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1. สารจากประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
การประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการท ุจริตและคอร์รปั ชัน่
ด้วยคณะกรรมการบริษทั พัฒน์กล จากัด (มหาชน) ได้มนี โยบายในการประกอบธุรกิจตาม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม และดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส อีกทัง้ ได้
ตระหนักถึงปญั หาการทุจริตและการคอร์รปั ชันซึ
่ ่งทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่างมาก เป็ นผลให้ภาคเอกชนไทย ประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย,
หอการค้าไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้น ได้ก่อตัง้ “โครงการ
แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ” (Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption, “CAC”) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ดัง้ นัน้ ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้มมี ติให้บริษทั ฯ เข้าร่วมลงนามแสดง
เจตนารมณ์ทจ่ี ะไม่มสี ่วนร่วมในการคอร์รปั ชัน่ และนาบริษทั ฯ เข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็ นสมาชิก CAC
เพื่อร่ ว มต่ อ ต้า นการคอร์ร ัป ชัน่ โดย ดร. ปิ ย ะ จงวัฒ นา ประธานกรรมการบริห าร ได้ล งนามคาประกาศ
เจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 และ
ดร. พนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยฯ ได้ลงนามรับทราบ
เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2559 และเพือ่ ให้การดาเนินการทางธุรกิจทีอ่ าจมีความเสีย่ งด้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
ได้รบั การพิจารณาและปฏิบตั อิ ย่างรอบคอบ บริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รปั ชัน”
่ (AntiCorruption Committee) ขึ้น เมื่อวัน ที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อด าเนิ น งานด้า นการต่อต้า นการทุจ ริตและ
คอร์รปั ชันของบริ
่
ษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยจัดให้มคี ่มู อื นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชันขึ
่ น้ โดยมุง่ หมายให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนในบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุ่ม ได้มคี วามรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับความหมายของการคอร์รปั ชันในรู
่ ปแบบต่างๆ การเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของ
บริษทั ฯ รวมทัง้ การฝึกอบรมให้ความรู้ ตลอดจนประกาศเจตนารมณ์น้ีไปยังบุคคลภายนอก พร้อมทัง้ ได้จดั ให้ม ี
ช่องทางในการรับเรือ่ งร้องเรียน (Whistleblower) และมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสอีกด้วย
ในฐานะประธานกรรมการ และประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร จึงขอประกาศใช้ “คู่มอื นโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน”
่ ทีไ่ ด้ผ่านการอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ใน
กลุ่มได้รบั รูถ้ งึ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ยึดถือเป็ นแนวทางในการประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
โดยมีจุ ด มุ่งหมายเพื่อพัฒ นาขีด ความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับ การพัฒ นาประเทศโดยลดการ
คอร์รปั ชันที
่ เ่ กิดขึน้ ต่อไป
..................................................
( นายแสงชัย โชติชว่ งชัชวาล )
ประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คูม่ อื นโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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2. คานิยาม
บริ ษทั ฯ
(The Company)

หมายถึง บริษทั พัฒน์กล จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ย่อย
(Subsidiaries)

หมายถึง บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั พัฒน์กล จากัด (มหาชน) ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50

กลุ่มบริ ษทั พัฒน์ กล
(PATKOL GROUP)

หมายถึง บริษทั พัฒน์กล จากัด (มหาชน) (PK) และบริษทั ย่อย ปจั จุบนั ได้แก่
- บริษทั พัฒน์กล แมนูแฟคเจอริง่ จากัด (PKM)
- บริษทั พัฒน์กล เทรดดิง้ จากัด (PKT)
- บริษทั เอส พาเนล จากัด (SPN)
- บริษทั ฮีทอะเวย์ จากัด (HA)
- บริษทั สยามพัฒน์กล จากัด (SPK)
- บริษทั อินโดนีเซีย พัฒน์กล เซอร์วสิ จากัด ประเทศอินโดนีเซีย
- บริษทั พัฒน์กล ฟิลปิ ปิ นส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ประเทศฟิลปิ ปิ นส์

กรรมการ
(Directors)

หมายถึง กรรมการของบริษทั พัฒน์กล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

บุคคลที่ เกี่ยวข้อง
(Related Person)

หมายถึง คู่สมรส บุตร พ่อแม่ พีน่ ้อง ญาติ ลูกพี่ลูกน้อง ทีม่ คี วามสัมพันธ์โดย
สายโลหิต รวมถึงเพือ่ นและคนรูจ้ กั

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders)

หมายถึง ลูกค้า คูค่ า้ รวมถึงทีป่ รึกษา หรือผูท้ ร่ี บั ทางานให้กบั กลุ่มบริษทั พัฒน์กล
(Subcontractor) ผูถ้ อื หุน้ เจ้าหนี้ ภาครัฐ และชุมชน

