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บทน า 
 
 บริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีค ำนึงถึงควำมควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และผูมี้ส่วนได้

เสียทุกฝ่ำย  และเล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็น

ธรรมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย  ตลอดจนให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงใหเ้ป็นวฒันธรรมขององคก์ร  
 

 เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัมีระบบในกำรป้องกนักำรเกิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในองคก์ร จึงไดก้ ำหนด

มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ข้ึน เพื่อให้บุคลำกรทุกคนของบริษทั ไม่วำ่คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร 

และพนกังำนทุกคนทุกระดบัทุกส่วนงำนไดน้ ำไปปฏิบติัในทิศทำงเดียวกนั  
 

 นโยบำยและแนวทำงปฏิบติัเพื่อป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ี มีมติอนุมติัโดย
คณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2559 
 

 ทั้งน้ี ใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  23  กุมภำพนัธ์  2559  เป็นตน้ไป 
 
 
             ในนำมคณะกรรมกำรบริษทั 
                    บริษัท  ผลธัญญะ  จ ากดั  (มหาชน) 
      

      
 

     ( ศำสตรำจำรย ์ดร.พรชยั ชุนหจินดำ ) 
               ประธำนกรรมกำรบริษทั 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
วตัถุประสงค์ 

 เพื่อแสดงออกถึงควำมมุ่งมัน่ของบริษทัในกำรต่อตำ้นคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และมัน่ใจว่ำ
บริษทัมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์  แนวทำงปฏิบติั ก ำหนดควำมรับผิดชอบ  ขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำร       
ท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่กบัทุกกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษทั และป้องกนัมิให้
บริษทัฝ่ำฝืนกฎหมำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรสอบทำน ก ำกบั ดูแล และติดตำมเพื่อให้
มัน่ใจวำ่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ พนกังำน มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบัน้ี 
 

ขอบเขต 
1. นโยบำยฉบบัน้ี บงัคบัใช้กบั กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนของบริษทั บริษทัย่อย 

และบริษทัในเครือฯ 
2. บริษทัคำดหวงัให้ตวัแทนและตวักลำงทำงธุรกิจ(ถำ้มี) ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งหรือกำรกระท ำกำร

ในนำมบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบัน้ีดว้ย 
 

ค านิยาม 
คอร์รัปช่ัน (Corruption) หมำยถึง กำรปฏิบติัหรือละเวน้กำรปฏิบติัในต ำแหน่งหน้ำท่ีหรือใช้

อ ำนำจหนำ้ท่ีโดยมิชอบ กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบำยของบริษทัฯ เพื่อกำรแสวงหำ
ประโยชน์อนัมิควรได ้ไม่ว่ำจะอยูใ่นรูปแบบใดๆ  โดยกำรเสนอให้ สัญญำจะให้ มอบให้ ให้ค  ำมัน่สัญญำ 
เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมำะสม กบัเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ หน่วยงำนรัฐ 
หน่วยงำนเอกชนอ่ืนใดท่ีท ำธุรกิจกบับริษทัไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือแนะน ำธุรกิจให้กับ
บริษทัโดยเฉพำะ หรือ เพื่อใหไ้ดม้ำหรือรักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ  เวน้แต่เป็น
กรณีท่ีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจำรีตทำงกำรคำ้ นั้น 
ใหก้ระท ำได ้

 
บริษัท หมำยถึง บริษทั ผลธญัญะจ ำกดั (มหำชน) บริษทัยอ่ย และบริษทัในเครือ 
 
พนักงาน หมำยถึง พนกังำนทุกระดบัของบริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) บริษทัยอ่ย และ

บริษทัในเครือ 
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นโยบาย 
 ห้ำมกรรมกำรบริษัท ผู ้บริหำร และพนักงำนของบริษัท  ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรทุจริต    
คอร์รัปชัน่ หรือยอมรับกำรคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของ
บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมไม่ว่ำกรณีใดๆ  และตอ้งปฏิบติัตำม
มำตรกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่อยำ่งเคร่งครัด รวมถึงจดัใหมี้โครงสร้ำงผูรั้บผดิชอบและระบบกำรบริหำร
ควำมเส่ียง กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือ
คอร์รัปชั่นภำยในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏิบัติ และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 
 

แนวปฏบัิติเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
1. กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่

