นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิ
เพื่อป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน

บริษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
และบริษทั ย่อย
ฉบับปรับปรุง ครังที
้ ่ 4 วันที ่ 25 มิ ถนุ ายน 2564

สารบัญ
สารจากประธานกรรมการบริ ษั ท
คานิ ย าม
นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น (Anti-Corruption Policy)
โครงสร้ าง หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
การดาเนิ น งานด้ า นต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
1.มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
1.1 การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
1.2 นโยบาย และแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
1.2.1 นโยบายการสนั บ สนุ น ทางการเมื อ ง
1.2.2 นโยบายการป้ อ งกั น การขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
1.2.3 นโยบายการจ่ ายค่ าอานวยความสะดวก
1.2.4 นโยบายการจ้ างพนักงานรั ฐ
1.2.5 นโยบายการบริ จาคเพื่อการกุศล
1.2.6 นโยบายการให้ เงิ น สนั บ สนุ น
1.2.7 นโยบายการให้ และรั บของขวั ญ ค่ าเลี ้ย งรั บรองและค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ
1.3 การดาเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
1.3.1 แนวทางปฏิ บั ติ กั บ บริ ษั ท และบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งทางธุ ร กิ จ
1.3.2 การสอบทานประวั ติ ข องบุ ค ลากรและผู้ มี ส่ วนได้ เ สี ย ทางธุ ร กิ จ
1.3.3 การจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ าง
1.3.4 การบริ หารจั ด การทรั พยากรมนุ ษ ย์
1.3.5 การอบรมและการสื่ อ สาร
1.3.6 การตรวจสอบและการควบคุ ม ภายใน
1.3.7 การตรวจสอบทางบั ญ ชี แ ละการจั ด เก็ บ รั กษาข้ อ มู ล
1.3.8 การติ ด ตามและทบทวน
2.มาตรการตรวจพบการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
2.1 กลไกการแจ้ ง เบาะแสและข้ อ ร้ องเรี ย น
2.2 การรายงานการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
3. มาตรการตอบสนองกรณี เ กิ ด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
3.1 การสอบสวน
3.2 บทลงโทษและมาตรการแก้ ไ ข
3.3 การเปิ ดเผยข้ อ มู ล
ภาคผนวก : กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตั ว อย่ า งการกระทาที่ เ ข้ า ข่ า ยการคอร์ รั ปชั น
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บริษัท ผลธัญญะ จากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการบริ ษทั
บริษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”) ยึดมันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจ ด้วยควำมซื่อสัตย์
สุ จ ริต โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม ตำมหลัก กำรก ำกับ ดู แ ลกิจ กำรที่ดี ไม่ แ สวงหำผลประโยชน์ ส่ ว นตนที่ข ดั แย้ง กับ
ผลประโยชน์ของบริษทั คำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ่วนได้เสียทุก กลุ่ม ตลอดจนให้ควำมสำคัญต่อกำร
ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน และเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของกำร
ขับเคลื่อนประเทศชำติให้เจริญก้ำวหน้ำโดยปรำศจำกกำรคอร์รปั ชัน บริษทั จึงเข้ำร่วมกำรเป็ นสมำชิกแนวร่วมต่อต้ำน
คอร์ ร ัป ชัน ของภำคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collection Action Against Corruption) เพื่อ แสดงออกถึง
เจตนำรมณ์และควำมมุ่งมันต่
่ อกำรไม่สนับสนุนกำรทุจริตคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
บริษัท ตระหนักถึงผลกระทบจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ทีอ่ ำจเกิดขึน้ ทัง้ ด้ำนชื่อเสียงและควำมเชื่อมันของ
่
ผูล้ งทุน คู่คำ้ และลูกค้ำของบริษทั อีกทัง้ ยังเป็ นอุปสรรคต่อควำมยังยื
่ น ขององค์กรและกำรพัฒนำของประเทศชำติ
จึงกำหนดให้มี “นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน” เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร
พนักงำนทุกระดับมีกำรดำเนินงำนทีถ่ ูกต้องและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยกำรกำหนดมำตรกำรป้ องกันกำรทุจริต
คอร์รปั ชันได้ผ่ำนกำรประเมินควำมเสีย่ งด้ำนคอร์รปั ชันของทุกหน่ วยงำนเพื่อให้สำมำรถกำหนดมำตรกำรตอบสนอง
ต่ อควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ บริษัท มุ่งมันที
่ ่จะสร้ำงให้เป็ นวัฒนธรรมขององค์กรในกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รปั ชัน ผ่ำนกำรสื่อสำร กำรรณรงค์ กำรจัดอบรม ตลอดจนเผยแพร่ต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่ำนช่องทำงกำร
สือ่ สำรของบริษทั ให้บุคคลภำยนอกได้ทรำบถึงควำมมุ่งมันในกำรไม่
่
สนับสนุนกิจกรรมทีอ่ ำจเข้ำข่ำยเป็ นกำรคอร์รปั ชัน
อีกทัง้ สนับสนุนให้ค่คู ำ้ ลูกค้ำ เข้ำร่วมกำรเป็ นสมำชิกแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รปั ชันของภำคเอกชนไทย
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุก ระดับ ของบริษัทและบริษัทย่อย ขอให้คำมันว่
่ ำจะมุ่งมันในกำร
่
ดำเนินธุรกิจ ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส ไม่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต คอร์รปั ชัน ทุกรูปแบบทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้อม และกำรคอร์รปั ชันถือเป็ นเรื่องผิดกฏหมำย บริษทั ไม่สำมำรถยอมรับให้เกิดขึน้ ได้ (Zero tolerance)
นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันและต่ อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันฉบับนี้ ได้รบั กำรอนุ มตั ิตำมมติ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2564
ทัง้ นี้ ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 25 มิถุนำยน 2564 เป็ นต้นไป

ในนำมคณะกรรมกำรบริษทั
บริษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)

( รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ )
ประธำนกรรมกำรบริษทั

นโยบายและแนวทางปฏิ บัติเพื่อป้องกันและต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ฉบับปรั บปรุง ครั้ งที่ 4 วันที่ 25 มิถนุ ายน 2564
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บริษัท ผลธัญญะ จากัด (มหาชน)

คานิ ยาม
กำรทุจริ ต หมำยถึง กำรกระทำโดยเจตนำเพื่อแสวงหำประโยชน์ ท่มี ิควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อ่นื (อำทิ คนใน
ครอบครัว ญำติ มิตร บุคคลใกล้ชดิ เป็ นต้น ) ทัง้ นี้ กำรทุจริตสำมำรถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ กำรคอร์รปั ชัน กำร
ยักยอกทรัพย์สนิ และกำรทุจริตในกำรรำยงำน
1. กำรคอร์รปั ชัน หมำยถึง กำรใช้อำนำจหน้ำทีโ่ ดยมิชอบกระทำกำรใดๆ เพื่อให้ได้มำซึง่ ประโยชน์อนั มิ
ควรได้ ทัง้ ต่อองค์กร ตนเอง และ/หรือผูอ้ ่นื ทัง้ นี้กำรคอร์รปั ชันครอบคลุมถึง กำรให้ และ/หรือ รับสินบน กำรเรียกร้อง
ผลประโยชน์หรือกำรข่มขู่ กำรให้ผลประโยชน์และกำรเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ไม่ว่ำจะเป็ นกับเจ้ำหน้ำทีข่ อง
รัฐหรือระหว่ำงหน่วยงำนเอกชน เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิน่ หรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระทำได้
2. กำรยักยอกทรัพย์สิน หมำยถึง กำรกระทำใดๆ ก็ตำมทีน่ ำไปสูก่ ำรครอบครองทรัพย์สนิ ของบริษทั อย่ำง
ไม่ถูกต้อง หรือเป็ นเหตุให้บริษทั สูญเสียทรัพย์สนิ โอกำส หรือผลประโยชน์ใด โดยมีเจตนำทีจ่ ะหำผลประโยชน์ต่อ
ตนเองและผูอ้ ่นื โดยครอบคลุมถึงทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นเงินสดหรือไม่เป็ นเงินสด
3. กำรทุจริ ตในกำรรำยงำน หมำยถึง กำรปรับปรุงแก้ไขรำยงำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นทำงกำรเงิน เช่น งบ
กำรเงิน บันทึกทำงกำรเงิน หรือรำยงำนทีไ่ ม่ใช่ทำงกำรเงิน เพื่อปิ ดบังกำรยักยอกทรัพย์ หรือกำรกระทำทีไ่ ม่เหมำะสม
หรือเพื่อหำประโยชน์ต่อตนเอง และ/หรือผูอ้ ่นื และส่งผลให้รำยงำนของบริษทั ไม่ถูกต้องตำมควำมเป็ นจริง
สิ นบน หมำยถึง ทรัพย์สนิ ของขวัญ หรือประโยชน์อย่ำงอื่น ทีใ่ ห้แก่บุคคลเพื่อให้ผนู้ นั ้ กระทำกำร หรือละเว้นไม่กระทำ
กำรตำมทีผ่ จู้ ่ำยสินบนต้องกำร
กำรรับหรือกำรให้สินบน หมำยถึง กำรสัญญำว่ำจะรับหรือให้ เงิน ทรัพย์สนิ สิง่ ของ ของขวัญ รำงวัล หรือกำรตอบ
แทนในลักษณะอื่นใด เพื่อจูงใจผูน้ ัน้ ให้ตดั สินใจ หรือกระทำกำร หรือละเว้นกระทำกำรอย่ำงใด หรือเพื่อให้ตนได้รบั
ประโยชน์ หรือช่วยให้กำรนัน้ สำเร็จตำมประสงค์ของตน โดยไม่สจุ ริต ผิดกฎหมำย หรือผิดจรรยำบรรณของบริษทั
บริษทั หมำยถึง บริษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อยทีอ่ ยู่ในอำนำจควบคุม
บุคลำกรของบริ ษทั หมำยถึง กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับของบริษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน) และ
บริษทั ย่อย หรือบริษทั ทีอ่ ยู่ในอำนำจควบคุม
บริษทั คู่ค้ำ หมำยถึง บริษทั ห้ำงหุน้ ส่วน ผูข้ ำย ผูค้ ำ้ หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หน่ วยงำนของรัฐ หมำยถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรทีเ่ รียกชื่ออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็ น กรม รำชกำร
ส่วนภูมภิ ำค รำชกำรส่วนท้องถิน่ และรัฐวิสำหกิจ ตัง้ ขึน้ โดยพระรำชบัญญัตหิ รือพระรำชกฤษฎีกำและให้หมำยควำม
รวมถึงหน่วยงำนอื่นของรัฐทีม่ พี ระรำชกฤษฎีกำกำหนดให้เป็ นหน่วยงำนของรัฐ
หน่ วยงำนเอกชน หมำยถึง หน่วยงำน องค์กร ทีไ่ ม่ได้สงั กัดหรือเป็ นหุน้ ส่วนกับรัฐ
พนักงำนรัฐ/เจ้ำหน้ ำที่ ของรัฐ หมำยถึง ผู้ดำรงตำแหน่ งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
ตำแหน่ งหรือเงินเดือนประจำ พนักงำนหรือบุคคลผู้ปฏิบตั งิ ำนในรัฐวิสำหกิจหรือหน่ วยงำนของรัฐ ผู้บริหำรท้องถิน่
และสมำชิกสภำท้องถิน่ ซึง่ มิใช่ผดู้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง เจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องถิน่
และให้หมำยควำมรวมถึงกรรมกำร อนุ กรรมกำร ลูกค้ำของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่ วยงำนของรัฐ และบุคคล
หรือคณะบุคคลซึง่ ใช้อำนำจหรือได้รบั มอบหมำยให้ใช้อำนำจทำงกำรปกครองของรัฐในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งตำมกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็ นกำรจัดตัง้ ขึน้ ในระบบรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือกิจกำรอื่นของรัฐ
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กำรสนั บสนุ นทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรให้เงิน ทรัพย์สนิ สิทธิหรือผลประโยชน์ อ่นื ใด เพื่อเป็ นกำรช่วยเหลือ
สนับสนุ นหรือเอื้อประโยชน์ อ่นื ใด แก่พรรคกำรเมือง นักกำรเมือง ผู้สมัครรับเลือกตัง้ หรือบุคคลที่มีบทบำททำง
กำรเมือง ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมืองไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หมำยถึง สถำนกำรณ์ หรือกำรกระทำทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ ำนมีประโยชน์ส่วนตัวมำกจนมีผลต่อ
กำรตัดสินใจ หรือกำรปฏิบตั ิห น้ ำที่ในตำแหน่ งหน้ ำที่ท่บี ุคคลนัน้ รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่ อประโยชน์ ของ
ส่วนรวม เช่น กำรที่พนักงำนตัดสินใจหรือปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นตำแหน่ งของตนอันก่อให้เกิดผลประโยชน์ของตนเองหรือ
พวกพ้องมำกกว่ำประโยชน์ของส่วนรวม ซึง่ กำรกระทำนัน้ อำจเกิดขึน้ อย่ำงรูต้ วั หรือไม่รตู้ วั ทัง้ เจตนำหรือไม่เจตนำ ซึง่
มีพฤติกรรมทีห่ ลำกหลำย และอำจกลำยเป็ นสิง่ ทีป่ ฏิบตั กิ นั ทัวไปโดยไม่
่
เห็นว่ำเป็ นควำมผิด ส่งผลให้บุคคลนัน้ ขำดกำร
ตัดสินใจทีเ่ ทีย่ งธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์สว่ นตนเป็ นหลัก
กำรรับหรือกำรให้ของขวัญ หรือประโยชน์ อื่นใด หมำยถึง กำรที่พนักงำนทุกระดับของบริษทั รับหรือให้สงิ่ ของ
หรือบริกำรใดๆ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีหรือบำงโอกำส ถือเป็ นกำรแสดงออกของมำรยำททำงสังคม ซึง่ ของขวัญ
อำจอยู่ในหลำกหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็ น เงิน ทรัพย์สนิ สินค้ำ บริกำร บัตรกำนัล เป็ นต้น ซึง่ ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวอำจ
ถือเป็ นสินบนหำกเป็ นกำรให้เพื่อจูงใจเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐให้กระทำกำรอันมิชอบด้วยหน้ำที่
กำรรับหรือกำรให้ กำรเลี้ยงรับรอง หมำยถึง กิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อ ันดีหรือบำงโอกำส ถือเป็ นกำร
แสดงออกของมำรยำททำงสังคม ซึ่งกำรเลี้ยงรับรองอำจรวมถึง ค่ำที่พกั ค่ำโดยสำรสำหรับกำรเยี่ยมชมสถำนที่
ประกอบกำร หรือกำรศึกษำดูงำน ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม ซึง่ อำจถือเป็ นสินบนหำกเป็ นกำรให้เพื่อจูงใจเจ้ำหน้ำทีข่ อง
รัฐให้กระทำกำรอันมิชอบด้วยหน้ำที่
กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล หมำยถึง เงิน หรือสิง่ ของ ที่ให้กบั มูลนิธอิ งค์กรสำธำรณะ วัด โรงพยำบำล สถำนศึกษำ
หรือ องค์ก รท ำประโยชน์ เ พื่อ สัง คมโดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ สำธำรณะประโยชน์ โดยไม่ หวัง สิ่ง ตอบแทน หรือ
ผลประโยชน์ จำกองค์กรทีเ่ ข้ำไปให้กำรสนับสนุน
เงิ นสนั บสนุ น หมำยถึง เงิน ที่จ่ ำ ยให้หรือได้ร ับจำกลูก ค้ำ คู่ค้ำ และหุ้น ส่วนทำงธุ ร กิจ อย่ ำ งสมเหตุ สมผล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตรำสินค้ำหรือชื่อเสียงของบริษทั เป็ นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงควำมน่ ำเชื่อถือทำงกำรค้ำ ช่วย
กระชับควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและเหมำะสมแก่โอกำส
กำรจ่ำยค่ำอำนวยควำมสะดวก หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยจำนวนเล็กน้อยทีจ่ ่ำยแก่เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร
และเป็ นกำรให้เพียงเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐจะดำเนินกำรตำมกระบวนกำร หรือเป็ นกำรกระตุ้นให้ดำเนินกำร
รวดเร็วขึ้น โดยกระบวนกำรนัน้ ไม่ต้องอำศัยดุลพินิจของเจ้ำหน้ ำที่รฐั และเป็ นกำรกระทำอันชอบด้วยหน้ ำที่ของ
เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐผูน้ นั ้ รวมทัง้ เป็ นสิทธิทน่ี ิตบิ ุคคลพึงจะได้ตำมกฎหมำยอยู่แล้ว เช่น กำรขอใบอนุ ญำต กำรขอหนังสือ
รับรอง และกำรได้รบั กำรบริกำรสำธำรณะ เป็ นต้น
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นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
บริษัท ผลธัญญะ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
“ห้ ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดาเนินการสนับสนุนการทุจริตคอร์ รัปชั น หรื อ

