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 สารจากประธานกรรมการบริษทั 

 บรษิทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทั”)  ยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัย์

สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนที่ขดัแย้งกับ

ผลประโยชน์ของบรษิทั ค ำนึงถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ตลอดจนใหค้วำมส ำคญัต่อกำร

ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชนั  และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำร

ขบัเคลื่อนประเทศชำตใิหเ้จรญิกำ้วหน้ำโดยปรำศจำกกำรคอรร์ปัชนั บรษิทัจงึเขำ้ร่วมกำรเป็นสมำชกิแนวร่วมต่อตำ้น

คอร์รัปชันของภำคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collection Action Against Corruption)  เพื่อแสดงออกถึง

เจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ต่อกำรไม่สนบัสนุนกำรทุจรติคอรร์ปัชนัในทุกรปูแบบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม  

 บรษิัท ตระหนักถงึผลกระทบจำกกำรทุจรติคอร์รปัชนัทีอ่ำจเกดิขึน้ ทัง้ด้ำนชื่อเสยีงและควำมเชื่อมัน่ของ         

ผูล้งทุน คู่คำ้ และลูกคำ้ของบรษิทั  อกีทัง้ ยงัเป็นอุปสรรคต่อควำมยัง่ยนืขององคก์รและกำรพฒันำของประเทศชำติ          

จงึก ำหนดให้ม ี“นโยบำยและแนวทำงปฏบิตัิเพื่อป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนั” เพื่อให้กรรมกำร ผู้บรหิำร 

พนักงำนทุกระดบัมกีำรด ำเนินงำนทีถู่กตอ้งและเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั โดยกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรทุจรติ     

คอรร์ปัชนัไดผ้่ำนกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นคอรร์ปัชนัของทุกหน่วยงำนเพื่อใหส้ำมำรถก ำหนดมำตรกำรตอบสนอง

ต่อควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้  บริษัทมุ่งมัน่ที่จะสร้ำงให้เป็นวฒันธรรมขององค์กรในกำรต่อต้ำนกำร     

คอรร์ปัชนั ผ่ำนกำรสื่อสำร กำรรณรงค ์กำรจดัอบรม ตลอดจนเผยแพร่ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง ผ่ำนช่องทำงกำร

สือ่สำรของบรษิทัใหบุ้คคลภำยนอกไดท้รำบถงึควำมมุ่งมัน่ในกำรไม่สนบัสนุนกจิกรรมทีอ่ำจเขำ้ขำ่ยเป็นกำรคอร์รปัชนั 

อกีทัง้ สนบัสนุนใหคู้่คำ้ ลกูคำ้ เขำ้ร่วมกำรเป็นสมำชกิแนวร่วมต่อตำ้นคอรร์ปัชนัของภำคเอกชนไทย 

 คณะกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกระดบั ของบรษิัทและบรษิัทย่อย ขอให้ค ำมัน่ว่ำจะมุ่งมัน่ในกำร

ด ำเนินธุรกิจ ด้วยควำมซื่อสตัย์ สุจริตและโปร่งใส ไม่เกี่ยวข้องกบักำรทุจรติคอร์รปัชนัทุกรูปแบบทัง้ทำงตรงและ

ทำงออ้ม และกำรคอรร์ปัชนัถอืเป็นเรื่องผดิกฏหมำย บรษิทัไม่สำมำรถยอมรบัใหเ้กดิขึน้ได ้(Zero tolerance)  

 นโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิเพื่อป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชนัฉบบันี้ ได้รบักำรอนุมตัิตำมมติ            
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่7/2564 เมื่อวนัที ่25 มถุินำยน 2564 
 

 ทัง้นี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่25 มถุินำยน 2564 เป็นตน้ไป 
 

 
                    ในนำมคณะกรรมกำรบรษิทั 
                          บริษทั  ผลธญัญะ  จ ำกดั  (มหำชน) 
 
             
      
       
        ( รศ.ดร.เอกจติต ์ จงึเจรญิ ) 
                    ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
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 ค านิยาม  

กำรทุจริต หมำยถึง กำรกระท ำโดยเจตนำเพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้ส ำหรบัตนเอง หรือผู้อื่น (อำทิ คนใน
ครอบครวั ญำต ิมติร บุคคลใกลช้ดิ เป็นตน้ ) ทัง้นี้ กำรทุจรติสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ กำรคอรร์ปัชนั กำร
ยกัยอกทรพัยส์นิ และกำรทุจรติในกำรรำยงำน 
 1. กำรคอรร์ปัชนั หมำยถงึ กำรใชอ้ ำนำจหน้ำทีโ่ดยมชิอบกระท ำกำรใดๆ เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ประโยชน์อนัมิ
ควรได ้ทัง้ต่อองคก์ร ตนเอง และ/หรอืผูอ้ื่น ทัง้นี้กำรคอรร์ปัชนัครอบคลุมถงึ กำรให ้และ/หรอื รบัสนิบน กำรเรยีกรอ้ง
ผลประโยชน์หรอืกำรขม่ขู ่กำรใหผ้ลประโยชน์และกำรเกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ไม่ว่ำจะเป็นกบัเจำ้หน้ำทีข่อง
รฐัหรอืระหว่ำงหน่วยงำนเอกชน เวน้แต่เป็นกรณีทีก่ฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ทอ้งถิน่ หรอืจำรตีทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้
 2. กำรยกัยอกทรพัยสิ์น หมำยถงึ กำรกระท ำใดๆ กต็ำมทีน่ ำไปสูก่ำรครอบครองทรพัยส์นิของบรษิทัอยำ่ง
ไม่ถูกต้อง หรอืเป็นเหตุให้บรษิทัสูญเสยีทรพัยส์นิ โอกำส หรอืผลประโยชน์ใด โดยมเีจตนำทีจ่ะหำผลประโยชน์ต่อ
ตนเองและผูอ้ื่น โดยครอบคลุมถงึทรพัยส์นิทีเ่ป็นเงนิสดหรอืไม่เป็นเงนิสด 
 3. กำรทุจริตในกำรรำยงำน หมำยถงึ กำรปรบัปรุงแกไ้ขรำยงำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นทำงกำรเงนิ เช่น งบ
กำรเงนิ บนัทกึทำงกำรเงนิ หรอืรำยงำนทีไ่ม่ใช่ทำงกำรเงนิ เพื่อปิดบงักำรยกัยอกทรพัย์ หรอืกำรกระท ำทีไ่ม่เหมำะสม 
หรอืเพื่อหำประโยชน์ต่อตนเอง และ/หรอืผูอ้ื่น และสง่ผลใหร้ำยงำนของบรษิทัไม่ถูกตอ้งตำมควำมเป็นจรงิ 
 

สินบน หมำยถงึ ทรพัยส์นิ ของขวญั หรอืประโยชน์อย่ำงอื่น ทีใ่หแ้ก่บุคคลเพื่อใหผู้น้ัน้กระท ำกำร หรอืละเวน้ไม่กระท ำ
กำรตำมทีผู่จ้่ำยสนิบนตอ้งกำร  
 

กำรรบัหรือกำรให้สินบน หมำยถงึ กำรสญัญำว่ำจะรบัหรอืให ้เงนิ ทรพัยส์นิ สิง่ของ ของขวญั รำงวลั หรอืกำรตอบ
แทนในลกัษณะอื่นใด เพื่อจูงใจผูน้ัน้ใหต้ดัสนิใจ หรอืกระท ำกำร หรอืละเวน้กระท ำกำรอย่ำงใด หรอืเพื่อใหต้นไดร้บั
ประโยชน์ หรอืช่วยใหก้ำรนัน้ส ำเรจ็ตำมประสงคข์องตน โดยไม่สจุรติ ผดิกฎหมำย หรอืผดิจรรยำบรรณของบรษิทั 
 

บริษทั หมำยถงึ บรษิทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อยทีอ่ยู่ในอ ำนำจควบคุม 
 

บุคลำกรของบริษทั หมำยถงึ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกระดบัของบรษิทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และ
บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัทีอ่ยู่ในอ ำนำจควบคุม 
 

บริษทัคูค่้ำ หมำยถงึ บรษิทั หำ้งหุน้สว่น ผูข้ำย ผูค้ำ้ หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
 

หน่วยงำนของรฐั  หมำยถงึ กระทรวง ทบวง กรม หรอืส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นและมฐีำนะเป็น กรม รำชกำร
ส่วนภูมภิำค รำชกำรส่วนทอ้งถิน่และรฐัวสิำหกจิ ตัง้ขึน้โดยพระรำชบญัญตัหิรอืพระรำชกฤษฎกีำและใหห้มำยควำม
รวมถงึหน่วยงำนอื่นของรฐัทีม่พีระรำชกฤษฎกีำก ำหนดใหเ้ป็นหน่วยงำนของรฐั 
 

หน่วยงำนเอกชน หมำยถงึ หน่วยงำน องคก์ร ทีไ่ม่ไดส้งักดัหรอืเป็นหุน้สว่นกบัรฐั 
 

พนักงำนรฐั/เจ้ำหน้ำท่ีของรฐั หมำยถึง ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง ขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
ต ำแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ ำ พนักงำนหรอืบุคคลผู้ปฏบิตังิำนในรฐัวสิำหกจิหรอืหน่วยงำนของรฐั ผู้บรหิำรท้องถิน่ 
และสมำชกิสภำทอ้งถิน่ซึง่มใิช่ผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง เจำ้พนกังำนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งถิน่ 
และใหห้มำยควำมรวมถงึกรรมกำร อนุกรรมกำร ลูกคำ้ของส่วนรำชกำร รฐัวสิำหกจิ หรอืหน่วยงำนของรฐั และบุคคล
หรอืคณะบุคคลซึง่ใชอ้ ำนำจหรอืไดร้บัมอบหมำยใหใ้ชอ้ ำนำจทำงกำรปกครองของรฐัในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งตำมกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรจดัตัง้ขึน้ในระบบรำชกำร รฐัวสิำหกจิ หรอืกจิกำรอื่นของรฐั 
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กำรสนับสนุนทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรให้เงิน ทรพัย์สนิ สทิธิหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือ 
สนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์อื่นใด แก่พรรคกำรเมือง นักกำรเมือง ผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ หรือบุคคลที่มีบทบำททำง
กำรเมอืง ตลอดจนสนบัสนุนกจิกรรมทำงกำรเมอืงไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 
 

กำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หมำยถงึ สถำนกำรณ์ หรอืกำรกระท ำทีผู่ป้ฏบิตังิำนมปีระโยชน์ส่วนตวัมำกจนมผีลต่อ
กำรตัดสนิใจ หรือกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนัน้รบัผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม เช่น กำรที่พนักงำนตดัสนิใจหรอืปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่งของตนอนัก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ของตนเองหรอื
พวกพอ้งมำกกว่ำประโยชน์ของสว่นรวม ซึง่กำรกระท ำนัน้อำจเกดิขึน้อย่ำงรูต้วัหรอืไม่รูต้วั ทัง้เจตนำหรอืไม่เจตนำ ซึง่
มพีฤตกิรรมทีห่ลำกหลำย และอำจกลำยเป็นสิง่ทีป่ฏบิตักินัทัว่ไปโดยไม่เหน็ว่ำเป็นควำมผดิ สง่ผลใหบุ้คคลนัน้ขำดกำร
ตดัสนิใจทีเ่ทีย่งธรรม เนื่องจำกยดึผลประโยชน์สว่นตนเป็นหลกั 
 

กำรรบัหรือกำรให้ของขวญั หรือประโยชน์อ่ืนใด หมำยถึง กำรที่พนักงำนทุกระดบัของบรษิทั รบัหรอืให้สิง่ของ 
หรอืบรกิำรใดๆ เพื่อสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดหีรอืบำงโอกำส ถอืเป็นกำรแสดงออกของมำรยำททำงสงัคม ซึง่ของขวญั
อำจอยู่ในหลำกหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็น เงนิ ทรพัยส์นิ สนิคำ้ บรกิำร บตัรก ำนัล เป็นต้น ซึง่ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวอำจ
ถอืเป็นสนิบนหำกเป็นกำรใหเ้พื่อจงูใจเจำ้หน้ำทีข่องรฐัใหก้ระท ำกำรอนัมชิอบดว้ยหน้ำที ่
 

กำรรบัหรือกำรให้กำรเลี้ยงรบัรอง หมำยถึง กิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสมัพันธ์อันดีหรือบำงโอกำส ถือเป็นกำร
แสดงออกของมำรยำททำงสงัคม ซึ่งกำรเลี้ยงรบัรองอำจรวมถึง ค่ำที่พกั ค่ำโดยสำรส ำหรบักำรเยี่ยมชมสถำนที่
ประกอบกำร หรอืกำรศกึษำดงูำน ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ซึง่อำจถอืเป็นสนิบนหำกเป็นกำรใหเ้พื่อจงูใจเจำ้หน้ำทีข่อง
รฐัใหก้ระท ำกำรอนัมชิอบดว้ยหน้ำที ่
 

กำรบริจำคเพื่อกำรกศุล  หมำยถึง เงนิ หรอืสิง่ของ ที่ให้กบัมูลนิธอิงคก์รสำธำรณะ วดั โรงพยำบำล สถำนศกึษำ 
หรือ องค์กรท ำประโยชน์เพื่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำธำรณะประโยชน์ โดยไม่ หวังสิ่งตอบแทน หรือ
ผลประโยชน์ จำกองคก์รทีเ่ขำ้ไปใหก้ำรสนบัสนุน 
 

เงินสนับสนุน หมำยถึง เงินที่จ่ำยให้หรือได้รับจำกลูกค้ำ คู่ค้ำและหุ้นส่วนทำงธุรกิจ อย่ำงสมเหตุสมผล โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อธุรกจิ ตรำสนิค้ำหรอืชื่อเสยีงของบรษิทั เป็นประโยชน์ต่อกำรสรำ้งควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรคำ้ ช่วย
กระชบัควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิและเหมำะสมแก่โอกำส 
 

กำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก หมำยถงึ ค่ำใชจ้่ำยจ ำนวนเลก็น้อยทีจ่่ำยแก่เจำ้หน้ำทีข่องรฐัอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
และเป็นกำรใหเ้พยีงเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำเจำ้หน้ำทีข่องรฐัจะด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร หรอืเป็นกำรกระตุ้นใหด้ ำเนินกำร
รวดเร็วขึ้น โดยกระบวนกำรนัน้ไม่ต้องอำศยัดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่รฐั และเป็นกำรกระท ำอนัชอบด้วยหน้ำที่ของ
เจำ้หน้ำทีข่องรฐัผูน้ัน้ รวมทัง้เป็นสทิธทิีน่ิตบิุคคลพงึจะไดต้ำมกฎหมำยอยู่แลว้ เช่น กำรขอใบอนุญำต กำรขอหนังสอื
รบัรอง และกำรไดร้บักำรบรกิำรสำธำรณะ เป็นตน้ 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) 
บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
 

 

บทน ำ 
 บรษิทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ โปร่งใส 
เป็นธรรมตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี และเพื่อเป็นกำรป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนั จงึได้ก ำหนด 
“นโยบายและแนวทางปฏิบติัเพือ่ป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั” เพื่อใหบุ้คลำกรของบรษิทัและบรษิทั
ย่อย มคีวำมเขำ้ใจและใชเ้ป็นแนวทำงปฏบิตัทิีช่ดัเจนในกำรด ำเนินงำน  

วตัถปุระสงค ์
 เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัมกีำรก ำหนดหลกัเกณฑ ์แนวทำงปฏบิตั ิก ำหนดควำมรบัผดิชอบ ขอ้ก ำหนดในกำร
ด ำเนินกำรทีเ่หมำะสมส ำหรบัมำตรกำรเพื่อป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชนักบัทกุกจิกรรมทำงธรุกจิของบรษิทั และป้องกนั   
มใิหบ้รษิทัฝ่ำฝืนกฎหมำยต่อตำ้นคอรร์ปัชนั รวมถงึ มกีำรก ำหนดขัน้ตอนกำรสอบทำน ก ำกบั ดแูล และตดิตำมเพื่อให้
มัน่ใจว่ำกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน มกีำรปฏบิตัติำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั  

ขอบเขตนโยบำย 
 นโยบำยและแนวทำงปฏบิตัเิพื่อป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนัฉบบันี้ ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน
ของบรษิัท บรษิัทย่อย และบรษิัทที่มอี ำนำจควบคุม มผีลบงัคบัใช้กบั คณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรชุดย่อย 
ผู้บรหิำร และพนักงำนในทุกระดบั รวมถึง ตวัแทน ผู้รบัมอบอ ำนำจ ที่กระท ำกำรหรอืด ำเนินกำรในนำมของบรษิทั 
นอกจำกนี้มุ่งหวงัใหคู้่คำ้ ตวัแทนจ ำหน่ำย หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั ใหก้ำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยนี้ดว้ย 
  นโยบำยและแนวทำงปฏบิตัฯิ นี้ไดถู้กก ำหนดขึน้เพื่อเป็นแนวทำงใหท้รำบถงึสิง่ทีพ่งึปฏบิตัหิรอืเพื่อทรำบ
ว่ำบุคคลใดจะเป็นผูใ้หค้ ำปรกึษำ ในกรณีทีเ่กดิขอ้สงสยั บุคลำกรของบรษิทัมหีน้ำทีต่้องรกัษำมำตรฐำนสงูสุดในกำร
ด ำเนินธุรกจิ กำรไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยถอืเป็นควำมผดิทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง เป็นกำรขดัต่อสญัญำและเป็นควำมผดิ
อำญำของบุคคลนัน้ และอำจสรำ้งควำมเสยีหำยรำ้ยแรงต่อชื่อเสยีงและสถำนะของบรษิทั โดยบรษิทั ได้ก ำหนดแนว

“ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ด าเนินการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ
ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และ
คนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งทีเ่ป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่
บุคคล เจ้าหน้าทีข่องรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน ทีบ่ริษัท ได้ด าเนินธุรกจิหรือติดต่อ
ด้วย โดยครอบคลุมถึงธุรกจิของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอ่ืนทีบ่ริษัทมีอ านาจในการควบคุมไม่
ว่ากรณีใดๆ  และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มี
โครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติฯ 
และข้อก าหนดในการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อก าหนดของกฎหมาย” 
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ปฏบิตั ิมำตรกำรด ำเนินกำร และบทบำทหน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบ ตลอดจนจดัใหม้กีำรสอบทำน และทบทวนกำรปฏบิตัติำม
นโยบำยต่อต้ำนทุจรติคอร์รปัชนันี้อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคลองกบักำรเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบขอ้บงัคบั 
และขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย 

แนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบักำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชนั 
1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันและ

จรรยำบรรณธุรกจิ โดยต้องไม่เขำ้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องคอรร์ปัชนัไม่ว่ำโดยทำงตรงและทำงออ้ม หรอืละเวน้กำรปฏบิตัิ
อย่ำงใด ในพฤตกิำรณ์ทีอ่ำจท ำใหผู้อ้ื่นเชื่อว่ำมตี ำแหน่งหรอืหน้ำทีท่ ัง้ทีต่นมไิดม้ตี ำแหน่งหรอืหน้ำทีน่ัน้ 

2. พนักงำน ไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็กำรกระท ำทีเ่ขำ้ข่ำยคอรร์ปัชนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั โดย
ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำ หรือบุคคลที่ก ำหนดให้ท ำหน้ำที่รบัผิดชอบ ทรำบและให้ควำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิต่ำงๆ หำกมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถำม ใหป้รกึษำกบัผูบ้งัคบับญัชำ หรอืบุคคลทีก่ ำหนดใหท้ ำหน้ำทีร่บัผดิชอบ
เกีย่วกบักำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณของบรษิทั ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทีก่ ำหนดไว ้

3. บรษิทั จะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนทีป่ฏเิสธหรอืแจง้เรื่องคอรร์ปัชนัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โดย
ใชม้ำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรรำยงำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนั ตำมทีบ่รษิทัก ำหนดไวใ้น
มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนั อกีทัง้ ไม่มกีำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทำงลบต่อ
พนักงำนที่ปฏเิสธกำรคอร์รปัชนัแม้ว่ำกำรกระท ำนัน้จะท ำให้บรษิัทสูญเสยีโอกำสทำงธุรกจิ ทัง้นี้  บรษิัทได้ก ำหนด
กระบวนกำรกำรปฏบิตัิงำนของแต่ละหน่วยงำน ก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบ มกีระบวนกำรติดตำม 
ตรวจสอบได ้

4. กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนทุกระดบั ทีก่ระท ำกำรคอรร์ปัชนั ถอืเป็นกำรกระท ำผดิจรรยำบรรณบรษิทั ซึง่
จะต้องไดร้บักำรพจิำรณำทำงวนิัยตำมระเบยีบทีบ่รษิทัก ำหนดไว ้นอกจำกนี้อำจจะไดร้บัโทษตำมกฎหมำย หำกกำร
กระท ำนัน้ผดิกฎหมำย 

5. มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั เป็นสว่นหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกจิและเป็นหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของ
คณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร ผูบ้งัคบับญัชำ พนักงำนทุกคนทุกระดบั ผูส้่งมอบ ผูร้บัจำ้งช่วงทีจ่ะมสี่วนในกำรแสดง
ควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัเิพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรดำ้นกำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชนับรรลุตำมนโยบำยทีก่ ำหนด 

6. บรษิทั พฒันำกำรต่อต้ำนทุจรติคอรร์ปัชนัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึหลกักำรปฏบิตัดิ้ำน
ศลีธรรม โดยจดัใหม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสุม่เสีย่งต่อกำรทุจรติคอรร์ปัชนั และน ำมำจดัท ำ
เป็นคู่มอืแนวทำงในกำรปฏบิตัแิก่ผูเ้กีย่วขอ้ง 

7. บรษิทั จดัใหม้คีวำมรูก้ำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนัแก่คณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนักงำนเพื่อ
ส่งเสรมิควำมซื่อสตัย์ สุจรติ และรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัิหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบ รวมถึงสื่อให้เหน็ควำมมุ่งมัน่ของ
บรษิทั 

8. บริษัท จัดให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย ำ บริษัท ตระหนักถึง
ควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ใหค้วำมรูแ้ละท ำควำมเขำ้ใจกบับุคคลอื่นทีต่อ้งปฏบิตัหิน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั หรอือำจ
เกดิผลกระทบต่อบรษิทั 

9. บรษิัท ส่งเสรมิให้มกีำรสื่อสำรที่หลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนักงำนและผู้ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งสำมำรถแจง้
เบำะแส หรอืขอ้อนัควรสงสยั เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำผูแ้จง้เบำะแสไดร้บักำรคุม้ครอง โดยไม่ใหถู้กลงโทษ โยกยำ้ยทีไ่ม่เป็น
ธรรม หรอืกลัน่แกลง้ดว้ยประกำรใดๆ รวมถงึกำรแต่งตัง้บุคคลเพื่อตรวจสอบ ตดิตำมทุกเบำะแสทีม่กีำรแจง้เขำ้มำ  
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หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 
 คณะกรรมกำรบริษัท  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้มีระบบที่
สนับสนุนกำรต่อต้ำนทุจรติคอร์รปัชนัที่มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล ให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำฝ่ำยบรหิำร ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชนั และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรม
องคก์ร  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ  มหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในกำรใหค้วำมเหน็  และกำรสอบทำนระบบรำยงำน
ทำงกำรเงนิและบญัช ีระบบควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่ชื่อมโยงกบัควำมเสีย่ง
ที่อำจเกดิขึน้จำกกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกำรด ำเนินงำนของบรษิทัมคีวำมรดักุม เพยีงพอ เหมำะสม 
และมปีระสทิธภิำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนทีร่บัรองทัว่ไป รวมถงึรบัทรำบเรื่องรอ้งเรยีน แจง้เบำะแสกำรกระท ำทุจรติ
คอร์รปัชัน่ ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร ตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมที่ได้รบัแจ้งจำกคณะกรรมกำรสอบสวน และ
น ำเสนอเรื่องรอ้งเรยีนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัร่วมกนัพจิำรณำลงโทษหรอืแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง พจิำรณำกลัน่กรองนโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยรวม
ของบรษิทั ซึง่ครอบคลุมถงึควำมเสีย่งประเภทต่ำงๆ ทีส่ ำคญั เช่น ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ ควำมเสีย่งดำ้นกำรลงทุน 
ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจ ควำมเสี่ยงในกำรทุจริตคอร์รปัชนั เป็นต้น รวมทัง้ประเมิน ติดตำม ทบทวนควำม
เพยีงพอของนโยบำยและระบบบรหิำรควำมเสีย่ง รวมถงึควำมมปีระสทิธิผลของระบบและกำรปฏบิตัติำมนโยบำยที่
ก ำหนดเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตั ิ 
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 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร คณะผูบ้ริหำร มหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในกำรก ำหนดใหม้รีะบบและมำตรกำร
ต่ำงๆ เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้มกีำรน ำมำตรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนัไปปฏบิตั ิมกีำรสื่อสำรไปยงัพนักงำนและ
ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยให้ทรำบถึงนโยบำยฯ และก ำกบัดูแล ติดตำมให้พนักงำนปฏบิตัิตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ  
คอร์รปัชนั รวมทัง้ ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  มหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในกำรตรวจสอบ สอบทำนกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง สอดคล้องตำมนโยบำย แนวปฏบิตัิ อ ำนำจอนุมตัิด ำเนินกำร ระเบยีบปฏบิตัิและกฎหมำย ขอ้ก ำหนดของ
บรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำมรีะบบควบคุมทีม่คีวำมเหมำะสมเพยีงพอต่อควำมเสีย่งดำ้นทุจรติคอรร์ปัชนัทีอ่ำจเกดิขึน้และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส 

 คณะท ำงำนบริหำรระดบักลำง มหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในกำรดูแลตดิตำมกำรน ำมำตรกำรต่อต้ำนกำร
ทุจรติคอรร์ปัชนัไปปฏบิตัใินแต่ละหน่วยงำน ทบทวนมำตรกำรด ำเนินงำนทีเ่กีย่วขอ้งและสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนให้มี
กำรปฏบิตังิำนตำมนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัเิพื่อป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนั รวมถงึ ร่วมประเมนิและ
ทบทวนควำมเสีย่งดำ้นทุจรติคอรร์ปัชนัของแต่ละหน่วยงำน เพื่อสรุปผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ในแต่ละกระบวนกำรอย่ำง
สม ่ำเสมอ และเสนอมำตรกำรป้องกนัแกไ้ขทีเ่หมำะสม เพื่อรำยงำนต่อคณะผูบ้รหิำร และร่วมจดัท ำแบบประเมนิตนเอง
เกีย่วกบัมำตรกำรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติส ำหรบัรบัประกำศนียบตัรกำรรบัรองกำรเป็นสมำชกิแนวร่วมต่อตำ้นคอรร์ปัชนั
ของภำคเอกชนไทย และทบทวนตำมก ำหนดเวลำ 
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 กำรด ำเนินกำรด้ำนต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชนั 

 เพื่อควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรด้ำนต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชนั บริษัทจึงได้ก ำหนดมำตรกำรและ
แนวทำงปฏบิตัขิ ึน้ส ำหรบับุคลำกรของบรษิทั ใหน้ ำไปปฏบิตังิำนและเกดิควำมเขำ้ใจในทศิทำงเดยีวกนั โดยตอ้งปฏบิตัิ
ดว้ยควำมระมดัระวงั เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีดงัต่อไปนี้ 
 

 

