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คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บทน า 

 การด าเนินธุรกิจขององคก์รนอกเหนือจากการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ทัง้ที่ก าหนดโดยหน่วยงาน
ภาครฐัและองคก์รนัน้ ๆ แลว้ ส่ิงที่เป็นองคป์ระกอบส าคญั คือ การที่องคก์รนัน้มีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ บริษัท  ท่าฉาง 
กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) จึงถือเป็นหลกัการส าคญัที่มุ่งมั่นเพื่อให้
กลุ่มบรษิัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 จรรยาบรรณธุรกิจจดัท าขึน้เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย ใชเ้ป็นคู่มือเพื่อยึดถือเป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบตัิ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความเป็นธรรม ประกอบดว้ยคณุธรรมและจรยิธรรม มี
ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อนรว่มงาน ต่อผูบ้งัคบับญัชา และต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทัง้ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม 
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จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุม่บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัทไดก้ าหนดจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเป็นมาตรฐานดา้นจริยธรรมที่ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุก
ระดบัของบริษัทและบริษัทย่อยยึดถือในการปฏิบตัิภาระหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย รวมทัง้ส่งเสริมใหก้รรมการและผูบ้ริหาร
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิหนา้ที่ภายใตจ้รรยาบรรณทางธุรกิจ บรษิัทใหค้วามส าคญักบัการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม
อย่างเป็นธรรมตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะตอ้ง
รับทราบ ท าความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เปิดเผย โปร่งใส ซื่อสัตยส์ุจริต ค านึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดของกลุ่มบริษัท และเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มที่เก่ียวขอ้ง 
พรอ้มที่จะอธิบาย ชีแ้จง และสามารถตรวจสอบได ้

(ก) ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 

การปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ คู่คา้ พนกังาน เจา้หนี ้คู่แข่งทางการคา้ รวมทัง้ การจดัหาวตัถดุบิ
และบริการ ความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและ
สงัคม การต่อตา้นการทจุรติ และการแจง้เบาะแสใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 

(ข) ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

จดัใหม้ีการควบคุมดูแลและป้องกันธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกันไม่ใหม้ีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
โดยก าหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ พรอ้มทั้งเปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานทางการท่ีก ากบัดแูล 
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จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร 

 โดยที่ผูบ้รหิารของบรษิัทอนัประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิารระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึน้ไป ซึ่งไดร้บัความ
ไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้มีบทบาทหน้าที่ ในการก าหนดนโยบาย ก ากับ ดูแล และควบคุมการด าเนินงานของบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลผุลในการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ เพื่อแสดงว่าผูบ้รหิารของบรษิัทมีเจตนารมณ ์และความมุ่งมั่นจะด าเนิน
ธุรกิจอย่างซื่อตรงและโปร่งใส อนัจะท าใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยบรรลผุลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ และไดร้บัการยอมรบัจากทกุ
ฝ่าย บริษัทจึงเห็นสมควรก าหนด “จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร” ขึน้ไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของ
กรรมการและผูบ้รหิาร ดงัต่อไปนี ้

1. ต่อองคก์ร 

1.1 ปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

1.2 ยึดมั่นในจรยิธรรม ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ มีคณุธรรม และมีความกลา้ในการท่ีจะแสดงความคิดเห็นใน
ส่ิงที่ถกูตอ้ง 

1.3 ใชด้ลุยพินิจในการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุ่มที่มีผลประโยชนอ์ื่นใด 

1.4 วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหรืออยู่ใตอ้ิทธิพลทางการเมือง หรือกระท าการใด ๆ ที่เป็นการใหค้วาม
ช่วยเหลือพรรคการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจเขา้ใจไดว้่ากิจการมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

1.5 ไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัของบรษิัทและบรษิัทย่อยต่อบคุคลภายนอก เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มลูความลบันัน้เป็นการ
ท าตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หรือตามค าสั่งของศาล ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐที่มี
อ  านาจ รวมถึงแต่ไม่จ ากดั (มหาชน) เพียง การสอบปากค า ค ารอ้งใหส้อบสวนทางแพ่ง หมายเรียกพยานเอกสารของ
ศาล ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร จะตอ้งเปิดเผยเพียงเท่าที่ กฎหมาย หรือค าสั่งนัน้ก าหนดไวเ้ท่านัน้ 

1.6 อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย การประชมุผูถื้อหุน้ หรือการ
ประชมุผูบ้รหิาร  

