นโยบายและแนวปฏิบตั ิ การให้/รับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

สารบัญ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เรื่อง
วัตถุประสงค์
แนวปฏิบตั ิ
ขัน้ ตอนและวิธกี ารปฏิบตั ิ
การฝึกอบรม
นโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
การทบทวน
ภาคผนวก
7.1
A-CMP-01 ตารางแสดงผูม้ อี ํานาจอนุ มตั กิ ารเบิกจ่ายเงิน
ค่าของขวัญ / ค่าเลีย้ งรับรอง / จ่ายเงินสนับสนุ น / เงินบริจาคเพือ่
การกุศล
7.2
F-CMP-01 แบบฟอร์มรายงานการให้-รับ ค่าของขวัญ /
ค่าเลีย้ งรับรอง / จ่ายเงินสนับสนุน / เงินบริจาคเพือ่ การกุศล
7.3
A-CMP-02 กระบวนการพิจารณาจ่ายเงินค่าของขวัญ หรือ
เลีย้ งรับรอง
7.4
A-CMP-03 กระบวนการพิจารณาจ่ายเงินสนับสนุน / เงิน
บริจาคเพือ่ การกุศล
7.5
A-CMP-04 กระบวนการรับเงิน

หน้ า
3
3
3
5
6
6
7
7

8
9
10
11

1.

วัตถุประสงค์
นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารให้/รับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง จัดทําขึน้ เพื่อสนับสนุ นนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รปั ชันให้เกิดผลสําเร็จ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาดและสร้างธุรกิจทีย่ งยื
ั่ น
ให้กบั บริษทั ฯ โดยมุ่งมันที
่ ่จะนํ าแนวปฏิบตั นิ ้ีมาใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงาน ตลอดจนเคร่งครัดต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย มีความโปร่งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมายและข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้องใน
ทุกประเทศทีเ่ ข้าไปลงทุน

2.

แนวปฏิ บตั ิ
บุ คลากรควรหลีกเลี่ยงการให้/รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์ อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก
โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ โดยพิจารณาแนวปฏิบตั ิ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1) การให้/รับเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์อนั เหมาะสมและมิได้มเี จตนารมณ์ในการแสวงหาประโยชน์หรือเพือ่ ให้
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของผูร้ บั โดยไม่เหมาะสม
2) การให้/รับต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายในแต่ละประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจอยู่
3) การให/รับต้องไม่ขดั ต่อนโยบายและกฎระเบียบของบริษทั ฯ
4) การให้/รับต้องไม่ขดั ต่อนโยบายของบริษทั ผูใ้ ห้/รับ
5) การให้/รับต้องมีราคาสมเหตุสมผล เหมาะสมต่อสถานการณ์

3.

ขัน้ ตอนและวิ ธีการปฏิ บตั ิ
3.1

การให้/รับของขวัญ และการดูแลต้อนรับ

1) ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ 5 ประการ
2) ห้ามมิให้บุคลากรให้ของขวัญแก่ญาติของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ แม้วา่ ผูม้ อบจะระบุให้เป็ นการส่วนตัวก็ตาม เว้น
แต่เป็ นสิง่ ทีอ่ าจยอมรับได้ตามกฎหมายหรือตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบตั หิ น้าที่
3) บุคลากรควรแจ้งให้คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จดั หาสินค้าบริการ ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้รบั เหมา และผู้รบั เหมาช่วง
ทราบถึงแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ
4) บุคลากรต้องทําบันทึกแจ้งผู้บงั คับบัญชาทราบ ในกรณี ท่ีสมาชิกในครอบครัวได้รบั ของขวัญจากคู่ค้า
ลูกค้า และคู่แข่งของบริษทั ฯ
5) มูลค่าของขวัญทีใ่ ห้หรือรับต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายในแต่ละประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจอยู่ และต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาก่ อนผู้มีอํานาจอนุ มัติการเบิกจ่ายแสดงไว้ในภาคผนวก 7.1 โดยมี
กระบวนการพิจารณาตามทีแ่ สดงไว้ในภาคผนวก 7.3 และภาคผนวก 7.5

