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ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ได้มนีโยบายในการประกอบธุรกจิตาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และด าเนินธุรกจิด้วยความซื่อสตัย์และโปร่งใส อกีทัง้ได้
ตระหนักถงึปญัหาการทุจรติและการคอร์รปัชัน่ซึ่งทวีความรุนแรงและก่อให้เกดิความเสยีหายต่อการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมเป็นอยา่งมาก เป็นผลใหภ้าคเอกชนไทย ประกอบดว้ย สมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิทัไทย, 
หอการค้าไทย, สมาคมบรษิัทจดทะเบียน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น ได้ก่อตัง้ “โครงการ     
แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ” (Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption, “CAC”) ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ดัง้นัน้ ทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่29 กุมภาพนัธ์ 2559 จงึไดม้มีตใิหบ้รษิทัฯ เขา้ร่วมลงนามแสดง
เจตนารมณ์ทีจ่ะไม่มสี่วนร่วมในการคอรร์ปัชัน่ และน าบรษิทัฯ เข้าสู่กระบวนการรบัรองการเป็นสมาชกิ CAC 
เพื่อร่วมต่อต้านการคอร์ร ัปชัน่ โดย ดร. ปิยะ จงวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร ได้ลงนามค าประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2559 และ        
ดร. พนสั สมิะเสถยีร ประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยฯ ไดล้งนามรบัทราบ
เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2559 และเพือ่ใหก้ารด าเนินการทางธุรกจิทีอ่าจมคีวามเสีย่งดา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่
ไดร้บัการพจิารณาและปฏบิตัอิยา่งรอบคอบ บรษิทัฯ จงึไดแ้ต่งตัง้ “คณะกรรมการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่” (Anti-
Corruption Committee) ขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปัชัน่ของบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม โดยจดัใหม้คีู่มอืนโยบายและแนวทางปฏบิตัิต่อต้านการทุจรติและ
คอรร์ปัชัน่ขึน้ โดยมุง่หมายให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนในบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม ไดม้คีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัความหมายของการคอร์รปัชัน่ในรปูแบบต่างๆ การเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของ
บรษิทัฯ  รวมทัง้การฝึกอบรมใหค้วามรู ้ตลอดจนประกาศเจตนารมณ์นี้ไปยงับุคคลภายนอก พรอ้มทัง้ไดจ้ดัใหม้ี
ชอ่งทางในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน (Whistleblower) และมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสอกีดว้ย  

ในฐานะประธานกรรมการ และประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร จงึขอประกาศใช ้“คู่มอืนโยบายและ
แนวทางปฏบิตัติ่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่” ทีไ่ด้ผ่านการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
1/2560 เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2560 แลว้ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัใน
กลุ่มไดร้บัรูถ้งึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ยดึถอืเป็นแนวทางในการประกอบธุรกจิตามหลกัคุณธรรม จรยิธรรม 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั และยกระดับการพฒันาประเทศโดยลดการ
คอรร์ปัชัน่ทีเ่กดิขึน้ต่อไป    

 
 

                                     .................................................. 
                                          ( นายแสงชยั โชตชิว่งชชัวาล ) 
                                                                      ประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

1. สารจากประธานคณะเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

การประกาศเจตนารมณเ์พ่ือต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ 
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บริษทัฯ  หมายถงึ บรษิทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน)  

บริษทัย่อย  หมายถงึ บรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 50  

กลุ่มบริษทัพฒัน์กล    หมายถงึ บรษิทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) (PK) และบรษิทัยอ่ย ปจัจุบนั ไดแ้ก ่
- บรษิทั พฒัน์กล แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั (PKM) 
- บรษิทั พฒัน์กล เทรดดิง้ จ ากดั (PKT) 
- บรษิทั เอส พาเนล จ ากดั (SPN) 
- บรษิทั ฮทีอะเวย ์จ ากดั (HA) 
- บรษิทั สยามพฒัน์กล จ ากดั (SPK) 
- บรษิทั อนิโดนีเซยี พฒัน์กล เซอรว์สิ จ ากดั ประเทศอนิโดนีเซยี 
- บรษิทั พฒัน์กล ฟิลปิปินส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ประเทศฟิลปิปินส์ 

กรรมการ หมายถงึ กรรมการของบรษิทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
 

บคุคลท่ีเก่ียวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร พ่อแม่ พีน้่อง ญาต ิลูกพี่ลูกน้อง ทีม่คีวามสมัพนัธ์โดย

สายโลหติ รวมถงึเพือ่นและคนรูจ้กั  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถงึ ลกูคา้ คูค่า้ รวมถงึทีป่รกึษา หรอืผูท้ีร่บัท างานใหก้บักลุ่มบรษิทัพฒัน์กล 

(Subcontractor) ผูถ้อืหุน้ เจา้หนี้ ภาครฐั และชมุชน 

 

 

 

 

 

 

(Related Person) 

(Stakeholders) 

2. ค านิยาม 

(The Company) 

(Subsidiaries) 

(PATKOL GROUP) 

(Directors) 
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3. นโยบายต่อต้านการทจุริตและคอรร์ปัชัน่ 

(3.1)  กลุ่มบรษิทัพฒัน์กลห้ามมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล รวมทัง้บุคคลที่
เกีย่วขอ้ง ได้แก่ ทีป่รกึษา หรอืผูท้ีร่บัท างานใหก้บักลุ่มบรษิทัพฒัน์กล ด าเนินการ หรอืยอมรบั 
หรอืใหก้ารสนับสนุนการทุจรติและคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ไม่ว่าจะโดย
การน าเสนอ การให้ค ามัน่สญัญา การขอ การเรยีกร้อง การให้หรอืรบัสนิบน หรือการกระท า
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและคอร์รปัชัน่ เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทพฒัน์กล ตนเอง 
ครอบครัวและคนรู้จ ัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ  ทัง้นี้รวมถึงการทุจริตยกัยอกเงนิ หรือ
ทรพัย์สนิของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กลไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน โดยครอบคลุมถงึทุกธุรกจิและทุก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล 

(3.2)  กลุ่มบรษิทัพฒัน์กลจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งดา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ และจดัท าแนวทาง
ปฏบิตัใินการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ในรปูแบบต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเสีย่งและ
เป็นไปตามนโยบายนี้ ซึง่มกีารควบคุมและการตรวจสอบเป็นไปตามระบบควบคุมภายใน และมี
การสอบทานขัน้ตอนการปฏบิตัอิยา่งสม ่าเสมอ  

