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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  ยึดมั�นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต โปร่งใส 

เป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มีการดาํเนินธุรกิจที�คาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม และผูมี้ส่วน

ได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนให้ความสําคญัต่อการปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชั�น โดยบริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชั�น เพื�อแสดงออกถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั�นที�จะไม่สนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบ  

และไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกครั: งแรกเมื�อวนัที� 14 กนัยายน 2559  

 เพื�อให้มั�นใจว่าบริษทั มีระบบในการป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั�นในองค์กร จึงไดก้าํหนดแนวทาง

ปฏิบัติ และมาตรการเพื�อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นขึ:น สําหรับให้บุคลากรทุกคนของบริษทั ได้แก่คณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดน้าํไปปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งมั�นที�จะสร้างใหเ้ป็นวฒันธรรมขององคก์ร ตลอดจน

เผยแพร่ผา่นช่องทางการสื�อสารของบริษทัให้บุคคลภายนอก อาทิ ผูถื้อห้น ลูกคา้ คู่คา้ และสาธารณชน ไดท้ราบวา่บริษทั

จะไม่สนบัสนุนกิจกรรมที�อาจเขา้ข่ายเป็นการคอร์รัปชั�น 

 คณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทั และบริษทัยอ่ย ขอให้คาํมั�นว่าจะมุ่งมั�นใน

การดาํเนินธุรกิจ ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริตและโปร่งใส ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ เพื�อนาํพาธุรกิจ        

สู่ความสาํเร็จอยา่งย ั�งยนื 

 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื�อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นฉบับนี:  ได้รับการอนุมัติตามมติ
คณะกรรมการบริษทั ครั: งที� 13/2561 เมื�อวนัที� 17 ธนัวาคม 2561 

 
 ทั:งนี:  ใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั:งแต่ วนัที� 18 ธนัวาคม 2561  เป็นตน้ไป 

 
 
                    ในนามคณะกรรมการบริษทั 
                               บริษัท  ผลธัญญะ  จาํกดั  (มหาชน) 
 

      
       ( รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ ) 
                     ประธานกรรมการบริษทั 
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คาํนิยาม  

การทุจริต หมายถึง การกระทาํโดยเจตนาเพื�อแสวงหาประโยชน์ที�มิควรไดส้าํหรับตนเอง หรือผูอื้�น (อาทิ คนในครอบครัว 
ญาติ มิตร บุคคลใกลชิ้ด เป็นตน้ ) ทั: งนี:  การทุจริตสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การคอร์รัปชั�น การยกัยอก
ทรัพยสิ์น และการทุจริตในการรายงาน 
 1. การคอร์รัปชั$น (Corruption) หมายถึง การใชอ้าํนาจหน้าที�โดยมิชอบกระทาํการใดๆ เพื�อให้ไดม้าซึ� ง
ประโยชน์อนัมิควรได ้ทั:งต่อองคก์ร ตนเอง และ/หรือผูอื้�น ทั:งนี: การคอร์รัปชั�นครอบคลุมถึง การให้ และ/หรือ รับสินบน 
การเรียกร้องผลประโยชน์หรือการข่มขู่ การให้ผลประโยชน์และการเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกบั
เจา้หน้าที�ของรัฐหรือระหวา่งหน่วยงานเอกชน เวน้แต่เป็นกรณีที�กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทอ้งถิ�น หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้
 2. การยักยอกทรัพย์สิน หมายถึง การกระทาํใดๆก็ตาม ที�นาํไปสู่การครอบครองทรัพยสิ์นของบริษทัอยา่งไม่
ถูกตอ้ง หรือเป็นเหตุให้บริษทัสูญเสียทรัพยสิ์น โอกาส หรือผลประโยชน์ใด โดยมีเจตนาที�จะหาผลประโยชน์ต่อตนเอง
และผูอื้�น โดยครอบคลุมถึงทรัพยสิ์นที�เป็นเงินสดหรือไม่เป็นเงินสด 
 3. การทุจริตในการรายงาน หมายถึง การปรับปรุงแกไ้ขรายงานต่างๆ ไม่วา่จะเป็นทางการเงิน เช่น งบการเงิน 
บนัทึกทางการเงิน หรือรายงานที�ไม่ใช่ทางการเงิน เพื�อปิดบงัการยกัยอกทรัพยห์รือการกระทาํที�ไม่เหมาะสม หรือเพื�อหา
ประโยชน์ต่อตนเองและ/หรือผูอื้�น และส่งผลใหร้ายงานของบริษทัไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
“บริษัท” หมายถึง บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) รวมถึงบริษทัยอ่ยที�อยูใ่นอาํนาจควบคุม 
“บุคลากรของบริษทั” หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย หรือ บริษทัที�อยูใ่นอาํนาจควบคุม 
“บริษัทคู่ค้า” หมายถึง บริษทัหา้งหุน้ส่วน ผูข้ายผูค้า้ หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายถึงกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที�เรียกชื�ออยา่งอื�นและมีฐานะเป็น กรม ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถิ�นและรัฐวิสาหกิจตั:งขึ:นโดยพระราชบญัญติัหรือพระราชกฤษฎีกาและให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานอื�นของรัฐที�มีพระราชกฤษฎีกากาํหนดใหเ้ป็นหน่วยงานของรัฐ 
“หน่วยงานเอกชน” หมายถึงหน่วยงาน องคก์ร ที�ไม่ไดส้งักดัหรือเป็นหุน้ส่วนกบัรัฐ 
“การช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนบัสนุนดา้นการเงิน หรือรูปแบบอื�น (in-
kind) และ/หรือส่งเสริมให้พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษทั เพื�อสนับสนุนพรรคการเมือง 
นกัการเมือง บุคคลที�เกี�ยวขอ้งทางการเมืองหรือกลุ่มพลงัทางการเมือง ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม อนันาํไปสู่ความ
ไม่สามคัคีปรองดองภายในบริษทัและประเทศชาติ เพื�อให้ไดม้าซึ� งสิทธิพิเศษผลประโยชน์อนัมิชอบหรือความไดเ้ปรียบ
ทางธุรกิจการคา้ แต่ไม่รวมถึงการที�พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 
“การบริจาคเพื$อการกุศล” (Donation) หมายถึง เงิน หรือสิ�งของ ที�ให้กบัมูลนิธิองค์กรสาธารณะ วดั โรงพยาบาล 
สถานศึกษา หรือ องคก์รทาํประโยชน์เพื�อสงัคมโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อสาธารณะประโยชน์ โดยไม่หวงัสิ�งตอบแทน หรือ
ผลประโยชน์ จากองคก์รที�เขา้ไปใหก้ารสนบัสนุน 
“เงนิสนับสนุน” (Sponsorship) หมายถึง เงินที�จ่ายให้หรือไดรั้บจากลูกคา้ คู่คา้และหุ้นส่วนทางธุรกิจ อยา่งสมเหตุสมผล 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อธุรกิจ ตราสินคา้หรือชื�อเสียงของบริษทั เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื�อถือทางการคา้ ช่วย
กระชบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและเหมาะสมแก่โอกาส 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั$น (Anti-Corruption Policy) 

บริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ยดึมั�นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต โปร่งใส 
เป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จึงกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื�อป้องกนัและต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั�น เพื�อใหบุ้คลากรของบริษทัและบริษทัยอ่ย ยดึถือปฏิบติัและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั$น 

“ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดําเนินการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ

ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั
งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัท

ร่วม หรือบริษัทอืนทีบริษัทมีอํานาจในการควบคุมไม่ว่ากรณีใดๆ  และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้ รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสียง การ

ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพือป้องกนัและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร 

ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติฯ และข้อกําหนดในการดําเนินงานเพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลง

ของธุรกจิ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาํหนดของกฎหมาย” 

ขอบเขตนโยบาย 
 แนวทางปฏิบติัฯ ฉบบันี:  ครอบคลุมการดาํเนินงานบุคลากรของบริษทั และบริษทัย่อย ไดแ้ก่คณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และบุคลากรในทุกระดบั  ตลอดจน ตวัแทน ตวักลาง ผูรั้บจ้างอิสระ ที�ปรึกษา        
ที�กระทาํการหรือดาํเนินการในนามของบริษทั 
  นโยบายและแนวทางปฏิบติัฯ นี: ไดถู้กกาํหนดขึ:นเพื�อเป็นแนวทางให้ทราบถึงสิ�งที�พึงปฏิบติัหรือเพื�อทราบว่า
บุคคลใดจะเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา ในกรณีที�เกิดขอ้สงสัย บุคลากรของบริษทัมีหนา้ที�ตอ้งรักษามาตรฐานสูงสุดในการดาํเนิน
ธุรกิจ การไม่ปฏิบติัตามนโยบายถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง เป็นการขดัต่อสัญญาและเป็นความผิดอาญาของ
บุคคลนั:น และอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อชื�อเสียงและสถานะของบริษทั โดยบริษทั ไดก้าํหนดแนวปฏิบติั มาตรการ
ดาํเนินการ และบทบาทหน้าที�ผูรั้บผิดชอบ ตลอดจนจดัให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้น
ทุจริตคอร์รัปชั�นนี:อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้สอดคลองกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดทาง
กฎหมาย 

 



บริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 
 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื�อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น ฉบับปรับปรุง ครั!งที� 3 วันที� 18 ธันวาคม 2561  
 

