรัพย์สิน ของบริษัท  

 5. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สมัมนา และเยียมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ ค้า  

5.1  การรับข้อเสนอการประชมุ อบรม สมัมนา และเยียมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคูค้่า สามารถกระทําได้ หากเป็นไป

ตามข้อตกลงทีระบใุนสญัญาแต่ต้องไม่มีลกัษณะแฝงการท่องเทียว การรับข้อเสนอการประชมุ อบรม สมัมนา และเยียมชมกิจการ โดย

ใช้งบประมาณของคู่ค้า ในกรณีทีไม่ได้ระบใุนข้อตกลงสญัญา สามารถกระทําได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอ ดงักลา่วมีความ

เหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท ทงัน ีต้องได้รับการ อนมุตัิจากผู้บงัคบับญัชาและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท  

5.2  ไม่รับข้อเสนอเกียวกับการอบรม สมัมนา ทีมีลกัษณะแฝงท่องเทียว โดยปราศจากเจตนาในการ ถ่ายทอดความรู้อย่าง

แท้จริง  

6. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอืนให้กับเจ้าหน้าทีของรัฐ  

6.1  การสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง และคา่ใช้จ่ายอืนให้กบัเจ้าหน้าทีของรัฐ สามารถ ดําเนินการได้ตามความเหมาะสม 

ทงัน ีต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัท  

7.  การบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีรัฐ รวมถงึองค์กรการกุศล  

7.1  การบริจาคและให้การสนบัสนนุแก่องค์กรใด ๆ ต้องดําเนินการภายใต้เงือนไขดงัตอ่ไปนี 

         7.1.1  เป็นองค์กรทีเชือถือได้ และ/หรือมีการจดัตงัอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 

         7.1.2  การดําเนินการต้องกระทําในนามบริษัท  อยา่งโปร่งใส ถูกต้องตาม กฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 

         7.1.3  ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปทีเจ้าหน้าทีรัฐหรือบคุคลใด ๆ ในนามบคุคล เว้นแต่มีรายละเอียด ระบใุนหนังสือขอรับการ

สนบัสนนุชดัเจน และมีหลกัฐานการรับการสนบัสนนุเป็นลาย ลกัษณ์อกัษร  

         7.1.4  ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพือให้มนัใจว่าการบริจาคและ/หรือการสนบัสนนุได้ถกูนําไป เพือใช้ประโยชน์ของ

สาธารณะ และ/หรือตรงตามวตัถปุระสงค์ของการบริจาคและ/หรือ การสนบัสนนุอยา่งแท้จริง  

 



 

 

 

บคุลากรของบริษัท ต้องทําความเข้าใจและปฏิบติัตามนโยบายเรือง การรับ-ให้ของขวญั การเลยีง หรือประโยชน์อืนใด หากพบ

ข้อสงสยัประการใด ให้ติดตอ่หนว่ยงาน/บคุคลทีรับผิดชอบ                                     

ตัวอย่าง 

ท่านจะปฏิบัติอย่างไรในกรณีเช่นนี 

1. การได้รับรางวัลจากการจับฉลาก ในงานต่าง ๆ ทีมีผู้เข้าร่วมจาํนวนมาก เช่น งานสัมมนากับ หน่วยงานภายนอก ท่าน

สามารถเก็บของรางวัลเป็นของตนเองได้หรือไม่  

คําแนะนํา รางวลัทีได้จากการจับฉลากโดยการสุม่จากตวัเลือกจํานวนมาก มีวตัถุประสงค์เพือ หลีกเลียงการเกิดอิทธิพลในการ

ตดัสินใจอยูแ่ล้ว ดงันนัทา่นสามารถรับเป็นของตวัเองได้แตห่ากรางวลัมีมลูค่าสงูมากควรปรึกษาผู้บงัคบับญัชาเพือหาแนวปฏิบตัิที

