กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
บทนา
การดาเนินธุรกิจขององค์กรนอกเหนือจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ทัง้ ที่กาหนดโดยหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรนัน้ ๆ แล้ว สิ่งที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญ คือ การที่องค์กรนัน้ มีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ บริษัท ท่าฉาง
กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) จึงถือเป็ นหลักการสาคัญที่ม่งุ มั่นเพื่อให้
กลุ่มบริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
จรรยาบรรณธุรกิจจัดทาขึน้ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้เป็ นคู่มือเพื่อยึดถือเป็ น
แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นธรรม ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผูบ้ งั คับบัญชา และต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทัง้ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุม่ บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
บริษัทได้กาหนดจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเป็ นมาตรฐานด้านจริยธรรมที่กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุก
ระดับของบริษัทและบริษัทย่อยยึดถือในการปฏิบตั ิภาระหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย รวมทัง้ ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างเป็ นธรรมตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี ้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้อง
รับทราบ ทาความเข้าใจ และยึดถื อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เปิ ดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
พร้อมที่จะอธิบาย ชีแ้ จง และสามารถตรวจสอบได้
(ก)

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ คู่คา้ พนักงาน เจ้าหนี ้ คู่แข่งทางการค้า รวมทัง้ การจัดหาวัตถุดบิ
และบริการ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม การต่อต้านการทุจริต และการแจ้งเบาะแสให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(ข)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกันธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันไม่ให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยก าหนดนโยบาย ระเบี ย บปฏิ บัติ พร้อ มทั้งเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เ กี่ ยวโยงกัน ให้เ ป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานทางการที่กากับดูแล
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กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
โดยที่ผบู้ ริหารของบริษัทอันประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึน้ ไป ซึ่งได้รบั ความ
ไว้ว างใจจากผู้ถื อ หุ้น ให้มี บ ทบาทหน้า ที่ ใ นการก าหนดนโยบาย ก ากั บ ดู แ ล และควบคุม การด าเนิ น งานของบริษั ท ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลในการดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ เพื่อแสดงว่าผูบ้ ริหารของบริษัทมีเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นจะดาเนิน
ธุรกิจอย่างซื่อตรงและโปร่งใส อันจะทาให้บริษัทและบริษัทย่อยบรรลุผลสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ และได้รบั การยอมรับจากทุก
ฝ่ าย บริษัทจึงเห็นสมควรกาหนด “จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร” ขึน้ ไว้เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ข อง
กรรมการและผูบ้ ริหาร ดังต่อไปนี ้
1. ต่อองค์กร
1.1

ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย

1.2

ยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม และมีความกล้าในการที่จะแสดงความคิดเห็นใน
สิ่งที่ถกู ต้อง

1.3

ใช้ดลุ ยพินิจในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

1.4

วางตัวเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมืองหรืออยู่ใต้อิทธิพลทางการเมือง หรือกระทาการใด ๆ ที่เป็ นการให้ความ
ช่วยเหลือพรรคการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจเข้าใจได้ว่ากิจการมีส่วนเกี่ยวข้อง

1.5

ไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริษัทและบริษัทย่อยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่การเปิ ดเผยข้อมูลความลับนัน้ เป็ นการ
ทาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามคาสั่งของศาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐที่มี
อานาจ รวมถึงแต่ไม่จากัด (มหาชน) เพียง การสอบปากคา คาร้องให้สอบสวนทางแพ่ง หมายเรียกพยานเอกสารของ
ศาล ทัง้ นี ้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร จะต้องเปิ ดเผยเพียงเท่าที่ กฎหมาย หรือคาสั่งนัน้ กาหนดไว้เท่านัน้

1.6

อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย การประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือการ
ประชุมผูบ้ ริหาร

1.7

ส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณทางธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการทางาน ตลอดจนมีการกากับดูแลกิจการที่ดี

1.8

พึงวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ ช่วยส่งเสริม ภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท
เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม

1.9

ในกรณีท่จี ะให้ขอ้ มูลข่าวสาร หรือให้สมั ภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชนจะต้องได้รบั มอบหมายจากบริษัท

1.10 ดาเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ใช้
บังคับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และบริษัท
ย่อย
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THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2. ต่อผู้ถือหุ้น
2.1

ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ และเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม

2.2

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือ
หุน้ โดยรวม

2.3

กากับดูแลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบที่มีต่อ
ผูถ้ ือหุน้

