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จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

บริษัท ปรีชา กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีความมุงมั่น

ที่จะดําเนินธุรกิจใหไดรับความนิยมและเช่ือถือจากลูกคาและประชาชนทั่วไป ดําเนินธุรกิจดวยการบริหาร        

การจัดการที่เขมแข็ง มีการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

บริษัทสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเกิดข้ึนในทุกระดับขององคกร ต้ังแตระดับคณะกรรมการ

บริษัท คณะผูบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการมาโดยตลอด ซึ่งประกอบไปดวยการมีคณะกรรมการบริษัทและ

ผูบริหารที่วิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถวงดุล

อํานาจ เพื่อใหการบริหาร งานเปนไปอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได การเคารพในสิทธิและความเทาเทียม

กัน และมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทยึดมั่นในแนวทางการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส สุจริต และเปนธรรม ไดออกขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับ

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการและพนักงาน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติ

หนาที่ตามภารกิจของบริษัท ภายใตกรอบกฎหมายและกฎระเบียบ สงเสริมสนับสนุนใหพนักงานมีการพัฒนา

ความรู ความสามารถอยางทั่วถึง 
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1. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน 

บริษัทไดกํากับดูแลและปกปองสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุนทุกรายทุกกลุม อาทิ ผูถือหุนรายใหญ          

ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนตางชาติ อยางเทาเทียมกัน ทั้งเรื่องกระบวนการจัดประชุม            

ผูถือหุน การมีมาตรการปองกันกรรมการผูบริหารและพนักงานใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนในทาง      

มิชอบ รวมทั้ง เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของ โดยกําหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตอ

ผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังน้ี 

1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความสุจริต และเปน

ธรรมตอผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย และเพื่อผลประโยชนของกลุมผูที่เกี่ยวของโดยรวม 

2) บริหารกิจการของบริษัท ใหมีความเจริญกาวหนา มั่นคง และกอใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม

แกผูถือหุน 

3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและความระมัดระวังเ ย่ียงผูที่มีความรู ประสบการณ และ        

ความชํานาญ 

4) รายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริษัท ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน สม่ําเสมอ และ

ครบถวนตามความเปนจริง 

5) ไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

6) บริษัทจะดําเนินธุรกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความมั่งค่ัง       

ของผูถือหุนในระยะยาว ผูถือหุนจะไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและการยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล 

7) เคารพสิทธิของผูถือหุนโดยการใหขอมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อใหผูถือหุนสามารถพจิารณา

ทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมของธุรกิจที่ไดลงทุนไป บริษัทฯ จะรายงานขอมูลที่ชัดเจนและถูกตองเกี่ยวกับ         

การบริหารจัดการและสถานะทางการเงิน รวมทั้งรายงานผลประกอบการใหผูถือหุนไดทราบอยางสม่ําเสมอ

ตามกฏระเบียบขอบังคับของคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย 

8) รวบรวมและเก็บรักษาขอมูลตลอดจนการทํารายงานทางบัญชีใหเปนไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวของ

และเปนไปตามระบบระเบียบการบัญชีทั่วไป ไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับของบริษัท ตอผูอื่นโดยมิชอบ 

9) ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเสมอภาคในการประชุมผูถือหุน 
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2. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนกังาน 

บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร จึงควรปฏิบัติตอ

พนักงานอยางมีคุณธรรมโดยยึดหลักความเทาเทียมกันและการเสมอภาค ทั้งในเรื่องการจางงาน ผลตอบแทน 

การแตงต้ัง การโยกยาย และการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม โดยมีนโยบายแนวการปฏิบัติ 

ดังน้ี  

1) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

2) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ ใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักด์ิศรีของ     

ความเปนมนุษยตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

3) จัดเงื่อนไขการจางงานที่เปนธรรมสําหรับพนักงาน และใหพนักงานไดรับคาตอบแทนทีเ่หมาะสม

ตามศักยภาพ 

4) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมและจัดระบบการทํางานใหพนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสนิ 

รวมถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

5) ใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อฝกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปดโอกาสให

พนักงานมีการเรียนรูอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ 

6) แตงต้ัง โยกยาย ใหรางวัลและลงโทษพนักงานดวยความสุจริตใจ และต้ังอยูบนพื้นฐานของ

ความรูความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 

7) จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน 

8) จัดใหมีชองทางใหพนักงานสามารถรองเรียน ในกรณีไมไดรับความเปนธรรม หรือแจงเบาะแส

เกี่ยวกับเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแกไข รวมถึงมาตรการคุมครองพนักงานผูรอง       