3.2

การเลี้ยงรับรอง
1) ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ 5 ประการ
2) การเลีย้ งรับรองสามารถทําได้หากเป็ นประเพณีนิยมทางการค้า
3) ห้ามบุ คลากรจัดเลี้ยงรับรองหรือเข้าร่วมในการเลี้ยงรับรองที่อยู่ในระหว่างการเสนอซื้อขายสินค้าใน
ปั จจุบนั หรืออาจมีขน้ึ ในอนาคต หรืออยูร่ ะหว่างการจัดประกวดราคาหรือประมูล หรือมีโอกาสในการเข้าทํา
ธุรกิจร่วมกับองค์กรของผูร้ บั
4) บุคลากรต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาก่อนจัดเลีย้ งรับรองหรือเข้าร่วมในการเลีย้ งรับรอง ผูม้ ี
อํ านาจอนุ มัติการเบิกจ่ ายแสดงไว้ในภาคผนวก 7.1 โดยมีกระบวนการพิจารณาตามที่ แสดงไว้ใน
ภาคผนวก 7.3 และภาคผนวก 7.5
5) ห้ามบุคลากรเลีย้ งรับรองแก่ญาติของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ แม้ว่าผูม้ อบจะระบุให้เป็ นการส่วนตัวก็ตาม เว้นแต่
เป็ นสิง่ ทีอ่ าจยอมรับได้ตามกฎหมายหรือตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบตั หิ น้าที่

3.3

การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก
1) ห้ามการจ่ายเงินเพื่ออํานวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายเงินทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าการ
จ่ายเงินนัน้ จะเป็ นการจ่ายตามประเพณีนิยมหรือเป็ นการจ่ายผ่านบุคคลอื่นโดยเฉพาะการจ่ายเงินเพื่อ
อํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
2) บุคลากรควรแจ้งให้ค่คู า้ ทางธุรกิจ ผูจ้ ดั หาสินค้าบริการ ตัวแทน ทีป่ รึกษา ผูร้ บั เหมา และผูร้ บั เหมาช่วง
ทราบถึงแนวปฏิบตั กิ ารจ่ายค่าอํานวยความสะดวก
3) หลีกเลีย่ งหรือปิ ดโอกาสทีจ่ ะทําให้ตอ้ งตกอยูใ่ นสถานการณ์การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก
4) อบรมและเผยแพร่ความรู้ในเชิงปฏิบตั ิการให้แก่บุคลากรที่อาจเกี่ยวข้องหรือตกอยู่ในสถานการณ์ ท่ี
จะต้องจ่ายค่าอํานวยความสะดวกเพือ่ ให้บุคลากรสามารถรับมือในสถานการณ์ดงั กล่าวได้
5) บุคลากรแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบเกีย่ วกับการถูกเรียกร้องค่าอํานวยความสะดวกเพือ่ ร่วมกันหาทางออก

3.4

การเดิ นทางและการดูแลต้อนรับ
1) ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ 5 ประการ
2) ทําบันทึกโดยระบุวตั ถุประสงค์ ระยะเวลา รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณและรายชื่อผูเ้ ดินทางเพื่อขอ
อนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชา
3) เก็บรักษาหลักฐานเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทางและการดูแลต้อนรับเพือ่ การตรวจสอบ
4) การชําระค่าใช้จ่ายและการเบิกคืนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการดูแลต้อนรับต้องเป็ นค่าใช้จ่ายตามจริง
และได้รบั อนุ มตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชาล่วงหน้าเท่านัน้ ผูม้ อี ํานาจอนุ มตั กิ ารเบิกจ่ายแสดงไว้ในภาคผนวก 7.1

3.5

การบริ จาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุน

1) ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ 5 ประการ
2) ต้องเป็ นการบริจาคหรือการสนับสนุ นให้แก่องค์กรที่ได้จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย ที่ไม่ใช่บุคคล
ธรรมดา
3) การบริจาคหรือการสนับสนุนนัน้ ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทน
4) ทําบันทึกระบุชอ่ื ผูร้ บั บริจาคหรือผูร้ บั การสนันสนุ นวัตถุประสงค์ในการบริจาคหรือการสนับสนุ นเพือ่ ขออนุ มตั ิ
จากผูบ้ งั คับบัญชาตามทีแ่ สดงไว้ในภาคผนวก 7.1 โดยมีกระบวนการพิจารณาตามทีแ่ สดงไว้ในภาคผนวก
7.4 และภาคผนวก 7.5
้
กจ่ายทีร่ ดั กุมเพือ่ มันใจว่
่ าไม่ถกู ใช้ในการทุจริตคอร์รปั ชัน
5) มีเอกสารยืนยันขันตอนการเบิ
6) เก็บรักษารายการบันทึกทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริจาคหรือการสนับสนุ นเพือ่ การตรวจสอบ
7) เปิ ดเผยรายชือ่ ผูร้ บั บริจาคต่อสาธารณะ
4.

