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Anti-Corruption Policy 

บรษัิทฯ จัดใหม้มีาตรการในการแจง้เบาะแสหรือขอ้

รอ้งเรียน เกีย่วกับ การกระท าผดิกฎหมาย  จรรยาบรรณ

ทางธุรกจิ หรือ พฤตกิรรมทีอ่าจสอ่ถงึการทุจรติ

คอร์รัปชัน่ โดยจัดชอ่งทางการสือ่สารทีห่ลากหลาย

ชอ่งทาง  เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นักงานและผูม้สีว่นไดเ้สยี

สามารถแจง้เบาะแส  หรือ ขอ้รอ้งเรียน  มายังบรษัิทฯ  

โดยสามารถ แจง้ผ่านชอ่งทางการรับเรื่อง  ทีบ่รษัิทฯ 

ก าหนด ดังนี้ 

- ชอ่งทางการรับแจง้เบาะแสหรือรอ้งเรียนการ
ทุจรติคอร์รัปชัน่ 

     บรษัิทฯ ไดก้ าหนดชอ่งทางการแจง้เบาะแสหรือ
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 บรษัิท พรอดดจิ ิ จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายในการ
ด าเนินกจิการดว้ยความโปร่งใส ยุตธิรรม มุ่งมั่น ในการต่อตา้น
การทุจรติคอรรั์ปชั่นทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  เพื่อให ้
สอดคลอ้งกับหลักของกฎหมาย หลักปฏบิัตดิา้นศีลธรรมและ
หลักการก ากับดูแลกจิการที่ด ี
 ทัง้น้ี บรษัิทฯ ไดม้ีการสือ่สารความรู ้  ความเขา้ใจ ใน
เรื่องการป้องกันการทุจรติคอรรั์ปชั่น โดยไมเ่รียก ไม่รับ หรอื
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมสุ่จรติในการด าเนินธุรกจิ  รวมทัง้
ส่งเสรมิการสรา้งความตระหนักแก่บุคลากรในองคก์รเพือ่สรา้ง
จติส านึกที่ดี  ค่านิยมที่ถูกตอ้งและปลกูฝังจนเป็นวัฒนธรรม
องคก์รที่ดี  โดยมีแนวทางปฏบิัต ิดังน้ี 
     1.บุคลากรของบรษัิทฯ ทุกคนตอ้งปฏบิัตติามนโยบาย
ต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น โดยจะตอ้งไม่เกี่ยวขอ้งกับเรื่อง
คอรรั์ปชั่นไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม 
     2.บุคลากรของบรษัิทฯ จะตอ้งไม่ละเลยหรือเพกิเฉยเมือ่
พบเห็นการกระท าทีเ่ขา้ข่ายคอรรั์ปชั่น โดยตอ้งแจง้ให ้
ผูบ้ังคับบัญชาหรือหน่วยงานในองคก์รทีม่ีหนา้ที่รับผดิชอบ
ทราบ 
     3.บรษัิทฯ   จะใหค้วามคุม้ครองบุคคลที่แจง้เรือ่งทุจรติ
คอรรั์ปชั่น 
     4.บรษัิทฯ ตระหนักถงึความส าคัญในการเผยแพร่ใหค้วามรู ้
และท าความเขา้ใจในนโยบายป้องกันทุจรติคอรรั์ปชั่นกับบุคคล
ภายในองคก์ร 
     5.ผูท้ี่กระท าการทุจรติคอรรั์ปชั่น จะไดรั้บการพจิารณาโทษ
ทางวนัิยและอาจตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระท า
ดังกล่าวผดิต่อกฎหมาย 
 

วตัถุประสงคข์องนโยบาย 
1.แสดงถงึทศิทาง และกรอบการด าเนินการของบรษัิทฯ 
เกี่ยวกับการต่อตา้น และ ป้องกันการทุจรติคอรรั์ปชั่นตาม
หลักการและแนวปฏิบัตทิี่ด ี  อันเป็นทีย่อมรับ ว่าเหมาะสม
ส าหรับการปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ 
2.เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และ ความร่วมมือของ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร พนักงาน และ ผูเ้กี่ยวขอ้งกับนโยบายตอ่ตา้นการ
คอรรั์ปชั่น เพื่อเป็นแนวปฏิบัต ิ  เพือ่ส่งเสรมิใหบ้รษัิทฯ เป็น
องคก์รที่มกีารบรหิารจัดการที่ดีมีประสทิธภิาพ มีจรรยาบรรณ 
และ มีจรยิธรรมในการประกอบธุรกจิ 
3.บรษัิทฯ มีค านิยมที่จะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมกับการคอรรั์ปชั่นใน
ทุกรูปแบบ และใหค้วามร่วมมือกับองคก์รอื่นๆ ในการต่อตา้น
การคอรรั์ปชั่น 

