บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรให้ และรับของขวัญ กำรต้ อนรับ และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่เกีย่ วข้ อง

เลขทีอ่ ้ ำงอิง # FA006

ผู้จัดทำเอกสำร: ฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี
จัดทำโดย: ฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี
วันที:่ 1 พฤศจิกำยน 2559

Revision Control
แก้ไขครั้งที่
V1.0

วันที่
1 พฤศจิกายน 2559

รำยละเอียดกำรเปลีย่ นแปลง
ฉบับแรก

ตรวจทำนโดย
นายสถาพร
อมรวรพักตร์
(CFO)

อนุมัตโิ ดย
นายลี เช เชง
เอเดรี ยน
(CEO)

นโยบำยกำรให้ และรับของขวัญ กำรต้ อนรับ และค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
หัวข้ อ
1. วัตถุประสงค์

เนื้อหำ
1.1 นโยบายนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมสาหรับการให้ รับหรื อเรี ยก
รับของขวัญ, การต้อนรับ, การเลี้ยงรับรอง, การให้ความช่วยเหลือสนับสนุ นทางการเมือง,
การช่วยเหลือหรื อบริ จาคเพื่อการกุศล, เงินสนับสนุน, ค่าอานวยความสะดวก หรื อค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ ในการทาธุรกิจตามปกติ

2. คานิยาม

2.1 ของขวัญ คือสิ่ งของที่ให้กนั ด้วยความสมัครใจ เพื่อเป็ นการแสดงความชื่นชอบต่อบุคคลหนึ่ง
หรื อให้กนั ในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียมประเพณี โดยผูใ้ ห้ไม่ได้คาดหวังสิ่ งใดตอบแทน
ของขวัญอาจอยูใ่ นรู ปของเงินสดหรื อสิ่ งของที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด
2.2 การต้อนรับหรื อการเลี้ยงรับรอง คือการเลี้ยงอาหารหรื อเครื่ องดื่ม หรื อค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป
เพื่อให้ความบันเทิงแก่คคู่ า้ หรื อลูกค้า ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าตัว๋ หรื อบัตรเข้าชมการแสดงหรื อ
การแข่งขันกีฬา การเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าสูง เช่น ค่าบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬาใหญ่ๆ ถือว่า
เป็ นการจ่ายเงินรับรองอย่างไม่เหมาะสม
2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง คือการช่วยเหลือหรื อบริ จาคทั้งในรู ปตัวเงินหรื อไม่เป็ นตัวเงินเพื่อ
เหตุผลทางการเมือง ความช่วยเหลือในรู ปแบบที่เป็ นตัวเงินนั้นรวมเงินให้กยู้ มื ด้วย ส่วนการ
ช่วยเหลือที่ไม่เป็ นตัวเงินนั้นคลอบคลุมถึงการให้ทรัพย์สิน, การให้บริ การ, การโฆษณาหรื อ
จัดกิจกรรมต่างๆ, การช่วยซื้อตัว๋ เข้าชมงาน, การช่วยหาทุนสนับสนุนพรรคการเมือง, หรื อ
การให้ความช่วยเหลือองค์กรที่ทางานวิจยั ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง ความ
ช่วยเหลือลักษณะนี้ยงั รวมถึงการที่บริ ษทั ส่งพนักงานของตนไปเข้าร่ วมกิจกรรมรณรงค์
ทางการการเมืองด้วย
2.4 การช่วยเหลือหรื อบริ จาคเพื่อการกุศล คือ เงินให้เปล่าที่ผใู ้ ห้สามารถใช้เป็ นช่องทางในการติด
สิ นบนหรื อหลบเลี่ยงไม่ให้ดูวา่ เป็ นเงินติดสิ นบน
2.5 การสนับสนุน คือ การจ่ายเงินเพือ่ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ซึ่งโดยมากมักจะเป็ นการจ่ายเงินไป
เพื่อบริ หารชื่อเสี ยงและแบรนด์ของบริ ษทั การจ่ายเงินลักษณะนี้สามารถใช้เป็ นช่องทางใน
การทาทุจริ ตได้
2.6 ค่าอานวยความสะดวก คือการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เร่ งดาเนินการในการ
จัดทาเอกสารให้แล้วเสร็ จโดยเร็ วกว่าปกติ โดยปกติมกั จะเป็ นงานเกี่ยวกับการจดทะเบียน ขอ
ใบอนุญาต หรื องานเอกสารต่างๆ โดยมากมักจะเป็ นเงินที่จ่ายอย่างไม่เป็ นทางการและไม่
เปิ ดเผย อาจเป็ นเงินที่มีจานวนไม่มากนัก

