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คาํสั่ง 

ที่ คส.คกก. 003/2565 

เร่ือง นโยบายตอ่ต้านการทุจริตคอรรั์ปชนั 

 

 เน่ืองดว้ย กลุ่มบริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จํากัด (มหาชน) (กลุ่มบริษัท) มีการดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดี และการปฏิบตัิตามกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของบริษัท รวมทัง้มีความมุ่งมั่นในการ

ต่อตา้นการคอรร์ปัชันและไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชันทุกรูปแบบ ดงันัน้ จึงไดม้ีการพิจารณาเห็นควรใหย้กเลิก คาํสั่งท่ี คส.คกก. 

002/2562 ลงวนัท่ี 2 เมษายน 2562 เรือ่ง นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั และใหใ้ชค้าํสั่งฉบบันีแ้ทน จนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลง

เป็นอยา่งอ่ืน ดงันี ้

 

1.  วัตถุประสงค ์

นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนันีเ้ป็นแนวทางให ้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัของกลุม่บรษัิท ตระหนกั

ถึงการปฏิบตัิหนา้ท่ี ดว้ยจิตสาํนกึในการยดึถือความซื่อสตัยส์จุริตในการปฏิบตัิหนา้ท่ี โดยปราศจากการทจุรติคอรร์ปัชนั หรอืการ

แสวงหาผลประโยชนใ์นหนา้ท่ีโดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยจรรโลงไวซ้ึ่งช่ือเสยีงและเกือ้หนนุต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุม่

บรษัิท 

 

2.  คาํนิยาม 

กลุม่บรษัิท       หมายถึง  บรษัิท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั  (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย / บรษัิทรว่มท่ีมี 

        อาํนาจควบคมุ 

บรษัิท       หมายถึง  บรษัิท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั  (มหาชน)  

การทจุรติคอรร์ปัชนั หมายถึง การกระทาํใดๆ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรบั

ตนเอง หรือผูอ่ื้น การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ การยกัยอก การฉอ้โกง การเรียกรอ้ง 

หรือ รบั การเสนอให ้การใหค้าํมั่นสญัญา การมอบให ้การสนบัสนนุ ซึ่งเงินหรือ

ทรพัยส์ินหรือประโยชน์อ่ืนใดกับบุคคลหรือหน่วยงานภาครฐัหรือหน่วยงาน

เอกชนทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพ่ือใหก้ระทาํหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ีหรือ         

มีผลต่อการตัดสินใจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชนท่ี์ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อ

กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของกลุม่บรษัิท 
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3.  ขอบเขต 

 นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนันีใ้ชเ้ป็นแนวปฏิบตัิสาํหรบั บริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) และบรษัิท

ยอ่ย/บรษัิทรว่มท่ีมีอาํนาจควบคมุ 

 

4.  ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ  

      เพ่ือใหน้โยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของกลุม่บริษัท มีแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจน จึงใหม้ีการดาํเนินการตามท่ี

กาํหนดไวด้งันี ้
4.1 บทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษัิท กําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มี ระบบสนับสนุนการต่อต้าน              

การทจุรติคอรร์ปัชนัท่ีมีประสทิธิภาพ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ฝ่ายจดัการตระหนกั

ถึงความสาํคญั และนาํไปปฏิบตัิจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

คณะกรรมการตรวจสอบ กํากับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการ

ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

ผูบ้รหิาร กาํหนดใหม้ีกระบวนการสง่เสริม สนบัสนุนและสื่อสารนโยบายต่อตา้น 

การทุจริตคอรร์ปัชัน การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรร์ปัชัน  

การนาํนโยบายการปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชนัไปถือปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง

ทัง้องค์กร รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบขอ้บงัคับ ขอ้กาํหนด

และกฎหมาย 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท  พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่มท่ีมีอาํนาจ

ควบคมุ ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัอยา่งเครง่ครดั 

 

 4.2  แนวทางดาํเนินการ 

4.2.1  ไม่ดาํเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนรว่มในการทจุริตคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพ่ือประโยชน์

ของตนเอง หรอืกลุม่บรษัิท หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัตนเอง เช่น ครอบครวั เพ่ือน หรอืคนรูจ้กั เป็นตน้ 

4.2.2   การใหแ้ละการรบัของขวญั กลุ่มบริษัท ไม่ใหห้รือรบัของขวัญ ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด หรือเป็น

ตวักลางในการเสนอผลประโยชนแ์ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ หรอืหน่วยงานราชการ หากมีการใหห้รอืรบั หรอืการ

เลีย้งรบัรองตอ้งเป็นไปตามระเบียบของบรษัิท และเพ่ือวตัถปุระสงคท์างธุรกิจหรอืตามประเพณีนิยมเทา่นัน้ ซึง่

ตอ้งไมส่ง่ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจในการปฏิบตัิหนา้ท่ี 

4.2.3  การบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ต้องเป็นไปด้วยเจตนาสุจริต ถูกต้อง โปร่งใส โดยต้อง

ดาํเนินการตามอาํนาจอนมุตัิท่ีกาํหนด และมีเอกสารหลกัฐานชดัเจน 

4.2.4  การจา่ยคา่อาํนวยความสะดวก บรษัิทไมจ่่ายคา่อาํนวยความสะดวกใหแ้กเ่จา้หนา้ท่ีรฐั ไมว่า่ในกรณีใดๆ      

อนัเป็นความเสีย่งท่ีนาํไปสูก่ารตดิสนิบน หรอืการทจุรติคอรร์ปัชนั 
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4.2.5 การจดัจา้งหรือแต่งตัง้เจา้หนา้ท่ีรฐั บริษัทไม่จัดจา้งหรือแต่งตัง้เจา้หนา้ท่ีรฐัท่ีเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ      