คูม่ อื นโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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3. นโยบายต่อต้านการท ุจริตและคอร์รปั ชัน่
3. นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รปั ชัน่
(3.1) กลุ่มบริษทั พัฒน์กลห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของกลุ่มบริษทั พัฒน์กล รวมทัง้ บุคคลที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ ทีป่ รึกษา หรือผูท้ ร่ี บั ทางานให้กบั กลุ่มบริษทั พัฒน์ กล ดาเนินการ หรือยอมรับ
หรือให้การสนับสนุ นการทุจริตและคอร์รปั ชันในทุ
่
กรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะโดย
การนาเสนอ การให้คามันสั
่ ญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระทา
พฤติกรรมที่ส่ อไปในทางทุ จ ริต และคอร์ร ปั ชัน่ เพื่อ ประโยชน์ ต่อ กลุ่ ม บริษัท พัฒ น์ ก ล ตนเอง
ครอบครัว และคนรู้จ ัก หรือเพื่อประโยชน์ ข องธุ ร กิจ ทัง้ นี้ ร วมถึงการทุ จ ริต ยักยอกเงิน หรือ
ทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษทั พัฒน์ กลไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของกลุ่มบริษทั พัฒน์กล
(3.2) กลุ่มบริษทั พัฒน์กลจัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ และจัดทาแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันในรู
่ ปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความเสีย่ งและ
เป็ นไปตามนโยบายนี้ ซึง่ มีการควบคุมและการตรวจสอบเป็ นไปตามระบบควบคุมภายใน และมี
การสอบทานขัน้ ตอนการปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ
(3.3) กลุ่มบริษทั พัฒน์ กลกาหนดนโยบายและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิในเรื่องการอนุ มตั คิ ่าใช้จ่ายทีม่ คี วาม
เสีย่ งต่อการทุจริตและคอร์รปั ชันในรู
่ ปแบบต่างๆ โดยกาหนดอนุ มตั งิ บประมาณประจาปี และ
กาหนดระเบียบอานาจอนุ มตั ไิ ว้ ซึง่ ครอบคลุมถึงเรื่องการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อ
การกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนใจ
ั่
ได้ว่ากลุ่มบริษทั พัฒน์ กลมีการป้องกันและมีมาตรการทีร่ ดั กุมเพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือคอร์รปั ชันในรู
่ ปแบบต่างๆ
(3.4) กลุ่มบริษทั พัฒน์ กลจัดให้มกี ารสื่อสารนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชันใน
่
รูปแบบต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทั พัฒน์กลและต่อหน่วยงานภายนอก ดังนี้.- ภายในกลุ่มบริษทั พัฒน์ กล ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทั พัฒน์ กล
รวมทัง้ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ที่ ป รึก ษา หรือ ผู้ ท่ี ร ับ ท างานให้ ก ับ กลุ่ ม บริษั ท พัฒ น์ ก ล
ตามช่องทางการสื่อสารของกลุ่มบริษทั พัฒน์ กลทีก่ าหนดไว้ เช่น ประกาศกลุ่มบริษทั พัฒน์ กล,
หนังสือคูม่ อื แนวปฏิบตั ,ิ อีเมล, อินทราเน็ต เป็ นต้น และจัดให้มกี ารอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เพื่อรับทราบมาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน่ และนาไปปฏิบตั โิ ดยทัวกั
่ น ตลอดจนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือกและฝึ กอบรมบุคลากรให้เข้าใจในแนวทางการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รปั ชันด้
่ วย

คูม่ อื นโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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- หน่ ว ยงานภายนอก ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานของภาครัฐ และเอกชนที่เ กี่ย วข้อ งในการติ ด ต่ อ
ประสานงานทางธุรกิจ ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คู่ค้า ภาครัฐ เป็ น ต้น ได้รบั ทราบมาตรการการต่อต้านทุจ ริตและคอร์รปั ชัน่ ตามช่องทางการ
สือ่ สารทีก่ ลุ่มบริษทั พัฒน์กลกาหนดไว้ เช่น เว็ปไซต์ เป็ นต้น
(3.5)

กลุ่มบริษทั พัฒน์กลจัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูล
ทางการเงิน การบัญชี กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้มนใจในประสิ
ั่
ทธิภาพของการรายงานสถานะทางการเงินทีโ่ ปร่งและถูกต้อง

(3.6) กลุ่ ม บริษัท พัฒ น์ กลจัด ให้ม ี “นโยบายและแนวปฏิบ ัติใ นการรับ เรื่องร้องเรีย นและคาแนะน า”
(Whistleblower Procedures) เพื่อเป็ นการแจ้งเบาะแสของการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ หรือประเด็น
อันควรสงสัย โดยมีชอ่ งทางทีป่ ลอดภัยสาหรับผูแ้ จ้ง และมีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส ภายใน
กลุ่มบริษทั พัฒน์กลและต่อหน่วยงานภายนอก ดังนี้.- ภายในกลุ่มบริษทั พัฒน์ กล ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทั พัฒน์ กล
รวมทัง้ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ที่ ป รึก ษา หรือ ผู้ ท่ี ร ับ ท างานให้ ก ับ กลุ่ ม บริษั ท พัฒ น์ ก ล
ตามช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียนและคาแนะนาของกลุ่มบริษทั พัฒน์กลทีก่ าหนดไว้ เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น, ตูไ้ ปรษณีย,์ อีเมล, อินทราเน็ต เป็ น
- หน่ ว ยงานภายนอก ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานของภาครัฐ และเอกชนที่เ กี่ย วข้อ งในการติ ด ต่ อ
ประสานงานทางธุรกิจ ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คู่คา้ ภาครัฐ เป็ นต้น ตามช่องทางการสื่อสารทีก่ ลุ่มบริษทั พัฒน์ กลกาหนดไว้ เช่น ตู้ไปรษณีย์,
อีเมล, เว็ปไซต์ เป็ นต้น
(3.7) กลุ่มบริษทั พัฒน์ กลส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบตั ทิ ด่ี รี ะหว่าง
บริษัทอื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับ กลุ่มบริษัทพัฒน์ กล รวมทัง้ ผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพือ่ เป็ นแนวร่วมปฏิบตั แิ ละเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันซึ
่ ง่ จัดขึน้ โดยสมาคม
หอการค้า หรือหน่วยงานกากับดูแลอืน่ ๆ