3. ขอบเขตการบังคับใช้ 3.1 นโยบายนี้บงั คับใช้กบั บริ ษทั ไรมอนแลนด์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่งต่อไปจะใช้คา
ว่า “บริ ษทั ฯ” แทน
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3.2 นโยบายนี้เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ บังคับใช้กบั กรรมการ และ
พนักงานบริ ษทั ฯ ทุกคน

4. หน้าที่และความ
รับผิดชอบ

4.1 ผูบ้ ริ หารของแต่ละหน่วยงานตามที่นโยบายได้กาหนดความรับผิดชอบไว้ และตามที่แบบ
กาหนดหน้าที่งาน ( Job Description) ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ เป็ นผูม้ ีหน้าที่
ในการดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ และรับผิดชอบให้พนักงานใน
หน่วยงานของตนปฏิบตั ิตามนโยบาย
4.2 บริ ษทั ฯ จะสื่ อสารนโยบายนี้ให้พนักงานรับทราบอย่างสม่าเสมอ

5. ข้อกาหนดทัว่ ไป

5.1 การที่คู่คา้ ทางธุรกิจจะมีอธั ยาศัยไมตรี ที่ดีต่อกันด้วยวิธีต่างๆ เพื่อสร้างความนิยมชมชอบต่อ
กัน หรื อเพื่อสร้างความไว้วางใจกัน หรื อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริ ษทั ฯ เป็ นเรื่ องที่สามารถ
ทาได้ตามปกติ ตราบใดที่ดาเนินการภายใต้กฎหมาย อย่างไรก็ตามในการดาเนินการดังกล่าว
จะต้องอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้โดยทัว่ ไป มีมูลค่าไม่สูงเกินสมควร และจะต้องดาเนินการโดย
ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการชักจูงใจให้บิดเบือนการดาเนินธุรกิจตามปกติ
5.2 พนักงานทุกคนไม่ควรรับของขวัญ การต้อนรับ และการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าสูงเกินควรหรื อ
นอกเหนือไปจากธรรมเนียมปฏิบตั ิตามประเพณี นิยม
5.3 พนักงานทุกคนต้องไม่เรี ยกรับเงินหรื อสิ่ งของใดๆ ที่มีมูลค่าจากผูข้ ายหรื อคูค่ า้ เพื่อแลกกับ
การให้ความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ หรื อเพื่อเป็ นการชักจูงใจให้พนักงานบิดเบือนการปฏิบตั ิงาน

6. ของขวัญ การต้อนรับ 6.1 ของขวัญ การต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯ ห้ามพนักงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เสนอให้ ให้ หรื อรับของขวัญ การต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง หรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในลักษณะ
เกี่ยวข้อง
ทานองเดียวกัน ถ้าการให้หรื อรับนั้นมีผลต่อการปฏิบตั ิงานตามปกติ หรื อการดาเนินธุรกิจ
ตามปกติระหว่างคู่คา้ ทั้งสองฝ่ าย
6.2 การให้ของขวัญ การต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่คู่คา้ ผูใ้ ห้ตอ้ ง
ดาเนินการขออนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิตามอานาจดาเนินการก่อน
6.3 ของขวัญที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป พนักงานผูร้ ับของขวัญจะต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชา
โดยตรงทราบโดยทันทีทางอีเมล์ภายในสามวันทาการหลังจากวันที่รับ
7. การช่วยเหลือทาง
การเมือง