1.7 ส่งเสรมิใหพ้นกังานมีจรรยาบรรณทางธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการท างาน ตลอดจนมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

1.8 พึงวางตนใหเ้หมาะสมในฐานะตวัแทนขององคก์รต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณข์องกลุ่มบรษิัท
เมื่อมีโอกาสอนัเหมาะสม 

1.9 ในกรณีที่จะใหข้อ้มลูข่าวสาร หรือใหส้มัภาษณต์่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชนจะตอ้งไดร้บัมอบหมายจากบรษิัท 

1.10 ด าเนินการใหบ้รษิัทและบรษิัทย่อยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ใช้
บงัคบักับการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียน และบริษัท
ย่อย 
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2. ต่อผู้ถือหุ้น 

2.1 ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม 

2.2 ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อ
หุน้โดยรวม 

2.3 ก ากับดูแลใหม้ีการบริหารองคก์รดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อป้องกนัความเสียหายหรือผลกระทบท่ีมีต่อ  
ผูถื้อหุน้ 

2.4 รกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้เพื่อใหแ้น่ใจว่าสิทธิของผูถื้อหุน้ไดร้บัการเอาใจใส่และไดร้บัการดแูลอย่างเท่าเทียมกนั 

2.5 เปิดเผยขอ้มลูหรือรายงานสถานภาพขององคก์รต่อผูถื้อหุน้ อย่างถกูตอ้งครบถว้นและทนัต่อเหตกุารณ์ 

2.6 ไม่เปิดเผยขอ้มลูลบัของบรษิัทต่อบคุคลภายนอกและไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือบคุคลใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

3. ต่อความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

3.1 ไม่มีผลประโยชนส่์วนตนในการตดัสินใจทางธุรกิจและไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มลู
ใด ๆ ของบรษิัทและบรษิัทย่อยซึ่งยงัมิไดม้ีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 

3.2 ไม่ด  าเนินการใด ๆ ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมทัง้ป้องกัน
มิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

4. ต่อสังคมและจารีตประเพณ ี

4.1 ไม่กระท าการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสงัคมส่วนรวม 

4.2 รบัผิดชอบต่อสงัคมโดยก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจที่ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และศีลธรรมอนัดี
งาม 

5. ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

5.1 มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ใตบ้ังคับบัญชา และพึงปกครองผูใ้ตบ้ังคับบัญชาดว้ยความเมตตาและเป็นธรรม รวมทั้งไม่ใช้
อ  านาจหนา้ที่ในทางมิชอบ 

5.2 มีภาวะผูน้  า และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีน่าเชื่อถือแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5.3 ให้ความรู้ ค  าแนะน า และค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเต็มใจและจรงิใจ 

5.4 ส่งเสรมิผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหม้ีความมั่นคงกา้วหนา้ในหนา้ที่การงานและความเป็นอยู่ส่วนตวั 



 กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ ากัด (มหาชน) 
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ  5/7 

 

จรรยาบรรณของพนักงาน 

ดว้ยบริษัทตระหนักว่าพนักงานทุกท่านเป็นทรพัยากรที่มีค่าส าหรบักลุ่มบริษัท เป็นพลังส าคญัที่จะน าพากลุ่มบริษัท
ไปสู่ความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงคต์ามเป้าหมาย บริษัทจึงพยายามส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาพนักงานใหม้ี ความ
เจรญิกา้วหนา้อย่างดีที่สดุ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงคแ์ละเสริมสรา้งจิตส านึกของพนักงานใหป้ระพฤติตนตามแนวทางปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร 
และเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณข์องกลุ่มบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
บริษัทจึงเห็นสมควรก าหนด “จรรยาบรรณพนกังาน” ขึน้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิของพนกังานของบริษัทและบริษัท
ย่อย ดงัต่อไปนี ้

1. ต่อองคก์ร 

1.1 ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เป็นธรรมเพื่อประโยชนส์งูสดุต่อองคก์รและผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

1.2 ปฏิบตัิหนา้ที่ใหถู้กตอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบค าสั่ง และประกาศของบริษัทและ
บรษิัทย่อย 

1.3 มีทศันคติที่ดีต่อบรษิัทและบรษิัทย่อย ตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟังผูบ้งัคบับญัชา 

1.4 ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรูค้วามสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานตามที่พึงมีในต าแหน่งหนา้ที่การงาน
ดว้ยความเอาใจใส่และมีความรบัผิดชอบ 

