
5. การรับหรือการให้ของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อืน่ใด 

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน เรียกรับ หรือให้ผลประโยชน์
ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ รวมทั้งวางตวัเป็นกลางไม่ใกลชิ้ดจน
ท าใหมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

5.1 ไม่เรียกร้อง หรือขอเร่ียไรของขวญั ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด เช่น การเล้ียง
รับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน หรือเงินรางวลัจากลูกค้า คู่ค้า หรือ
พนัธมิตรทางธุรกิจ 

5.2 ไม่ใหรั้บของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 
โดยมิชอบ เพื่อจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัใด ๆ เวน้แต่ในโอกาสหรือ
เทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที่คนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั และไม่ผิดต่อกฎหมาย 
โดยของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตอ้งมีราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละ
โอกาส มีมูลค่าตามรายละเอียดในตารางดา้นล่าง โดยผูรั้บจะตอ้งกรอกรายละเอียดใน 
“แบบฟอร์มการรับ/ให้ของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด” (“แบบฟอร์มฯ”) 
ส่งให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูม้ีอ  านาจอนุมติั และน าส่งแบบฟอร์มฯ และของขวญั 
ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ส านกักรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ เพื่อรวบรวมแบบฟอร์มฯ ให้แก่ส านักตรวจสอบภายใน เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบต่อไป ทั้งน้ี การรับส่ิงของดงักล่าวตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 
โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

5.3 การรับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 
5.2 ให้ผูรั้บด าเนินการส่งคืนแก่ผูใ้ห้โดยทนัที หากไม่สามารถส่งคืนไดเ้น่ืองจากมี
ความจ าเป็นท่ีตอ้งรักษาสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งบุคคลหรือระหวา่งบริษทั โดยผูรั้บ
จะต้องกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มการรับ/ให้ของขวญั ของก านัล หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด” ส่งให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจอนุมติั และน าส่งส านัก
กรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ พร้อมส่ิงของท่ีไดรั้บภายใน 3 วนัท าการ 
นับแต่วนัท่ีได้รับ และให้ถือเป็นสิทธิ และทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง
ของขวญั และของก านัลท่ีมอบให้ตัวแทนกลุ่มบริษัทฯ และมีคุณค่าระลึกถึง
เหตุการณ์ท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ เช่น การรับรางวลัทรงเกียรติ การรับของท่ีระลึก
จากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและอ่ืน ๆ  จากนั้นส านกักรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการน าส่งแบบฟอร์มฯ ให้ส านักตรวจสอบภายใน เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบต่อไป 

 



   หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการรับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใด มีดงัน้ี 
 (1) ส่ิงท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
 (2) ส่ิงท่ีจดัท าข้ึนเพื่อส่งเสริมการขาย ซ่ึงประทบัตราบริษทันั้น ๆ (เช่น ปากกา หมวก 

เส้ือยดื สมุด และถุงผา้ เป็นตน้) 
 (3) ส่ิงท่ีท าข้ึนเพื่อแจกทัว่ไป (เช่น แจกพนกังาน แจกผูถื้อหุน้ หรือแจกลูกคา้ของคู่คา้) 
 (4)  ส่ิงท่ีท าข้ึนหรือซ้ือมา เพื่อแจก/มอบให้ตามเทศกาลจากคู่คา้ (เช่น ปฏิทิน สมุด ร่ม 

ขนม และกระเชา้ของขวญั เป็นตน้) 
 (5)  ประโยชน์สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีพึงใหไ้ด ้เพื่อส่งเสริมการขายจากคู่คา้ 
 (6) ส่ิงของท่ีมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าตามตาราง ดงัน้ี  

หมวด อ านาจด าเนินการ ระดบัต าแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ. 
2.5 การรับของขวญัต่อราย มูลค่าไม่เกิน 

3,000 บาท 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  หมายเหตุ : ความหมายของอกัษรยอ่ในช่องผูมี้อ  านาจ 

   กจก. = กรรมการผูจ้ดัการ  กรก.  =    กรรมการรองผูจ้ดัการ 
   รจก. =  รองกรรมการผูจ้ดัการ          ชจก.  =   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

   ผจ.   =  ผูจ้ดัการฝ่าย     

5.4  ไม่ใหเ้สนอส่ิงของ ผลประโยชน์ หรือส่ิงจูงใจในรูปแบบใด ๆ  ทั้งส้ิน ต่อบุคคลภายนอก
เพื่อจูงใจให้ปฏิบติัในทางท่ีมิชอบ และก่อให้เกิดความขดัแยง้ เวน้แต่ในโอกาส
หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน และไม่ผิดต่อ
กฎหมาย โดยของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัโดย
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ านาจอนุมติัตามระเบียบการมอบอ านาจปฏิบติัการและผูใ้ห้
จะต้องกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มการรับ/ให้ของขวญั ของก านัลหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด” (“แบบฟอร์มฯ”) ส่งให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจอนุมติั 
จากนั้นน าส่งแบบฟอร์มฯ ใหแ้ก่ส านกักรรมการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
เพื่อรวบรวมแบบฟอร์มฯ ใหแ้ก่ส านกัตรวจสอบภายใน เพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป 