4 

แนวปฏบัิติเกี$ยวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั$น 

1. กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกี�ยวขอ้งกับเรื� องคอร์รัปชั�นไม่ว่าโดยทางตรงและทางออ้ม หรือละเวน้การปฏิบัติอย่างใด            
ในพฤติการณ์ที�อาจทาํใหผู้อื้�นเชื�อวา่มีตาํแหน่งหรือหนา้ที� ทั:งที�ตนมิไดมี้ตาํแหน่งหรือหนา้ที�นั:น 

2. พนกังาน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื�อพบเห็นการกระทาํที�เขา้ข่ายคอร์รัปชั�นที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั โดยตอ้งแจง้
ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลที�กาํหนดใหท้าํหนา้ที�รับผิดชอบ ทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ 
หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถาม ใหป้รึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลที�กาํหนดให้ทาํหนา้ที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการติดตาม
การปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทั ผา่นช่องทางต่างๆที�กาํหนดไว ้

3. บริษทั จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานที�ปฏิเสธหรือแจง้เรื�องคอร์รัปชั�นที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั โดย
ใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูที้�ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั�น ตามที�บริษทักาํหนดไวใ้น
มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น อีกทั:งไม่มีการดาํเนินการใดๆ เพื�อลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังาน
ที�ปฏิเสธการคอร์รัปชั�นแมว้า่การกระทาํนั:นจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ทั:งนี:  บริษทัไดก้าํหนดกระบวนการการ
ปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน กาํหนดบทบาทหนา้ที�และความรับผิดชอบ มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบได ้

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบั ที�กระทาํการคอร์รัปชั�น ถือเป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณบริษทั ซึ� ง
จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวนิยัตามระเบียบที�บริษทักาํหนดไว ้นอกจากนี:อาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํ
นั:นผิดกฎหมาย 

5. มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น เป็นส่วนหนึ�งของการดาํเนินธุรกิจและเป็นหน้าที�ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทุกคนทุกระดบั ผูส่้งมอบ ผูรั้บจา้งช่วงที�จะมีส่วนในการแสดงความ
คิดเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบติัเพื�อใหก้ารดาํเนินการดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�นบรรลุตามนโยบายที�กาํหนด 

6. บริษทัพฒันาการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�นให้สอดคลอ้งกับกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งรวมถึงหลกัการปฏิบัติด้าน
ศีลธรรม โดยจดัใหมี้การประเมินความเสี�ยงในกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งหรือสุ่มเสี�ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั�น และนาํมาจดัทาํเป็น
คู่มือแนวทางในการปฏิบติัแก่ผูเ้กี�ยวขอ้ง 

7. บริษทัจัดให้มีความรู้การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นแก่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานเพื�อ
ส่งเสริมความซื�อสตัย ์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ที�ความรับผิดชอบ รวมถึงสื�อใหเ้ห็นความมุ่งมั�นของบริษทั 

8. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที�โปร่งใสและถูกต้องแม่นยาํ บริษัทฯ ตระหนักถึง
ความสาํคญัในการเผยแพร่ใหค้วามรู้  และทาํความเขา้ใจกบับุคคลอื�น ที�ตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั หรืออาจเกิด
ผลกระทบต่อบริษทั 

9. บริษทัส่งเสริมให้มีการสื�อสารที�หลากหลายช่องทางเพื�อให้พนักงานและผูที้� มีส่วนเกี�ยวขอ้งสามารถแจ้ง
เบาะแส หรือขอ้อนัควรสงสยั โดยมั�นใจไดว้า่ผูแ้จง้เบาะแสไดรั้บการคุม้ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกยา้ยที�ไม่เป็นธรรม 
หรือกลั�นแกลง้ดว้ยประการใดๆ รวมถึงการแต่งตั:งบุคคลเพื�อตรวจสอบ ติดตามทุกเบาะแสที�มีการแจง้เขา้มา  
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หน้าที$ความรับผดิชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท  มีหนา้ที�และรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลให้มีระบบที�สนบัสนุนการ
ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�นที�มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอยา่งที�ดี เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัและให้
ความสาํคญักบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�นและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  รับทราบและให้ความเห็นการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชั�น และการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและการ
บริหารความเสี�ยงที�เชื�อมโยงกบัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ:นจากการทุจริตคอร์รัปชั�น เพื�อให้มั�นใจไดว้่าการดาํเนินงานของ
บริษทัมีความรัดกุม เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที�รับรองทั�วไป รวมถึงรับทราบเรื�อง
ร้องเรียน แจง้เบาะแสการกระทุจริตคอร์รัปชั�น ทั:งภายในและภายนอกองคก์ร ตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามที�ไดรั้บแจง้ จาก
คณะกรรมการสอบสวน และนําเสนอเรื� องร้องเรียนให้คณะกรรมการบริษทัร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง พิจารณากลั�นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี�ยงโดยรวมของ
บริษทั ซึ�งครอบคลุมถึงความเสี�ยงประเภทต่างๆ ที�สาํคญั เช่น ความเสี�ยงดา้นการเงิน ความเสี�ยงดา้นการลงทุน ความเสี�ยง
ในการดาํเนินธุรกิจการ ความเสี�ยงในการทุจริตคอร์รัปชั�น เป็นตน้ รวมทั:งประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของ
นโยบายและระบบบริหารความเสี�ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที�กาํหนดเพื�อ
นาํเสนอคณะกรรมการบริษทั อนุมติั  

4. ผู้บริหารระดับสูง ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ผูบ้ริหาร  มีหนา้ที�และความรับผิดชอบในการกาํหนดให้มีระบบ
และส่งเสริมสนบัสนุนในการนาํมาตรต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นไปปฏิบติั เป็นแบบอยา่งที�ดี กาํกบัให้พนกังานปฏิบติั
มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น และสื�อสารไปยงัพนกังานและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั:งทบทวนความเหมาะสมของ
ระบบและมาตรการต่างๆ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

 

มีผลตั �งแต่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 

โครงสรา้งองคก์ร

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการ

บริหารความเสี$ยง

สาํนักบริหารและพฒันาองคก์ร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที$บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
สาํนักพฒันาธุรกจิ

รองประธานเจ้าหน้าที$บริหาร

สายงานการตลาดและขาย

รองประธานเจ้าหน้าที$บริหาร

สายงานสนบัสนุนองค์กร

ฝ่ายขายสินคา้ Safety

กลุ่ม 1

ฝ่ายขายสินคา้ Safety

กลุ่ม 2
ฝ่ายบัญชแีละการเงนิ ฝ่ายจัดซื:อและคลังสินคา้

ฝ่ายขายสินคา้ CE ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาํนักสนับสนุนสาขา



บริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 
 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื�อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น ฉบับปรับปรุง ครั!งที� 3 วันที� 18 ธันวาคม 2561  
 

6 

5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน  มีหน้าที�และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้ง สอดคลอ้งตามนโยบาย แนวปฏิบติั อาํนาจอนุมติัดาํเนินการ ระเบียบปฏิบติัและกฎหมาย ขอ้กาํหนดของบริษทั 
เพื�อให้มั�นใจไดว้่ามีระบบควบคุมที�มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี�ยงดา้นทุจริตคอร์รัปชั�นที�อาจเกิดขึ:นและ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

การติดตามและทบทวน 
บริษทั กาํหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื�อป้องกันและต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชั�น อยา่งสมํ�าเสมอ โดยพิจารณาถึงกฎหมายขอ้บงัคบัใหม่ๆ การประเมินความเสี�ยง ตลอดจนสถานการณ์และสภาพ
แวด้ล้อมที� เปลี�ยนแปลงไป และกาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของ
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั�น และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัฝ่ายตรวจสอบจะตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสมํ�าเสมอ และรายงานประเด็นที�ตรวจพบอย่างเร่งด่วนเพื�อให้มั�นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อตา้นการคอร์รัปชั�น   ทั:งนี:  จะหารือผลการตรวจสอบร่วมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งเพื�อหา
แนวทางการแกไ้ขที�เหมาะสม และจะรายงานใหผู้บ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบต่อไป 

นอกจากนี: บริษทั ยงัจดัให้มีการรายงานเรื�องการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นต่อผูบ้ริหาร และคณะกรรมการ
ไดรั้บทราบและติดตามอยา่งสมํ�าเสมอ 

 

แนวทางปฏิบัตเิพื$อป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั$น 

 
 บริษทัไดจ้ดัทาํแนวทางปฏิบติัเพื�อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ�งจะมีการสอบ
ทานอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจ และเพื�อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั
ที�ชดัเจนในการดาํเนินงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทั และบริษทัยอ่ย  

วตัถุประสงค์ 
 เพื�อให้มั�นใจว่าบริษทัมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์  แนวทางปฏิบติั กาํหนดความรับผิดชอบ  ขอ้กาํหนดในการ
ดาํเนินการที�เหมาะสมสาํหรับมาตรการเพื�อป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั�นกบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั และป้องกนั   
มิให้บริษทัฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นคอร์รัปชั�น รวมถึงมีการกาํหนดขั:นตอนการสอบทาน กาํกบั ดูแล และติดตามเพื�อให้
มั�นใจวา่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังาน มีการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น  