ยอมรับการคอร์ รัปชั นในทุกรู ปแบบ เพื่อประโยชน์ ทางตรงและทางอ้อมต่ อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และ
คนรู้ จัก ไม่ ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็ นผู้รับ ผู้ให้ หรื อผู้เสนอให้ สินบน ทั้งทีเ่ ป็ นตัวเงินหรื อไม่ เป็ นตัวเงิน แก่
บุคคล เจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ หน่ วยงานของรัฐ หรื อหน่ วยงานของเอกชน ทีบ่ ริษัท ได้ ดาเนินธุรกิจหรื อติดต่ อ
ด้ วย โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรื อบริษัทอื่นทีบ่ ริษัทมีอานาจในการควบคุมไม่
ว่ า กรณีใ ดๆ และต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ปชั นอย่ า งเคร่ งครั ด รวมถึ งจั ด ให้ มี
โครงสร้ างผู้รับผิดชอบและระบบการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
เพื่อป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชั นภายในองค์ กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติฯ
และข้ อกาหนดในการดาเนินงานเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และ
ข้ อกาหนดของกฎหมาย”
บทนำ
บริษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย ยึดมันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส
เป็ นธรรมตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเพื่อเป็ นกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน จึงได้กำหนด
“นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ เพือ่ ป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน” เพื่อให้บุคลำกรของบริษทั และบริษทั
ย่อย มีควำมเข้ำใจและใช้เป็ นแนวทำงปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในกำรดำเนินงำน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบริษทั มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทำงปฏิบตั ิ กำหนดควำมรับผิดชอบ ข้อกำหนดในกำร
ดำเนินกำรทีเ่ หมำะสมสำหรับมำตรกำรเพื่อป้ องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชันกับทุกกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษทั และป้ องกัน
มิให้บริษทั ฝ่ ำฝืนกฎหมำยต่อต้ำนคอร์รปั ชัน รวมถึง มีกำรกำหนดขัน้ ตอนกำรสอบทำน กำกับ ดูแล และติดตำมเพื่อให้
มันใจว่
่ ำกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน มีกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน

ขอบเขตนโยบำย
นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ฉบับนี้ ครอบคลุมกำรดำเนินงำน
ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่มอี ำนำจควบคุม มีผลบังคับใช้กบั คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่ อย
ผู้บริหำร และพนักงำนในทุกระดับ รวมถึง ตัวแทน ผู้รบั มอบอำนำจ ที่กระทำกำรหรือดำเนินกำรในนำมของบริษทั
นอกจำกนี้มุ่งหวังให้ค่คู ำ้ ตัวแทนจำหน่ ำย หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ให้กำรสนับสนุ นกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำยนี้ดว้ ย
นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ฯิ นี้ได้ถูกกำหนดขึน้ เพื่อเป็ นแนวทำงให้ทรำบถึงสิง่ ทีพ่ งึ ปฏิบตั หิ รือเพื่อทรำบ
ว่ำบุคคลใดจะเป็ นผูใ้ ห้คำปรึกษำ ในกรณีทเ่ี กิดข้อสงสัย บุคลำกรของบริษทั มีหน้ำทีต่ ้องรักษำมำตรฐำนสูงสุดในกำร
ดำเนินธุรกิจ กำรไม่ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยถือเป็ นควำมผิดทำงวินัย อย่ำงร้ำยแรง เป็ นกำรขัดต่อสัญญำและเป็ นควำมผิด
อำญำของบุคคลนัน้ และอำจสร้ำงควำมเสียหำยร้ำยแรงต่อชื่อเสีย งและสถำนะของบริษทั โดยบริษทั ได้กำหนดแนว
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ปฏิบตั ิ มำตรกำรดำเนินกำร และบทบำทหน้ำทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มกี ำรสอบทำน และทบทวนกำรปฏิบตั ติ ำม
นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันนี้อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคลองกับกำรเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ
และข้อกำหนดทำงกฎหมำย

แนวทำงปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รปั ชัน
1. กรรมกำร ผู้บ ริห ำร และพนัก งำนทุ ก ระดับ ต้อ งปฏิบ ัติต ำมนโยบำยต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน และ
จรรยำบรรณธุรกิจ โดยต้องไม่เข้ำไปเกีย่ วข้องกับเรื่องคอร์รปั ชันไม่ว่ำโดยทำงตรงและทำงอ้อม หรือละเว้นกำรปฏิบตั ิ
อย่ำงใด ในพฤติกำรณ์ทอ่ี ำจทำให้ผอู้ ่นื เชื่อว่ำมีตำแหน่งหรือหน้ำทีท่ งั ้ ทีต่ นมิได้มตี ำแหน่งหรือหน้ำทีน่ นั ้
2. พนักงำน ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระทำทีเ่ ข้ำข่ำยคอร์รปั ชันทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั โดย
ต้องแจ้งให้ผู้บงั คับบัญชำ หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้ ำที่รบั ผิดชอบ ทรำบและให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่ำงๆ หำกมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถำม ให้ปรึกษำกับผูบ้ งั คับบัญชำ หรือบุคคลทีก่ ำหนดให้ทำหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ
เกีย่ วกับกำรติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณของบริษทั ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทีก่ ำหนดไว้
3. บริษทั จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงำนทีป่ ฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั โดย
ใช้มำตรกำรคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ใ่ี ห้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ตำมทีบ่ ริษทั กำหนดไว้ใน
มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน อีกทัง้ ไม่มกี ำรดำเนินกำรใดๆ เพื่อลดตำแหน่ ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อ
พนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์รปั ชันแม้ว่ำกำรกระทำนัน้ จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ ทัง้ นี้ บริษัทได้กำหนด
กระบวนกำรกำรปฏิบตั ิงำนของแต่ละหน่ วยงำน กำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ มีกระบวนกำรติดตำม
ตรวจสอบได้
4. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนทุกระดับ ทีก่ ระทำกำรคอร์รปั ชัน ถือเป็ นกำรกระทำผิดจรรยำบรรณบริษทั ซึง่
จะต้องได้รบั กำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบทีบ่ ริษทั กำหนดไว้ นอกจำกนี้อำจจะได้รบั โทษตำมกฎหมำย หำกกำร
กระทำนัน้ ผิดกฎหมำย
5. มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน เป็ นส่วนหนึ่งของกำรดำเนินธุรกิจและเป็ นหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร ผูบ้ งั คับบัญชำ พนัก งำนทุกคนทุกระดับ ผูส้ ่งมอบ ผูร้ บั จ้ำงช่ว งทีจ่ ะมีส่วนในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั เิ พื่อให้กำรดำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันบรรลุตำมนโยบำยทีก่ ำหนด
6. บริษทั พัฒนำกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันให้สอดคล้องกับกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงหลักกำรปฏิบตั ดิ ้ำน
ศีลธรรม โดยจัดให้มกี ำรประเมินควำมเสีย่ งในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องหรือสุม่ เสีย่ งต่อกำรทุจริตคอร์รปั ชัน และนำมำจัดทำ
เป็ นคู่มอื แนวทำงในกำรปฏิบตั แิ ก่ผเู้ กีย่ วข้อง
7. บริษทั จัดให้มคี วำมรูก้ ำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันแก่คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร และพนักงำนเพื่อ
ส่งเสริมควำมซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นควำมมุ่งมันของ
่
บริษทั
8. บริษัท จัด ให้มีก ลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน ที่โ ปร่ งใสและถูก ต้อ งแม่ น ยำ บริษัท ตระหนักถึง
ควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ให้ควำมรูแ้ ละทำควำมเข้ำใจกับบุคคลอื่นทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้ำทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั หรืออำจ
เกิดผลกระทบต่อบริษทั
9. บริษัท ส่งเสริมให้มกี ำรสื่อสำรที่หลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนักงำนและผู้ทม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องสำมำรถแจ้ง
เบำะแส หรือข้ออันควรสงสัย เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำผูแ้ จ้งเบำะแสได้รบั กำรคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ำยทีไ่ ม่เป็ น
ธรรม หรือกลันแกล้
่
งด้วยประกำรใดๆ รวมถึงกำรแต่งตัง้ บุคคลเพื่อตรวจสอบ ติดตำมทุกเบำะแสทีม่ กี ำรแจ้งเข้ำมำ
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หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรบริ ษัท มีห น้ ำ ที่ค วำมรับ ผิด ชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับ ดู แ ลให้มีร ะบบที่
สนับสนุ นกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันที่มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผล ให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำฝ่ ำยบริหำร ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน และปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรม
องค์กร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในกำรให้ควำมเห็น และกำรสอบทำนระบบรำยงำน
ทำงกำรเงินและบัญชี ระบบควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีเ่ ชื่อมโยงกับควำมเสีย่ ง
ที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำ กำรดำเนินงำนของบริษทั มีควำมรัดกุม เพียงพอ เหมำะสม
และมีประสิทธิภำพ เป็ นไปตำมมำตรฐำนทีร่ บั รองทัวไป
่ รวมถึงรับทรำบเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแสกำรกระทำทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กร ตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมที่ได้รบั แจ้งจำกคณะกรรมกำรสอบสวน และ
นำเสนอเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมกำรบริษทั ร่วมกันพิจำรณำลงโทษหรือแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง พิจำรณำกลันกรองนโยบำยและแนวทำงกำรบริ
่
หำรควำมเสีย่ งโดยรวม
ของบริษทั ซึง่ ครอบคลุมถึงควำมเสีย่ งประเภทต่ำงๆ ทีส่ ำคัญ เช่น ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน ควำมเสีย่ งด้ำนกำรลงทุน
ควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจ ควำมเสี่ยงในกำรทุจริต คอร์รปั ชัน เป็ นต้น รวมทัง้ ประเมิน ติดตำม ทบทวนควำม
เพียงพอของนโยบำยและระบบบริหำรควำมเสีย่ ง รวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยที่
กำหนดเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมตั ิ
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ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริ หำร คณะผูบ้ ริหำร มีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในกำรกำหนดให้มรี ะบบและมำตรกำร
ต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุ น ให้มกี ำรนำมำตรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันไปปฏิบตั ิ มีกำรสื่อสำรไปยังพนักงำนและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำยให้ทรำบถึงนโยบำยฯ และกำกับดูแล ติดตำมให้พนักงำนปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชัน รวมทัง้ ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมำย
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ สอบทำนกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปอย่ำง
ถูกต้อง สอดคล้องตำมนโยบำย แนวปฏิบตั ิ อำนำจอนุ มตั ิดำเนิ นกำร ระเบียบปฏิบตั ิและกฎหมำย ข้อกำหนดของ
บริษทั เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำมีระบบควบคุมทีม่ คี วำมเหมำะสมเพียงพอต่อควำมเสีย่ งด้ำนทุจริตคอร์รปั ชันทีอ่ ำจเกิดขึน้ และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นรำยไตรมำส
คณะทำงำนบริ หำรระดับกลำง มีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในกำรดูแลติดตำมกำรนำมำตรกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รปั ชันไปปฏิบตั ใิ นแต่ละหน่วยงำน ทบทวนมำตรกำรดำเนินงำนทีเ่ กีย่ วข้องและสนับสนุนกำรดำเนินงำนให้มี
กำรปฏิบตั งิ ำนตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึง ร่วมประเมินและ
ทบทวนควำมเสีย่ งด้ำนทุจริตคอร์รปั ชันของแต่ละหน่วยงำน เพื่อสรุปผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในแต่ละกระบวนกำรอย่ำง
สม่ำเสมอ และเสนอมำตรกำรป้ องกันแก้ไขทีเ่ หมำะสม เพื่อรำยงำนต่อคณะผูบ้ ริหำร และร่วมจัดทำแบบประเมินตนเอง
เกีย่ วกับมำตรกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตสำหรับรับประกำศนียบัตรกำรรับรองกำรเป็ นสมำชิกแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รปั ชัน
ของภำคเอกชนไทย และทบทวนตำมกำหนดเวลำ
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กำรดำเนินกำรด้ำนต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
เพื่อควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรด้ำนต่ อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน บริษัทจึงได้กำหนดมำตรกำรและ
แนวทำงปฏิบตั ขิ น้ึ สำหรับบุคลำกรของบริษทั ให้นำไปปฏิบตั งิ ำนและเกิดควำมเข้ำใจในทิศทำงเดียวกัน โดยต้องปฏิบตั ิ
ด้วยควำมระมัดระวัง เป็ นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ดังต่อไปนี้