ที่เปนระบบและยุติธรรม 

9) สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน ในการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน และ/หรือ

ขอตกลงตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน ภายใต

วัฒนธรรมองคการที่ดีรวมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองคกร 

10) สงเสริมใหพนักงานเขารวมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเปนประโยชนตอองคกรและ

สังคม เพื่อสรางการมีสวนรวมและความผูกพันธตอองคกร ตามความเหมาะสมและดุลพินิจของผูบังคับบัญชา 
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3. จรรยาบรรณวาดวยความเปนธรรมและรบัผดิชอบตอลกูคา 

บริษัทใหความสําคัญในมาตรฐานสูงสุดของผลิตภัณฑ ความปลอดภัยในคุณภาพ ความสื่อสัตยใน

การดําเนินธุรกิจ เพื่อความพึงพอใจของลูกคา นอกจากน้ี บริษัทยังมีการปฏิบัติที่เปนธรรม มีจริยธรรม มี         

การใหบริการที่เขาถึงได สะดวก เคารพตอเกียรติ และความเปนสวนบุคคลของลูกคาแตละรายดวย โดยมี

นโยบายแนวการปฏิบัติ ดังน้ี 

1) บริษัทปฏิบัติตอลูกคาทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันบนพื้นฐานของผลตอบแทนที่

ยุติธรรมตอทั้งสองฝาย 

2) มีการใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําที่ถูกตอง เพียงพอ และทันเหตุการณตอลูกคา เพื่อให

ทราบเกี่ยวกับสินคาการบริการ 

3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใด

ได ตองรีบแจงใหลูกคาทราบ เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางการแกไขปญหา 

4) ปฏิบัติกับลูกคาดวยความสุภาพและเปนที่วางใจของลูกคา 

5) บริษัทเคารพตอสิทธิสวนบุคคลของลูกคา โดยเก็บรักษขอมูลของลูกคา และไมเปดเผยขอมูล

ดังกลาวแกบุคคลภายนอก 

6) จัดใหมีระบบ/ กระบวนการที่ใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และการใหบรกิารในการตอบสนอง

การสงมอบและการดําเนินการอยางดีที่สุด เพื่อใหลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว 

7) ใหการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางและรักษาความสัมพันธอันดีระหวางลูกคาและบริษัท 
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4. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอคูแขงทางการคา 

บริษัทจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาภายใตพระราชบัญญัติแขงขันทางการคา พ.ศ.2542 กรอบแหง

กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขง

ทางการคาดวยวิธีฉอฉล โดยมีนโยบายแนวการปฏิบัติ ดังน้ี 

1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี สงเสริมการคาเสรีและไมใชวิธีทุมตลาด 

2) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม เชน 

การใหสินบน หรือการวาจางพนักงานของบริษัทคูแขงเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนความลับของบริษัทคูแขง 

3) ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย 

4) ไมสนับสนุนใหมีการปฏิบัติรวมกันเพื่อกระทําการหรือสมยอมในการเสนอราคาที่ไมเปนธรรม

ตอลูกคา 

5) ไมละเมิดและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาอยางเครงครัด 
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5. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอคูคา 

บริษัทจะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและ

ต้ังอยูบนพื้นฐานที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

รวมทั้ง ปฏิบัติตามพันธะสัญญา ใหขอมูลที่เปนจริง รายงานที่ถูกตอง โดยมีนโยบายแนวการปฏิบัติ ดังน้ี 

1) เปดโอกาสในการทําธุรกิจใหกับคูคาและการพิจารณาคัดเลือกคูคาที่ต้ังอยูบนพื้นฐานความเสมอ

ภาคและเปนธรรม 

2) ใชสินคาและบริการที่มีลิขสิทธ์ิสิทธิบัตรและเครื่องหมายทางการคาถูกตอง และไมสนับสนุน

สินคาหรือการกระทําที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

3) บุคลากรของบริษัทตองไมเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางกับคูคาที่มีความเกี่ยวของ

กับตนเอง  

4) การจัดซื้อจัดจางตองไมเจาะจงขอกําหนดของผลิตภัณฑหรือบริการจากคูคารายหน่ึงรายใด 

หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โนมเอียงไปทางผลิตภัณฑหรือบริการน้ันๆ อยางจงใจ นอกจากจะมี

