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คาํสั่ง 

ที่ คส.คกก.004/2565  

เร่ือง มาตรการตอ่ต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

 

กลุ่มบริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) (กลุ่มบริษัท) ตระหนกัดีว่าการทุจริตคอรร์ปัชันส่งผลรา้ยและ        

เป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระทาํท่ีไมถ่กูตอ้งและสรา้งความไมเ่ป็นธรรมในทางธุรกิจ 

สง่ผลเสียทัง้ดา้นจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และไม่เป็นท่ียอมรบัทัง้ภายในและ

ต่างประเทศ รวมทัง้ทาํใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับกลุ่มบริษัท ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ขาดความเช่ือมั่น        

ต่อองคก์ร และยงัถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอีกดว้ย กลุ่มบริษัท จึงถือเป็นหลกัการท่ีสาํคัญในการดาํเนินธุรกิจท่ีจะ           

ไม่สนบัสนนุกิจการ กลุม่บคุคล หรือบคุคลท่ีมีสว่นรว่มกบัการแสวงหาผลประโยชนอ์นัไม่พงึไดร้บั ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม        

จากการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ ดงันัน้ จึงไดม้ีการพิจารณาเห็นควรใหย้กเลิกคาํสงัท่ี คส.คกก.003/2562 เรื่อง มาตรการ

ต่อต้านการคอรร์ัปชัน ลงวันท่ี 2 เมษายน 2562 และให้ใช้ค ําสั่งฉบับนีแ้ทนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน            

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

1. วัตถุประสงค ์

มาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนันีเ้ป็นแนวทางให ้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัตระหนกัถึง

การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยจิตสาํนึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยปราศจากการทุจริต           

คอรร์ปัชัน หรือการแสวงหาผลประโยชนใ์นหนา้ท่ีโดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัจจัยสาํคัญท่ีช่วยจรรโลงไวซ้ึ่งช่ือเสียงและ

เกือ้หนนุตอ่การดาํเนินธุรกิจของกลุม่บรษัิท  

 

2. คาํนิยาม 

2.1 กลุม่บรษัิท หมายถึง บริษัท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) และบริษัท

ยอ่ย/บรษัิทรว่มท่ีมีอาํนาจควบคมุ 

2.2 บรษัิท   หมายถึง   บรษัิท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

2.3 การทจุรติคอรร์ปัชนั   หมายถึง   การกระทาํใดๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบ

ดว้ยกฎหมายสาํหรบัตนเองหรือผูอ่ื้น การใช้อาํนาจหนา้ท่ี

โดยมิชอบ การยกัยอก การฉอ้โกง การเรียกรอ้ง หรือรบั การ

เสนอให ้การใหค้าํมั่นสญัญา การมอบให ้การสนบัสนนุ ซึ่ง

เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดกับบุคคลหรือ

หน่วยงานภาครฐั หรือหน่วยงานเอกชนทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม เพ่ือใหก้ระทาํหรอืละเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ีหรอืมีผล
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ต่อการตดัสินใจ เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนท่ี์ไม่เหมาะสม

หรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี จรยิธรรมและจรรยาบรรณของกลุม่บรษัิท 

2.4 การช่วยเหลอืทางการเมือง  หมายถึง การช่วยเหลือในนามกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

การเงิน หรอืรูปแบบอ่ืน เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง 

การช่วยเหลือดา้นการเงินสามารถรวมถึงการใหกู้เ้งิน สว่น

การช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน (In-kind) เช่น การให้สิ่งของ

หรือบริการ การโฆษณ าส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรค

การเมืองการซื ้อบัตรเข้าชมงานท่ีจัดเพ่ือระดมทุนหรือ

บริจาคให้แก่องค์กรท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรค

ก า รเมื อ ง  เป็ น ต้น  ทั้ ง นี ้  เว้น แ ต่ เ ป็ น ก า รส นับ ส นุ น

กระบวนการทางประชาธิปไตยท่ีกระทาํไดต้ามท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