1. มำตรกำรป้ องกันกำรทุจริ ตคอร์รปั ชัน
ปั จจัยสำคัญทีส่ ำมำรถช่วยบริษัทป้ องกันกำรเกิดกำรทุจริตคอร์รปั ชันในองค์กรได้ เริม่ ตัง้ แต่ กำรประเมิน
ควำมเสีย่ งด้ำนทุจริตคอร์รปั ชันที่เหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภำพแวดล้อมทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลง ตลอดจนกำรจัดทำ
นโยบำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน กำรออกแบบแนวทำงปฏิบตั งิ ำนตำมหลักกำรควบคุมภำยใน
ทีด่ ี เหมำะสมกับควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิด ถือเป็ นมำตรกำรป้ องกันเพื่อลดควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน อีกทัง้ กำร
สร้ำงจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กร สำหรับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันให้กบั บุคลำกรของบริษทั จะสำมำรถช่วย
ป้ องกันกำรเกิดกำรทุจริตคอร์รปั ชันในองค์กรได้ ทัง้ นี้ บริษทั ได้กำหนดเป็ นมำตรกำรป้ องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชันดังนี้

1.1 กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำรประเมินควำมเสีย่ งถือเป็ นรำกฐำนของมำตรกำรป้ องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ดังนัน้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร
และพนักงำนทุกคนของบริษทั จะต้องทำควำมเข้ำใจถึงกระบวนกำรทำงธุรกิจของบริษทั และประเมินควำมเสีย่ งทีอ่ ำจ
เกิดจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
บริษทั กำหนดให้มกี ำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งด้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน โดยเริม่ ตัง้ แต่กำรวำงแผนกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง ระบุวตั ถุ ประสงค์ หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคลำกรที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนกำหนดเกณฑ์ในกำร
ประเมินควำมเสีย่ งไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน อ้ำงอิง “คู่มือการบริ หารความเสี ย่ งด้านการทุจริ ตและ
คอร์รปั ชัน” ทัง้ นี้ บริษทั ได้ประเมินควำมเสีย่ งทีท่ ำให้เกิดผลกระทบทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน และ
มีกำรพิจำรณำถึงปั จยั ภำยใน ปั จจัยภำยนอก และโอกำสทีจ่ ะเกิดควำมเสีย่ ง เพื่ อให้ครอบคลุมถึงควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิด
ขึน้ กับบริษทั พร้อมทัง้ กำหนดมำตรกำรเพื่อลดควำมเสีย่ งหำกมำตรกำรควบคุมภำยในทีด่ ำเนินงำนอยู่ในปั จจุบนั ไม่
เพียงพอ
ทัง้ นี้ บริษทั กำหนดให้มกี ำรประเมิน ทบทวนควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อระบุ
ควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเพิม่ ขึน้ หรือกำรเปลีย่ นแปลงของระดับควำมเสีย่ งทีม่ อี ยูแ่ ต่ละปี จำกปั จจัยต่ำงๆ เช่น กำรเปลีย่ นแปลง
กระบวนกำรปฏิบตั งิ ำน กำรใช้ระบบสำรสนเทศใหม่ กำรเปลีย่ นหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในองค์กร หรือ
วิธกี ำรกระทำทุจริตแบบใหม่ๆ เป็ นต้น

1.2 นโยบำย และแนวทำงปฏิ บตั ิ ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รปั ชัน
บุคลกำรของบริษทั จะต้องปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมระมัดระวัง โปร่งใส และเป็ นไปตำมกฎหมำยกำหนด เพื่อ
ควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรในเรื่องที่มคี วำมเสีย่ งสูงต่อกำรเกิดกำรทุจริตคอร์รปั ชันในรูปแบบต่ ำงๆ จึงกำหนด
นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ใิ นเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

นโยบายและแนวทางปฏิ บัติเพื่อป้องกันและต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ฉบับปรั บปรุง ครั้ งที่ 4 วันที่ 25 มิถนุ ายน 2564

8

บริษัท ผลธัญญะ จากัด (มหาชน)

1.2.1 นโยบำยกำรสนับสนุนทำงกำรเมือง
“บริ ษัท กาหนดนโยบายการสนับสนุนทางการเมือง ถือเป็ นจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยให้เคารพต่อ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้ความสําคัญในความเป็ นกลางทางการเมือง และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ
สามารถใช้สทิ ธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะการเป็ นพลเมืองดี รวมถึง ไม่สนับสนุ นทาง
การเงิน ทรัพย์สนิ สิทธิหรือผลประโยชน์อนื ่ ใด เพือ่ เป็ นการช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แก่
นักการเมืองหรือพรรคการเมือ งใดๆ ตลอดจนตัวแทนของนักการเมือง เพือ่ ประโยชน์ ต่อบริษัท เว้นแต่ เป็ นการ
สนับสนุน กระบวนการทางประชาธิปไตยทีก่ ระทําได้ตามทีก่ ฎหมายกําหนด”
แนวทำงปฏิ บตั ิ
บริษัท ส่งเสริมให้บุคลำกรของบริษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ยึดมันในระบอบประชำธิ
่
ปไตย และใช้สทิ ธิทำง
กำรเมืองของตนตำมครรลองของกฏหมำยในฐำนะพลเมืองดี รวมทัง้ สำมำรถแสดงออก เข้ำร่วม สนับสนุน ใช้สทิ ธิ
ทำงกำรเมืองนอกเวลำทำงำนของบริษทั ในกำรนัน้
บริษทั ไม่สนับสนุนทำงกำรเงิน ทรัพย์สนิ สิทธิหรือผลประโยชน์อ่นื ใด เพื่อเป็ นกำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองไม่วำ่
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม แก่นกั กำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองใดๆ ตลอดจนตัวแทนของนักกำรเมือง เพื่อประโยชน์
ต่อบริษทั ในกำรได้มำซึง่ สัญญำหรือกำรเอือ้ ประโยชน์ทำงธุรกิจต่อบริษทั เว้นแต่เป็ นกำรสนับสนุนกระบวนกำรทำง
ประชำธิปไตยทีก่ ระทำได้ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
บริษทั ไม่กระทำกำรอันใดทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเมือง ไม่มสี ว่ นร่วมในกำรหำเสียง กำรโฆษณำหรือสนับสนุนพรรค
กำรเมือง นักกำรเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำงกำรเมือง ในพื้ นที่ของบริษัท เพื่อเป็ นที่พกั ที่รบั รอง ที่ประชุม
หรือทีช่ ุมนุม รวมทัง้ ไม่ใช้ทรัพยำกรและทรัพย์สนิ ของบริษทั ในกำรนัน้
บุคลำกรของบริษัทไม่แสดงออกด้วยวิธใี ดๆ ที่ทำให้ผู้อ่นื เข้ำใจว่ ำบริษัทมีควำมเกี่ยวข้อง ฝั กใฝ่ หรือให้กำร
สนับสนุนกำรดำเนินกำรทำงกำรเมือง ไม่แต่งกำยด้วยเครื่องแบบพนักงำนหรือใช้สญ
ั ลักษณ์ใดทีท่ ำให้ผอู้ ่นื เข้ำใจได้
ว่ำเป็ นพนักงำนบริษทั ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมือง รวมถึงกำรใช้ตำแหน่ งหน้ำที่ หรือชื่อ หรือตรำบริษัท
ชักจูงผูอ้ ่นื หรือสังกำร
่
โน้มน้ำว ด้วยวิธกี ำรใดๆ ให้พนักงำนหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ เข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมือง
ทุกประเภท หรือให้กำรสนับสนุ นทำงกำรเมืองไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงทำให้เกิดควำม
ขัดแย้งภำยในองค์กร ก่อให้เกิดควำมเสียหำยและเสียชื่อเสียงกับบริษทั ในทุกกรณี

1.2.2 นโยบำยกำรป้ องกันกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์
“บริษทั กําหนดนโยบาการป้ องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็ นจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไม่ให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานบริษทั แสวงหาผลประโยชน์สว่ น
ตน ห้ามมิให้กรรมการประกอบธุรกิจทีเ่ ป็ นการแข่งขันกับบริษัท หลีกเลีย่ งการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเองทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดความข้ดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั หรือในกรณีจําเป็ นต้องทํารายการลักษณะดังกล่าว คณะกรรมการ
บริษทั ดูแลให้การทํารายการนัน้ มีความโปร่งใส เทีย่ งธรรม เสมอเหมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ ห้ามมิให้
กรรมการ หรือพนักงานทีม่ สี ว่ นได้เสียในรายการนัน้ มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ”ิ
ในกรณี ท่ีเ ข้ำ ข่ ำ ยเป็ น รำยกำรที่เ กี่ย วโยงกัน ภำยใต้ ป ระกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรบริษัท กำกับดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียนอย่ำงเคร่งครัด
คณะกรรมกำรบริษัท ได้กำหนดนโยบำยและกำรดำเนินกำรต่ำงๆ อ้ำงอิงเอกสำร “แนวทางปฏิ บตั ิ เรือ่ ง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ” ดังนี้

นโยบายและแนวทางปฏิ บัติเพื่อป้องกันและต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ฉบับปรั บปรุง ครั้ งที่ 4 วันที่ 25 มิถนุ ายน 2564

9

บริษัท ผลธัญญะ จากัด (มหาชน)
1. มีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นที่ชดั เจน โปร่งใส ไม่มกี ำรถือหุ้นไขว้กบั ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้แก่ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง โดยได้เปิ ดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ใน
รำยงำนประจำปี อย่ำงชัดเจน รวมถึงกำรเปิ ดเผยกำรถือหลักทรัพย์ทงั ้ ทำงตรงและทำงอ้อมของคณะกรรมกำรบริษทั
และผูบ้ ริหำร อย่ำงครบถ้วน
2. มีก ำรแบ่ ง แยกหน้ ำ ที่ค วำมรับ ผิด ชอบอย่ ำ งชัด เจนระหว่ ำ งคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริห ำร
ผู้บริหำรระดับสูง/ฝ่ ำยจัดกำร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปรำศจำกกำรก้ำวก่ำยหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ ในกรณีท่กี รรมกำร
บริษทั หรือผูบ้ ริหำรคนใดคนหนึ่งมีสว่ นได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องทีก่ ำลังพิจำรณำ ผูม้ สี ว่ นได้เสียนัน้ ก็จะไม่เข้ำร่วม
ประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อให้กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำร เป็ นไปอย่ำงยุตธิ รรมเพื่อประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ อย่ำงแท้จริง
3. มีก ำรก ำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลและกำรใช้ข้อ มูลภำยในไว้ในอ ำนำจดำเนิ น กำร และข้อ บังคับ
พนักงำนอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีท่ผี ู้บริหำรหรือพนักงำนนำข้อมูลภำยในไป
เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ หรือนำไปใช้ประโยชน์สว่ นตน
4. มีกำรกำหนดแนวปฏิบตั เิ พิม่ เติมสำหรับกำรห้ำมพนักงำนใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั หรือใช้เวลำทำงำนใน
กำรค้นหำข้อมูล ติดต่อ หรือซือ้ ขำยหลักทรัพย์อย่ำงเป็ นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่นโดยไม่มเี หตุ
อันควร และไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
แนวทำงปฏิ บตั ิ
หลีกเลีย่ งกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเองทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั
หำกมีควำมจำเป็ นต้องทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันอันเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ให้กระทำรำยกำรนัน้ เสมือน
กับทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ทัง้ นี้ ห้ำมมิให้กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทั ทีม่ สี ่วนได้เสียในรำยกำรนัน้ มี
ส่วนในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
ไม่หำผลประโยชน์ใส่ตนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดยนำสำรสนเทศภำยในทีย่ งั ไม่เปิ ดผยหรือทีเ่ ป็ นควำมลับไปใช้หรือ
นำไปเปิ ดเผยกับบุคคลภำยนอก
ไม่ ใ ช้เ อกสำรหรือ ข้อ มูลที่ไ ด้จ ำกกำรเป็ น กรรมกำรหรือ พนัก งำนของบริษัท ในกำรท ำธุร กิจ ที่แ ข่ง ขัน หรือ
เกีย่ วเนื่องกับบริษทั