(3.3)  กลุ่มบรษิทัพฒัน์กลก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตัิในเรื่องการอนุมตัคิ่าใชจ้่ายทีม่คีวาม
เสีย่งต่อการทุจรติและคอร์รปัชัน่ในรูปแบบต่างๆ  โดยก าหนดอนุมตังิบประมาณประจ าปี และ
ก าหนดระเบยีบอ านาจอนุมตัไิว ้ซึง่ครอบคลุมถงึเรื่องการช่วยเหลอืทางการเมอืง การบรจิาคเพื่อ
การกศุล เงนิสนบัสนุน คา่ของขวญั คา่บรกิารตอ้นรบั และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหม้ัน่ใจ
ได้ว่ากลุ่มบรษิทัพฒัน์กลมกีารป้องกนัและมมีาตรการทีร่ดักุมเพยีงพอ เพื่อไม่ใหเ้กดิการทุจรติ
หรอืคอรร์ปัชัน่ในรปูแบบต่างๆ  

 (3.4)  กลุ่มบรษิทัพฒัน์กลจดัใหม้กีารสื่อสารนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติและคอร์รปัชัน่ใน
รปูแบบต่างๆ ภายในกลุ่มบรษิทัพฒัน์กลและต่อหน่วยงานภายนอก ดงันี้.- 

- ภายในกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล  ได้แก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล 
รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ที่ร ับท างานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล            
ตามช่องทางการสื่อสารของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กลทีก่ าหนดไว้ เช่น ประกาศกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล,
หนงัสอืคูม่อืแนวปฏบิตั,ิ อเีมล, อนิทราเน็ต เป็นตน้  และจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ
เพื่อรบัทราบมาตรการการต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชัน่ และน าไปปฏบิตัโิดยทัว่กนั ตลอดจนการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล คดัเลอืกและฝึกอบรมบุคลากรใหเ้ขา้ใจในแนวทางการต่อตา้นทุจรติและ
คอรร์ปัชัน่ดว้ย 

 

 3. นโยบายต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชัน่ 
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  - หน่วยงานภายนอก  ได้แก่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการติดต่อ
ประสานงานทางธุรกจิ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวขอ้งและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า      
คู่ค้า ภาครฐั เป็นต้น ได้รบัทราบมาตรการการต่อต้านทุจรติและคอร์รปัชัน่  ตามช่องทางการ
สือ่สารทีก่ลุ่มบรษิทัพฒัน์กลก าหนดไว ้เชน่ เวป็ไซต ์เป็นตน้  

(3.5)   กลุ่มบรษิทัพฒัน์กลจดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถงึกระบวนการเกบ็บนัทกึขอ้มูล
ทางการเงนิ การบญัช ีกระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคล และกระบวนการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
เพือ่ใหม้ัน่ใจในประสทิธภิาพของการรายงานสถานะทางการเงนิทีโ่ปรง่และถกูตอ้ง  

(3.6)  กลุ่มบริษัทพฒัน์กลจัดให้มี “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรบัเรื่องร้องเรียนและค าแนะน า” 
(Whistleblower Procedures) เพื่อเป็นการแจง้เบาะแสของการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ หรอืประเดน็
อนัควรสงสยั โดยมชีอ่งทางทีป่ลอดภยัส าหรบัผูแ้จง้ และมมีาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ภายใน
กลุ่มบรษิทัพฒัน์กลและต่อหน่วยงานภายนอก ดงันี้.- 

- ภายในกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล  ได้แก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล 
รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ที่ร ับท างานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล            
ตามชอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและค าแนะน าของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กลทีก่ าหนดไว ้เช่น กล่องรบั
ความคดิเหน็, ตูไ้ปรษณีย,์ อเีมล, อนิทราเน็ต เป็น 

  - หน่วยงานภายนอก  ได้แก่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการติดต่อ
ประสานงานทางธุรกจิ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวขอ้งและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า      
คู่คา้ ภาครฐั เป็นต้น ตามช่องทางการสื่อสารทีก่ลุ่มบรษิทัพฒัน์กลก าหนดไว้ เช่น ตู้ไปรษณีย์,
อเีมล, เวป็ไซต ์เป็นตน้  

 (3.7)  กลุ่มบรษิทัพฒัน์กลส่งเสรมิใหม้กีารแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์ และแนวปฏบิตัทิีด่รีะหว่าง
บรษิัทอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนักบักลุ่มบรษิัทพฒัน์กล รวมทัง้ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
เพือ่เป็นแนวรว่มปฏบิตัแิละเขา้ร่วมกจิกรรมต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ซึง่จดัขึน้โดยสมาคม 
หอการคา้ หรอืหน่วยงานก ากบัดแูลอืน่ๆ  
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4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

(4.1)  คณะกรรมการบริษทั มหีน้าทีพ่จิารณาและอนุมตัิคู่มอืนโยบายและแนวทางปฏบิตัติ่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รปัชัน่ รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการต่อตา้นการคอร์รปัชัน่น าเอามาตรการ
การต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตั ิควบคมุ ตดิตาม และตรวจสอบ 

(4.2)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุถึงการ
ด าเนินงานที่มีความเสี่ยงว่าอาจเกี่ยวข้องกบัการทุจริตและคอร์รปัชัน่ ก าหนดแนวทางและ
มาตรการต่างๆ ในการด าเนินการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง รวมทัง้มีการติดตามและ
ประเมนิผล  

(4.3)  คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที่สอบทานความครบถ้วนเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 
(Internal Control) แลว้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั หากตรวจสอบพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามกีาร
ทจุรติหรอืคอรร์ปัชัน่ ซึง่จะท าใหป้ระเมนิไดว้่าขอ้ก าหนดต่างๆ ทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้นัน้บรรลุผล
ส าเรจ็มากน้อยเพยีงใด 

(4.4)  คณะกรรมการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ มหีน้าทีก่ าหนดนโยบายต่างๆ แนวปฏบิตั ิและมาตรการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบ มหีน้าที่ประกาศและ
เผยแพร่นโยบายฯ และจัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม
บรษิัทพฒัน์กล รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรอืผู้ที่รบัท างานให้กบักลุ่มบรษิัท   
พัฒน์กล รวมถึงจัดให้มี “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนและค าแนะน า” 
(Whistleblower Procedures) และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้หน้าที่พิจารณา
ทบทวน ปรบัปรงุนโยบาย และมาตรการต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและการเปลีย่นแปลงทาง
ธุรกจิเป็นประจ าทกุปี 