 เพื�อความชดัเจนในการดาํเนินงานเพื�อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น บริษทัจึงไดก้าํหนดมาตรการขึ:น
เพื�อเป็นแนวทางปฏิบติั สาํหรับ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ทุกระดบัจะตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงั 
เป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยแบ่งเป็น มาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั�น มาตรการตรวจพบการ
ทุจริตคอร์รัปชั�น มาตรการการตอบสนองต่อการทุจริตคอร์รัปชั�น ดงัต่อไปนี: 
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1. มาตรการป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชั�น 

 การประเมินความเสี�ยงดา้นทุจริตคอร์รัปชั�น การจดัทาํนโยบายที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น 
การออกแบบและปฏิบติังานตามการควบคุมภายในที�เหมาะสมเพื�อลดความเสี�ยงดา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ตลอดจนการ
สร้างจิตสาํนึกและวฒันธรรมองคก์ร สาํหรับการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นให้กบับุคลากรของบริษทั เป็นปัจจยัสาํคญัที�
สามารถช่วยบริษทัป้องกนัการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั�นในองคก์รได ้ทั:งนี:  บริษทัไดก้าํหนดเป็นมาตรการป้องกนัการทุจริต
คอร์รัปชั�นดงันี:  

1.1 การบริหารจัดการความเสี$ยง 
 การประเมินความเสี�ยงถือเป็นรากฐานของมาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั�น ดงันั:นกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนของบริษทั จะตอ้งทาํความเขา้ใจถึงกระบวนการทางธุรกิจของบริษทั และประเมินความเสี�ยงที�อาจเกิดจาก
การทุจริตคอร์รัปชั�น เพื�อบริหารจดัการความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้
 บริษทักาํหนดใหมี้การบริหารจดัการความเสี�ยงดา้นทุจริตคอร์รัปชั�น โดยเริ�มตั:งแต่การวางแผนการประเมินความ
เสี�ยง ระบุวตัถุประสงค์ หนา้ที�และความรับผิดชอบของบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนกาํหนดเกณฑใ์นการประเมินความ
เสี�ยงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน ทั:งนี:  บริษทัไดป้ระเมินความเสี�ยงที�ทาํใหเ้กิดผลกระทบทั:งในรูปแบบที�เป็นตวัเงิน
และไม่ใช่ตวัเงิน และมีการพิจารณาถึงปัจยัภายใน ปัจจยัภายนอก และโอกาสที�จะเกิดความเสี�ยง เพื�อให้ครอบคลุมถึงความ
เสี�ยงที�อาจเกิดขึ:นกบับริษทั พร้อมทั:งกาํหนดมาตรการเพื�อลดความเสี�ยง หากมาตรการควบคุมภายในที�ดาํเนินงานอยูใ่น
ปัจจุบนัไม่เพียงพอ 
 ทั:งนี:  บริษทักาํหนดให้มีการประเมิน ทบทวนความเสี�ยงดา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อระบุความ
เสี�ยงที�อาจเพิ�มขึ:นหรือการเปลี�ยนแปลงของระดบัความเสี�ยงที�มีอยูแ่ต่ละปี จากปัจจยัต่างๆ เช่น การเปลี�ยนแปลงกระบวน 
การปฏิบติังาน การใชร้ะบบสารสนเทศใหม่ การเปลี�ยนหน้าที�และความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กร หรือวิธีการ
กระทาํทุจริตแบบใหม่ๆ เป็นตน้ 

1.2 การจัดทาํนโยบาย ระเบียบปฏบัิติที$เกี$ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั$น 
 บริษทัจดัให้มี นโยบาย หลกัเกณฑ์ ขอ้กาํหนด ระเบีบบปฏิบติัต่างๆ เช่น นโยบายกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรม
ธุรกิจ นโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื�อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น เป็นตน้ รวมถึงไดก้าํหนดมาตรการควบคุม
ภายในที�เหมาะสมสาํหรับกิจกรรมหลกั ที�อาจก่อใหเ้กิดการคอร์รัปชั�นดงันี:  

1.2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง  

 บริษทั กาํหนดนโยบายการดาํเนินการดา้นการเมือง เป็นจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ โดยให้เคารพต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้ความสําคญัในความเป็นกลางทางการเมือง และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ
สามารถใชสิ้ทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะการเป็นพลเมืองดี และมีนโยบายไม่สนบัสนุนทาง
การเงิน ทรัพยสิ์น สิทธิหรือผลประโยชน์อื�นใด เพื�อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม แก่
นกัการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพื�อประโยชน์ต่อบริษทั  เวน้แต่เป็นการสนบัสนุน กระบวนการทางประชาธิปไตยที�
กระทาํไดต้ามที�กฎหมายกาํหนด 
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แนวทางปฏิบัต ิ

• ไม่ควรแสดงออกดว้ยวิธีใดๆ ที�ทาํให้ผูอื้�นเขา้ใจว่าบริษทัมีความเกี�ยวขอ้ง ฝักใฝั� หรือให้การสนับสนุนการ
ดาํเนินการทางการเมือง 

• ไม่แต่งกายดว้ยเครื�องแบบพนกังานหรือใชส้ญัลกัษณ์ใดที�ทาํใหผู้อื้�นเขา้ใจไดว้า่เป็น พนกังานบริษทัในการเขา้
ร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

• ไม่แอบอา้งตาํแหน่งหนา้ที�การงาน การเป็นพนกังานบริษทัความน่าเชื�อถือในการหาแนวร่วมในการแสดงออก
ทางการเมือง 

• หลีกเลี�ยงการแสดงออก หรือ แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที�ทาํงานหรือใน เวลางานอนัอาจทาํให้
เกิดความขดัแยง้ในการทาํงาน 

1.2.2 การบริจาคเพื$อการกุศล 
การบริจาคเพื�อการกุศลของบริษทั ตอ้งพิสูจน์ไดว้า่การบริจาคไดใ้ห้การช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชน สังคม 

โดยการบริจาคเพื�อการกศุลจะตอ้งนาํไปใชใ้น  สาธารณกุศล ตอ้งมีเอกสารหลกัฐานในการ บริจาคอยา่งครบถว้น ไม่เป็น
เสน้ทางสาํหรับการทุจริตคอร์รัปชั�น เพื�อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงคด์ว้ยความ เรียบร้อย และโปร่งใส ดงันี:  

• การบริจาคเพื�อการกศุลในนามบริษทั ผูรั้บตอ้งเป็นมูลนิธิ องคก์รสาธารณะ วดั โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือ 
องคก์รทาํประโยชน์เพื�อสังคม ที�มีใบรับรอง เชื�อถือได ้หรือตรวจสอบได ้การบริจาคนั:นจะตอ้งพิสูจน์ไดว้่า       
มีกิจกรรมตามโครงการเพื�อการกศุลจริง เป็นการดาํเนินการเพื�อบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งแทจ้ริง 

• การบริจาคเพื�อการกศุลขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทน บุคคล หน่วยงาน หรือ 
กลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ�งโดยเฉพาะ ยกเวน้การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั�วไป 

• บริษทัมีขั:นตอนการตรวจสอบ การอนุมติัที�ชดัเจน โดยการขออนุมติัในการสนับสนุนโครงการ หรือองค์กร
ต่างๆ นั:น จะตอ้งทาํเอกสารขออนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุวตัถุประสงค ์องคก์รที�ตอ้งการบริจาค จาํนวน
เงินที�บริจาค และวธีิการจ่ายเงินใหช้ดัเจน และตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารตามอาํนาจอนุมติั 

• การบริจาคเพื�อการกศุล จะตอ้งมีใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลกัฐานอื�นๆที�ชดัเจน และสอดคลอ้งกบัระเบียบ
ของบริษทัเพื�อใหม้ั�นใจวา่การบริจาคเพื�อการกศุลไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรับการทุจริตคอร์รัปชั�น 

แนวทางปฏิบัต ิ

• เขียนบนัทึกขอ้ความขออนุมติั โดยระบุรายละเอียดของกิจกรรมที�จะให้การบริจาค วตัถุประสงค ์จาํนวนเงิน    
ผูข้ออนุมติัควรศึกษาเพื�อใหแ้น่ใจวา่กิจกรรมที�จะขออนุมติัมีอยูจ่ริง และมีวตัถุประสงคใ์นการช่วยเหลือสังคม
อยา่งแทจ้ริง ควรเป็นองคก์ร มูลนิธิ ที�สามารถตรวจสอบได ้

•  การขออนุมติัตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจาก ผูมี้อาํนาจอนุมติัตามวงเงินและ อาํนาจอนุมติัที�ระบุไวใ้น 
ตารางอาํนาจการอนุมติัของบริษทั  

• ผูข้ออนุมติัรวบรวมเอกสารหลกัฐานต่างๆ จากการบริจาคเพื�อการกุศล ไดแ้ก่ หนงัสือขอบคุณ ใบอนุโมทนา
บตัร ใบเสร็จรับเงิน เป็นตน้ นาํไปแสดงแก่ฝ่ายการเงินและบญัชีเพื�อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับการตรวจสอบ 

• กรณีที�มีการให้การสนบัสนุนในกิจกรรม องคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐ ห้ามสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง
ในนามของบริษทั บริษทัไม่มีนโยบายสนบัสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใด 
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 1.2.3 การให้เงินสนับสนุน 
 การให้เงินสนับสนุนต้องพิสูจน์ได้ว่าสนับสนุนให้กิจกรรมของโครงการประสบผลสําเร็จ เพื�อโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ ตราสินคา้ของบริษทั หรือเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม
อยา่งแทจ้ริง โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ไดถู้กนาํไปใชเ้พื�อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน  จึงไดก้าํหนดเป็นหลกัเกณฑ์
การใหเ้งินสนบัสนุน ดงันี:  