คูม่ อื นโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
4. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
(4.1) คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าทีพ่ จิ ารณาและอนุ มตั ิค่มู อื นโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ ่อต้านการ
ทุจ ริตและคอร์ร ปั ชัน่ รวมถึงนโยบายต่า งๆ ที่เ กี่ย วข้อง และสนับ สนุ น การต่อต้า นทุจ ริต และ
คอร์รปั ชันในทุ
่
กรูปแบบ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รปั ชันน
่ าเอามาตรการ
การต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชันไปปฏิ
่
บตั ิ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ
(4.2) คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มีห น้ า ที่ป ระเมิน ความเสี่ย งของธุ ร กิจ เพื่อ ระบุ ถึง การ
ด าเนิ น งานที่ม ีความเสี่ย งว่ า อาจเกี่ย วข้องกับ การทุจ ริต และคอร์ร ปั ชัน่ กาหนดแนวทางและ
มาตรการต่ า งๆ ในการด าเนิ น การเพื่อ ป้ องกัน และลดความเสี่ย ง รวมทัง้ มีก ารติด ตามและ
ประเมินผล
(4.3) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(Internal Control) แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั หากตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีการ
ทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่ ซึง่ จะทาให้ประเมินได้ว่าข้อกาหนดต่างๆ ทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้วนัน้ บรรลุผล
สาเร็จมากน้อยเพียงใด
(4.4) คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ มีหน้าทีก่ าหนดนโยบายต่างๆ แนวปฏิบตั ิ และมาตรการ
ต่างๆ ที่เ กี่ย วข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันในทุ
่
กรูปแบบ มีหน้ า ที่ประกาศและ
เผยแพร่ น โยบายฯ และจัด อบรมให้ ค วามรู้แ ก่ ก รรมการ ผู้บ ริห าร และพนั ก งานของกลุ่ ม
บริษัทพัฒน์ กล รวมทัง้ บุคคลที่เกี่ย วข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ท่รี บั ทางานให้กบั กลุ่ม บริษัท
พัฒ น์ ก ล รวมถึง จัด ให้ม ี “นโยบายและแนวปฏิบ ัติ ใ นการรับ เรื่อ งร้อ งเรีย นและค าแนะน า”
(Whistleblower Procedures) และมีม าตรการคุ้ม ครองผู้แ จ้ง เบาะแส รวมทัง้ หน้ า ที่พ ิจ ารณา
ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย และมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและการเปลีย่ นแปลงทาง
ธุรกิจเป็ นประจาทุกปี
(4.5) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริ ษัทพัฒน์ กล รวมทัง้ บุคคลที่ เกี่ ยวข้อง
ได้แก่ ที่ ปรึกษา หรือผู้ที่รบั ทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั พัฒน์ กล มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบใน
การปฏิบ ัติตามนโยบาย แนวทางปฏิบ ัติ และมาตรการต่า งๆ ในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริต และ
คอร์ร ปั ชันนี
่ ้ กรณี ม ีข ้อสงสัย หรือพบเห็น การฝ่า ฝื น นโยบายนี้ จะต้องรายงานผ่า นช่องทางที่
กาหนดไว้ตาม “นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการรับเรื่องร้องเรียนและคาแนะนา” (Whistleblower
Procedures)
คูม่ อื นโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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5. แนวทางปฏิบตั ิกบั การท ุจริตและคอร์รปั ชัน่
5. แนวทางปฎิ บตั ิ กบั การทุจริ ตและคอร์รปั ชั ่นในรูปแบบต่างๆ
(5.1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษทั พัฒน์กล รวมทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ที่
ปรึกษา หรือผูท้ ร่ี บั ทางานให้กบั กลุ่มบริษทั พัฒน์กล ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชันนี
่ ้ อย่างเคร่งครัด โดยไม่เข้าไปมีส่วนเกีย่ วข้องใดๆ ในเรื่องการทุจริตและคอร์รปั ชันใน
่
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(5.2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษทั พัฒน์กล รวมทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ที่
ปรึกษา หรือผู้ทร่ี บั ทางานให้กบั กลุ่มบริษทั พัฒน์ กล ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการ
กระทาทีเ่ ข้าข่ายการทุจริตและคอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุ่มบริษทั พัฒน์กล โดยต้อง
รายงานผ่า นช่อ งทางที่กาหนดไว้ตาม “นโยบายและแนวปฏิบ ัติใ นการรับ เรื่อ งร้องเรีย นและ
คาแนะน า” (Whistleblower Procedures) และให้ความร่ว มมือในการตรวจสอบหาข้อเท็จ จริง
ต่างๆ
(5.3) กลุ่มบริษทั พัฒน์กลจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนใน
กลุ่ ม บริษัทพัฒ น์ กล รวมทัง้ บุ ค คลที่เ กี่ย วข้อง ได้แ ก่ ที่ป รึกษา หรือผู้ท่ีร บั ทางานให้กบั กลุ่ ม
บริษทั พัฒน์กล ทีป่ ฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตหรือคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับกลุ่มบริษทั พัฒน์กล
โดยใช้ “มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน”
(5.4) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษทั พัฒน์กล รวมทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ที่
ปรึกษา หรือผูท้ ร่ี บั ทางานให้กบั กลุ่มบริษทั พัฒน์กล ทีท่ าการทุจริตและคอร์รปั ชันถื
่ อว่ากระทาผิด
ระเบียบปฏิบตั ขิ องกลุ่มบริษทั พัฒน์กล ซึง่ จะต้องได้รบั โทษทางวินยั อาจต้องรับ โทษตามกฎหมาย
ในกรณีทก่ี ารกระทาดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล
(5.5) กลุ่มบริษทั พัฒน์กลตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทาความเข้าใจกับบุคคล
ที่ต้องปฏิบ ัติหน้ า ที่ท่เี กี่ย วข้องกับ กลุ่ ม บริษัทพัฒ น์ ก ล หรืออาจเกิด ผลกระทบกับ กลุ่ ม บริษัท
พัฒน์กลในเรือ่ งทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันนี
่ ้
(5.6) กรรมการ ผู้บ ริหาร พนักงานทุกคนในกลุ่ มบริษัทพัฒน์ กล รวมทัง้ บุคคลที่เ กี่ยวข้อง ได้แก่ ที่
ปรึกษา หรือผูท้ ร่ี บั ทางานให้กบั กลุ่มบริษทั พัฒน์กล ต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวังต่อความเสีย่ ง
ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับการทุจริตและคอร์รปั ชันในรู
่ ปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้.-

คูม่ อื นโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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5.6.1 การท ุจริต
คานิ ยาม

การแสวงหาเงิน ทรัพย์สนิ สิง่ ของ บริการ หรือผลประโยชน์ อ่นื ใดของกลุ่มบริษทั พัฒน์ กล
โดยมิช อบด้ว ยหน้ า ที่หรือด้ว ยกฎหมาย ของกรรมการ ผู้บ ริหาร และพนักงานของกลุ่ ม
บริษทั พัฒน์ กล รวมทัง้ ของลูกค้า คู่คา้ คู่สญ
ั ญา เช่น การทาหลักฐานการเงินเป็ นเท็จ การ
เบิกค่าใช้จ่า ยโดยทุจ ริต การปลอมแปลงเอกสาร การนาเงิน ทรัพย์สนิ สิ่งของของกลุ่ ม
บริษทั พัฒน์กลไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน การเบียดบัง ยักยอก ฉ้อโกง รวมถึงการกระทาที่
ในลักษณะทีม่ กี ารขัดกันของผลประโยชน์ เป็ นต้น

นโยบาย
การทุจริ ต

ห้ ามมิใ ห้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่ม บริษัทพัฒ น์ กล รวมทัง้ บุ คคลที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ทีป่ รึกษา หรือผูท้ ร่ี บั ทางานให้กบั กลุ่มบริษทั พัฒน์กล ดาเนินการ หรือยอมรับ หรือให้
การสนั บ สนุ น การทุ จ ริต ในทุ ก รูป แบบทัง้ ทางตรงหรือ ทางอ้อ ม เพื่อ ประโยชน์ ต่ อ กลุ่ ม
บริษทั พัฒน์กล ตนเอง ครอบครัวและคนรูจ้ กั หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ รวมถึงการทุจริต
ยักยอกเงิน หรือทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษทั พัฒน์กลไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน โดยครอบคลุม
ถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของกลุ่มบริษทั พัฒน์กล