(4.5)  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทพฒัน์กล  รวมทัง้บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
ได้แก่ ท่ีปรึกษา หรือผู้ท่ีรบัท างานให้กบักลุ่มบริษทัพฒัน์กล มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใน
การปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รปัชัน่นี้  กรณีมีข้อสงสยัหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องรายงานผ่านช่องทางที่
ก าหนดไวต้าม “นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและค าแนะน า”  (Whistleblower 
Procedures) 

4. หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ 
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5. แนวทางปฎิบติักบัการทจุริตและคอรร์ปัชัน่ในรปูแบบต่างๆ  

(5.1)  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนในกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล  รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ที่
ปรกึษา หรอืผูท้ีร่บัท างานใหก้บักลุ่มบรษิทัพฒัน์กล ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติและ
คอรร์ปัชัน่นี้อย่างเคร่งครดั โดยไม่เขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ ในเรื่องการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ใน
รปูแบบต่างๆ ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(5.2) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ที่
ปรกึษา หรอืผู้ทีร่บัท างานให้กบักลุ่มบรษิทัพฒัน์กล ต้องไม่ละเลยหรอืเพกิเฉยเมื่อพบเห็นการ
กระท าทีเ่ขา้ขา่ยการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ในทกุรปูแบบทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มบรษิทัพฒัน์กล โดยตอ้ง
รายงานผ่านช่องทางที่ก าหนดไว้ตาม “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรบัเรื่องร้องเรียนและ
ค าแนะน า” (Whistleblower Procedures) และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
ต่างๆ   

(5.3) กลุ่มบรษิทัพฒัน์กลจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนใน
กลุ่มบริษัทพฒัน์กล รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รบัท างานให้กบักลุ่ม
บรษิทัพฒัน์กล ทีป่ฏเิสธหรอืแจง้เรื่องการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มบรษิทัพฒัน์กล 
โดยใช ้“มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน” 

(5.4) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ที่
ปรกึษา หรอืผูท้ีร่บัท างานใหก้บักลุ่มบรษิทัพฒัน์กล ทีท่ าการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ถอืว่ากระท าผดิ
ระเบยีบปฏบิตัขิองกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล ซึง่จะตอ้งไดร้บัโทษทางวนิยั อาจตอ้งรบัโทษตามกฎหมาย
ในกรณีทีก่ารกระท าดงักล่าวเขา้ขา่ยผดิกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัดแูล 

(5.5) กลุ่มบรษิทัพฒัน์กลตระหนกัถงึความส าคญัในการเผยแพร ่ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกบับุคคล
ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกบักลุ่มบริษัทพัฒน์กล หรืออาจเกิดผลกระทบกบักลุ่มบริษัท   
พฒัน์กลในเรือ่งทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่นี้ 

(5.6) กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทพฒัน์กล รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ที่
ปรกึษา หรอืผูท้ีร่บัท างานใหก้บักลุ่มบรษิทัพฒัน์กล ตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัต่อความเสีย่ง
ทีอ่าจเกดิขึน้กบัการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ในรปูแบบต่างๆ ดงัต่อไปนี้.- 

 

5. แนวทางปฏิบติักบัการทจุริตและคอรร์ปัชัน่ 
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ค านิยาม 

 
การแสวงหาเงนิ ทรพัย์สนิ สิง่ของ บรกิาร หรอืผลประโยชน์อื่นใดของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล
โดยมิชอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมาย ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม
บรษิทัพฒัน์กล รวมทัง้ของลูกคา้ คู่คา้ คู่สญัญา เช่น การท าหลกัฐานการเงนิเป็นเทจ็ การ
เบิกค่าใช้จ่ายโดยทุจรติ การปลอมแปลงเอกสาร  การน าเงนิ ทรพัย์สนิ สิ่งของของกลุ่ม
บรษิทัพฒัน์กลไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตน การเบยีดบงั ยกัยอก ฉ้อโกง รวมถงึการกระท าที่
ในลกัษณะทีม่กีารขดักนัของผลประโยชน์ เป็นตน้  
 

 
นโยบาย 
การทุจริต 

 
ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทพฒัน์กล รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 
ไดแ้ก ่ทีป่รกึษา หรอืผูท้ีร่บัท างานใหก้บักลุ่มบรษิทัพฒัน์กล ด าเนินการ หรอืยอมรบั หรอืให้
การสนับสนุนการทุจริตในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม  เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่ม
บรษิทัพฒัน์กล ตนเอง ครอบครวัและคนรูจ้กั หรอืเพื่อประโยชน์ของธุรกจิ รวมถงึการทุจรติ
ยกัยอกเงนิ หรอืทรพัยส์นิของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กลไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตน  โดยครอบคลุม
ถงึทกุธุรกจิและทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล 
 

 
แนวปฏิบติั 

 
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทพฒัน์กล รวมทัง้บุคคลที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรกึษา หรือผู้ที่รบัท างานให้กบักลุ่มบริษัทพฒัน์กล ท าการทุจริตทุก
รปูแบบไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม และต้องปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัพนักงาน ประกาศ
และคู่มอืข ัน้ตอนต่างๆ ในการปฏิบตัิงาน เช่น ระเบียบอ านาจอนุมตัิค่าใช้จ่าย  คู่มอืการ
จดัซือ้จา้งจา้ง เป็นตน้ อยา่งเครง่ครดั  ผูท้ีก่ระท าการทุจรติถอืเป็นการกระท าผดิของบรษิทัฯ 
อย่างรา้ยแรง ซึ่งจะต้องได้รบัโทษทางวนิัยตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี้จะ
ไดร้บัโทษตามทีก่ฎหมายก าหนดไวอ้กีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.1 การทจุรติ 
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คูม่อืนโยบายและแนวทางปฏบิตัติ่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่  

 
 
 

 
ค านิยาม 

 
การใชอ้ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งผลประโยชน์ทีม่คิวรได ้ไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบ
ใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญา ใหค้ ามัน่ เรยีกรอ้ง ใหห้รอืรบั ซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์
อืน่ใดทีไ่มถ่กูตอ้งแก่เจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรอืผูม้หีน้าที่
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่
เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ทางธุรกจิทีไ่มถ่กูตอ้ง ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อกลุ่ม
บรษิทัพฒัน์กล ต่อตนเอง ครอบครวัหรอืคนรูจ้กั  ยกเวน้กฎหมาย ขนมธรรมเนียม ประเพณี
ของทอ้งถิน่ หรอืจารตีการคา้ใหก้ระท าได ้
 