ท่ีปรกึษา ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิท ท่ีมีความเสี่ยงท่ีก่อใหเ้กิดการคอรร์ปัชนั กรณีท่ีบริษัท มีการจดัจา้ง

หรอืแตง่ตัง้เจา้หนา้ท่ีรฐั ใหป้ฏิบตัิตามมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัในงานทรพัยากรบคุคล 

4.2.6 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัทไม่กระทาํการใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละจะเป็น

ความเสีย่งท่ีก่อใหเ้กิดการคอรร์ปัชนั โดยบรษัิทตอ้งปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งตามท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด  

4.2.7 ดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นกลางทางการเมือง บรษัิทไมใ่หก้ารสนบัสนนุนกัการเมือง หรอืพรรคการเมือง ทัง้ท่ีเป็นตวั

เงินและมิใช่ตวัเงิน เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งความไดเ้ปรยีบหรอืประโยชนท์างธุรกิจ หรอืสง่ผลใหส้ญูเสียความเป็นกลาง

โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมายแต่ตอ้งพึงตระหนกัท่ีจะไม่

ดาํเนินการ หรือดาํเนินกิจกรรมใดๆ รวมทัง้การนาํทรพัยากรใดของกลุ่มบริษัท ไปใชป้ระโยชนท์างการเมือง         

อนัจะทาํใหเ้ขา้ใจวา่กลุม่บรษัิท ไมม่ีความเป็นกลางทางการเมือง 

4.2.8 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้พนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงให้มีการรายงานทางการเงิน 

ท่ีถกูตอ้ง โปรง่ใสและการบรหิารความเสีย่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั   

4.2.9     จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบการจัดซือ้จัดจ้างอย่างสมํ่าเสมอ โดยกําหนดให้มีขั้นตอนและระดับการ 

อนมุตัิเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจา้งอยา่งชดัเจน เพ่ือใหเ้กิดความถกูตอ้งโปรง่ใส   

4.2.10   นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง 

การเลือ่นตาํแหนง่ การฝึกอบรม และการประเมินผลการปฏิบตัิงาน   

4.2.11    จัดให้มีการสอบทานและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชันอย่างสมํ่าเสมอ  

 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย  

4.2.12    จดัใหม้ีการอบรมใหค้วามรูแ้ละสือ่สารนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน เพ่ือ

สง่เสรมิความซื่อสตัยส์จุรติและความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ท่ี โดยปลกูฝังใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

4.2.13    สือ่สารนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัใหก้ลุม่บริษัท คูค่า้ทางธุรกิจและผูม้ีสว่นไดเ้สยี รวมทัง้ สาธารณชน

ผา่นช่องทางการสือ่สารตา่งๆ เพ่ือทราบและนาํไปปฏิบตัิ   

4.2.14   ผู้บริหาร มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต 

คอรร์ปัชนั  

4.2.15   ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําทุจริตคอรร์ัปชันท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องแจ้งให ้

ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบรับทราบ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในการ 

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ   

4.2.16   ผู้ ท่ี กระทําการทุจริตคอร์รัปชัน  จะต้องได้รับการพิ จารณ าโทษ ทางวินัยตามระเบี ยบข้อบังคับ ท่ี 

กลุม่บรษัิท กาํหนดไว ้รวมทัง้อาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากความผิดนัน้เป็นการกระทาํผิดตอ่กฎหมาย   

4.2.17   กลุ่มบริษัท จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสท่ีปลอดภัย และจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ท่ีแจ้ง 

ขอ้มลูหรอืใหข้อ้มลู หรอืไมร่ว่มมือในการทจุรติคอรร์ปัชนั  
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4.2.18  กรณีหากไม่แนใ่จในการปฏิบตัิงานวา่เป็นไปตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัหรอืไม่ ใหแ้จง้ขอ้มลูหรือ

ขอ้เท็จจริงต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือแผนกกาํกับดแูลกิจการ เพ่ือจะไดร้ว่มกนัพิจารณาปัจจยัและดาํเนินการให้

ถกูตอ้งตอ่ไป   

   

5. ข้อยกเว้นการปฏิบัติ 

ไมม่ ี  

  
6. บทลงโทษ   

  กลุม่บรษัิท มีความมุง่มั่นในการสง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัของกลุม่บรษัิท มีจิตสาํนกึการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส ซื่อสตัยส์ุจริตและต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม และทาํการสื่อสาร

เผยแพรน่โยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั ฉบบันีต้อ่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัและตอ่สาธารณชน รวมทัง้สง่เสรมิ

พฒันาใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจเพ่ือยดึถือปฏิบตัิอยา่งจรงิจงั  

  ดงันัน้ การละเวน้ไม่ปฏิบตัิตามถือเป็นการกระทาํท่ีผิดวินยัตามระเบียบของกลุม่บริษัท ซึ่งตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษ       

ทางวินยั การไม่รบัรูก้ับนโยบายนีไ้ม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบตัิตามได ้และในกรณีท่ีการทจุริตคอรร์ปัชันส่งผลใหม้ี

ความผิดตามกฎหมาย กลุม่บรษัิทมีสทิธิท่ีจะดาํเนินการตามกฎหมายตอ่ผูก้ระทาํผิดนัน้ 
 

ทัง้นี ้ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 9 มิถนุายน 2565 เป็นตน้ไป 

 

 

(นายศภุเดช พนูพิพฒัน)์ 

ประธานกรรมการ 