• เงินสนับสนุนนั:นตอ้งพิสูจน์ไดว้่าผูข้อเงินสนับสนุนไดท้าํกิจกรรมตามโครงการดงักล่าวจริง และเป็นการ 
ดาํเนินการเพื�อสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลสาํเร็จ เพื�อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ ตรา 
สินคา้ของบริษทั  หรือเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งแทจ้ริง 

• เงินสนับสนุนนั: นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื�นใดนั: นไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนใหก้บั กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ซึ� งไม่ไดเ้ป็นขอ้อา้ง
สาํหรับการทุจริต 

• ห้ามให้ขอให้หรือรับว่าจะให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื�นใดแก่เจ้าหน้าที�ของรัฐ เจ้าหน้าที�ของรัฐ 
ต่างประเทศ หรือเจา้หนา้ที�ขององคก์ารระหวา่งประเทศ เพื�อจูงใจใหก้ระทาํการ ไม่กระทาํการ หรือประวิงการ 
กระทําอันมิชอบด้วยหน้าที�โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในนี: อย่างเคร่งครัด เพื�อป้องกันมิให ้
พนกังาน ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ กระทาํไปเพื�อประโยชน์ที�ขดัต่อกฎหมาย 

แนวทางปฏิบัต ิ

• เขียนบันทึกขอ้ความขออนุมัติ โดยระบุรายละเอียดของโครงการ ชื�อหน่วยงาน ผูรั้บเงินสนับสนุน และ 
วตัถุประสงคข์องการสนบัสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั:งหมดจากองคก์รที�ขอเงินสนบัสนุนจากบริษทั 
ในการเสนอขออนุมติัประกอบดว้ย 
 หนงัสือแจง้ความประสงคก์ารขอเงินสนบัสนุน ระบุจาํนวนเงิน หรือทรัพยสิ์นที�ขอสนบัสนุน 
 หลกัฐานการมีตวัตนของผูข้อรับการสนบัสนุน เช่น หนงัสือรับรองการจดัตั:งองคก์ร 
 หลกัการ เหตุผล เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องโครงการ 
 กาํหนดการ วธีิการ ดาํเนินงานโครงการ 
 ภาพถ่ายกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ ตราสินคา้ (ถา้มี) 

• กรณีการให้เงินสนับสนุนเป็นส่วนลดทางการคา้ ให้ดาํเนินการเอกสารตามขา้งตน้ โดยส่งให้ฝ่ายบญัชีและ 
การเงินออกเป็นใบลดหนี: หรือ เช็คในนามชื�อลูกคา้เท่านั:น ทั: งนี:  เพื�อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ ตราสินคา้ ร่วมกับลูกคา้ของบริษทัฯ เช่น สนับสนุนการจัดงานของร้านคา้ตวัแทน
จาํหน่าย สนบัสนุนโฆษณาสาํหรับลูกคา้ เป็นตน้ 

• กรณีเป็นการสนบัสนุนการจดัทศันศึกษาในประเทศและต่างประเทศ เพื�อใหลู้กคา้มีมุมมองการดาํเนินธุรกิจใน 
ต่างแดน แลว้นาํมาปรับปรุงการดาํเนินธุรกิจของลูกคา้ ตอ้งดาํเนินการดว้ยความโปร่งใสตามเงื�อนไขเป้าหมาย 
การขายของบริษทั ที�ไดรั้บอนุมติัไวแ้ลว้ และเสนอใหก้บัลูกคา้ในชื�อนิติบุคคลหรือเจา้ของกิจการของลูกคา้เป็น
ผูค้ดัเลือกบุคคลร่วมเดินทาง  

• การใหเ้ป็นส่วนลด (Rebate) จะตอ้งมอบใหลู้กคา้ในชื�อนิติบุคคลหรือร้านคา้ที�ทาํการซื:อขายกบับริษทัเท่านั:น 
เป็นไปตามขอ้ตกลงเป้าหมายการขายที�ไดรั้บอนุมติัและไดแ้จง้ใหลู้กคา้ทราบไวล่้วงหนา้แลว้ โดยการออกเป็น 
ใบลดหนี:นาํมาชาํระค่าสินคา้ในครั: งต่อไป 



บริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 
 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื�อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น ฉบับปรับปรุง ครั!งที� 3 วันที� 18 ธันวาคม 2561  
 

10 

• การใหเ้งินสนบัสนุนหรือส่วนลด ในนามลูกคา้ตวัแทนจาํหน่ายซึ�งนาํสินคา้ของบริษทัฯ ไปจาํหน่ายต่อ ถือเป็น 
การส่งเสริมการขายที�ตอ้งหกัภาษี ณ ที�จ่ายตามประมวลรัษฎากร (ส่งเสริมการขายหักภาษี ณ ที�จ่าย ]% ชิงโชค 
หกัภาษี ณ ที�จ่าย _%) 

• ใหเ้สนอผูมี้อาํนาจอนุมติัพิจารณาอนุมติัตามระเบียบปฏิบติัและอาํนาจในการอนุมติัของบริษทั ฉบบัที�บงัคบัใช้
ในขณะนั:น 

1.2.4 การให้และรับของขวญั การเลีQยงรับรอง และค่าใช้จายอื$นๆ 
• ไม่ใหแ้ละรับของขวญัในรูปแบบใดๆ กบัผูที้�ทาํธุรกิจกบับริษทั หรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งที�ไดเ้ขา้ไปประสานงาน

ทั:งหน่วยงานราชการและเอกชน ในลกัษณะที�แสดงใหเ้ห็นวา่เป็นการรับสินบน หรือ ติดสินบนเวน้แต่เป็นการ
ใหห้รือรับของขวญั และการเลี:ยงรับรองตามประเพณี เพื�อรักษาความสมัพนัธ์ที�ดีระหวา่งบริษทั และ 
หน่วยงานที�เขา้ไปเกี�ยวขอ้งโดยไม่หวงัที�จะไดรั้บการบริการ สิ�งตอบแทน สิทธิพิเศษ ที�ไม่ถูกตอ้งตามหลกั
จรรยาบรรณธุรกิจ 

• ไม่ใหแ้ละรับของขวญั ของกาํนลัหรือประโยชน์อื�นใด เพื�อจูงใจในการตดัสินใจ หรือมีผลใหล้ะเลยในการ
ปฏิบติัหนา้ที�ที�พึงกระทาํ และการดาํเนินงาน ตามขอ้บงัคบั จรรยาบรรณบริษทั กฎระเบียบ วธีิการทาํงาน และ
กฎหมาย 

• บริษทัไม่มีนโยบายในการเสนอเงิน สิ�งจูงใจ ของกาํนลั สิทธิประโยชน์ ในรูปแบบใดๆ กบัลูกคา้ หรือคูค่า้ของ
บริษทั หน่วยงานภายนอก หรือ บุคคลใดๆ เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งธุรกิจ เวน้แต่การใหก้ารเลี:ยงรับรองทางธุรกิจตาม
ประเพณีนิยม ส่วนลดการคา้ และโครงการส่งเสริมการขายของบริษทั 

• ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในที�ไดม้าตรฐานตามสายอาชีพที�เป็นสากล 
เพื�อใหม้ั�นใจวา่การปฏิบติังานและผลที�ไดรั้บถูกตอ้ง โปร่งใสตามที�ควร 

• การให ้ หรือรับของขวญั และการเลี:ยงรับรอง จะตอ้งเป็นไปตามประเพณีนิยมซึ�งมีธรรมเนียมปฏิบติัอยู ่         
ไม่บ่อยครั: ง เหมาะสมกบัโอกาส โดยมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และไม่ขดัต่อขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ
บริษทั กฎระเบียบ วธีิการทาํงาน และกฎหมายอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง 

แนวทางปฏิบัต ิ
1. การให้ของขวญั หรือประโยชน์อื$นใด 

• การใหข้องขวญั กบัคูค่า้ หรือหน่วยงานอื�นๆที�เขา้ไปเกี�ยวขอ้งมีวตัถุประสงคใ์นการให ้ เพื�อรักษาความสมัพนัธ์
ที�ดีและเป็นไปตามประเพณีนิยม ไม่บ่อยครั: งจนเกินไป โดยไม่หวงัที�จะไดรั้บการบริการ สิ�งตอบแทน สิทธิ
พิเศษ ที�ไม่ถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 

• ไม่ใหข้องขวญั ของที�ระลึก ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�นใด แก่คู่สมรสบุตรหรือผูเ้กี�ยวขอ้ง ของเจา้หนา้ที�รัฐ 
ลูกคา้ คู่คา้ และบุคคลที�ติดต่อดว้ย เนื�องจากโดยพฤติการณ์ การรับแทน 