ประกาศ 

เรือ่ง นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่และ 
        การก ากบัดูแลกจิการ 

นยิาม “คอรร์ปัช ัน่และสนิบน” 
     “คอรร์ปัช ัน่” หมายถงึ การใชอ้ านาจหรือหนา้ที่โดยทุจรติเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น รวมถงึการตดิสนิบน การกรรโชก การ
ฉอ้โกง  การหลอกลวง การสมรูร้่วมคดิ การสมยอมกัน การยักยอกเงิน
การฟอกเงิน และ การกระท าอื่นๆ ที่มีลักษณะคลา้ยกัน 
     “สนิบน” หมาถงึ การกระท าในรูปแบบใดๆ ทีเ่ป็นการเสนอ การ
ใหสั้ญญา การมอบให ้ การยอมรับ การเรียกรอ้งที่กอ่ใหเ้กดิ
ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะที่เป็นการจงูใจใหม้กีาร
ปฏิบัตใิดๆ ที่ขัดตอ่กฎหมายหรอืขัดต่อหนา้ที่ความรับผดิชอบ 
 
รูปแบบการคอรร์ปัช ัน่ และ สนิบน และนโยบายอืน่ๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง
1. การช่วยเหลอืทางการเมอืง 
    การช่วยเหลอืทางการเมอืงที่สอดคลอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนดให ้
สามารถกระท า โดยตอ้งปฏิบัตอิย่างโปร่งใสและมกีารเปิดเผยอย่าง
เหมาะสม และไดรั้บความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการ
บรษัิท หรือคณะผูบ้รหิาร 
2. การบรจิาคเพือ่การกุศล 
    การบรจิาคเพือ่การกุศลถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองคก์รของ
บรษัิท  เพื่อช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสในสังคม เพือ่บรรเทาความ
เดือดรอ้นใหแ้ก่ผูป้ระสบภัยพบิัตทิางธรรมชาต ิ หรือ เพื่อการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวติอย่างถว้นหนา้  ทัง้ในปัจจุบันและอนาคต ทัง้น้ี การ
บรจิาคเพือ่การกุศลดังกล่าวตอ้ง ไดร้บัอนุมตั ิ ตามกระบวนการที่
บรษัิทก าหนดและกระท าอย่างโปร่งใส พรอ้มกับมีวัตถุประสงคข์อง
การบรจิาคอย่างชัดเจน และจะตอ้งไม่มกีารบรจิาคใดๆ ที่ท าขึน้เพื่อ
บังหนา้หลบเพลีย่งการคอรรั์ปชั่นและสนิบน 
3. การใหเ้งนิสนบัสนุน 
    การใหเ้งินสนับสนุนโดยท่ัวไปแลว้ จะท าเพือ่สง่เสรมิภาพลักษณ์
หรือชื่อเสียงขององคก์ร ซึง่ปกตมิักกระท าผ่านกจิกรรมต่างๆ การให ้
เงินสนับสนุนจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑก์ารพจิารณาตัดสนิใจที่โปร่งใส 
มีการท าสัญญาหรอืมีหลักฐานการใหเ้งินอย่างถกูตอ้ง  ซึง่ตอ้ง ไดร้บั
อนุมตั ิ ตามกระบวนการทีบ่รษัิทก าหนดและจะตอ้งไมม่ีการใหเ้งิน
สนับสนุนใดๆ ที่ท าขึน้เพื่อบังหนา้หลบเลี่ยงการคอรรั์ปชั่นและสนิบน 
4. ค่าของขวญั ค่าบรกิารตอ้นรบั และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ 
    ค่าของขวัญ ค่าบรกิารตอ้นรับ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ อาจน ามาซึง่
ความเสี่ยงตอ่การคอรรั์ปชั่น ดังนั้นกรรมการและพนักงานทุกคน 
จะตอ้งไม่รับหรือใหข้องขวัญหรือการบรกิารตอ้นรับ ที่ตระหนักได ้
โดยท่ัวไปว่ามีการหวังผลที่จะน าไปสู่การคอรรั์ปชั่น อย่างไรก็ด ี หาก
การรับหรือใหข้องขวัญหรือการบรกิารตอ้นรับ  ไม่ไดม้ีขอ้ผูกมัดหรือ
สรา้งภาระใหเ้กดิความรูส้กึว่าตอ้งมีการตอบแทนที่เป็นการคอรรั์ปชั่น 
และสอดคลอ้งตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏบิัตเิป็นปกต ิ  ก็เป็นสิง่ที่
กระท าไดห้ากสอดคลอ้งตามเกณฑแ์ละจรรยาบรรณที่บรษัิทก าหนด  
หากอยูใ่นสถานการณ์ที่ไมอ่าจปฏิเสธการรับของขวัญหรอื
ผลประโยชน์ดังกล่าวในขณะนั้น ผูรั้บตอ้งแจง้ผูบ้ังคับบัญชีทันท ี
 