เหมาะสมเพอืให้แนใ่จวา่การให้นนัไมม่เีจตนาให้เกิดแรงจูงใจในการตดัสนิใจใด  

2. ทา่นสามารถรับบตัรเข้าชมคอนเสิร์ต หรือบตัรเข้าชมกีฬาจากคูค้่า/ลกูค้า ได้หรือไม ่ 

คาํแนะนํา หากเป็นการให้โดยเฉพาะเจาะจงแก่บคุคลใดบคุคลหนึงไม่สามารถรับได้ แต่หากเป็นการ ให้ในนามองค์กรต่อองค์กร

สามารถพิจารณารับไว้ได้ โดยจะต้องนําบตัรเหลา่นนัมาบริหาร จดัการอย่างเหมาะสม เช่น การจบัฉลาก เป็นต้น ทงันี กรณีมลูค่า

ของบตัรเข้าชมมีมลูค่า สงูมากควรปรึกษาผู้บงัคบับญัชาเพือหาแนวปฏิบตัิทีเหมาะสม เพอืให้แน่ใจวา่การให้นนั ไมม่ีเจตนาให้เกิด

แรงจงูใจในการตดัสนิใจใด ๆ  

3. การเลยีงรับรองในรูปแบบกีฬาแก่เจ้าหน้าทีรัฐ สามารถทําได้หรือไม ่

คําแนะนํา หากเป็นการเลียงรับรองในรูปแบบการจดัแข่งขนักีฬาทีกระทําอยู่เป็นประจําหรือจดัเป็น ประเพณีต่อเนือง ควรจัดทํา

แผนงานขออนมุตัิจากผู้บงัคบับญัชา ซึงอาจอยูใ่นรูปแบบ แผนงานประจําปี โดยกําหนดกรอบการดําเนินงาน วงเงิน รายละเอียด

ให้ชัดเจน เพอื ความโปร่งใส ทงันี พึงระมดัระวงัและหลีกเลยีงการเลียงรับรองในช่วงเจรจาหรือทําสญัญา ทางธุรกิจทีอาจมีผลต่อ

การตดัสนิใจและอาจเป็นเหตใุห้บคุคลอืนเข้าใจผิดได้  

4. หากไมแ่นใ่จในการตดัสนิใจของตน ควรทําเช่นไร 

 คาํแนะนํา ขอให้ตงัคําถามกบัตนเองดงันี 

- การกระทํานนัขดัตอ่กฎหมายหรือไม ่

หากขดัตอ่กฎหมาย ให้ยติุ  

- การกระทํานนัขดัตอ่ธุรกิจขายของบริษัทฯ หรือไม ่

หากขดัตอ่นโยบาย ให้ยตุิ 

- การกระทํานนัสง่ผลเสยีต่อผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ หรือไม่ 

หากสง่ผลเสยีให้ ยตุิ 

- การกระทํานนัผลเสียตอ่ภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ หรือไมห่ากสง่ผลเสยีต่อภาพลกัษณ์ ให้ยตุิ 

- การกระทํานนัจะก่อให้เกิดแนวปฏิบติัทีไมด่ีในอนาคต หรือไมห่ากก่อให้เกิดแนวปฏิบตัิทไีมด่ี ให้ยตุิ 



 

 

 

 

กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตดัสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนนันถูกต้องหรือไม่ ควรหารือ ผู้ บังคับบัญชา หรือสอบถามได้ที

หนว่ยงานกํากบัดแูลกิจการทีดี/หน่วยงานทีเกียวข้องของบริษัทฯ 

5. การจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค่า สามารถทาํได้หรือไม่ 

คําแนะนํา การจดักิจกรรมขอบคณุลกูค้า ถือเป็นการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายทีเสนอผลประโยชน์พิเศษให้กบัลกูค้าเป็นครัง

คราว เพือกระตุ้นให้ลกูค้าเกิดความต้องการสินค้าในช่วงเวลานนัซึงเป็นกลไกปกติทางุธรกิจทีสามารถกระทําได้ โดยควรกําหนด

หลกัเกณฑ์ทีชดัเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

 