แนวปฏิ บตั ิ

ห้ า มมิให้กรรมการ ผู้บ ริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่ม บริษัทพัฒ น์ กล รวมทัง้ บุ คคลที่
เกี่ย วข้อง ได้แ ก่ ที่ป รึกษา หรือผู้ท่รี บั ทางานให้กบั กลุ่ ม บริษัทพัฒ น์ กล ทาการทุจริตทุก
รูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับพนักงาน ประกาศ
และคู่มอื ขัน้ ตอนต่า งๆ ในการปฏิบตั ิงาน เช่น ระเบีย บอานาจอนุ มตั ิ ค่า ใช้จ่าย คู่มอื การ
จัดซือ้ จ้างจ้าง เป็ นต้น อย่างเคร่งครัด ผูท้ ก่ี ระทาการทุจริตถือเป็ นการกระทาผิดของบริษทั ฯ
อย่างร้ายแรง ซึ่งจะต้องได้รบั โทษทางวินัยตามระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดไว้ นอกจากนี้จะ
ได้รบั โทษตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้อกี ด้วย

คูม่ อื นโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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5.6.2 การให้และรับสินบน
คานิ ยาม

การใช้อานาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทม่ี คิ วรได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
ใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา ให้คามัน่ เรียกร้อง ให้หรือรับ ซึง่ เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อืน่ ใดทีไ่ ม่ถกู ต้องแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานของเอกชน หรือ ผูม้ หี น้าที่
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทาหรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่
เพือ่ ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ทางธุรกิจทีไ่ ม่ถกู ต้อง ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อกลุ่ม
บริษทั พัฒน์กล ต่อตนเอง ครอบครัวหรือคนรูจ้ กั ยกเว้นกฎหมาย ขนมธรรมเนียม ประเพณี
ของท้องถิน่ หรือจารีตการค้าให้กระทาได้

นโยบาย
ห้ ามมิใ ห้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่ม บริษัทพัฒ น์ กล รวมทัง้ บุ คคลที่เกี่ยวข้อง
การให้ แ ละรับ ได้แก่ ทีป่ รึกษา หรือผูท้ ร่ี บั ทางานให้กบั กลุ่มบริษทั พัฒน์กล ดาเนินการ หรือยอมรับ หรือให้
การสนับสนุ นการคอร์รปั ชันในทุ
่
กรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ ต่อกลุ่ม
สิ นบน
บริษทั พัฒน์กล ตนเอง ครอบครัวและคนรูจ้ กั หรือเพือ่ ประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึง
ทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของกลุ่มบริษทั พัฒน์กล

แนวปฏิ บตั ิ

ห้ ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษทั พัฒน์ กล ทาการให้หรือรับ
สิน บนในรูป แบบใดๆ แก่เ จ้า หน้ า ที่ข องรัฐ หน่ ว ยงานของรัฐ หรือผู้ม ีหน้ า ที่ไม่ว่ า จะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมทุกกรณี ผู้ท่กี ระทาการให้และรับ สินบนถือเป็ น การกระทาผิดของ
บริษัท ฯ อย่ า งร้า ยแรง ซึ่ง จะต้อ งได้ร ับ โทษทางวินั ย ตามระเบีย บที่บ ริษัท ฯ ก าหนดไว้
นอกจากนี้จะได้รบั โทษตามทีก่ ฎหมาย* กาหนดไว้อกี ด้วย

หมายเหตุ * พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราปรามการทุจริต (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2558
มาตรา 123/5 ผู้ใ ดให้ ขอให้ หรือ รับ ว่ า จะให้ท รัพ ย์สิน หรือ ประโยชน์ อืน่ ใดแก่ เ จ้า หน้ า ทีข่ องรัฐ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าทีข่ ององค์กรระหว่างประเทศ เพือ่ จูงใจให้กระทาการ ไม่กระทา
การ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้ าทีต่ ้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือ ไม่เกินหนึง่ แสนบาท
หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ในกรณีทผี ่ ู้กระทาความผิดตามวรรคหนึง่ เป็ นบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับนิตบิ ุคคลใดและกระทาไป
เพือ่ ประโยชน์ของนิตบิ ุคคลนัน้ โดยนิตบิ ุคคลดังกล่าวไม่มมี าตรการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมเพือ่ ป้องกันมิ
ให้มกี ารกระทาความผิดนัน้ นิตบิ ุคคลนัน้ มีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่หนึง่ เท่าแต่ไม่
เกินสองเท่าของค่าเสียหายทีเ่ กิดขึ้นหรือประโยชน์ทไี ่ ด้รบั
บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับนิตบิ ุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษทั
ในเครือ หรือบุคคลใดซึง่ กระทาการเพือ่ หรือในนามของนิตบิ ุคคลนัน้ ไม่วา่ จะมีอานาจหน้าทีใ่ นการนัน้
หรือไม่กต็ าม
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5.6.3 การช่วยเหลือทางการเมือง
คานิ ยาม

การให้เงิน ทรัพย์สนิ สิทธิประโยชน์ อ่นื ใด หรือสถานที่เพื่ออานวยความสะดวก แก่พรรค
การเมือง นักการเมือง หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทางการเมือง เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุ นทาง
การเมือง

นโ ยบาย กา ร 1. กลุ่ ม บริษัท พัฒ น์ ก ลมีน โยบายด าเนิ น ธุ ร กิจ อย่ า งเป็ น กลาง ไม่ ฝ กั ใฝ่ ท างการเมือ ง
พรรคการเมืองหรือนักการเมืองสังกัดใดสังกัดหนึ่ง
ช่ ว ยเหลื อ ทาง
2. กลุ่มบริษทั พัฒน์กลไม่มนี โยบายสนับสนุนทางการเงิน หรือสิง่ ของ หรือสิทธิประโยชน์อ่นื
การเมือง
ใด ให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูร้ บั สมัครรับเลือกทางการเมืองใดๆ เพื่อให้
ได้มาซึง่ ความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า
3. ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการทีพ่ นักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรี ภาพส่วนบุคคล แต่ต้องไม่
แอบอ้า งความเป็ น พนักงานหรือน าทรัพย์สนิ อุป กรณ์ เครื่องมือใดๆ ของกลุ่ มบริษัท
พัฒน์กลไปใช้เพือ่ ประโยชน์ในการดาเนินการใดๆ ทางการเมือง