 

 

 

 



หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระเบียบการมอบอ านาจปฏิบติัการ ตามวงเงินการใหข้องขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดดงัน้ี 

หมวด อ านาจด าเนินการ ระดบัต าแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ. 
2.4 การใหข้องขวญัต่อคร้ัง      

 2.4.1 ส าหรับหน่วยงานภาคเอกชน มูลค่าตั้งแต ่20,000

บาทข้ึนไป 
มูลค่าไม่เกิน
20,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
15,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
10,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
5,000 บาท 

 2.4.2 ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

  หมายเหตุ : ความหมายของอกัษรยอ่ในช่องผูมี้อ  านาจ 

   กจก. = กรรมการผูจ้ดัการ  กรก. = กรรมการรองผูจ้ดัการ 

   รจก. = รองกรรมการผูจ้ดัการ  ชจก.= ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

   ผจ.   = ผูจ้ดัการฝ่าย    

 

  6.      การใช้สิทธิทางการเมือง 
6.1 ควรใชสิ้ทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.2 ไม่เป็นกรรมการในพรรคการเมือง หรือเป็นตวัแทนในการท ากิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ 
โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมใด ๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจว่ากลุ่มบริษทัฯ มีส่วน
เก่ียวข้อง หรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง  หรือกลุ่ม
การเมืองใดกลุ่มการเมืองหน่ึง  

6.3 ไม่ใชช่ื้อของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงไม่น าทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อใชส้นบัสนุน 
กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนกัการเมือง 

6.4 ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีช้ีชวน กดดนั หรือบงัคบัให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ให้สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือ
นกัการเมือง 

7.  การบริจาคเพือ่การกุศล และการให้เงินสนับสนุน  

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายใหเ้งินบริจาคเพื่อการกุศล หรือการใหเ้งินสนบัสนุน โดยกลุ่มบริษทัฯ จะให้
เงินบริจาคและเงินสนบัสนุนอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และจะไม่กระท าการในส่ิงท่ี
อาจเกิดผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม  

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งระมดัระวงัในการบริจาคเพื่อการกุศล เพราะอาจมี 
ความเส่ียงท่ีอาจใชเ้ป็นขอ้อา้งในการคอร์รัปชนั หรือถูกน าไปใชเ้ป็นขอ้อา้งในการติดสินบน ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ  
จึงก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเ้งินสนบัสนุน ดงัน้ี  



7.1 การบริจาคเพื่อการกุศล  
- ตอ้งพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการด าเนินการ 

เพื่อสนับสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมอย ่างแทจ้ริง หรือเพื ่อเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ  
การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

- ตอ้งพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับุคคลใด 
หรือหน่วยงานใด ยกเวน้การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป เช่น 
การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายช่ือ ณ สถานท่ีจดังานหรือจัด
กิจกรรม หรือในส่ือเพื่อประชาสัมพนัธ์อ่ืน เป็นตน้  

   หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัระเบียบการมอบอ านาจปฏิบติัการ ตามวงเงินบริจาคการกุศล ดงัน้ี 
หมวด อ านาจด าเนินการ ระดบัต าแหน่ง 

2 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิ กจก. กรก. รจก. ชจก. ผจ. 
2.2 การบริจาคการกศุลต่อราย มูลค่าตั้งแต ่20,000

บาทข้ึนไป 
มูลค่าไม่เกิน
20,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
15,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
10,000 บาท 

มูลค่าไม่เกิน
5,000 บาท 

  หมายเหตุ : ความหมายของอกัษรยอ่ในช่องผูมี้อ  านาจ  
   กจก. = กรรมการผูจ้ดัการ  กรก. = กรรมการรองผูจ้ดัการ 

   รจก. = รองกรรมการผูจ้ดัการ  ชจก.= ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

   ผจ.   = ผูจ้ดัการฝ่าย   
 

7.2 การใหเ้งินสนบัสนุน  
- ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการด าเนินการ 

เพื่อสนับสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ  และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต ่อส ังคมอย ่า งแทจ้ริ ง  หรือ เพื ่อ เ ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ของ  
การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  

- การให้เงินสนบัสนุน ตอ้งพิสูจน์ไดว้่าเงินสนบัสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถ
ค านวณเป็นตวัเงินได้ เช่น การให้ท่ีพกัและอาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใดหรือหน่วยงานใด ยกเวน้การประกาศ
เกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป  

- การเป็นผูใ้ห้เงินสนับสนุน จะต้องจดัท าบนัทึกค าขอ ระบุช่ือผูรั้บเงินสนับสนุน  
และวตัถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดให้ผูมี้
อ  านาจอนุมติัของกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

 