1. มำตรกำรป้องกนักำรทุจริตคอรร์ปัชนั 
 ปัจจยัส ำคญัทีส่ำมำรถช่วยบรษิัทป้องกนักำรเกดิกำรทุจรติคอรร์ปัชนัในองค์กรได้ เริม่ตัง้แต่กำรประเมนิ
ควำมเสีย่งดำ้นทุจรติคอร์รปัชนัที่เหมำะสมกบัรูปแบบธุรกจิ สภำพแวดลอ้มทีม่กีำรเปลีย่นแปลง ตลอดจนกำรจดัท ำ
นโยบำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนั กำรออกแบบแนวทำงปฏบิตังิำนตำมหลกักำรควบคุมภำยใน  
ทีด่ ีเหมำะสมกบัควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิ ถอืเป็นมำตรกำรป้องกนัเพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั อกีทัง้ กำร
สรำ้งจติส ำนึกและวฒันธรรมองคก์ร ส ำหรบักำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนัใหก้บับุคลำกรของบรษิทัจะสำมำรถช่วย
ป้องกนักำรเกดิกำรทุจรติคอรร์ปัชนัในองคก์รได ้ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ ำหนดเป็นมำตรกำรป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชนัดงันี้ 

1.1 กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
 กำรประเมนิควำมเสีย่งถอืเป็นรำกฐำนของมำตรกำรป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชนั ดงันัน้ กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนกังำนทุกคนของบรษิทั จะตอ้งท ำควำมเขำ้ใจถงึกระบวนกำรทำงธุรกจิของบรษิทั และประเมนิควำมเสีย่งทีอ่ำจ
เกดิจำกกำรทุจรติคอรร์ปัชนั เพื่อบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้
 บรษิทั ก ำหนดใหม้กีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นทุจรติคอรร์ปัชนั โดยเริม่ตัง้แต่กำรวำงแผนกำรประเมนิ
ควำมเสี่ยง ระบุวตัถุประสงค์ หน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนก ำหนดเกณฑ์ในกำร
ประเมนิควำมเสีย่งไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน อ้ำงองิ “คู่มือการบริหารความเสีย่งด้านการทุจริตและ
คอรร์ปัชนั”  ทัง้นี้ บรษิทัไดป้ระเมนิควำมเสีย่งทีท่ ำใหเ้กดิผลกระทบทัง้ในรูปแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ และ  
มกีำรพจิำรณำถงึปัจยัภำยใน ปัจจยัภำยนอก และโอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสีย่ง เพื่อใหค้รอบคลุมถงึควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิ
ขึน้กบับรษิทั พรอ้มทัง้ก ำหนดมำตรกำรเพื่อลดควำมเสีย่งหำกมำตรกำรควบคุมภำยในทีด่ ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบนัไม่
เพยีงพอ 
 ทัง้นี้ บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรประเมนิ ทบทวนควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอร์รปัชนัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อระบุ
ควำมเสีย่งทีอ่ำจเพิม่ขึน้หรอืกำรเปลีย่นแปลงของระดบัควำมเสีย่งทีม่อียูแ่ต่ละปี จำกปัจจยัต่ำงๆ เช่น กำรเปลีย่นแปลง
กระบวนกำรปฏบิตังิำน กำรใชร้ะบบสำรสนเทศใหม่ กำรเปลีย่นหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของบุคลำกรในองคก์ร หรอื
วธิกีำรกระท ำทุจรติแบบใหม่ๆ เป็นตน้ 

1.2 นโยบำย และแนวทำงปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกบักำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชนั 
 บุคลกำรของบรษิทั จะตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมระมดัระวงั โปร่งใส และเป็นไปตำมกฎหมำยก ำหนด เพื่อ
ควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเรื่องที่มคีวำมเสีย่งสูงต่อกำรเกิดกำรทุจรติคอร์รปัชนัในรูปแบบต่ำงๆ จงึก ำหนด
นโยบำยและแนวทำงปฏบิตัใินเรื่องต่ำงๆ ดงัต่อไปนี้ 
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1.2.1 นโยบำยกำรสนับสนุนทำงกำรเมือง  
 “บริษัท ก าหนดนโยบายการสนับสนุนทางการเมือง ถือเป็นจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ โดยใหเ้คารพต่อ
การปกครองในระบอบประชาธปิไตย ใหค้วามสาํคญัในความเป็นกลางทางการเมอืง และส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกระดบั
สามารถใช้สทิธทิางการเมอืงของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะการเป็นพลเมอืงดี  รวมถึง ไม่สนับสนุนทาง
การเงนิ ทรพัยส์นิ สทิธหิรือผลประโยชน์อืน่ใด เพือ่เป็นการช่วยเหลอืทางการเมอืงไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม แก่
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ ตลอดจนตัวแทนของนักการเมือง เพือ่ประโยชน์ต่อบริษัท  เว้นแต่เป็นการ
สนบัสนุน กระบวนการทางประชาธปิไตยทีก่ระทาํไดต้ามทีก่ฎหมายกาํหนด” 
 แนวทำงปฏิบติั 

 บริษัท ส่งเสริมให้บุคลำกรของบริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำย ยึดมัน่ในระบอบประชำธิปไตย และใช้สทิธิทำง
กำรเมอืงของตนตำมครรลองของกฏหมำยในฐำนะพลเมอืงด ีรวมทัง้ สำมำรถแสดงออก เขำ้ร่วม สนบัสนุน ใชส้ทิธิ
ทำงกำรเมอืงนอกเวลำท ำงำนของบรษิทัในกำรนัน้ 

 บรษิทั ไม่สนบัสนุนทำงกำรเงนิ ทรพัยส์นิ สทิธหิรอืผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นกำรช่วยเหลอืทำงกำรเมอืงไมว่ำ่
โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม แก่นกักำรเมอืงหรอืพรรคกำรเมอืงใดๆ ตลอดจนตวัแทนของนกักำรเมอืง เพื่อประโยชน์
ต่อบรษิทัในกำรไดม้ำซึง่สญัญำหรอืกำรเอือ้ประโยชน์ทำงธุรกจิต่อบรษิทั เวน้แต่เป็นกำรสนบัสนุนกระบวนกำรทำง
ประชำธปิไตยทีก่ระท ำไดต้ำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 บรษิทั ไม่กระท ำกำรอนัใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเมอืง ไม่มสีว่นร่วมในกำรหำเสยีง กำรโฆษณำหรอืสนบัสนุนพรรค
กำรเมอืง นักกำรเมอืง หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งทำงกำรเมอืง ในพื้นที่ของบรษิัท เพื่อเป็นที่พกั ที่รบัรอง ที่ประชุม 
หรอืทีชุ่มนุม รวมทัง้ไม่ใชท้รพัยำกรและทรพัยส์นิของบรษิทัในกำรนัน้ 

 บุคลำกรของบรษิัทไม่แสดงออกด้วยวธิใีดๆ ที่ท ำให้ผู้อื่นเขำ้ใจว่ำบรษิัทมคีวำมเกี่ยวขอ้ง ฝักใฝ่ หรอืให้กำร
สนบัสนุนกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมอืง ไม่แต่งกำยดว้ยเครื่องแบบพนกังำนหรอืใชส้ญัลกัษณ์ใดทีท่ ำใหผู้อ้ื่นเขำ้ใจได้
ว่ำเป็นพนักงำนบรษิทัในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรมทำงกำรเมอืง รวมถงึกำรใชต้ ำแหน่งหน้ำที ่หรอืชื่อ หรอืตรำบรษิัท 
ชกัจูงผูอ้ื่น หรอืสัง่กำร โน้มน้ำว ดว้ยวธิกีำรใดๆ ใหพ้นักงำนหรอืผูใ้ต้บงัคบับญัชำ เขำ้ร่วมกจิกรรมทำงกำรเมอืง
ทุกประเภท หรือให้กำรสนับสนุนทำงกำรเมอืงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงท ำให้เกิดควำม
ขดัแยง้ภำยในองคก์ร ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยและเสยีชื่อเสยีงกบับรษิทั ในทุกกรณี 

1.2.2 นโยบำยกำรป้องกนักำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
“บรษิทั กาํหนดนโยบาการป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ถอืเป็นจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ ไม่ให้

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานบรษิทั แสวงหาผลประโยชน์สว่น
ตน ห้ามมใิห้กรรมการประกอบธุรกจิทีเ่ป็นการแข่งขนักบับรษิัท หลกีเลีย่งการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเองทีอ่าจ
ก่อให้เกดิความขด้แยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั หรอืในกรณีจําเป็นต้องทํารายการลกัษณะดงักล่าว คณะกรรมการ
บรษิทั ดแูลใหก้ารทาํรายการนัน้มคีวามโปร่งใส เทีย่งธรรม เสมอเหมอืนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก ทัง้นี้  หา้มมใิห้
กรรมการ หรอืพนกังานทีม่สีว่นไดเ้สยีในรายการนัน้มสีว่นในการพจิารณาอนุมตั”ิ 

ในกรณีที่เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันภำยใต้ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรบรษิัทก ำกบัดูแลให้มกีำรปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และกำรเปิดเผย
ขอ้มลูรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนอย่ำงเคร่งครดั 

 

คณะกรรมกำรบรษิัท ได้ก ำหนดนโยบำยและกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ อ้ำงองิเอกสำร “แนวทางปฏิบติัเรือ่ง
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์” ดงันี้ 

 
 



บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 
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1. มโีครงสร้ำงกำรถือหุ้นที่ชดัเจน โปร่งใส ไม่มกีำรถือหุ้นไขว้กบัผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จงึไม่ท ำให้เกดิควำม 
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ใน
รำยงำนประจ ำปีอย่ำงชดัเจน รวมถึงกำรเปิดเผยกำรถอืหลกัทรพัย์ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมของคณะกรรมกำรบรษิทั 
และผูบ้รหิำร อย่ำงครบถว้น 

2. มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร 
ผู้บรหิำรระดบัสูง/ฝ่ำยจดักำร และผู้ถือหุ้น จงึท ำใหป้รำศจำกกำรก้ำวก่ำยหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ ในกรณีที่กรรมกำร
บรษิทั หรอืผูบ้รหิำรคนใดคนหนึ่งมสีว่นไดเ้สยีกบัผลประโยชน์ในเรื่องทีก่ ำลงัพจิำรณำ ผูม้สีว่นไดเ้สยีนัน้กจ็ะไม่เขำ้ร่วม
ประชุม หรอืงดออกเสยีง เพื่อให้กำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำร เป็นไปอย่ำงยุตธิรรมเพื่อประโยชน์
ของผูถ้อืหุน้อย่ำงแทจ้รงิ 

3. มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลและกำรใช้ข้อมูลภำยในไว้ในอ ำนำจด ำเนินกำร และข้อบังคบั
พนักงำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยมีบทก ำหนดโทษชดัเจน กรณีที่ผู้บริหำรหรือพนักงำนน ำขอ้มูลภำยในไป
เปิดเผยต่อสำธำรณะ หรอืน ำไปใชป้ระโยชน์สว่นตน 

4. มกีำรก ำหนดแนวปฏบิตัเิพิม่เตมิส ำหรบักำรหำ้มพนักงำนใชท้รพัยส์นิของบรษิทั หรอืใชเ้วลำท ำงำนใน
กำรคน้หำขอ้มลู ตดิต่อ หรอืซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ย่ำงเป็นประจ ำ เพื่อประโยชน์ส ำหรบัตนเองหรอืบุคคลอื่นโดยไม่มเีหตุ
อนัควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 
 แนวทำงปฏิบติั 

 หลกีเลีย่งกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกบัตนเองทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั 
 หำกมคีวำมจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัอนัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั ใหก้ระท ำรำยกำรนัน้เสมอืน

กบัท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ทัง้นี้  ห้ำมมใิหก้รรมกำรหรอืพนักงำนของบรษิทัทีม่สี่วนได้เสยีในรำยกำรนัน้มี
สว่นในกำรพจิำรณำอนุมตั ิ

 ไม่หำผลประโยชน์ใสต่นและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยน ำสำรสนเทศภำยในทีย่งัไม่เปิดผยหรอืทีเ่ป็นควำมลบัไปใชห้รอื
น ำไปเปิดเผยกบับุคคลภำยนอก 

 ไม่ใช้เอกสำรหรือข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็นกรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทในกำรท ำธุรกิจที่แข่งขนัหรือ
เกีย่วเน่ืองกบับรษิทั 
 

1.2.3 นโยบำยกำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก 
“บรษิทั กาํหนดนโยบายการจ่ายค่าอาํนวยความสะดวก โดย กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบ

รษิทั ต้องไม่จ่ายค่าอํานวยความสะดวกใหก้บัเจา้หน้าทีข่องรฐัไม่ว่ากรณีใดๆ เนือ่งจากมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะกลายเป็น
การใหส้นิบน เพิม่ตน้ทุนทางธุรกจิ ทาํใหเ้สือ่มเสยีชือ่เสยีง และละเมดินโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัน้ี” 

แนวทำงปฏิบติั 
 หำ้มบุคลำกรของบรษิทั จ่ำยเงนิเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ่ำยเงนิทำงตรงหรอืทำงออ้ม และไม่

ว่ำกำรจ่ำยเงนินัน้จะเป็นกำรจ่ำยตำมประเพณีนิยมหรอืเป็นกำรจ่ำยผ่ำนบุคคลอื่น โดยเฉพำะกำรจ่ำยเงนิอ ำนวย
ควำมสะดวกใหแ้ก่เจำ้หน้ำทีข่องรฐั 

 หลกีเลีย่งหรอืปิดโอกำสทีจ่ะท ำใหต้อ้งตกอยู่ในสถำนกำรณ์กำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก 
 

1.2.4 นโยบำยกำรจ้ำงพนักงำนรฐั 
“บรษิทั กําหนดนโยบายการจา้งพนักงานรฐัเพือ่ดํารงตําแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของ

บรษิทั หรอืทีป่รกึษาของบรษิทั ตอ้งมกีระบวนการคดัเลอืก การอนุมตักิารจา้ง การกาํหนดค่าตอบแทน และกระบวนการ
ควบคุมเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าการจา้งพนักงานรฐัจะไม่ได้เป็นการตอบแทนการได้มาซึง่ประโยชน์ใดๆ การเอื้อประโยชน์ต่อ
บริษัท ทําลายภาพลกัษณ์ด้านความน่าเชือ่ถือ และความซือ่ตรงของการปฏิบตัิหน้าที ่ซึง่มีความเสีย่ง ต่อการทุจรติ     
คอรร์ปัชนั” 



บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 
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แนวทำงปฏิบติั 
 กำรคดัเลอืก กำรอนุมตักิำรจำ้ง และกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ในกำรจำ้งพนงัำนรฐัเพื่อด ำรงต ำแหน่งงำนในระดบั

ผู้จดักำรฝ่ำยลงไป ต้องได้รบักำรพจิำรณำเหตุผลควำมจ ำเป็นจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรก่อนด ำเนินกำรจ้ำง
พนกังำนรฐันัน้ๆ 

 กำรคดัเลอืก กำรอนุมตักิำรจำ้ง และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรจำ้งพนกังำนรฐั เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
และผูบ้รหิำรระดบัสงูขึน้ไป ต้องไดร้บักำรพจิำรณำเหตุผลควำมส ำคญัอย่ำงระมดัระวงัรอบคอบจำกคณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และเสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมกำรบรษิทั 

 บรษิทั จะไม่จำ้งพนักงำนภำครฐัหำกกำรจำ้งพนักงำนภำครฐันัน้มกีำรเอือ้ประโยชน์ต่อบรษิทัหรอืผลประโยชน์
ต่ำงตอบแทน 

1.2.5 นโยบายการบริจาคเพ่ือการกศุล 
“บรษิทั ก ำหนดนโยบำยกำรบรจิำคเพือ่กำรกุศลของบรษิทั ตอ้งพสิจูน์ไดว้่ำกำรบรจิำคไดใ้หก้ำรช่วยเหลอื 

สนบัสนุนชุมชน สงัคม โดยกำรบรจิำคเพือ่กำรกุศลจะตอ้งน ำไปใชใ้นสำธำรณกุศลตำมวตัถุประสงคอ์ย่ำงแทจ้รงิ ตอ้งมี
เอกสำรหลกัฐำนในกำร บรจิำคอย่ำงครบถว้น ไม่เป็นขอ้อำ้งในกำรรบัหรอืใหส้นิบน หรอืเป็นเสน้ทำงส ำหรบักำรทุจรติ
คอรร์ปัชนั” 

แนวทางปฏิบติั 
 การบรจิาคเพื่อการกุศลในนามบรษิทั ผูร้บัต้องเป็นมลูนิธ ิองคก์รสาธารณะ วดั โรงพยาบาล สถานศกึษา หรอื 

องคก์รทาํประโยชน์เพื่อสงัคม ทีม่ใีบรบัรองเชื่อถอืไดห้รอืตรวจสอบได ้การบรจิาคนัน้จะตอ้งพสิจูน์ไดว้่า มกีจิกรรม
ตามโครงการเพื่อการกุศลจริง เป็นการดําเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ และก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
สงัคมอย่างแทจ้รงิ 

 การบรจิาคเพื่อการกุศลขา้งตน้ จะต้องไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทน บุคคล หน่วยงาน หรอื 
กลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ยกเวน้การประกาศเกยีรตคิุณตามธรรมเนียมธุรกจิทัว่ไป 

 บรษิทัมขี ัน้ตอนการตรวจสอบ การอนุมตัทิีช่ดัเจน โดยการขออนุมตัใินการสนบัสนุนโครงการ หรอืองคก์รต่างๆ 
นัน้ จะต้องทําเอกสารขออนุมตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุวตัถุประสงค์ องค์กรที่ต้องการบริจาค จํานวนเงินที่
บรจิาค และวธิกีารจ่ายเงนิใหช้ดัเจน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้รหิารตามอาํนาจอนุมตั ิ

 การบรจิาคเพื่อการกุศล จะตอ้งมใีบเสรจ็รบัเงนิ หรอืเอกสารหลกัฐานอื่นทีช่ดัเจน และสอดคลอ้งกบัระเบยีบของ
บรษิทัเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบรจิาคเพื่อการกุศลไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรบัการทุจรติคอรร์ปัชนั ดงันี้ 

- เขยีนบนัทกึขอ้ความขออนุมตั ิโดยระบุรายละเอยีดของกจิกรรมทีจ่ะใหก้ารบรจิาค วตัถุประสงค ์จํานวนเงนิ    
ผูข้ออนุมตัคิวรศกึษาเพื่อใหแ้น่ใจว่ากจิกรรมทีจ่ะขออนุมตัมิอียู่จรงิ และมวีตัถุประสงคใ์นการช่วยเหลอืสงัคม
อย่างแทจ้รงิ ควรเป็นองคก์รหรอืมลูนิธ ิทีส่ามารถตรวจสอบได ้

-  การขออนุมตัติ้องไดร้บัการพจิารณาและอนุมตัิ จากผูม้อีํานาจอนุมตัติามวงเงนิและอํานาจอนุมตัทิีร่ะบุไวใ้น 
ตารางอาํนาจการอนุมตัขิองบรษิทั  

- ผูข้ออนุมตัริวบรวมเอกสารหลกัฐานต่างๆ จากการบรจิาคเพื่อการกุศล ไดแ้ก่ หนังสอืขอบคุณ ใบอนุโมทนา
บตัร ใบเสรจ็รบัเงนิ เป็นตน้ นําไปแสดงแกฝ่่ายการเงนิและบญัชเีพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานสาํหรบัการตรวจสอบ 

- กรณีทีม่กีารใหก้ารสนับสนุนในกจิกรรม องคก์ร หรอืหน่วยงานของรฐั หา้มสนับสนุนกจิกรรมทางการเมอืง 
ในนามของบรษิทั บรษิทัไม่มนีโยบายสนบัสนุนช่วยเหลอืกจิกรรมของพรรคการเมอืงหรอืนกัการเมอืงใด 

 1.2.6 นโยบำยกำรให้เงินสนับสนุน 
 “บริษัท กําหนดนโยบายการให้เงนิสนับสนุนต้องพสิูจน์ได้ว่าสนับสนุนให้กิจกรรมของโครงการประสบ
ผลสาํเรจ็ เพือ่โฆษณาประชาสมัพนัธธ์ุรกจิ ตราสนิคา้ของบรษิทั หรอืเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการดําเนินงานดว้ย



บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 
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ความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างแทจ้รงิ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ไดถู้กนําไปใชเ้พือ่เป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 
โดยกาํหนดขัน้ตอนอาํนาจอนุมตัอิย่างรดักุม สามารถสอบทานและตดิตามเอกสารหลกัฐานต่างๆได้”  

แนวทำงปฏิบติั 
 เงินสนับสนุนนัน้ต้องพิสูจน์ได้ว่ำผู้ขอเงินสนับสนุนได้ท ำกิจกรรมตำมโครงกำรดงักล่ำวจริง และเป็นกำร 

ด ำเนินกำรเพื่อสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเรจ็ เพื่อโฆษณำประชำสมัพนัธธ์ุรกจิ ตรำสนิคำ้
ของบรษิทั หรอืเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินงำนดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่ำงแทจ้รงิ และไม่มสีว่น
เกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนใหก้บั กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนบุคคลใด หรอืหน่วยงำนใด ซึง่ไม่ไดเ้ป็น
ขอ้อำ้งส ำหรบักำรทุจรติ 

 ห้ำมให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ต่ำงประเทศ หรอืเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ เพื่อจูงใจให้กระท ำกำร ไม่กระท ำกำร หรอืประวงิกำร 
กระท ำอนัมชิอบดว้ยหน้ำทีโ่ดยใหป้ฏบิตัติำมมำตรกำรควบคุมภำยในนี้อย่ำงเคร่งครดั เพื่อป้องกนัมใิห ้พนักงำน 
ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบับรษิทั กระท ำไปเพื่อประโยชน์ทีข่ดัต่อกฎหมำย 

 มเีอกสำร หลกัฐำนในกำรขออนุมตั ิโดยให้เขยีนบนัทกึขอ้ควำมขออนุมตั ิทีร่ะบุรำยละเอยีดของโครงกำร ชื่อ
หน่วยงำน ผู้รบัเงนิสนับสนุน และวตัถุประสงค์ของกำรสนับสนุน หลกัฐำนกำรมตีวัตนของผูข้อรบักำรสนับสนุน 
ภำพถ่ำยกจิกรรมประชำสมัพนัธธ์ุรกจิ ตรำสนิค้ำ (ถ้ำม)ี พร้อมแนบเอกสำรประกอบทัง้หมดจำกองคก์รทีข่อเงนิ
สนบัสนุนจำกบรษิทั ในกำรเสนอขออนุมตัปิระกอบ 

 กรณีกำรให้เงนิสนับสนุนเป็นส่วนลดทำงกำรค้ำ มเีอกสำร หลกัฐำนในกำรขออนุมตั ิโดยส่งใหฝ่้ำยบญัชแีละ 
กำรเงินออกเป็นใบลดหนี้  หรือเช็คในนำมชื่อลูกค้ำเท่ำนัน้ ทัง้นี้  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย 
ประชำสมัพนัธ์ธุรกจิ ตรำสนิค้ำ ร่วมกบัลูกค้ำของบรษิัท เช่น สนับสนุนกำรจดังำนของร้ำนค้ำตวัแทนจ ำหน่ำย 
สนบัสนุนโฆษณำส ำหรบัลกูคำ้ เป็นตน้ 

 กรณีเป็นกำรสนับสนุนกำรจดัทศันศกึษำในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อใหลู้กคำ้มมีุมมองกำรด ำเนินธุรกจิใน 
ต่ำงแดน แลว้น ำมำปรบัปรุงกำรด ำเนินธุรกจิของลกูคำ้ ตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำมโปร่งใสตำมเงื่อนไขเป้ำหมำย กำร
ขำยของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว และเสนอให้กับลูกค้ำในชื่อนิติบุคคลหรือเจ้ำของกิจกำรของลูกค้ำเป็น          
ผูค้ดัเลอืกบุคคลร่วมเดนิทำง  

 กำรใหเ้ป็นส่วนลด (Rebate) จะต้องมอบใหลู้กคำ้ในชื่อนิตบิุคคลหรอืร้ำนคำ้ทีท่ ำกำรซือ้ขำยกบับรษิทัเท่ำนัน้ 
เป็นไปตำมขอ้ตกลง เป้ำหมำยกำรขำยทีไ่ดร้บัอนุมตัิ และไดแ้จง้ใหลู้กคำ้ทรำบไว้ล่วงหน้ำแล้ว โดยกำรออกเป็น  
ใบลดหนี้น ำมำช ำระค่ำสนิคำ้ในครัง้ต่อไป 

 กำรให้เงนิสนับสนุนหรอืส่วนลด ในนำมลูกค้ำตวัแทนจ ำหน่ำยซึ่งน ำสนิค้ำของบรษิัทไปจ ำหน่ำยต่อ ถือเป็น 
กำรส่งเสรมิกำรขำยทีต่้องหกัภำษี ณ ทีจ่่ำยตำมประมวลรษัฎำกร (ส่งเสรมิกำรขำยหกัภำษี ณ ทีจ่่ำย 3% ชงิโชค 
หกัภำษ ีณ ทีจ่่ำย 5%) 

 ใหเ้สนอผูม้อี ำนำจอนุมตัพิจิำรณำอนุมตัติำมระเบยีบปฏบิตัิและอ ำนำจในกำรอนุมตัขิองบรษิทั ฉบบัทีบ่งัคบัใช ้
ณ ขณะนัน้ 

 1.2.7 นโยบำยกำรให้หรือรบัของขวญั กำรเล้ียงรบัรอง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 
“บรษิทั กําหนดนโยบายการใหห้รอืรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง และค่าใชจ้ายอืน่ๆ  โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร 

พนักงาน และลูกจ้างของบรษิัท ต้องไม่เรยีกร้อง รบั หรอืให้ของขวญั การเลี้ยงรบัรอง การบรกิารต้อนรบั หรอืสทิธิ
ประโยชน์ในรปูแบบใดๆ เพือ่จงูใจในการตดัสนิใจ หรอืมผีลใหล้ะเลยในการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืในลกัษณะทีแ่สดงใหเ้หน็
ว่าเป็นการรบัหรอืใหส้นิบน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ต่อบุคคล เจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานของ
เอกชน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นการสรา้งไมตรจีติหรอืความสมัพนัธท์ีอ่ยู่ในวสิยัทีก่ระทาํได ้ไม่บ่อยครัง้ เหมาะสม
กบัโอกาส โดยมีราคาหรือมูลค่าทีเ่หมาะสม และเป็นไปตามธรรมเนียมประเพณี ไม่ขดัต่อข้อบงัคบั จรรยาบรรณ 
กฎระเบยีบของบรษิทั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง” 



บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 
 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 4 วันท่ี 25 มิถนุายน 2564  

 

13 

เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำกำรใหห้รอืรบัของขวญั กำรเลีย้งรบัรอง และค่ำใชจ้ำยอื่นๆ เป็นไปอย่ำงโปร่งใส โดยไม่ได้
เป็นไปเพื่อคำดหวงัผลประโยชน์หรอืสิง่อื่นใดเป็นกำรตอบแทนทีอ่ำจพจิำรณำได้ว่ำเป็นกำรคอร์รปัชนั และเพื่อเป็น
มำตรฐำนแบบอย่ำงเดยีวกนั บรษิทัจงึก ำหนดแนวทำงปฏบิตัเิพื่อยดึปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดัดงันี้ 