แนวปฏิ บตั ิ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์ กล มีสทิ ธิ และเสรีภาพทางการ
เมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดาเนินการใดๆ ทีท่ าให้กลุ่มบริษทั พัฒน์กลสูญเสียความเป็ น
กลางหรือได้รบั ความเสียหายจากการเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องทางการเมือง
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม บริษัทพัฒ น์ กล ทารายการอนุ ม ตั ิ
ธุรกรรมทางเงินของกลุ่มบริษทั พัฒน์กลทีท่ าให้เกิดการสนับสนุนทางการเมือง
3. ห้า มมิใ ห้ผู้บ ริหาร และพนักงานของกลุ่ ม บริษัทพัฒ น์ กล น าทรัพ ย์ส ิน อุป กรณ์ หรือ
เครื่องมือใดๆ ของกลุ่มบริษทั พัฒน์ กลไปใช้เพื่อประโยชน์ ในการดาเนินการใดๆ ทาง
การเมือง
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5.6.4 การบริจาคเพื่อการก ุศล

คานิ ยาม

การบริจาคเงิน สิง่ ของ หรือสิง่ อื่นใดทีส่ ามารถคานวณได้เป็ นตัวเงิน ให้กบั องค์กรสาธารณะ
กุศล โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง

นโ ยบาย กา ร การให้เงินบริจาค สิง่ ของ หรือสิง่ อื่นใดทีส่ ามารถคานวณได้เป็ นตัวเงินเพื่อการบริจาคเพื่อ
บ ริ จ า ค เ พื่ อ การกุศลต้องกระทาในนามกลุ่มบริษทั พัฒน์กลเท่านัน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อโยชน์ต่อสังคม
อย่างแท้จริง ซึง่ การบริจาคเพื่อการกุศลนัน้ ต้องสามารถพิสจู น์ได้ว่ามีกจิ กรรมตามโครงการ
การกุศล
เพือ่ การกุศลดังกล่าวจริง มีการดาเนินการเพื่อสนับสนุ นให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบ
ผลสาเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดย
ต้องเป็ นการบริจาคให้กบั องค์กรสาธารณะ เช่น มูลนิธิ วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือ
องค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม พร้อมกับมีหลักฐานชัดเจน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุ โมทนา
บุญ หรือหนังสือรับรองการบริจาค ทีเ่ ชือ่ ถือได้ และสามารถตรวจสอบได้

แนวปฏิ บตั ิ

กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทั พัฒน์กล จะต้องปฏิบตั ติ าม “นโยบายการ
บริจาคเพื่อการกุศล” ข้างต้น และดาเนิ นการผ่านขัน้ ตอนอนุ มตั ิการบริจาคดังกล่ าวตาม
“ระเบียบอานาจอนุมตั เิ อกสารทัวไป”
่ อย่างเคร่งครัด และมีหลักฐานทีต่ รวจสอบได้
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5.6.5 เงินสนับสน ุน

คานิ ยาม

เงิน สิง่ ของ หรือผลตอบแทนอืน่ ทีไ่ ด้ให้อย่างสมเหตุสมผล ซึง่ สามารถคานวณได้เป็ นตัวเงิน
จากลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า โดยมีวตั ถุประสงค์ทางธุ รกิจ เท่านัน้ เพื่อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ โฆษณา สร้างความน่ าเชื่อถือทางการค้า ตราสินค้า และชื่อเสียงของกลุ่ม
บริษทั พัฒน์กล

น โ ย บ า ย เ งิ น การให้เงิน สิง่ ของ หรือผลตอบแทนอื่น ต้องกระทาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อเป็ น การสนับสนุ น
ให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และต้องกระทาในนามกลุ่มบริษทั พัฒน์ กล โดยมี
สนับสนุน
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านัน้ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ โฆษณา สร้างความน่ าเชื่อถือ
ทางการค้า ตราสินค้า และชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทพัฒน์ กล พร้อมกับมีหลักฐานชัดเจนที่
สามารถคานวณได้เป็ นตัวเงิน เช่น ใบเสร็จ รับเงิน หนังสือรับ รองการให้เงินสนับสนุ น ที่
เชือ่ ถือได้ และสามารถตรวจสอบได้

แนวปฏิ บตั ิ

กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทั พัฒน์ กล จะต้องปฏิบตั ติ าม “นโยบายเงิน
สนับสนุ น” ข้างต้น และดาเนินการผ่านขัน้ ตอนอนุ มตั เิ งินสนับสนุ นดังกล่าวตาม “ระเบียบ
อานาจอนุมตั เิ อกสารทัวไป”
่ อย่างเคร่งครัด และมีหลักฐานทีต่ รวจสอบได้

คูม่ อื นโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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5.6.6 ค่าของขวัญ
คานิ ยาม

ของขวัญ รวมถึงสิง่ ของใดๆ ทีม่ มี ลู ค่าทางการเงิน เช่น สิง่ ทีใ่ ช้แทนเงินสด สิง่ ทีใ่ ช้แลกเปลีย่ น
เป็ นสินค้าหรือบริการ ทีเ่ กิดขึน้ เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ตามมารยาททีป่ ฏิบตั กิ นั ในสังคม
รวมถึงตามธรรมเนียมหรือ ประเพณีนิยม ซึ่งเป็ นการให้แก่บุคคลภายนอกที่ทาธุรกิจ หรือ
ติดต่องานกับกลุ่มบริษทั พัฒน์กล ทัง้ หน่วยงานของเอกชนและภาครัฐ

น โ ย บ า ย ค่ า กลุ่มบริษทั พัฒน์ กลมีนโยบายที่จะไม่ ให้หรือรับของขวัญ รวมถึงสิง่ ของใดๆ ทีม่ มี ูลค่าทาง
การเงิน กับบุคคลภายนอกทีท่ าธุรกิจหรือติดต่องานกับกลุ่มบริษทั พัฒน์กลทัง้ หน่ วยงานของ
ของขวัญ
เอกชนและภาครัฐเพื่อหลีกเลี่ยงเข้าข่ายเป็ นการติดสินบน เว้นแต่ การให้หรือรับของขวัญ
นัน้ เกิดขึน้ ในโอกาสพิเศษต่างๆ ตามมารยาททีป่ ฏิบตั กิ นั ในสังคม รวมถึงตามธรรมเนียมหรือ
ประเพณีนิยมทีอ่ ยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทด่ี ที างธุรกิจ โดยไม่หวัง สิง่
ใดๆ เป็ นการตอบแทน
แนวปฏิ บตั ิ