2.4

รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ได้รบั การเอาใจใส่และได้รบั การดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

2.5

เปิ ดเผยข้อมูลหรือรายงานสถานภาพขององค์กรต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์

2.6

ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกและไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.1

ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนในการตัดสินใจทางธุรกิจและไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูล
ใด ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งยังมิได้มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ

3.2

ไม่ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ ป้องกัน
มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. ต่อสังคมและจารีตประเพณี
4.1

ไม่กระทาการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม

4.2

รับผิดชอบต่อสังคมโดยกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจที่ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และศีลธรรมอันดี
งาม

5. ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
5.1

มีทัศนคติท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และพึงปกครองผูใ้ ต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและเป็ นธรรม รวมทั้งไม่ใช้
อานาจหน้าที่ในทางมิชอบ

5.2

มีภาวะผูน้ า และประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีน่าเชื่อถือแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา

5.3

ให้ค วามรู ้ ค าแนะน า และค าปรึก ษาแก่ ผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชา รวมทั้ง รับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะจาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความเต็มใจและจริงใจ

5.4

ส่งเสริมผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มีความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่ การงานและความเป็ นอยู่ส่วนตัว
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กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
จรรยาบรรณของพนักงาน
ด้วยบริษัทตระหนักว่าพนักงานทุกท่านเป็ นทรัพยากรที่มีค่าสาหรับ กลุ่มบริษัท เป็ นพลังสาคัญที่จะนาพากลุ่มบริษัท
ไปสู่ความสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย บริษัทจึงพยายามส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาพนักงานให้มี ความ
เจริญก้าวหน้าอย่างดีท่สี ดุ
ดังนั้น เพื่อเป็ นการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสานึกของพนักงานให้ประพฤติตนตามแนวทางปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร
และเพื่อเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทที่ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทจึงเห็นสมควรกาหนด “จรรยาบรรณพนักงาน” ขึน้ เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิของพนักงานของบริษัทและบริษัท
ย่อย ดังต่อไปนี ้
1. ต่อองค์กร
1.1

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสีย

1.2

ปฏิบตั ิหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบคาสั่ง และประกาศของบริษัทและ
บริษัทย่อย

1.3

มีทศั นคติท่ดี ีต่อบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟั งผูบ้ งั คับบัญชา

1.4

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรูค้ วามสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตาแหน่งหน้าที่การงาน
ด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ

1.5

แข่งขันกับบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ทางการกาหนดไว้อย่างเป็ นธรรม รวมทั้งไม่
ตาหนิติเตียนหรือกล่าวหาในทางร้ายแก่บคุ คลอื่น

1.6

ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย

1.7

ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจากตาแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษัทและ
บริษัทย่อย

1.8

ใช้ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและบริษัทย่อยมิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน

1.9

วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก

1.10 ให้ความสนใจในกฎ ข้อปฏิบตั ิทางจรรยาบรรณที่บริษัทกาหนด และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ หลีกเลี่ยงการ
กระทาที่ขดั แย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย
1.11 มีหน้าที่ตอ้ งดูแลความประพฤติของตน เพื่อนร่วมงาน ไม่ให้มีพฤติกรรมหรือการกระทาใด ๆ ที่เป็ นลักษณะการคุกคาม
ได้แก่ การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามที่มองเห็นได้ และโดยเฉพาะการคุมคามทางเพศ เช่น การ
เกีย้ วพาราสี การเรียกร้องผลประโยชน์ทางเพศ หรือการล่วงละเมิศทางเพศด้วยกายและวาจา
1.12 ห้ามกระทาการใด ๆ ที่เป็ นการจัดหาหรือจัดให้มีกิจกรรมทางเพศ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจหรือเพื่อสนับสนุนหน้าที่การ
งาน
1.13 พนักงานทุกคนมีหน้าที่สอดส่องดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของเพื่อนพนักงานทุกระดับ เมื่อพบเหตุท่สี ่อไปในทางไม่สจุ ริต
ต้องรีบรายงานความผิดปกตินนั้ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือสายงานตรวจสอบภายในตามระเบียบของบริษัท
คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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1.14 พึงระมัดระวังการใช้เวลางานไปปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกเหนือจากหน้าที่รบั ผิดชอบที่มีต่อกลุ่ม
บริษัท เช่น การเป็ นกรรมการในกิจการอื่นนอกกลุ่มบริษัทและต้องใช้เวลางานไปทาหน้าที่ดงั กล่าว ให้รายงานฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน แผนกบุคคล และเลขานุการบริษัท และจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชา
2. ต่อลูกค้าและบุคคลภายนอก
2.1

