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นโยบายการให ้หรอืรบัของขวญั หรอืทรพัยส์นิ
หรอืประโยชนอ์ืน่ใด 

 
ประวตักิารแกไ้ข 

10 01/01/65 แกไ้ขทัง้ฉบับ 

09 01/01/64 เพิม่ขอ้ความเกีย่วกบัการใหข้องขวญั ขอ้ที ่6 และค านยิาม ของขวญั, 
ทรัพยส์นิ  

08 01/01/63 ทบทวน ประจ าปี 2562 

07 01/01/62 ทบทวน ประจ าปี 2561 

06 22/12/60 ทบทวน ประจ าปี 2560 

05 23/12/59 ทบทวน ประจ าปี 2559 

04 22/12/58 ทบทวน ประจ าปี 2558 

03 26/12/57 ทบทวน ประจ าปี 2557 

02 01/08/57 แกไ้ขรหัสเอกสาร 

01 03/12/56 ทบทวน ประจ าปี 2556 

00 27/02/56 จัดท าครัง้แรก 

แกไ้ขคร ัง้ที ่ วนัทีบ่งัคบัใช ้ รายละเอยีดการแกไ้ข 
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นโยบายการให ้หรอืรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด 

 

 เพือ่หลกีเลีย่งการกระท าอนัจะน าไปสูผ่ลประโยชน์ทีข่ัดกนั หรอืเลอืกปฏบิตั ิอนัอาจจะท าใหเ้กดิความเสยีหาย
ตอ่การด าเนนิธุรกจิของกลุม่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ี(“กลุม่บรษิทั”) จงึก าหนดนโยบายในเรือ่งการให ้หรอืรับของขวญั 

หรอืทรัพยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับ และ/หรอืครอบครัว เรยีกรอ้งหรอื ใหข้องขวญั หรอืทรัพยส์นิ 
หรือประโยชน์อืน่ใดจากกับบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล คู่สัญญา ผูรั้บจา้ง ผูข้าย ผูร้่วมทุน หน่วยงานทุกแห่งทัง้ทีเ่ป็น

องคก์รภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถงึผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของกลุม่บรษัิท ไมว่า่ดว้ยกรณีใด  

          
 2. ในกรณีทีผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้งกับธรุกจิของกลุม่บรษัิทมอบของขวัญ ทรัพยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใดแกก่รรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดบั และ/หรอืครอบครัว ซึง่อาจมผีลตอ่การตดัสนิใจในการปฏบิตังิานดว้ยความล าเอยีง หรอื
ล าบากใจ หรอืเป็นผลประโยชน์ทีข่ัดกนัได ้กลุม่บรษัิทขอใหท้กุคนใชด้ลุพนิจิทีเ่หมาะสม หากไมแ่น่ใจใหข้อค าแนะน า

จากผูบ้งัคบับญัชาของตน 

 
 3. ของขวัญทีม่อบใหแ้ก่กลุ่มบริษัท และมีคุณค่าแก่การระลกึถงึเหตุการณ์ทีส่ าคัญๆ ของกลุ่มบริษัท เช่น   

เมือ่มกีารลงนามสัญญาร่วมทนุต่างๆ ของกลุม่บรษัิท เมือ่มกีารรับรางวัลตา่งๆ หรอืของทีร่ะลกึจากการร่วมในกจิกรรม
ชว่ยเหลอืสงัคม ฯลฯ อนุญาตใหพ้นักงานทกุระดับรับแทนกลุม่บรษัิทได ้และใหท้ าการรายงานถงึการไดม้า ตลอดจน

การจัดเก็บของขวญัเหลา่นัน้วา่ จัดเก็บไว ้ณ สถานทีใ่ดเพือ่ทราบ และจัดเก็บเป็นหลกัฐานของกลุม่บรษัิท 
 

 4. การใหข้องขวัญหรือของทีร่ะลกึ การเลีย้งรับรอง ตามประเพณีนิยม หรอืโอกาศส าคัญทางธุรกจิ สามารถ

กระท าไดโ้ดยตอ้งไมจู่ง ใจใหเ้กดิการปฏบิัตหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบ ไมท่ าใหเ้กดิการยนิยอมผ่อนปรนใน
ขอ้ตกลงทางธรุกจิทีไ่มเ่หมาะสม และไมข่ดัตอ่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและจารตีประเพณีทอ้งถิน่ เชน่ ส าหรับประเทศไทย