1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทั พัฒน์ กล ต้องหลีกเลี่ยงทีจ่ ะให้หรือรับ
ของขวั ญ กั บ บุ ค คลภายนอกที่ ท าธุ ร กิ จ หรื อ ติ ด ต่ อ งานกั บ กลุ่ ม บริ ษั ท พั ฒ น์ ก ล
ทัง้ หน่ วยงานของเอกชนและภาครัฐ เช่น คู่คา้ เจ้าหน้ าทีร่ ฐั เป็ นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงเข้า
ข่ายเป็ นการติดสินบน
2. ในกรณีทเ่ี ป็ นการปฏิบตั ติ ามข้อยกเว้นในนโยบายค่าของขวัญ อันเกิดขึน้ เนื่องจากโอกาส
พิเศษต่างๆ ตามมารยาททีป่ ฏิบตั กิ นั ในสังคม หรือตามธรรมเนียมหรือประเพณีนิยมให้
ดาเนินการดังนี้.ขัน้ ตอนการให้หรือรับของขวัญ
 กรณีให้ของขวัญ ทุกกรณีตอ้ งชีแ้ จงรายละเอียดลงใน “แบบฟอร์มให้ของขวัญ” (ระบุ
ข้อมูลผูใ้ ห้ของขวัญ ชื่อ-นามสกุล, หน่ วยงานสังกัด, ทีอ่ ยู่, เบอร์โทรศัพท์, จานวน,
มูลค่าของขวัญ) และต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ซึง่ เป็ นไป
ตาม “ระเบียบอานาจอนุมตั เิ อกสารทัวไป”
่
 กรณีรบ
ั ของขวัญ ทีม่ มี ูลค่าเกินกว่า 1,000 บาทขึน้ ไป ให้ช้แี จงรายละเอียดลงใน
“แบบฟอร์มรับของขวัญ” (ระบุขอ้ มูลผูร้ บั ของขวัญ ชือ่ -นามสกุล, หน่ วยงานสังกัด, ที่
อยู่, เบอร์โ ทรศัพ ท์, จ านวน, มูล ค่า ของขวัญ) และน าส่ง ให้กบั ผู้ป ระสานงานใน
หน่วยงาน (สานักงานใหญ่ สวนหลวง ส่งให้กบั สานักกรรมการ, โรงงานกิง่ แก้ว และ
PKT ส่งให้กบั แผนกทรัพยากรบุคคล, PKM ส่งให้กบั แผนกทรัพยากรบุคคล, SPN
ส่งให้กบั แผนกทรัพยากรบุคคล และ HA ส่งให้กบั สานักงานขาย) เพื่อนาเสนอต่อ
“ประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร” พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

คูม่ อื นโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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5.6.7 ค่าเลี้ยงรับรอง

หมายถึง

การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม หรือการบริการใดๆ ไม่ว่าจะเป็ น การแสดง การดูกฬี า การร่วม
กิจ กรรมสัน ทนาการหรือ กีฬ า เช่น ตีกอล์ฟ เป็ น ต้น ที่เ กิด ขึ้น เนื่ องในโอกาสพิเ ศษตาม
ประเพณีนิ ย ม ซึ่ง เป็ น การให้แ ก่บุ คคลภายนอกที่ทาธุ ร กิจ หรือ ติด ต่อ งานกับ กลุ่ ม บริษัท
พัฒน์กล

นโยบายค่าเลี้ยง กลุ่มบริษทั พัฒน์กลไม่มนี โยบายทีจ่ ะเลี้ยงรับรองกับบุคคลภายนอกทีท่ าธุรกิจหรือติดต่องาน
กับกลุ่มบริษทั พัฒน์กลทัง้ หน่ วยงานของเอกชนและภาครัฐเพื่อหลีกเลีย่ งเข้าข่ายเป็ นการติด
รับรอง
สินบน เว้นแต่ การเลี้ยงรับรองนัน้ เกิดขึน้ ในโอกาสพิเศษต่างๆ ตามมารยาททีป่ ฏิบตั กิ นั ใน
สังคม ต้องเป็ นไปตามงบประมาณ ไม่บ่อยครัง้ และเหมาะสมกับโอกาส รวมถึงตามธรรม
เนียมหรือประเพณีนิยมทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์พอสมควร เพือ่ รักษาความสัมพันธ์ทด่ี ที างธุรกิจ โดยไม่
หวังสิง่ ใดๆ เป็ นการตอบแทน

แนวปฏิ บตั ิ

1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทั พัฒน์กล ต้องหลีกเลีย่ งทีจ่ ะเลี้ยงรับรอง
กับ บุคคลภายนอกที่ทาธุ ร กิจ หรือติด ต่องานกับ กลุ่ ม บริษัทพัฒน์ กลทัง้ หน่ ว ยงานของ
เอกชนและภาครัฐ เช่น ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหน้าทีร่ ฐั เพือ่ หลีกเลีย่ งเข้าข่ายเป็ นการติดสินบน
2. ในกรณีท่เี ป็ นการปฏิบตั ติ ามข้อยกเว้น ในนโยบายค่า เลี้ยงรับรอง อันเกิดขึ้นเนื่องจาก
โอกาสพิเศษต่างๆ ตามมารยาททีป่ ฏิบตั กิ นั ในสังคม หรือตามธรรมเนียมหรือประเพณี
นิยมให้ดาเนินการผ่านขัน้ ตอนอนุ มตั คิ ่าเลี้ยงรับรองดังกล่าว โดยชี้แจงรายละเอียดการ
เลีย้ งรับรองลงใน “แบบฟอร์มการเลี้ยงรับรอง” โดย “ผูจ้ ดั การฝา่ ย” เป็ นผูใ้ ช้ดุลยพินิจให้
อยูใ่ นเกณฑ์ทพ่ี อสมควร กรณีการเลีย้ งรับรองทีม่ จี านวนเกินกว่า 5,000 บาท ต้องได้รบั
การอนุ มตั จิ าก “ประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร” เป็ นกรณีไป ซึ่งเป็ นไปตาม “ระเบียบ
อานาจอนุมตั เิ อกสารทัวไป”
่

คูม่ อื นโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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5.6.8 การรับส่วนลดทางการค้า

หมายถึง

การรับส่วนลดทางการค้าหรือค่าตอบแทนอันเนื่องจากการส่งเสริมการขาย ทัง้ ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สนิ มีค่าใดๆ ซึ่งเป็ นการรับจากบุคคลภายนอกทีท่ าธุรกิจหรือติดต่องานกับกลุ่ม
บริษทั พัฒน์กล

