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วสัิยทัศน์ พนัธกจิ และนโยบาย 
 

 

 

วสัิยทศัน์: 
เป็นบริษทัชั2นนาํที)มีความย ั)งยนืในธุรกิจนวตักรรมดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยั สิ)งแวดลอ้ม และ
ธุรกิจที)เกี)ยวขอ้ง เพื)อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในประเทศไทยและประเทศเศรษฐกิจอาเซียน 
ภายในปี 2020 
 

พนัธกจิ: 

•   ไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้และสังคมวา่มีความเชี)ยวชาญและนวตักรรม ดา้นความปลอดภยั     

      สุขภาพอนามยั สิ)งแวดลอ้มระดบัแนวหนา้ 

•    พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม มีความสุขในการทาํงาน 

•    มีระบบการทาํงานที)มีประสิทธิภาพ ทนัสมยั และมีวฒันธรรมองคก์รที)ดี  เพื)อตอบสนอง 

      ความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยสินคา้และบริการอยา่งครบวงจร 

•    สร้างคุณค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรม เพื)อความเจริญเติบโตอยา่งย ั)งยนื  

 

 นโยบาย: 
•   สร้างความเจริญเติบโตอยา่งมั)นคงในระยะยาวในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ต่อปี 
•   ดาํรงรักษาระบบการบริหารงานในระบบธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและยดึมั)นในระบบ   

  จริยธรรมและคุณธรรม 
•    ขยายธุรกิจทั2งทางตรงและทางออ้มในธุรกิจ Safety & Environment โดยวธีิการลงทุนโดยตรง   

   และวธีิการควบกิจการ Merger & Acquisitions 
•   ส่งเสริมคนเก่งและคนดีในองคก์ร 
•   รักษา พฒันาระบบการทาํงานที)เป็นมาตรฐานสากลที)ยอมรับโดยทั)วไป 
•   ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ที)เกี)ยวขอ้งกนัโดยเคร่งครัด 
•   ดูแล ควบคุม รักษาผลตอบแทน ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ผูเ้กี)ยวขอ้ง คู่คา้โดยดีและสมํ)าเสมอ 
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สารประธานกรรมการ 
 

 ดว้ยเจตนารมยข์องคณะกรรมการบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน)  ในการดาํเนินธุรกิจให้มี
การเจริญเติบโตอยา่งย ั)งยนื โดยตั2งอยูบ่นพื2นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่าย โดยบริษทัฯ เชื)อมั)นวา่จรรยาบรรณเป็นเครื)องมือสําคญัในการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการ
ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใสในการดาํเนินงานและบรรลุเป้าหมายธุรกิจ  ซึ) งจะก่อให้เกิดความเชื)อมั)นแก่ผู ้
ลงทุนหรือผูที้)เกี)ยวขอ้งทุกฝ่ายของบริษทัฯ ตลอดจนจะส่งผลให้การปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานกลุ่มบริษทัฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 คณะกรรมบริษัทฯ ได้ทําการทบทวนคู่ มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี2   ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครั2 งที) 4/2559 เมื)อวนัที) 18 เมษายน 2559 ให้สอดคลอ้งเหมาะสม และทาํการสื)อสาร
ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บทราบหลกัการและแนวทางปฏิบติั ทาํความ
เขา้ใจ และเพื)อเป็นแนวทางปฏิบติัในการทาํงานตามที)กาํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนี2   
 
 ในนามคณะกรรมการบริษทั มุ่งหวงัให้ผูร่้วมดาํเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษทั ผลธัญญะ จาํกัด 
(มหาชน) กรรมการบริษทั และพนกังานทุกคน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายที)เกี)ยวขอ้งยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี2  ด้วยความมุ่งมั)น สร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวเพื)อการ
เจริญเติบโตอยา่งย ั)งยนื  
 

  
 
       ประกาศ  ณ  วนัที) 18 เมษายน 2559  
 

      

                     
 

           ศาตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจินดา 
                  ประธานกรรมการบริษทั 
           บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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คาํจํากดัความ 
  
 
 
จรรยาบรรณธุรกจิ  หมายถึง  แนวปฏิบติัที)ดีเป็นมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจที)ยดึมั)นในอุดมการณ์

ของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) หรือ “PHOL”  ซึ) งต่อไปนี2จะเรียกวา่ 
“จรรยาบรรณ”  

“บริษัทฯ”     หมายถึง บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) หรือ “PHOL”     
บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ หมายถึง 

e)  บริษทัหรือนิติบุคคลที)บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) เป็นเจา้ของหรือถือหุ้นที)มีสิทธิออก
เสียงในบริษทัหรือนิติบุคคลนั2นเกินกวา่ร้อยละ fg ไม่วา่จะถือหุน้เองโดยตรงหรือถือหุน้โดยออ้ม หรือ 

h)  บริษทัหรือนิติบุคคลที)บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) มีอาํนาจควบคุมในเรื)องการกาํหนด
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานเพื)อให้ไดม้าซึ) งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆของบริษทั หรือ นิติ
บุคคลนั2น 
กลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) หมายถึง  

บริษทัยอ่ยหรือบริษทัในเครือของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
“กรรมการบริษัท”   หมายถึง กรรมการของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
   ในที)นี2หมายถึง บุคคลซึ)งมีคุณสมบติัของกรรมการ ตามมาตรา 68 แห่ง 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดรั้บการเลือกตั2งจากที)ประชุม 
ผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นกรรมการ และในที)นี2 ใหห้มายรวมถึง กรรมการบริหาร กรรมการ 
บริษทั และที)ปรึกษาคณะกรรมการ 

“ผู้บริหาร”    หมายถึง ผูบ้ริหารของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
   ในที)นี2หมายถึง พนกังานที)มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารพึงประพฤติและปฏิบติั 

ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ   ในฐานะพนกังานคนหนึ)งและพึงรับผดิ 
ชอบในผลงานของตนเองและของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทั2งมีแนวทางปฏิบติัที)ดี
เพื)อเสริมสร้างการเป็นผูบ้ริหารที)ดี และในฐานะผูบ้งัคบับญัชาของพนักงาน 
ผูบ้ริหารพึงเป็นผูน้าํและเป็นแบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติัที)ดีใหแ้ก่พนกังาน 

“พนักงาน”   หมายถึง ผูที้)ทาํสัญญาจา้งแรงงาน หรือสัญญาจา้งพิเศษ หมายรวมถึง พนกังาน
ประจาํ พนกังานชั)วคราว พนกังานระหวา่งทดลองงานและพนกังานของบริษทั
ฯ ที)มีกาํหนดระยะเวลาในการจา้งที)แน่นอน 

“ครอบครัว”   หมายถึง คู่สมรส และบุตรที)ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
หรือพนกังาน 
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ตัวแทนหรือผู้รับมอบอาํนาจ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที)ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ ใหก้ระทาํการ
อยา่งหนึ)งอยา่งใดในนามบริษทัฯ  

“ลูกค้า”  หมายถึง คู่คา้ที)มีอุปการะคุณต่อบริษทัฯ หรือผูพ้ึงไดรั้บการบริการที)ดีเพื)อเป็น
การจูงใจใหลู้กคา้ใชบ้ริการของบริษทัฯ 

“คู่ค้า”    หมายถึง กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที)ทาํธุรกิจร่วมกบับริษทัฯ 
“คู่แข่งทางการค้า” หมายถึง กลุ่มบุคคล/นิติบุคคลที)ทาํธุรกิจลกัษณะหรือประเภท เดียวกนัหรือ 

คลา้ยคลึง หรือดาํเนินธุรกิจที)แข่งขนักบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

“คู่สัญญา”  หมายถึง ผูที้)ยอมเขา้ผกูพนัตนและมีสิทธิ หนา้ที) ความรับผดิชอบตามที)ปรากฏ 
ในสัญญาที)ไดท้าํไวก้บับริษทัฯ 

“ผู้ค้า/ผู้ขาย”    หมายถึง ผูจ้ดัหาสินคา้และบริการใหก้บับริษทัฯ 
“ผู้เกีMยวข้องทางธุรกจิ”  หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลใดก็ตามที)บริษทัฯ มีการติดต่อสัมพนัธ์ทางธุรกิจ

ไม่วา่จะเป็นรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ องคก์รภาคเอกชน องคก์ร
เพื)อสาธารณกุศล เป็นตน้ 

“ผู้มีส่วนได้เสีย”   หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที)มีส่วนเกี)ยวขอ้ง หรือไดรั้บผลกระทบ
โดยตรงจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ อนัประกอบดว้ย กรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร พนกังานและครอบครัว ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้/คู่สัญญา คู่แข่งทางการคา้ 
เจา้หนี2  ลูกหนี2  สังคมและสิ)งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

รายการทีMเกีMยวโยงกนั หมายถึง รายการระหวา่งบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลที)เกี)ยวโยงกนัของ
บริษทัฯ หรือรายการระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับุคคลที)เกี)ยวโยงกนัของบริษทัยอ่ย 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมหรือสถานการณ์ใดๆ ที)อาจมีความตอ้งการส่วนตวั 
หรือของบุคคลที)เกี)ยวขอ้ง ซึ) งเขา้มามีอิทธิพลต่อการปฏิบติัหนา้ที) และส่งผล
กระทบต่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

ประโยชน์อืMนใด หมายถึง สิ)งที)มีมูลค่า ไดแ้ก่ การลดราคา การรับบริการ การรับการฝึกอบรม 
การรับความบนัเทิง หรือสิ)งอื)นใดในลกัษณะเดียวกนั 
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แนวทางการปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 
 
1. บุคคลทีMมีหน้าทีMต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

พนกังานบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ทุกคน 
 
W.   ข้อแนะนําเกีMยวกบัจรรยาบรรณ 

e) ทาํความเขา้ใจเนื2อหาสาระของจรรยาบรรณฉบบันี2 
h) เรียนรู้เนื2อหาสาระที)เกี)ยวขอ้งกบัหนา้ที)และความรับผดิชอบของตน 
k) ทบทวนความรู้ความเขา้ใจในเนื2อหาสาระของจรรยาบรรณฉบบันี2อยา่งสมํ)าเสมอ 
l) ใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบับุคคลอื)นที)ตอ้งปฏิบติัหนา้ที)ที)เกี)ยวขอ้งกบับริษทัฯ  หรืออาจเกิด 

ผลกระทบต่อบริษทัฯ 
5) เมื)อมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถาม ให้ปรึกษากบัผูบ้งัคญัชาหรือบุคคลที)บริษทัฯกาํหนดให้มีหน้าที)

รับผดิชอบเกี)ยวกบัการติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณผา่นช่องทางต่างๆที)กาํหนดไว ้
m) แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลที)รับผดิชอบทราบเมื)อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม    
   จรรยาบรรณ 
n)  ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ กบัหน่วยงาน หรือบุคคลที)ไดรั้บมอบหมาย 
o)  ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งเป็นผูน้าํในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ  ตลอดจนส่งเสริมสภาพ 
     แวดลอ้มในการทาํงานใหพ้นกังานและบุคคลที)เกี)ยวขอ้งเขา้ใจวา่การปฏิบติัตามจรรยาบรรณเป็น 