การฝึ กอบรม
บริษัทฯ จัดให้มกี ารฝึ กอบรมโดยมีเนื้อหาเชิงปฏิบตั กิ ารที่สามารถนํ าไปปรับใช้ในสถานการณ์ ท่อี าจเกิดขึ้น
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารพนักงาน และบุคลากรได้เข้าใจถึงแนวปฏิบตั ใิ นการหลีกเลี่ยงการให้ รับของขวัญ
และการเลีย้ งรับรองหรือผลประโยชน์อ่นื ใด

5.

นโยบายที่เกี่ยวข้อง
1) นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
2) นโยบายและแนวปฏิบตั ิตามประกาศเรื่องขอความร่วมมือด้านการรับและมอบของขวัญ ของที่ระลึกใน
เทศกาลปี ใหม่ และในทุกโอกาส

6.

การทบทวนแนวปฏิ บตั ิ
ฝ่ ายงานบริหารจะทบทวนแนวปฏิบตั ฉิ บับนี้อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

7.

ภาคผนวก
7.1 A-CMP-01 ตารางแสดงผู้มี อํานาจอนุ ม ตั ิ การเบิ ก จ่ ายเงิ น ค่ า ของขวัญ / ค่ า เลี้ย งรับรอง / จ่ายเงิ น
สนับสนุน / เงิ นบริจาคเพื่อการกุศล
ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ

ลําดับที่

เรือ่ ง

ผูจ้ ดั การ
โครงการ

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ปฏิ บตั ิ การ

1

การเบิกค่าใช้จา่ ยค่าของขวัญ หรือค่าเลีย้ งรับรองต่อครัง้ (จ่ายภายนอก)

1.1

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

1.2

วงเงิน 5,001 – 10,000 บาท

1.3

วงเงินเกิน 10,000 บาท

2

การจ่ายเงิ นสนับสนุน หรือบริ จาคเพื่อการกุศลต่อครัง้

2.1

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

2.2

วงเงิน 5,001 – 10,000 บาท

2.3

วงเงินเกิน 10,000 บาท

กรรมการ
ผูจ้ ดั การ









หมายเหตุ

7.2 F-CMP-01 แบบฟอร์มรายงานการให้-รับ ค่าของขวัญ / ค่าเลีย้ งรับรอง / จ่ายเงิ นสนับสนุน / เงิ น
บริ จาคเพื่อการกุศล
แบบรายงานการให้-รับ ค่าของขวัญ / ค่าเลี้ยงรับรอง / จ่ายเงิ นสนับสนุน / เงิ นบริ จาคเพื่อการกุศล
ชือ่ -สกุล ผูเ้ ขียน ........................................................................ วันทีเ่ ขียน ....................................................
ตําแหน่ง ................................................................. หน่วยงาน ......................................................................
ชือ่ ผูใ้ ห้ / รับ
ที่

วัตถุประสงค์

มูลค่า (บาท)

วันทีใ่ ห้ / รับ

ชือ่ หน่วยงาน
1
2
3
ลงนาม .............................................. ผูร้ ายงาน
(...................................................)

ลงนาม ................................................. ผูบ้ งั คับบัญชา
( ...................................................)

ตําแหน่ง ......................................................

ตําแหน่ง .............................................................

ฝ่ าย ..............................................................

ฝ่ าย .....................................................................

วันที่ ............ / ............................../ ..............

วันที่ ............... / ................................/ ...............

