นโยบายการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการบริจาค

นโยบำย กำรให้ หรื อรับของขวัญ กำรเลี ้ยงรับรอง และกำรบริ จำค

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ บู ริหำร และพนักงำนของบริ ษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหำชน) มีควำมเข้ ำใจ
เกี่ยวกับนโยบำย ในกำรที่จะให้ หรื อรับของขวัญ กำรเลี ้ยงรับรอง ตลอดทังกำรบริ
้
จำคต่ำงๆ รวมทังได้
้
เข้ ำใจขอบเขต หลักเกณฑ์ตำ่ งๆเพื่อนำไปปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ อง เหมำะสม ในกำรเบิกจ่ำยค่ำของขวัญ กำร
เลี ้ยงรับรอง และกำรร่วมกิจกรรมสันทนำกำร รวมทังกำรบริ
้
จำคเงินและสิ่งของต่ำงๆ

ขอบเขต
นโยบำยนี ้ครอบคลุมถึงกำรให้ หรื อรับของขวัญ กำรเลี ้ยงรับรอง และกำรร่วมกิจกรรมสันทนำกำร
ต่ำงๆ รวมทังกำรบริ
้
จำคเงินและสิ่งของกับผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกรูปแบบ ไม่วำ่ จะเกี่ยวข้ องกับธุรกิจต่ำงๆของ
บริษัท หรื อเพื่อกำรกุศล หรื ออื่นใดที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้

คำนิยำม
ของขวัญ

หมำยถึง
สิ่งของใดๆที่ให้ กนั ในโอกำสต่ำงๆตำมธรรมเนียม ประเพณี หรื อ
วัฒนธรรม ที่ให้ กนั ตำมมำรยำทที่ปฏิบตั ิกนั ในสังคมที่มีมลู ค่ำทำงกำรเงิน หรื อ
สิ่งที่ใช้ แทนเงินสด สิ่งที่ใช้ แลกเปลี่ยนสินค้ ำหรื อบริกำรต่ำงๆได้

กำรเลี ้ยงรับรอง หมำยถึง
กำรเลี ้ยงอำหำร เครื่ องดื่ม หรื อกำรบริ กำรใดๆ ไม่วำ่ จะเป็ น
กำรแสดง กำรกีฬำ หรื อกิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆด้ วย
กำรบริจำค

หมำยถึง
กำรให้ เงินหรื อสิ่งของในรูปแบบใดๆก็ตำมกับบุคคล องค์กรของ
รัฐ นิติบคุ คล องค์กรต่ำงๆ ไม่วำ่ จะเป็ นองค์กรเอกชน รัฐวิสำหกิจ หรื อมูลนิธิ
ต่ำงๆ

ผู้บริหำร

หมำยถึง ผู้ที่มีตำแหน่งงำนในระดับจัดกำรตังแต่
้ ผ้ อู ำนวยกำรฝ่ ำยขึ ้นไป

พนักงำน

หมำยถึง บุคคลหรื อลูกจ้ ำงที่บริษัทจ้ ำงให้ ทำงำนกับบริษัท อันประกอบด้ วย
พนักงำน เดือน รำยวัน หรื อพนักงำนชัว่ ครำวที่มีกำหนดกำรจ้ ำงและ
สิ ้นสุดกำรจ้ ำงที่แน่นอน
บริ ษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหำชน)

2

นโยบำย กำรให้ หรื อรับของขวัญ กำรเลี ้ยงรับรอง และกำรบริ จำค

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง หมำยถึง ผู้ที่มีพนั ธะกิจกับบริ ษัทไม่วำ่ จะเป็ น คูค่ ้ ำ ลูกค้ ำ ผู้ให้ บริกำรต่ำงๆเป็ นต้ น

ผู้ท่ ตี ้ องปฏิบัตติ ำมนโยบำย
ผู้บริหำร พนักงำน และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั งิ ำนให้ บริ ษัทฯ ไม่วำ่ จะเรี ยกชื่อว่ำอย่ำงไร
ก็ตำม เช่น พนักงำนชัว่ ครำว ผู้รับเหมำค่ำแรง ผู้รับเหมำช่วง ตลอดทังบุ
้ คคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องทังใน
้
รูปแบบบุคคลธรรมดำ หรื อองค์กรก็ตำม