7.1 บริ ษทั ฯ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนบริ ษทั ฯ หรื อคนกลางอื่นๆ จะต้องไม่ให้ความช่วยเหลือ
แก่พรรคการเมือง องค์กร หรื อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง เพื่อให้เกิดความ
ได้เปรี ยบในการดาเนินธุรกิจ ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
7.2 ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ จะต้องตรวจสอบค่าใช้จ่ายทุกรายการก่อนการจ่ายเงิน ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการ
จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือทางการเมือง

8. การบริ จาคเพื่อการ
กุศล

8.1 บริ ษทั ฯ จะต้องไม่ใช้การบริ จาคเพื่อการกุศลเป็ นช่องทางในการทาคอร์รัปชัน่ หรื อติดสิ นบน
การบริ จาคเพื่อการกุศลจะต้องมีความโปร่ งใส เปิ ดเผยต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
และเป็ นไปตามกฎหมาย
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8.2 การบริ จาคเพื่อการกุศลจะต้องบริ จาคโดยได้รับการสอบทานและอนุมตั ิโดยผูม้ ีอานาจตามที่
ได้กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่มีการบริ จาคเพื่อการกุศลที่เป็ น
การแอบแฝงการติดสิ นบนหรื อคอร์รัปชัน่

9. เงินสนับสนุน

9.1 บริ ษทั ฯ จะต้องไม่ใช้การจ่ายเงินสนับสนุนเป็ นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน่ การจ่ายเงิน
สนับสนุนควรมีความโปร่ งใส เปิ ดเผยต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และเป็ นไป
ตามกฎหมาย
9.2 การจ่ายเงินสนับสนุนจะต้องได้รับการสอบทานและอนุมตั ิโดยผูม้ ีอานาจตามที่ได้กาหนดไว้
ในคู่มืออานาจดาเนินการ ทั้งนี้เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าไม่มีการจ่ายเงินสนับสนุนที่เป็ นการแอบแฝง
การติดสิ นบนหรื อคอร์รัปชัน่

10. ค่าอานวยความ
สะดวก

10.1 โดยปกติบริ ษทั ฯไม่อนุญาตให้มีการจ่ายค่าอานวยความสะดวกในการดาเนินการใดๆ
10.2 ยกเว้นในบางกรณี บริ ษทั ฯ อาจต้องเผชิญกับสถานการณ์เร่ งด่วนและทาให้ยากที่จะ
หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินค่าอานวยความสะดวก เช่น เมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพหรื อ
ความปลอดภัยของพนักงาน หรื อเมื่อพนักงานตกอยูใ่ นความเสี่ ยง หรื อมีความเร่ งด่วนที่ถา้
ไม่รีบดาเนินการจะทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยหาย ถ้าจะต้องจ่ายค่าอานวยความสะดวกเพราะเหตุ
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ต้องบันทึกรายการจ่ายเงินค่าอานวยความสะดวกไว้ในบัญชีของบริ ษทั ฯ
ให้ถูกต้อง

11. การเบิกและการ
อนุมตั ิค่าใช้จ่าย

11.1 การเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิโดยผูม้ ีอานาจอนุมตั ิตามคู่มือ
อานาจดาเนินการโดยใช้แบบฟอร์มตามที่บริ ษทั กาหนด
11.2 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้องมีเอกสารต้นฉบับที่เป็ นทางการประกอบการเบิกจ่าย หรื อมีหลักฐาน
อื่นใดที่สามารถใช้พิสูจน์ได้วา่ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริ ง
12.1 ผูใ้ ดละเมิดนโยบายการฉบับนี้จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด
ไว้ในข้อบังคับการทางาน
12.2 บริ ษทั ฯ อาจสอบสวนการละเมิดนโยบายโดยคณะกรรมการชุดที่บริ ษทั ฯ แต่งตั้งขึ้นตาม
ความเหมาะสม
ขั้นตอนในการปฏิบตั ิน้ ีมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้นไป
อนุมตั ิโดย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หาร บริ ษทั ไรมอนแลนด์ จากัด (มหาชน)

12. การลงโทษ

ตรวจทานโดย

อนุมตั ิโดย

_______________________
ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน

________________________
ประธำนเจ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยบริหำร
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