1.5 แข่งขันกับบุคคลอื่นหรือองคก์รอื่นภายใตก้ฎระเบียบและขอ้บังคับที่ทางการก าหนดไวอ้ย่างเป็นธรรม รวมทั้งไม่
ต  าหนิติเตียนหรือกล่าวหาในทางรา้ยแก่บคุคลอื่น 

1.6 ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักบับรษิัทและบรษิัทย่อย 

1.7 ไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผู้ที่เก่ียวขอ้งจากต าแหน่งหนา้ที่และขอ้มูลอันเป็นความลับของบริษัทและ
บรษิัทย่อย 

1.8 ใชท้รพัยสิ์นของบรษิัทและบรษิัทย่อยเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและบรษิัทย่อยมิใช่เพื่อประโยชนส่์วนตน 

1.9 วางตนใหเ้หมาะสมในฐานะตวัแทนขององคก์รต่อบคุคลภายนอก 

1.10 ใหค้วามสนใจในกฎ ขอ้ปฏิบตัิทางจรรยาบรรณที่บรษิัทก าหนด และปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั รวมทัง้หลีกเล่ียงการ
กระท าที่ขดัแยง้ต่อผลประโยชนข์องบรษิัทและบรษิัทย่อย 

1.11 มีหนา้ที่ตอ้งดูแลความประพฤติของตน เพื่อนร่วมงาน ไม่ใหม้ีพฤติกรรมหรือการกระท าใด ๆ  ที่เป็นลกัษณะการคุกคาม 
ไดแ้ก่ การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามที่มองเห็นได ้และโดยเฉพาะการคุมคามทางเพศ เช่น การ
เกีย้วพาราสี การเรียกรอ้งผลประโยชนท์างเพศ หรือการล่วงละเมิศทางเพศดว้ยกายและวาจา 

1.12 หา้มกระท าการใด ๆ ที่เป็นการจดัหาหรือจดัใหม้ีกิจกรรมทางเพศ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งธุรกิจหรือเพื่อสนบัสนุนหนา้ที่การ
งาน 

1.13 พนกังานทกุคนมีหนา้ที่สอดส่องดแูลการปฏิบตัิหนา้ที่ของเพื่อนพนกังานทกุระดบั เมื่อพบเหตทุี่ส่อไปในทางไม่สจุริต 
ตอ้งรีบรายงานความผิดปกตินัน้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือสายงานตรวจสอบภายในตามระเบียบของบรษิัท 



 กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ ากัด (มหาชน) 
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ  6/7 

 

1.14 พึงระมดัระวงัการใชเ้วลางานไปปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดเพื่อประโยชนส่์วนตน นอกเหนือจากหนา้ที่รบัผิดชอบท่ีมีต่อกลุ่ม
บริษัท เช่น การเป็นกรรมการในกิจการอื่นนอกกลุ่มบริษัทและตอ้งใชเ้วลางานไปท าหนา้ที่ดงักล่าว ใหร้ายงานฝ่าย
ตรวจสอบภายใน แผนกบคุคล และเลขานกุารบรษิัท และจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากผูบ้งัคบับญัชา 

2. ต่อลกูค้าและบุคคลภายนอก 

2.1 ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้โดยมีวตัถปุระสงคใ์หล้กูคา้บรรลผุลประโยชนส์งูสดุบนพืน้ฐานของความซื่อสตัย ์สจุรติ มีอธัยาศยั
ดี รบัฟังความคิดเห็นจากลูกคา้ มีจิตส านึกในหนา้ที่การใหบ้ริการต่อลูกคา้ และปฏิบัติต่อลูกคา้ทุกรายดว้ยความ
เสมอภาคเท่าเทียมกนั 

2.2 ไม่ใหค้วามหวงัหรือค ามั่นแก่ลกูคา้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ตนเองไม่มีอ านาจที่จะกระท าการ 

2.3 รกัษาความลบัของลกูคา้และของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเคร่งครดั และไม่อาศยัความไวว้างใจของลกูคา้กระท า
การเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนข์องตนเองและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

3. ต่อผู้บังคับบญัชา 

3.1 มีทศันคติที่ดีต่อผูบ้งัคบับญัชา 

3.2 ไม่กระท าการใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบตัิหนา้ที่ เพื่อหวงัผลการเติบโตในหนา้ที่การงาน 

4. ต่อเพือ่นร่วมงาน 

4.1 ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยอัธยาศยัไมตรีที่ดี มีความจริงใจ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน
ในทางที่ชอบและเป็นประโยชนต์่องานของกลุ่มบริษัท ถ่ายทอดประสบการณค์วามรูใ้นการท างาน ใหเ้พื่อนรว่มงาน
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ 