ความจําเปนซึ่งมีเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ 

5) บริษัทตองใหรายละเอียดขอมูลและเงื่อนไขตางๆ ที่เหมือนกันแกคูคาทุกราย 

6) ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเปนธรรม กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได

ตองรีบเจรจากับคูคาลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางการแกไขและปองกันไมไดเกิดความเสียหาย 
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6. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอเจาหนี ้

บริษัทจะปฏิบัติตอเจาหน้ีอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยมีนโยบายแนวการปฏิบัติ ดังน้ี 

1) ดูแลใหมีการชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ยใหกับเจาหน้ีเงินกูยืมทุกประเภทอยางครบถวนตาม

กําหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง 

2) ไมใชเงินกูยืมไปในทางที่ขัดตอวัตถุประสงคในการกูยืมเงิน ทั้งน้ี จะตองพิจารณาเหตุผล         

ความจําเปนกอนที่จะตัดสินใจกูเงินหรือคํ้าประกันอยางดีที่สุด 

3) ไมปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริง อันทําใหเกิดความเสียหายแกเจาหน้ี แตจะเปดเผยขอมูลที่

จําเปนแกเจาหน้ีอยางครบถวน 

4) มุงมั่นบริหารกิจการอยางมีประสิทธิภาพ ไมใหมีการผิดนัดชําระหน้ีเกิดข้ึน และคงความสามารถ

ในการชําระหน้ีไวใหดีที่สุด 

5) มุงมั่นรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหน้ีอยางเครงครัด ในกรณีที่มีเหตุตองเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไข จะตองมีการหารือ ดังน้ี 

(1) มุงมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูเงินเงื่อนไขการคํ้าประกันที่ไดตกลงกับเจาหน้ีอยางเครงครัด 

โดยการเจรจาเงื่อนไขตางๆ จะคํานึงถึงความเหมาะสม ความจําเปน และเปนประโยชน 

(2) จัดทํานิติกรรมสัญญาการกูเงิน หรือการคํ้าประกันอยางรัดกุม รอบคอบ และเปนลาย

ลักษณอักษรทุกครั้ง 

(3) กรณีมีเหตุอันควร ตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกูเงินหรือการคํ้าประกัน จะตองหารือ

รวมกับเจาหนาโดยเร็ว และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ จะคํานึงถึงความเหมาะสม ความจําเปน และเปน

ประโยชน 

6) มุงมั่นรักษาความสัมพันธที่ดีกับเจาหน้ีและใหความเช่ือถือซึ่งกันและกัน 
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7. จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

บริษัทดําเนินธุรกิจในการพัฒนาที่ดินภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงความสําคัญของ         

การใชทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการรักษาสภาพแวดลอมของชุมชนอยางจริงจัง โดยมี

นโยบายแนวการปฏิบัติ ดังน้ี 

1) บริษัทปฏิบัติตามขอกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

2) มุงเนนการปองกันปญหากอนเกิดเหตุการณหรือจุดเกิดเหตุมิใหกระทบตอสภาพแวดลอม 

3) ลดของเสียใหนอยที่สุด รวมถึง การนํานํ้าที่ผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด 

4) มุงเนนการใชพลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิตอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

5) มีการพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบผลิตนํ้าประปา ระบบการจัดการขยะมูลฝอยและขยะ

ทั่วไป  

6) ประชาสัมพันธนโยบายใหพนักงานและเปดเผยตอสาธารณชน 
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8. จรรยาบรรณวาดวยการไมละเมิดทรัพยสนิทางปญญา 

บริษัทกําหนดใหพนักงานทุกคนมีหนาที่และความรับผิดชอบในการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิด

ประโยชนอยางเต็มที่และดูแลมิใหเสื่อม สูญหาย หรือนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอื่น รวมทั้ง มี

หนาที่ปกปองดูแลรักษาใหพนจากการถูกลวงละเมิดหรือนําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต และไมลวงละเมิด

ทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น โดยมีนโยบายแนวการปฏิบัติ ดังน้ี 

1) หามพนักงานใชขอมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร ซอฟแวร หนังสือ บทความ เทป

บันทึกเสียง วีดีโอเทป และงานของบุคคลอื่นในทางที่จะเปนการละเมิดทรัยพสินทางปญญาของบุคคลน้ัน ไมวา