2.5 สนิบน    หมายถึง ทรพัยส์ินท่ีมีมูลค่าหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่บุคคล/

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพ่ือจูงใจให้ผู้นั้นกระทําหรือละเวน้การ

กระทาํสิง่ใดสิง่หนึง่ในตาํแหนง่ ไมว่า่การนัน้ชอบหรอืมิชอบ

ดว้ยหนา้ท่ีเพ่ือประโยชนต์่อตนเอง หรือต่อธุรกิจของกลุ่ม

บรษัิท 

2.6 ของขวญั ของกาํนลั  หมายถึง สิ่งของมีค่าทัง้ท่ีเป็นวัตถุ สินค้า และบริการ ไม่ว่าจะเป็น

การใหห้รือรบัโดยตรง หรือใหม้ีการซือ้ขายในราคาพิเศษ 

รวมทัง้การออกค่าใชจ้่ายในการรบับริการ เช่น การเดินทาง

ท่ีพกั เป็นตน้  

2.7 การบรจิาคเพ่ือการกศุล  หมายถึง  กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชจ้่ายเงินโดยไมม่ีผลตอบแทนท่ี

มีตัวตน ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียม

ปฏิบัติทั่ วไป เช่น การติดตราสัญ ลักษณ์  (Logo) การ

ประกาศรายช่ือกลุ่มบริษัท ณ สถานท่ีจัดงาน หรือในสื่อ

เพ่ือการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเพ่ือเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

2.8 การบรจิาคเพ่ือสาธารณประโยชน ์หมายถึง การใชจ้่ายเงินเพ่ือโครงการ กิจกรรม เพ่ือใหเ้กิดประโยชน ์

แก่ชุมชน สงัคม กลุ่มประชาชน  โดยกลุม่บริษัท อาจไม่ได้

รบัผลตอบแทนท่ีมีตวัตน 
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2.9 เงินสนบัสนนุ   หมายถึง เงินสนบัสนนุท่ีจ่ายโดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือธุรกิจ ตราสินคา้ 

หรอืช่ือเสยีงของกลุม่บรษัิท 

2.10 คา่อาํนวยความสะดวก   หมายถึง ค่าใชจ้่ายท่ีจ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรฐัอย่างไม่เป็นทางการ

และเป็นการใหเ้พียงเพ่ือให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าท่ีของรฐัจะ

ดําเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้

ด ําเนินการรวดเร็วขึน้โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัย

ดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีรฐัและเป็นการกระทาํอันชอบดว้ย

หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ัน้ รวมทัง้เป็นสิทธิท่ีนิติบคุคล

พงึจะไดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ เชน่ การขอใบอนญุาตการขอ

หนงัสอืรบัรองและการไดร้บัการบรกิารสาธารณะ เป็นตน้ 

2.11 การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หมายถึง สถานการณท่ี์ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัท

เกิดความขัดแย้งขึ ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ

ผลประโยชนท์างวชิาชีพอนัสง่ผลใหเ้กิดปัญหาท่ีไมส่ามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นกลางหรือมีผลประโยชนท์บัซอ้นท่ี

เกิดขึน้ อาจสง่ผลใหเ้กิดความไมไ่วว้างใจท่ีมีตอ่บคุคลผูน้ัน้

วา่ จะสามารถปฏิบตัิงานตามตาํแหนง่ใหอ้ยูใ่นครรลองของ

คณุธรรมจรยิธรรมไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

2.12 ตวัแทนทางธุรกิจ หมายถึง นิติบคุคลอ่ืน หรือ บคุคลธรรมดา ท่ีไม่ใช่พนกังานของกลุม่

บริษัท ซึ่งกลุม่บริษัท ไดว้่าจา้งหรอืตกลงใหท้าํธุรกรรมหรือ

ติดตอ่กบับคุคลภายนอกในนามของกลุม่บรษัิท 

2.13 คูค่า้  หมายถึง บคุคลท่ีมีธุรกรรมกบักลุม่บรษัิท เพ่ือสนบัสนนุ หรอืสง่เสริม

ใหเ้กิดธุรกิจของกลุม่บรษัิท 

2.14 หนว่ยงานภาครฐั                 หมายถึง -   กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่ วยงานของรัฐ (เช่น    