 
นโยบาย 
การให้และรับ
สินบน 

 
ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทพฒัน์กล รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 
ไดแ้ก ่ทีป่รกึษา หรอืผูท้ีร่บัท างานใหก้บักลุ่มบรษิทัพฒัน์กล ด าเนินการ หรอืยอมรบั หรอืให้
การสนับสนุนการคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่ม
บรษิทัพฒัน์กล ตนเอง ครอบครวัและคนรูจ้กั หรอืเพือ่ประโยชน์ของธุรกจิ  โดยครอบคลุมถงึ
ทกุธุรกจิและทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล 
 

 
แนวปฏิบติั 

 
ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล ท าการใหห้รอืรบั
สินบนในรูปแบบใดๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมทุกกรณี  ผู้ที่กระท าการให้และรบัสินบนถือเป็นการกระท าผิดของ   
บริษัทฯ อย่างร้ายแรง ซึ่งจะต้องได้ร ับโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว ้
นอกจากนี้จะไดร้บัโทษตามทีก่ฎหมาย* ก าหนดไวอ้กีดว้ย  
 

หมายเหตุ * พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2558 
มาตรา 123/5 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดแก่เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

เจา้หน้าทีข่องรฐัต่างประเทศ หรอืเจา้หน้าทีข่ององคก์รระหว่างประเทศ เพือ่จูงใจใหก้ระท าการ       ไม่กระท า
การ หรอืประวงิการกระท าอนัมชิอบด้วยหน้าทีต่้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรอื ไม่เกินหนึง่แสนบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ในกรณีทีผู่้กระท าความผดิตามวรรคหนึง่เป็นบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบันิตบิุคคลใดและกระท าไป
เพือ่ประโยชน์ของนิตบิุคคลนัน้ โดยนิตบิุคคลดงักล่าวไม่มมีาตรการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัมิ
ใหม้กีารกระท าความผดินัน้ นิตบิุคคลนัน้มคีวามผดิตามมาตราน้ี และต้องระวางโทษปรบัตัง้แต่หนึง่เท่าแต่ไม่
เกนิสองเท่าของคา่เสยีหายทีเ่กดิขึ้นหรอืประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบันิตบิุคคลตามวรรคสอง ใหห้มายความถงึ ลูกจา้ง ตวัแทน   บรษิทั 
ในเครอื หรอืบุคคลใดซึง่กระท าการเพือ่หรอืในนามของนิตบิุคคลนัน้ ไมว่า่จะมอี านาจหน้าทีใ่นการนัน้ 
หรอืไมก่ต็าม 

5.6.2 การใหแ้ละรบัสินบน 
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ค านิยาม 

 
การให้เงนิ ทรพัย์สนิ สทิธปิระโยชน์อื่นใด หรอืสถานที่เพื่ออ านวยความสะดวก แก่พรรค
การเมอืง นักการเมอืง หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทางการเมอืง เพื่อช่วยเหลอืหรอืสนับสนุนทาง
การเมอืง  
 

 
นโยบายการ
ช่วยเหลือทาง
การเมือง 

 
1. กลุ่มบริษัทพัฒน์กลมีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝกัใฝ่ทางการเมือง         

พรรคการเมอืงหรอืนกัการเมอืงสงักดัใดสงักดัหนึ่ง 
2. กลุ่มบรษิทัพฒัน์กลไมม่นีโยบายสนบัสนุนทางการเงนิ หรอืสิง่ของ หรอืสทิธปิระโยชน์อื่น

ใด ใหแ้ก่พรรคการเมอืง นักการเมอืง หรอืผูร้บัสมคัรรบัเลอืกทางการเมอืงใดๆ เพื่อให้
ไดม้าซึง่ความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิการคา้ 

3. ทัง้นี้ ไม่รวมถึงการทีพ่นักงานเขา้ร่วมกจิกรรมตามสทิธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่ต้องไม่
แอบอ้างความเป็นพนักงานหรอืน าทรพัย์สนิ อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของกลุ่มบรษิัท   
พฒัน์กลไปใชเ้พือ่ประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ทางการเมอืง 
 

 
แนวปฏิบติั 

 
1. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษิัทพฒัน์กล มสีทิธิและเสรภีาพทางการ

เมอืงตามกฎหมาย แต่จะไมด่ าเนินการใดๆ ทีท่ าใหก้ลุ่มบรษิทัพฒัน์กลสญูเสยีความเป็น
กลางหรอืไดร้บัความเสยีหายจากการเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งทางการเมอืง 

2. ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษิัทพฒัน์กล ท ารายการอนุมตัิ
ธุรกรรมทางเงนิของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กลทีท่ าใหเ้กดิการสนบัสนุนทางการเมอืง  

3. ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทพัฒน์กล น าทรพัย์สิน อุปกรณ์ หรือ
เครื่องมอืใดๆ ของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใดๆ ทาง
การเมอืง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.3 การช่วยเหลือทางการเมือง 
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คูม่อืนโยบายและแนวทางปฏบิตัติ่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่  

 
 
 

 
 
ค านิยาม 

 
การบรจิาคเงนิ สิง่ของ หรอืสิง่อื่นใดทีส่ามารถค านวณไดเ้ป็นตวัเงนิ ใหก้บัองคก์รสาธารณะ
กศุล โดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งแทจ้รงิ  
 

 
นโยบายการ
บ ริ จ า ค เ พ่ื อ
การกศุล 

 
การใหเ้งนิบรจิาค สิง่ของ หรอืสิง่อื่นใดทีส่ามารถค านวณไดเ้ป็นตวัเงนิเพื่อการบรจิาคเพื่อ
การกศุลตอ้งกระท าในนามกลุ่มบรษิทัพฒัน์กลเท่านัน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อโยชน์ต่อสงัคม
อย่างแทจ้รงิ ซึง่การบรจิาคเพื่อการกุศลนัน้ตอ้งสามารถพสิจูน์ไดว้่ามกีจิกรรมตามโครงการ
เพือ่การกศุลดงักล่าวจรงิ มกีารด าเนินการเพื่อสนับสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบ
ผลส าเรจ็ และกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งแทจ้รงิ หรอืเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการ
ด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดย
ตอ้งเป็นการบรจิาคใหก้บัองคก์รสาธารณะ เช่น มลูนิธ ิวดั โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรอื
องคก์รเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม พรอ้มกบัมหีลกัฐานชดัเจน เช่น ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบอนุโมทนา
บุญ หรอืหนงัสอืรบัรองการบรจิาค ทีเ่ชือ่ถอืได ้และสามารถตรวจสอบได ้
 