สิ)งที)ถูกตอ้งและตอ้งปฏิบติั 
 
3.  การรายงานการฝ่าฝืนหรือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ผูที้)พบเห็นการฝ่าฝืนหรือการปฏิบติัตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามขอ้สงสัยหรือส่งขอ้ร้องเรียน
ไปยงับุคคลดงัต่อไปนี2  

e) ผูบ้งัคบับญัชาที)ตนเองไวว้างใจในทุกระดบั 
h) หวัหนา้หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
k) คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผา่นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
l) เลขานุการคณะกรรมการบริษทั/เลขานุการบริษทั หรือ 
f) คณะกรรมการบริษทั 
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4. กระบวนการดําเนินการเมืMอได้รับข้อร้องเรียน 

e) รวบรวมขอ้เทจ็จริง 
ผูรั้บข้อร้องเรียนจะดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที) เกี)ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณนั2นดว้ยตนเองหรือมอบหมายใหบุ้คคลที)มีความเหมาะสมดาํเนินการ 
2) ประมวลผลและกลั)นกรองขอ้มูล 

ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะเป็นผูป้ระมวลผลและกลั)นกรองขอ้มูลเพื)อพิจารณาขั2นตอนและวิธีการจดัการที)
เหมาะสมในแต่ละเรื)อง โดยอาจ 

• ดาํเนินการดว้ยตนเองหรือมอบหมายใหผู้อื้)นดาํเนินการแทน หากเห็นวา่เป็นเรื)องที)ตนมีอาํนาจที)
จะกระทาํได ้

• รายงานต่อบุคคลที)มีอาํนาจดาํเนินการและเกี)ยวขอ้งในเรื)องนั2นๆเป็นผูด้าํเนินการประมวลผลและ
กลั)นกรองขอ้มูล 
k) กาํหนดมาตรการดาํเนินการ 

   ผู ้ที)ด ําเนินการตามข้อ h) กําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและบรรเทาความเสียหายให้กบัผูที้)ได้รับผลกระทบโดยคาํนึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย
โดยรวมทั2งหมด ทั2งนี2  ในกรณีที) เป็นเรื) องสําคัญผูรั้บร้องเรียนจะเป็นผูร้ายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั เช่น เป็นเรื)องที)กระทบต่อชื)อเสียง ภาพลกัษณ์ หรือฐานะทาง
การเงินของบริษทัฯ หรือขดัแยง้กบันโยบายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือเกี)ยวขอ้งกบัผูบ้ริหาร
ระดบัสูง เป็นตน้ 

l) รายงานผลใหผู้รั้บขอ้ร้องเรียนมีหนา้ที)รายงานผลตามขอ้k) ใหผู้ร้้องเรียนทราบหากผูร้้องเรียน
เปิดเผยตนเอง 

 
5.  การกระทาํทีMเข้าข่ายผดิจรรยาบรรณ 

พนกังานทุกคนมีหนา้ที)ตอ้งปฏิบติัตามและส่งเสริมใหผู้อื้)นปฏิบติัตามจรรยาบรรณ การกระทาํ
ต่อไปนี2 เป็นการกระทาํผดิจรรยาบรรณ 

e) ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
h) แนะนาํ ส่งเสริม หรือสนบัสนุนใหผู้อื้)นไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
k) ละเลยเพิกเฉย เมื)อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ในกรณีที)ตนทราบ 
     หรือควรทราบ เนื)องจากเกี)ยวขอ้งกบังานภายใตค้วามรับผดิชอบของตน 

    l) ไม่ใหค้วามร่วมมือ หรือขดัขวางการสืบสวน สอบสวนหาขอ้เทจ็จริงที)อา้งวา่ไดมี้การฝ่าฝืน 
                หรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

f) การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมต่อผูอื้)น เนื)องจากการที)ผูน้ั2นรายงานการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
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   ทั2งนี2  ผูที้)ทาํผิดจรรยาบรรณตอ้งได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที)บริษทัฯ กาํหนดไว ้

นอกจากนี2  อาจไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนั2นผดิกฎหมาย 
 

6.  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกจิ 
 ในกรณีที)มีขอ้สงสัยหรือประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือปฏิบติัตามจรรยาบรรณที)ไม่ไดก้าํหนด
ไว ้ขอใหใ้ชดุ้ลยพินิจเบื2องตน้ โดยการตั2งคาํถามเกี)ยวกบัการกระทาํนั2นกบัตนเองก่อนยติุการดาํเนินการ 
ดงันี2   

1. การกระทาํนั2นขดัต่อกฎหมาย หรือไม่ 
2. การกระทาํนั2นขดัต่อนโยบายและวฒันธรรมองคก์รของกลุ่มบริษทัฯ หรือไม่ 
3. การกระทาํนั2นเป็นที)ยอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมได ้หรือไม่ 
4. การกระทาํนั2นทาํให้เกิดความเสื)อมเสียชื)อเสียงและภาพลกัษณ์ของกลุ่มบริษทัฯ  หรือไม่ 
5. การกระทาํนั2นส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งร้ายแรง หรือไม่ 

 

หรือสอบถามผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั2น  ซึ) งมีหนา้ที)ใหค้าํแนะนาํในขั2นตน้ หรือสอบถาม 
โดยตรงไปยงัหน่วยงานที)รับผดิชอบในเรื)องนั2นๆ 
 
7.      ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 

บริษทัฯ กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ที)และความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนที)จะ 
ตอ้งรับทราบ ทาํความเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัตามที)กาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบบันี2อยา่งเคร่งครัดและยดึถือเป็นหลกัประจาํใจในการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ทุกระดบั 
 

 ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื)องสาํคญัที)จะดาํเนินการใหพ้นกังาน 
ภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯอยา่งจริงจงั 
 

 บริษทัฯ  ไม่พึงปรารถนาที)จะใหก้ารกระทาํใดๆ ที)ผดิกฎหมายขดักบัหลกัจริยธรรมที)ดีเกิดขึ2น  หาก 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานผูใ้ดกระทาํผดิจริยธรรมที)กาํหนดไว ้จะไดรั้บโทษทางวนิยัอยา่งเคร่งครัด 
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นโยบายบรรษัทภิบาล 
 
 
 
 

 คณะกรรมการบริษทั มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยหรือบริษทัในเครือ เป็น
องคก์รที)มีประสิทธิภาพทั2งในการดาํเนินธุรกิจ มีการกาํกบัดูแลกิจการที)ดี มีการบริหารจดัการที)เป็นเลิศ  
มุ่งมั)นในการดาํเนินงานตามหลกับรรษทัภิบาล ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้โดยมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น และคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียที)เกี)ยวขอ้ง เพื)อสร้าง
ความเชื)อมั)นและเจริญเติบโตอยา่งย ั)งยนืร่วมกนั 
 จึงไดก้าํหนดหลกัการที)เกี)ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการที)ดีโดยยดึถือตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที)ดีสากลของ  OECD Principles of Corporate Governance  ไวใ้นคู่มือ  “การกาํกบัดูแลกิจการ”  ซึ) ง
ครอบคลุมหลกัการทั2ง 5 หมวด ดงันี2  

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
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 โดยนาํหลกัการดงักล่าวมาขยายความเพื)อจดัทาํเป็นแนวทางในการปฏิบติั โดยมีขอ้กาํหนด
ต่างๆ ดงันี2  

1. จริยธรรมธุรกิจ 
2. จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 
3. จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผดิชอบที)มีต่อขอ้มูลสารสนเทศ 
5. จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผดิชอบดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั 
6. จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรับผดิชอบในการจดัหาและปฏิบติัต่อคู่คา้ 
7. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 
8. นโยบายและขอ้พึงปฏิบติั 
9. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี)ยง 
10. มาตรการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูที้)ใหค้วาม

ร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
11. แนวปฏิบติัเกี)ยวกบัการชดเชยกรณีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 
12. การกาํกบัดูแลและติดตามผล 
13. การรายงานการกระทาํผดิ 
14. บทกาํหนดโทษ 
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จริยธรรมธุรกจิ 
 
 

 

 

ในการดาํเนินธุรกิจ นอกจากจะให้ความสําคญักบัความสําเร็จแล้ว บริษทัฯ ยงัไดต้ระหนักถึง
รูปแบบและวิธีการปฏิบติังานที)จะทาํให้เกิดความสําเร็จอยา่งย ั)งยืน จึงยึดถือจริยธรรม ความซื)อสัตย ์และ
ความมีคุณธรรมเป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจมาโดยตลอด  

คู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบบันี2 ไดป้ระมวลนโยบายและขอ้ปฏิบติัเกี)ยวกบัจริยธรรมในการทาํธุรกิจ
ของบริษทัฯ  ซึ) งบริษทัฯ คาดหวงัให้ กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัฯ  ทุกคนรับทราบ ทาํ
ความเขา้ใจและยดึถือตามในการปฏิบติัหนา้ที)ของตน 
 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์: 
เพื)อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนเกี)ยวขอ้งกบัทุกฝ่าย จึงถือเป็นนโยบายของบริษทัฯ ที)จะ 

ป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จากการเป็นกรรมการ หรือพนกังานของบริษทัฯ ซึ) งไดก้าํหนด
เป็นขอ้ปฏิบติัสาํหรับกรรมการ และพนกังานของบริษทั  
 

ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น: 

ถือเป็นนโยบายของบริษทัฯ   ในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัและปฏิบติัหนา้ที)อยา่ง 
เต็มความสามารถ เพื)อสร้างผลตอบแทนที)ดีให้กบัผูถื้อหุ้นอยา่งต่อเนื)องและย ั)งยืน ซึ) งบริษทัฯ ไดก้าํหนด
แนวปฏิบติัเพื)อสนบัสนุนนโยบายดงักล่าว  
 

นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน: 

บริษทัฯ  ตระหนกัวา่พนกังานเป็นทรัพยากรที)มีคุณค่ายิ)ง  และเป็นปัจจยัหลกัแห่งความสาํเร็จ  
ของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ  จึงกาํหนดเป็นนโยบายของบริษทัฯ ที)จะให้การปฏิบติัที)เป็นธรรมทั2ง
ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั2ง การโยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยยดึเป็นแนวปฏิบติั  
 

นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า: 

บริษทัฯ ตระหนกัวา่ ความพอใจของลูกคา้เป็นกุญแจสาํคญัซึ) งนาํไปสู่ความสาํเร็จของบริษทัฯ    
อยา่งย ั)งยืน การรักษาความพึงพอใจของลูกคา้ จึงเป็นหนา้ที)ของทุกคนในองคก์รที)จะตอ้งร่วมมือกนั โดย
กาํหนดเป็นนโยบายและขอ้ปฏิบติั  
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นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า: 

บริษทัฯ มีนโยบายที)จะทาํใหก้ารปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาพและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึง 
ประโยชน์  สูงสุดของบริษทัฯ และตั2งอยูบ่นพื2นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนที)เป็นธรรมต่อทั2งสองฝ่าย 
หลีกเลี)ยงสถานการณ์ที)ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั2งปฏิบติัตามพนัธะสัญญา ให้ขอ้มูล
ที)เป็นจริง รายงานที)ถูกตอ้ง การเจรจาแกปั้ญหาและหาทางออกตั2งอยู่บนพื2นฐานของความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจ  
 

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า: 

บริษทัฯ มีนโยบายที)จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ตามหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมาย  
เกี)ยวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวธีิ
ฉอ้ฉล  
 

ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวม: 
บริษทัฯ  ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงหนา้ที)และความรับผดิชอบที)พึงมีต่อประเทศชาติ สังคม  และ 

สิ)งแวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ)น และยึดมั)นเป็นนโยบายที)จะดูแลรักษาสิ)งแวดลอ้ม
และความปลอดภยัจากกิจกรรมของบริษทัฯ  และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที)เกี)ยวขอ้งอย่าง
เคร่งครัด 
 

ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 

บริษทัฯ กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ที)และความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน 
ที)จะตอ้งรับทราบ ทาํความเขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัตามที)กาํหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจนี2อยา่งเคร่งครัดและยดึถือเป็นหลกัประจาํใจในการปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ทุกระดบั 

ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื)องสาํคญัที)จะดาํเนินการให ้
พนกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯอยา่ง
จริงจงั 

บริษทัฯ ไม่พึงปรารถนาที)จะใหก้ารกระทาํใด ๆ  ที)ผดิกฎหมายขดักบัหลกัจริยธรรมที)ดี 
เกิดขึ2น หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานผูใ้ดกระทาํผิดจริยธรรมที)กาํหนดไว ้จะไดรั้บโทษทางวินยั
อยา่งเคร่งครัด 
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จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ 
 

 
 
 

 คณะกรรมการบริษทั  มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยหรือบริษทัในเครือ เป็น
องคก์รที)ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยตั2งอยูบ่นพื2นฐานของ
จริยธรรมและคุณธรรม และมีความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะ
ยาวแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื)อการเจริญเติบโตอยา่งย ั)งยนืร่วมกนัโดยจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจที)บริษทัฯ 
ยดึถือปฏิบติั ไดแ้ก่ 

1. มีความรับผดิชอบต่อผลการตดัสินใจและการกระทาํของตน ( Accountability) 
2. มีความโปร่งใสและเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา (Transparency) 
3. ปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่งเสมอภาคและยติุธรรม (Equitable Treatment) 
4. มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Long-Term Value-Added 

Creation to Stakeholders) 
5. ส่งเสริมการปฏิบติังานที)เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices) 
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จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 

 

 
 
 
การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีMมีต่อผู้ถือหุ้น 

 นโยบาย: ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิขั2นพื2นฐานที)กาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั 
มุ่งมั)นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างย ั)งยืน สร้างมูลค่าเพิ)ม
และใหผ้ลตอบแทนที)เหมาะสม และดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที)ดี 

1. บริหารจดัการและปฏิบติัหน้าที)โดยนําความรู้และทกัษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็ม
ความสามารถ ดว้ยความซื)อสัตยสุ์จริต  ระมดัระวงั  รอบคอบ ต่อการดาํเนินการใดๆ   และเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย และเพื)อผลประโยชน์ของกลุ่มผูที้)เกี)ยวขอ้งโดยรวม 

2. บริหารกิจการของบริษทัฯ ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้อยา่งมั)นคงและก่อใหเ้กิดมูลค่าผลตอบแทนที)
เหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ 

3. ไม่ดาํเนินการใดๆ อนัเป็นลกัษณะที)อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ 
4. รายงานสถานะการดาํเนินงานของบริษทัฯ  ทั2งทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน   ต่อผูถื้อหุน้อยา่ง

เท่าเทียมกนัสมํ)าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 
5. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หนึ)งคนหรือหลายคนซึ) งถือหุ้นตามเกณฑ์ที)บริษทัฯ กาํหนด สามารถเสนอ

เรื)องเพื)อบรรจุเป็นระเบียบวาระประชุม หรือเสนอชื)อบุคคลที)มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื)อเขา้รับการ 
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น โดยผ่านการกลั)นกรอง
จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและนําเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั 

6. จดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์เพื)อใหข้อ้มูลสารสนเทศและตอบขอ้ซกัถาม  รับคาํแนะนาํ/
ขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทั)วไป รวมถึงช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลที)หลากหลาย  เช่น 
ทางโทรศพัท ์ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เป็นตน้ 
 

การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีMมีต่อลูกค้า 

นโยบาย: มุ่งมั)นสร้างความพึงพอใจและความมั)นใจแก่ลูกคา้ และบุคคลภายนอกที)ไดรั้บ 
ผลิตภณัฑ์และบริการที)ดีมีคุณภาพในระดบัราคาที)เหมาะสม ยุติธรรม รวมถึงการยกระดบัมาตรฐานทั2ง
สินคา้และบริการใหสู้งขึ2นอยา่งต่อเนื)อง 
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1. ปฏิบติัตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื)อนไขต่างๆ ที)มีต่อลูกค้าทุกรายอย่างโปร่งใส  กรณีที)ไม่
สามารถปฏิบติัได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื)อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

2. มุ่งมั)นรักษามาตรฐานสินคา้และการบริการ ทั2งดา้นคุณภาพสินคา้และราคายุติธรรม รวมถึงวิจยั
และพฒันาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ 

3. มุ่งมั)นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั)นใจให้กบัลูกคา้ให้ไดรั้บการบริการที)มีคุณภาพที)ดี
เลิศ ภายใตค้วามปลอดภยัและเทคโนโลยีที)เหมาะสม รวมทั2งยกระดบัมาตรฐานให้สูงขึ2นอย่าง
ต่อเนื)อง 

4. ส่งเสริมการให้บริการสินคา้ที)มีมาตรฐานและบริการจดัส่งที)รวดเร็ว และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ลูกคา้ 

5. ให้ความสําคญัในการรักษาขอ้มูลที)เป็นความลบัของลูกคา้  และไม่นาํขอ้มูลดงักล่าวมาใช้เพื)อ
ผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้กี)ยวขอ้ง 

6. เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเกี)ยวกบัการบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ขอ้เทจ็จริง รวมทั2งรักษาสัมพนัธภาพที)ดีและย ั)งยนื 

7. จดัใหมี้หน่วยงานลูกคา้สัมพนัธ์ เพื)อรับเรื)องร้องเรียน ขอ้เสนอแนะ  หรือติชมจากลูกคา้ในหลาย
ช่องทาง เช่น  โทรศพัท ์โทรสาร สื)อสารอิเล็กทรอนิกส์  ออนไลน์  เป็นตน้ 

8. ไม่เรียก ไม่รับ ไม่ร้องขอ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ที)ไม่สุจริตกบัลูกคา้ 
 

การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีMมีต่อคู่ค้า 

 นโยบาย:  คาํนึงถึงความเสมอภาคและความซื)อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์
ร่วมกบัคู่คา้ โดยการปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาที)กาํหนดร่วมกนัอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณใน
การดาํเนินธุรกิจ 

1. ปฏิบติัตามขอ้ตกลง หรือเงื)อนไขต่างๆ ที)มีต่อคู่คา้ทุกรายอยา่งเคร่งครัด 
2. กรณีที)ไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัลูกคา้เป็นการล่วงหนา้ เพื)อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข

และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
3. ปฏิบติัต่อคู่คา้ อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม และตั2งอยูบ่นพื2นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนที)

เป็นธรรมต่อทั2งสองฝ่าย  
4. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายเกี)ยวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการ

คา้ที)สุจริต 
5. ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ ดว้ยวธีิฉอ้ฉลที)ไม่สุจริต โดยปฏิบติัตาม

แนวทางปฏิบติัที)กาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 
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6. ไม่เรียก ไม่รับ ไม่ร้องขอ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ที)ไม่สุจริตกบัคู่คา้ 
 
การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีMมีต่อคู่แข่งทางการค้า 

 นโยบาย: การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเกี)ยวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนั
ทางการคา้ โดยยดึถือหลกัการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมและสุจริต 

1. ปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัอยา่งเสรี และเป็นธรรม 
2. ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวธีิฉอ้ฉลที)ไม่สุจริต 

โดยปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัที)กาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 
3. ไม่ทาํลายชื)อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดย

ปราศจากขอ้มูลความเป็นจริงและหลกัฐาน 
 

การปฏิบัติและความรับผดิชอบทีMมีต่อเจ้าหนี]การค้า 

 นโยบาย: ยดึถือคาํมั)นสัญญาและปฏิบติัตามเงื)อนไขและหนา้ที)ที)พึงมีต่อเจา้หนี2โดยเคร่งครัด 
รวมถึงการปฏิบติัตามพนัธสัญญาที)ตกลง 

1. รักษาและปฏิบติัตามเงื)อนไขที)พึงมีต่อเจา้หนี2 โดยเคร่งครัด ทั2งในดา้นการชาํระเงิน การดูแล
หลกัทรัพยค์ ํ2าประกนั และเงื)อนไขอื)นๆ ที)ตกลง 

2. รายงานฐานะการเงินแก่เจา้หนี2ตามขอ้กาํหนดในสัญญาอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไป
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที)ดี 

3. รายงานต่อเจา้หนี2ทราบ หากในกรณีที)ไม่สามารถปฏิบติัตามพนัธสัญญาที)ตกลง และหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
 

การปฏิบัติและความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และสิMงแวดล้อม 

 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ) งแวดล้อม โดยให้
ความสําคญักับการปฏิบติัตามมาตรฐานต่างๆ ที)เกี)ยวกับความปลอดภยั ความมั)นคง สุขอนามยั และ
สิ)งแวดลอ้มอย่างถูกตอ้งเหมาะสม  และคาํนึงถึงผลกระทบที)มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ)งแวดลอ้ม 
โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงันี2   

1. ปฏิบติัและใหค้วามร่วมมือ หรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของ  
     กฎหมาย และกฎระเบียบที)เกี)ยวขอ้ง 

2. บริษทัฯถือมั)นในอุดมการณ์การดาํเนินธุรกิจ  โดยมุ่งสนบัสนุนกิจกรรมเพื)อพฒันาคุณภาพ 
     ชีวติ และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สังคม และสิ)งแวดลอ้มทั2งในสถานประกอบการ  
     ชุมชนและบริเวณใกลเ้คียง 



จรรยาบรรณธุรกิจ              บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
Business Code of Conduct        Phol Dhanya Public Company Limited.  
  

 
16 

3. ใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมชุมชนและสิ)งแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้ใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน  
     กิจกรรมเพื)อสาธารณะประโยชน์ ที)เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคม 

4. ส่งเสริมใหพ้นกังานและผูเ้กี)ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีที)ทาํประโยชน์ 
    ใหก้บัชุมชนและสังคมใหเ้ติบโตเคียงคู่กนัไปอยา่งย ั)งยนื 

5. ทุ่มเทความคิดสร้างสรรค ์ความรู้ ความสามารถ เพื)อเพิ)มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ  
    โครงการเพื)อสังคมใหมี้ประสิทธิผล ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด 

 

การปฏิบัติและความรับผดิชอบต่อภาครัฐ 
      บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจเพื)อการเสริมสร้างและพฒันาความเจริญกา้วหน้าของประเทศ โดยยึดถือ
ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบที)เกี)ยวขอ้ง และเป็นไปตามครรลองประเพณี
ธุรกิจทั)วไป 
โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงันี2  

1. พึงดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งตรงไปตรงมากบัเจา้หนา้ที)หรือหน่วยงานภาครัฐ 
2. พึงปฏิบติัตามกฎในแต่ละทอ้งถิ)นหรือบางประเทศ ที)อาจมีกฎหมาย เงื)อนไข หลกัเกณฑ์ วิธี

ปฏิบติั หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในการดาํเนินธุรกิจเกี)ยวกบัการจา้งงาน การบริจาค
เงิน การให้รางวลั การต้อนรับ หรือการจัดเลี2 ยงพนักงานของรัฐหรือหน่วยงานภาครัฐที)
เกี)ยวขอ้ง  

3. พึงปฏิบติัตามกฎระเบียบในแต่ละทอ้งถิ)นที)เกี)ยวขอ้งกบัการวา่จา้งพนกังานของรัฐ ทั2งในกรณี
ที)ว่าจ้างเพื)อมาเป็นที)ปรึกษา หรือเป็นพนักงานในกลุ่มบริษทัฯ โดยมีเงื)อนไขการว่าจา้งที)
โปร่งใสและเหมาะสม 