นโยบายการรับ การรับส่วนลดทางการค้าหรือค่าตอบแทนอันเนื่องจากการส่งเสริมการขาย ทัง้ ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สนิ มีคา่ ใดๆ ควรเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจปกติทวไปโดยไม่
ั่
มวี ตั ถุประสงค์
ส่วนลดทาง
ทีไ่ ม่เหมาะสม และจะต้องไม่ใช่การติดสินบนเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อตกลงในการทาธุรกิจร่วมกัน
การค้า

แนวปฏิ บตั ิ

กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทั พัฒน์กล จะต้องปฏิบตั ติ าม “นโยบายการรับ
ส่วนลดทางการค้า ” ข้างต้น โดยสามารถรับได้ในกรณีทเ่ี ป็ นการให้และรับบริษทั ต่อบริษทั
โดยไม่ขดั ต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ มีหลักฐานหรือเอกสารการรับที่
ชัดเจนเพือ่ สามารถตรวจสอบได้

คูม่ อื นโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
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6. ข้อกาหนด
6. ข้อกาหนด
(6.1) นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันฉบั
่ บนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล
ตัง้ แต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกาหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับ สื่อสาร
และท าความเข้า ใจกับ พนั ก งานเพื่อ ใช้ใ นกิจ กรรมทางธุ ร กิจ ที่อ ยู่ ใ นความรับ ผิด ชอบและ
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(6.2) การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันให้
่ ใช้แนวปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดไว้
ในคูม่ อื จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมัง้ ระเบียบและคู่มอื ปฏิบตั งิ านของกลุ่มบริษทั พัฒน์กลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจน
แนวทางปฏิบตั อิ น่ื ใดทีบ่ ริษทั ฯ จะกาหนดขึน้ ในคราวต่อไป
(6.3) เพื่อความชัด เจนในการด าเนิ นการในเรื่องที่ม ีความเสี่ย งสูงกับ การเกิด คอร์ร ปั ชัน่ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษทั พัฒน์ กล รวมทัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา
หรือผูท้ ร่ี บั ทางานให้กบั กลุ่มบริษทั พัฒน์กล ต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวังในเรือ่ งดังต่อไปนี้
6.3.1) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการ
ดาเนิ น ธุร กิจทุกชนิ ด รวมทัง้ การติดต่องานกับ ภาครัฐจะต้องเป็ น ไปอย่า งโปร่งใส
ซื่อสัตย์ และต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
6.3.2) การทุจริต การให้และรับสินบน การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล
เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าเลีย้ งรับรอง การรับส่วนลดจากลูกค้า หรือผลประโยชน์
อืน่ ใด ให้เป็ นไปตามคูม่ อื นโยบายและแนวทางปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
ทีก่ าหนดไว้
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7. การปฏิบตั ิงานจัดซื้อ / ทรัพยากรบ ุคคล / บัญชีและการเงิน
7.1 การปฏิ บตั ิ งานจัดซื้อ จัดหาสิ นค้า/ให้บริ การ
(7.1.1) การจัดซื้อทรัพย์สนิ /วัสดุสานักงาน รวมทัง้ การจัดจ้างอื่นในการให้บริการทุกครัง้ ต้องดาเนินการ
ผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษทั ฯ ต้องนาเสนอให้ผบู้ งั คับบัญชาตามสายงานอนุ มตั ิ และควร
ระบุวตั ถุประสงค์ของการจัดซื้อ จัดหาสินค้า และการให้บริการ มีความโปร่งใสเป็ นธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ มีการประเมินเพื่อคัดเลือกผูจ้ ดั จาหน่ ายสินค้า/ให้บริการ และผูท้ ร่ี บั ทางาน
ให้กบั กลุ่มบริษทั พัฒน์กล (Subcontractor) ด้วยความรอบคอบ
(7.1.2) กลุ่ ม บริษัท พัฒ น์ ก ลไม่ ม ีน โยบายเรีย กหรือ รับ เสนอหรือ ให้ ผลประโยชน์ ท างการเงิน หรือ
ผลประโยชน์ อ่นื ใดแก่ผขู้ ายหรือผูใ้ ห้บริการเพื่อทีจ่ ะรับทรัพย์สนิ หรือวัสดุอุปกรณ์ ทม่ี สี ภาพหรือ
คุณสมบัตไิ ม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตรงตามใบสังซื
่ ้อ หรือเพื่อทีจ่ ะรับการบริการทีไ่ ม่มคี ุณภาพและ
ไม่ตรงตามข้อตกลง ทัง้ นี้จะแจ้งให้ผขู้ ายหรือผูใ้ ห้บริการทราบถึงคู่มอื นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันฉบั
่ บนี้ และกลุ่มบริษัทพัฒน์ กลสงวนสิทธิท่จี ะบอกยกเลิกการ
จัดซือ้ จัดหาสินค้า/บริการ หากพบว่ามีการกระทาการทุจริตคอร์รปั ชัน่

7.2 การปฏิ บตั ิ งานทรัพยากรบุคคล
(7.2.1) กลุ่มบริษทั พัฒน์กลได้กาหนดขัน้ ตอนในการดาเนินการงานทรัพยากรบุคคลตัง้ แต่การสรรหา การ
ตรวจสอบประวัติการทางาน การจ้า งงาน การปฐมนิ เ ทศ การฝึ กอบรม การประเมินผล การ
สอบสวน การลงโทษพนักงาน ฯลฯ ไว้ในระเบียบปฏิบตั คิ มู่ อื พนักงาน
(7.2.2) กลุ่มบริษทั พัฒน์ กลมีนโยบายในไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนไม่ว่ารูปแบบใดๆ
จากผูส้ มัครงานหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการสมัครงาน ทัง้ ในช่วงการสมัครงาน และช่วงประเมินผล
การทดลองงาน เพือ่ ให้มกี ารบรรจุเป็ นพนักงาน