และจรรยำบรรณธุรกิจ โดยตอ้งไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ไม่วำ่โดยทำงตรงและทำงออ้ม หรือละ
เวน้กำรปฏิบติัอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ท่ีอำจท ำให้ผูอ่ื้นเช่ือว่ำมีต ำแหน่งหรือหน้ำท่ี ทั้งท่ีตนมิได้มีต ำแหน่ง
หรือหนำ้ท่ีนั้น 

2. พนักงำน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับ
บริษทั โดยตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำ หรือบุคคลท่ีก ำหนดใหท้ ำหนำ้ท่ีรับผดิชอบ ทรำบและให้ควำมร่วมมือ
ในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่ำงๆ หำกมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถำม ให้ปรึกษำกบัผูบ้งัคบับญัชำ หรือบุคคลท่ี
ก ำหนดใหท้ ำหนำ้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบักำรติดตำมกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณของบริษทั ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ
ท่ีก ำหนดไว ้

3. บริษทั จะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั โดยใช้มำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
ตำมท่ีบริษทัก ำหนดไวใ้นมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น อีกทั้งไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อลด
ต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนกังำนท่ีปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน่แมว้ำ่กำรกระท ำนั้นจะท ำให้บริษทั
สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ ทั้งน้ีบริษทัได้ก ำหนดกระบวนกำรกำรปฏิบติังำนของแต่ละหน่วยงำน ก ำหนด
บทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบ มีกระบวนกำรติดตำม ตรวจสอบได ้

4. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนทุกระดบั ท่ีกระท ำกำรคอร์รัปชัน่ ถือเป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณ
บริษทั ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำทำงวินยัตำมระเบียบท่ีบริษทั ก ำหนดไว ้นอกจำกน้ีอำจจะไดรั้บโทษ
ตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นผดิกฎหมำย 

5. มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินธุรกิจและเป็นหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร ผูบ้งัคบับญัชำ พนกังำนทุกคนทุกระดบั ผูส่้งมอบ ผูรั้บจำ้ง
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ช่วงท่ีจะมีส่วนในกำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัเพื่อให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรต่อตำ้นทุจริต
คอร์รัปชัน่บรรลุตำมนโยบำยท่ีก ำหนด 

6. บริษทัพฒันำกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ให้สอดคลอ้งกบักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงหลกักำร
ปฏิบติัด้ำนศีลธรรม โดยจดัให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ และน ำมำจดัท ำเป็นคู่มือแนวทำงในกำรปฏิบติัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

7. บริษทัจดัให้มีควำมรู้กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนเพื่อส่งเสริมควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผดิชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ รวมถึงส่ือให้
เห็นควำมมุ่งมัน่ของบริษทั 

8. บริษัทจัดให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้องแม่นย  ำ บริษัทฯ 
ตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้  และท ำควำมเขำ้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ี         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั หรืออำจเกิดผลกระทบต่อบริษทั 

9. บริษทัส่งเสริมให้มีกำรส่ือสำรท่ีหลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนักงำนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง
สำมำรถแจง้เบำะแส หรือขอ้อนัควรสงสัย โดยมัน่ใจไดว้่ำผูแ้จง้เบำะแสไดรั้บกำรคุม้ครอง โดยไม่ให้ถูก
ลงโทษ โยกยำ้ยท่ีไม่เป็นธรรม หรือกลัน่แกลง้ด้วยประกำรใดๆ รวมถึงกำรแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบ 
ติดตำมทุกเบำะแสท่ีมีกำรแจง้เขำ้มำ  
 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ: 
1. คณะกรรมกำรบริษทั  มีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลให้มีระบบท่ี

สนบัสนุนกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อให้มัน่ใจไดว้ำ่ฝ่ำยบริหำรไดต้ระหนกัและให้
ควำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ  มีหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงิน
และบญัชี ระบบควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจไดว้ำ่เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกุมเหมำะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภำพ 

3. ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรบริหำรและคณะผูบ้ริหำร  มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบใน
กำรก ำหนดให้มีระบบและส่งเสริมสนบัสนุนนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และส่ือสำรไปยงัระดบั
พนักงำนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย รวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

4. ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำร
ปฏิบติังำนว่ำเป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง สอดคล้องตำมนโยบำย แนวปฏิบติั อ ำนำจอนุมติัด ำเนินกำร ระเบียบ
ปฏิบัติและกฎหมำย ข้อก ำหนดของหน่วยงำนก ำกับดูแล เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำมีระบบควบคุมท่ีมีควำม
เหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเส่ียงด้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีอำจเกิดข้ึนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
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การช่วยเหลือทางการเมือง 
 บริษทั มีนโยบำยสนับสนุนงำนกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย โดยไม่ฝักใฝ่
พรรคหรือกลุ่มกำรเมืองใดๆ  โดยสนบัสนุนให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนบริษทัทุกคน มีอ ำนำจในกำร
ควบคุมและ สำมำรถใช้สิทธิทำงกำรเมืองของตนตำมครรลองกฎหมำยใน ฐำนะพลเมืองดี สำมำรถ
แสดงออก เขำ้ร่วม สนบัสนุนใชสิ้ทธิกำรเมืองนอกเวลำท ำงำนโดยใชท้รัพยำกรของตนเองเท่ำนั้น 
 บริษทั ไม่มีนโยบำยให้ผูบ้งัคบับญัชำ และพนักงำนในทุกระดบัชั้น สั่งกำรหรือโน้มน้ำว ด้วย
วธีิกำรใดๆ ท่ีท ำใหพ้นกังำนบริษทั และผูใ้ตบ้งัคบับญัชำเขำ้ร่วมในกิจกรรมกำรเมืองทุกประเภท ซ่ึงอำจท ำ
ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ภำยในองคก์ร 
 

การบริจาคเพ่ือการกศุลและการให้เงินสนับสนุน 
 บริษทั ก ำหนดใหมี้กำรก ำกบัดูแลเร่ืองกำรบริจำคหรือกำรให้เงินสนบัสนุน ให้มีควำมโปร่งใส มี
กระบวนกำรควบคุม กำรตรวจสอบ โดยกำรบริจำคหรือกำรให้เงินสนบัสนุนจะพิจำรณำตำมอ ำนำจอนุมติั
ในแต่ละระดับชั้ นของผูมี้อ  ำนำจท่ีบริษัทก ำหนด สำมำรถมีหลักฐำนเพื่อบันทึกบัญชีได้ ควรระบุช่ือ
หน่วยงำนหรือบุคคลผูรั้บกำรบริจำคหรือรับเงินสนับสนุน วตัถุประสงค์ในกำรบริจำคหรือให้เงิน
สนบัสนุน โดยรูปแบบกำรบริจำคอำจให้ในรูปแบบของเงินหรือส่ิงของอ่ืนใดท่ีไม่ใช่เงิน โดยกำรบริจำค
หรือกำรใหเ้งินสนบัสนุนดงักล่ำว บริษทัมิไดก้ระท ำเพื่อใชเ้ป็นขอ้อำ้งหรือเส้นทำงส ำหรับกำรคอร์รัปชัน่ 

 

การจ่ายและรับเงินทีเ่กีย่วข้องกบัค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายเลีย้งรับรอง 
 บริษทั ไม่มีนโยบำยท่ีจะมอบหรือรับของขวญัในรูปแบบใดๆ หรือท่ีเป็นเงินสดกบัผูท่ี้ท  ำธุรกิจ
กบับริษทัและบริษทัยอ่ย เวน้แต่กำรใหห้รือรับของขวญัและกำรเล้ียงรับรองตำมประเพณีนิยมท่ีอยูใ่นเกณฑ์
พอสมควรเพื่อรักษำควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูท้  ำธุรกิจ โดยไม่หวงัท่ีจะไดรั้บกำรบริกำรหรือส่ิงตอบแทนโดย
เฉพำะเจำะจงท่ีไม่ถูกตอ้งตำมหลกัจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
 

 กำรใหห้รือรับของขวญัและกำรเล้ียงรับรอง ควรตอ้งอยูใ่นเกณฑด์งัน้ี 
1. ตอ้งเป็นไปตำมประเพณีนิยม ซ่ึงมีธรรมเนียมปฏิบติัอยู ่
2. ตอ้งเป็นไปโดยประมำณ ไม่บ่อยคร้ังและเหมำะสมกบัโอกำส 
3. ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำย  ข้อบงัคบั  และเป็นไปตำมจรรยำบรรณและนโยบำยของบริษทัฯ      

ในเร่ืองกำรขดัแยง้เก่ียวกบัผลประโยชน์ 
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ข้อพงึปฏบิัติการรับของขวญั ของแถม หรือค่าตอบแทน 
1. กำรรับของขวญั ของแถม จะตอ้งเป็นไปตำมจรรยำบรรณของบริษทัฯ ของขวญัท่ีไดรั้บจำก   