ผู้กำกับดูแลนโยบำย
นโยบำยนี ้ให้ อำนำจคณะทำงำนต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ และตรวจสอบภำยใน เป็ นผู้ตดิ ตำมและ
ประเมินผล และให้ ทบทวนทุกๆ 2 ปี โดยรำยงำนต่อกรรมกำรผู้จดั กำร

หลักทั่วไป
1. ผู้บริหำร พนักงำน ต้ องหลีกเลี่ยงที่จะให้ หรื อรับของขวัญ และกำรเลี ้ยงรับรองจำกลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ
ผู้รับเหมำ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องทำงธุรกิจ
2. ในกรณีที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ ผู้บริหำร พนักงำน จะต้ องปฏิบตั ิตำมนโยบำยของบริษัท เรื่ อง
กำรให้ หรื อรับของขวัญ กำรเลี ้ยงรับรอง และกำรบริจำค โดยกำรให้ หรื อรับนันต้
้ องไม่ฝ่ำฝื น
กฎหมำย เข้ ำข่ำยติดสินบน หรื อสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง
3. กำรบริจำค ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้ องเป็ นกำรบริจำคให้ กบั บุคคล หน่วยงำน องค์กรที่ถกู ต้ อง
ตำมกฎหมำย
4. ห้ ำมเรี ยกร้ อง หรื อกระทำกำรใดๆที่ส่อไปในทำงที่จะทำให้ ลกู ค้ ำ คูค่ ้ ำ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ ำใจว่ำ
จะต้ องให้ ของขวัญทุกรูปแบบ
5. ห้ ำมรับ หรื อให้ ของขวัญกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง ไม่วำ่ จะเป็ นลูกค้ ำ คูค่ ้ ำหรื อผู้อื่นใด ในรูปแบบของเงิน
สด หรื อสิ่งอื่นที่สำมำรถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ ทกุ กรณี
6. กำรให้ หรื อรับของขวัญ
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- กรณีรับ ให้ นำส่งส่วนกลำง ฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์/ธุรกำร จำกนันผู
้ ้ จดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกร
มนุษย์/ธุรกำรหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมำยรวบรวมของขวัญที่ได้ รับมำ เสนอกรรมกำรบริหำรผู้
กำกับดูแล เพื่อบริจำคเป็ นกำรกุศลตำมควำมเหมำะสม กรณีที่เป็ นของเน่ำเสียได้ ง่ำย เช่น
อำหำร ขนม หรื อของสด ให้ สง่ คืนฝ่ ำยนันๆเพื
้ ่อแจกจ่ำยภำยในหน่วยงำน
- กรณีให้ ต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิกำรให้ จำกผู้จดั กำรฝ่ ำย หำกมีมลู ค่ำเกิน 5,000 บำท (ห้ ำพัน
บำท) ต้ องได้ รับกำรอนุมตั จิ ำกกรรมกำรบริหำรที่กำกับดูแล และต้ องปฏิบตั ติ ำมขันตอนกำร
้
จัดซื ้อหรื อกำรเบิกเงินของบริ ษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด

กำรเลีย้ งรับรอง
1. กรณีที่ต้องรับหรื อต้ องเลี ้ยงรับรอง ผู้ที่รับเลี ้ยงหรื อผู้ที่เป็ นตัวแทนในกำรเลี ้ยงห้ ำมรับหรื อเลี ้ยง
หำกเข้ ำประเด็นนี ้
ก. ขัดกับระเบียบข้ อบังคับหรื อคำสัง่ หรื อนโยบำยของบริ ษัทฯ หรื อขัดกับกฎหมำยทุกกรณี
ข. เข้ ำข่ำยกำรทุจริ ตหรื อติดสินบน (สร้ ำงอิทธิพลในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ)
ค. หรูหรำหรื อสิ ้นเปลือง หรื อสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง ก่อให้ เกิดควำมเสื่อมเสียชื่อเสียง
ของบริษัทฯ
ง. เข้ ำข่ำยลำมก อนำจำร
จ. ในกำรดังกล่ำว ตัวแทนของผู้เลี ้ยงและผู้รับเลี ้ยงจะต้ องอยู่ร่วมจนจบในกำรเลี ้ยงนันๆ
้
2. กำรรับเลี ้ยงหรื อเลี ้ยงรับรองนันตั
้ วแทนต้ องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำผู้จดั กำรส่วนขึ ้นไป
3. กำรเลี ้ยงที่มีมลู ค่ำเกิน 5,000 บำท (ห้ ำพันบำท) จะต้ องได้ รับกำรอนุมตั จิ ำกกรรมกำรบริหำรที่
กำกับสำยงำนอยูท่ กุ ครัง้