งานดังกลาวของบุคคลผูเปนเจาของหรือมีสิทธิอันชอบดวยกฎหมายในงานน้ันจะแสดงการสงวนสิทธิไวหรือ           

ไมก็ตาม 

2) พนักงานทุกคนมีหนาที่ชวยดันดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท และไมนํา

ทรัพยสินทางปญญาของบริษัทไปใชหรือใหบุคคลอื่นใชโดยมิไดรับอนุญาต 

3) การคนพบการประดิษฺเพื่อการปรับปรุงใดๆ ในขณะที่เปนพนักงานของบรัทหรือมี่ผลถึง หรือ

ตอเน่ืองกับธุรกิจบริษัทในทางใดๆ ถือเปนทรัพยสินของบริษัท 

4) พนักงานมีหนาที่รายงานตอผูบังคับบัญาเมื่อพบการกระทําที่เห็นวาเปนการละเมิดทรัพยสิทธิ

หรือการกระทําที่อาจจกอใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัท 

5) เมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานและจะตองสงมองทรัพยสินทางปญญาตางๆ ซึ่งรวมถึง

ผลงาน สิ่งประดิษฐ ขอมูล รายงาน สถิติ สูตร โปรแกรม กระบวนการคืนใหแกบริษัททั้งหมด 
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9. จรรยาบรรณวาดวยการตอตานการทุจรติคอรรปัช่ันภายในองคกร 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย และพยายามปองกันไมใหมีการทุจริต

คอรรัปช่ันทุกรูปแบบ จึงกําหนดนโยบายหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับที่จะใชโอกาสจาก         

การเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานในบริษัท ที่จะแสวงหาผลประโยชนเพื่อสวนตัว หรือครอบครัว หรือ

บุคคลอื่น ไมวาจะเปน ผลประโยชนในรูปแบบใดก็ตาม โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

1) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รับเงิน หรือรับผลประโยชนตอบแทนใดๆ จาก 

คูคา ลูกคาหรือจากบุคคลใด ที่ทําธุรกิจเกี่ยวของกับบริษัท 

2) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญที่มีมูลคาเกินกวาปรกติประเพณี

นิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติตอกัน 

3) หามมิใหมีการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอื่น 

4) หามมิใหบริษัทเขาไปทําธุรกรรม หรือกิจกรรมกับบริษัทที่มีกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัท มีสวนไดเสีย หรือเกี่ยวของโดยสวนตัวกับธุรกรรมหรือกิจกรรมน้ัน 

5) จัดฝกอบรมแกพนักงานเพื่อสงเสริมความซื่อสัตย สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หนาที่ 

6) กําหนดใหมีระเบียบและระบบการควบคุมภายใน เพื่อปองกัน ไมใหพนักงานมีการประพฤติ

หรือปฏิบัติ ที่ไมเหมาะสม 

7) มีหนวยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบทุกหนวยงาน และ จัดทํารายงานสรุปเรื่องการทุจริต

คอรรัปช่ัน ตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

8) บริษัทไดจัดใหมีชองทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝาฝนหรือพบเห็นการกระทาํทจุรติ

และคอรัปช่ัน 
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10. จรรยาบรรณวาดวยการตอตานการทุจรติคอรรปัช่ันภายนอกองคกร 

บริษัทไดกําหนดแนวปฏิบัติในการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันภายนอกองคกร ทั้งน้ีเพื่อปองกันมิให

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทเกี่ยวของกับการทจุริตคอรรัปช่ันภายนอกองคกร 

1) ไมสนับสนุนการใหสินบนในรูปของผลตอบแทนทุกรูปแบบในการขอความอนุเคราะหใดๆ จาก

บุคคลหรือองคกรภายนอก โดยเฉพาะจากหนวยงานของรัฐจะตองเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของหนวยงานของ

รัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการเปดชองทางใหกับเจาหนาที่จะเรียกรับสินบนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

2) จะดําเนินธุรกิจตามกฏระเบียบของกฏหมาย ตามข้ันตอนใหถูกตอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเปดชอง

ใหกับเจาหนาที่รัฐที่จะเรียกรับสินบนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดข้ึน 

3) การสังสรรค การเลี้ยงอาหาร หรือการมอบของขวัญใหกับบุคคลภายนอก จะตองดําเนินการภายใน

เทศกาล และประเพณีปฏิบัติที่ดีงาม มีจํานวนและปริมาณที่เหมาะสม 
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