กรมสรรพากร กรมท่ีดิน ราชการสว่นทอ้งถ่ิน ฯลฯ) 

  - พรรคการเมือง ผู้ด ํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือ

ผู้สมัครรับ เลือกตั้ง ข้าราชการทางการเมือง  (ทั้ง

ฝ่ายรฐับาลและฝ่ายคา้น) ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน 

  - หน่วยงานท่ีมีอาํนาจกํากับดูแล (เช่น คณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย ฯลฯ) 

  - รฐัวิสาหกิจ หรือ กิจการท่ีรฐัถือหุ้นใหญ่ หรือ องคก์ร

อ่ืนๆ ท่ีรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของหรือมี

อาํนาจควบคมุ 
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 2.15 เจา้หนา้ท่ีรฐั    หมายถึง  บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

-    ผูด้าํรงตาํแหนง่ทางการเมือง  

-  ขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถ่ินซึง่มีตาํแหน่งหรือ

เงินเดือนประจาํ 

- พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรฐัวิสาหกิจหรือ

หนว่ยงานของรฐั 

-  ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินซึง่มใิช่ผูด้าํรง

ตาํแหนง่ทางการเมือง 

- เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครอง

ทอ้งท่ี 

- กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ

รฐัวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของรฐัและบุคคลหรือ

คณะบุคคลซึ่งใช้อาํนาจหรือได้รบัมอบหมายให้ใช้

อาํนาจทางการปกครองของรฐัในการดาํเนินการอยา่ง

ใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัตัง้ขึน้

ในระบบราชการรฐัวิสาหกิจ หรอื กิจการอ่ืนของรฐั 

 

3. ขอบเขต 

มาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนันีใ้ชเ้ป็นแนวปฏิบตัิสาํหรบั บรษัิท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั

(มหาชน) และบรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่มท่ีมีอาํนาจควบคมุ 

 

4. ระเบียบหรือแนวทางปฏิบตั ิ

เพ่ือใหม้าตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันของกลุ่มบริษัท มีแนวทางการปฏิบตัิท่ีชัดเจน จึงใหก้าํหนด

บทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูเ้ก่ียวขอ้งไว ้ดงันี ้

4.1 บทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ 

4.1.1 คณะกรรมการบรษัิท มีหนา้ท่ีดงันี ้

- กาํหนดและอนมุตัินโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

- อนมุตัิและทบทวนแนวทางปฏิบตัิสาํหรบัมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

- กาํกบัดแูลใหม้ีระบบท่ีสนบัสนนุการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัท่ีมีประสทิธิภาพ 

4.1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีดงันี ้

- สอบทานใหก้ลุม่บรษัิท มีการควบคมุภายในอยา่งเพียงพอ 

- สอบทานใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัอยา่งมปีระสทิธิภาพ 
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4.1.3 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีหนา้ท่ีดงันี ้

- สง่เสริม สนบัสนนุ และควบคมุดแูล เพ่ือใหม้ั่นใจว่าพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายมีการปฏิบตัิ

ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชันและระเบียบ

ปฏิบตัิตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้สือ่สารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

- ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง        

ทางธุรกิจ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

4.1.4 ผูบ้รหิารระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายขึน้ไป มีหนา้ท่ีดงันี ้

- ควบคมุและกาํกบัใหม้ีการนาํมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัไปปฏิบตัิไดจ้ริง สามารถระบ ุ           

ความเสี่ยง ตรวจสอบ และบริหารจัดการ ใหม้ีมาตรการท่ีเพียงพอในการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่าง

เหมาะสม รวดเรว็ และทนัเวลา 

- สนบัสนนุการพฒันากระบวนการ รวมทัง้บคุลากรเพ่ือใหม้าตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของ

องคก์รบรรลผุล 

4.1.5 พนกังาน มีหนา้ท่ีดงันี ้

- ทาํความเขา้ใจและปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั รวมถึงมาตรการอ่ืนๆ (ถา้มี) 

และเขา้รว่มการฝึกอบรมตามท่ีกลุม่บรษัิท กาํหนด 

- แจ้งเบาะแสทันทีเมื่อพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการทุจริตคอรร์ปัชัน ให้ความร่วมมือในการ

สอบสวนขอ้เท็จจรงิท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สงสยัในการกระทาํการทจุรติคอรร์ปัชนั 

- พนกังานตอ้งไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งการทจุรติคอรร์ปัชนัไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม และจะตอ้ง

ปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท อย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะ

พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีมีกระบวนการหลกัซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทจุริตคอรร์ปัชนั เช่น งาน

จดัซือ้จดัจา้ง สนิเช่ือ งานดา้นการขาย การพนกังาน งานสนบัสนนุและงานดา้นการลงทนุ 

4.1.6 งานผูต้รวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีดงันี ้     

- ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานวา่เป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ตรงตามนโยบาย มาตรการ ระเบียบ

ปฏิบัติ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในท่ีหมาะสม และ

เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรร์ปัชันท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

- รายงานผลการปฏิบตัิงานและปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4.1.7 แผนกกาํกบัดแูลกิจการ มีหนา้ท่ีดงันี ้  

- ใหค้าํปรกึษาและขอ้แนะนาํเก่ียวกบัการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

- กาํกบัการปฏิบตัิงานดา้นการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

- ประสานงานกบัฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเผยแพรใ่หค้วามรูเ้ก่ียวกบัการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 
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4.1.8 แผนกพฒันาระบบงาน มีหนา้ท่ีดงันี ้  

- พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน และจัดให้หน่วยงานภายใน

องคก์รประเมินความเสีย่งดา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

- ประสานงาน ใหค้าํปรึกษา และรวบรวมขอ้มูลการประเมินความเสี่ยง มาตรการ วิธีการจัดการ 

และแนวทางควบคมุความเสี่ยงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํเสนอ 

ต่อคณะกรรมการแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชันของภาคเอกชนไทย (PRG CAC และ CAC บริษัท          

ในเครอื) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ( PRG RMC และ RMC บรษัิทในเครอื ) พิจารณา  

- สอบทานขอ้มูลผลการดาํเนินงานความเสี่ยงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน และจัดใหม้ีการทบทวน

ความเสีย่งดา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั  

4.1.9 ฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ มีหนา้ท่ีดงันี ้ 

- บรหิารทรพัยากรบคุคลใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของกลุม่บรษัิท 

- จัดให้มีกระบวนการสรรหา ว่าจ้าง การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และบทลงโทษท่ีเก่ียวกับ         

การปฏิบตัิดา้นการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

- ส่งเสริมใหเ้กิดวัฒนธรรมการปฏิบัติในแนวทางต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน รวมทัง้หลีกเลี่ยง      

การกระทาํท่ีอาจเขา้ขา่ยทจุรติคอรร์ปัชนั 

4.1.10 ฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงิน มีหนา้ท่ี ดงันี ้ 

- ปฏิบตัิตามนโยบายของกลุม่บรษัิท กฎหมายและหลกัการทางบญัชีและการรายงานทางการเงิน 

- รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการรบั-จ่ายเงิน บันทึกบัญชี และเก็บรกัษาข้อมูลและเอกสาร         

ท่ีเก่ียวขอ้งกับรายการบัญชีรบัจ่ายและภาษี โดยจะตอ้งมีเอกสารแนบครบถ้วนและไดร้บัการ

อนมุตัิอยา่งถกูตอ้ง 

- ดาํเนินขัน้ตอนการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีใหส้อดคลอ้งกับหลกัมาตรฐานการบัญชี        

ท่ีไดร้บัรองทั่วไป 

- ดาํเนินการควบคุมการเบิกค่าใชจ้่ายตามระเบียบและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานการเบิกค่าใชจ้่าย 