• การใหข้องขวญั กบัคูค่า้ หรือ หน่วยงานอื�นๆที�เขา้ไปเกี�ยวขอ้ง ควรใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัเพื�อไม่ใหเ้กิดเป็น
การเลือกปฏิบติั อาจเป็นของขวญัที�ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์บริษทั เช่น ปากกา ปฏิทิน สมุดไดอารี�  เป็นตน้ ควร
มีมูลค่าไม่เกิน ],aaa บาท (ตามประกาศ ของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เรื�อง หลกัเกณฑก์ารรับทรัพยสิ์นโดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ที�ของรัฐ พ.ศ.2543) 
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• หากของขวญัมีมูลค่าเกินกวา่ ],aaa บาท ตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากผูบ้ริหารสูงสุด ตอ้งทาํบนัทึกขอ้ความขอ
อนุมติัอยา่งชดัเจนโดยระบุรายละเอียดของขวญั ชื�อหน่วยงานที�จะให ้ปริมาณ ราคา หรือมูลค่าของขวญั พร้อม
แนบเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น ใบเสนอราคา รูปของขวญั เป็นตน้ เสนอใหผู้มี้อาํนาจอนุมติัพิจารณา
อนุมติัตามวงเงินและอาํนาจอนุมติัที�ระบุไวใ้น ตารางอาํนาจการอนุมติัของบริษทั  

• ผูอ้นุมติัควรมีการตรวจสอบการขออนุมติั โดยคาํนึงถึงวตัถุประสงค ์ โอกาส และมูลค่าที�เหมาะสม ก่อนการ
อนุมติั 

• ผูข้ออนุมติัตอ้งแสดงหลกัฐานการใหข้องขวญัต่อฝ่ายการเงินและบญัชี โดยนาํหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเสร็จรับเงิน 
หนงัสือขอบคุณ และหลกัฐานประกอบอื�นๆ มาแสดงต่อเจา้หนา้ที�เพื�อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับการ
ตรวจสอบ 

S. การเลีQยงรับรองทางธุรกจิ 
การเลี:ยงรับรองทางธุรกิจ เช่น การเลี:ยงรับรองอาหาร การจดักิจกรรมสนัทนาการต่างๆ เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติั

ทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตการคา้ รวมถึงการใหค้วามรู้ความเขา้ใจทางธุรกิจคา้ สามารถกระทาํไดแ้ต่ตอ้งเป็นการใชจ่้ายอยา่ง
สมเหตุสมผล ไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติังาน หรือละเลยหนา้ที�ความรับผิดชอบที�พึงปฏิบติั หรือ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• ผูข้ออนุมติัตอ้งทาํบนัทึกขอ้ความขออนุมติัอยา่งชดัเจนโดยระบุรายละเอียด วตัถุประสงค ์ สถานที� หน่วยงานที�
จะใหก้ารเลี:ยงรับรองพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น ใบเสนอราคา เป็นตน้ เสนอใหผู้มี้อาํนาจ
อนุมติัพิจารณาอนุมติัตามวงเงินและอาํนาจอนุมติัที�ระบุไวใ้นตารางอาํนาจการอนุมติัของบริษทั  

• ผูอ้นุมติัควรมีการตรวจสอบการขออนุมติั โดยคาํนึงถึงวตัถุประสงค ์ โอกาส และมูลค่าที�เหมาะสม ก่อนการ
อนุมติั 

• ผูข้ออนุมติัตอ้งแสดงหลกัฐานการเลี:ยงรับรองต่อฝ่ายการเงินและบญัชี โดยนาํหลกัฐานไดแ้ก่ ใบเสร็จรับเงิน 
หนงัสือขอบคุณ และหลกัฐานประกอบอื�นๆ มาแสดงต่อเจา้หนา้ที�เพื�อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับการ
ตรวจสอบ 

3. การรับของขวญั หรือประโยชน์อื$นใด 
บริษทัมีนโยบาย งดรับ ของขวญั ของที�ระลึก หรือประโยชน์อื�นใดในทุกกรณี จากคูค่า้หรือหน่วยงานอื�นๆ ที�

เขา้ไปเกี�ยวขอ้ง หรือติดต่อประสานงานกนัในนามของบริษทั นอกจากเป็นการรับของขวญัในลกัษณะความสมัพนัธ์
ส่วนตวั และไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจ หรือละเลยความรับผิดชอบในหนา้ที�ของตนและบุคลากรของบริษทั มีหนา้ที�
แจง้ใหบุ้คคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวญัดงักล่าว 
 กรณีที�มีความจาํเป็นตอ้งรับของขวญั ใหแ้ต่ละแผนกกาํหนดผูรั้บผิดชอบในการรวบรวมของขวญั และปฏิบติั
ดงันี:  

• ไม่รับของขวญัที�เป็นเงินสด หรือ เทียบเท่าเงินสด เช็ค พนัธบตัร หุน้ และอสงัหาริมทรัพย ์

• การรับของขวญัดงักล่าว ตอ้งไม่ใช่สิ�งที�ผิดกฎหมาย 

• กรณีที�เป็นของบริโภคใหเ้ป็นดุลยพินิจของผูบ้งัคบับญัชาของแผนกที�ไดรั้บของขวญัในการบริหารจดัการ อาจ
แจกจ่ายในส่วนงานของตน หรือแบ่งสนัปันส่วนใหห้น่วยงานอื�นๆ 

• กรณีที�เป็นปฏิทิน ไดอารี�  ที�ใชเ้ป็นสื�อประชาสมัพนัธ์ของบริษทั สามารถรับเป็นของขวญัส่วนตวัได ้
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• กรณีเป็นการรับของขวญั ของที�ระลึก ในนามองคก์รต่อองคก์ร เช่น การลงนาม สญัญาทางธุรกิจ ของขวญั
ดงักล่าวถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัใหน้าํไปไวที้�ส่วนกลาง คือ สาํนกับริหารและพฒันาองคก์ร (เลขานุการ
บริษทั) เพื�อควบคุมการเบิก-จ่ายของขวญัไว ้ใชใ้นโอกาสต่อไป 

• กรณีที�มีการรับของขวญั ใหแ้ต่ละหน่วยงานจดัทาํสรุปการรับของขวญัโดยใหผู้บ้งัคบับญัชาลงนาม และแจง้ต่อ
สาํนกับริหารและพฒันาองคก์ร (เลขานุการบริษทั) 

1.2.5 แนวทางการปฏบัิติกบับริษทัหรือบุคคลที$มคีวามเกี$ยวข้องทางธุรกจิ 
• บริษทัจะตอ้งแจ้งและสนับสนุนให้บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัอื�นที�บริษทัมีอาํนาจ ควบคุม นําแนว

ปฏิบติัเพื�อการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นไปปฏิบติั 

• บริษทัจะจดัใหมี้การจดัซื:อสินคา้และบริการดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั:งจะดาํเนินการประเมินเพื�อ
คดัเลือกผูข้าย ผูใ้หบ้ริการ รวมถึงผูรั้บเหมาตามระเบียบการจดัซื:อ จดัจา้ง อยา่งเคร่งครัด ทั:งนี:  บริษทัจะแจง้ให้
ผูข้าย ผูใ้หบ้ริการ รวมถึงผูรั้บเหมารับทราบนโยบายและมาตรการเพื�อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นนี:  

• บริษทัขอสงวนสิทธิที�จะยกเลิกการจดัซื:อและวา่จา้งหากพบวา่ผูข้าย ผูใ้ห้บริการ รวมถึง ผูรั้บเหมากระทาํการ
ทุจริตคอร์รัปชั�น หรือใหสิ้นบน 

• บริษทัจดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบระบบและขั:นตอนการปฏิบติัการงานขายและการตลาด รวมทั:งงานจดัซื:อ
จดัหาพสัดุและทาํสญัญาอยา่งสมํ�าเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี�ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั�น และบริหาร
จดัการใหมี้วธีิการแกไ้ขที�เหมาะสม 

 1.2.6 การสอบทานประวตัิของบุคลากรและผู้มส่ีวนได้เสียทางธุรกจิ 
 การสอบทานประวติับุคลากรและคู่คา้ทางธุรกิจถือเป็นปัจจยัสาํคญัที�ทาํให้การป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั�นมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษทัมอบหมายใหแ้ผนกทรัพยกรมนุษยท์าํหนา้ที�สอบทานประวติัของบุคลากรก่อนการจา้งงาน หรือ
การเลื�อนตาํแหน่ง และแผนกจดัซื:อ หรือผูที้�มีหนา้ที�รับผิดชอบในงานจดัซื:อจดัจา้ง จดัหา ทาํหนา้ที�สอบทานประวติัของ
บุคคลอื�นที�จะมีธุรกรรมทางธุรกิจกบับริษทัก่อนการเริ�มสัญญาหรือธุรกรรมระหวา่งกนั ทั:งนี:  การสอบทานสามารถทาํได้
ตามความเหมาะสมภายใตก้ฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และไดรั้บการยนิยอมจากบุคลากรหรือคู่คา้ทางธุรกิจ ดงัต่อไปนี:  
 การสอบทานประวตัขิองบุคลากรก่อนการจ้างงาน เพื�อตรวจสอบคุณสมบติั และความเหมาะสม ประสบการณ์
ของผูส้มคัรงาน ตลอดจนขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการทุจริตในอดีตของบุคคลที�สมคัรงานของบริษทั 
 การสอบทานประวัติของบุคลากรก่อนจะมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งสําคัญภายในบริษัท เพื�อตรวจสอบ
คุณสมบติั ประสบการณ์ ความน่าเชื�อถือทางการเงิน บุคคลอา้งอิง หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�อาจเกิดขึ:นจากการ
ดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
 การสอบทานประวัติของบุคคลอื$นที$จะมีธุรกรรมทางธุรกิจกับบริษัท โดยเฉพาะผู้ขาย ผู้รับเหมาและ                