1.2.3 นโยบำยกำรจ่ำยค่ำอำนวยควำมสะดวก
“บริษทั กําหนดนโยบายการจ่ายค่าอํานวยความสะดวก โดย กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบ
ริษทั ต้องไม่จ่ายค่าอํานวยความสะดวกให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่ว่ากรณีใดๆ เนือ่ งจากมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะกลายเป็ น
การให้สนิ บน เพิม่ ต้นทุนทางธุรกิจ ทําให้เสือมเสี
่ ยชือ่ เสียง และละเมิดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันนี้”
แนวทำงปฏิ บตั ิ
ห้ำมบุคลำกรของบริษทั จ่ำยเงินเพื่ออำนวยควำมสะดวก ไม่ว่ำจะเป็ นกำรจ่ำยเงินทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่
ว่ำกำรจ่ำยเงินนัน้ จะเป็ นกำรจ่ำยตำมประเพณีนิ ยมหรือเป็ นกำรจ่ำยผ่ำนบุคคลอื่น โดยเฉพำะกำรจ่ำยเงินอำนวย
ควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
หลีกเลีย่ งหรือปิ ดโอกำสทีจ่ ะทำให้ตอ้ งตกอยู่ในสถำนกำรณ์กำรจ่ำยค่ำอำนวยควำมสะดวก

1.2.4 นโยบำยกำรจ้ำงพนักงำนรัฐ
“บริษทั กําหนดนโยบายการจ้างพนักงานรัฐเพือ่ ดํารงตําแหน่ งกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
บริษทั หรือทีป่ รึกษาของบริษทั ต้องมีกระบวนการคัดเลือก การอนุมตั กิ ารจ้าง การกําหนดค่าตอบแทน และกระบวนการ
ควบคุมเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการจ้างพนักงานรัฐจะไม่ได้เป็ นการตอบแทนการได้มาซึง่ ประโยชน์ใดๆ การเอื้อประโยชน์ต่อ
บริษัท ทําลายภาพลักษณ์ ด้านความน่ าเชือ่ ถือ และความซือ่ ตรงของการปฏิบตั ิหน้ าที ่ ซึง่ มีความเสีย่ ง ต่อการทุจริต
คอร์รปั ชัน”
นโยบายและแนวทางปฏิ บัติเพื่อป้องกันและต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ฉบับปรั บปรุง ครั้ งที่ 4 วันที่ 25 มิถนุ ายน 2564
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แนวทำงปฏิ บตั ิ
กำรคัดเลือก กำรอนุมตั กิ ำรจ้ำง และกำรกำหนดค่ำตอบแทน ในกำรจ้ำงพนังำนรัฐเพื่อดำรงตำแหน่งงำนในระดับ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยลงไป ต้องได้รบั กำรพิจำรณำเหตุผลควำมจำเป็ น จำกประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรก่อนดำเนินกำรจ้ำง
พนักงำนรัฐนัน้ ๆ
กำรคัดเลือก กำรอนุ มตั กิ ำรจ้ำง และกำรกำหนดค่ำตอบแทนในกำรจ้ำงพนักงำนรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
และผูบ้ ริหำรระดับสูงขึน้ ไป ต้องได้รบั กำรพิจำรณำเหตุผลควำมสำคัญอย่ำงระมัด ระวังรอบคอบจำกคณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และเสนอขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมกำรบริษทั
บริษทั จะไม่จำ้ งพนักงำนภำครัฐหำกกำรจ้ำงพนักงำนภำครัฐนัน้ มีกำรเอือ้ ประโยชน์ต่อบริษทั หรือผลประโยชน์
ต่ำงตอบแทน

1.2.5 นโยบายการบริ จาคเพื่อการกุศล
“บริษทั กำหนดนโยบำยกำรบริจำคเพือ่ กำรกุศลของบริษทั ต้องพิสจู น์ได้ว่ำกำรบริจำคได้ให้กำรช่วยเหลือ
สนับสนุนชุมชน สังคม โดยกำรบริจำคเพือ่ กำรกุศลจะต้องนำไปใช้ในสำธำรณกุศลตำมวัตถุประสงค์อย่ำงแท้จริง ต้องมี
เอกสำรหลักฐำนในกำร บริจำคอย่ำงครบถ้วน ไม่เป็ นข้ออ้ำงในกำรรับหรือให้สนิ บน หรือเป็ นเส้นทำงสำหรับกำรทุจริต
คอร์รปั ชัน”
แนวทางปฏิ บตั ิ
การบริจาคเพื่อการกุศลในนามบริษทั ผูร้ บั ต้องเป็ นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือ
องค์กรทําประโยชน์เพื่อสังคม ทีม่ ใี บรับรองเชื่อถือได้หรือตรวจสอบได้ การบริจาคนัน้ จะต้องพิสจู น์ได้ว่า มีกจิ กรรม
ตามโครงการเพื่อการกุศลจริง เป็ นการดําเนินการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมอย่างแท้จริง
การบริจาคเพื่อการกุศลข้างต้น จะต้องไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทน บุคคล หน่ วยงาน หรือ
กลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัวไป
่
บริษทั มีขนั ้ ตอนการตรวจสอบ การอนุมตั ทิ ช่ี ดั เจน โดยการขออนุมตั ใิ นการสนับสนุนโครงการ หรือองค์กรต่างๆ
นัน้ จะต้องทําเอกสารขออนุ มตั ิเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ระบุวตั ถุ ป ระสงค์ องค์กรที่ต้องการบริจาค จํานวนเงินที่
บริจาค และวิธกี ารจ่ายเงินให้ชดั เจน และต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารตามอํานาจอนุมตั ิ
การบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่นทีช่ ดั เจน และสอดคล้องกับระเบียบของ
บริษทั เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้ใช้เป็ นข้ออ้างสําหรับการทุจริตคอร์รปั ชัน ดังนี้
- เขียนบันทึกข้อความขออนุ มตั ิ โดยระบุรายละเอียดของกิจกรรมทีจ่ ะให้การบริจาค วัตถุประสงค์ จํานวนเงิน
ผูข้ ออนุ มตั คิ วรศึกษาเพื่อให้แน่ ใจว่ากิจกรรมทีจ่ ะขออนุ มตั มิ อี ยู่จริง และมีวตั ถุประสงค์ในการช่วยเหลือ สังคม
อย่างแท้จริง ควรเป็ นองค์กรหรือมูลนิธิ ทีส่ ามารถตรวจสอบได้
- การขออนุ มตั ติ ้องได้รบั การพิจารณาและอนุ มตั ิ จากผูม้ อี ํานาจอนุ มตั ติ ามวงเงินและอํานาจอนุมตั ทิ ร่ี ะบุไว้ใน
ตารางอํานาจการอนุมตั ขิ องบริษทั
- ผูข้ ออนุ มตั ริ วบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ จากการบริจาคเพื่อการกุศล ได้แก่ หนังสือขอบคุณ ใบอนุ โมทนา
บัตร ใบเสร็จรับเงิน เป็ นต้น นําไปแสดงแก่ฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ
- กรณีทม่ี กี ารให้การสนับสนุ นในกิจกรรม องค์กร หรือหน่ วยงานของรัฐ ห้ามสนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง
ในนามของบริษทั บริษทั ไม่มนี โยบายสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด

1.2.6 นโยบำยกำรให้ เงิ นสนับสนุน
“บริษัท กําหนดนโยบายการให้เงินสนับสนุ นต้องพิสูจน์ ได้ว่าสนับสนุ นให้กิจกรรมของโครงการประสบ
ผลสําเร็จ เพือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ตราสินค้าของบริษทั หรือเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานด้วย
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ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ถูกนําไปใช้เพือ่ เป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
โดยกําหนดขัน้ ตอนอํานาจอนุมตั อิ ย่างรัดกุม สามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆได้”
แนวทำงปฏิ บตั ิ
เงิน สนับ สนุ น นัน้ ต้องพิสูจน์ ได้ว่ำ ผู้ขอเงิน สนับ สนุ น ได้ทำกิจ กรรมตำมโครงกำรดัง กล่ ำ วจริง และเป็ นกำร
ดำเนินกำรเพื่อสนับสนุ นให้วตั ถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลสำเร็จ เพื่อโฆษณำประชำสัม พันธ์ธุรกิจ ตรำสินค้ำ
ของบริษทั หรือเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงแท้จริง และไม่มสี ว่ น
เกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กบั กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนบุคคลใด หรือหน่วยงำนใด ซึง่ ไม่ได้เป็ น
ข้ออ้ำงสำหรับกำรทุจริต
ห้ำ มให้ ขอให้ หรือ รับ ว่ ำ จะให้เ งิน สนั บ สนุ น หรือ ประโยชน์ อ่ืน ใดแก่ เ จ้ำ หน้ ำ ที่ข องรัฐ เจ้ำ หน้ ำ ที่ข องรัฐ
ต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทำกำร ไม่กระทำกำร หรือประวิงกำร
กระทำอันมิชอบด้วยหน้ำทีโ่ ดยให้ปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรควบคุมภำยในนี้อย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้ องกันมิให้ พนักงำน
ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องกับบริษทั กระทำไปเพื่อประโยชน์ทข่ี ดั ต่อกฎหมำย
มีเอกสำร หลักฐำนในกำรขออนุ มตั ิ โดยให้เขียนบันทึกข้อควำมขออนุ มตั ิ ทีร่ ะบุรำยละเอียดของโครงกำร ชื่อ
หน่ วยงำน ผู้รบั เงินสนับสนุ น และวัตถุประสงค์ของกำรสนับสนุ น หลักฐำนกำรมีตวั ตนของผูข้ อรับกำรสนับสนุ น
ภำพถ่ำยกิจกรรมประชำสัมพันธ์ธุรกิจ ตรำสินค้ำ (ถ้ำมี) พร้อมแนบเอกสำรประกอบทัง้ หมดจำกองค์กรทีข่ อเงิน
สนับสนุนจำกบริษทั ในกำรเสนอขออนุมตั ปิ ระกอบ
กรณีกำรให้เงินสนับสนุ นเป็ นส่วนลดทำงกำรค้ำ มีเอกสำร หลักฐำนในกำรขออนุ มตั ิ โดยส่งให้ฝ่ำยบัญชีและ
กำรเงิน ออกเป็ นใบลดหนี้ หรือ เช็ค ในนำมชื่อ ลู ก ค้ ำ เท่ ำ นั น้ ทัง้ นี้ เพื่อ สนั บ สนุ น กิจ กรรมส่ ง เสริม กำรขำย
ประชำสัมพันธ์ธุรกิจ ตรำสินค้ำ ร่วมกับลูกค้ำของบริษัท เช่น สนับสนุ นกำรจัดงำนของร้ำนค้ำตัวแทนจำหน่ ำย
สนับสนุนโฆษณำสำหรับลูกค้ำ เป็ นต้น
กรณีเป็ นกำรสนับสนุ นกำรจัดทัศนศึกษำในประเทศและต่ ำงประเทศ เพื่อให้ลูกค้ำมีมุมมองกำรดำเนินธุรกิจใน
ต่ำงแดน แล้วนำมำปรับปรุงกำรดำเนินธุรกิจของลูกค้ำ ต้องดำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสตำมเงื่อนไขเป้ ำหมำย กำร
ขำยของบริษัท ที่ไ ด้ร ับ อนุ ม ัติไ ว้แล้ว และเสนอให้ก ับ ลูกค้ำ ในชื่อ นิ ติบุ ค คลหรือเจ้ำของกิจกำรของลูก ค้ำเป็ น
ผูค้ ดั เลือกบุคคลร่วมเดินทำง
กำรให้เป็ นส่วนลด (Rebate) จะต้องมอบให้ลูกค้ำในชื่อนิตบิ ุคคลหรือร้ำนค้ำทีท่ ำกำรซือ้ ขำยกับบริษทั เท่ำนัน้
เป็ นไปตำมข้อตกลง เป้ ำหมำยกำรขำยทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ และได้แจ้งให้ลูกค้ำทรำบไว้ล่วงหน้ำแล้ว โดยกำรออกเป็ น
ใบลดหนี้นำมำชำระค่ำสินค้ำในครัง้ ต่อไป
กำรให้เงินสนับสนุ นหรือส่วนลด ในนำมลูกค้ำตัวแทนจำหน่ ำยซึ่งนำสินค้ำของบริษัทไปจำหน่ ำยต่อ ถือเป็ น
กำรส่งเสริมกำรขำยทีต่ ้องหักภำษี ณ ทีจ่ ่ำยตำมประมวลรัษฎำกร (ส่งเสริมกำรขำยหักภำษี ณ ทีจ่ ่ำย 3% ชิงโชค
หักภำษี ณ ทีจ่ ่ำย 5%)
ให้เสนอผูม้ อี ำนำจอนุมตั พิ จิ ำรณำอนุ มตั ติ ำมระเบียบปฏิบตั ิและอำนำจในกำรอนุ มตั ขิ องบริษทั ฉบับทีบ่ งั คับใช้
ณ ขณะนัน้