4. พึงหลีกเลี)ยงการทาํธุรกรรมกบัเจา้หน้าที)ของรัฐหรือสมาชิกครอบครัวของเจา้หน้าที)ของรัฐ 
ในขณะที)เจา้หนา้ที)ดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเกี)ยวกบัสัญญาที)ทาํกบัรัฐ 

5. การสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหว่างภาครัฐกบักลุ่มบริษทัฯ ในขอบเขตที)เหมาะสมกบัการดาํเนิน
ธุรกิจ เช่น การพบปะพูดคุยในที)สาธารณะต่างๆ การแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล 
หรือตามประเพณีปฏิบติั 

 
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบทีMมีต่อข้อมูลและสารสนเทศ 

นโยบาย: ส่งเสริมใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลที)ถูกตอ้ง เพียงพอและทนัเวลา  เพื)อความโปร่งใสและเป็น
ธรรมต่อการลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศสาํคญัทั2งที)เป็นขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน โดย
ส่งขอ้มูลผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที)ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 
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1. ไม่แสวงหาประโยชน์ใหก้บัตนเองและผูเ้กี)ยวขอ้งโดยใชข้อ้มูลภายในที)ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ  
   สาธารณะ และไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธุรกิจหรือเพื)อใชใ้นประโยชน์ส่วนตน อนัจะนาํมา 
   ซึ) งผลเสียของกลุ่มบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 

2. กาํหนดมาตราการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)  ของบุคคลที)เกี)ยว 
   ขอ้งซึ) งรวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ (รวมทั2ง คู่สมรสและบุตรที)  
   ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ที)เกี)ยวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าว มิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก 
   หรือบุคคลที)ไม่มีหนา้ที)เกี)ยวขอ้ง และไม่แสวงหาประโยชน์ใหต้นเองและผูที้)เกี)ยวขอ้งจาก 
   ตาํแหน่งหนา้ที)และขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทัฯ  ดงัต่อไปนี2  
• หา้มมิให้กรรมการและผูบ้ริหาร 4  รายแรกนบัจากประธานเจา้หนา้ที)บริหารหรือหน่วยงาน

ที)ได้รับทราบขอ้มูลภายในทาํการเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที)มี)
หนา้ที)เกี)ยวขอ้ง และหา้มซื2อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯในช่วง 1 เดือนก่อนที)งบการเงินของ
บริษทัฯจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยเลขานุการบริษทัจะเป็นผูแ้จง้ให้ทราบกาํหนดช่วง
ระยะเวลาหา้มซื2อขายหลกัทรัพยใ์นแต่ละไตรมาส 

• กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกนบัจากประธานเจา้หน้าที)บริหารตอ้งรายงาน
การเปลี)ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(กลต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ภายใน 3 วนัทาํการ หลงัจากวนัที)ซื2อ ขาย โอน หรือรับโอน และจะตอ้งส่งสําเนา
รายงานดงักล่าวจาํนวน 1 ชุดใหแ้ก่เลขานุการบริษทั เพื)อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

• เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมรายงานการเปลี)ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ
และผูบ้ริหาร เพื)อเสนอต่อที)ประชุมคณะกรรมการบริษทัในแต่ละไตรมาส 

 
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

 นโยบาย: ให้ความสําคญัต่อการบริหารจดัการดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั และอาชีวอนามยัใน
การปฏิบติังาน ดว้ยมาตรฐานอยา่งต่อเนื)อง โดยกาํหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั และ
อาชีวอนามยัและสิ)งแวดลอ้ม รวมถึงแนวปฏิบติัที)ดี เพื)อการพฒันาอยา่งย ั)งยนื โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงันี2  

1. ปฏิบติัตามกฎหมาย รวมทั2ง ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนดต่างๆ ในดา้นคุณภาพ ความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ)งแวดลอ้ม รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที)เกี)ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

2. ผูบ้ริหาร พนกังาน และพนกังานของผูรั้บจา้ง หรือบุคคลภายนอกที)มาติดต่อ จะตอ้งยึดถือ
และปฏิบติังาน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ขอ้กาํหนดและมาตรฐานดา้นคุณภาพ ความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ)งแวดลอ้มที)เกี)ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
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3. จดัให้มีการประชาสัมพนัธ์และสื)อสาร เพื)อสร้างความรู้ความเขา้ใจและเผยแพร่ขอ้มูลแก่
พนักงาน ตลอดจนผูมี้ส่วนได้เสียที)เกี)ยวขอ้ง เพื)อให้ทราบและเขา้ใจนโยบาย กฎระเบียบ 
ขั2นตอนวธีิปฏิบติัและขอ้ควรระมดัระวงัต่างๆ ทางดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสิ)งแวดลอ้ม ตลอดจนนาํไปยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยไม่ก่อให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพ ทรัพยสิ์น และสิ)งแวดลอ้ม 

4. ควบคุมดูแล และป้องกนัความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อนัเนื)องมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั การ
บาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทาํงาน การสูญหายหรือเสียหายในทรัพยสิ์น การละเมิด
ระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที)เกิดขึ2 น 
ตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที)ปลอดภยัต่อพนกังาน ผูป้ฏิบติังานสมทบ 
และพนกังานของผูรั้บจา้งหรือบุคคลภายนอกที)มาติดต่อ ทั2งนี2  ถือเป็นหนา้ที)รับผิดชอบของ
ผูบ้ริหาร พนกังานในการรายงานการเกิดอุบติัเหตุในสถานที)ทาํงานหรือบริเวณใกลเ้คียง โดย
ปฏิบติัตามขั2นตอนที)กาํหนดไว ้

5. จดัใหมี้แผนควบคุมและป้องกนัเหตุฉุกเฉินในพื2นที)ปฏิบติัการ เพื)อเตรียมความพร้อมต่อการ
จดัการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที)อาจเกิดขึ2น เช่น เพลิงไหม ้การประสบอุบติัเหตุในสถานที)ทาํงาน 

6. จดัให้มีเจา้หนา้ที)ความปลอดภยัในการทาํงานในทุกระดบัที)อยูใ่นบงัคบับญัชาของเจา้หนา้ที)
ความปลอดภยัในการทาํงานระดบับริหาร 

7. ส่งเสริม สนบัสนุน ติดตามการดาํเนินงานเกี)ยวกบัความปลอดภยัในการทาํงานใหเ้ป็นไปตาม
แผนงานเพื)อใหมี้การจดัการความปลอดภยัที)เหมาะสมกบัสถานประกอบกิจการ 

8. กาํกบั ดูแล และติดตามให้มีการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เพื)อความปลอดภยัของลูกจา้งตามที)
ไดรั้บรายงานหรือขอ้เสนอแนะของเจา้หน้าที)ความปลอดภยัในการทาํงาน หรือหน่วยงาน
ความปลอดภยั 

9. พฒันาระบบการบริหารความปลอดภยัให้สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้กาํหนดที)เกี)ยวขอ้ง 
และใหมี้การตรวจประเมินและทบทวนอยา่งสมํ)าเสมอ 

10. จดัให้มีการทดสอบและฝึกซ้อมขั2นตอนการปฏิบติัเมื)อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างสมํ)าเสมอ และ
ปรับปรุงอยา่งต่อเนื)อง 
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จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบในการจัดหาและปฏิบัติต่อคู่ค้า 

1. วางตวักบั ผูค้า้/ผูข้าย ใหอ้ยูใ่นระดบัที)เหมาะสมเชิงธุรกิจเท่านั2น ควรระมดัระวงัอยา่ให้เกิดขอ้ 
      ครหาใหไ้ดว้า่มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดเป็นพิเศษกบัผูค้า้/ผูข้ายรายใดรายหนึ)งมากกวา่รายอื)น ๆ 
      จนอาจทาํใหเ้กิดการตดัสินใจเลือกหา การจดัประมูล การเจรจาต่อรอง ฯลฯ   ไม่เป็นไปโดย 
      ยติุธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกนัต่อทุกราย 
2. ใหข้อ้มูลที)เที)ยงตรง ถูกตอ้ง อยา่งตรงไปตรงมาแก่ผูค้า้/ผูข้าย       โดยไม่ทาํใหผู้ค้า้/ผูข้าย รีบ 
      ตดัสินใจดว้ยความเขา้ใจที)ผดิพลาด หรือไดรั้บขอ้มูลที)ถูกตอ้งแต่ไม่ครบถว้นเท่าที)ควรจะได ้
3. ไม่รับของกาํนลั สินนํ2าใจ  การรับเชิญไปงานเลี2ยงประเภทสังสรรค ์หรือ งานเลี2ยงรับรองจาก 
      ผูค้า้/ผูข้าย  ที)จดัขึ2นใหเ้ป็นการส่วนตวั หรือ หมู่คณะใดคณะหนึ)งอยา่งเฉพาะเจาะจง  รวมถึง 
      การรับเชิญไปดูงานที)ผูค้า้/ผูข้ายเสนอตวัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายที)เกี)ยวขอ้งให ้    หรือการรับการ 
     สนบัสนุนค่าใชจ่้ายจากผูค้า้/ผูข้าย สาํหรับกิจการต่างๆ    ทั2งนี2  เพื)อหลีกเลี)ยงขอ้ครหาต่างๆ ที)   
     อาจจะมีขึ2น และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความโนม้เอียงที)จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ)งเป็น 
     พิเศษ 
4. ไม่หวงัหรือเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตวั หรือหมู่คณะจากผูค้า้/ผูข้าย ไม่วา่ 
     ในโอกาสหรือสถานการณ์ใดๆ และไม่รับเงินหรือสินบนไม่วา่ในรูปแบบใดทั2งสิ2น 
5. ไม่เชิญผูค้า้/ผูข้าย เขา้ร่วมยื)นขอ้เสนอ  หรือประกวดราคาโดยไม่ไดมี้ความตอ้งการจดัหาอยา่ง 
      แทจ้ริง   หรือตั2งใจไวแ้ลว้วา่จะไม่จดัหาจากผูค้า้/ผูข้าย รายนั2น ควรเลือกเชิญเฉพาะผูค้า้/ผูข้าย  
     ที)เมื)อพิจารณาแลว้เห็นวา่ มีคุณสมบติั ความตั2งใจ    และความสามารถที)จะเขา้ร่วมแข่งขนัโดย 
     หวงัจะไดรั้บการจดัหาในที)สุดเท่านั2น ไม่ควรเชิญ ผูค้า้/ผูข้าย มาประกวดราคาเพียงเพื)อที)จดัใช ้
     เป็นเครื)องมือสาํหรับตั2งเงื)อนไขต่อรองกบัผูค้า้/ผูข้ายรายอื)น     หากตอ้งการเพียงตวัเลขในการ 
     ประมาณการค่าใชจ่้าย หรือจดัทาํงบประมาณ จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้า้/ผูข้าย ทราบอยา่งแจง้ชดั 
    ล่วงหนา้ 
6. ใหห้ลกัเกณฑ ์ขอ้มูลที)ชดัเจนถูกตอ้ง  และปฏิบติัต่อผูค้า้/ผูข้าย ที)เขา้ร่วมประกวดราคาโดย 
     ทดัเทียมกนั  หากรายหนึ)งใดร้องขอและไดรั้บขอ้มูลเพิ)มเติมนั)นควรถูกส่งไปยงัรายอื)น ๆ  ที) 
     ไม่ไดร้้องขอดว้ย     หรือหากรายหนึ)งรายใดร้องขอและไดรั้บอนุญาตใหเ้ลื)อนกาํหนดวนัส่ง 
     เอกสารการประมูลก็จะตอ้งแจง้วนัครบรอบกาํหนดใหม่นั2นใหร้ายอื)นๆ ทราบโดยทนัที 
7. รักษาขอ้มูลต่างๆ ที)ไดรั้บจากผูเ้สนอราคา หรือผูเ้ขา้ประกวดราคาแต่ละรายไวเ้ป็นความลบั 
     ไม่ควรเปิดเผยตวัเลขราคาหรือขอ้มูลทางเทคนิคที)ไดรั้บจากรายหนึ)งใหก้บัรายอื)นทราบ 
8. ดาํเนินการจดัหาอยา่งโปร่งใส ยติุธรรม และซื)อสัตย ์และไม่ใหมี้อิทธิพลใดๆ ที)ไม่ชอบธรรม 
     แทรกแซงได ้
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