แนวทำงปฏิบติั 
กำรให้ของขวญั หรอืประโยชน์อ่ืนใด 

 กำรใหข้องขวญั กบัคู่คำ้ หรอืหน่วยงำนอื่นๆทีเ่ขำ้ไปเกีย่วขอ้ง มวีตัถุประสงคใ์นกำรใหเ้พื่อรกัษำควำมสมัพนัธ์ 
ทีด่แีละเป็นไปตำมประเพณีนิยม ไม่บ่อยครัง้จนเกนิไป โดยไม่หวงัทีจ่ะไดร้บักำรบรกิำร สิง่ตอบแทน สทิธพิเิศษที่
ไม่ถูกตอ้งตำมหลกัจรรยำบรรณธุรกจิ 

 ไม่ให้ของขวญั ของที่ระลึก ทรพัย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดแก่คู่สมรสบุตร หรือผู้เกี่ยวขอ้งของเจ้ำหน้ำที่รฐั 
ลกูคำ้ คู่คำ้ และบุคคลทีต่ดิต่อดว้ย เน่ืองจำกโดยพฤตกิำรณ์ กำรรบัแทน 

 กำรใหข้องขวญั กบัคู่คำ้ หรอื หน่วยงำนอื่นๆทีเ่ขำ้ไปเกีย่วขอ้ง ควรใหเ้ป็นมำตรฐำนเดยีวกนัเพื่อไม่ใหเ้กดิเป็น
กำรเลอืกปฏบิตั ิอำจเป็นของขวญัทีช่่วยส่งเสรมิภำพลกัษณ์บรษิทั เช่น ปำกกำ ปฏทินิ สมุดไดอำรี ่เป็นต้น ควรมี
มูลค่ำไม่เกนิ 3,000 บำท (ตำมประกำศ ของคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำต ิ(ป.ป.ช.) 
เรื่อง หลกัเกณฑก์ำรรบัทรพัยส์นิโดยธรรมจรรยำของเจำ้หน้ำทีข่องรฐั พ.ศ.2543) 

 หำกของขวญัมมีลูค่ำเกนิกว่ำ 3,000 บำท ต้องไดร้บักำรพจิำรณำจำกผูบ้รหิำรสงูสุด ต้องท ำบนัทกึขอ้ควำมขอ
อนุมตัิอย่ำงชดัเจนโดยระบุรำยละเอยีดของขวญั ชื่อหน่วยงำนที่จะให ้ปรมิำณ รำคำ หรอืมูลค่ำของขวญั พร้อม
แนบเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ เช่น ใบเสนอรำคำ รปูของขวญั เป็นตน้ เสนอใหผู้ม้อี ำนำจอนุมตัพิจิำรณำอนุมตัิ
ตำมวงเงนิและอ ำนำจอนุมตัทิีร่ะบุไวใ้นตำรำงอ ำนำจกำรอนุมตัขิองบรษิทั  

 ผู้อนุมตัิควรมกีำรตรวจสอบกำรขออนุมตัิ โดยค ำนึงถึงวตัถุประสงค์ โอกำส และมูลค่ำที่เหมำะสม  ก่อนกำร
อนุมตั ิ

 ผู้ขออนุมตัิต้องแสดงหลกัฐำนกำรใหข้องขวญัต่อฝ่ำยกำรเงนิและบญัชโีดยน ำหลกัฐำน ได้แก่ ใบเสรจ็รบัเงนิ 
หนงัสอืขอบคุณ และหลกัฐำนประกอบอื่นๆ มำแสดงต่อเจำ้หน้ำทีเ่พื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำนส ำหรบักำรตรวจสอบ 

กำรเลี้ยงรบัรองทำงธรุกิจ 
ค่ำรบัรองหรอืค่ำบรกิำรตอ้นรบัต่ำงๆ ตอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยอนัเกีย่วเน่ืองโดยตรงกบักำรรบัรองหรอืกำรตอ้นรบั

ที่อ ำนวยประโยชน์แก่กจิกำร เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง ค่ำที่พกั ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำดูมหรสพ ค่ำใช้จ่ำย
เกีย่วกบักฬีำ กำรจดักจิกรรมสนัทนำกำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัทิำงธุรกจิ หรอืเป็นจำรตีกำรคำ้ รวมถงึกำรให้
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจทำงธุรกจิค้ำ สำมำรถกระท ำได้แต่ต้องเป็นกำรใชจ้่ำยอย่ำงสมเหตุสมผล ไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
ตดัสนิใจในกำรปฏบิตังิำน หรอืละเลยหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบทีพ่งึปฏบิตั ิหรอืก่อใหเ้กดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

แนวทำงปฏิบติั 
 ห้ำมุคลำกรของบริษัท จดัเลี้ยงรบัรองหรือเข้ำร่วมในกำรเลี้ยงรบัรองในระหว่ำงกำรเสนอซื่อขำยสนิค้ำใน

ปัจจุบนัหรอือำจมขีึน้ในอนำคต หรอือยู่ระหว่ำงกำรจดัประกวดรำคำ หรอืประมูล หรอืมโีอกำสในกำรเขำ้ท ำธุรกจิ
กบัองคก์รของผูร้บั 

 ผู้ขออนุมัติกำรเลี้ยงรับรองทำงธุรกิจ ต้องท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัติอย่ำงชัดเจนโดยระบุรำยละเอียด 
วตัถุประสงค ์สถำนที ่หน่วยงำนทีจ่ะใหก้ำรเลีย้งรบัรองพรอ้มแนบเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ เช่น ใบเสนอรำคำ 
เป็นตน้ เสนอใหผู้ม้อี ำนำจอนุมตัพิจิำรณำอนุมตัติำมวงเงนิและอ ำนำจอนุมตัทิีร่ะบไุวใ้นตำรำงอ ำนำจกำรอนุมตัขิอง
บริษัท และต้องแสดงหลกัฐำนกำรเลี้ยงรบัรองต่อฝ่ำยกำรเงินและบญัชี โดยน ำหลกัฐำนได้แก่ ใบเสร็จรบัเงิน 
หนงัสอืขอบคุณ และหลกัฐำนประกอบอื่นๆ มำแสดงต่อเจำ้หน้ำทีเ่พื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำนส ำหรบักำรตรวจสอบ 

 ผู้อนุมตัิกำรเลี้ยงรบัรองทำงธุรกจิ ควรมกีำรตรวจสอบกำรขออนุมตัิ โดยค ำนึงถึงวตัถุประสงค์ โอกำส และ
มลูค่ำทีเ่หมำะสม ก่อนกำรอนุมตั ิ
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กำรรบัของขวญั กำรเลี้ยงรบัรอง กำรบริกำรต้อนรบั หรอืประโยชน์อ่ืนใด 
บรษิทัมนีโยบำย งดรบั ของขวญั ของทีร่ะลกึ หรอืประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี จำกคู่คำ้หรอืหน่วยงำนอื่นๆ ทีเ่ขำ้ไป

เกีย่วขอ้ง หรอืตดิต่อประสำนงำนกนัในนำมของบรษิทั นอกจำกเป็นกำรรบัของขวญัในลกัษณะควำมสมัพนัธส์่วนตวั 
และไม่มผีลกระทบต่อกำรตดัสนิใจหรอืละเลยควำมรบัผดิชอบในหน้ำทีข่องตน บรษิทัมหีน้ำทีแ่จง้ใหบุ้คคลภำยนอก
ทรำบถงึนโยบำยงดรบัของขวญัดงักล่ำว และใหบุ้คลำกรของบรษิทัปฏบิตัติำมแนวทำงปฏบิตัดิงันี้  

แนวทำงปฏิบติั 
 หำ้มมใิหบุ้คลำกรของบรษิทั ครอบครวั เพื่อน และ/หรอืคนรูจ้กั เรยีกรอ้งหรอืรบัรบัของขวญั กำรรบัรอง กำร

บรกิำรตอ้นรบั หรอืประโยชน์อื่นใดจำกผูร้บัเหมำช่วง ลกูคำ้ ลกูคำ้ช่วง ผูค้ำ้/ผูข้ำย ผูร้่วมทุน หรอืผู้มสีว่นไดเ้สยีทุก
ฝ่ำยของบรษิทั ไม่ว่ำกรณีใดเป็นกำรส่วนตวัหรอืกล่มบุคคล ซึง่อำจมผีลต่อกำรตดัสนิใจในกำรปฏบิตังิำนอย่ำงไม่
เป็นธรรม หรอือำจเป็นผลประโยชน์ทีข่ดักนัได ้เวน้แต่ไดร้บัตำมเหตุ โดยกำรรบัของขวญัดงักล่ำวต้องไม่ใช่สิง่ขดั
ต่อจรรยำบรรณและไม่ผดิกฎหมำย 

 กำรรบัของขวญั กำรเลีย้งรบัรอง กำรบรกิำรต้อนรบั หรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อกำรสรำ้งสมัพนัธท์ีด่หีรอืในกรณี
ใดทีเ่หน็ว่ำไดร้บัมำโดยสจุรติ ไม่ผดิกฏหมำย ให้ด ำเนินกำรดงันี้ 

- หำ้มรบัของขวญัทีเ่ป็นเงนิสด หรอื เทยีบเท่ำเงนิสด เชค็ พนัธบตัร หุน้ และอสงัหำรมิทรพัย ์
- กรณีที่เป็นของบรโิภคซึ่งมมีูลค่ำโดยประมำณ ไม่เกนิ 1,000 บำท ให้เป็นดุลยพนิิจของผู้บงัคบับญัชำของ
แผนกที่ได้รับของขวัญในกำรบริหำรจัดกำร หำกสูงกว่ำนี้ ให้รำยงำน สรุปกำรรับของขวัญโดยให้
ผูบ้งัคบับญัชำลงนำม และแจง้ต่อส ำนกับรหิำรและพฒันำองคก์ร (เลขำนุกำรบรษิทั)   

- กรณีทีเ่ป็นปฏทินิ ไดอำรี ่ทีใ่ชเ้ป็นสือ่ประชำสมัพนัธข์องบรษิทั สำมำรถรบัเป็นของขวญัสว่นตวัได้ 
- กรณีเป็นกำรรบัของขวญั ของทีร่ะลกึ ในนำมองคก์รต่อองคก์ร เช่น กำรลงนำม สญัญำทำงธุรกจิ ของขวญั
ดงักล่ำวถอืเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัใหน้ ำไปไว้ที่ส่วนกลำง คอื ส ำนักบรหิำรและพฒันำองค์กร (เลขำนุกำร
บรษิทั) เพื่อควบคุมกำรเบกิ-จ่ำยของขวญัไว ้ใชใ้นโอกำสต่อไป 

- ส ำนักบรหิำรและพฒันำองค์กร (เลขำนุกำรบรษิัท) รวบรวมและสรุปรำยงำนให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ทรำบเพื่อน ำไปด ำเนินกำรอนัเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือกำรกุศล เช่น  น ำไปบริจำค มอบเป็นรำงวลั
พนกังำน เป็นตน้ 

 
1.3 กำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชนั 

1.3.1 แนวทำงกำรปฏิบติักบับริษทัหรือบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องทำงธรุกิจ 
 บรษิัทจะต้องแจ้งและสนับสนุนใหบ้รษิทัย่อย บรษิัทร่วม และบรษิัทอื่นที่บรษิัทมอี ำนำจควบคุม น ำแนวทำง

ปฏบิตัเิพื่อกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัไปปฏบิตั ิ
 บรษิทัจะจดัใหม้กีำรจดัซือ้สนิคำ้และบรกิำรดว้ยควำมเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้จะด ำเนินกำรประเมนิเพื่อ

คดัเลอืกผูข้ำย ผูใ้หบ้รกิำร รวมถงึผูร้บัเหมำตำมระเบยีบกำรจดัซื้อ จดัจำ้ง อย่ำงเคร่งครดั ทัง้นี้  บรษิทัจะแจง้ให้
ผูข้ำย ผูใ้หบ้รกิำร รวมถงึผูร้บัเหมำ รบัทรำบนโยบำยและมำตรกำรเพื่อต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนันี้ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิกำรจดัซือ้และว่ำจำ้งหำกพบว่ำผูข้ำย ผูใ้หบ้รกิำร รวมถงึผูร้บัเหมำ กระท ำกำร
ทุจรติคอรร์ปัชนัหรอืใหส้นิบน 

 บรษิทัจดัใหม้กีระบวนกำรตรวจสอบระบบและขัน้ตอนกำรปฏบิตัิดำ้นงำนขำยและกำรตลำด รวมทัง้งำนจดัซือ้
จดัหำพสัดุและท ำสญัญำอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรประเมนิควำมเสี่ยงต่อกำรเกดิทุจริตคอร์รปัชนัและบรหิำร
จดักำรใหม้วีธิกีำรแกไ้ขทีเ่หมำะสม 
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1.3.2 กำรสอบทำนประวติัของบคุลำกรและผูมี้ส่วนได้เสียทำงธรุกิจ 
 กำรสอบทำนประวตับิุคลำกรและคู่คำ้ทำงธุรกจิถอืเป็นปัจจยัส ำคญัทีท่ ำใหก้ำรป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชนั 
มปีระสทิธภิำพ โดยบรษิัทมอบหมำยให้ฝ่ำยทรพัยกรมนุษยท์ ำหน้ำทีส่อบทำนประวตัขิองบุคลำกรก่อนกำรจำ้งงำน 
หรอืกำรเลื่อนต ำแหน่ง และแผนกจดัซือ้หรอืผูท้ีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบในงำนจดัซือ้จดัจำ้ง จดัหำ ท ำหน้ำทีส่อบทำนประวตัิ
ของบุคคลอื่นทีจ่ะมธีุรกรรมทำงธุรกจิกบับรษิทัก่อนกำรเริม่สญัญำหรอืธุรกรรมระหว่ำงกนั ทัง้นี้ กำรสอบทำนสำมำรถ
ท ำไดต้ำมควำมเหมำะสมภำยใตก้ฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง และไดร้บักำรยนิยอมจำกบุคลำกรหรอืคู่คำ้ทำงธุรกจิ ดงัต่อไปนี้ 
 กำรสอบทำนประวติัของบุคลำกรก่อนกำรจ้ำงงำน เพื่อตรวจสอบคุณสมบตั ิประสบกำรณ์ของผูส้มคัร
งำนตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนขอ้มลูทีเ่กีย่วกบักำรทุจรติในอดตีของบุคคลทีส่มคัรงำนของบรษิทั 
 กำรสอบทำนประวติัของบุคลำกรก่อนจะมอบหมำยให้ด ำรงต ำแหน่งส ำคญัภำยในบริษัท เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบตั ิประสบกำรณ์ ควำมน่ำเชื่อถอืทำงกำรเงนิ บุคคลอำ้งองิ หรอืควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีอ่ำจ
เกดิขึน้จำกกำรด ำรงต ำแหน่งใหม่ 
 กำรสอบทำนประวติัของบุคคลอ่ืนท่ีจะมีธุรกรรมทำงธุรกิจกบับริษัท โดยเฉพำะผู้ขำย ผู้รบัเหมำ
และผู้ให้บริกำรแก่บริษัท เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือ สถำนะทำงกำรเงิน ชื่อเสยีงและคุณสมบตัิที่
เกีย่วขอ้งกบัสนิคำ้หรอืบรกิำร ตลอดจนสอบทำนขอ้มลูเกีย่วกบักำรทุจรติในอดตีของบุคคลอื่นทีจ่ะมธีุรกรรมทำงธุรกจิ
กบับรษิทัดงักล่ำว 
 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิัท ผู้บริหำรตำมค ำนิยำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน ต้องรำยงำนกำรมสี่วนได้เสยีตำมแบบที่ก ำหนดให้ส่งแก่เลขำนุกำรบรษิัทเป็นรำยไตรมำส และเมื่อมกีำร
เปลีย่นแปลง 