     บรษิทัมุง่ม ัน่ท ีจ่ะน ามาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ต่อตา้น
การคอรร์ปัช ัน่และสนิบนไปใช ้   โดยมาตรการนีจ้ะตอ้งไดร้บั
การอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และส ือ่สารใหแ้ก่กรรมการ
และพนกังานทุกคน  ตลอดจนบุคคลภายนอกทราบอย่าง
สม า่เสมอ เพือ่ปลุกฝั่งวฒันธรรมไม่ยอมรบัการคอรร์ปัช ัน่และ
สนิบนโดยเด็ดขาด 

แนวทางการปฏบิตั ิ
1.กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และ พนักงานทกุระดับ ตอ้งปฏบิัตติาม
นโยบายตอ่ตา้น การคอรรั์ปชั่น และ จรรยาบรรณธุรกจิของบรษัิทฯ 
และไม่ด าเนินการเรียกรอ้งหรือเขา้ไปมีส่วนเกี่ยวขอ้งในการคอรรั์ปชั่น
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม โดยใหค้รอบคลุมถงึทุก
หน่วยงาน และทุกหน่วยงานภายนอก หน่วยงานราชการรัฐวสิาหกจิ
และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่บรษัิทเขา้ไปมีส่วนเกีย่วขอ้ง 
2.พนักงานไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ขา่ย
การคอรรั์ปชั่นที่เกี่ยวขอ้งกับบรษัิทฯ ตอ้งแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชา หรือ 
บุคคลที่รับผดิชอบทราบและใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิต่างๆ หากมีขอ้สงสัย หรือ ขอ้ซักถามใหป้รกึษากับ
ผูบ้ังคับบัญชา หรือ บุคคลที่ก าหนดใหท้ าหนา้ที่รับผดิชอบเกี่ยวกับ 
การตดิตามการปฏิบัตติามจรรยาบรรณธุรกจิของบรษัิทฯ ผ่านชอ่งทาง
ที่ก าหนดไว ้
3.ผูท้ี่กระท าการคอรรั์ปชั่น เป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณธุรกจิของ
บรษัิทฯ ซึง่ตอ้งไดรั้บการพจิารณาลงโทษ ทางวนัิยตามที่บรษัิทฯ 
ก าหนดไว ้ ซึง่อาจรวมถงึการเลกิจา้ง การใหช้ดเชยความเสียหายและ
โทษทางแพง่ หรือ ทางอาญา 
4.บรษัิทฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบุคลากรที่ปฏิเสธหรือแจง้
เรื่องการคอรรั์ปชั่นทีเ่กี่ยวขอ้งกับบรษัิท  โดยใชม้าตรการคุม้ครองผู ้
รอ้งเรียนหรือผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบ 
5.บรษัิทฯ มุ่งมั่นที่จะสรา้งและรักษาวัฒนธรรมองคก์รที่ยดึมั่นว่าการ
คอรรั์ปชั่นเป็นสิง่ที่ยอมรับไม่ได ้ ทัง้การ ท าธุรกรรมกับภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 
ล าดบัข ัน้ตอนในการด าเนนิการ 
1.ทางบรษัิทฯ จะท าการเผยแพรใ่หค้วามรูก้ับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับ
บรษัิทฯ หรืออาจเกดิผลกระทบต่อบรษัิทฯ 
2.การประเมนิความเสีย่ง ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ตอ้งมีความเขา้ใจถงึ
ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้จากการคอรรั์ปชั่น 
3.การควบคุม ใหเ้กดิประสทิธิผล เพือ่ต่อตา้นการคอรรั์ปชั่น 
4.การตรวจสอบ ก ากับตดิตามและสอบทาน 
5.รายงานตอ่ผูบ้รหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ คณะกรรมการบรษัิทฯ ในการพจิารณาตามล าดับ
ขัน้ตอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 