 
แนวปฏิบติั 

 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล จะต้องปฏบิตัติาม “นโยบายการ
บรจิาคเพื่อการกุศล” ขา้งต้น และด าเนินการผ่านขัน้ตอนอนุมตัิการบรจิาคดงักล่าวตาม 
“ระเบยีบอ านาจอนุมตัเิอกสารทัว่ไป” อยา่งเครง่ครดั และมหีลกัฐานทีต่รวจสอบได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.4 การบรจิาคเพ่ือการกศุล 
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คูม่อืนโยบายและแนวทางปฏบิตัติ่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่  

 
 
 
 
 

 
ค านิยาม 

 
เงนิ สิง่ของ หรอืผลตอบแทนอืน่ ทีไ่ดใ้หอ้ยา่งสมเหตุสมผล ซึง่สามารถค านวณไดเ้ป็นตวัเงนิ 
จากลูกค้า คู่ค้า พนัธมติรทางการค้า  โดยมวีตัถุประสงค์ทางธุรกจิเท่านัน้  เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ โฆษณา สร้างความน่าเชื่อถอืทางการคา้ ตราสนิคา้ และชื่อเสยีงของกลุ่ม
บรษิทัพฒัน์กล 
 

 
นโยบาย เ งิ น
สนับสนุน 

 
การใหเ้งนิ สิง่ของ หรอืผลตอบแทนอื่นตอ้งกระท าอย่างสมเหตุสมผล เพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนัธมติรทางการคา้ และต้องกระท าในนามกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล  โดยมี
วตัถุประสงค์ทางธุรกจิเท่านัน้ เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์ โฆษณา สร้างความน่าเชื่อถือ
ทางการค้า ตราสนิคา้ และชื่อเสยีงของกลุ่มบรษิัทพฒัน์กล  พรอ้มกบัมหีลกัฐานชดัเจนที่
สามารถค านวณได้เป็นตวัเงนิ เช่น ใบเสร็จรบัเงนิ หนังสอืรบัรองการให้เงนิสนับสนุน ที่
เชือ่ถอืได ้และสามารถตรวจสอบได ้
 

 
แนวปฏิบติั 

 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล จะตอ้งปฏบิตัติาม “นโยบายเงนิ
สนับสนุน” ขา้งต้น และด าเนินการผ่านขัน้ตอนอนุมตัเิงนิสนับสนุนดงักล่าวตาม “ระเบยีบ
อ านาจอนุมตัเิอกสารทัว่ไป” อยา่งเครง่ครดั และมหีลกัฐานทีต่รวจสอบได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.5 เงินสนบัสนนุ 



บริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) และกลุม่บริษัทพฒัน์กล 

13/20 | P a g e  

 
คูม่อืนโยบายและแนวทางปฏบิตัติ่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่  

 
 
 

 
ค านิยาม 

 
ของขวญั รวมถงึสิง่ของใดๆ ทีม่มีลูคา่ทางการเงนิ เชน่ สิง่ทีใ่ชแ้ทนเงนิสด สิง่ทีใ่ชแ้ลกเปลีย่น
เป็นสนิคา้หรอืบรกิาร ทีเ่กดิขึน้เนื่องในโอกาสพเิศษต่างๆ ตามมารยาททีป่ฏบิตักินัในสงัคม 
รวมถึงตามธรรมเนียมหรอืประเพณีนิยม ซึ่งเป็นการให้แก่บุคคลภายนอกที่ท าธุรกจิหรอื
ตดิต่องานกบักลุ่มบรษิทัพฒัน์กล ทัง้หน่วยงานของเอกชนและภาครฐั 
 

 

น โ ย บ า ย ค่ า
ของขวญั 

 

กลุ่มบรษิทัพฒัน์กลมนีโยบายที่จะไม่ใหห้รอืรบัของขวญั รวมถงึสิง่ของใดๆ ทีม่มีูลค่าทาง
การเงนิ กบับุคคลภายนอกทีท่ าธุรกจิหรอืตดิต่องานกบักลุ่มบรษิทัพฒัน์กลทัง้หน่วยงานของ
เอกชนและภาครฐัเพื่อหลกีเลี่ยงเขา้ข่ายเป็นการตดิสนิบน เว้นแต่ การใหห้รอืรบัของขวญั
นัน้เกดิขึน้ในโอกาสพเิศษต่างๆ ตามมารยาททีป่ฏบิตักินัในสงัคม รวมถงึตามธรรมเนียมหรอื
ประเพณีนิยมทีอ่ยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่ทีางธุรกจิ โดยไม่หวงัสิง่
ใดๆ เป็นการตอบแทน 
 

 

แนวปฏิบติั 
 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล ต้องหลกีเลี่ยงทีจ่ะใหห้รอืรบั
ของขวัญกับบุคคลภายนอกที่ท าธุ รกิจหรือติดต่องานกับกลุ่มบริษัทพัฒน์กล               
ทัง้หน่วยงานของเอกชนและภาครฐั เช่น คู่คา้ เจ้าหน้าทีร่ฐั เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงเขา้
ขา่ยเป็นการตดิสนิบน  

2. ในกรณีทีเ่ป็นการปฏบิตัติามขอ้ยกเวน้ในนโยบายคา่ของขวญั อนัเกดิขึน้เนื่องจากโอกาส
พเิศษต่างๆ ตามมารยาททีป่ฏบิตักินัในสงัคม หรอืตามธรรมเนียมหรอืประเพณีนิยมให้
ด าเนินการดงันี้.- 
ขัน้ตอนการใหห้รอืรบัของขวญั  
 กรณีใหข้องขวญั  ทกุกรณีตอ้งชีแ้จงรายละเอยีดลงใน “แบบฟอรม์ใหข้องขวญั” (ระบุ

