
ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณธุรกจิ  

4.5 การรับหรือการให้ของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อืน่ใด 

  กลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย ์มีนโยบำยห้ำมกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน เรียกรับ หรือให้
ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคำ้ คู่คำ้ หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งวำงตวัเป็นกลำง 
ไม่ใกลชิ้ดจนท ำใหมี้อิทธิพลต่อกำรตดัสินใจ 

4.5.1 ไม่เรียกร้อง หรือขอเร่ียไรของขวญั ของก ำนลั หรือประโยชน์อ่ืนใด เช่น กำรเล้ียงรับรอง      
 กำรให้บริกำร กำรสนบัสนุนทำงกำรเงิน หรือเงินรำงวลัจำกลูกคำ้ คู่คำ้ หรือพนัธมิตร 
ทำงธุรกิจ 

4.5.2 ไม่ใหรั้บของขวญั ของก ำนลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกลูกคำ้ คู่คำ้ หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจ 
โดยมิชอบ เพื่อจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้กำรปฏิบติัใด ๆ เวน้แต่ในโอกำสหรือเทศกำล
อนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั และไม่ผิดต่อกฎหมำย โดยของขวญั  
ของก ำนลั หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตอ้งมีรำคำหรือมูลค่ำกำรรับในแต่ละโอกำส มีมูลค่ำ
ตำมรำยละเอียดในตำรำงด้ำนล่ำง โดยผูรั้บจะต้องกรอกรำยละเอียดใน “แบบฟอร์ม 
กำรรับ /ให้ของขวัญ ของก ำนัล  หรือประโยชน์ อ่ืนใด” (“แบบฟอร์มฯ”)  ส่งให้
ผูบ้งัคบับญัชำหรือผูมี้อ ำนำจอนุมติั และน ำส่งแบบฟอร์มฯ และของขวญั ของก ำนัล  
หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ส ำนักกรรมกำร หรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร  
เพื่อรวบรวมแบบฟอร์มฯ ให้แก่ส ำนกัตรวจสอบภำยใน เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบต่อไป 
ทั้งน้ี กำรรับส่ิงของดังกล่ำวต้องไม่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจ โดยไม่เป็นธรรมต่อ 
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

4.5.3  กำรรับของขวญั ของก ำนลั หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในขอ้ 4.5.2 
ใหผู้รั้บด ำเนินกำรส่งคืนแก่ผูใ้หโ้ดยทนัที หำกไม่สำมำรถส่งคืนไดเ้น่ืองจำกมีควำมจ ำเป็น
ท่ีตอ้งรักษำสัมพนัธภำพอนัดีระหว่ำงบุคคลหรือระหว่ำงบริษทั โดยผูรั้บจะตอ้งกรอก
รำยละเอียดใน “แบบฟอร์มกำรรับ /ให้ของขวญั ของก ำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใด”  
ส่งใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชำหรือผูมี้อ ำนำจอนุมติั และน ำส่งส ำนกักรรมกำร หรือฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคลและธุรกำรพร้อมส่ิงของท่ีไดรั้บภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ และให้ถือ
เป็นสิทธิ และทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงของขวญั และของก ำนลัท่ีมอบให้ตวัแทน
กลุ่มบริษทัฯ และมีคุณค่ำระลึกถึงเหตุกำรณ์ท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ เช่น กำรรับรำงวลั
ทรงเกียรติ กำรรับของท่ีระลึกจำกกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและอ่ืน ๆ  จำกนั้นส ำนัก
กรรมกำร หรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำรน ำส่งแบบฟอร์มฯ ให้ส ำนักตรวจสอบ
ภำยในเพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบต่อไป 

 
 
 



  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรรับของขวญั ของก ำนลั หรือประโยชน์อ่ืนใด มีดงัน้ี 
   1) ส่ิงท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
    2) ส่ิงท่ีจดัท ำข้ึนเพื่อส่งเสริมกำรขำย ซ่ึงประทบัตรำบริษทันั้น ๆ (เช่น ปำกกำ หมวก เส้ือยดื 
       สมุด และถุงผำ้ เป็นตน้) 

  3)  ส่ิงท่ีท ำข้ึนเพื่อแจกทัว่ไป (เช่น แจกพนกังำน แจกผูถื้อหุน้ หรือแจกลูกคำ้ของคู่คำ้) 
    4)  ส่ิงท่ีท ำข้ึนหรือซ้ือมำ เพื่อแจก/มอบใหต้ำมเทศกำลจำกคู่คำ้ (เช่น ปฏิทิน สมุด ร่ม ขนม  
     และกระเชำ้ของขวญั เป็นตน้) 

   5)  ประโยชน์สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีพึงใหไ้ด ้เพื่อส่งเสริมกำรขำยจำกคู่คำ้ 
     6) ส่ิงของท่ีมีมูลค่ำไม่เกินมูลค่ำตำมตำรำง ดงัน้ี  

หมวด อ านาจปฏิบตักิารทัว่ไป ผู้มอี านาจ 

1 ค่าใช้จ่าย กก. กบ. กจก. รจก. ชจก. ผจ. พนง.  
รผจ. 