ผู้ให้บริการแก่บริษัท เพื�อให้สามารถตรวจสอบความน่าเชื�อถือ สถานะทางการเงิน ชื�อเสียงและคุณสมบติัที�เกี�ยวขอ้งกบั
สินคา้หรือบริการ ตลอดจนสอบทานขอ้มูลเกี�ยวกบัการทุจริตในอดีตของบุคคลอื�นที�จะมีธุรกรรมทางธุรกิจกบับริษทั
ดงักล่าว 
 นอกจากนี:  คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารตามคาํนิยามที�กาํหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุน ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียตามแบบที�กาํหนดส่งใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นประจาํทุกปี และเมื�อมีการเปลี�ยนแปลง 
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 1.2.7 การจัดซืQอจัดจ้าง 
 ในการจดัซื:อจดัจา้งของบริษทั กาํหนดใหมี้ขั:นตอนในการพิจารณานาํเสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาตามสายงานอนุมติั
และควรระบุวตัถุประสงคข์องการจดัซื:อ/จดัจา้ง ในการอนุมติัใหเ้ป็นตามอาํนาจดาํเนินการของบริษทัฯ การจดัซื:อ/จดัจา้งที�
มีมูลค่าสูงควรมีการเปรียบเทียบราคาจากผูข้าย/ผูใ้หบ้ริการรายอื�นดว้ย และปฏิบติัดว้ยความโปร่งใสเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 บริษทั ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให ้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื�นใดแก่ผูข้ายหรือผู ้
ให้บริการ เพื�อที�จะรับทรัพยสิ์นหรือวสัดุอุปกรณ์ที�มีสภาพหรือคุณสมบติัไม่ไดม้าตรฐานและไม่ตรงตามใบสั�งซื:อ หรือ
เพื�อที�จะรับการบริการที�ไม่มีคุณภาพและไม่ตรงตามขอ้ตกลง ในกรณีที�พบเหตุการณ์ดงักล่าวให้แจง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ
โดยทันที และหาทางแกไ้ขร่วมกนั รวมทั:งพิจารณาไม่รับหรือชะลอการรับดงักล่าว หากจะทาํให้เกิดความเสียหายแก่
บริษทัหรือคู่สญัญา 

1.2.8 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
บริษทัไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ เพื�อแสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทัมุ่งส่งเสริม

ใหบุ้คลากรดาํเนินธุรกิจอยา่งซื�อสตัย ์ โปร่งใส และปราศจากการคอร์รัปชั�นอนัสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
ดงันี: 

• บริษทัมีกระบวนการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยต์ั:งแต่การสรรหา การคดัเลือกบุคลากร การเลื�อนตาํแหน่ง 
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังานพนกังาน และการให้ผลตอบแทน โดยบริษทัจะไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์
หรือผลตอบแทนไม่วา่ในรูปแบบใดๆจากผูส้มคัรงาน ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัการสมคัรงาน หรือพนกังาน ทั:งนี:  พนกังานที�ตกลง
เขา้ทาํงานกบับริษทั ตอ้งแสดงเจตนายอมรับและให้ความร่วมมือในการป้องกนัและต่อตา้นการคอร์รัปชั�น โดยลงนามใน
ขอ้ตกลงจริยธรรมของบริษทั  

ในการสรรหาบุคลากรเขา้มาทาํงาน บริษทัจะวางแผนดา้นบุคลากรให้สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจและการเติบโต
ขององคก์ร สาํหรับหน่วยงานที�ตอ้งการบุคลากรเพิ�ม บริษทัจะสรรหาบุคลากรทั:งภายในและภายนอกองคก์รโดยพิจารณา
จากคุณสมบติัที�หน่วยงานตอ้งการ นอกจากนี:  ยงัมีขั:นตอนการตรวจสอบประวติัทางดา้นอาชญากรรมตลอดจนการทาํ
ทุจริตคอร์รัปชั�นของบุคลากรก่อนเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง  
 ในดา้นการประเมินผลงาน บริษทัมีขั:นตอนประเมินผลการปฏิบติังานที�มีความชดัเจนเพื�อให้มั�นใจวา่บุคลากร
ของบริษทั มีทกัษะการปฏิบติังานที�เพียงพอและหมาะสม และในส่วนของความกา้วหนา้ การเลื�อนตาํแหน่งงาน บริษทัได้
กาํหนดเงื�อนไขและคุณสมบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อใหเ้กิดความชดัเจนและโปร่งใส  
 ในดา้นการให้ผลตอบแทนและสวสัดิการจากการทาํงาน บริษทักาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัไวอ้ยา่งเป็น
แบบแผนเพื�อใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจถึงสิทธิและผลประโยชน์ที�ตนเองไดรั้บอยา่งชดัเจน 

• บริษทัจัดให้มีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื�องแก่ คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน รวมถึงการ
ปฐมนิเทศน์ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใหม่เพื�อให้เกิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงเกี�ยวกบันโยบายและแนวทาง
ปฏิบติัเพื�อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ความคาดหวงัของบริษทั และรับรู้ถึงบทลงโทษ หากไม่ปฏิบติัตาม
นโยบายฯ 

• บริษทัมีกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ที�ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานที�ปฏิเสธ หรือแจง้เรื�อง
ทุจริตคอร์รัปชั�นที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั โดยจะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลลบ ต่อพนกังาน แมว้า่การกระทาํนั:นจะทาํ
ให้บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษทัจดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสและการคุม้ครองผูร้ายงานที�ปลอดภยั เมื�อ
พนกังานตอ้งการแจง้ขอ้มูล หรือเบาะแส รวมทั:งเมื�อพนกังานตอ้งการคาํแนะนาํเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้น
ทุจริตคอร์รัปชั�น 
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1.2.9 การอบรมและการสื$อสาร 
การสื�อสารและการจดัอบรมถือเป็นสิ�งจาํเป็นในมาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั�น เพื�อสร้างความรู้ ความ

เขา้ใจ และความตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตามนโยบาย แนวทางปฏิบติั ระเบียบงานต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง ทั: งนี:
บริษทั จดัให้มีการสื�อสารและเปิดเผยขอ้มูล นโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื�อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ทั:ง
ภายในและภายนอก ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และตวัแทนทางธุรกิจ 
ตลอดจนประชาชนทั�วไป โดยเผยแพร่ในหลากหลายช่องทาง ดงันี:  การสื�อสารและเปิดเผยขอ้มูลผ่านรายงานประจาํปี 
(Annual Report)  เวป็ไซตข์องบริษทั จดัให้มีการส่งอีเมล์แจง้ขอ้มูลข่าวสารกบัพนักงานทุกคน จดัทาํวารสารเพื�อแจง้
ข่าวสารที�เกี�ยวขอ้ง การจดักิจกรรมรณรงคใ์หพ้นกังานภายในองคก์รมีส่วนร่วม จดัการฝึกอบรมให้กบับุคลากรเป็นประจาํ
ทุกปี การปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ หรือวธีิการอื�นๆ  ตามความเหมาะสม รวมถึงจดัใหมี้การส่งจดหมายขอความร่วมมือใน
การปฏิบติัตามจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจและนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั�นใหก้บัลูกคา้ และคู่คา้  เป็นประจาํ
ทุกปี มีการเพิ�มขอ้ความเกี�ยวกบัการรณรงคก์ารต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบในเอกสารใบเสนอราคา ใบขอซื:อ 
เป็นตน้  

1.2.10 การตรวจสอบ การควบคุมภายใน  

 ระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วยการควบคุมทั�วทั: งองค์กร เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที�ถูกกาํหนด
ร่วมกนัโดยคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ตลอดจนบุคลากรของบริษทั เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่วิธีการ
หรือการปฏิบติังานตามที�กาํหนดไวจ้ะช่วยให้บริษทับรรลุวตัถุประสงค์ ดงันั:น การควบคุมภายในจึงถือเป็นเครื�องมือ
เบื:องตน้ของบริษทัในการป้องกนัการทุจริตในกระบวนการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน บริษทัจึงไดมี้การจดัทาํขั:นตอน
การปฏิบติังานหรือกระบวนการปฏิบติังานหลกัที�สาํคญัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร คาํนึงถึงการแบ่งแยกหนา้ที�อยา่งชดัเจน
ในการกาํหนดหนา้ที�ของบุคลากรในการดาํเนินงานตามขั:นตอนหรือกระบวนการปฏิบติังาน เพื�อให้การปฏิบติังานมีความ
โปร่งใส เป็นอิสระ และสามารถช่วยป้องกันหรือตรวจพบความเสี�ยงดา้นการทุจริตได้  นอกจากนี: ผูบ้ริหารในแต่ละ
หน่วยงานควรทบทวนขั:นตอนการปฏิบติังานหรือกระบวนการปฏิบติังานเป็นประจาํ หรือเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงที�กระทบ
ต่อการปฏิบติังานอยา่งเป็นสาระสาํคญั เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่ขั:นตอนการปฏิบติังานหรือกระบวนการปฏิบติังานนั:นสอดคลอ้ง
กบัหลกัการควบคุมภายในที�ดีและการปฏิบติังานในปัจจุบนั 