1.2.7 นโยบำยกำรให้หรือรับของขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
“บริษทั กําหนดนโยบายการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จายอืน่ ๆ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องไม่เรียกร้อง รับ หรือให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับ หรือ สิทธิ
ประโยชน์ในรูปแบบใดๆ เพือ่ จูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลให้ละเลยในการปฏิบตั หิ น้าที ่ หรือในลักษณะทีแ่ สดงให้เห็น
ว่าเป็ นการรับหรือให้สนิ บน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ต่อบุคคล เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของ
เอกชน หรือผูท้ เี ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็ นการสร้างไมตรีจติ หรือความสัมพันธ์ทอี ่ ยู่ในวิสยั ทีก่ ระทําได้ ไม่ บ่อยครัง้ เหมาะสม
กับโอกาส โดยมีราคาหรือมูลค่าทีเ่ หมาะสม และเป็ นไปตามธรรมเนียมประเพณี ไม่ขดั ต่ อข้อบังคับ จรรยาบรรณ
กฎระเบียบของบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง”
นโยบายและแนวทางปฏิ บัติเพื่อป้องกันและต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ฉบับปรั บปรุง ครั้ งที่ 4 วันที่ 25 มิถนุ ายน 2564
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บริษัท ผลธัญญะ จากัด (มหาชน)
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำกำรให้หรือรับของขวัญ กำรเลีย้ งรับรอง และค่ำใช้จำยอื่นๆ เป็ นไปอย่ำงโปร่งใส โดยไม่ได้
เป็ นไปเพื่อคำดหวังผลประโยชน์หรือสิง่ อื่นใดเป็ นกำรตอบแทนทีอ่ ำจพิจำรณำได้ว่ำเป็ นกำรคอร์รปั ชัน และเพื่อเป็ น
มำตรฐำนแบบอย่ำงเดียวกัน บริษทั จึงกำหนดแนวทำงปฏิบตั เิ พื่อยึดปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัดดังนี้
แนวทำงปฏิ บตั ิ
กำรให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
กำรให้ของขวัญ กับคู่คำ้ หรือหน่วยงำนอื่นๆทีเ่ ข้ำไปเกีย่ วข้อง มีวตั ถุประสงค์ในกำรให้เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์
ทีด่ แี ละเป็ นไปตำมประเพณีนิยม ไม่บ่อยครัง้ จนเกินไป โดยไม่หวังทีจ่ ะได้รบั กำรบริกำร สิง่ ตอบแทน สิทธิพเิ ศษที่
ไม่ถูกต้องตำมหลักจรรยำบรรณธุรกิจ
ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ อ่นื ใดแก่คู่สมรสบุตร หรือผู้เกี่ยวข้องของเจ้ำหน้ ำที่รฐั
ลูกค้ำ คู่คำ้ และบุคคลทีต่ ดิ ต่อด้วย เนื่องจำกโดยพฤติกำรณ์ กำรรับแทน
กำรให้ของขวัญ กับคู่คำ้ หรือ หน่วยงำนอื่นๆทีเ่ ข้ำไปเกีย่ วข้อง ควรให้เป็ นมำตรฐำนเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดเป็ น
กำรเลือกปฏิบตั ิ อำจเป็ นของขวัญทีช่ ่วยส่งเสริมภำพลักษณ์บริษทั เช่น ปำกกำ ปฏิทนิ สมุดไดอำรี่ เป็ นต้น ควรมี
มูลค่ำไม่เกิน 3,000 บำท (ตำมประกำศ ของคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สนิ โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ พ.ศ.2543)
หำกของขวัญมีมลู ค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท ต้องได้รบั กำรพิจำรณำจำกผูบ้ ริหำรสูงสุด ต้องทำบันทึกข้อควำมขอ
อนุ มตั ิอย่ำงชัดเจนโดยระบุรำยละเอียดของขวัญ ชื่อหน่ วยงำนที่จะให้ ปริมำณ รำคำ หรือมูลค่ำของขวัญ พร้อม
แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ใบเสนอรำคำ รูปของขวัญ เป็ นต้น เสนอให้ผมู้ อี ำนำจอนุมตั พิ จิ ำรณำอนุมตั ิ
ตำมวงเงินและอำนำจอนุมตั ทิ ร่ี ะบุไว้ในตำรำงอำนำจกำรอนุมตั ขิ องบริษทั
ผู้อนุ มตั ิควรมีกำรตรวจสอบกำรขออนุ มตั ิ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ โอกำส และมูลค่ำที่เหมำะสม ก่อนกำร
อนุมตั ิ
ผู้ขออนุ มตั ิต้องแสดงหลักฐำนกำรให้ของขวัญต่อ ฝ่ ำยกำรเงินและบัญชีโดยนำหลักฐำน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน
หนังสือขอบคุณ และหลักฐำนประกอบอื่นๆ มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำทีเ่ พื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐำนสำหรับกำรตรวจสอบ
กำรเลี้ยงรับรองทำงธุรกิ จ
ค่ำรับรองหรือค่ำบริกำรต้อนรับต่ำงๆ ต้องเป็ นค่ำใช้จ่ำยอันเกีย่ วเนื่องโดยตรงกับกำรรับรองหรือกำรต้อนรับ
ที่อำนวยประโยชน์แก่กจิ กำร เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำที่พกั ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำดูมหรสพ ค่ำใช้จ่ำย
เกีย่ วกับกีฬำ กำรจัดกิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั ทิ ำงธุรกิจ หรือเป็ นจำรีตกำรค้ำ รวมถึงกำรให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงธุรกิจค้ำ สำมำรถกระทำได้แต่ต้องเป็ นกำรใช้จ่ำยอย่ำงสมเหตุสมผล ไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
ตัดสินใจในกำรปฏิบตั งิ ำน หรือละเลยหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ หรือก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
แนวทำงปฏิ บตั ิ
ห้ำมุคลำกรของบริษัท จัดเลี้ยงรับรองหรือเข้ำร่วมในกำรเลี้ยงรับรองในระหว่ำงกำรเสนอซื่อขำยสินค้ำใน
ปั จจุบนั หรืออำจมีขน้ึ ในอนำคต หรืออยู่ระหว่ำงกำรจัดประกวดรำคำ หรือประมูล หรือมีโอกำสในกำรเข้ำทำธุรกิจ
กับองค์กรของผูร้ บั
ผู้ข ออนุ ม ัติก ำรเลี้ย งรับ รองทำงธุ ร กิจ ต้อ งท ำบัน ทึก ข้อ ควำมขออนุ ม ัติอ ย่ ำ งชัด เจนโดยระบุ ร ำยละเอีย ด
วัตถุประสงค์ สถำนที่ หน่วยงำนทีจ่ ะให้กำรเลีย้ งรับรองพร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ใบเสนอรำคำ
เป็ นต้น เสนอให้ผมู้ อี ำนำจอนุมตั พิ จิ ำรณำอนุมตั ติ ำมวงเงินและอำนำจอนุมตั ทิ ร่ี ะบุไว้ในตำรำงอำนำจกำรอนุมตั ขิ อง
บริษัท และต้องแสดงหลักฐำนกำรเลี้ยงรับรองต่ อฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี โดยนำหลักฐำนได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน
หนังสือขอบคุณ และหลักฐำนประกอบอื่นๆ มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำทีเ่ พื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐำนสำหรับกำรตรวจสอบ
ผู้อนุ มตั ิกำรเลี้ยงรับรองทำงธุรกิจ ควรมีกำรตรวจสอบกำรขออนุ มตั ิ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ โอกำส และ
มูลค่ำทีเ่ หมำะสม ก่อนกำรอนุมตั ิ

นโยบายและแนวทางปฏิ บัติเพื่อป้องกันและต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ฉบับปรั บปรุง ครั้ งที่ 4 วันที่ 25 มิถนุ ายน 2564
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บริษัท ผลธัญญะ จากัด (มหาชน)
กำรรับของขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง กำรบริกำรต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด
บริษทั มีนโยบำย งดรับ ของขวัญ ของทีร่ ะลึก หรือประโยชน์อ่นื ใดในทุกกรณี จำกคู่คำ้ หรือหน่วยงำนอื่นๆ ทีเ่ ข้ำไป
เกีย่ วข้อง หรือติดต่อประสำนงำนกันในนำมของบริษทั นอกจำกเป็ นกำรรับของขวัญในลักษณะควำมสัมพันธ์ส่วนตัว
และไม่มผี ลกระทบต่อกำรตัดสินใจหรือละเลยควำมรับผิดชอบในหน้ำทีข่ องตน บริษทั มีหน้ำทีแ่ จ้งให้บุคคลภำยนอก
ทรำบถึงนโยบำยงดรับของขวัญดังกล่ำว และให้บุคลำกรของบริษทั ปฏิบตั ติ ำมแนวทำงปฏิบตั ดิ งั นี้
แนวทำงปฏิ บตั ิ
ห้ำมมิให้บุคลำกรของบริษทั ครอบครัว เพื่อน และ/หรือ คนรูจ้ กั เรียกร้องหรือรับ รับของขวัญ กำรรับรอง กำร
บริกำรต้อนรับ หรือประโยชน์อ่นื ใดจำกผูร้ บั เหมำช่วง ลูกค้ำ ลูกค้ำช่วง ผูค้ ำ้ /ผูข้ ำย ผูร้ ่วมทุน หรือผู้มสี ว่ นได้เสียทุก
ฝ่ ำยของบริษทั ไม่ว่ำกรณีใดเป็ นกำรส่วนตัวหรือกล่มบุคคล ซึง่ อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงไม่
เป็ นธรรม หรืออำจเป็ นผลประโยชน์ทข่ี ดั กันได้ เว้นแต่ได้รบั ตำมเหตุ โดยกำรรับของขวัญดังกล่ำวต้องไม่ใช่สงิ่ ขัด
ต่อจรรยำบรรณและไม่ผดิ กฎหมำย
กำรรับของขวัญ กำรเลีย้ งรับรอง กำรบริกำรต้อนรับ หรือประโยชน์อ่นื ใด เพื่อกำรสร้ำงสัมพันธ์ทด่ี หี รือในกรณี
ใดทีเ่ ห็นว่ำได้รบั มำโดยสุจริต ไม่ผดิ กฏหมำย ให้ดำเนินกำรดังนี้
- ห้ำมรับของขวัญทีเ่ ป็ นเงินสด หรือ เทียบเท่ำเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน้ และอสังหำริมทรัพย์
- กรณีท่เี ป็ นของบริโภคซึ่งมีมูลค่ำโดยประมำณ ไม่เกิน 1,000 บำท ให้เป็ นดุลยพินิจของผู้บงั คับบัญชำของ
แผนกที่ไ ด้ ร ับ ของขวัญ ในกำรบริห ำรจัด กำร หำกสู ง กว่ ำ นี้ ใ ห้ ร ำยงำน สรุ ป กำรรับ ของขวัญ โดยให้
ผูบ้ งั คับบัญชำลงนำม และแจ้งต่อสำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร (เลขำนุกำรบริษทั )
- กรณีทเ่ี ป็ นปฏิทนิ ไดอำรี่ ทีใ่ ช้เป็ นสือ่ ประชำสัมพันธ์ของบริษทั สำมำรถรับเป็ นของขวัญส่วนตัวได้
- กรณีเป็ นกำรรับของขวัญ ของทีร่ ะลึก ในนำมองค์กรต่อองค์กร เช่น กำรลงนำม สัญญำทำงธุรกิจ ของขวัญ
ดังกล่ำวถือเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้นำไปไว้ท่ีส่วนกลำง คือ สำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร (เลขำนุ กำร
บริษทั ) เพื่อควบคุมกำรเบิก-จ่ำยของขวัญไว้ ใช้ในโอกำสต่อไป
- สำนักบริหำรและพัฒนำองค์กร (เลขำนุ กำรบริษัท) รวบรวมและสรุปรำยงำนให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บ ริหำร
ทรำบเพื่อนำไปดำเนินกำรอันเป็ นประโยชน์ ต่อส่วนรวมหรือกำรกุศล เช่น นำไปบริจำค มอบเป็ นรำงวัล
พนักงำน เป็ นต้น