คูม่ืออนมุตัิคา่ใชจ้่ายเพ่ือการดาํเนินงาน และสอดคลอ้งกบัมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

4.1.11 ฝ่ายสือ่สารการตลาด มีหนา้ท่ี ดงันี ้ 

- สื่อสาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ

สรา้งจิตสาํนกึในการปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยป์ราศจากการทจุรติคอรร์ปัชนั 

- ใหม้ีการสือ่สารและรายงานตอ่สาธารณชนเก่ียวกบัการตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัชนัของกลุม่บรษัิท 

 

4.2 แนวทางดาํเนินการ 

4.2.1 ระบบการควบคมุภายใน                                                             

กลุ่มบริษัท ไดม้ีการกาํหนดระเบียบการปฏิบตัิงาน ซึ่งมีการจัดแบ่งภาระหนา้ท่ีตามโครงสรา้งการ

บงัคบับญัชาและมีการอนมุตัิดาํเนินการอยา่งมีขัน้ตอน โดยกระบวนการปฏิบตัิงานจะมีระบบควบคมุ
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ภายใน กระบวนการสอบทานและการควบคมุใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 

และได้รบัการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดาํเนินงานตามระเบียบ              

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานและขอ้กาํหนดของกลุม่บรษัิท 

4.2.2 แนวทางปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั   

กลุ่มบริษัท ไดก้าํหนดขัน้ตอนและแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตคอรร์ปัชันตามรูปแบบ         

การทจุรติคอรร์ปัชนัหลกัๆ ดงันี ้

 4.2.2.1 การใหแ้ละการรบัสนิบน 

4.2.2.1.1 หา้มกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ใหห้รือรบั สินบนในรูปแบบใดๆ 

ทัง้สิน้ เพ่ือตอบแทนการใหผ้ลประโยชนท์างธุรกิจ และหา้มมอบหมายใหผู้อ่ื้นใหห้รือ

รบัสนิบนแทนตนเอง 

4.2.2.1.2 หา้มเป็นตวักลางในการเสนอใหห้รอืรบัสนิบนใดๆ กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของกลุม่บรษัิท 

4.2.2.2 การใหห้รอืรบัของขวญั ของกาํนลั การเลีย้งรบัรอง หรอืผลประโยชนอ่ื์น 

การใหห้รือรบัของขวญั ของกาํนลั การเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชนอ่ื์น กบัลกูคา้ คู่คา้ ตวัแทน

ทางธุรกิจ ใหป้ฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการให ้หรือรบัของขวัญ ของกาํนัล        

การเลีย้งรบัรอง หรอืผลประโยชนอ่ื์นของกลุม่บรษัิท ซึง่สอดคลอ้งตามหลกัการตอ่ตา้นการทจุรติ

คอรร์ปัชนั  ซึง่การใหห้รอืรบัของขวญั ตอ้งมีความสมเหตสุมผล และสามารถตรวจสอบได ้

4.2.2.3 การช่วยเหลอืทางการเมือง 

ไมช่่วยเหลือหรอืใหก้ารสนบัสนนุทางการเมืองแก่พรรคการเมือง กลุม่การเมือง หรอืนกัการเมือง 

ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม รวมถึงไมใ่หใ้ชท้รพัยส์นิใดๆ ของกลุม่บรษัิทเพ่ือดาํเนินการดงักลา่ว 

4.2.2.4 การบรจิาคเพ่ือการกศุล การสาธารณประโยชน ์และการใหเ้งินสนบัสนนุ 

4.2.2.4.1 การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเพ่ือการกุศล การสาธารณประโยชน์ การให้เงิน

สนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม 

รวมทัง้ไมเ่ป็นการกระทาํการใดๆ ท่ีจะมผีลเสยีหายตอ่สงัคมสว่นรว่ม 

4.2.2.4.2  การใหห้รอืรบัเงิน หรือทรพัยส์ินบริจาคเพ่ือการกุศลหรอืเงินสนบัสนนุนัน้ ตอ้งไม่ได้

ถกูนาํไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งในการติดสนิบน 

4.2.2.4.3  การเบิกค่าใช้จ่ายเพ่ือการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ

ขัน้ตอนการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทและคู่มือ

อาํนาจอนุมตัิค่าใชจ้่าย เพ่ือการดาํเนินงานท่ีกลุ่มบริษัทกาํหนด ทัง้นี ้การเบิกจ่าย

ตอ้งระบวุตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจน และ มีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได ้

4.2.2.4.4     ในกรณี ท่ีมีข้อสงสัยท่ีอาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอคําปรึกษาจาก                 

ฝ่ายกฎหมายอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรอืในเรือ่งท่ีมีความสาํคญัอ่ืนๆ ใหอ้ยู่ใน  

ดลุยพินิจของฝ่ายจดัการ 
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4.2.2.5 การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

4.2.2.5.1 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท  

   คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู ตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ

ตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด พรอ้มจัดส่ง

รายงานดงักลา่วใหก้บัเลขานกุารบรษัิท เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการติดตาม

ดูแลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใน 

การบรหิารจดัการกิจการของกลุม่บรษัิท  

  กรณี การทํา ธุรกรรมใดเป็นรายการเก่ียวโยงหรือรายการขัดแย้งทาง

ผลประโยชนผ์ูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีสว่นไดเ้สีย เช่น คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ท่านนัน้ 

จะงดออกเสียงและงดแสดงความเห็นในท่ีประชุมและปฏิบัติตามแนวทางท่ี

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด  

4.2.2.5.2 กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของกลุม่บรษัิท 

   หา้มใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีการงานไปดาํเนินการเพ่ือประโยชนท์างธุรกิจของตนเอง

โดยตรง หรอืช่วยเหลอืญาติสนิทมิตรสหาย 

   หา้มแสวงหาผลประโยชนใ์ดๆ จากการปฏิบตัิหนา้ท่ีทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

ซึง่หมายรวมถึงหา้มแลกเปลีย่นผลประโยชนโ์ดยใชต้าํแหนง่หนา้ท่ีการงาน  

   หา้มนาํขอ้มลูอนัเป็นความลบัของบรษัิทไปใช ้เพ่ือแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตวั 

 

4.3  แนวทางการแจง้เบาะแส / ขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัชนั  

4.3.1  พนกังานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบตัิงานท่ีขดัแยง้ต่อระเบียบ

คาํสั่งของกลุม่บริษัท หรือเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายหรือเพียงแต่สงสยัว่าเป็นการกระทาํท่ีทุจริต 

คอรร์ปัชันท่ีเก่ียวขอ้งกับกลุ่มบริษัท พนักงานตอ้งแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรบัผิดชอบ

ทราบขอ้มลูดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีขอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถาม สามารถขอคาํปรกึษาผูบ้งัคบับญัชา หรือ

สอบถามจากแผนกกาํกบัดแูลกิจการ 

4.3.2  ผู้ท่ีพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการกระทําท่ีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบ            

อนัเน่ืองจากการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั สามารถแจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียนโดยช่องทางใด

ทางหนึง่ของกลุม่บรษัิท ดงันี ้

4.3.2.1   ทาง E-mail 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 

  E-mail address : -    drpornsiri@gmail.com 

  -   parniangtong@gmail.com  

  -   veena.oneclick@gmail.com 
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  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 E-mail address : somkiatcac@prg.co.th 

  งานผูต้รวจสอบภายใน 

      E-mail address : ia@prg.co.th 

4.3.2.2   ทางจดหมายถึงบคุคลดงักลา่วขา้งตน้ 

บรษัิท พี อาร ์จี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 88 หมูท่ี่ 2 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี  

อาํเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 

4.3.3 พนกังานพงึตอ้งใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบและใหข้อ้เท็จจรงิตา่งๆ ตอ่กรณีพบเห็นการกระทาํ