กำรบริจำค
กำรบริจำคต้ องบริจำคในนำมของบริษัทฯเท่ำนัน้ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลหรื อกำร
บริจำคเพื่อสังคม ห้ ำมบริจำคให้ บคุ คล นิติบคุ คล องค์กร หรื อหน่วยงำนใดๆดังนี ้
ก. เป็ นกำรสนับสนุนกำรเมือง พรรคกำรเมือง หรื อกิจกรรมแอบแฝงทำงกำรเมือง
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ข. บุคคล นิติบคุ คล องค์กร หรื อหน่วยงำนที่ไม่ถกู ต้ องตำมกฎหมำย
ค. มีเจตนำไม่สจุ ริตเพื่อหวังผลใดๆ แม้ วำ่ จะเป็ นผลทำงธุรกิจของบริษัทฯก็ตำม
ง. ผู้ที่จะเป็ นตัวแทนในกำรบริจำคได้ ต้องมีตำแหน่งผู้จดั กำรขึ ้นไป หำกกรณีต้องบริจำคเงินหรื อ
สิ่งของที่มีมลู ค่ำเกิน 5,000 บำท (ห้ ำพันบำท) ขึ ้นไป ต้ องได้ รับอนุมตั จิ ำกกรรมกำรบริหำรที่
กำกับดูแลสำยงำนเสมอ
จ. กำรเบิกเงินหรื อจัดซื ้อสิ่งของต้ องปฏิบตั ิตำมระเบียบของบริษัทฯอย่ำงเคร่งครัด

ขัน้ ตอนกำรให้ ของขวัญ กำรเลีย้ งรับรอง และกำรบริจำค
พนักงำนผู้รับมอบอำนำจทำ
หนังสือขออนุมตั ิ

การให้ของขวัญ -มูลค่ำไม่เกิน 5,000 บำท ต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำก
ผู้จดั กำรฝ่ ำย
-มูลค่ำ 5,000 บำทขึ ้นไปต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำก
กรรมกำรฝ่ ำย
การเลีย้ งรับรอง -มูลค่ำเกิน 5,000 บำท ต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำก
กรรมกำรฝ่ ำย
** ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตำมอำนำจอนุมตั ิของบริษัท

ไม่อนุมตั ิ
ผจก.ฝ่ ำย/กรรมกำรฝ่ ำย

อนุมตั ิ

ปฏิบตั ติ ำมขันตอนของระเบี
้
ยบกำร
ปฏิบตั งิ ำน
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ขัน้ ตอนกำรรับของขวัญ กำรรับเลีย้ งรับรอง
ผู้ให้ ของขวัญ / ให้ กำรเลี ้ยงรับรอง
ได้ แก่ ลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ ผู้ขำยสินค้ ำ/ผู้ให้ บริ กำร

มอบของขวัญ ของกำนัลและ
กำรเลี ้ยงรับรองให้ กบั พนักงำน

แจ้ งให้ ผ้ จู ดั กำรฝ่ ำย/
กรรมกำรบริ หำรที่กำกับดูแล
รับทรำบ

ของขวัญ

นำส่งส่วนกลำง ฝ่ ำยทรัพยำกร
มนุษย์/ธุรกำร เพื่อขึ ้นทะเบียน
ของขวัญ โดยพิจำรณำดังนี ้

เลี ้ยงรับรอง

แจ้ งผู้จดั กำรฝ่ ำย/กรรมกำรบริ หำร
ที่กำกับดูแลสำยงำน เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิ

กรณี เป็ นของเน่ำเสียได้ ง่ำย
เช่น อำหำร ขนม ของสด ให้
ส่งคืนให้ กบั ฝ่ ำยนันๆเพื
้ ่อ
แจกจ่ำยภำยในหน่วยงำน
กรณี เป็ นของที่ไม่เน่ำเสียให้
เก็บไว้ ที่ส่วนกลำง เพื่อนำไป
บริ จำคให้ องค์กรต่ำงๆต่อไป
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นโยบำยฉบับนี ้ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกำศเป็ นต้ นไป
ประกำศ ณ วันที่ 8 เมษำยน 2559

(นำยชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)
ประธำนกรรมกำร
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