 1.3.3 กำรจดัซ้ือจดัจ้ำง 
 ในกำรจดัซือ้จดัจำ้งของบรษิทั ก ำหนดใหม้ขี ัน้ตอนในกำรพจิำรณำน ำเสนอใหผู้บ้งัคบับญัชำตำมสำยงำน
อนุมตัิและควรระบุวตัถุประสงคข์องกำรจดัซือ้/จดัจ้ำง ในกำรอนุมตัใิหเ้ป็นไปตำมอ ำนำจด ำเนินกำรของบรษิัท กำร
จดัซือ้/จดัจำ้งที่มมีูลค่ำสงูควรมกีำรเปรยีบเทยีบรำคำจำกผูข้ำย/ผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่นดว้ย และปฏบิตัดิว้ยควำมโปร่งใส
เป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย 
 บรษิทั ไม่มนีโยบำยเรยีกหรอืรบั เสนอหรอืให ้ผลประโยชน์ทำงกำรเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดแก่ผูข้ำยหรอื
ผูใ้หบ้รกิำร เพื่อทีจ่ะรบัทรพัยส์นิหรอืวสัดุอุปกรณ์ทีม่สีภำพหรอืคุณสมบตัไิม่ไดม้ำตรฐำนและไม่ตรงตำมใบสัง่ซือ้ หรอื
เพื่อที่จะรบักำรบรกิำรที่ไม่มคีุณภำพและไม่ตรงตำมขอ้ตกลง ในกรณีที่พบเหตุกำรณ์ดงักล่ำวให้แจง้ผู้บงัคบับญัชำ
ทรำบโดยทนัที และหำทำงแก้ไขร่วมกนั รวมทัง้พิจำรณำไม่รบัหรือชะลอกำรรบัดงักล่ำว หำกจะท ำให้เกิดควำม
เสยีหำยแก่บรษิทัหรอืคู่สญัญำ 

1.3.4 กำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย ์
บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิด้ำนกำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำ บริษัทมุ่ง

สง่เสรมิใหบุ้คลำกรด ำเนินธุรกจิอย่ำงซื่อสตัย ์โปร่งใส และปรำศจำกกำรคอรร์ปัชนัอนัสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ีดงันี้ 

 บรษิทัมกีระบวนกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรมนุษยต์ัง้แต่กำรสรรหำ กำรคดัเลอืกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง 
กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำน และกำรให้ผลตอบแทน โดยบริษัทจะไม่เรียกหรือรบั
ผลประโยชน์หรอืผลตอบแทนไม่ว่ำในรูปแบบใดๆจำกผูส้มคัรงำน ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรสมคัรงำน หรอืพนักงำน 
ทัง้นี้ พนักงำนทีต่กลงเขำ้ท ำงำนกบับรษิทั ต้องแสดงเจตนำยอมรบัและใหค้วำมร่วมมอืในกำรป้องกนัและต่อตำ้น
กำรคอรร์ปัชนั โดยลงนำมในขอ้ตกลงจรยิธรรมของบรษิทั  
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 กำรสรรหำบุคลำกรเขำ้มำท ำงำน บรษิทัจะวำงแผนดำ้นบุคลำกรใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกจิและกำรเตบิโตของ
องค์กร ส ำหรบัหน่วยงำนที่ต้องกำรบุคลำกรเพิ่ม บริษัทจะสรรหำบุคลำกรทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรโดย
พจิำรณำจำกคุณสมบตัิทีห่น่วยงำนต้องกำร นอกจำกนี้  ยงัมขี ัน้ตอนกำรตรวจสอบประวตัทิำงด้ำนอำชญำกรรม
ตลอดจนกำรท ำทุจรติคอรร์ปัชนัของบุคลำกรก่อนเขำ้มำด ำรงต ำแหน่ง  

 ดำ้นกำรประเมนิผลงำน บรษิทัมขี ัน้ตอนประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนทีม่คีวำมชดัเจนเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบุคลำกรของ
บรษิทั มทีกัษะกำรปฏบิตังิำนทีเ่พยีงพอและหมำะสม และในสว่นของควำมกำ้วหน้ำ กำรเลื่อนต ำแหน่งงำน บรษิทั
ไดก้ ำหนดเงื่อนไขและคุณสมบตัไิวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อใหเ้กดิควำมชดัเจนและโปร่งใส  

 ดำ้นกำรใหผ้ลตอบแทนและสวสัดกิำรจำกกำรท ำงำน บรษิทัก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัไิวอ้ย่ำงเป็นแบบ
แผนเพื่อใหพ้นกังำนเกดิควำมเขำ้ใจถงึสทิธแิละผลประโยชน์ทีต่นเองไดร้บัอย่ำงชดัเจน 

 บริษัทจัดให้มีกระบวนกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องแก่  คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน รวมถึงกำร
ปฐมนิเทศให้แก่ กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนใหม่เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจอย่ำงแทจ้รงิเกี่ยวกบันโยบำยและ
แนวทำงปฏบิตัเิพื่อป้องกนัและต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั ควำมคำดหวงัของบรษิทั และรบัรูถ้งึบทลงโทษ หำกไม่
ปฏบิตัติำมนโยบำยฯ 

 บรษิทัมกีระบวนกำรบรหิำรทรพัยำกรมนุษย ์ทีใ่หค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงำนทีป่ฏเิสธ หรอืแจง้เรื่อง
ทุจรติคอรร์ปัชนัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลลบต่อพนกังำน แมว้่ำกำรกระท ำนัน้
จะท ำให้บรษิัทสูญเสยีโอกำสทำงธุรกจิ โดยบรษิัทจดัให้มชี่องทำงกำรแจง้เบำะแสที่ เชื่อถือได้ และมกีลไกลกำร
คุ้มครองผู้รำยงำน เมื่อพนักงำนต้องกำรแจ้งขอ้มูลหรือเบำะแส และต้องกำรค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิตำม
มำตรกำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชนั 

1.3.5 กำรอบรมและกำรส่ือสำร 
กำรสื่อสำรและกำรจดัอบรมถือเป็นสิง่จ ำเป็นในมำตรกำรป้องกนักำรทุจรติคอร์รปัชนั เพื่อสร้ำงควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย แนวทำงปฏิบตัิ ระเบียบงำนต่ำงๆ  ที่
เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ บรษิัทจดัให้มกีำรสื่อสำรและเปิดเผยขอ้มูล นโยบำยและแนวทำงปฏบิตัเิพื่อป้องกนัและต่อต้ำนกำร
ทุจรติคอรร์ปัชนั ทัง้ภำยในและภำยนอก ได้แก่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน ผูถ้อืหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
กลุ่ม และตวัแทนทำงธุรกจิ ตลอดจนประชำชนทัว่ไป โดยเผยแพร่ในหลำกหลำยช่องทำง ดงันี้ กำรสือ่สำรและเปิดเผย
ขอ้มูลผ่ำนรำยงำนประจ ำปี (Annual Report)  เวป็ไซต์ของบรษิทั จดัใหม้กีำรส่งอเีมลแจง้ขอ้มูลข่ำวสำรกบัพนักงำน
ทุกคน จดัท ำวำรสำรเพื่อแจง้ข่ำวสำรทีเ่กีย่วขอ้ง กำรจดักจิกรรมรณรงคใ์หพ้นักงำนภำยในองคก์รมสี่วนร่วม จดักำร
ฝึกอบรมใหก้บับุคลำกรเป็นประจ ำทุกปี กำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ หรอืวธิกีำรอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม รวมถงึจดัให้
มกีำรส่งจดหมำยขอควำมร่วมมอืในกำรปฏบิตัิตำมจรรยำบรรณกำรด ำเนินธุรกจิและนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติและ  
คอร์รปัชนั ส่งให้แก่ลูกค้ำ และคู่ค้ำ เป็นประจ ำทุกปี มีกำรเพิ่มขอ้ควำมเกี่ยวกบักำรรณรงค์กำรต่อต้ำนกำรทุจรติ    
คอรร์ปัชนัทุกรปูแบบในเอกสำรใบเสนอรำคำ ใบขอซือ้ เป็นตน้  

1.3.6 กำรตรวจสอบและกำรควบคมุภำยใน  

 ระบบกำรควบคุมภำยใน ประกอบดว้ยกำรควบคุมทัว่ทัง้องค์กร เป็นกระบวนกำรปฏบิตังิำนทีถู่กก ำหนด
ร่วมกนัโดยคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร ตลอดจนบุคลำกรของบรษิทั เพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ
วธิกีำรหรอืกำรปฏบิตัิงำนตำมที่ก ำหนดไว้จะช่วยให้บรษิัทบรรลุวตัถุประสงค์ ดงันัน้ กำรควบคุมภำยในจงึถือเป็น
เครื่องมอืเบื้องต้นของบรษิัทในกำรป้องกนักำรทุจรติในกระบวนกำรปฏบิตัิงำนของทุกหน่วยงำน โดยบรษิัทมกีำร
จดัท ำขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนหรอืกระบวนกำรปฏบิตังิำนหลกัทีส่ ำคญัอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ค ำนึงถงึกำรแบ่งแยก
หน้ำทีอ่ย่ำงชดัเจนในกำรก ำหนดหน้ำทีข่องบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนตำมขัน้ตอนหรอืกระบวนกำรปฏบิตังิำน เพื่อให้
กำรปฏบิตังิำนมคีวำมโปร่งใส เป็นอสิระ และสำมำรถช่วยป้องกนัหรอืตรวจพบควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติได ้ นอกจำกนี้
ผูบ้รหิำรในแต่ละหน่วยงำนควรทบทวนขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนหรอืกระบวนกำรปฏบิตัิงำนเป็นประจ ำ หรอืเมื่อมกีำร
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เปลีย่นแปลงทีก่ระทบต่อกำรปฏบิตังิำนอย่ำงเป็นสำระส ำคญั เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนหรอืกระบวนกำร
ปฏบิตังิำนในปัจจุบนันัน้สอดคลอ้งกบัหลกักำรควบคุมภำยในทีด่ ี
 ทัง้นี้ บรษิัทก ำหนดใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในเป็นผู้ประเมนิควำมเพยีงพอ ควำมเหมำะสม ตลอดจนควำม   
มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลของระบบกำรควบคุมภำยในขององคก์ร พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะและแนวทำงแกไ้ขเพื่อ
ปรบัปรุง/พฒันำกำรควบคุมภำยในใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล สำมำรถป้องกนัและตรวจพบควำมเสีย่งทีอ่ำจ
เกิดขึ้น โดยเฉพำะควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชนั โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในต้องหำรือผลกำรตรวจสอบกับ
ผู้บริหำรหน่วยงำนที่รบักำรตรวจ เพื่อท ำควำมเข้ำใจและจดัหำแนวทำงปรบัปรุงและพฒันำกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสมและสำมำรถน ำไปปฏบิตัไิดจ้รงิ รวมทัง้รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุก
ไตรมำส ทัง้นี้  ผู้บริหำรแต่ละหน่วยงำนมีหน้ำที่ร ับผิดชอบในกำรน ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนำตำม
ขอ้เสนอแนะของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 อนึ่ง เมื่อบรษิัทเริม่ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชนั ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมหีน้ำที่
ประเมนิกำรออกแบบและควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในส ำหรบัมำตรกำรดงักล่ำว และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 1.3.7 กำรตรวจสอบทำงบญัชีและกำรจดัเกบ็รกัษำข้อมลู 
 บรษิัท มกีระบวนกำรตรวจสอบรำยกำรทำงบญัช ีและมกีำรอนุมตัอิย่ำงเหมำะสมก่อนบนัทกึรำยกำรเขำ้
ระบบบญัช ีโดยจะตรวจสอบตำมนโยบำยของบรษิทั กฎระเบยีบของทำงกำร กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง สญัญำหรอืขอ้ตกลง 
และตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชแีละนโยบำยกำรบญัชอีย่ำงเหมำะสม 
 ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนและค่ำใชจ้่ำยลงทุน ต้องมหีลกัฐำนประกอบอย่ำงถูกตอ้ง ครบถ้วน และต้องไดร้บักำร
อนุมตัติำมระดบัวงเงนิโดยผูม้อี ำนำจอนุมตัทิีก่ ำหนดในอ ำนำจอนุมตัดิ ำเนินกำรของบรษิทั 
 รำยงำนทำงกำรเงนิจะต้องจดัท ำอย่ำงถูกต้อง เป็นจรงิ เชื่อถือได้ และต้องเปิดเผยขอ้มูลที่มสีำระส ำคญั
อย่ำงถูกตอ้งครบถว้น รวมถงึขอ้มลูรำยกำรระหว่ำงกนั  
 บรษิทัมกีำรควบคุมกำรจดัเกบ็เอกสำรทำงบญัชอีย่ำงเพยีงพอและปลอดภยัเพื่อใชใ้นกำรตรวจสอบได้ทนัท ี
มกีำรควบคุมกำรเขำ้ถงึขอ้มลูทำงบญัช ีและมกีำรจดัเกบ็ไฟลข์อ้มลูส ำรอง (Back-up-file) อย่ำงปลอดภยั 