 

 
 
 
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท 

 กรรมการบริษทัพึงมีแนวทางในการปฏิบติัตน เพื)อให้เป็นไปตามหลกัจริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษทัฯ กรรมการพึงรําลึกเสมอวา่ การปฏิบติัหนา้ที)ของตนมิใช่พนัธะและความรับผิดชอบที)มีต่อบริษทัฯ 
และผูถื้อหุ้นเท่านั2น  หากยงัมีหนา้ที)รับผิดชอบต่อลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื)นดว้ย   ดงันั2น การคาํนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดงักล่าวจึงเป็นแนวทางปฏิบติัทั2งปวง โดยตอ้งมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบติัตนของกรรมการบริษทั ดงันี2  

1. กรรมการพึงปฏิบติัหน้าที)เพื)อให้เป็นไปตามกฏระเบียบ วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษทัฯ 
ตลอดจนมติที)ประชุมผูถื้อหุน้ 

2. กรรมการพึงบริหารงานดว้ยความระมดัระวงั ซื)อสัตย ์โปร่งใสตรวจสอบได ้เพื)อผลประโยชน์
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั2งในปัจจุบนัและอนาคตตลอดจนรักษาภาพลกัษณ์ที)ดีของบริษทัฯ 

3. กรรมการพึงปฏิบติัหนา้ที)อยา่งตรงไปตรงมาในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งเป็นอิสระจาก
ฝ่ายจดัการและกลุ่มที)มีผลประโยชน์ และตอ้งไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัเกี)ยวขอ้งในการดาํเนิน
ธุรกิจทั2งทางตรงและทางออ้ม 

4. กรรมการพึงบริหารงานดว้ยความซื)อสัตยสุ์จริต โดยไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง หรือภายในอิทธิพล
ทางการเมือง และวางตวัเป็นกลางอยา่งเคร่งครัด 

5. กรรมการตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียในกิจการที)มีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบับริษทัฯไม่วา่โดยทางตรง
หรือทางออ้ม 

6. กรรมการพึงบริหารงานโดยหลีกเลี)ยงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ
บริษทัฯเพื)อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งเตม็ที)และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ขา้งตน้ รวมถึง 

(1) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบจากการทาํงาน ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
(2) ไม่ใช้ความลบัของบริษทัฯในทางที)ผิด และเมื)อพน้จากตาํแหน่งไปแลว้ตอ้งไม่เปิดเผย

ขอ้มูลหรือเอกสารที)เป็นความลบัของบริษทัฯดว้ย 
(3) ไม่เป็นกรรมการในบริษทัที)เป็นคู่แข่งทางการคา้ของบริษทัฯ 
(4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียจากการทาํสัญญาของบริษทัฯ 
(5) ไม่รับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื)นใดอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯเพื)อ

ประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว เช่น ไม่รับสิ)งบนัเทิง ของขวญั ตั�วโดยสาร ตั�วอื)นๆ 
ขอ้เสนอเพื)อการพกัผอ่น ที)พกัรับรอง หรือขอ้เสนอที)ใหเ้ป็นการส่วนตวัต่างๆ เป็นตน้ 
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7.  กรรมการพึงปฏิบติัหน้าที)อย่างเต็มความสามารถ ยึดมั)นในความซื)อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
เพื)อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยความเป็นธรรม   

8. กรรมการบริษทัและครอบครัว ตอ้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ หรือไดรั้บผลประโยชน์จากบริษทัคู่แข่ง หรือ
กิจการใดๆ รวมทั2ง ผูค้า้/ผูข้าย ที)อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ อย่างไรก็ตาม 
กรณีที)หุ้นของบริษทั กิจการ หรือบุคคลดงักล่าว จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ถือวา่เป็นการ
ซื2อหุน้ของบริษทัที)จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือการลงทุนผา่นกองทุน หรือหน่วยลงทุน 
ไม่เป็นผลประโยชน์ที)ขดักนัตราบใดที)ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานใหก้บับริษทัฯ 

9. กรรมการ ไม่กระทาํการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษทัอื)นที)มีผล
บั)นทอนผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือเอื2อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่จะทาํเพื)อ
ประโยชน์ของตนเองหรือของผูอื้)น 
 

จรรยาบรรณของพนักงาน 

 จรรยาบรรณในการปฏิบติัตนของพนกังาน เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบั
ขอ้บงัคบัการทาํงาน กฎระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสั)ง และประกาศของกลุ่มบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
โดยมุ่งหวงัให้พนักงานทุกคนทาํงานที)ดีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความสุขในการทาํงาน พฒันาและ
เสริมสร้างวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีม สร้างความพึงพอใจให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยคาํนึงถึงความเสมอ
ภาคและความซื)อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ  พนกังานควรมีแนวทางปฏิบติั ดงันี2  
 
การปฏิบัติตน 

1. พนกังาน พึงประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงานของบริษทัฯ โดยเคร่งครัด 
2. พนกังาน พึงปฏิบติังานดว้ยความซื)อสัตย ์สุจริต และดว้ยความอุตสาหะ ขยนัหมั)นเพียรศึกษาหา

ความรู้เพื)อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทาํงานใหดี้ยิ)งขึ2น ทั2งนี2  เพื)อประโยชน์ของพนกังาน และบริษทัฯ 

3. พนักงานพึงมีทัศนคติที) ดี ต่อบริษัทฯ ให้ความเคารพ เชื) อฟัง และปฏิบัติตามคําสั)งของ
ผูบ้งัคบับญัชาที)สั)งการโดยชอบดว้ยนโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

4. พนักงาน พึงปฏิบัติหน้าที)ด้วยความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตาม
ตาํแหน่งงานที)รับผดิชอบ 

5. พนักงาน พึงปฏิบติัตนภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม ละเวน้พฤติกรรมที)เสื) อมเสีย 
อบายมุข สิ)งเสพติดทุกประเภท ไม่กระทาํตนเป็นคนที)มีหนี2 สินรุงรัง ไม่หมกหมุ่นในการพนนัทุก
ประเภท หรือการกระทาํการใดอนัจะกระทบต่อการปฏิบติัหน้าที)หรือชื)อเสียงของตนเองและ
บริษทัฯ 
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6. พนกังาน พึงยึดมั)นในจริยธรรมคุณธรรม และตอ้งไม่แสวงหาตาํแหน่ง ความดีความชอบ หรือ 
ประโยชน์อื)นใดโดยมิชอบจากผูบ้งัคบับญัชา หรือจากบุคคลอื)นใด 

7. พนกังาน ตอ้งไม่ประกอบอาชีพ หรือวชิาชีพ หรือกระทาํการใดอนัจะกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที)
หรือชื)อเสียงของตนเองและบริษทัฯ 

8. พนกังาน พึงหลีกเลี)ยงการมีภาระผูกพนัทางการเงินกบับุคคลที)ทาํธุรกิจกบับริษทัฯหรือระหวา่ง
พนกังานดว้ยกนัเอง ซึ) งหมายรวมถึงการให้กูย้ืมเงินหรือกูย้ืมเงิน การเรียกร้องเรี)ยไรต่างๆการใช้
เช็คแลกเงินสด การเล่นแชร์ เป็นตน้ ยกเวน้กิจกรรมเพื)อการกุศลและสาธารณะเท่านั2น 

 

การปฏิบัติต่อเพืMอนร่วมงาน 
1. พนักงาน พึงมีความสมคัรสมานสามคัคีต่อกัน ให้ความเอื2อเฟื2 อช่วยเหลือซึ) งกันและกันเพื)อ

ประโยชน์ต่องานส่วนรวม ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ ซึ) งจะนาํไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื)น 
และบริษทัฯ   

2. พนักงาน พึงปฏิบติัต่อเพื)อนร่วมงานด้วยความมีอธัยาศยัไมตรีที)ดี มีความจริงใจ ความสุภาพ 
เคารพสิทธิและให้เกียรติซึ) งกนัและกนั  มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดีปรับตนให้สามารถทาํงานร่วมกบั
บุคคลอื)นได ้และไม่ปิดบงัขอ้มูลที)จาํเป็นในการปฏิบติังานของเพื)อนร่วมงาน 

3. พนกังาน พึงใหเ้กียรติผูอื้)น โดยไม่นาํผลงานของคนอื)นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 
4. ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตนใหเ้ป็นที)เคารพนบัถือ และเป็นแบบอยา่งที)ดีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
5. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพนบัถือ 
6. ผูใ้ต้บังคบับัญชารับฟังและปฏิบัติตามคาํแนะนําของผูบ้ ังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้าม

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน  เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ2นไปเป็นผูส้ั)ง 
7. พนกังาน พึงหลีกเลี)ยงการนาํเอาขอ้มูลหรือเรื)องราวของพนกังานอื)น ทั2งในเรื)องที)เกี)ยวกบัการ

ปฏิบติังานและเรื)องส่วนตวัไปเปิดเผย หรือวิพากษว์ิจารณ์ในลกัษณะที)จะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่พนกังาน หรือภาพพจน์โดยส่วนรวมของบริษทัฯ 

8. ไม่กระทาํการใดๆ ที)ผดิศีลธรรมต่อพนกังานอื)น 
9. ไม่กระทาํการใดๆที)เป็นการคุกคามทางเพศต่อพนกังานอื)น โดยการกระทาํดงักล่าวก่อให้เกิด

ความเดือดร้อน รําคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทาํงานที)บั)นทอนกาํลังใจเป็น
ปฏิปักษ์หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอื)นโดยไม่มีเหตุผล
พฤติกรรมดงักล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร การเกี2 ยวพาราสีหรือการล่วงเกินทางเพศ 
ไม่วา่จะดว้ยวาจาหรือร่างกายก็ตาม 
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10. พนักงาน พึงหลีกเลี)ยงการให้ และการรับของขวญัของกํานัลอันมีมูลค่ามาก หรือเพื)อหวงั
ผลตอบแทน หรือทําให้ เ กิดอคติ  ทั2 ง ต่อตัวพนักงาน ต่อเพื) อนพนักงานด้วยกัน  และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบัผูบ้งัคบับญัชา 
 

การปฏิบัติตนต่อบริษัทฯ 
1. พนกังาน พึงมีวนิยัและประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทัฯ ธรรมเนียมและประเพณีอนัดี

งาม ไม่วา่จะระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม 
2. พนกังาน พึงปฏิบติัหนา้ที)ดว้ยซื)อสัตยสุ์จริต อุตสาหะพากเพียร มีความจงรักภกัดีต่อบริษทัฯ ไม่

กระทาํการใดๆ ที)ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และชื)อเสียงของบริษทั โดยถือประโยชน์
ของบริษทัฯ เป็นสาํคญั 