ให้บริการแก่ลกู ค้าโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ลกู ค้าบรรลุผลประโยชน์สงู สุดบนพืน้ ฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต มีอธั ยาศัย
ดี รับฟั งความคิดเห็นจากลูกค้า มีจิตสานึกในหน้าที่การให้บริการต่อลูกค้า และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน

2.2

ไม่ให้ความหวังหรือคามั่นแก่ลกู ค้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ตนเองไม่มีอานาจที่จะกระทาการ

2.3

รักษาความลับของลูกค้าและของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัด และไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้ากระทา
การเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. ต่อผู้บังคับบัญชา
3.1

มีทศั นคติท่ดี ีต่อผูบ้ งั คับบัญชา

3.2

ไม่กระทาการใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อหวังผลการเติบโตในหน้าที่การงาน

4. ต่อเพือ่ นร่วมงาน
4.1

ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี มีความจริงใจ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
ในทางที่ชอบและเป็ นประโยชน์ต่องานของกลุ่มบริษัท ถ่ายทอดประสบการณ์ความรูใ้ นการทางาน ให้เพื่อนร่วมงาน
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้

4.2

ไม่นาเรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของผูร้ ว่ มงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย

5. ต่อสังคม

6.

5.1

ปฏิบตั ิตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงาม

5.2

มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและองค์กรชุมชนต่าง ๆ โดยให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะและ
โอกาสที่เหมาะสม

5.3

ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย อันอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตนเองและชื่อเสียงขององค์กร เช่น อบายมุข
ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนีส้ ินล้นพ้นตัว เป็ นต้น

5.4

ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใด ๆ ที่มีวตั ถุประสงค์อนั เป็ นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและ/หรือขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีงาม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ อันเป็ นการขัดผลประโยชน์ต่อ บริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็ นพนักงาน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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7. การให้ของขวัญ
7.1

การให้ของขวัญ ของกานัล การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนใด ๆ แก่ลกู ค้า คู่คา้ หรือผูม้ ีอุปการะคุณ
ของกลุ่มบริษัทเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจจะต้องได้รบั อนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจโดยถูกต้อง และผลประโยชน์หรือ
สิ่งตอบแทนใด ๆ นัน้ ต้องเป็ นรูปแบบที่เหมาะสมไม่ขดั ต่อจารีตประเพณี ศีลธรรมอันดี และไม่เป็ นที่ เสื่อมเสียของ
องค์กร

7.2

การให้ของขวัญ ของกานัล หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนใด ๆ การเลีย้ งรับรอง การตอบแทน ตามธรรมเนียม
เทศกาล หรือประเพณีนิยม ให้สามารถกระทาได้โดยนาเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาทราบและ/หรือพิจารณาอนุมตั ิ

7.3

ละเว้นการให้ของขวัญ ของกานัล หรือผลประโยชน์สิ่ งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ การเลีย้ งรับรอง การตอบแทนตาม
ธรรมเนียม เทศกาล หรือประเพณีนิยม แก่ผบู้ งั คับบัญชาเพื่อประโยชน์ในการเติบโตในหน้าที่การงาน

8. การรับของขวัญ
8.1

ห้ามเรียกร้องหรือรับสินบน สิ่งล่อใจประการใด ๆ เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ

8.2

หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลีย้ งรับรอง หรือประโยชน์ใด ๆ จากลูกค้า คู่คา้ หรือผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มบริษัทที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

8.3

การรับของขวัญ ของกานัล หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนใด ๆ การเลีย้ งรับรอง การตอบแทน ตามธรรมเนียม
เทศกาลหรือประเพณีนิยม อันเนื่องจากการดาเนินธุรกิจ ให้สามารถกระทาได้โดยมูลค่าโดยประมาณของสิ่งของหรือ
เงินสดนั้น ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) และต้องรายงานให้ผูบ้ ังคับบัญชาทราบทุกกรณี และให้
รวบรวมของขวัญและของกานัลเพื่อนาไปจัดสรรให้กบั ทุกหน่วยงานอย่างเป็ นธรรม

8.4

ละเว้นการรับของขวัญ ของกานัล หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ การเลีย้ งรับรอง การตอบแทนตาม
ธรรมเนียม เทศกาล หรือประเพณี นิยม จากผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจ เลื่อนตาแหน่ง หรือเอือ้
ประโยชน์ในการเติบโตในหน้าที่การงาน

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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