1.3.8 กำรติดตำมและทบทวน 
บรษิัท ก ำหนดใหม้กีำรติดตำมและทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัเิพื่อป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจรติ     

คอรร์ปัชนัอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยพจิำรณำถงึกฎหมำยขอ้บงัคบัใหม่ๆ กำรประเมนิควำมเสีย่ง ตลอดจนสถำนกำรณ์และ
สภำพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป และก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำถงึควำมเพยีงพอและประสทิธผิลของ
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชนั และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ฝ่ำยตรวจสอบจะตรวจสอบระบบกำรควบคุม
ภำยในและกระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ และรำยงำนประเดน็ทีต่รวจพบอย่ำงเร่งด่วนเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำระบบกำร
ควบคุมภำยในมปีระสทิธผิลในกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั ทัง้นี้ จะหำรอืผลกำรตรวจสอบร่วมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อ
หำแนวทำงกำรแกไ้ขทีเ่หมำะสม และจะรำยงำนใหผู้บ้รหิำรระดบัสงูและคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัทรำบต่อไป 

นอกจำกนี้บรษิทั ยงัจดัใหม้กีำรรำยงำนเรื่องกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนัต่อผูบ้รหิำร และคณะกรรมกำร
ไดร้บัทรำบและตดิตำมอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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 2. มำตรกำรตรวจพบกำรทจุริตคอรร์ปัชนั 

 มำตรกำรป้องกนักำรทุจริตที่ดีสำมำรถช่วยลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตได้ในระดบัหนึ่ง อย่ำงไรกต็ำม 
บรษิัทจ ำเป็นต้องจดัท ำมำตรกำรตรวจพบกำรทุจรติ เพื่อช่วยตรวจพบและรำยงำนกำรกระท ำที่อำจเป็นกำรทุจริต   
คอร์รปัชนัอย่ำงทนัท่วงท ีบรษิัทจงึได้ก ำหนดกลไกกำรแจง้เหตุหรอืเบำะแส และกำรรำยงำนกำรทุจรติเป็นกจิกรรม
หลกัทีส่ำมำรถช่วยใหบ้รษิทัตรวจพบกำรทจุรติคอรร์ปัชนั นอกจำกนี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมำตรกำรตรวจพบกำรทุจรติ  คอร์
รปัชนัมคีวำมเหมำะสม มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบรษิทัจะสอบทำนกำรควบคุมภำยใน
ของมำตรกำรดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยมมีำตรกำรดงันี้ 

 2.1 กลไกกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน 
 บรษิทั ไดก้ ำหนดใหม้ชี่องทำงทีน่่ำเชื่อถอืและเป็นอสิระ ส ำหรบักำรรอ้งเรยีน หรอืกำรแจง้เบำะแสจำกกำร
กระท ำผดิกฎหมำยจรรยำบรรณ หรอืละเมดินโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั หรอืพฤตกิรรมทีอ่ำจส่อถงึกำรทุจรติ
หรอืประพฤตมิชิอบของบุคคลในองคก์ร ซึง่รวมถงึพนกังำน ผูบ้รหิำร และผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยเปิดโอกำสใหทุ้กคนไม่ว่ำ
จะเป็นบุคลำกรของบรษิัทหรอืบุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเบำะแสได้ ดงันัน้ บุคลำกรของบรษิทัจงึมหีน้ำทีแ่จง้เหตุ 
หรอืเบำะแสของกำรทุจรติผ่ำนช่องทำงทีบ่รษิทัก ำหนดไว ้โดยบรษิทัจะลงโทษบุคลำกรของบรษิทัทีท่รำบหรอืมขีอ้มลู
ของเหตุกำรณ์ทีอ่ำจเป็นกำรทุจรติ แต่ไม่แจง้ใหบุ้คคลทีร่บัผดิชอบรบัทรำบ ซึ่งบรษิัทมมีำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เหตุ 
โดยมกีลไกในกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส ผูใ้หข้อ้มลู และใหค้วำมส ำคญักบักำรเกบ็ขอ้มลูขอ้รอ้งเรยีนเป็นควำมลบั เพื่อ
สรำ้งควำมมัน่ใจใหก้บัผูร้อ้งเรยีน อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจะลงโทษผูท้ีจ่งใจแจง้เหตุหรอืเบำะแสทีไ่ม่เป็นควำมจรงิ 
 

 กรณีมีข้อสงสยัเก่ียวกบักำรทุจริต คอรร์ปัชนั 
ในกรณีที่กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนมขีอ้สงสยัว่ำกำรกระท ำใดอำจเขำ้ลกัษณะเป็นกำรคอร์รปัชนั  

หรอืในกรณีทีม่คี ำถำมหรอืไม่แน่ใจ ควรปรกึษำผูบ้งัคบับญัชำโดยตรง หรอืสำมำรถสอบถำมไดท้ี ่       
 เลขำนุกำรบรษิทั   โทร. (662) 7910111 ต่อ 151      Email:  cs@pdgth.com  
 ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  โทร. (662) 7910111 ต่อ 115       Email:  ia@pdgth.com 

 หรอืแจง้เบำะแสและขอ้รอ้งเรยีนตำมช่องทำงกำรรอ้งเรยีนหรอืกำรแจง้เบำะแสทีบ่รษิทัก ำหนดไว้ 
 

 ช่องทำงแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน  
1. จดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์สง่ถงึ:  

คณะกรรมกำรบรษิทั  Email: board@pdgth.com 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  Email: ind_dir@pdgth.com 
เลขำนุกำรบรษิทั:   Email:    cs@pdgth.com  
หรอืสง่ผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซต:์  www.pdgth.com/ir_index.php 

2. จดหมำยจดัสง่ทำงไปรษณีย ์สง่ถงึ:   
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (ผ่ำน ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน) 
บรษิทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

  เลขที ่1/11 หมู่ 3 ถ.ล ำลกูกำ ต.ลำดสวำย อ.ล ำลกูกำ จ.ปทุมธำนี 12150 
  โทร. (662) 791 0111   
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 เง่ือนไขและกำรพิจำรณำเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 
 รำยละเอยีดของเบำะแส หรอืขอ้ร้องเรยีน ต้องเป็นควำมจรงิ มคีวำมชดัเจน หรอืพอทีจ่ะน ำสบืหำขอ้เทจ็จรงิ

เพื่อด ำเนินกำรต่อไปได ้
 ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจะถอืเป็นควำมลบั และไม่มกีำรเปิดเผยชื่อผูแ้จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีนต่อสำธำรณชน หำกไม่ได้

รบัควำมยนิยอม 
 ระยะเวลำตอบกลบัผูร้อ้งเรยีนไม่ควรเกนิ 3 วนัท ำกำรหลงัจำกไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 
 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเรื่องรอ้งเรยีน ขึน้อยู่กบัควำมซบัซอ้นของเรื่อง ควำมเพยีงพอของเอกสำรหลกัฐำน

ทีไ่ดร้บัจำกผูร้อ้งเรยีน รวมถงึเอกสำรหลกัฐำน และค ำชีแ้จงของผูถู้กรอ้งเรยีน แต่ไม่เกนิ 30 วนัท ำกำร 
ทัง้นี้ เงื่อนไขและขัน้ตอนกำรพจิำรณำเบำะแสและขอ้ร้องเรยีนมรีะบุอยู่ในคู่มอืกำรรบัขอ้ร้องเรยีนซึง่ได้มี

ประกำศต่อบุคลำกรของบรษิทัและบรษิทัย่อย อย่ำงไรกต็ำม ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมหีน้ำที ่ทบทวน ปรบัปรุงขัน้ตอน
กำรแจง้เหตุหรอืเบำะแสใหเ้ป็นปัจจุบนั ตลอดจนสื่อสำรขอ้มูลเกีย่วกบักำรแจง้เหตุหรอืเบำะแสใหบุ้คลำกรของบรษิทั
และบรษิทัย่อยทรำบ จดัใหม้กีำรฝึกอบรมแก่บุคลำกรผูท้ ำหน้ำทีร่บักำรแจง้เหตุหรอืเบำะแส ครอบคลุมถงึขัน้ตอนกำร
ปฏบิตังิำน กำรเกบ็รกัษำควำมลบั แนวปฏบิตัดิำ้นจรยิธรรม และนโยบำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กลไกกำรคุ้มครองผูแ้จ้งเบำะแส หรือผูร้้องเรียน  
 จดัท ำระบบฐำนขอ้มูลเกบ็ควำมลบัของผูแ้จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน ผูถู้กรอ้งเรยีน และผูถู้กละเมดิสทิธิ และ

ก ำหนดบทลงโทษ ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบขอ้มลูดงักล่ำวเมื่อขอ้มลูถูกเปิดเผย 
 กำรเขำ้ถงึระบบฐำนขอ้มลูสำมำรถกระท ำไดโ้ดย ประธำนกรรมกำร หรอืประธำนกรรมกำรตรวจสอบเท่ำนัน้ 
 บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลเท่ำที่จ ำเป็นโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำยของผู้แจ้งเบำะแส             

ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูถู้กละเมดิสทิธ ิแหล่งทีม่ำของขอ้มลูหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ถอืเป็นหน้ำทีข่องผูบ้งัคบับญัชำหรอืหวัหน้ำงำนของผูท้ีถู่กรอ้งเรยีนและผูถู้กละเมดิสทิธทิุกคน ในกำรใชดุ้ลย

พินิจสัง่กำรที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ถูกละเมิดสิทธิ พยำน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในกำรสืบสวน
สอบสวนมใิห้ต้องรบัภยนัตรำยและควำมเดอืดร้อน หรอืควำมไม่ชอบธรรมอนัเนื่องมำจำกขอ้ร้องเรยีนหรอืกำร
ละเมดิสทิธใิดๆ กำรเป็นพยำนหรอืกำรใหข้อ้มลู 

 บรษิทั จะไม่กระท ำกำรใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบำะแสและผูร้อ้งเรยีน หรอืผูถู้กละเมดิสทิธ ิไม่ว่ำจะโดยกำร
เปลีย่นแปลงต ำแหน่ง ลกัษณะงำน สถำนทีท่ ำงำน สัง่พกังำน ขม่ขู ่รบกวนกำรปฏบิตังิำน เลกิจำ้ง หรอืกระท ำกำร
อื่นใดทีม่ลีกัษณะกำรปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน หรอืผูถู้กละเมดิสทิธ ิหรอืผูใ้หค้วำม
ร่วมมอืในกำรตรวจสอบทุจรติ 

2.2 กำรรำยงำนกำรทุจริต  
เมื่อมกีำรแจง้เหตุหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรทุจรติคอรร์ปัชนั หน่วยงำนทีไ่ดร้บัแจง้เหตุหรอืเบำะแสจะน ำสง่

เรื่องต่อฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพื่อด ำเนินกำรพจิำรณำขอ้ร้องเรยีนเบื้องต้น ซึง่หำกมมีูลจะต้องแต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนหำข้อเท็จจริงและด ำเนินกำรตำมคู่มือบริหำรจดักำรข้อร้องเรียนต่อไป  ทัง้นี้  คณะกรรมกำรสอบสวน         
หำขอ้เทจ็จรงิตอ้งสรุปกรณีกำรทุจรติหรอืกำรกระท ำผดิกฎหมำย ตลอดจนขอ้ยุตใิหแ้กค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถงึ
ตอ้งรำยงำนทนัทใีนกรณีทีเ่ป็นเหตุเร่งด่วน หรอืมคีวำมรุนแรงและตอ้งไดร้บักำรแก้ไขอย่ำงทนัท่วงท ี
 ทัง้นี้ ขอ้มูลในรำยงำนงำนจะต้องถูกเกบ็เป็นควำมลบั โดยต้องรำยงำนตรงต่อผูม้อี ำนำจตำมทีไ่ดก้ ำหนดไว้
เท่ำนัน้ หำ้มมใิหแ้บ่งปันขอ้มลูไม่ว่ำในรปูแบบใดกต็ำมแก่หน่วยงำนหรอืบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 
 บรษิทัจดัใหม้กีำรรำยงำนส ำหรบัสรุปขอ้รอ้งเรยีนในองคก์ร โดยแบ่งตำมประเภทของขอ้รอ้งเรยีนส ำหรบัเรื่อง
กำรทุจรติคอรร์ปัชนั ก ำหนดใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในจดัท ำสรุปขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กดิขึน้ เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นรำยไตรมำส 
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 3. มำตรกำรตอบสนองกรณีเกิดกำรทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษิทัจดัท ำมำตรกำรตอบสนองต่อกำรทุจรติคอรร์ปัชนั เพื่อแกไ้ขผลกระทบ รวมทัง้หำวธิกีำรป้องกนัไม่ให้
กำรทุจรติคอรร์ปัชนั ประเภทเดยีวกนัเกดิขึน้อกี โดยมำตรกำรตอบสนองต่อกำรทุจรติประกอบดว้ย กำรสอบสวน กำร
ลงโทษ และมำตรกำรแกไ้ข และกำรเปิดเผยขอ้มลู โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