3. พนกังาน พึงรักษาความลบัของบริษทัฯ ไม่ควรเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร นวตักรรมทั2งทางวตัถุและ
ความคิด อนัจะส่งผลกระทบใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ และไม่ควรนาํขอ้มูลที)ไดจ้ากหนา้ที)
การงานไปหาประโยชน์ส่วนตน 

4. พนกังาน พึงดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ใหค้งสภาพดี ใชป้ระโยชน์ได้
อยา่งเตม็ที) ประหยดั มิใหสิ้2นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย  หรือเสื)อมสลายก่อนเวลาอนัสมควร  และ
ตอ้งไม่นาํไปใชเ้พื)อประโยชน์ส่วนตน 

5. พนักงาน พึงปฏิบัติหน้าที)ด้วยความมุ่งมั)น มีจิตสํานึกที) ดี มีความรับผิดชอบร่วมกันที)จะ
ดาํเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค ์เพื)อให้เป็นไปตามนโยบายบริหารคุณภาพความปลอดภยั อาชี
วอนามยั และสิ)งแวดลอ้มในการทาํงาน โดยตอ้งยึดถือและปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามนโยบาย กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวทางปฏิบติัที)ไดก้าํหนดไวใ้นเรื)องดงักล่าว 

6. พนักงาน ไม่พึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทาํหรือปกปิดการกระทาํใดที)อาจขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯหรืออาจทาํให้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที)ไดด้ว้ยความยุติธรรม หรือเขา้ไป
มีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทาํใดๆ ที)ผดิกฎหมาย 

7. พนกังาน ไม่พึงใชอ้าํนาจหนา้ที)เพื)อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  พรรคพวกหรือต่อผูอื้)น หรือ
ทาํธุรกิจแข่งขนักบับริษทั ทั2งโดยทางตรงและทางออ้ม อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ 

8. พนักงาน ไม่พึงมีส่วนได้เสียทางการเงินกบัลูกคา้ หรือคู่คา้ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที)เป็นเจา้ของ
กิจการ หุ้นส่วน ผูถื้อหุ้น กรรมการ เจา้หนี2  ลูกหนี2  หรือที)ปรึกษา ซึ) งถา้มีส่วนไดเ้สียดงักล่าวตอ้ง
เปิดเผยใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ  
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การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. รับฟังคาํแนะนาํของผูบ้งัคบับญัชา และไม่ปฏิบติังานขา้ม 
2. ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยเมตตาธรรมและยติุธรรม ดูแลเอาใจใส่และพฒันา 
     ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื)อใหมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ที)การงาน การถ่ายทอดความรู้และสนบัสนุน       
     ดา้นการพฒันาอบรม เพื)อเพิ)มพูนความรู้และประสบการณ์อยูเ่สมอ 
3. รับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกี)ยวกบังาน และพิจารณานาํไปใช ้

               ในทางที)เป็นประโยชน์ต่องาน 
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นโยบายและข้อพงึปฏิบัต ิ
 
 
 

1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีMเกีMยวข้อง 

กลุ่มบริษทั  ผลธญัญะ จาํกดั  (มหาชน)   ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย  
ระเบียบ และขอ้บงัคบัที)เกี)ยวขอ้ง ในทุกที)ที)เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ พนักงานของบริษทั จึงตอ้งเคารพต่อ
กฎหมาย ไม่ฝ่าฝืน และประพฤติปฏิบติัหนา้ที)ตามแนวปฏิบติัที)ดี ดงันี2  

1. บริษทัฯ พึงดาํเนินธุรกิจใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย คาํสั)ง ประกาศ กฏระเบียบที)เกี)ยวขอ้งทั2งของ 
     บริษทัและภาครัฐ 
2. บริษทัฯ พึงส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยดึถือและปฏิบติัตามกฎหมาย  
     ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบที)เกี)ยวขอ้ง 
3. ตระหนกัรู้และเขา้ใจถึงภาระหนา้ที)ความรับผดิชอบในการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ 
     ขอ้บงัคบัที)เกี)ยวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
4. ทบทวนความสอดคลอ้งของการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัที)เกี)ยวขอ้ง รวมถึงการ 
     ใหค้วามร่วมมือ ส่งเสริม สนบัสนุน และดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งสมํ)าเสมอ 
5. ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของประเทศที)เขา้ไปลงทุน ดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนเคารพ 
     ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถิ)นนั2น ๆ 

 

2. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ถือเป็นนโยบายสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจที)คาํนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั  

(มหาชน) และผูมี้ส่วนได้เสียโดยรวม จึงได้กาํหนดแนวทางปฏิบติัเพื)อแสดงเจตนารมยใ์นการดาํเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ยึดถือเป็นหน้าที)ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
บุคลากรทุกระดบั รวมถึงผูที้)เกี)ยวขอ้งและผูมี้ความสัมพนัธ์ จะตอ้งหลีกเลี)ยงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียหรือ
เกี)ยวขอ้งกบัการดาํเนินการในลกัษณะที)อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อนัจะส่งผลให้กลุ่ม
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) เสียประโยชน์ หรือทาํใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพลดลง  ในกรณีที)
ไม่สามารถหลีกเลี)ยงรายการดงักล่าวได้ หน่วยงานผูรั้บผิดชอบจะเขา้ไปดูแลการทาํรายการนั2นๆ ให้
เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชดัเจน เพื)อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
 คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายและการดาํเนินการต่างๆ ดงันี2  

1. บริษทัมีโครงสร้างการถือหุน้ที)ชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขวก้บัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จึงไม่
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหแ้ก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ)ง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือ
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หุ้นของบริษทัและบริษทัย่อยไวใ้นรายงานประจาํปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือ
หลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัอยา่งครบถว้น 

2. มีกา รแบ่ง แย กหน้า ที) ความ รับ ผิดช อบ อย่าง ชัด เจนระ หว่าง คณ ะกรรม กา รบ ริษัท 
กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง/ฝ่ายจดัการ  และผูถื้อหุน้  จึงทาํใหป้ราศจากการกา้วก่าย  
หนา้ที)ความรับผดิชอบ   ในกรณีที)กรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารคนใดคนหนึ)งมีส่วนไดเ้สีย 

     กบัผลประโยชน์ในเรื)องที)กาํลงัพิจารณา   ผูมี้ส่วนไดเ้สียนั2นก็จะไม่เขา้ร่วมประชุม  หรืองด 
     ออกเสียง เพื)อใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั   และผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยติุธรรม  
     เพื)อประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

3.   กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นอาํนาจดาํเนินการ และขอ้บงัคบั   
     พนกังานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทกาํหนดโทษชดัเจน กรณีที)ผูบ้ริหารหรือพนกังาน 
     นาํขอ้มูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

4.  กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเรื)องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   และการทาํรายการที) 
    เกี)ยวโยงกนั/รายการระหวา่งกนั เพื)อการพิจารณาความเหมาะสม ในการทาํรายการที)ตอ้งผา่น 
    การกลั)นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลใหมี้การปฏิบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง 
    สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
    ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. กาํหนดใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร หรือพนกังานที)มีผลประโยชน์เกี)ยวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษทั 
   หรือบริษทัยอ่ย  ตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมติัธุรกรรมดงักล่าว      และใหก้าร 
   กาํหนดราคาเป็นไปอยา่งเหมาะสมยติุธรรมตามเงื)อนไขการคา้ทั)วไปเสมือนการทาํรายการกบั 
   บุคคลทั)วไป 

6.  กาํหนดใหมี้การนาํเสนอรายการที)เกี)ยวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื)อพิจารณาให ้ 
   ความเห็นก่อนนาํเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที)ดีและ 
   หลกัเกณฑที์)สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

7. กาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที)อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือรายการ   
   ที)เกี)ยวโยงกนั  หรือรายการระหวา่งกนั    ตามหลกัเกณฑที์)สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกั   
   ทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด  โดยเปิดเผยไวใ้นแบบ  
   แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี หรือแบบรายงานอื)นใดตามแต่ 
   กรณี   ทั2งนี2   หมายรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกนัที)ปรากฎตามหมายเหตุประกอบ 
   งบการเงิน  เรื)องรายการที)เกี)ยวโยงกนัที)เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด 
   ของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 
 



จรรยาบรรณธุรกิจ              บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
Business Code of Conduct        Phol Dhanya Public Company Limited.  
  

 
27 

8. จรรยาบรรณบริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพิ)มเติมสาํหรับการหา้มพนกังานใชท้รัพยสิ์นของ       
  บริษทั หรือใช้เวลาทาํงานในการคน้หาขอ้มูล ติดต่อ หรือซื2อขายหลกัทรัพยอ์ย่างเป็นประจาํ 

เพื)อประโยชน์สําหรับตนเอง หรือบุคคลอื)นโดยไม่มีเหตุอนัควร และไม่เป็นไปเพื)อประโยชน์
ของบริษทั 

9. พนกังาน และครอบครัว ตอ้งไม่กระทาํการใดๆอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯไม่
ว่าจะเกิดจากการติดต่อกบัผูที้)เกี)ยวขอ้งทางการคา้ของบริษทัฯ เช่น คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่งขนั หรือ
จากการใช้โอกาส หรือ ขอ้มูลที)ได้จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และใน
เรื)องการทาํธุรกิจที)แข่งขนักบับริษทัฯหรือการทาํงานอื)นหรือนอกเหนือจากงานของบริษทัฯซึ) ง
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 

10.  ละเวน้หรือหลีกเลี)ยง การแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือ สื)อมวลชนในเรื)องที)เกี)ยว  
 ขอ้งกบับริษทัฯโดยตนเองไม่มีอาํนาจหนา้ที)หรือเรื)องอื)นใดที)อาจกระทบกระเทือนต่อชื)อเสียง   
และการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 
3. การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบั 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider  
Trading) ของบุคคลที)เกี)ยวขอ้ง ซึ) งหมายถึง คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และพนกังานในหน่วยงานที)
เกี)ยวขอ้งกบัขอ้มูล รวมทั2งคู่สมรสและบุตรที)ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว นาํขอ้มูลภายในของ
บริษทัฯ ซึ) งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือนาํไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือกระทาํรายการที)
อาจเกิดความขดัแขง้ทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอยา่งร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินยั มีแนวทาง
ดงันี2  

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัจะตอ้งรักษาความลบั  และ/หรือ  ขอ้มูล 
   ภายในบริษทั 

 2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน  และลูกจา้งของบริษทัจะตอ้งไม่นาํความลบั  และ/หรือ ขอ้มูล 
   ภายในของบริษทัไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื)อประโยชน์แก่บุคคล 
   อื)นใดไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

 3.  กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัจะตอ้งไม่ทาํการซื2อขาย โอน  หรือรับโอน 
  หลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใชค้วามลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในบริษทั และ/หรือ เขา้ทาํนิติกรรม    
  อื)นใด  โดยใชค้วามลบั  และ/หรือ  ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ 
  บริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

4. หา้มบุคคลที)เกี)ยวขอ้งกบัการจดัทาํขอ้มูลทางบญัชีและการเงิน    และ/หรือผูบ้ริหารตั2งแต่ระดบั 
  ผูอ้าํนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ2นไป ซื2อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 30 วนัก่อนมีการเปิด 
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  เผยงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี และภายใน 1 วนัทาํการหรือ 24 ชั)วโมง หลงั  
  การเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว (Blackout Period) 