คู่คำ้หำกเป็นของท่ีมีมูลค่ำสูงแต่ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์กบัทำงบริษทัได ้ให้มีกำรพิจำรณำจำกกรรมกำร
ผูจ้ดักำรหรือกรรมกำรบริหำร เพื่อน ำเอำไปขำยหรือประมูลและน ำเงินกลบัมำเป็นผลประโยชน์ของบริษทั
โดยมีเอกสำรและขั้นตอนปฏิบติัท่ีชดัเจน โปร่งใสและตรวจสอบได ้

2. ค่ำตอบแทนอนัเน่ืองจำกกำรส่งเสริมกำรขำย จะต้องไม่ใช่กำรติดสินบนเพื่อให้ได้มำซ่ึง
ขอ้ตกลงในกำรท ำธุรกิจร่วมกนั และไม่เป็นกำรรับเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด โดยสำมำรถรับไดใ้น
กรณีท่ีเป็นกำรให้และรับระหวำ่งบริษทัต่อบริษทัโดยไม่ขดัต่อนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และมี
เอกสำรกำรรับท่ีชดัเจน สำมำรถตรวจสอบได ้

 

การรับส่วนลดจากคู่ค้า 
 ทั้งในรูปตวัเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีมีมูลค่ำ ควรเป็นไปตำมหลกัปฏิบติัทำงธุรกิจปกติ โดยไม่มี
วตัถุประสงคท่ี์ไม่เหมำะสม และใหน้ ำขอ้พึงปฏิบติักำรรับของขวญัและกำรรับค่ำตอบแทนจำกคู่คำ้มำใชใ้น
กรณีน้ีดว้ย 
 

บริษทัและบุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้องทางธุรกจิ 
 บริษทัและบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ ให้หมำยควำมรวมถึงบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทั
ในเครือ กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนทุกระดบั ลูกคำ้ คู่คำ้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งท่ีเป็นรูปบุคคล
ธรรมดำ นิติบุคคล หรือ องค์กร หน่วยงำนใดๆ ซ่ึงจะตอ้งมุ่งมัน่ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตย ์เป็นธรรม 
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้
 

การประเมนิความเส่ียง 
 กำรประเมินควำมเส่ียงถือเป็นรำกฐำนของมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ ดงันั้นกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน จะตอ้งมีควำมเขำ้ใจวำ่กระบวนกำรทำงธุรกิจของบริษทัมีควำมเส่ียงจำกกำร
ทุจริต คอร์รัปชัน่อยำ่งไร เพื่อจดักำรควำมเส่ียงดงักล่ำว 
 ฝ่ำยบริหำรจะตอ้งประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอ (อยำ่ง
น้อยปีละ 1 คร้ัง) รวมทั้งทบทวนมำตรกำรกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีใช้อยู่ให้มีควำมเหมำะสมท่ีจะป้องกนั
ควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
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การควบคุม 
 บริษทั ก ำหนดใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในใหมี้ประสิทธิผลเพื่อต่อตำ้นกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ ซ่ึง
ควรครอบคลุมถึงกำรถ่วงดุลและกำรตรวจสอบระหว่ำงกนั ดำ้นบญัชีและกำรเงิน กำรจดัเก็บขอ้มูลรวมถึง
กระบวนกำรทำงธุรกิจต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบำยฉบบัน้ี 
 ระบบกำรควบคุมภำยใน ประกอบดว้ยกำรควบคุมทัว่ทั้งองค์กร รวมถึงกำรควบคุมและขั้นตอน
กำรปฏิบติัท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งเฉพำะเจำะจง ซ่ึงออกแบบมำเพื่อจดักำรควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ท่ี
บริษทัอำจต้องเผชิญเป็นกำรเฉพำะ กำรควบคุมทั่วทั้ งองค์กรประกอบด้วยค ำแถลงต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ของบริษทั กำรตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน นโยบำยดำ้นทรัพยำกรบุคคล 
ตั้งแต่กำรสรรหำ กำรว่ำจ้ำง กำรก ำหนดค่ำตอบแทน และกำรลงโทษทำงวินัย กำรมอบอ ำนำจและกำร
แบ่งแยกหนำ้ท่ีงำนอยำ่งเหมำะสม กำรบนัทึกและรำยงำนขอ้มูลทำงบญัชีและกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเป็น
จริง 
 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
 บริษทั มีกระบวนกำรจดัซ้ือทรัพยสิ์น/วสัดุส ำนกังำน รวมทั้งกำรจดัจำ้งอ่ืนในกำรบริกำรทุกคร้ัง 
ตอ้งน ำเสนอให้ผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำนอนุมติัและควรระบุวตัถุประสงค์ของกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง ในกำร
อนุมติัให้เป็นตำมอ ำนำจด ำเนินกำรของบริษทัฯ กำรจดัซ้ือ/จดัจำ้งท่ีมีมูลค่ำสูงควรมีกำรเปรียบเทียบรำคำ
จำกผูข้ำย/ผูใ้หบ้ริกำรรำยอ่ืนดว้ย และปฏิบติัดว้ยควำมโปร่งใสเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย 
 บริษทั ไม่มีนโยบำยเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
แก่ผูข้ำยหรือผูใ้ห้บริกำร เพื่อท่ีจะรับทรัพยสิ์นหรือวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีสภำพหรือคุณสมบติัไม่ไดม้ำตรฐำน
และไม่ตรงตำมใบสั่งซ้ือ หรือเพื่อท่ีจะรับกำรบริกำรท่ีไม่มีคุณภำพและไม่ตรงตำมขอ้ตกลง ในกรณีท่ีพบ
เหตุกำรณ์ดงักล่ำวใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชำทรำบโดยทนัที และหำทำงแกไ้ขร่วมกนัรวมทั้งพิจำรณำไม่รับหรือ
ชะลอกำรรับดงักล่ำว หำกจะท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บริษทัหรือคู่สัญญำ 
 