ไม่เกนิ 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในทาง
กลับกัน พนักงานทุกระดับพงึใชดุ้ลพินิจในการใหข้องขวัญ การเลีย้งรับรอง ทรัพยส์นิ หรือประโยชน์อืน่ใดแก่กลุ่ม

บรษัิท หรือบุคคลใดๆ ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิของกลุ่มบรษัิท และการบรจิาค หรือชว่ยเหลอืสังคม หรือการกฬีา ใน

ลกัษณะทีไ่มเ่กนิสมควร หรอืฟุ่ มเฟือย สรุุ่ยสรุ่าย 
 

 5. หา้มพนักงานมอบของขวัญแกผู่บ้ังคบับัญชา และผูบ้ังคับบัญชาจะยนิยอม หรอืรูเ้ห็นเป็นใจใหญ้าตขิองตน
รับของขวญัจากพนักงานทีเ่ป็นผูอ้ยูใ่ตบ้ังคับบัญชามไิด ้เวน้แตก่รณีปกตปิระเพณีนยิมทีม่กีารใหข้องขวญัแก่กนั แตต่อ้ง

มรีาคา หรอืมลูคา่ ไมเ่กนิ 3,000 บาท (สามพันบาทถว้น)  
 

 6. กรณีการให ้หรอืรับของขวัญ การเลีย้งรับรอง ทรัพยส์นิ หรอืประโยชน์อืน่ใด ไม่วา่จะเป็นการให ้หรอืรับทัง้

จากภายในประเทศ หรอืจากตา่งประเทศ  ทีม่มีูลคา่เกนิกวา่ 3,000 บาท (สามพันบาทถว้น) ตอ่คนตอ่โอกาส ไม่วา่จะ
ระบเุป็นของสว่นตัวหรอืไม่ แตจ่ าเป็นตอ้งให ้หรอืรับไวเ้พือ่รักษาไมตร ีมติรภาพ หรอืความสมัพันธอ์ันดรีะหวา่งบุคคล 

ผูใ้ห ้หรอืรับจะตอ้งรายงานใหผู้บ้ังคับบัญชาทราบโดยเร็ว และในกรณีทีม่กีารรับของขวัญ ถา้ผูบ้ังคับบัญชาเห็นวา่ไมม่ี
เหตทุีจ่ะอนุญาตใหผู้รั้บยดึถอืไวเ้ป็นประโยชน์สว่นบคุคล ผูรั้บตอ้งสง่มอบใหก้ับผูบ้งัคับบัญชาภายใน 3 วนั นับแตว่ันที่

ไดรั้บของขวัญ หรอืทรัพยส์นิ หรอืประโยชน์นัน้มา เพือ่ใหข้องขวัญ หรอืทรัพยส์นิ หรอืประโยชน์นัน้ตกเป็นของบรษัิท

ทนัท ี
 

อนึ่ง กลุ่มบริษัทจะท าการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัตติามนโยบายการให ้หรือรับของขวัญ หรือ
ทรัพยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 
ค าจ ากดัความความในแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด 
 ของขวญั หมายความว่า เงนิ ทรัพยส์นิ สิง่ของ ทีใ่หห้รอืรับโดยเสน่หา หรอืเป็นรางวัล หรอืเป็นสนิน ้าใจ หรอืในโอกาส

ตา่งๆ ตามประเพณีและวัฒนธรรม 

 
 ประโยชนอ์ืน่ใด หมายความว่า สิง่ทีม่มีูลค่า ไดแ้ก่ การลดราคา การรับความบันเทงิ การรับบรกิาร การรับการฝึกอบรม 
หรอืสิง่อืน่ใดในลักษณะเดยีวกัน 
 

ญาต ิหมายความวา่ ผูบ้พุการ ีผูส้บืสันดาน พีน่อ้งรว่มบดิามารดา หรอืรว่มบดิา หรอืมารดาเดยีวกัน ลงุ ป้า   นา้ อา คูส่มรส 
ผูบ้พุการ ีหรอืผูส้บืสันดานของคูส่มรส บตุรบญุธรรม หรอืผูรั้บบตุรบญุธรรม 