1.3 กำรดำเนิ นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์รปั ชัน
1.3.1 แนวทำงกำรปฏิ บตั ิ กบั บริ ษทั หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องทำงธุรกิ จ
บริษัทจะต้องแจ้งและสนับสนุ นให้บริษทั ย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนำจควบคุม นำแนวทำง
ปฏิบตั เิ พื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันไปปฏิบตั ิ
บริษทั จะจัดให้มกี ำรจัดซือ้ สินค้ำและบริกำรด้วยควำมเป็ นธรรมและโปร่งใส รวมทั ง้ จะดำเนินกำรประเมินเพื่อ
คัดเลือกผูข้ ำย ผูใ้ ห้บริกำร รวมถึงผูร้ บั เหมำตำมระเบียบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด ทัง้ นี้ บริษทั จะแจ้งให้
ผูข้ ำย ผูใ้ ห้บริกำร รวมถึงผูร้ บั เหมำ รับทรำบนโยบำยและมำตรกำรเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันนี้
บริษทั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะยกเลิกกำรจัดซือ้ และว่ำจ้ำงหำกพบว่ำผูข้ ำย ผูใ้ ห้บริกำร รวมถึงผูร้ บั เหมำ กระทำกำร
ทุจริตคอร์รปั ชันหรือให้สนิ บน
บริษทั จัดให้มกี ระบวนกำรตรวจสอบระบบและขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิ ดำ้ นงำนขำยและกำรตลำด รวมทัง้ งำนจัดซือ้
จัดหำพัสดุและทำสัญญำอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดทุจริตคอร์รปั ชันและบริหำร
จัดกำรให้มวี ธิ กี ำรแก้ไขทีเ่ หมำะสม
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1.3.2 กำรสอบทำนประวัติของบุคลำกรและผูม้ ีส่วนได้เสียทำงธุรกิ จ
กำรสอบทำนประวัตบิ ุคลำกรและคู่คำ้ ทำงธุรกิจถือเป็ นปั จจัยสำคัญทีท่ ำให้กำรป้ องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
มีประสิทธิภำพ โดยบริษัทมอบหมำยให้ฝ่ำยทรัพยกรมนุ ษย์ทำหน้ำทีส่ อบทำนประวัตขิ องบุคลำกรก่อนกำรจ้ำงงำน
หรือกำรเลื่อนตำแหน่ง และแผนกจัดซือ้ หรือผูท้ ม่ี หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในงำนจัดซือ้ จัดจ้ำง จัดหำ ทำหน้ำทีส่ อบทำนประวัติ
ของบุคคลอื่นทีจ่ ะมีธุรกรรมทำงธุรกิจกับบริษทั ก่อนกำรเริม่ สัญญำหรือธุรกรรมระหว่ำงกัน ทัง้ นี้ กำรสอบทำนสำมำรถ
ทำได้ตำมควำมเหมำะสมภำยใต้กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง และได้รบั กำรยินยอมจำกบุคลำกรหรือคู่คำ้ ทำงธุรกิจ ดังต่อไปนี้
กำรสอบทำนประวัติของบุคลำกรก่อนกำรจ้ำงงำน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ประสบกำรณ์ของผูส้ มัคร
งำนตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับกำรทุจริตในอดีตของบุคคลทีส่ มัครงำนของบริษทั
กำรสอบทำนประวัติของบุคลำกรก่ อนจะมอบหมำยให้ ดำรงตำแหน่ งสำคัญภำยในบริ ษัท เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ประสบกำรณ์ ควำมน่ ำเชื่อถือทำงกำรเงิน บุคคลอ้ำงอิง หรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทอ่ี ำจ
เกิดขึน้ จำกกำรดำรงตำแหน่งใหม่
กำรสอบทำนประวัติของบุคคลอื่นที่ จะมีธุรกรรมทำงธุรกิ จกับบริ ษัท โดยเฉพำะผู้ขำย ผู้รบั เหมำ
และผู้ให้บริ กำรแก่บริ ษัท เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบควำมน่ ำเชื่อถือ สถำนะทำงกำรเงิน ชื่อเสียงและคุณสมบัติท่ี
เกีย่ วข้องกับสินค้ำหรือบริกำร ตลอดจนสอบทำนข้อมูลเกีย่ วกับกำรทุจริตในอดีตของบุคคลอื่นทีจ่ ะมีธุรกรรมทำงธุรกิจ
กับบริษทั ดังกล่ำว
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรตำมคำนิยำมที่กำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมแบบที่กำหนดให้ ส่งแก่เลขำนุ กำรบริษัทเป็ นรำยไตรมำส และเมื่อมีกำร
เปลีย่ นแปลง

1.3.3 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงของบริษทั กำหนดให้มขี นั ้ ตอนในกำรพิจำรณำนำเสนอให้ผบู้ งั คับบัญชำตำมสำยงำน
อนุ มตั ิและควรระบุวตั ถุประสงค์ของกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง ในกำรอนุ มตั ใิ ห้เป็ น ไปตำมอำนำจดำเนินกำรของบริษัท กำร
จัดซือ้ /จัดจ้ำงที่มมี ูลค่ำสูงควรมีกำรเปรียบเทียบรำคำจำกผูข้ ำย/ผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่นด้วย และปฏิบตั ดิ ว้ ยควำมโปร่งใส
เป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ำย
บริษทั ไม่มนี โยบำยเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดแก่ผขู้ ำยหรือ
ผูใ้ ห้บริกำร เพื่อทีจ่ ะรับทรัพย์สนิ หรือวัสดุอุปกรณ์ทม่ี สี ภำพหรือคุณสมบัตไิ ม่ได้มำตรฐำนและไม่ตรงตำมใบสังซื
่ อ้ หรือ
เพื่อที่จะรับกำรบริกำรที่ไม่มคี ุณภำพและไม่ตรงตำมข้อตกลง ในกรณีท่พี บเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวให้แจ้งผู้บงั คับบัญชำ
ทรำบโดยทันที และหำทำงแก้ไขร่วมกัน รวมทัง้ พิจำรณำไม่รบั หรือชะลอกำรรับดังกล่ำว หำกจะทำให้เกิดควำม
เสียหำยแก่บริษทั หรือคู่สญ
ั ญำ

1.3.4 กำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
บริษัทได้กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุ ษย์ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำ บริษัทมุ่ง
ส่งเสริมให้บุคลำกรดำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อสัตย์ โปร่งใส และปรำศจำกกำรคอร์รปั ชันอันสอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี ดังนี้
บริษทั มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุ ษย์ตงั ้ แต่กำรสรรหำ กำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนตำแหน่ง
กำรฝึ ก อบรม กำรประเมิน ผลกำรปฏิบ ัติง ำนพนัก งำน และกำรให้ผลตอบแทน โดยบริษัท จะไม่ เ รีย กหรือรับ
ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนไม่ว่ำในรูปแบบใดๆจำกผูส้ มัครงำน ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับกำรสมัครงำน หรือพนักงำน
ทัง้ นี้ พนักงำนทีต่ กลงเข้ำทำงำนกับบริษทั ต้องแสดงเจตนำยอมรับและให้ควำมร่วมมือในกำรป้ องกันและต่อต้ำน
กำรคอร์รปั ชัน โดยลงนำมในข้อตกลงจริยธรรมของบริษทั
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กำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำทำงำน บริษทั จะวำงแผนด้ำนบุคลำกรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและกำรเติบโตของ
องค์กร สำหรับหน่ วยงำนที่ต้องกำรบุคลำกรเพิ่ม บริษัทจะสรรหำบุคลำกรทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กรโดย
พิจำรณำจำกคุณสมบัติทห่ี น่ วยงำนต้องกำร นอกจำกนี้ ยังมีขนั ้ ตอนกำรตรวจสอบประวัตทิ ำงด้ำนอำชญำกรรม
ตลอดจนกำรทำทุจริตคอร์รปั ชันของบุคลำกรก่อนเข้ำมำดำรงตำแหน่ง
ด้ำนกำรประเมินผลงำน บริษทั มีขนั ้ ตอนประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนทีม่ คี วำมชัดเจนเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบุคลำกรของ
บริษทั มีทกั ษะกำรปฏิบตั งิ ำนทีเ่ พียงพอและหมำะสม และในส่วนของควำมก้ำวหน้ำ กำรเลื่อนตำแหน่งงำน บริษทั
ได้กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัตไิ ว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนและโปร่งใส
ด้ำนกำรให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรจำกกำรทำงำน บริษทั กำหนดหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ไิ ว้อย่ำงเป็ นแบบ
แผนเพื่อให้พนักงำนเกิดควำมเข้ำใจถึงสิทธิและผลประโยชน์ทต่ี นเองได้รบั อย่ำงชัดเจน
บริษัท จัด ให้มีก ระบวนกำรฝึ ก อบรมอย่ำ งต่ อ เนื่ อ งแก่ คณะกรรมกำร ผู้บ ริห ำร และพนัก งำน รวมถึง กำร
ปฐมนิเทศให้แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใหม่ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง เกี่ยวกับนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ควำมคำดหวังของบริษทั และรับรูถ้ งึ บทลงโทษ หำกไม่
ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยฯ
บริษทั มีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุ ษย์ ทีใ่ ห้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงำนทีป่ ฏิเสธ หรือแจ้งเรื่อง
ทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลลบต่อพนักงำน แม้ว่ำกำรกระทำนัน้
จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ โดยบริษัทจัดให้มชี ่องทำงกำรแจ้งเบำะแสที่ เชื่อถือได้ และมีกลไกลกำร
คุ้มครองผู้รำยงำน เมื่อพนักงำนต้องกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส และต้องกำรคำแนะนำเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำม
มำตรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน

1.3.5 กำรอบรมและกำรสื่อสำร
กำรสื่อสำรและกำรจัดอบรมถือเป็ นสิง่ จำเป็ นในมำตรกำรป้ องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย แนวทำงปฏิบตั ิ ระเบียบงำนต่ ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ บริษัทจัดให้มกี ำรสื่อสำรและเปิ ดเผยข้อมูล นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันและต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รปั ชัน ทัง้ ภำยในและภำยนอก ได้แก่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้ำ คู่คำ้ ผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
กลุ่ม และตัวแทนทำงธุรกิจ ตลอดจนประชำชนทัวไป
่ โดยเผยแพร่ในหลำกหลำยช่องทำง ดังนี้ กำรสือ่ สำรและเปิ ดเผย
ข้อมูลผ่ำนรำยงำนประจำปี (Annual Report) เว็ปไซต์ของบริษทั จัดให้มกี ำรส่งอีเมลแจ้งข้อมูลข่ำวสำรกับพนักงำน
ทุกคน จัดทำวำรสำรเพื่อแจ้งข่ำ วสำรทีเ่ กีย่ วข้อง กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงำนภำยในองค์กรมีส่วนร่วม จัดกำร
ฝึกอบรมให้กบั บุคลำกรเป็ นประจำทุกปี กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ หรือวิธกี ำรอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม รวมถึงจัดให้
มีกำรส่งจดหมำยขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณกำรดำเนินธุรกิจและนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รปั ชัน ส่งให้แก่ลูกค้ำ และคู่ค้ำ เป็ นประจำทุกปี มีกำรเพิ่มข้อควำมเกี่ยวกับกำรรณรงค์กำรต่อต้ำนกำรทุ จริต
คอร์รปั ชันทุกรูปแบบในเอกสำรใบเสนอรำคำ ใบขอซือ้ เป็ นต้น

1.3.6 กำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยใน
ระบบกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วยกำรควบคุมทัวทั
่ ง้ องค์กร เป็ นกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนทีถ่ ูกกำหนด
ร่วมกันโดยคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร ตลอดจนบุคลำกรของบริษทั เพื่อให้เกิดควำมมันใจอย่
่
ำงสมเหตุสมผลว่ำ
วิธกี ำรหรือกำรปฏิบตั ิงำนตำมที่กำหนดไว้จะช่วยให้บริษัทบรรลุวตั ถุประสงค์ ดังนัน้ กำรควบคุมภำยในจึงถือเป็ น
เครื่องมือเบื้องต้น ของบริษัทในกำรป้ องกันกำรทุจริตในกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนของทุก หน่ วยงำน โดยบริษัทมีกำร
จัดทำขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนหรือกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนหลักทีส่ ำคัญอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร คำนึงถึงกำรแบ่งแยก
หน้ำทีอ่ ย่ำงชัดเจนในกำรกำหนดหน้ำทีข่ องบุคลำกรในกำรดำเนินงำนตำมขัน้ ตอนหรือกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำน เพื่อให้
กำรปฏิบตั งิ ำนมีควำมโปร่งใส เป็ นอิสระ และสำมำรถช่วยป้ องกันหรือตรวจพบควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตได้ นอกจำกนี้
ผูบ้ ริหำรในแต่ละหน่ วยงำนควรทบทวนขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนหรือกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นประจำ หรือเมื่อมีกำร
นโยบายและแนวทางปฏิ บัติเพื่อป้องกันและต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ฉบับปรั บปรุง ครั้ งที่ 4 วันที่ 25 มิถนุ ายน 2564
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เปลีย่ นแปลงทีก่ ระทบต่อกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ เพื่อให้มนใจได้
ั่
วำ่ ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนหรือกระบวนกำร
ปฏิบตั งิ ำนในปั จจุบนั นัน้ สอดคล้องกับหลักกำรควบคุมภำยในทีด่ ี
ทัง้ นี้ บริษัทกำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็ นผู้ประเมินควำมเพียงพอ ควำมเหมำะสม ตลอดจนควำม
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทำงแก้ไขเพื่อ
ปรับปรุง/พัฒนำกำรควบคุมภำยในให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถป้ องกันและตรวจพบควำมเสีย่ งทีอ่ ำจ
เกิดขึ้น โดยเฉพำะควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน โดยฝ่ ำยตรวจสอบภำยในต้องหำรือผลกำรตรวจสอบกับ
ผู้บริหำรหน่ วยงำนที่รบั กำรตรวจ เพื่อทำควำมเข้ำใจและจัดหำแนวทำงปรับปรุงและพัฒนำกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสมและสำมำรถนำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง รวมทัง้ รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุก
ไตรมำส ทัง้ นี้ ผู้บ ริห ำรแต่ ล ะหน่ ว ยงำนมีห น้ ำ ที่ร ับ ผิด ชอบในกำรน ำข้อ เสนอแนะไปปรับ ปรุ ง และพัฒ นำ ตำม
ข้อเสนอแนะของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
อนึ่ง เมื่อบริษัทเริม่ ดำเนินกำรตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในมีหน้ ำที่
ประเมินกำรออกแบบและควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในสำหรับมำตรกำรดังกล่ำว และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1.3.7 กำรตรวจสอบทำงบัญชีและกำรจัดเก็บรักษำข้อมูล
บริษัท มีกระบวนกำรตรวจสอบรำยกำรทำงบัญชี และมีกำรอนุ มตั อิ ย่ำงเหมำะสมก่อนบันทึกรำยกำรเข้ำ
ระบบบัญชี โดยจะตรวจสอบตำมนโยบำยของบริษทั กฎระเบียบของทำงกำร กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง สัญญำหรือข้อตกลง
และต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและนโยบำยกำรบัญชีอย่ำงเหมำะสม
ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำยลงทุน ต้องมีหลักฐำนประกอบอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และต้องได้รบั กำร
อนุมตั ติ ำมระดับวงเงินโดยผูม้ อี ำนำจอนุมตั ทิ ก่ี ำหนดในอำนำจอนุมตั ดิ ำเนินกำรของบริษทั
รำยงำนทำงกำรเงินจะต้องจัดทำอย่ำงถูกต้อง เป็ นจริง เชื่อถือได้ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่มสี ำระสำคัญ
อย่ำงถูกต้องครบถ้วน รวมถึงข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษทั มีกำรควบคุมกำรจัดเก็บเอกสำรทำงบัญชีอย่ำงเพียงพอและปลอดภัยเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบได้ทนั ที
มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลทำงบัญชี และมีกำรจัดเก็บไฟล์ขอ้ มูลสำรอง (Back-up-file) อย่ำงปลอดภัย