การตรวจสอบทางบัญชีและการจัดเกบ็รักษาข้อมูล 
 บริษทั มีกระบวนกำรตรวจสอบรำยกำรทำงบญัชี และมีกำรอนุมติัอย่ำงเหมำะสมก่อนบนัทึก
รำยกำรเข้ำระบบบัญชี โดยจะตรวจสอบตำมนโยบำยต่ำงๆของบริษทั กฎระเบียบต่ำงๆของทำงกำร 
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง สัญญำหรือขอ้ตกลง และตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและนโยบำยกำรบญัชีอยำ่ง
เหมำะสม 
 ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำนและค่ำใชจ่้ำยลงทุน ตอ้งมีหลกัฐำนประกอบอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น และตอ้ง
ไดรั้บกำรอนุมติัตำมระดบัวงเงินโดยผูมี้อ  ำนำจอนุมติัท่ีก ำหนดในอ ำนำจอนุมติัด ำเนินกำรของบริษทั 
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 รำยงำนทำงกำรเงินจะต้องจดัท ำอย่ำงถูกต้อง เป็นจริง เช่ือถือได้ และต้องเปิดเผยข้อมูลท่ีมี
สำระส ำคญัอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น รวมถึงขอ้มูลรำยกำรระหวำ่งกนั  
 บริษัทมีกำรควบคุมกำรจัดเก็บเอกสำรทำงบัญชีอย่ำงเพียงพอและปลอดภัยเพื่อใช้ในกำร
ตรวจสอบไดท้นัที มีกำรควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลทำงบญัชี และมีกำรจดัเก็บไฟล์ขอ้มูลส ำรอง (Back-up-
file) อยำ่งปลอดภยั 
 

การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 บริษทั น ำนโยบำยฉบบัน้ีมำใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำรงำนบุคลำกรของบริษทั ซ่ึงรวมถึง
กำรสรรหำ กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ค่ำตอบแทนและกำรเล่ือนต ำแหน่ง ห้ำมกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร ผูบ้งัคบับญัชำ หรือ พนกังำน เรียกรับหรือรับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนไม่วำ่ในรูปแบบใดๆ 
จำกผูส้มคัรหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรสมคัร ทั้งในช่วงกำรสมคัรงำน และช่วงประเมินผลทดลองงำน เพื่อให้
มีกำรบรรจุเป็นพนกังำน รวมถึงเพื่อกำรประเมินผลงำนท่ีคลำดเคล่ือนไปจำกควำมเป็นจริง 

 

การอบรมและการส่ือสาร 
1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน 

1.1 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจะไดรั้บกำรอบรมเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อให้ตระหนกัถึงนโยบำยฉบบัน้ี โดยเฉพำะรูปแบบต่ำงๆของกำรคอร์รัปชั่น 
ควำมเส่ียงจำกกำรเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชัน่ ตลอดจนวิธีกำรรำยงำนกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ำมี
กำรคอร์รัปชัน่ 