ขอ้มลูผูใ้หข้องขวญั ชื่อ-นามสกุล, หน่วยงานสงักดั, ทีอ่ยู่, เบอรโ์ทรศพัท์, จ านวน, 
มลูค่าของขวญั) และตอ้งได้รบัอนุมตัจิากประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ซึง่เป็นไป
ตาม “ระเบยีบอ านาจอนุมตัเิอกสารทัว่ไป”  

 กรณีรบัของขวญั  ทีม่มีูลค่าเกนิกว่า 1,000 บาทขึน้ไป ใหช้ี้แจงรายละเอยีดลงใน 
“แบบฟอรม์รบัของขวญั” (ระบุขอ้มลูผูร้บัของขวญั ชือ่-นามสกลุ, หน่วยงานสงักดั, ที่
อยู่, เบอร์โทรศพัท์, จ านวน, มูลค่าของขวัญ) และน าส่งให้กบัผู้ประสานงานใน
หน่วยงาน (ส านกังานใหญ่ สวนหลวง สง่ใหก้บั ส านกักรรมการ, โรงงานกิง่แกว้ และ 
PKT ส่งใหก้บัแผนกทรพัยากรบุคคล, PKM  ส่งใหก้บัแผนกทรพัยากรบุคคล, SPN 
ส่งใหก้บัแผนกทรพัยากรบุคคล และ HA ส่งใหก้บัส านักงานขาย) เพื่อน าเสนอต่อ 
“ประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร” พจิารณาจดัสรรตามความเหมาะสมต่อไป 

5.6.6 ค่าของขวญั  
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หมายถึง 

 
การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม หรอืการบรกิารใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดง การดูกฬีา การร่วม
กิจกรรมสนัทนาการหรือกีฬา เช่น ตีกอล์ฟ เป็นต้น ที่เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษตาม
ประเพณีนิยม ซึ่งเป็นการให้แก่บุคคลภายนอกที่ท าธุรกิจหรือติดต่องานกบักลุ่มบริษัท     
พฒัน์กล  
 

 
นโยบายค่าเล้ียง
รบัรอง 

 
กลุ่มบรษิทัพฒัน์กลไมม่นีโยบายทีจ่ะเลี้ยงรบัรองกบับุคคลภายนอกทีท่ าธุรกจิหรอืตดิต่องาน
กบักลุ่มบรษิทัพฒัน์กลทัง้หน่วยงานของเอกชนและภาครฐัเพื่อหลกีเลีย่งเขา้ขา่ยเป็นการตดิ
สนิบน เว้นแต่ การเลี้ยงรบัรองนัน้เกดิขึน้ในโอกาสพเิศษต่างๆ ตามมารยาททีป่ฏบิตักินัใน
สงัคม ต้องเป็นไปตามงบประมาณ ไม่บ่อยครัง้ และเหมาะสมกบัโอกาส รวมถึงตามธรรม
เนียมหรอืประเพณีนิยมทีอ่ยูใ่นเกณฑพ์อสมควร เพือ่รกัษาความสมัพนัธท์ีด่ทีางธุรกจิ โดยไม่
หวงัสิง่ใดๆ เป็นการตอบแทน 
 

 
แนวปฏิบติั 

 
1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล ตอ้งหลกีเลีย่งทีจ่ะเลี้ยงรบัรอง

กบับุคคลภายนอกที่ท าธุรกจิหรือติดต่องานกบักลุ่มบริษัทพฒัน์กลทัง้หน่วยงานของ
เอกชนและภาครฐั เชน่ ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หน้าทีร่ฐั เพือ่หลกีเลีย่งเขา้ขา่ยเป็นการตดิสนิบน 

2. ในกรณีที่เป็นการปฏิบตัติามขอ้ยกเว้นในนโยบายค่าเลี้ยงรบัรอง อนัเกดิขึ้นเนื่องจาก
โอกาสพเิศษต่างๆ ตามมารยาททีป่ฏบิตักินัในสงัคม หรอืตามธรรมเนียมหรอืประเพณี
นิยมใหด้ าเนินการผ่านขัน้ตอนอนุมตัคิ่าเลี้ยงรบัรองดงักล่าว โดยชี้แจงรายละเอยีดการ
เลีย้งรบัรองลงใน “แบบฟอรม์การเลี้ยงรบัรอง” โดย “ผูจ้ดัการฝา่ย” เป็นผูใ้ชดุ้ลยพนิิจให้
อยูใ่นเกณฑท์ีพ่อสมควร   กรณีการเลีย้งรบัรองทีม่จี านวนเกนิกว่า 5,000 บาท ตอ้งไดร้บั
การอนุมตัจิาก “ประธานคณะเจา้หน้าทีบ่รหิาร” เป็นกรณีไป ซึ่งเป็นไปตาม “ระเบยีบ
อ านาจอนุมตัเิอกสารทัว่ไป” 

  
 
 
 
 
 
 
 

5.6.7 ค่าเล้ียงรบัรอง  
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หมายถึง 

 
การรบัส่วนลดทางการคา้หรอืค่าตอบแทนอนัเนื่องจากการส่งเสรมิการขาย ทัง้ในรปูตวัเงนิ
หรอืทรพัย์สนิมคี่าใดๆ  ซึ่งเป็นการรบัจากบุคคลภายนอกทีท่ าธุรกจิหรอืตดิต่องานกบักลุ่ม
บรษิทัพฒัน์กล 
 

 
นโยบายการรบั
ส่วนลดทาง
การค้า 
 

 
การรบัส่วนลดทางการคา้หรอืค่าตอบแทนอนัเนื่องจากการส่งเสรมิการขาย ทัง้ในรปูตวัเงนิ
หรอืทรพัยส์นิมคีา่ใดๆ ควรเป็นไปตามหลกัปฏบิตัทิางธุรกจิปกตทิัว่ไปโดยไม่มวีตัถุประสงค์
ทีไ่มเ่หมาะสม และจะตอ้งไมใ่ชก่ารตดิสนิบนเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้ตกลงในการท าธุรกจิรว่มกนั 
 

 
แนวปฏิบติั 

 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล จะตอ้งปฏบิตัติาม “นโยบายการรบั
ส่วนลดทางการคา้” ขา้งต้น โดยสามารถรบัได้ในกรณีทีเ่ป็นการใหแ้ละรบับรษิทัต่อบรษิทั
โดยไมข่ดัต่อนโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้มหีลกัฐานหรอืเอกสารการรบัที่
ชดัเจนเพือ่สามารถตรวจสอบได ้
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.8 การรบัสว่นลดทางการคา้ 
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6. ข้อก าหนด 