3.1 กำรสอบสวน 
 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะด ำเนินกำรพจิำรณำขอ้รอ้งเรยีนเบื้องต้น ซึง่หำกมมีูลจะต้องแต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนหำขอ้เทจ็จรงิ โดยใหม้ตีวัแทนจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และตวัแทนจำกสำยงำนทรพัยำกรมนุษย ์เขำ้ร่วม
เป็นกรรมำกำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิโดยใหด้ ำเนินกำรตำมคู่มอืบรหิำรจดักำรขอ้รอ้งเรยีน หำกมทีรพัยำกรไม่เพยีงพอ
หรอืเหน็สมควรใหจ้ดัหำผูเ้ชีย่วชำญมำด ำเนินกำรสอบสวนแทนบุคลำกรของหน่วยงำนบรษิทัอำจพจิำรณำใหว้่ำจ้ำง
บุคคลภำยนอกทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมได ้
 ในกระบวนกำรสอบสวนนัน้ คณะกรรมกำรสอบสวนหำขอ้เทจ็จรงิต้องด ำเนินงำนดว้ยควำมยุตธิรรมและไม่
เปิดเผยขอ้มลูแก่ผูท้ีไ่ม่มสีว่นเกีย่วขอ้ง รวมถงึรำยงำนควำมคบืหน้ำหรอืผลกำรสอบสวนใหแ้ก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริงพบอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรที่อำจส่งผลกระทบต่อบริษัท 
คณะกรรมกำรสอบสวนหำขอ้เทจ็จรงิต้องรำยงำนเรื่องดงักล่ำวแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อหำทำงแก้ไขอย่ำง
ทนัท่วงท ีนอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสอบสวนหำขอ้เทจ็จรงิต้องบนัทกึกำรสอบสวนในรำยงำนผลกำรตรวจสอบและ
จดัส่งเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งเชงิวตัถุและ/หรอือเิลก็ทรอนิกส ์ส่งใหฝ่้ำยทรพัยำกรมนุษยจ์ดัเกบ็ไวเ้ป็นเวลำอย่ำง
น้อย 10 ปี หรอืจนกว่ำสิน้อำยุควำมทำงกฎหมำย  

3.2 บทลงโทษและมำตรกำรแก้ไข 
บทลงโทษ 
บรษิทั จดัใหม้กีระบวนกำรในกำรลงโทษบคุลำกรไม่ว่ำจะเป็น กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนกังำน ทีไ่ม่ปฏบิตัิ

ตำมนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัเิพื่อป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนัไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม หำกมกีำรฝ่ำ
ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัขิำ้งตน้ รวมถงึผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงทีเ่พกิเฉยต่อกำรกระท ำผดิ หรอื
รบัทรำบว่ำมกีำรกระท ำผดิแต่ไม่ด ำเนินกำรจดักำรใหถู้กตอ้ง มบีทลงโทษ จนถงึขัน้ใหอ้อกจำกงำน และ/หรอืพน้จำก
ต ำแหน่ง นอกจำกนี้อำจได้รบัโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำนัน้ผดิกฎหมำย  กำรไม่ได้รบัรู้ถึงนโยบำยฉบบับนี้ 
และ/หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่สำมำรถใชเ้ป็นขอ้อำ้งในกำรไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยฉบบันี้ได้ 
   กรณีทีก่ำรสอบสวนเสรจ็สิน้และพบว่ำเกดิกำรทุจรติหรอืมกีำรกระท ำผดิกฏหมำย คณะกรรมกำรสอบสวน
หำขอ้เทจ็จรงิจะเสนอทำงเลอืกในกำรลงโทษทำงวนิัยตำมระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำนของบรษิทั ในรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบ รวมทัง้กำรด ำเนินคดทีำงแพ่ง และ/หรอือำญำ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้จิำรณำตดัสนิ ทัง้นี้ 
บรษิัทถือว่ำกำรทุจรติและ/หรอืกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำยเป็นเรื่องที่รุนแรง โดยบรษิัทจะด ำเนินคดทีัง้ทำงแพ่งและ
อำญำจนถงึทีส่ดุ 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งน ำขอ้มลูของผูใ้หเ้บำะแส ผูร้อ้งเรยีน และเอกสำรหลกัฐำน
ไปเปิดเผย ไม่เกบ็ไวเ้ป็นควำมลบั ผูน้ัน้จะไดร้บัโทษทำงวนิยั เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำทีท่ีก่ฎหมำยก ำหนด 

ในกรณีทีป่รำกฎขอ้เทจ็จรงิว่ำ ตวัแทน ตวักลำงทำงธุรกจิ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้/ใหบ้รกิำร หรอืผูร้บัเหมำใดๆ 
ของบรษิัท ที่ปฏบิตัิไม่สอดคล้องกบัแนวทำงตำมนโยบำยฉบบันี้ บรษิัท อำจพจิำรณำยุติกำรท ำธุรกรรมกบับุคคล
ดงักล่ำวไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 
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มำตรกำรแก้ไข 
 เมื่อสอบสวนเสรจ็สิ้น คณะกรรมกำรสอบสวนหำขอ้เท็จจรงิและผู้บริหำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งร่วม
พจิำรณำหำมตรกำรแกไ้ขจำกเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ เช่น กำรปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมินโยบำยของบรษิทั กำรปรบัปรุงหรอื
เพิม่เตมิระบบกำรควบคุมภำยใน กำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรปฏบิตัิงำน กำรฟ้องรอ้งด ำเนินคดทีำงแพ่งและ/หรอือำญำ 
กำรขยำยผลกำรสอบสวนเพื่อตรวจสอบกำรทุจรติในส่วนอื่นๆ ทีอ่ำจมคีวำมเกีย่วขอ้ง เป็นต้น โดยก ำหนดมำตรกำร
แกไ้ขในแต่ละกรณี จดัท ำแผนมำตรกำรแกไ้ข พรอ้มดว้ยกรอบระยะเวลำกำรปฏบิตังิำนเพื่อน ำเสนอต่อผูบ้รหิำรระดบั
สงูสดุของบรษิทั และด ำเนินกำรแกไ้ขตำมมำตรกำรทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 3.3 กำรเปิดเผยข้อมลู 
 บรษิัทก ำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรหรอืบุคลำกรที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท เป็นผู้
เปิดเผยขอ้มลูส ำคญัเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชนั ตลอดจนกำรตดัสนิใจ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรทุจรติต่ำงๆ ต่อหน่วยงำนภำยนอกทีม่หีน้ำทีก่ ำกบัดแูล (อำท ิส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้) หรอืต่อสำธำรณะ 
 ทัง้นี้ บรษิัทห้ำมมใิหผู้ท้ี่ไม่มีหน้ำทีห่รอืไม่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัเปิดเผยขอ้มูลด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชนั ตลอดจนกำรทุจรติใดๆ แก่บุคลำกรในบรษิทั สื่อมวลชน หรอืหน่วยงำนอื่นใด นอกจำกน้ี 
บรษิทัจะพจิำรณำลงโทษผูฝ่้ำฝืนโดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 
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ภำคผนวก : 
 

กฏหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชนั 
กฎหมำยควรรู ้:  พระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ พ.ศ. 2561   

 มำตรำ 176 ผูใ้ดให ้ ขอให ้ หรอืรบัว่ำจะใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดแก่เจำ้พนกังำนของรฐั เจำ้หน้ำทีข่องรฐั
ต่ำงประเทศ เพื่อจงูใจใหก้ระท ำกำร ไม่กระท ำกำร หรอืประวงิกำรกระท ำอนัมชิอบดว้ยหน้ำที ่ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่
เกนิหำ้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 
 ในกรณีทีผู่ก้ระท ำควำมผดิตำมวรรคหนึ่งเป็นบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบันติบิุคคลใดและกระท ำไปเพื่อประโยชน์
ของนติบิุคคลนัน้ โดยนิตบิุคคลดงักล่ำวไม่มมีำตรกำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสมเพื่อป้องกนัมใิหม้กีำรกระท ำควำมผดิ
นัน้ นิตบิุคคลนัน้มคีวำมผดิตำมมำตรำนี้ และตอ้งระวำงโทษปรบัตัง้แต่หนึ่งเท่ำ แต่ไม่เกนิสองเท่ำของค่ำเสยีหำยที่
เกดิขึน้หรอืประโยชน์ทีไ่ดร้บั  

 3 มำตรำ ป้องกนัและปรำบปรำมทจุรติ-กำรขดักนัแห่งผลประโยชน์ 
 มำตรำ 126 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมทุจรติ พ.ศ.2561 

 กำรขดักนัระหว่ำงผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวม   
 มำตรำ 127 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมทุจรติ พ.ศ.2561 

 กำรขดักนัระหว่ำงผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวม : บทบญัญตัทิีห่ำ้มเจำ้พนกังำนของรฐั 
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เป็นกรรมกำร ทีป่รกึษำ ตวัแทน พนกังำน หรอืลกูจำ้งในธุรกจิของเอกชนภำยใน 2 ปีนบัแต่
วนัทีพ่น้จำกต ำแหน่ง 

 มำตรำ 128 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมทุจรติ พ.ศ.2561 
 กำรขดักนัระหว่ำงผลประโยชน์สว่นตน กบัผลประโยชน์สว่นรวม : หำ้มมใิหเ้จำ้พนกังำนของรฐัรบัทรพัยส์นิ
หรอืประโยชน์อื่นใดอนัอำจค ำนวณเป็นเงนิได ้
 

 
ตวัอย่ำงกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยกำรให้สินบน หรือกำรคอรร์ปัชนั 
กำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยกำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก 
 ตวัอย่ำงที ่1 :  นำย ก. เขำ้ท ำธุรกรรมเพื่อขอใบอนุญำตจำกหน่วยงำนรฐัแห่งหนึ่ง นำย ก. ไดเ้สนอใหเ้งนิ
กบัเจำ้หน้ำทีเ่พิม่เตมิจำกค่ำธรรมเนียมทีห่น่วยงำนรฐัเรยีกเกบ็หลงัจำกทีไ่ดร้บับรกิำรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เพื่อเป็นกำร
ขอบคุณทีเ่จำ้หน้ำทีใ่หบ้รกิำรเป็นอย่ำงด ี
 ตวัอย่ำงที ่2 : นำย ข. จ่ำยเงนิพเิศษเป็นสนิน ้ำใจใหก้บัเจำ้หน้ำทีข่องรฐัเพื่อใหช้ว่ยเร่งรดัขัน้ตอนกำรขอรบั
บรกิำรจำกหน่วยงำนรฐัทีไ่ปตดิต่อ 

กำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำย Revolving Door 
  ตวัอย่ำงที ่1 : บรษิทั ก. ไดว้่ำจำ้งนำย เอ อดตีเจำ้หน้ำทีร่ฐัทนัททีีน่ำย เอ เกษยีณอำยุรำชกำร ซึง่นำย เอ 
เคยท ำงำนเป็นผูบ้รหิำรระดบัสงูในสว่นงำนพสัดุของหน่วยงำนรฐัทีบ่รษิทั ก. ตดิต่อคำ้ขำยเป็นประจ ำ และเคยชนะงำน
ประมลูจำกหน่วยงำนนี้ โดยบรษิทัมอบหมำยใหน้ำย เอ มำเป็นทีป่รกึษำรบัผดิชอบตดิต่อหน่วยงำนเดมิทีเ่คยสงักดัอยู ่
(เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทั ก. จะไดร้บัขอ้มลูทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อกำรเขำ้ประมลูงำนกบัหน่วยงำนดงักล่ำว) 
 ตวัอย่ำงที ่2 : บรษิทั ข. ไดว้่ำจำ้งนำย บ ีซึง่เป็นเจำ้หน้ำทีร่ะดบัสงูของหน่วยงำนรฐัทีเ่ป็นผูอ้นุมตัใิบอนุญำต
ในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั ข. มำเป็นทีป่รกึษำคณะกรรมกำรของบรษิทั โดยไดร้บัค่ำทีป่รึกษำเป็นเงนิเดอืนประจ ำ
และเบีย้ประชมุ (กำรว่ำจำ้งนำย บ ี อำจถูมองว่ำพยำยำมจูงใจใหน้ำย บ ี ช่วยผลกัดนัใหบ้รษิทั ข. ไดร้บัสทิธหิรอื
ประโยชน์จำกใบอนุญำตเหนือบรษิทัเอกชนอื่น) 
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กำรกระท ำเข้ำข่ำยกำรเสนอสินบน 
 ท่ำนเสนอบตัรเขำ้ชมกฬีำนดัส ำคญัใหก้บัลกูคำ้ทีอ่ำจจะท ำธุรกจิกบัเรำ แต่จะใหก้ต่็อเมื่อลกูคำ้นัน้ตกลงท ำ
ธุรกจิกบัเรำเท่ำนัน้ ซึง่ถอืเป็นกำรกระท ำผดิกฎหมำยทนัททีีท่่ำนเสนอเช่นนัน้เนื่องจำกตอ้งกำรควำมไดเ้ปรยีบทำงกำร
คำ้และสญัญำ เรำอำจจะถูกเหมำรวมว่ำไดก้ระท ำควำมผดิน้ีดว้ย เพรำะกำรกระท ำนี้ท ำใหเ้รำไดข้อ้เสนอทำงธุรกจิมำ
และนี่อำจจะเป็นควำมผดิของลกูคำ้เรำดว้ยเช่นกนัหำกตกลงรบัขอ้เสนอของท่ำน 
 
กำรกระท ำเข้ำข่ำยกำรรบัสินบน 
 บรษิทัคู่คำ้ใหง้ำนหลำนชำยของท่ำน แต่ว่ำแสดงออกชดัเจนว่ำคำดหวงัใหท้่ำนใชอ้ทิธพิลของทำ่นในองคก์ร
เพื่อใหเ้รำท ำธุรกจิกบัพวกเขำต่อไป กำรเสนอในแบบดงักล่ำวของบรษิทัคู่คำ้เป็นควำมผดิและจะเป็นควำมผดิของท่ำน
ดว้ยหำกยอมรบัขอ้เสนอนัน้เพรำะท่ำนจะไดป้ระโยชน์สว่นตนดว้ย 
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