1.2 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจะได้รับส ำเนำนโยบำยฉบบัน้ี หรือหำได้จำก
แหล่งจดัเก็บขอ้มูลส่วนกลำงของบริษทัฯ นอกจำกน้ียงัสำมำรถหำอ่ำนนโยบำยรวมทั้งขอ้มูลล่ำสุดท่ี
ปรับปรุงแก้ไขได้จำกเว็บไซต์ของบริษทั www.pdgth.com   บริษทัจะแจง้ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ
พนกังำนทรำบหำกมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีส ำคญั 

1.3 กำรอบรมให้มีควำมรู้เก่ียวกบันโยบำยฉบบัน้ี จะเป็นส่วนหน่ึงของกำรปฐมนิเทศก่อน
กำรเขำ้รับต ำแหน่งของพนกังำนใหม่ทุกคนของบริษทั รวมถึงกำรใหก้ำรอบรมประจ ำปี 

2. แนวทำงกำรแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ลูกคำ้ คู่คำ้ ตวัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยสินคำ้/
ให้บริกำร และผูรั้บเหมำ หรือผูท่ี้เก่ียวข้อง โดยบริษทัจะส่ือสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นให้แก่
ตวัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยสินคำ้/ใหบ้ริกำร และผูรั้บเหมำทรำบตั้งแต่เร่ิมตน้ควำมสัมพนัธ์ทำง
ธุรกิจและในภำยหลังตำมควำมเหมำะสม  ทั้ งน้ี บริษทั สนับสนุนให้ตวัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ ัด
จ ำหน่ำยสินคำ้/ใหบ้ริกำร และผูรั้บเหมำยดึมัน่ในมำตรฐำนกำรรับผดิชอบต่อสังคมเช่นเดียวกบับริษทั 
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การเปิดเผยข้อมูล 
บริษทัฯ มีกำรเปิดเผยขอ้มูลแก่พนกังำน ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ คู่คำ้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

และผูเ้ก่ียวขอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ผำ่นรำยงำนประจ ำปี (Annual Report) , Website ของ
บริษทั  หรือวิธีกำรอ่ืน ๆ  ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้มัน่ใจวำ่บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย หรือบริษทัในเครือ  
มีกำรด ำเนินงำนท่ีโปร่งใสตรวจสอบได ้

 

กรณมีข้ีอสงสัยเกีย่วกบัการคอร์รัปช่ัน 
ในกรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนมีขอ้สงสัยว่ำกำรกระท ำใด อำจเขำ้ลกัษณะเป็นกำร

คอร์รัปชัน่ หรือในกรณีท่ีมีค ำถำมหรือไม่แน่ใจ ควรปรึกษำผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงหรือ สำมำรถสอบถำม 
ไดท่ี้       ส ำนกังำนเลขำนุกำร 

 เลขำนุกำรบริษทั  
โทร. (662) 791 0111 ต่อ 151 
 Email:   cs@pdgth.com  
 หรือแจง้เบำะแสและขอ้ร้องเรียนตำมช่องทำงกำรร้องเรียนหรือกำรแจง้เบำะแสท่ีบริษทัก ำหนดไว ้

 

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
 บริษทั ได้ก ำหนดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียน หรือกำรแจง้เบำะแสจำกกำรกระท ำผิดกฎหมำย
จรรยำบรรณ หรือละเมิดนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือพฤติกรรมท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงพนกังำน ผูบ้ริหำรและผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งมีกลไกในกำร
คุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล และให้ควำมส ำคญักบักำรเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็นควำมลบั เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจ
ใหก้บัผูร้้องเรียน ดงัน้ี 

1. เพื่อส่งเสริมใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนด ำเนินธุรกิจอยำ่งถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และสำมำรถ
ตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ
คำดหวงัให้ทุกคนรำยงำนโดยสุจริตถึงกำรปฏิบติัท่ีขดัหรือสงสัยว่ำจะขัดต่อเร่ืองดังกล่ำวให้บริษทัฯ
รับทรำบ ทำงบริษทัฯจะไดป้รับปรุงแกไ้ข หรือด ำเนินกำรให้เกิดควำมถูกตอ้ง เหมำะสม โปร่งใส ยุติธรรม 
และเป็นไปตำมกฎหมำยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีกำรให้ควำมคุม้ครองผูใ้ห้
ขอ้มูลโดยสุจริตแก่หน่วยงำนก ำกบัดูแลดว้ย ซ่ึงเป็นหลกักำรท่ีบริษทัน ำมำปฏิบติั 