(6.1)  นโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ฉบบันี้ ใหค้รอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคล 
ตัง้แต่การสรรหาหรอืการคดัเลอืกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของพนักงาน และการใหผ้ลตอบแทน โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบั สื่อสาร
และท าความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและ
ควบคมุดแูลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(6.2) การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ใหใ้ชแ้นวปฏบิตัติามทีก่ าหนดไว้
ในคูม่อืจรรยาบรรณทางธุรกจิ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ นโยบายและแนวปฏบิตัติ่อผูม้สี่วน
ไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ รวมัง้ระเบยีบและคู่มอืปฏบิตังิานของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กลทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจน
แนวทางปฏบิตัอิืน่ใดทีบ่รษิทัฯ จะก าหนดขึน้ในคราวต่อไป 

(6.3) เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกบัการเกิดคอร์รปัชัน่ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนในกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ที่ปรกึษา 
หรอืผูท้ีร่บัท างานใหก้บักลุ่มบรษิทัพฒัน์กล ตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

6.3.1)  ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิและการจดัซื้อจดัจา้งกบัภาครฐั หา้มใหห้รอืรบัสนิบนในการ
ด าเนินธุรกิจทุกชนิด รวมทัง้การติดต่องานกบัภาครฐัจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ซื่อสตัย ์และตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.3.2)  การทุจรติ การใหแ้ละรบัสนิบน การช่วยเหลอืทางการเมอืง การบรจิาคเพื่อการกุศล
เงนิสนบัสนุน คา่ของขวญั คา่เลีย้งรบัรอง การรบัส่วนลดจากลูกคา้ หรอืผลประโยชน์
อืน่ใด ใหเ้ป็นไปตามคูม่อืนโยบายและแนวทางปฏบิตัติ่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่
ทีก่ าหนดไว ้

 

 

 
 

 6. ขอ้ก าหนด 
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7.1 การปฏิบติังานจดัซ้ือ จดัหาสินค้า/ให้บริการ 

(7.1.1)  การจดัซื้อทรพัยส์นิ/วสัดุส านักงาน รวมทัง้การจดัจา้งอื่นในการใหบ้รกิารทุกครัง้ ตอ้งด าเนินการ
ผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิทัฯ ตอ้งน าเสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาตามสายงานอนุมตั ิและควร
ระบุวตัถุประสงค์ของการจดัซื้อ จดัหาสนิค้า และการให้บรกิาร มคีวามโปร่งใสเป็นธรรม และ
สามารถตรวจสอบได ้มกีารประเมนิเพื่อคดัเลอืกผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้/ใหบ้รกิาร และผูท้ีร่บัท างาน
ใหก้บักลุ่มบรษิทัพฒัน์กล (Subcontractor) ดว้ยความรอบคอบ 

(7.1.2)  กลุ่มบริษัทพัฒน์กลไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่ผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารเพื่อทีจ่ะรบัทรพัย์สนิหรอืวสัดุอุปกรณ์ทีม่สีภาพหรอื
คุณสมบตัไิม่ไดม้าตรฐานหรอืไม่ตรงตามใบสัง่ซื้อ หรอืเพื่อทีจ่ะรบัการบรกิารทีไ่ม่มคีุณภาพและ
ไมต่รงตามขอ้ตกลง ทัง้นี้จะแจง้ใหผู้ข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารทราบถงึคู่มอืนโยบายและแนวทางปฏบิตัิ
ต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ฉบบันี้ และกลุ่มบรษิัทพฒัน์กลสงวนสทิธทิี่จะบอกยกเลกิการ
จดัซือ้ จดัหาสนิคา้/บรกิาร หากพบว่ามกีารกระท าการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 

7.2 การปฏิบติังานทรพัยากรบคุคล  

(7.2.1)  กลุ่มบรษิทัพฒัน์กลไดก้ าหนดขัน้ตอนในการด าเนินการงานทรพัยากรบุคคลตัง้แต่การสรรหา การ
ตรวจสอบประวตัิการท างาน การจ้างงาน การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผล การ
สอบสวน การลงโทษพนกังาน ฯลฯ ไวใ้นระเบยีบปฏบิตัคิูม่อืพนกังาน 

(7.2.2)  กลุ่มบรษิทัพฒัน์กลมนีโยบายในไม่เรยีกหรอืรบัผลประโยชน์ หรอืผลตอบแทนไม่ว่ารูปแบบใดๆ 
จากผูส้มคัรงานหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมคัรงาน ทัง้ในช่วงการสมคัรงาน และช่วงประเมนิผล
การทดลองงาน เพือ่ใหม้กีารบรรจุเป็นพนกังาน 

7.3 การปฏิบติังานด้านบญัชีและการเงิน  

(7.3.1)  การรบัเงนิจากลกูคา้ นิตบิุคคลหรอืบุคคลอืน่ 
(1)  กอ่นการรบัเงนิ ฝา่ยการเงนิตอ้งทราบทกุครัง้ว่าเป็นการรบัเงนิเพือ่วตัถุประสงคใ์ด 
(2)  ในการรบัเงนิตอ้งเอกสารการรบัเงนิเป็นหลกัฐานใหผู้จ้่ายเงนิทกุครัง้ และบนัทกึทางบญัช ี
(3)  หากการรบัเงนินัน้ไมช่อบดว้ยกฎหมายหรอืไมถ่กูตอ้งตามวตัถุประสงคใ์หป้ฏเิสธการรบัเงนิ  
      และแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเพือ่หาทางป้องกนัและแกไ้ข 

 7. การปฏิบติังานจดัซ้ือ / ทรพัยากรบคุคล / บญัชีและการเงิน 
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(4)  ก าหนดใหผู้จ้่ายเงนิช าระเงนิเป็นเชค็ขดีค่อมและระบุ “A/C PAYEE” หรอืช าระผ่านบญัชี
ธนาคาร ในกรณีทีร่บัเป็นเงนิสดตอ้งมกีระบวนการทีท่ าใหเ้กดิความมัน่ใจว่าเงนิสดนัน้เขา้
บญัชธีนาคารของบรษิทัฯ 

(5)  หา้มน าเงนิเขา้บญัชพีนักงานหรอืบญัชอีื่นของผูใ้ดทีบ่รษิทัฯ ไม่มอี านาจสัง่จ่ายตามอ านาจ
ด าเนินการปกต ิ