1.3 กำรรับของขวญัต่อคร้ัง  
(ในงบประมำณ) 
- มูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท 
- มูลค่ำไม่เกิน 6,000 บำท 
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- 

  หมำยเหตุ : ควำมหมำยของอกัษรยอ่ในช่องผูมี้อ  ำนำจ 
   กก. = คณะกรรมกำรบริษทั  กบ.  = คณะกรรมกำรบริหำร   
   กจก. = กรรมกำรผูจ้ดักำร  รจก. = กรรมกำรรองผูจ้ดักำร 
   ชจก. = ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร  ผจ.   =  ผูจ้ดักำรฝ่ำย  
   รผจ. = รองผูจ้ดักำรฝ่ำย   พนง.=   พนกังำน 
   -        = ไม่มีอ ำนำจอนุมติั/ลงนำม 

4.5.4 ไม่ให้เสนอส่ิงของ ผลประโยชน์ หรือส่ิงจูงใจในรูปแบบใด ๆ ทั้งส้ิน ต่อบุคคลภำยนอก
เพื่อจูงใจให้ปฏิบติัในทำงท่ีมิชอบ และก่อให้เกิดควำมขัดแยง้ เวน้แต่ในโอกำส 
หรือเทศกำลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั และไม่ผิดต่อกฎหมำย  
โดยของขวญั ของก ำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัโดยผูบ้งัคบับญัชำ 
หรือผูมี้อ ำนำจอนุมัติตำมระเบียบกำรมอบอ ำนำจปฏิบัติกำร และผูใ้ห้จะต้องกรอก
รำยละเอียดใน “แบบฟอร์มกำรรับ /ให้ของขวญั ของก ำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใด”  
(“แบบฟอร์มฯ”) ส่งให้แก่ผูบ้งัคบับญัชำหรือผูมี้อ ำนำจอนุมติั จำกนั้นน ำส่งแบบฟอร์มฯ 
ให้แก่ส ำนักกรรมกำร หรือฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร เพื่อรวบรวมแบบฟอร์มฯ 
ใหแ้ก่ส ำนกัตรวจสอบภำยใน เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบต่อไป 

 



 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระเบียบกำรมอบอ ำนำจปฏิบติักำร ตำมวงเงินกำรใหข้องขวญั ของก ำนลั หรือประโยชน์อ่ืนใด ดงัน้ี 

หมวด อ านาจปฏิบตักิารทัว่ไป ผู้มอี านาจ 

1 ค่าใช้จ่าย กก. กบ. กจก. รจก. ชจก. ผจ. รผจ.  
ชผจ. 

หส. 

1.3 กำรเล้ียงรับรอง และกำรใหข้องขวญั 
ต่อคร้ัง (ในงบประมำณ) 
- วงเงินไม่เกิน 5,000 บำท 
- วงเงินไม่เกิน 10,000 บำท 
- วงเงินเกิน 10,000 บำท 
 

    
 
 
 
อ 

 
 
 
อ 
- 

 
 
อ 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
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- 

  หมำยเหตุ : ควำมหมำยของอกัษรยอ่ในช่องผูมี้อ  ำนำจ 
   กก. = คณะกรรมกำรบริษทั  กบ.  = คณะกรรมกำรบริหำร  
   กจก. = กรรมกำรผูจ้ดักำร  รจก. = กรรมกำรรองผูจ้ดักำร 
   ชจก. = ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร  ผจ.   =  ผูจ้ดักำรฝ่ำย   
   รผจ. = รองผูจ้ดักำรฝ่ำย   ชผจ. = ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำย   
   หส.  = หวัหนำ้ส่วน   อ. = อ ำนำจอนุมติัระดบัตน้   
   -       = ไม่มีอ ำนำจอนุมติั/ลงนำม  (เวน้วำ่ง) = อ ำนำจอนุมติัระดบัสูงข้ึนไป 
  