2. เพื่อให้มัน่ใจว่ำ ผูบ้งัคบับญัชำ และฝ่ำยทรัพยำกรมนุษยข์องบริษทัฯ ท ำหน้ำท่ีดูแลและให้
ค  ำแนะน ำตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ควำมประพฤติ และกำรกระท ำต่ำงๆ ของพนกังำนให้เป็นไปโดย
ถูกตอ้ง และผูแ้จง้เร่ืองดงักล่ำวจะไดรั้บควำมคุม้ครองหำกเป็นกำรกระท ำดว้ยควำมสุจริตใจ 

 

mailto:cs@pdgth.com
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ขอบเขตการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณทีีถู่กละเมิดสิทธิ 
1. เม่ือมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นกำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืน หลกัปฏิบติัเร่ืองต่อไปน้ี 

1.1. กำรฝ่ำฝืนตำมกฎ  ระเบียบและข้อบังคับบริษัทฯ หรือกำรท ำผิดจรรยำบรรณของ
กรรมกำรบริษ ัผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน 

1.2. ควำมผดิปกติของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง 
1.3. กำรท่ีไดรั้บควำมไม่เป็นธรรมในกำรปฏิบติังำน 

2. พบกำรกระท ำท่ีส่อใหเ้กิดกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือมีเหตุอนัควรสงสัย ดงัน้ี 
2.1. เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือช่ือเสียงของบริษทัฯ 
2.2. เร่ืองท่ีอำจท ำใหเ้กิดผลเสียหำยต่อองคก์ร 

3. กำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ท ำให้ผูอ่ื้นเกิดควำมเสียหำย เสียช่ือเสียง ไดรั้บผลกระทบจำกกำร
กระท ำนั้น ไม่วำ่จะเป็นกำรกระท ำโดยเจตนำจงใจ หรือประมำทเลินเล่อ 
 

ช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณทีีถู่กละเมิดสิทธิ 
1. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ส่งถึง: 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 Email: ind_dir@pdgth.com 
2. จดหมำยจดัส่งทำงไปรษณีย ์ หรือยืน่โดยตรงท่ี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ผำ่น  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

  เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล ำลูกกำ ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150 
  โทร. (662) 791 0111    

Email: ind_dir@pdgth.com 
หรือส่งผำ่นช่องทำงเวบ็ไซต:์  www.pdgth.com/ir_index.php  

คณะกรรมกำรบริษทั :    cs@pdgth.com 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ :    ind_dir@pdgth.com 
เลขำนุกำรบริษทั: :    cs@pdgth.com 

 
 
 
 
 

http://www.pdgth.com/ir_index.php
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เง่ือนไขและการพจิารณาเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
1. รำยละเอียดของเบำะแส หรือขอ้ร้องเรียน ตอ้งเป็นควำมจริง มีควำมชดัเจน หรือพอท่ีจะน ำสืบ

หำขอ้เทจ็จริงเพื่อด ำเนินกำรต่อไปได ้

2. ขอ้มูลท่ีได้รับจะถือเป็นควำมลับ และไม่มีกำรเปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้้องเรียนต่อ
สำธำรณชน หำกไม่ไดรั้บควำมยนิยอม 

3. ระยะเวลำตอบกลบัผูร้้องเรียนไม่ควรเกิน 3 วนัท ำกำรหลงัจำกไดรั้บขอ้ร้องเรียน 

4. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียน ข้ึนอยูก่บัควำมซบัซ้อนของเร่ือง ควำมเพียงพอของ
เอกสำรหลักฐำนท่ีได้รับจำกผูร้้องเรียน รวมถึงเอกสำรหลกัฐำน และค ำช้ีแจงของผูถู้ก
ร้องเรียน แต่ไม่เกิน 30 วนัท ำกำร 

 

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือกรณถูีกละเมดิสิทธิ 
1. จดัท ำระบบฐำนขอ้มูลเก็บควำมลบัของผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้้องเรียน ผูถู้กร้องเรียน และผูถู้ก

ละเมิดสิทธิ และก ำหนดบทลงโทษ ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผดิชอบขอ้มูลดงักล่ำวเม่ือขอ้มูลถูกเปิดเผย 

2. กำรเขำ้ถึงระบบฐำนขอ้มูลสำมำรถกระท ำไดโ้ดย ประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบเท่ำนั้น 

3. บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเท่ำท่ีจ  ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั และควำมเสียหำยของผูแ้จง้
เบำะแส  ผูร้้องเรียน หรือผูถู้กละเมิดสิทธิ แหล่งท่ีมำของขอ้มูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ถือเป็นหนำ้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชำหรือหัวหน้ำงำนของผูท่ี้ถูกร้องเรียนและผูล้ะเมิดสิทธิทุกคน 
ในกำรใช้ดุลยพินิจสั่งกำรท่ีสมควรเพื่อคุม้ครองผูร้้องเรียนและผูถู้กละเมิดสิทธิ  พยำน และบุคคลท่ีให้
ข้อมูลในกำรสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภยนัตรำยและควำมเดือดร้อน หรือควำมไม่ชอบธรรมอัน
เน่ืองมำจำกขอ้ร้องเรียนหรือกำรละเมิดสิทธิใดๆ กำรเป็นพยำนหรือกำรใหข้อ้มูล 

5. บริษทัฯ จะไม่กระท ำกำรใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบำะแสและผูร้้องเรียน หรือผูถู้กละเมิด
สิทธิ ไม่ว่ำจะโดยกำรเปล่ียนแปลงต ำแหน่ง ลักษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน สั่งพกังำน ข่มขู่ รบกวนกำร
ปฏิบติังำน เลิกจำ้ง หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะกำรปฏิบติัอย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบำะแส หรือผู ้
ร้องเรียน หรือผูถู้กละเมิดสิทธิ หรือผูใ้หค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบทุจริต 
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การฝ่าฝืนนโยบาย  
1. บริษทั จะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนท่ีฝ่ำฝืนกำรปฏิบติั

ตำมนโยบำยฉบบัน้ี รวมถึงผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิด หรือรับทรำบวำ่มีกำรกระท ำ
ผิดแต่ไม่ด ำเนินกำรจดักำรให้ถูกตอ้ง ซ่ึงมีบทลงโทษทำงวินยัจนถึงขั้นให้ออกจำกงำน และ/หรือพน้จำก
ต ำแหน่ง  กำรไม่ไดรั้บรู้ถึงนโยบำยฉบบับน้ี และ/หรือ กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สำมำรถใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำร
ไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยฉบบัน้ีได ้

2. ในกรณีท่ีปรำกฎขอ้เท็จจริงวำ่ ตวัแทน ตวักลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ดัจ  ำหน่ำยสินคำ้/ให้บริกำร หรือ
ผูรั้บเหมำใดๆ ของบริษทั ท่ีปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัแนวทำงตำมนโยบำยฉบบัน้ี บริษทั อำจพิจำรณำยุติกำร
ท ำธุรกรรมกบับุคคลดงักล่ำวไดต้ำมท่ีเห็นสมควร 

 

นโยบายทีเ่กีย่วข้อง 
 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งอ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจนโยบำยน้ีร่วมกบันโยบำยและ
คู่มืออ่ืนๆ ของบริษทั ดงัน้ี 
 1.  นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
 2.  จรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั 
 3.  คู่มือกำรปฏิบติังำนของกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน 
 4.  ประกำศขอ้บงัคบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และ พนกังำน 
 5.  ระเบียบและแนวทำงปฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีบริษทัฯ ประกำศเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 

การติดตามและทบทวน 
 บริษทั ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอทุกปี โดย
พิจำรณำถึงสถำนกำรณ์และควำมเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป และเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ
ถึงควำมเพียงพอและประสิทธิผลของมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำร
บริษทั 
 ฝ่ำยตรวจสอบจะตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในและกระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ และ
รำยงำนประเด็นท่ีตรวจพบอย่ำงเร่งด่วนเพื่อให้มัน่ใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผลในกำร
ต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่   ทั้งน้ีจะหำรือผลกำรตรวจสอบร่วมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหำแนวทำงกำรแกไ้ข    
ท่ีเหมำะสม และจะรำยงำนใหผู้บ้ริหำรระดบัสูงและคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บทรำบต่อไป 
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บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่:   1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนล ำลูกกำ ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี 12150  

โทร.(662) 7910111 Fax: (662) 7910100-3 website: www.pdgth.com 
สำขำเชียงใหม:่   47/55-57 ถนนโชตนำ ต ำบลชำ้งเผือก อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300  

    โทร. (665) 3226811  Fax: (665) 3226898 
สำขำระยอง:     155/213 หมู่ท่ี 2 ต  ำบลทบัมำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21000  

โทร. (663) 8034011-3 Fax: (663) 8034017 
สำขำภูเก็ต:          1/127 หมู่ท่ี 3 ต  ำบลรัษฎำ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 83000 

โทร. (676) 215100, 215712-3 Fax: (676) 214714     