หมายเหตุ : กรุณาเก็บสําเนาแบบรายงานไว้ทฝี ่ ่ ายต้นสังกัด และแนบต้นฉบับไปพร้อมกับหลักฐานประกอบการจ่ายที ่
นําส่งฝ่ ายการเงิน-บัญชี

ขัน้ ตอน

7.3 A-CMP-02 กระบวนการพิ จารณาจ่ายเงิ นค่าของขวัญ หรือเลีย้ งรับรอง
ฝ่ ายต่างๆ ในบริ ษทั ฯ
ฝ่ ายการเงิ น / ฝ่ ายบัญชี
เริ่มต้ น

เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูล / เอกสาร / เชิญ
ร่ วมงานจากหน่วยงานภายนอก และ
ตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนการพิจารณาจ่ ายเงินค่ าของขวัญ หรื อเลีย้ งรับรอง

No

สอดคล้องกับนโยบายต่อต้าน
การคอร์ รัปชัน่ หรื อไม่
Yes

ตั้งเรื่ องขออนุมตั ิ / เขียนแบบรายงาน
การให้/รับของขวัญ เลี้ยงรับรอง

อนุมตั ิหรื อไม่
(ตามอํานาจดําเนินการ)
No
Yes

รับทราบและสิ้นสุ ด

จัดทําใบอนุมตั ิจ่ายเงินและ
เอกสารหลักฐาน

ตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบการจ่าย
จ่ายเงิน/ขอเอกสารหลักฐานการ
รับเงิน/รายการบันทึกบัญชี
จัดเก็บหลักฐานบันทึกบัญชี
จบ

ขัน้ ตอน

7.4 A-CMP-03 กระบวนการพิ จารณาจ่ายเงิ นสนับสนุน / เงิ นบริ จาคเพื่อการกุศล
หน่ วยงานภายนอกอื่น ๆ
ฝ่ ายต่าง ๆ ในบริ ษทั ฯ
ฝ่ ายการเงิ น / ฝ่ ายบัญชี
เริ่มต้ น

ขั้นตอนการตั้งเรื่ องเสนอขออนุมตั จิ ่ ายเงินสนับสนุนกิจกรรมต่ าง ๆ ของหน่ วยงานอื่นๆ / การขอเงินบริจาคเพื่อการกุศล

ให้ขอ้ มูล-เอกสาร เพื่อขอรับเงิน
สนับสนุน/ช่วยเหลือ/บริ จาค

รับทราบ/ขอรายละเอียด
เอกสารเพิม่ เติม
Yes

สอดคล้องกับนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชัน่ หรื อไม่
No

รับทราบผลการปฏิเสธ

แจ้งผลการพิจารณาของบริ ษทั ฯ
No

จบ

เป็ นธรรมเนี ยมธุรกิจ
หรื อไม่
Yes

ตั้งเรื่ องขออนุมตั ิ / เขียนแบบรายงาน
จ่ายเงินสนับสนุน / เงินบริ จาคเพื่อการกุศล
Yes

อนุมตั ิหรื อไม่
(ตามอํานาจดําเนินการ)
No

แจ้งผลการพิจารณาของบริ ษทั ฯ

จัดทําใบขออนุมตั ิจ่ายเงินตามระบบของบริ ษทั

ตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบการจ่าย

ผูม้ ีอาํ นาจลงนามอนุมตั ิ
จัดทํา/จัดส่ งใบอนุมตั ิจ่ายเงินและเอกสาร
หลักฐานให้ฝ่ายการเงิน/บัญชี

จ่ายเงิน/ขอเอกสารหลักฐานการรับเงิน/
รายการบันทึกบัญชี
จัดเก็บหลักฐานบันทึกบัญชี
จบ

ขัน้ ตอน

7.5 A-CMP-04 กระบวนการรับเงิ น
บุคคล / หน่ วยงานภายนอกอื่น ๆ

ฝ่ ายการเงิ น / ฝ่ ายบัญชี

เริ่มต้ น
แสดงความประสงค์จะชําระเงินให้แก่
บริ ษทั ฯ

สอบถามวัตถุประสงค์ของการชําระเงิน

No

เป็ นปกติของธุ รกิจบริ ษทั ฯ
หรื อไม่
Yes

รับใบเสร็จ และ/หรื อใบกํากับภาษี

รับเงิน ออกใบเสร็ จและ/หรื อใบกํากับภาษี

จบ

ขั้นตอนการรับเงิน

Yes

สอดคล้องกับนโยบายหรื อไม่
No

รับทราบผลการปฏิเสธ

แจ้งปฏิเสธการรับเงินและรายงานผูบ้ งั คับบัญชา

จบ

ผูบ้ ริ หารนําเรื่ องเข้าที่ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ป้องกัน

จบ

รับใบเสร็จ และ/หรื อใบกํากับภาษี

รับเงิน ออกใบเสร็ จและ/หรื อใบกํากับภาษี

จบ

บันทึกรายการบัญชีจดั เก็บหลักฐานการ
บันทึกบัญชี
จบ