4.7  การบริจาคเพือ่การกุศล และการให้เงินสนับสนุน  
  กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบำยใหเ้งินบริจำคเพื่อกำรกุศล หรือกำรให้เงินสนบัสนุน โดยกลุ่มบริษทัฯ จะให้เงิน
บริจำคและเงินสนบัสนุนอยำ่งเหมำะสมและโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และจะไม่กระท ำกำรในส่ิงท่ีอำจเกิดผล
เสียหำยต่อสังคมส่วนรวม  

  กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งระมดัระวงัในกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล เพรำะอำจมี 
ควำมเส่ียงท่ีอำจใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรคอร์รัปชัน่ หรือถูกน ำไปใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรติดสินบน ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ  
จึงก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรใหเ้งินสนบัสนุน ดงัน้ี  

  4.7.1 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล  
   1) ต้องพิ สูจน์ได้ว่ำ มี กิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำวจริง  และเป็นกำรด ำ เนินกำร 

เพื่อสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ   
สังคมอย่ำงแท้จ ริง  หรือเพื่ อ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำ เนินงำน 
ดำ้นควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

   2)  ต้องพิสูจน์ได้ว่ำไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กับบุคคลใด  
หรือหน่วยงำนใด ยกเวน้กำรประกำศเกียรติคุณตำมธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป เช่น กำรติด
ตรำสัญลกัษณ์ (Logo) กำรประกำศรำยช่ือ ณ สถำนท่ีจดังำนหรือจดักิจกรรม หรือในส่ือ
เพื่อประชำสัมพนัธ์อ่ืน เป็นตน้  



 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระเบียบกำรมอบอ ำนำจปฏิบติักำร ตำมวงเงินบริจำคกำรกุศล ดงัน้ี 

หมวด อ านาจปฏิบตักิารทัว่ไป ผู้มอี านาจ 

1 ค่าใช้จ่าย กก. กบ. กจก. รจก. ชจก. ผจ. รผจ.  
ชผจ. 

หส. 

1.4 เงินบริจำคกำรกศุลต่อแห่ง 
- วงเงินไม่เกิน 2,000 บำท 
- วงเงินไม่เกิน 5,000 บำท 
- วงเงินเกิน 5,000 บำท 
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  หมำยเหตุ : ควำมหมำยของอกัษรยอ่ในช่องผูมี้อ  ำนำจ 
   กก. = คณะกรรมกำรบริษทั  กบ.  = คณะกรรมกำรบริหำร   
   กจก. = กรรมกำรผูจ้ดักำร  รจก. = กรรมกำรรองผูจ้ดักำร 
   ชจก. = ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร  ผจ.   =  ผูจ้ดักำรฝ่ำย  
   รผจ. = รองผูจ้ดักำรฝ่ำย   ชผจ. = ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำย   
   หส.   = หวัหนำ้ส่วน   อ.     = อ ำนำจอนุมติัระดบัตน้   
   -        = ไม่มีอ ำนำจอนุมติั/ลงนำม  (เวน้วำ่ง) = อ ำนำจอนุมติัระดบัสูงข้ึนไป 

 
  4.7.2 กำรใหเ้งินสนบัสนุน  
   1)  ต้องพิสูจน์ได้ว่ำมีกิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำวจริง  และเป็นกำรด ำเนินกำร 

เพื่อสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ    
 สั ง คมอย่ ำ ง แท้จ ริ งห รื อ เพื่ อ เ ป็น ไปตำมวัต ถุ ป ระส งค์ ขอ งก ำรด ำ เ นิ น ง ำน 
ดำ้นควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

  2)  กำรให้เงินสนับสนุน ต้องพิสูจน์ได้ว่ำเงินสนับสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสำมำรถ       
 ค ำนวณเป็นตวัเงินได้ เช่น กำรให้ท่ีพกัและอำหำร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั           
 ผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กับบุคคลใดหรือหน่วยงำนใด ยกเวน้กำรประกำศ 
เกียรติคุณตำมธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป  

   3)  กำรเป็นผูใ้ห้เงินสนับสนุน  จะต้องจดัท ำบนัทึกค ำขอ ระบุช่ือผูรั้บเงินสนับสนุน  
และวตัถุประสงค์ของกำรสนับสนุน พร้อมแนบเอกสำรประกอบทั้งหมดให้ผูมี้อ  ำนำจ
อนุมติัของกลุ่มบริษทัฯ พิจำรณำอนุมติั 

 
  

 