ท่ีเขา้ขา่ยการทจุรติคอรร์ปัชนั  

4.3.4   กลุม่บรษัิทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีแจง้เบาะแส หรอืปฏิเสธการทจุริตคอรร์ปัชนั

ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแสหรอืเรือ่งรอ้งเรยีน 

 

4.4 ขอ้แนะนาํเก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั  

หากกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการปฏิบตัิของตนเองว่าถกูตอ้งตามนโยบายต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชนัหรอืไม ่ ขอใหม้ีการพิจารณาก่อนการปฏิบตัิหรอืตดัสนิใจเรือ่งนัน้ๆ ดงันี ้

4.4.1   เป็นการกระทาํท่ีชอบดว้ยกฎหมายหรอืกฎระเบียบของทางราชการและของกลุม่บรษัิทหรอืไม ่

4.4.2   สงัคมยอมรบัการกระทาํนัน้หรอืไม ่สามารถเปิดเผยตอ่สงัคมไดห้รอืไม ่

4.4.3   เป็นการกระทาํท่ีขัดต่อจริยธรรม และอาจจะนําความเสื่อมเสียมาให้กับผู้กระทาํหรือผูอ่ื้น หรือ               

ตอ่ช่ือเสยีงของกลุม่บรษัิทในขณะนัน้หรอืในอนาคตหรอืไม ่ 

หากไม่แน่ใจควรเสนอขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงของเรื่องนัน้ต่อผูบ้ังคับบัญชา หรือสอบถามแผนกกาํกับดูแล

กิจการ  เพ่ือจะไดร้ว่มกนัพิจารณาหลกัเกณฑ ์แนวทางและปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตอ่ไป 

4.5 การบนัทกึขอ้มลูทางธุรกิจและการเก็บรกัษาเอกสาร  

การบันทึกขอ้มูลทางธุรกิจ การเงิน การบัญชีและการเก็บบนัทึกขอ้มูล ตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง

ครบถว้น และมีการดาํเนินการตามขัน้ตอนปฏิบตัิตามระเบียบของกลุม่บริษัทท่ีกาํหนดไว ้และยึดตามหลกั

มาตรฐานทางการบญัชีของกลุม่บรษัิท รวมทัง้การจดัทาํรายงานทางการเงินและกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ใหส้อดคลอ้งกับมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน และใหม้ีการจัดเก็บรกัษาเอกสารดังกล่าวไวใ้นท่ี

ปลอดภยัตามระเบียบการจดัเก็บเอกสารท่ีกลุม่บรษัิทกาํหนด 

 

5.  ข้อยกเว้นการปฏิบัติ   

     ไมม่ี   
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6. บทลงโทษ   

กลุ่มบริษัท มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท          

มีจิตสาํนึกการปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความโปรง่ใส ซื่อสตัยส์จุรติ และต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบทัง้ทางตรง

และทางออ้ม และทาํการสื่อสารเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชันฉบับนีต้่อกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั และตอ่สาธารณชน รวมทัง้สง่เสรมิพฒันาใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจเพ่ือยดึถือปฏิบตัิ

อยา่งจรงิจงั 

 ดงันัน้ การละเวน้ไม่ปฏิบตัิตามถือเป็นการกระทาํท่ีผิดวินยัตามระเบียบของกลุม่บรษัิท ซึ่งตอ้งไดร้บัการ

พิจารณาโทษทางวินยั การไม่รบัรูก้บัมาตรการนี ้ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบตัิตามได ้และในกรณีท่ีการ

ทจุรติคอรร์ปัชนัสง่ผลใหม้ีความผิดตามกฎหมาย กลุม่บรษัิทมีสทิธิท่ีจะดาํเนินการตามกฎหมายตอ่ผูก้ระทาํผิดนัน้ 

 

 

ทัง้นี ้ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต ่9 มิถนุายน 2565 เป็นตน้ไป 

 

 

 

(นายศภุเดช พนูพิพฒัน)์ 

ประธานกรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