5. ในกรณีที)ทราบขอ้มูลใด ๆ    ที)ยงัไม่เปิดเผยซึ) งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
ตอ้งไม่ซื2อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนกวา่จะพน้ระยะเวลา 1 วนัทาํการหรือ hl ชั)วโมง นบัแต่
ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั2นสู่สาธารณะแลว้ 

6. คณะกรรมการยงัได้มีการติดตามผลการปฏิบติัตามมาตรการดังกล่าว โดยให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูที้)เกี)ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน ได้รายงานการเปลี)ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยโ์ดยแจง้ผ่านทางเลขานุการบริษทั  เพื)อการรายงานการเปลี)ยนแปลงดงักล่าวแก่ที)
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ 
 
ขอ้กาํหนดนี2ใหร้วมถึงคู่สมรสและบุตรที)ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน  

และลูกจา้งของบริษทัดว้ย ผูใ้ดที)ฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถือวา่ไดก้ระทาํผดิอยา่งร้ายแรง 
 

4. การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืMนใด 
 บริษทัฯ  ไม่มีนโยบายที)จะมอบ หรือรับของขวญัในรูปแบบใด ๆ  หรือที)เป็นเงินสดกบัผูที้)ทาํ 

ธุรกิจกบับริษทั และบริษทัยอ่ย เวน้แต่ การใหห้รือรับของขวญัและการเลี2ยงรับรองตามประเพณีนิยมที)อยู่
ในเกณฑพ์อสมควรเพื)อรักษาความสัมพนัธ์ที)ดีกบัผูท้าํธุรกิจ โดยไม่หวงัที)จะไดรั้บการบริการหรือสิ)งตอบ
แทนโดยเฉพาะเจาะจงที)ไม่ถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 การใหห้รือรับของขวญัและการเลี2ยงรับรอง ควรตอ้งอยูใ่นเกณฑด์งันี2  

e. ตอ้งเป็นไปตามประเพณีนิยม ซึ) งมีธรรมเนียมปฏิบติัอยู ่  
h. ตอ้งเป็นไปโดยประมาณ ไม่บ่อยครั2 งและเหมาะสมกบัโอกาส 
k. ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบั และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของบริษทัฯ    
    ในเรื)องการขดัแยง้เกี)ยวกบัผลประโยชน์ 

 
5. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืMอสาร 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการใชข้อ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การสื)อสาร ถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัที)ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจและเพิ)มประสิทธิภาพการทาํงาน เป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที)ได้กาํหนดไว ้รวมทั2งมีหน้าที)ปกป้องดูแลรักษาให้พน้จากการถูกล่วงละเมิดหรือนําไป
เผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาต โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติั ดงันี2  
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1. กาํหนดใหใ้ชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยสีารสนเทศใด ๆ         
      เพื)อประโยชน์ของบริษทัฯ เท่านั2น 
2. หา้มใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใดๆ เพื)อเขา้ถึงเวบ็ไซตที์)ไม่เหมาะสม และหลีกเลี)ยงการเขา้ถึง 
     ขอ้มูลที)ผดิกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม รวมทั2งไม่เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขอ้มูลทาง 
     อินเตอร์เน็ตต่อผูอื้)น 
3. หา้มใชเ้พื)อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตวัของตนเอง หรือเพื)อประโยชน์อื)นใดที)เกี)ยวขอ้งกบั 
      การเมือง หรือพวกพอ้ง 
4. พนกังานที)มีสิทธิพิเศษในการเขา้ถึงเนื2อหา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผูอื้)น จะกระทาํการ 

                 ดงักล่าวต่อเมื)อไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจเท่านั2น 
5. พนกังานตอ้งไม่เขา้ถึงโดยมิชอบซึ)งระบบคอมพิวเตอร์ ที)มีมาตรการป้องกนัการเขา้ถึง 
    โดยเฉพาะ และมาตรการนั2นมิไดมี้ไวส้าํหรับตน 
6. พนกังานไม่ควรล่วงรู้มาตรการป้องกนัการเขา้ถึงระบบคอมพิวเตอร์ที)ผูอื้)นจดัทาํขึ2นเป็นการ 

              เฉพาะ และหา้มนาํมาตรการดงักล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบอนัจะทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ 
      ผูอื้)น 

7. หา้มกระทาํดว้ยประการใด โดยมิชอบดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื)อดกัรับไวซึ้) งขอ้มูลของ 
      ผูอื้)นที)อยูร่ะหวา่งการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั2นมิไดมี้ไวเ้พื)อ 
  ประโยชน์สาธารณะ หรือเพื)อใหบุ้คคลทั)วไปใชป้ระโยชน์ได ้

8. หา้มส่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื)น โดยปกปิด หรือปลอม 
    แปลงแหล่งที)มาของการส่งขอ้มูลดงักล่าว อนัเป็นการรบกวนการใชค้อมพิวเตอร์ของบุคคล 
    อื)นโดยปกติสุข 
9. หา้มกระทาํการดว้ยประการใด ที)น่าจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือ 
      ระบบอิเล็กทรอนิกส์   ที)เกี)ยวกบัการรักษาความมั)นคงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยั 
      สาธารณะ หรือเป็นการกระทาํต่อขอ้มูลคอมพิวเตอร์ที)มีไวเ้พื)อประโยชน์สาธารณะ 
10.   หา้มนาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ) งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่วา่ทั2งหมด หรือบางส่วน หรือ 
     ขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเทจ็ โดยประการที)น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอื้)น 
11.   บริษทัฯ มีสิทธิตรวจสอบการใชง้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโน 

        โลยสีารสนเทศต่างๆ เช่น การรับส่งขอ้มูล  การเก็บขอ้มูล โดยไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาต 
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6. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัฯ ใหก้ารสนบัสนุนและเคารพตามหลกัการดา้นสิทธิมุนษยชน ซึ) งเป็นรากฐานของการ 
พฒันาทรัพยากรบุคคล อนัมีส่วนสัมพนัธ์กบัธุรกิจในลกัษณะการเพิ)มคุณค่า และถือเป็นปัจจยัสําคญัของ
ธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ)มและผลผลิต  โดยการดูแล ติดตามมิให้กลุ่มธุรกิจของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั 
(มหาชน)  เขา้ไปทาํธุรกิจหรือมีส่วนเกี)ยวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ดว้ยการยอมรับหลกัปฏิบติั
ที)เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น ข้อตกลงร่วมปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิ
มนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ  
 โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติัดงันี2  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตาม
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื)นที)เกี)ยวขอ้ง 

2. สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั)นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัฯ เขา้ไปมีส่วนเกี)ยวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุน
การบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก เป็นตน้ 

3. จดัให้มีระบบการทาํงานที)มุ่งเน้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานที)ทาํงานอย่าง
เหมาะสม เพื)อความปลอดภยัจากอนัตรายที)อาจเกิดขึ2นทั2งจากอุบติัภยัและโรคภยั 

4. จัดให้มีเงื) อนไขการจ้างงานที) เป็นธรรมสําหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับ
ค่าตอบแทนที)เหมาะสมตามศกัยภาพ 

5. จดัให้มีการดูแลเรื) องสวสัดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จดัให้มีวนัลาพกัผ่อน
ประจาํปี การทาํงานล่วงเวลาที)สมเหตุผล การรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นและสมควร 
เป็นตน้ 

6. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีดุลยภาพในการใชชี้วติระหวา่งชีวติการทาํงานและชีวติส่วนตวั โดย
ใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้พนกังานมีโอกาสบาํเพญ็ประโยชน์ ทาํ
ความดีเพื)อสังคมรวมทั2งการปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนาต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกนั 

7. จดัให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสําหรับพนกังานที)ไดรั้บการปฏิบติัอย่างไม่
เป็นธรรม 

8. บริษทัฯ รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน  เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภาพ  ประวติัการ
ทาํงานฯลฯ ไม่กระทําการอันล่วงละเมิดโดยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่
สาธารณะเวน้แต่ได้รับความยินยอมจากพนักงานผูน้ั2 น ทั2 งนี2  การล่วงละเมิดถือเป็น
ความผดิทางวนิยั เวน้แต่ไดก้ระทาํไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั หรือตามกฎหมาย 

9. ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ตอ้งไม่กระทาํการใดๆ   ที)เป็นการละเมิดหรือคุกคาม
ต่อสิทธิ ไม่วา่จะเป็นทางกาย วาจา หรือการกระทาํต่อผูอื้)นบนพื2นฐานของสิทธิมนุษยชน
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ไดแ้ก่ เชื2อชาติ สีผวิ เพศ ศาสนา ภาษา ความเชื)อทางการเมือง หรือความเชื)ออื)นใด ความ
บกพร่อง/พิการทางร่างกายและจิตใจ หรือแสดงพฤติกรรมที)ไม่พึงประสงคท์าํให้
เดือดร้อน รําคาญใจ และเกิดความเสียหาย 

10. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังาน ซึ) งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้
ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การไดรั้บขอ้มูลหรือความคิดเห็นผ่านสื)อต่างๆ 
รวมทั2งจดัใหมี้ช่องทางสื)อสารเพื)อรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเสรี 

 
7. การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง 

      กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีสิทธิ และเสรีภาพที)จะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได ้ 
โดยหลีกเลี)ยงการกระทาํใด ๆ อนัเป็นการไม่ถูกตอ้ง ขดักบักฎหมายหรือศีลธรรม ทาํให้สังคมไม่สงบสุข 
และรักษาไวซึ้) งเกียรติและศกัดิ� ศรีแห่งตน ให้เป็นที)ยอมรับตามควรแก่สถานะในสังคมและชุมชนที)  
บริษทัฯตั2งอยู ่ ทั2งนี2 ไดก้าํหนดเป็นแนวทางปฏิบติัดงันี2  

1. ยดึมั)นในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมใหใ้ชสิ้ทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ 
        กฎหมายอื)นๆ ที)เกี)ยวขอ้ง 
2.    ไม่กระทาํการใดๆ อนัอาจจะทาํใหเ้ขา้ใจไดว้า่บริษทัฯ มีส่วนเกี)ยวขอ้ง หรือใหก้าร 

            สนบัสนุน พรรคการเมืองหนึ)งพรรคการเมืองใด 
 

8. แนวปฏิบัติเกีMยวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

กาํหนดแนวทางปฏิบติัดงันี2  
1. ขอ้มูลบริษทัที)มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์อนัถือวา่เป็น  “ความลบัทางการคา้”   ทั2งที)เป็น

ความลบั  หรืออาจอยูใ่นรูปแบบ สัญญา หรือขอ้ตกลงอื)นใดของบริษทัฯ  โดยตอ้งไม่เปิด 
เผยแก่ผูอื้)นหรือทาํสาํเนาโดยมิไดรั้บอนุญาต   รวมทั2งไม่เปิดเผยแก่ผูอื้)นหรือกระทาํดว้ย
ประการใดๆ อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อบริษทั 

2. บริษทัฯ พึงดาํเนินธุรกิจดว้ยการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือลิขสิทธิ� ของผูอื้)น 
3. ผลงานที)เกิดจากการปฏิบติัตามหนา้ที)ถือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั 
4. เมื)อพน้สภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ  ให้แก่

บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลที)เก็บไวใ้นรูปแบบใดๆ 
5. พนกังานที)ใชง้านเครื)องคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ จะตอ้งใชซ้อฟแวร์ตามขอ้อนุญาตของ