1.3.8 กำรติ ดตำมและทบทวน
บริษัท กำหนดให้มกี ำรติดตำมและทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชันอย่ำงสม่ำเสมอ โดยพิจำรณำถึงกฎหมำยข้อบังคับใหม่ๆ กำรประเมินควำมเสีย่ ง ตลอดจนสถำนกำรณ์และ
สภำพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และกำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำถึงควำมเพียงพอและประสิทธิผลของ
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฝ่ ำยตรวจสอบจะตรวจสอบระบบกำรควบคุม
ภำยในและกระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ และรำยงำนประเด็นทีต่ รวจพบอย่ำงเร่งด่วนเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำระบบกำร
ควบคุมภำยในมีประสิทธิผลในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน ทัง้ นี้ จะหำรือผลกำรตรวจสอบร่วมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อ
หำแนวทำงกำรแก้ไขทีเ่ หมำะสม และจะรำยงำนให้ผบู้ ริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั ทรำบต่อไป
นอกจำกนี้บริษทั ยังจัดให้มกี ำรรำยงำนเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันต่อผูบ้ ริหำร และคณะกรรมกำร
ได้รบั ทรำบและติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ
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2. มำตรกำรตรวจพบกำรทุจริ ตคอร์รปั ชัน
มำตรกำรป้ องกันกำรทุจริตที่ดีสำมำรถช่วยลดโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตได้ในระดับหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทจำเป็ นต้องจัดทำมำตรกำรตรวจพบกำรทุจริต เพื่อช่วยตรวจพบและรำยงำนกำรกระทำที่อำจเป็ นกำรทุจริต
คอร์รปั ชันอย่ำงทันท่วงที บริษัทจึงได้กำหนดกลไกกำรแจ้งเหตุหรือเบำะแส และกำรรำยงำนกำรทุจริตเป็ นกิจกรรม
หลักทีส่ ำมำรถช่วยให้บริษทั ตรวจพบกำรทุจริตคอร์รปั ชัน นอกจำกนี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำมำตรกำรตรวจพบกำรทุจริต คอร์
รัปชันมีควำมเหมำะสม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริษทั จะสอบทำนกำรควบคุมภำยใน
ของมำตรกำรดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ โดยมีมำตรกำรดังนี้

2.1 กลไกกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน
บริษทั ได้กำหนดให้มชี ่องทำงทีน่ ่ ำเชื่อถือและเป็ นอิสระ สำหรับกำรร้องเรียน หรือกำรแจ้งเบำะแสจำกกำร
กระทำผิดกฎหมำยจรรยำบรรณ หรือละเมิดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน หรือพฤติกรรมทีอ่ ำจส่อถึงกำรทุจริต
หรือประพฤติมชิ อบของบุคคลในองค์กร ซึง่ รวมถึงพนักงำน ผูบ้ ริหำร และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยเปิ ดโอกำสให้ทุกคนไม่ว่ำ
จะเป็ นบุคลำกรของบริษัทหรือ บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเบำะแสได้ ดังนัน้ บุคลำกรของบริษทั จึงมีหน้ำทีแ่ จ้งเหตุ
หรือเบำะแสของกำรทุจริตผ่ำนช่องทำงทีบ่ ริษทั กำหนดไว้ โดยบริษทั จะลงโทษบุคลำกรของบริษทั ทีท่ รำบหรือมีขอ้ มูล
ของเหตุกำรณ์ทอ่ี ำจเป็ นกำรทุจริต แต่ไม่แจ้งให้บุคคลทีร่ บั ผิดชอบรับทรำบ ซึ่งบริษั ทมีมำตรกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเหตุ
โดยมีกลไกในกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแส ผูใ้ ห้ขอ้ มูล และให้ควำมสำคัญกับกำรเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็ นควำมลับ เพื่อ
สร้ำงควำมมันใจให้
่
กบั ผูร้ อ้ งเรียน อย่ำงไรก็ตำม บริษทั จะลงโทษผูท้ จ่ี งใจแจ้งเหตุหรือเบำะแสทีไ่ ม่เป็ นควำมจริง

กรณี มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรทุจริ ต คอร์รปั ชัน
ในกรณีท่กี รรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนมีขอ้ สงสัยว่ำกำรกระทำใดอำจเข้ำลักษณะเป็ นกำรคอร์รปั ชัน
หรือในกรณีทม่ี คี ำถำมหรือไม่แน่ใจ ควรปรึกษำผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรง หรือสำมำรถสอบถำมได้ท่ี
เลขำนุกำรบริษทั
โทร. (662) 7910111 ต่อ 151
Email: cs@pdgth.com
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน โทร. (662) 7910111 ต่อ 115
Email: ia@pdgth.com
หรือแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนตำมช่องทำงกำรร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสทีบ่ ริษทั กำหนดไว้

ช่องทำงแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน
1. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ส่งถึง:
คณะกรรมกำรบริษทั
Email: board@pdgth.com
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
Email: ind_dir@pdgth.com
เลขำนุกำรบริษทั :
Email: cs@pdgth.com
หรือส่งผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์: www.pdgth.com/ir_index.php
2. จดหมำยจัดส่งทำงไปรษณีย์ ส่งถึง:
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (ผ่ำน ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน)
บริษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกำ ต.ลำดสวำย อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150
โทร. (662) 791 0111

นโยบายและแนวทางปฏิ บัติเพื่อป้องกันและต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ฉบับปรั บปรุง ครั้ งที่ 4 วันที่ 25 มิถนุ ายน 2564

18

บริษัท ผลธัญญะ จากัด (มหาชน)

เงื่อนไขและกำรพิ จำรณำเบำะแสหรือข้อร้องเรียน
รำยละเอียดของเบำะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็ นควำมจริง มีควำมชัดเจน หรือพอทีจ่ ะนำสืบหำข้อเท็จจริง
เพื่อดำเนินกำรต่อไปได้
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จะถือเป็ นควำมลับ และไม่มกี ำรเปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบำะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนต่อสำธำรณชน หำกไม่ได้
รับควำมยินยอม
ระยะเวลำตอบกลับผูร้ อ้ งเรียนไม่ควรเกิน 3 วันทำกำรหลังจำกได้รบั ข้อร้องเรียน
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน ขึน้ อยู่กบั ควำมซับซ้อนของเรื่อง ควำมเพียงพอของเอกสำรหลักฐำน
ทีไ่ ด้รบั จำกผูร้ อ้ งเรียน รวมถึงเอกสำรหลักฐำน และคำชีแ้ จงของผูถ้ ูกร้องเรียน แต่ไม่เกิน 30 วันทำกำร
ทัง้ นี้ เงื่อนไขและขัน้ ตอนกำรพิจำรณำเบำะแสและข้อร้องเรียนมีระบุอยู่ในคู่มอื กำรรับข้อร้องเรียนซึง่ ได้มี
ประกำศต่อบุคลำกรของบริษทั และบริษทั ย่อย อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ ทบทวน ปรับปรุงขัน้ ตอน
กำรแจ้งเหตุหรือเบำะแสให้เป็ นปั จจุบนั ตลอดจนสื่อสำรข้อมูลเกีย่ วกับกำรแจ้งเหตุหรือเบำะแสให้บุ คลำกรของบริษทั
และบริษทั ย่อยทรำบ จัดให้มกี ำรฝึกอบรมแก่บุคลำกรผูท้ ำหน้ำทีร่ บั กำรแจ้งเหตุหรือเบำะแส ครอบคลุมถึงขัน้ ตอนกำร
ปฏิบตั งิ ำน กำรเก็บรักษำควำมลับ แนวปฏิบตั ดิ ำ้ นจริยธรรม และนโยบำยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

กลไกกำรคุ้มครองผูแ้ จ้งเบำะแส หรือผูร้ ้องเรียน
จัดทำระบบฐำนข้อมูลเก็บควำมลับของผูแ้ จ้งเบำะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน ผูถ้ ูกร้องเรียน และผูถ้ ูกละเมิดสิทธิ และ
กำหนดบทลงโทษ สำหรับเจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ บั ผิดชอบข้อมูลดังกล่ำวเมื่อข้อมูลถูกเปิ ดเผย
กำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลสำมำรถกระทำได้โดย ประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบเท่ำนัน้
บริษัท จะเปิ ด เผยข้อ มู ล เท่ ำ ที่จ ำเป็ น โดยค ำนึ ง ถึง ควำมปลอดภัย และควำมเสีย หำยของผู้แ จ้ง เบำะแส
ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูถ้ ูกละเมิดสิทธิ แหล่งทีม่ ำของข้อมูลหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ถือเป็ นหน้ำทีข่ องผูบ้ งั คับบัญชำหรือหัวหน้ำงำนของผูท้ ถ่ี ูกร้องเรียนและผูถ้ ูกละเมิดสิทธิทุกคน ในกำรใช้ดุลย
พินิ จ สังกำรที
่
่สมควรเพื่อ คุ้มครองผู้ร้อ งเรียนและผู้ถู กละเมิด สิทธิ พยำน และบุ ค คลที่ให้ข้อ มูลในกำรสืบสวน
สอบสวนมิให้ต้องรับภยันตรำยและควำมเดือดร้อน หรือควำมไม่ชอบธรรมอันเนื่องมำจำกข้อร้องเรียนหรือกำร
ละเมิดสิทธิใดๆ กำรเป็ นพยำนหรือกำรให้ขอ้ มูล
บริษทั จะไม่กระทำกำรใดอันไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบำะแสและผูร้ อ้ งเรียน หรือผูถ้ ูกละเมิดสิทธิ ไม่ว่ำจะโดยกำร
เปลีย่ นแปลงตำแหน่ง ลักษณะงำน สถำนทีท่ ำงำน สังพั
่ กงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบตั งิ ำน เลิกจ้ำง หรือกระทำกำร
อื่นใดทีม่ ลี กั ษณะกำรปฏิบตั อิ ย่ำงไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบำะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน หรือผูถ้ ูกละเมิดสิทธิ หรือผูใ้ ห้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบทุจริต

2.2 กำรรำยงำนกำรทุจริ ต
เมื่อมีกำรแจ้งเหตุหรือเบำะแสเกีย่ วกับกำรทุจริตคอร์รปั ชัน หน่ วยงำนทีไ่ ด้รบั แจ้งเหตุหรือเบำะแสจะนำส่ง
เรื่องต่อฝ่ ำยตรวจสอบภำยในเพื่อดำเนินกำรพิจำรณำข้อร้องเรียนเบื้องต้น ซึง่ หำกมีมูลจะต้องแต่งตัง้ คณะกรรมกำร
สอบสวนหำข้อ เท็จ จริง และดำเนิ น กำรตำมคู่มือ บริหำรจัด กำรข้อ ร้อ งเรียนต่ อ ไป ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรสอบสวน
หำข้อเท็จจริงต้องสรุปกรณีกำรทุจริตหรือกำรกระทำผิดกฎหมำย ตลอดจนข้อยุตใิ ห้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึง
ต้องรำยงำนทันทีในกรณีทเ่ี ป็ นเหตุเร่งด่วน หรือมีควำมรุนแรงและต้องได้รบั กำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงที
ทัง้ นี้ ข้อมูลในรำยงำนงำนจะต้องถูกเก็บเป็ นควำมลับ โดยต้องรำยงำนตรงต่อผูม้ อี ำนำจตำมทีไ่ ด้กำหนดไว้
เท่ำนัน้ ห้ำมมิให้แบ่งปั นข้อมูลไม่ว่ำในรูปแบบใดก็ตำมแก่หน่วยงำนหรือบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
บริษทั จัดให้มกี ำรรำยงำนสำหรับสรุปข้อร้องเรียนในองค์กร โดยแบ่งตำมประเภทของข้อร้องเรียนสำหรับเรื่อง
กำรทุจริตคอร์รปั ชัน กำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจัดทำสรุปข้อร้องเรียนทีเ่ กิดขึน้ เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริษทั เป็ นรำยไตรมำส
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3. มำตรกำรตอบสนองกรณี เกิ ดกำรทุจริ ตคอร์รปั ชัน
บริษทั จัดทำมำตรกำรตอบสนองต่อกำรทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อแก้ไขผลกระทบ รวมทัง้ หำวิธกี ำรป้ องกันไม่ให้
กำรทุจริตคอร์รปั ชัน ประเภทเดียวกันเกิดขึน้ อีก โดยมำตรกำรตอบสนองต่อกำรทุจริตประกอบด้วย กำรสอบสวน กำร
ลงโทษ และมำตรกำรแก้ไข และกำรเปิ ดเผยข้อมูล โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้