(6)  ไม่เรียกหรอืรบั ไม่เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใด ให้กบั        
ผูจ้่ายเงนิเพื่อทีช่ะลอการรบัเงนิของบรษิทัฯ หรอืท าใหบ้รษิทัฯ เกดิความเสยีหายจากการ
ไมไ่ดร้บัเงนิหรอืไดร้บัล่าชา้หรอืไดร้บัไมเ่ตม็จ านวน 

 
(7.3.2)  การจ่ายเงนิใหแ้กเ่จา้หนี้ นิตบิุคคลหรอืบุคคลอืน่ 

(1)  ก่อนการจ่ายเงนิทุกครัง้ ตอ้งทราบวตัถุประสงค์ของการจ่ายเงนิและตอ้งผ่านการบนัทกึทาง
บญัช ี

(2)  หากพบรายการทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืไม่เหมาะสม ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเพื่อหาทาง
ป้องกนัและแกไ้ข 

(3)  ในการจ่ายเงนิทกุครัง้ การอนุมตัสิ ัง่จ่ายตอ้งเป็นไปตามอ านาจการด าเนินการปกต ิ
(4)  ในการจ่ายเงนิทกุครัง้ ตอ้งไดร้บัหลกัฐานการจ่ายเงนิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 
(5)  ปฏิบตัิต่อเจ้าหนี้หรอืผู้รบัเงนิอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่เลอืกปฏิบตัิ โดยช าระเงนิตามเงื่อนไข

ธุรกจิทีเ่หมาะสม 
(6)  ไม่เรียกหรอืรบั ไม่เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงนิหรือผลประโยชน์อื่นใด ให้กบั        

เจ้าหนี้หรอืผูร้บัเงนิในอนัทีจ่ะท าใหบ้รษิัทฯ เกดิความเสยีหายจากการช าระเงนิหรอืช าระ
ล่าชา้หรอืช าระไมเ่ตม็จ านวน 
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8.1  เร่ืองท่ีรบัร้องเรียนและค าแนะน าเก่ียวกบัการทจุริตและคอรร์ปัชัน่ 

(1)  พบเหน็การกระท าทีท่จุรติและคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มบรษิทัพฒัน์กลโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
เชน่ พบเหน็บุคคลในกลุ่มบรษิทัพฒัน์กลตดิสนิบน/รบัสนิบนเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืหน่วยงานเอกชน 

(2)  พบเหน็การกระท าทีผ่ดิข ัน้ตอนตามระเบยีบปฏบิตัขิององคก์ร หรอืมผีลต่อระบบการควบคุมภายใน
ขององคก์ร จนท าใหส้งสยัไดว้่าอาจจะเป็นชอ่งทางในการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ 

(3)  พบเห็นการกระท าที่ท าให้กลุ่มบรษิัทพฒัน์กลเสยีผลประโยชน์ หรอืกระทบต่อชื่อเสยีงของกลุ่ม
บรษิทัพฒัน์กล 

(4)  พบเหน็การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ผดิศลีธรรม จรรยาบรรณทางธุรกจิ 
(5)  ค าแนะน าอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ 

8.2  ช่องทางการรบัเร่ืองร้องเรียนและค าแนะน าการทจุริตและคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชัน่ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้พิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียนและค าแนะน าที่อาจท าให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์ร ัปชัน่ที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม
บรษิทัพฒัน์กล โดยทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยผา่นช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและค าแนะน าทีไ่ดก้ าหนดไว้
ในนโยบายฉบบันี้  

โดยผูร้อ้งเรยีนจะตอ้งระบุรายละเอยีดของเรื่องทีจ่ะรอ้งเรยีนหรอืค าแนะน า พรอ้มหลกัฐาน หรอืขอ้มลูที่
เพยีงพอต่อการตรวจสอบ และแจง้ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได ้ส่งมายงัช่องทางรบัเรื่อง
ดงันี้.- 

 
(1)  แจง้ผา่น โทร. 0-2328-1035 ต่อ 1850 
(2)  แจง้ผา่นชอ่งทางอเีมล anti-corruption@patkol.com 
(3)  แจง้ผา่นเวป็ไซตข์องบรษิทัฯ  http://www.patkol.com 
 (4)  สง่จดหมายในกล่องแสดงความคดิเหน็ภายในบรษิทัฯ บรเิวณโรงอาหารทกุแหง่ 
(5)  สง่จดหมายทางไปรษณียถ์งึบรษิทัฯ  
      ตู ้ปณ. 39 ปณฝ. ทุง่เศรษฐ ีกทม. 10263 
 
 
 
 
 
 
 

 8. แนวปฏิบติัในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและค าแนะน า 

mailto:anti-corruption@patkol.com
http://www.patkol.com/
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8.3  มาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียน 

(1)  บรษิทัฯ จะเกบ็ขอ้มลูและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน และผูถ้กูรอ้งเรยีน เป็นความลบั 
(2)  บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูเท่าทีจ่ าเป็น โดยค านึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้ายงาน

แหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3)   บรษิทัฯ มนีโยบายโดยใหค้วามเชื่อมัน่กบัพนักงานว่าจะไม่มพีนักงานคนใดต้องถูกลดต าแหน่ง 

ลงโทษหรอืไดร้บัผลกระทบใดๆ จากการปฏเิสธการใหส้ินบนถงึแมว้่าการปฏเิสธดงักล่าวจะท าให้
บรษิทัฯ สญูเสยีในทางธุรกจิ หรอืพลาดโอกาสในการไดธุ้รกจิใหม ่ 

(4)   บรษิทัฯ ไม่ยนิยอมใหผู้ใ้ดมากระท าการขม่ขู ่คุกคาม หรอืหน่วงเหนี่ยวพนักงานทีต่ัง้ใจปฏบิตัติาม
นโยบายนี้  หากพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว ให้รายงานต่อ
ผู้บงัคบับญัชาโดยตรง หรอืผู้อ านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล และหากว่ายงัไม่ได้รบัการแก้ไข       
ใหร้ายงานผา่นชอ่งทางการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนของบรษิทัฯ 

 
 

 

 

นโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่นี้ถอืเป็นสว่นหนึ่งของวนิยัในการปฏบิตังิาน กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนกังานของกลุ่มบรษิทัพฒัน์กล ทีไ่มป่ฏบิตัติามยอ่มถกูสอบสวนและพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบ

ของบรษิทัฯ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจรวมถงึการเลกิจา้ง 

 

 

 9. บทลงโทษ 