 ทั: งนี:  บริษทักาํหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระเมินความเพียงพอ ความเหมาะสม ตลอดจนความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององคก์ร พร้อมให้ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขเพื�อปรับปรุง/
พฒันาการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถป้องกันและตรวจพบความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ: น 
โดยเฉพาะความเสี�ยงดา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น โดยฝ่ายตรวจสอบภายในตอ้งหารือผลการตรวจสอบกบัผูบ้ริหารหน่วยงาน
ที�รับการตรวจ เพื�อทาํความเขา้ใจและจดัหาแนวทางปรับปรุงและพฒันาการควบคุมภายในที�เหมาะสมและสามารถนาํไป
ปฏิบติัไดจ้ริง รวมทั:งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส ทั:งนี:  ผูบ้ริหารแต่ละ
หน่วยงานมีหน้าที�รับผิดชอบในการนาํขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงและพฒันาจากแนวทางที�ฝ่ายตรวจสอบภายในไดใ้ห้
คาํแนะนาํ 
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 อนึ�ง เมื�อบริษทัเริ�มดาํเนินการตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ที�ประเมิน
การออกแบบและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในสําหรับมาตรการดงักล่าว และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 1.2.11 การตรวจสอบทางบัญชีและการจัดเกบ็รักษาข้อมูล 
 บริษทั มีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบญัชี และมีการอนุมติัอยา่งเหมาะสมก่อนบนัทึกรายการเขา้ระบบ
บัญชี โดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆของบริษัท กฎระเบียบต่างๆของทางการ กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง สัญญาหรือ
ขอ้ตกลง และตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและนโยบายการบญัชีอยา่งเหมาะสม 
 ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานและค่าใชจ่้ายลงทุน ตอ้งมีหลกัฐานประกอบอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัตามระดบัวงเงินโดยผูมี้อาํนาจอนุมติัที�กาํหนดในอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทั 
 รายงานทางการเงินจะตอ้งจดัทาํอย่างถูกตอ้ง เป็นจริง เชื�อถือได ้และตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที�มีสาระสําคญัอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น รวมถึงขอ้มูลรายการระหวา่งกนั  
 บริษทัมีการควบคุมการจดัเก็บเอกสารทางบญัชีอยา่งเพียงพอและปลอดภยัเพื�อใชใ้นการตรวจสอบไดท้นัที มี
การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลทางบญัชี และมีการจดัเก็บไฟลข์อ้มูลสาํรอง (Back-up-file) อยา่งปลอดภยั 
 

2. มาตรการตรวจพบการทจุรติคอรร์ปัชั�น 
  

 มาตรการป้องกนัการทุจริตที�ดีสามารถช่วยลดโอกาสที�จะเกิดการทุจริตไดใ้นระดบัหนึ�ง อยา่งไรก็ตาม บริษทั
จาํเป็นตอ้งจดัทาํมาตรการตรวจพบการทุจริต เพื�อช่วยตรวจพบและรายงานการกระทาํที�อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั�นอยา่ง
ทนัท่วงที บริษทัจึงไดก้าํหนดกลไกการแจง้เหตุหรือเบาะแส และการรายงานการทุจริตเป็นกิจกรรมหลกัที�สามารถช่วยให้
บริษทัตรวจพบการทุจริต คอร์รัปชั�น นอกจากนี:  เพื�อใหม้ั�นใจวา่มาตรการตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชั�นมีความเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัจะสอบทานการควบคุมภายในของมาตรการดงักล่าวอยา่ง
สมํ�าเสมอ โดยมาตรการตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชั�น มีดงันี:  

2.1 กลไกการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
 บริษทั ไดก้าํหนดให้มีช่องทางที�น่าเชื�อถือและเป็นอิสระสําหรับ การร้องเรียน หรือการแจง้เบาะแสจากการ
กระทาํผิดกฎหมายจรรยาบรรณ หรือละเมิดนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น หรือพฤติกรรมที�อาจส่อถึงการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ซึ�งรวมถึงพนกังาน ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนไม่วา่จะเป็น
บุคลากรของบริษทัหรือบุคคลภายนอกสามารถแจง้เบาะแสได ้ดงันั:น บุคลากรของบริษทัจึงมีหนา้ที�แจง้เหตุ หรือเบาะแส
ของการทุจริตผา่นช่องทางที�บริษทักาํหนดไว ้โดยบริษทัจะลงโทษบุคลากรของบริษทัที�ทราบหรือมีขอ้มูลของเหตุการณ์ที�
อาจเป็นการทุจริต แต่ไม่แจง้ให้บุคคลที�รับผิดชอบรับทราบ ซึ� งบริษทัมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เหตุ โดยมีกลไกในการ
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ผูใ้ห้ขอ้มูล และให้ความสําคญักบัการเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็นความลบั เพื�อสร้างความมั�นใจ
ใหก้บัผูร้้องเรียน อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะลงโทษผูที้�จงใจแจง้เหตุหรือเบาะแสที�ไม่เป็นความจริง 
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 กรณมีข้ีอสงสัยเกี$ยวกบัการทุจริต คอร์รัปชั$น 
ในกรณีที�กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีขอ้สงสัยวา่การกระทาํใด อาจเขา้ลกัษณะเป็นการคอร์รัปชั�น หรือ

ในกรณีที�มีคาํถามหรือไม่แน่ใจ ควรปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรือสามารถสอบถาม ไดที้�        
เลขานุการบริษทั   โทร. (662) 7910111 ต่อ 151      Email:  cs@pdgth.com  
ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  โทร. (662) 7910111 ต่อ 115       Email:  ia@pdgth.com 

 หรือแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนตามช่องทางการร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสที�บริษทักาํหนดไว ้

 ช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน  
1. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ส่งถึง:  

คณะกรรมการบริษทั  Email: board@pdgth.com 
คณะกรรมการตรวจสอบ  Email: ind_dir@pdgth.com 
เลขานุการบริษทั:   Email:    cs@pdgth.com 
หรือส่งผา่นช่องทางเวบ็ไซต:์  www.pdgth.com/ir_index.php 

2. จดหมายจดัส่งทางไปรษณีย ์ส่งถึง:   
คณะกรรมการตรวจสอบ (ผา่น ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน) 
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

  เลขที� 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
  โทร. (662) 791 0111    

 เงื$อนไขและการพจิารณาเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
• รายละเอียดของเบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน ตอ้งเป็นความจริง มีความชดัเจน หรือพอที�จะนาํสืบหาขอ้เท็จจริง

เพื�อดาํเนินการต่อไปได ้

• ขอ้มูลที�ไดรั้บจะถือเป็นความลบั และไม่มีการเปิดเผยชื�อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียนต่อสาธารณชน หาก
ไม่ไดรั้บความยนิยอม 

• ระยะเวลาตอบกลบัผูร้้องเรียนไม่ควรเกิน 3 วนัทาํการหลงัจากไดรั้บขอ้ร้องเรียน 

• ระยะเวลาในการดาํเนินการเรื� องร้องเรียน ขึ:นอยู่กบัความซับซ้อนของเรื�อง ความเพียงพอของเอกสาร
หลกัฐานที�ไดรั้บจากผูร้้องเรียน รวมถึงเอกสารหลกัฐาน และคาํชี:แจงของผูถู้กร้องเรียน แต่ไม่เกิน 30 วนัทาํ
การ 
 

ทั: งนี:  เงื�อนไขและขั:นตอนการพิจารณาเบาะแสและขอ้ร้องเรียนมีระบุอยู่ในคู่มือการรับขอ้ร้องเรียนซึ� งได้มี
ประกาศต่อบุคลากรของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตามฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ที� ทบทวน ปรับปรุงขั:นตอนการ
แจง้เหตุหรือเบาะแสให้เป็นปัจจุบนั ตลอดจนสื�อสารขอ้มูลเกี�ยวกบัการแจง้เหตุหรือเบาะแสให้บุคลากรของบริษทัและ
บริษัทย่อยทราบ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรผูท้ ําหน้าที� รับการแจ้งเหตุหรือเบาะแส ครอบคลุมถึงขั:นตอนการ
ปฏิบติังาน การเก็บรักษาความลบั แนวปฏิบติัดา้นจริยธรรม และนโยบายอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง 



บริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 
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กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน  
1. จดัทาํระบบฐานขอ้มูลเก็บความลบัของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน ผูถู้กร้องเรียน และผูถู้กละเมิดสิทธิ 

และกาํหนดบทลงโทษ สาํหรับเจา้หนา้ที�ผูรั้บผิดชอบขอ้มูลดงักล่าวเมื�อขอ้มูลถูกเปิดเผย 
2. การเขา้ถึงระบบฐานขอ้มูลสามารถกระทาํไดโ้ดย ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ

เท่านั:น 
3. บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเท่าที�จาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูแ้จ้งเบาะแส         

ผูร้้องเรียน หรือผูถู้กละเมิดสิทธิ แหล่งที�มาของขอ้มูลหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
4. ถือเป็นหนา้ที�ของผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหนา้งานของผูที้�ถูกร้องเรียนและผูถู้กละเมิดสิทธิทุกคน ในการใช้

ดุลยพินิจสั�งการที�สมควรเพื�อคุม้ครองผูร้้องเรียนและผูถู้กละเมิดสิทธิ พยาน และบุคคลที�ใหข้อ้มูลในการสืบสวนสอบสวน
มิใหต้อ้งรับภยนัตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอนัเนื�องมาจากขอ้ร้องเรียนหรือการละเมิดสิทธิใดๆ การ
เป็นพยานหรือการใหข้อ้มูล 