3.1 กำรสอบสวน
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในจะดำเนินกำรพิจำรณำข้อร้องเรียนเบื้องต้น ซึง่ หำกมีมูลจะต้องแต่งตัง้ คณะกรรมกำร
สอบสวนหำข้อเท็จจริง โดยให้มตี วั แทนจำกฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน และตัวแทนจำกสำยงำนทรัพยำกรมนุ ษย์ เข้ำร่วม
เป็ นกรรมำกำรสอบสวนข้อเท็จจริงโดยให้ดำเนินกำรตำมคู่มอื บริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน หำกมีทรัพยำกรไม่เพียงพอ
หรือเห็นสมควรให้จดั หำผูเ้ ชีย่ วชำญมำดำเนินกำรสอบสวนแทนบุคลำกรของหน่ วยงำนบริษทั อำจพิจำรณำให้ว่ำจ้ำง
บุคคลภำยนอกทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมำะสมได้
ในกระบวนกำรสอบสวนนัน้ คณะกรรมกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริงต้องดำเนินงำนด้วยควำมยุตธิ รรมและไม่
เปิ ดเผยข้อมูลแก่ผทู้ ไ่ี ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง รวมถึงรำยงำนควำมคืบหน้ำหรือผลกำรสอบสวนให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และในกรณี ท่ีค ณะกรรมกำรสอบสวนหำข้อ เท็จ จริง พบอุ ป สรรคในกำรดำเนิ น กำรที่อ ำจส่ง ผลกระทบต่ อ บริษัท
คณะกรรมกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริงต้องรำยงำนเรื่องดังกล่ำวแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อหำทำงแก้ไขอย่ำง
ทันท่วงที นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริงต้องบันทึกกำรสอบสวนในรำยงำนผลกำรตรวจสอบและ
จัดส่งเอกสำรหลักฐำนทีเ่ กีย่ วข้องเชิงวัตถุและ/หรืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งให้ฝ่ำยทรัพยำกรมนุ ษย์จดั เก็บไว้เป็ นเวลำอย่ำง
น้อย 10 ปี หรือจนกว่ำสิน้ อำยุควำมทำงกฎหมำย

3.2 บทลงโทษและมำตรกำรแก้ไข
บทลงโทษ
บริษทั จัดให้มกี ระบวนกำรในกำรลงโทษบุคลำกรไม่ว่ำจะเป็ น กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำน ทีไ่ ม่ปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม หำกมีกำรฝ่ ำ
ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ขิ ำ้ งต้น รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชำโดยตรงทีเ่ พิกเฉยต่อกำรกระทำผิด หรือ
รับทรำบว่ำมีกำรกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินกำรจัดกำรให้ถูกต้อง มีบทลงโทษ จนถึงขัน้ ให้ออกจำกงำน และ/หรือพ้นจำก
ตำแหน่ ง นอกจำกนี้อำจได้รบั โทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระทำนัน้ ผิดกฎหมำย กำรไม่ได้รบั รู้ถึงนโยบำยฉบับบนี้
และ/หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่สำมำรถใช้เป็ นข้ออ้ำงในกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยฉบับนี้ได้
กรณีทก่ี ำรสอบสวนเสร็จสิน้ และพบว่ำเกิดกำรทุจริตหรือมีกำรกระทำผิดกฏหมำย คณะกรรมกำรสอบสวน
หำข้อเท็จจริงจะเสนอทำงเลือกในกำรลงโทษทำงวินัยตำมระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับกำรทำงำนของบริษทั ในรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบ รวมทัง้ กำรดำเนินคดีทำงแพ่ง และ/หรืออำญำ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ำรณำตัดสิน ทัง้ นี้
บริษัทถือว่ำกำรทุจริตและ/หรือกำรกระทำที่ผิดกฎหมำยเป็ นเรื่องที่รุนแรง โดยบริษัทจะดำเนินคดีทงั ้ ทำงแพ่งและ
อำญำจนถึงทีส่ ดุ
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องนำข้อมูลของผูใ้ ห้เบำะแส ผูร้ อ้ งเรียน และเอกสำรหลักฐำน
ไปเปิ ดเผย ไม่เก็บไว้เป็ นควำมลับ ผูน้ นั ้ จะได้รบั โทษทำงวินยั เว้นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมหน้ำทีท่ ก่ี ฎหมำยกำหนด
ในกรณีทป่ี รำกฎข้อเท็จจริงว่ำ ตัวแทน ตัวกลำงทำงธุรกิจ ผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำ/ให้บริกำร หรือผูร้ บั เหมำใดๆ
ของบริษัท ที่ปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับแนวทำงตำมนโยบำยฉบับนี้ บริษัท อำจพิจำรณำยุติกำรทำธุรกรรมกับบุคคล
ดังกล่ำวได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร
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มำตรกำรแก้ไข
เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้น คณะกรรมกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริงและผู้บริหำรของหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วม
พิจำรณำหำมตรกำรแก้ไขจำกเหตุกำรณ์ทเ่ี กิดขึน้ เช่น กำรปรับปรุงหรือเพิม่ เติมนโยบำยของบริษทั กำรปรับปรุงหรือ
เพิม่ เติมระบบกำรควบคุมภำยใน กำรเปลีย่ นแปลงวิธกี ำรปฏิบตั ิงำน กำรฟ้ องร้องดำเนินคดีทำงแพ่งและ/หรืออำญำ
กำรขยำยผลกำรสอบสวนเพื่อตรวจสอบกำรทุจริตในส่วนอื่นๆ ทีอ่ ำจมีควำมเกีย่ วข้อง เป็ นต้น โดยกำหนดมำตรกำร
แก้ไขในแต่ละกรณี จัดทำแผนมำตรกำรแก้ไข พร้อมด้วยกรอบระยะเวลำกำรปฏิบตั งิ ำนเพื่อนำเสนอต่อผูบ้ ริหำรระดับ
สูงสุดของบริษทั และดำเนินกำรแก้ไขตำมมำตรกำรทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ

3.3 กำรเปิ ดเผยข้อมูล
บริษัทกำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรหรือบุคลำกรที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็ นผู้
เปิ ดเผยข้อมูลสำคัญเกีย่ วกับกำรดำเนินกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ตลอดจนกำรตัดสินใจ
เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรทุจริตต่ำงๆ ต่อหน่วยงำนภำยนอกทีม่ หี น้ำทีก่ ำกับดูแล (อำทิ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น) หรือต่อสำธำรณะ
ทัง้ นี้ บริษัทห้ำมมิให้ผทู้ ่ไี ม่มีหน้ำทีห่ รือไม่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั เปิ ดเผยข้อมูลด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน ตลอดจนกำรทุจริตใดๆ แก่บุคลำกรในบริษทั สื่อมวลชน หรือหน่ วยงำนอื่นใด นอกจำกนี้
บริษทั จะพิจำรณำลงโทษผูฝ้ ่ ำฝืนโดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
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ภำคผนวก :
กฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน
กฎหมำยควรรู้ : พระรำชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561
มำตรำ 176 ผูใ้ ดให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดแก่เจ้ำพนักงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
ต่ำงประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทำกำร ไม่กระทำกำร หรือประวิงกำรกระทำอันมิชอบด้วยหน้ำที่ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่
เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ในกรณีทผ่ี กู้ ระทำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็ นบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องกับนิตบิ ุคคลใดและกระทำไปเพื่อประโยชน์
ของนิตบิ ุคคลนัน้ โดยนิตบิ ุคคลดังกล่ำวไม่มมี ำตรกำรควบคุมภำยในทีเ่ หมำะสมเพื่อป้ องกันมิให้มกี ำรกระทำควำมผิด
นัน้ นิตบิ ุคคลนัน้ มีควำมผิดตำมมำตรำนี้ และต้องระวำงโทษปรับตัง้ แต่หนึ่งเท่ำ แต่ไม่เกินสองเท่ำของค่ำเสียหำยที่
เกิดขึน้ หรือประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
3 มำตรำ ป้ องกันและปรำบปรำมทุจริต-กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
มำตรำ 126 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมทุจริต พ.ศ.2561
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวม
มำตรำ 127 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมทุจริต พ.ศ.2561
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวม : บทบัญญัตทิ ห่ี ำ้ มเจ้ำพนักงำนของรัฐ
ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด เป็ นกรรมกำร ทีป่ รึกษำ ตัวแทน พนักงำน หรือลูกจ้ำงในธุรกิจของเอกชนภำยใน 2 ปี นบั แต่
วันทีพ่ น้ จำกตำแหน่ง
มำตรำ 128 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมทุจริต พ.ศ.2561
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์สว่ นตน กับผลประโยชน์สว่ นรวม : ห้ำมมิให้เจ้ำพนักงำนของรัฐรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อ่นื ใดอันอำจคำนวณเป็ นเงินได้

ตัวอย่ำงกำรกระทำที่เข้ำข่ำยกำรให้สินบน หรือกำรคอร์รปั ชัน
กำรกระทำที่เข้ำข่ำยกำรจ่ำยค่ำอำนวยควำมสะดวก
ตัวอย่ำงที่ 1 : นำย ก. เข้ำทำธุรกรรมเพื่อขอใบอนุญำตจำกหน่วยงำนรัฐแห่งหนึ่ง นำย ก. ได้เสนอให้เงิน
กับเจ้ำหน้ำทีเ่ พิม่ เติมจำกค่ำธรรมเนียมทีห่ น่วยงำนรัฐเรียกเก็บหลังจำกทีไ่ ด้รบั บริกำรเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เพื่อเป็ นกำร
ขอบคุณทีเ่ จ้ำหน้ำทีใ่ ห้บริกำรเป็ นอย่ำงดี
ตัวอย่ำงที่ 2 : นำย ข. จ่ำยเงินพิเศษเป็ นสินน้ำใจให้กบั เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐเพื่อให้ชว่ ยเร่งรัดขัน้ ตอนกำรขอรับ
บริกำรจำกหน่วยงำนรัฐทีไ่ ปติดต่อ
กำรกระทำที่เข้ำข่ำย Revolving Door
ตัวอย่ำงที่ 1 : บริษทั ก. ได้ว่ำจ้ำงนำย เอ อดีตเจ้ำหน้ำทีร่ ฐั ทันทีทน่ี ำย เอ เกษียณอำยุรำชกำร ซึง่ นำย เอ
เคยทำงำนเป็ นผูบ้ ริหำรระดับสูงในส่วนงำนพัสดุของหน่วยงำนรัฐทีบ่ ริษทั ก. ติดต่อค้ำขำยเป็ นประจำ และเคยชนะงำน
ประมูลจำกหน่วยงำนนี้ โดยบริษทั มอบหมำยให้นำย เอ มำเป็ นทีป่ รึกษำรับผิดชอบติดต่อหน่วยงำนเดิมทีเ่ คยสังกัดอยู่
(เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบริษทั ก. จะได้รบั ข้อมูลทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อกำรเข้ำประมูลงำนกับหน่วยงำนดังกล่ำว)
ตัวอย่ำงที่ 2 : บริษทั ข. ได้ว่ำจ้ำงนำย บี ซึง่ เป็ นเจ้ำหน้ำทีร่ ะดับสูงของหน่วยงำนรัฐทีเ่ ป็ นผูอ้ นุ มตั ใิ บอนุญำต
ในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ข. มำเป็ นทีป่ รึกษำคณะกรรมกำรของบริษทั โดยได้รบั ค่ำทีป่ รึกษำเป็ นเงินเดือนประจำ
และเบีย้ ประชุม (กำรว่ำจ้ำงนำย บี อำจถูมองว่ำพยำยำมจูงใจให้นำย บี ช่วยผลักดันให้บริษทั ข. ได้รบั สิทธิหรือ
ประโยชน์จำกใบอนุญำตเหนือบริษทั เอกชนอื่น)
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กำรกระทำเข้ำข่ำยกำรเสนอสิ นบน
ท่ำนเสนอบัตรเข้ำชมกีฬำนัดสำคัญให้กบั ลูกค้ำทีอ่ ำจจะทำธุรกิจกับเรำ แต่จะให้กต็ ่อเมื่อลูกค้ำนัน้ ตกลงทำ
ธุรกิจกับเรำเท่ำนัน้ ซึง่ ถือเป็ นกำรกระทำผิดกฎหมำยทันทีทท่ี ่ำนเสนอเช่นนัน้ เนื่องจำกต้องกำรควำมได้เปรียบทำงกำร
ค้ำและสัญญำ เรำอำจจะถูกเหมำรวมว่ำได้กระทำควำมผิดนี้ดว้ ย เพรำะกำรกระทำนี้ทำให้เรำได้ขอ้ เสนอทำงธุรกิจมำ
และนี่อำจจะเป็ นควำมผิดของลูกค้ำเรำด้วยเช่นกันหำกตกลงรับข้อเสนอของท่ำน
กำรกระทำเข้ำข่ำยกำรรับสิ นบน
บริษทั คู่คำ้ ให้งำนหลำนชำยของท่ำน แต่ว่ำแสดงออกชัดเจนว่ำคำดหวังให้ท่ำนใช้อทิ ธิพลของท่ำนในองค์กร
เพื่อให้เรำทำธุรกิจกับพวกเขำต่อไป กำรเสนอในแบบดังกล่ำวของบริษทั คู่คำ้ เป็ นควำมผิดและจะเป็ นควำมผิดของท่ำน
ด้วยหำกยอมรับข้อเสนอนัน้ เพรำะท่ำนจะได้ประโยชน์สว่ นตนด้วย

บริ ษทั ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
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โทร. (662) 7910111 Fax: (662) 7910100-3 website: www.pdgth.com
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