4.2 ไม่น าเรื่องสว่นตวั หรือขอ้มลูของผูร้ว่มงานไปวิพากษว์ิจารณใ์นทางเส่ือมเสีย 

5. ต่อสังคม 

5.1 ปฏิบตัิตนอยู่ภายใตก้รอบศีลธรรมประเพณีอนัดงีาม 

5.2 มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสงัคมและองคก์รชมุชนต่าง ๆ โดยใหค้วามร่วมมือ ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะและ
โอกาสที่เหมาะสม 

5.3 ละเวน้พฤติกรรมที่เส่ือมเสีย อันอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณข์องตนเองและชื่อเสียงขององคก์ร เช่น อบายมขุ  
ยาเสพติด การพนนัทกุประเภท การมีหนีสิ้นลน้พน้ตวั เป็นตน้ 

5.4 ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือสนบัสนุนกิจการใด ๆ ที่มีวตัถุประสงคอ์นัเป็นภยัต่อความมั่นคงของประเทศและ/หรือขดัต่อ
ศีลธรรมอนัดีงาม 

6. ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

หลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ อนัเป็นการขดัผลประโยชนต์่อบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
หรือจากการใชโ้อกาสหรือขอ้มลูที่ไดจ้ากการเป็นพนกังาน เพื่อแสวงหาประโยชนส่์วนตน 
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7. การให้ของขวัญ 

7.1 การใหข้องขวญั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชนส่ิ์งตอบแทนใด ๆ แก่ลกูคา้ คู่คา้ หรือผูม้ีอุปการะคุณ
ของกลุ่มบริษัทเพื่อประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากผูม้ีอ  านาจโดยถกูตอ้ง และผลประโยชนห์รือ
ส่ิงตอบแทนใด ๆ นัน้ ตอ้งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมไม่ขดัต่อจารีตประเพณี ศีลธรรมอนัดี และไม่เป็นที่ เส่ือมเสียของ
องคก์ร 

7.2 การให้ของขวัญ ของก านัล หรือผลประโยชน์ส่ิงตอบแทนใด ๆ การเลีย้งรับรอง การตอบแทน ตามธรรมเนียม 
เทศกาล หรือประเพณีนิยม ใหส้ามารถกระท าไดโ้ดยน าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบและ/หรือพิจารณาอนมุตัิ 

7.3 ละเวน้การใหข้องขวญั ของก านลั หรือผลประโยชนส่ิ์งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ การเลีย้งรบัรอง การตอบแทนตาม
ธรรมเนียม เทศกาล หรือประเพณีนิยม แก่ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อประโยชนใ์นการเติบโตในหนา้ที่การงาน 

8. การรับของขวัญ 

8.1 หา้มเรียกรอ้งหรือรบัสินบน ส่ิงล่อใจประการใด ๆ เพื่อตอบแทนการใหผ้ลประโยชนท์างธุรกิจ 

8.2 หลีกเล่ียงการรบัของขวญั ทรพัยสิ์น การเลีย้งรบัรอง หรือประโยชนใ์ด ๆ จากลกูคา้ คู่คา้ หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับ
กลุ่มบรษิัทท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 

8.3 การรับของขวัญ ของก านัล หรือผลประโยชน์ส่ิงตอบแทนใด ๆ การเลีย้งรับรอง การตอบแทน ตามธรรมเนียม 
เทศกาลหรือประเพณีนิยม อนัเนื่องจากการด าเนินธุรกิจ ใหส้ามารถกระท าไดโ้ดยมลูค่าโดยประมาณของสิ่งของหรือ
เงินสดนั้น ตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) และตอ้งรายงานใหผู้บ้ังคบับัญชาทราบทุกกรณี และให้
รวบรวมของขวญัและของก านลัเพื่อน าไปจดัสรรใหก้บัทกุหน่วยงานอย่างเป็นธรรม  

8.4 ละเวน้การรบัของขวญั ของก านลั หรือผลประโยชนส่ิ์งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ การเลีย้งรบัรอง การตอบแทนตาม
ธรรมเนียม เทศกาล หรือประเพณีนิยม จากผู้ใตบ้ังคับบัญชา ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจ เลื่อนต าแหน่ง หรือเอือ้
ประโยชนใ์นการเติบโตในหนา้ที่การงาน 

 
 
ประกาศ ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

  

 