7.3 การปฏิ บตั ิ งานด้านบัญชีและการเงิ น
(7.3.1) การรับเงินจากลูกค้า นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอืน่
(1) ก่อนการรับเงิน ฝา่ ยการเงินต้องทราบทุกครัง้ ว่าเป็ นการรับเงินเพือ่ วัตถุประสงค์ใด
(2) ในการรับเงินต้องเอกสารการรับเงินเป็ นหลักฐานให้ผจู้ ่ายเงินทุกครัง้ และบันทึกทางบัญชี
(3) หากการรับเงินนัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถกู ต้องตามวัตถุประสงค์ให้ปฏิเสธการรับเงิน
และแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบเพือ่ หาทางป้องกันและแก้ไข
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(4) กาหนดให้ผจู้ ่ายเงินชาระเงินเป็ นเช็คขีดค่อมและระบุ “A/C PAYEE” หรือชาระผ่านบัญชี
ธนาคาร ในกรณีทร่ี บั เป็ นเงินสดต้องมีกระบวนการทีท่ าให้เกิดความมันใจว่
่ าเงินสดนัน้ เข้า
บัญชีธนาคารของบริษทั ฯ
(5) ห้ามนาเงินเข้าบัญชีพนักงานหรือบัญชีอ่นื ของผูใ้ ดทีบ่ ริษทั ฯ ไม่มอี านาจสังจ่
่ ายตามอานาจ
ดาเนินการปกติ
(6) ไม่เรีย กหรือรับ ไม่เ สนอหรือให้ ผลประโยชน์ ทางการเงินหรือผลประโยชน์ อ่นื ใด ให้กบั
ผูจ้ ่ายเงินเพื่อทีช่ ะลอการรับเงินของบริษทั ฯ หรือทาให้บริษทั ฯ เกิดความเสียหายจากการ
ไม่ได้รบั เงินหรือได้รบั ล่าช้าหรือได้รบั ไม่เต็มจานวน
(7.3.2) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอืน่
(1) ก่อนการจ่ายเงินทุกครัง้ ต้องทราบวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินและต้องผ่านการบันทึกทาง
บัญชี
(2) หากพบรายการทีไ่ ม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบเพื่อหาทาง
ป้องกันและแก้ไข
(3) ในการจ่ายเงินทุกครัง้ การอนุมตั สิ งจ่
ั ่ ายต้องเป็ นไปตามอานาจการดาเนินการปกติ
(4) ในการจ่ายเงินทุกครัง้ ต้องได้รบั หลักฐานการจ่ายเงินทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย
(5) ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้หรือผู้รบั เงินอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยชาระเงินตามเงื่อนไข
ธุรกิจทีเ่ หมาะสม
(6) ไม่เรีย กหรือรับ ไม่เ สนอหรือให้ ผลประโยชน์ ทางการเงินหรื อผลประโยชน์ อ่นื ใด ให้กบั
เจ้าหนี้หรือผูร้ บั เงินในอันทีจ่ ะทาให้บริษัทฯ เกิดความเสียหายจากการชาระเงินหรือชาระ
ล่าช้าหรือชาระไม่เต็มจานวน
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8. แนวปฏิบตั ิในการรับเรือ่ งร้องเรียนและคาแนะนา
8.1 เรื่องที่รบั ร้องเรียนและคาแนะนาเกี่ยวกับการทุจริ ตและคอร์รปั ชั ่น
(1) พบเห็นการกระทาทีท่ จุ ริตและคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับกลุ่มบริษทั พัฒน์กลโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เช่น พบเห็นบุคคลในกลุ่มบริษทั พัฒน์กลติดสินบน/รับสินบนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือหน่วยงานเอกชน
(2) พบเห็นการกระทาทีผ่ ดิ ขัน้ ตอนตามระเบียบปฏิบตั ขิ ององค์กร หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายใน
ขององค์กร จนทาให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
(3) พบเห็นการกระทาที่ทาให้กลุ่มบริษัทพัฒน์ กลเสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่ม
บริษทั พัฒน์กล
(4) พบเห็นการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
(5) คาแนะนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชัน่

8.2 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและคาแนะนาการทุจริ ตและคอร์รปั ชั ่น
คณะกรรมการต่อ ต้า นการทุ จ ริตและคอร์ร ปั ชัน่ ได้ม อบหมายให้ฝ่า ยบุ คคลเป็ น ผู้พ ิจ ารณารับ เรื่อ ง
ร้อ งเรีย นและค าแนะน าที่อ าจท าให้เ กิด ความสงสัย ได้ ว่ า เป็ น การทุ จ ริต และคอร์ ร ัป ชัน่ ที่เ กิด ขึ้น กับ กลุ่ ม
บริษทั พัฒน์กล โดยทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและคาแนะนาทีไ่ ด้กาหนดไว้
ในนโยบายฉบับนี้
โดยผูร้ อ้ งเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องทีจ่ ะร้องเรียนหรือคาแนะนา พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่
เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชือ่ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง
ดังนี้.(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

แจ้งผ่าน โทร. 0-2328-1035 ต่อ 1850
แจ้งผ่านช่องทางอีเมล anti-corruption@patkol.com
แจ้งผ่านเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ http://www.patkol.com
ส่งจดหมายในกล่องแสดงความคิดเห็นภายในบริษทั ฯ บริเวณโรงอาหารทุกแห่ง
ส่งจดหมายทางไปรษณียถ์ งึ บริษทั ฯ
ตู้ ปณ. 39 ปณฝ. ทุง่ เศรษฐี กทม. 10263
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8.3 มาตรการคุ้มครองผูร้ ้องเรียน
(1) บริษทั ฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน และผูถ้ กู ร้องเรียน เป็ นความลับ
(2) บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าทีจ่ าเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ ายงาน
แหล่งทีม่ าของข้อมูล หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) บริษทั ฯ มีนโยบายโดยให้ความเชื่อมันกั
่ บพนักงานว่าจะไม่มพี นักงานคนใดต้องถูกลดตาแหน่ ง
ลงโทษหรือได้รบั ผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการให้ส ินบนถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทาให้
บริษทั ฯ สูญเสียในทางธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการได้ธุรกิจใหม่
(4) บริษทั ฯ ไม่ยนิ ยอมให้ผใู้ ดมากระทาการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่ วงเหนี่ยวพนักงานทีต่ งั ้ ใจปฏิบตั ติ าม
นโยบายนี้ หากพนั ก งานเชื่อ ว่ า ตนเองถู ก ข่ ม ขู่ คุ ก คาม หรื อ หน่ ว งเหนี่ ย ว ให้ ร ายงานต่ อ
ผู้บงั คับบัญชาโดยตรง หรือผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุ คคล และหากว่ายังไม่ได้รบั การแก้ไข
ให้รายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษทั ฯ

9. บทลงโทษ
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันนี
่ ้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของวินยั ในการปฏิบตั งิ าน กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของกลุ่มบริษทั พัฒน์กล ทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบ
ของบริษทั ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อาจรวมถึงการเลิกจ้าง
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