5. บริษทัฯ จะไม่กระทาํการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสและผูร้้องเรียน หรือผูถู้กละเมิดสิทธิ ไม่วา่จะ
โดยการเปลี�ยนแปลงตาํแหน่ง ลกัษณะงาน สถานที�ทาํงาน สั�งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือกระทาํการ
อื�นใดที�มีลกัษณะการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน หรือผูถู้กละเมิดสิทธิ หรือผูใ้หค้วามร่วมมือ
ในการตรวจสอบทุจริต 

2.2 การรายงานการทุจริต  
 เมื�อมีการแจง้เหตุหรือเบาะแสเกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั�น หน่วยงานที�ไดรั้บแจง้เหตุหรือเบาะแสจะนาํส่งเรื�อง
ต่อฝ่ายตรวจสอบภายในเพื�อดาํเนินการพิจารณาขอ้ร้องเรียนเบื:องตน้ ซึ�งหากมีมูลจะตอ้งแต่งตั:งคณะกรรมการสอบสวนหา
ขอ้เท็จจริงและดาํเนินการตามคู่มือบริหารจดัการขอ้ร้องเรียนต่อไป ทั:งนี:  คณะกรรมการสอบสวนหาขอ้เท็จจริงตอ้งสรุป
กรณีการทุจริตหรือการกระทาํผิดกฎหมาย ตลอดจนขอ้ยติุใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตอ้งรายงานทนัทีในกรณี
ที�เป็นเหตุเร่งด่วน หรือมีความรุนแรงและตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที 
 ทั: งนี:  ขอ้มูลในรายงานงานจะตอ้งถูกเก็บเป็นความลบั โดยตอ้งรายงานตรงต่อผูมี้อาํนาจตามที�ได้กาํหนดไว้
เท่านั:น หา้มมิใหแ้บ่งปันขอ้มูลไม่วา่ในรูปแบบใดก็ตามแก่หน่วยงานหรือบุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้ง 
 บริษทัจดัใหมี้การรายงานสาํหรับสรุปขอ้ร้องเรียนในองคก์ร โดยแบ่งตามประเภทของขอ้ร้องเรียนสาํหรับเรื�อง
การทุจริตคอร์รัปชั�น กาํหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในจดัทาํสรุปขอ้ร้องเรียนที�เกิดขึ:น เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 
 

3. มาตรการตอบสนองกรณีเกดิการทจุริตคอรร์ปัชั�น 

 บริษทัจดัทาํมาตรการตอบสนองต่อการทุจริตคอร์รัปชั�น เพื�อแกไ้ขผลกระทบ รวมทั:งหาวธีิการป้องกนัไม่ให้การ
ทุจริตคอร์รัปชั�น ประเภทเดียวกนัเกิดขึ:นอีก โดยมาตรการตอบสนองต่อการทุจริตประกอบดว้ย การสอบสวน การลงโทษ 
และมาตรการแกไ้ข และการเปิดเผยขอ้มูล โดยมีแนวปฏิบติัดงันี:  
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3.1 การสอบสวน 
 ฝ่ายตรวจสอบภายในจะดาํเนินการพิจารณาขอ้ร้องเรียนเบื:องตน้ ซึ� งหากมีมูลจะต้องแต่งตั: งคณะกรรมการ
สอบสวนหาขอ้เท็จจริง โดยให้มีตวัแทนจากฝ่ายตรวจสอบภายใน และตวัแทนจากสายงานทรัพยากรมนุษย ์เขา้ร่วมเป็น
กรรมาการสอบสวนขอ้เท็จจริงโดยให้ดาํเนินการตามคู่มือบริหารจัดการขอ้ร้องเรียน หากมีทรัพยากรไม่เพียงพอหรือ
เห็นสมควรให้จัดหาผูเ้ชี�ยวชาญมาดําเนินการสอบสวนแทนบุคลากรของหน่วยงานบริษัทอาจพิจารณาให้ว่าจ้าง
บุคคลภายนอกที�มีคุณสมบติัเหมาะสมได ้
 ในกระบวนการสอบสวนนั:น คณะกรรมการสอบสวนหาขอ้เท็จจริงตอ้งดาํเนินงานดว้ยความยุติธรรมและไม่
เปิดเผยขอ้มูลแก่ผูที้�ไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้ง รวมถึงรายงานความคืบหนา้หรือผลการสอบสวนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
และในกรณีที�คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงพบอุปสรรคในการดําเนินการที�อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท 
คณะกรรมการสอบสวนหาขอ้เท็จจริงตอ้งรายงานเรื�องดงักล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื�อหาทางแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที 
นอกจากนี:  คณะกรรมการสอบสวนหาขอ้เท็จจริงตอ้งบนัทึกการสอบสวนในรายงานผลการตรวจสอบและจดัส่งเอกสาร
หลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งเชิงวตัถุและ/หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษยจ์ดัเก็บไวเ้ป็นเวลาอย่างนอ้ย 10 ปี หรือ
จนกวา่สิ:นอายคุวามทางกฎหมาย  

3.2 บทลงโทษและมาตรการแก้ไข 

 บทลงโทษ 
 บริษทั จดัใหมี้กระบวนการในการลงโทษบุคลากรไม่วา่จะเป็น กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ที�ไม่ปฏิบติัตาม
นโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื�อป้องกนัและตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางปฏิบติัขา้งตน้ รวมถึงผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงที�เพิกเฉยต่อการกระทาํผิด หรือรับทราบว่า    
มีการกระทาํผิดแต่ไม่ดาํเนินการจัดการให้ถูกตอ้ง มีบทลงโทษ จนถึงขั:นให้ออกจากงาน และ/หรือพน้จากตาํแหน่ง 
นอกจากนี: อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั:นผิดกฎหมาย  การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับบนี:  และ/หรือ 
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบติัตามนโยบายฉบบันี:ได ้
   กรณีที�การสอบสวนเสร็จสิ:นและพบวา่เกิดการทุจริตหรือมีการกระทาํผิดกฏหมาย คณะกรรมการสอบสวนหา
ขอ้เท็จจริงจะเสนอทางเลือกในการลงโทษทางวนิยัตาม ระเบียบขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของบริษทั ในรายงานผลการ
ตรวจสอบ รวมทั:งการดาํเนินคดีทางแพง่ และ/หรืออาญา ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาตดัสิน ทั:งนี:  บริษทัถือ
วา่การทุจริตและ/หรือการกระทาํที�ผิดกฎหมายเป็นเรื�องที�รุนแรง โดยบริษทัจะดาํเนินคดีทั:งทางแพง่และอาญาจนถึงที�สุด 

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งนาํขอ้มูลของผูใ้ห้เบาะแส ผูร้้องเรียน และเอกสารหลกัฐาน ไป
เปิดเผย ไม่เก็บไวเ้ป็นความลบั ผูน้ั:นจะไดรั้บโทษทางวนิยั เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที�ที�กฎหมายกาํหนด 

ในกรณีที�ปรากฎขอ้เท็จจริงวา่ ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้/ใหบ้ริการ หรือผูรั้บเหมาใดๆ ของ
บริษทั ที�ปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางตามนโยบายฉบบันี:  บริษทั อาจพิจารณายติุการทาํธุรกรรมกบับุคคลดงักล่าวได้
ตามที�เห็นสมควร 

 มาตรการแก้ไข 

 เมื�อสอบสวนเสร็จสิ:น คณะกรรมการสอบสวนหาขอ้เท็จจริงและผูบ้ริหารของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งร่วม
พิจารณาหามตรการแกไ้ขจากเหตุการณ์ที�เกิดขึ:น เช่นการปรับปรุงหรือเพิ�มเติมนโยบายของบริษทั การปรับปรุงหรือ
เพิ�มเติมระบบการควบคุมภายใน การเปลี�ยนแปลงวิธีการปฏิบติังาน การฟ้องร้องดาํเนินคดีทางแพ่งและ/หรืออาญา การ
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ขยายผลการสอบสวนเพื�อตรวจสอบการทุจริตในส่วนอื�นๆ ที�อาจมีความเกี�ยวขอ้ง เป็นตน้ โดยกาํหนดมาตรการแกไ้ขใน
แต่ละกรณี จดัทาํแผนมาตรการแกไ้ข พร้อมดว้ยกรอบระยะเวลาการปฏิบติังานเพื�อนาํเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของ
บริษทั และดาํเนินการแกไ้ขตามมาตรการที�ไดรั้บอนุมติั 

3.3 การเปิดเผยข้อมูล 
 บริษทักาํหนดใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บริหารหรือบุคลากรที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เป็นผูเ้ปิดเผย
ขอ้มูลสําคญัเกี�ยวกบัการดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ตลอดจนการตดัสินใจเปิดเผย
ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกับการทุจริตต่างๆ ต่อหน่วยงานภายนอกที�มีหน้าที�กาํกับดูแล (อาทิ สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้) หรือต่อสาธารณะ 
 ทั: งนี:  บริษทัห้ามมิให้ผูที้�ไม่มีหน้าที�หรือไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเปิดเผยขอ้มูลด้านการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ตลอดจนการทุจริตใดๆ แก่บุคลากรในบริษทั สื�อมวลชน หรือหน่วยงานอื�นใด นอกจากนี:  
บริษทัจะพิจารณาลงโทษผูฝ่้าฝืนโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
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