เจา้ของลิขสิทธิ�  และเฉพาะที)ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชง้านจากบริษทัเท่านั2น เพื)อป้องกนัปัญหา
การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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6. การนาํผลงานหรือขอ้มูลอนัเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที)ไดรั้บมา  หรือที)จะนาํมาใช้
ภายในบริษทัจะตอ้งตรวจสอบเพื)อใหม้ั)นใจวา่ จะไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้)น 
 

9. แนวปฏิบัติเกีMยวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัMน 

 นโยบาย:  บริษทัฯ  มุ่งเนน้ใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติังานดว้ยความซื)อสัตยแ์ละยดึมั)นใน 
คุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยส่งเสริม สนบัสนุน ติดตามให้มีการปฏิบติัตามหลกั
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื)อให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติั ดงันี2  
1. พนกังาน พึงปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอย่างใดในพฤติการณ์ที)อาจทาํให้ผูอื้)นเชื)อว่ามี

ตาํแหน่งหรือหนา้ที) ทั2งที)ตนมิไดมี้ตาํแหน่งหรือหนา้ที)นั2น 
2. พนักงาน พึงละเวน้การใช้อาํนาจในตาํแหน่งหน้าที)ของตนเพื)อแสวงหาประโยชน์อนั      

มิควรไดโ้ดยชอบสาํหรับตนเองหรือผูอื้)น และละเวน้การกระทาํใดที)ผดิกฎหมาย 
3. ห้ามมิให้พนักงานเรียก หรือรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื)นใดที)ส่อไปในทางจูงใจให้

ปฏิบติั  หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที)ในทางมิชอบ หรืออาจทาํใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ 
อนัชอบธรรม 

 

การควบคุมภายใน/การตรวจสอบภายใน/การบริหารความเสีMยง และรายงานทางการเงินและบัญชี 
บริษทัฯ มุ่งมั)นที)จะสร้างมูลค่าเพิ)มและความมั)นคงใหแ้ก่กิจการอยา่งย ั)งยนื โดยสอดคลอ้งกบั 

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที)ดี  เพื)อให้บรรลุผลสําเร็จดงักล่าว จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายให้มีระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบภายใน ที)มีประสิทธิผลสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และการบริหารความเสี)ยงให้
อยูใ่นระดบัที)เหมาะสม เพื)อสามารถบริหารจดัการความเสี)ยงที)สาํคญัต่างๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัที)องคก์รยอมรับ
ได ้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงการติดตามและประเมินผลที)ดี มีการสอบ
ทานอย่างสมํ)าเสมอ และมีการจดัทาํรายงานทางการเงินและบญัชีที)ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื)อถือ และ
เป็นไปตามกฎหมายที)กาํหนด  เพื)อใหเ้กิดความเชื)อมั)นแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน 

1) การควบคุมภายใน/ การตรวจสอบภายใน/ การบริหารความเสี)ยง 
คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ/  คณะอนุกรรมการบริหารความเสีMยง: 
ตอ้งสอบทานระบบการควบคุมภายใน, การบริหารความเสี)ยง และรายงานผลการสอบ
ทานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
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ผู้บริหารระดับสูง: ตอ้งจดัระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี)ยงของ
กลุ่มบริษทัฯ ที)มีประสิทธิผล เพื)อใหม้ั)นใจวา่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐาน กฎระเบียบ
ของบริษทัและกฎหมายต่างๆ ที)เกี)ยวขอ้ง  
 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน: 
• ต้องรับผิดชอบการสอบทาน การประเมินการควบคุมภายใน สนับสนุน

กระบวนการกาํกบัดูแลกิจการที)ดี การควบคุม และการบริหารความเสี)ยง 
• ตอ้งเสนอแนะมาตรการควบคุมที)เหมาะสม  การดาํเนินการที)ช่วยสร้างมูลค่าเพิ)ม

แก่หน่วยงานต่างๆ ที)เหมาะสมกบัสถานการณ์สภาพแวดลอ้ม และปัจจยัเสี)ยงที)
เปลี)ยนแปลง 

พนกังานทุกระดบั: ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั)ง และระบบควบคุมภายใน 
        ของกลุ่มบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

2) การรายงานทางการเงินและบญัชี 
1. จดัทาํรายงานทางการเงินที)มีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และเชื)อถือได ้โดยจดัทาํ

ขึ2นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่
วา่จะดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ก็ตาม 

2. การบนัทึกรายการทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ จะตอ้งถูกตอ้ง ครบถว้น และตรวจสอบ
ได ้โดยไม่มีขอ้จาํกดัหรือขอ้ยกเวน้ใดๆ 

3. การทาํรายการทางธุรกิจตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนดของกลุ่ม
บริษทัฯ รวมทั2งมีเอกสาร หลกัฐานประกอบการลงรายการที)ครบถว้น เพียงพอ และ
ทนัเวลา เพื)อใหก้ารบนัทึกรายการทางธุรกิจเป็นไปโดยสมบูรณ์ครบถว้น 

4. ความถูกต้องของรายงานทางการเงินและบัญชีเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานผูมี้หน้าที)รับผิดชอบทางการเงินและ
บญัชี 

5. พนกังานทุกคนที)เป็นผูท้าํรายการทางธุรกิจมีหนา้ที)รับผิดชอบในการจดัเตรียม  และ/
หรือใหข้อ้มูลรายการทางธุรกิจนั2นๆ แก่พนกังานที)มีหนา้ที)รับผดิชอบทางการเงินและ
บญัชี 

6. ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน  และขอ้กาํหนดที)เกี)ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด 
เพื)อใหก้ารจดัทาํบญัชีของกลุ่มบริษทัฯ เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

7. ยึดถือหลักความซื)อสัตย์  ปราศจากอคติ ใดๆ เพื)อให้การจัดเก็บ บันทึกข้อมูล 
ตลอดจนการจดัทาํรายงานทางการเงินและบญัชีเป็นไปโดยสุจริต 
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มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กบัผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ทีMให้ความร่วมมือในการ

รายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
 ผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูที้)ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความ
คุม้ครองตามหลกัเกณฑ์เรื)อง “การคุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผูที้)แจง้ขอ้มูลหรือให้เบาะแสที)เป็น
ประโยชน์กับบริษทัฯ อันเกี)ยวกับการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที)ออกโดย
หน่วยงานของรัฐ รวมถึงการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณของบริษทั” 
(Whistleblower Policy) ที)บริษทัฯ ไดก้าํหนดไวด้งันี2  
 e)   ผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูที้)ให้ความความร่วมมือสามารถเลือกที)จะไม่เปิดเผยตนเองได ้
หากเห็นวา่การเปิดเผยนั2นจะทาํให้เกิดความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผย
ตนเองก็จะทาํใหบ้ริษทัสามารถรายงานความคืบหนา้ ชี2 แจงขอ้เท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหาย
ไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ)งขึ2น 
 h)   บริษทัฯ ถือวา่ขอ้มูลที)เกี)ยวขอ้งถือเป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าที)จาํเป็น โดยคาํนึงถึง
ความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงาน แหล่งที)มาของขอ้มูล หรือบุคคลที)เกี)ยวขอ้ง 
 k)   กรณีที)ผูร้้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อน
เสียหาย ผูร้้องเรียนสามารถร้องขอใหบ้ริษทัฯ กาํหนดมาตรการคุม้ครองที)เหมาะสมก็ได ้หรือบริษทัฯอาจ
กาํหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้้องเรียนไม่ตอ้งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื) องที)มีแนวโน้มที)จะเกิด
ความเดือดร้อนหรือความไม่ปลอดภยั 
 l)   ผูที้)ไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการที)มี
ความเหมาะสมและเป็นธรรม 
 
แนวปฏิบัติเกีMยวกบัการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 

 บริษทัฯ คุม้ครองสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียที)ไดรั้บความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอนัเกิดจาก
การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) โดยจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหไ้ม่ตํ)ากวา่
อตัราที)กฎหมายกาํหนด 
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การกาํกบัดูแลและติดตามผล 

1.   ถือเป็นหนา้ที)และความรับผดิชอบของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานที)จะตอ้ง 
     รับทราบ ทาํความเขา้ใจ และปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 

2. ถือเป็นหนา้ที)และความรับผดิชอบของพนกังานที)ตอ้งประเมินผลตนเองวา่ดว้ย เรื)อง 
      จรรยาบรรณธุรกิจตามหลกัเกณฑที์)บริษทัฯ กาํหนด 

3. กาํหนดบทลงโทษทางวนิยัแก่ผูก้ระทาํผดิจรรยาบรรณตามบทกาํหนดโทษ 
4. จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในอยา่งเป็นระบบ 
5. การสอบถามหรือไต่สวนในกรณีพบขอ้สงสัยวา่จะมีการกระทาํผดิตามจรรยาบรรณหรือการ 

     รับขอ้ร้องเรียน ตามกระบวนการรับขอ้ร้องเรียน (ขอ้ 4.) 
การรายงานการกระทาํผดิ 

การรายงานในกรณีที)มีขอ้สงสัย หรือตอ้งการร้องเรียน วา่จะมีการกระทาํผดิจรรยาบรรณ      
สามารถทาํไดห้ลายช่องทางโดยอิสระ เช่น ทางโทรศพัท ์ โทรสาร  อีเมล์ จดหมาย ถึงบุคคลที)เกี)ยวขอ้ง 
ดงัต่อไปนี2  

• ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั2น  
• หวัหนา้หน่วยงานทรัพยากรมนุษย ์
• หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• ส่วนงานเลขานุการบริษทั 
• ประธานเจา้หนา้ที)บริหาร 

 ทั2งนี2   การรายงาน และการร้องเรียนดงักล่าวตอ้งกระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
บทกาํหนดโทษทางวนัิย 

 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ถือเป็นวินัยอย่างหนึ) ง  ซึ) งกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนตอ้งดาํรงตนและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด พนกังานที)ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามจะถูกพิจารณา
โทษทางวนิยัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
 ในกรณีที) ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที) ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯ ใหพ้ิจารณาตามโครงสร้างการจดัการองคก์รของบริษทัฯ และระเบียบ ขอ้บงัคบั
เกี)ยวกบัการทาํงานของบริษทัฯ  ทั2งนี2 ให้แต่ละสายงานเป็นผูพ้ิจารณาในเบื2องตน้ และสรุปเรื)องส่งต่อให้
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงสุดของแต่ละสายงานนั2น เพื)อพิจารณาและตดัสินความผดิพร้อมระบุโทษตามความ
เหมาะสม 
 แต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที)เกิดขึ2นรุนแรงและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ
เป็นอยา่งมาก และไม่อาจอยูใ่นวนิิจฉยัของตน้สังกดัได ้  จะตอ้งนาํเรื)องเขา้สู่คณะกรรมการบริหารของ    
บริษทัฯ เพื)อพิจารณาหาขอ้สรุปและกาํหนดโทษต่อไป



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่:  1/11 หมู่ที) 3 ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150  

โทรศพัท:์ (662) 7910111 โทรสาร: (662) 7910100-3 website: www.pdgth.com 
สาขาเชียงใหม่:  47/55-57 ถนนโชตนา ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300  

    โทรศพัท:์ (665) 3226811  โทรสาร: (665) 3226898 
สาขาระยอง:     155/213 หมู่ที) 2 ตาํบลทบัมา อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21000  

โทรศพัท:์ (663) 8034011-3  โทรสาร: (663) 8034017 
สาขาภูเก็ต:         1/127 หมู่ที) 3 ถนนเทพกษตัรี อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 83000 

โทรศพัท:์  (676) 215100  โทรสาร: (676) 215714   


