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ข้อปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน 
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ฉบับที่ 1  (ปรับปรุงคร้ังท่ี 4 ลงวันที ่17  พฤศจิกำยน 2564) 

 บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) เห็นว่าการคอร์รัปชัน การให้สินบน และการประพฤติ
ทุจริตต่อหนา้ท่ี เป็นภยัร้ายแรงต่อประเทศชาติ ทั้งดา้นความมัน่คง สังคม และเศรษฐกิจ คณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 11/2564 เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 ไดอ้นุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั 

บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท า ขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ค ำนิยำมและรูปแบบกำรคอร์รัปชัน 
 ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ยขอ้ปฏิบติัน้ี 

 
2. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายจดัการให้ความส าคญักบัการต่อตา้นการ
คอร์รัปชนั และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และความเส่ียงดา้นคอร์รัปชันท่ีอาจเกิดขึ้น 
รวมทั้ งก ากับดูแลและสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีก ากบัดูแล
และสนบัสนุนให้มีการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาล บริหารความเส่ียง และต่อตา้นการคอร์รัปชัน มี
การทบทวนมาตรการดา้นก ากบัดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง และต่อตา้นการคอร์รัปชันให้เพียงพอ 
พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

2.4 คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีในการก าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนบัสนุน
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั เพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความ
เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย 
ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ระเบียบ ประกาศและมาตรการอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
3. แนวทำงกำรปฏิบัติ 

3.1 บริษทัฯ ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการให้สินบนหรือก่อให้เกิดการกระท าทุจริตต่อหน้าท่ี ไม่ว่า 
ทางตรงหรือทางออ้ม 

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้
ข่ายคอร์รัปชันท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัฯ ตอ้งแจ้งให้ผูบ้ ังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามใหป้รึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคล
ท่ีก าหนดใหท้ าหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
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3.2 บริษทัฯ จะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนองค์กรทั้งของรัฐหรือของเอกชน ในการต่อตา้น
การคอร์รัปชนั หรือการประพฤติทุจริตต่อต าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

3.3 บริษทัฯ จะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หน่ึง หากมีความประสงค์จะสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยการ
สนับสนุนดังกล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกระท าไปด้วยความคาดหวงัท่ีจะได้รับการ
ปฏิบติัตอบแทนเป็นพิเศษ 

3.4 การให้ของขวญั ของท่ีระลึก ค่ารับรอง บริษทัฯ จะปฏิบติัภายในขอบเขตท่ีกระท าได้ โดยไม่ผิด
กฎหมาย  และจะปฏิบติัตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไปของสังคมธุรกิจการคา้ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบทา้ยขอ้ปฏิบติัน้ี 

3.5 บริษทัฯ ก าหนดให้ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานรับทราบและตอ้งปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชนัและขอ้ปฎิบติัท่ีก าหนด 

3.6 การแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน 
พนักงานหรือผูมี้ส่วนได้เสียท่ีพบเห็น หรือมีหลกัฐาน หรือมีขอ้สงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซ่ึง

กระท าในนามบริษทัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางออ้ม การทุจริต
กระท าผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายของบริษทั การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน การไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการปฏิบติังานสามารถแจง้เบาะแส ขอ้
ร้องเรียนการกระท าดงักล่าว  ดงัน้ี 

3.6.1 ช่องทางการร้องเรียน  มีแนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี 
1) ร้องเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยวาจา หรือท าเป็นหนงัสือถึงผูรั้บขอ้ร้องเรียน 
▪ ผูรั้บขอ้ร้องเรียน : ส านกังานใหญ่  โทรศพัท ์: 0-2374-4730 

-  ประธานกรรมการตรวจสอบ    
          -  กรรมการผูอ้  านวยการ             

-  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
  -  ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ  
  -  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและการลงทุน (นกัลงทุนสัมพนัธ์) 

     -  เลขานุการบริษทั 
▪ ผูรั้บขอ้ร้องเรียน : สาขาโรงงาน (จงัหวดัชลบุรี ระยอง ล าพูน และราชบุรี) 

โทรศพัท ์: (038) 480-502, (033) 101-500, (053) 584-088, (032) 719-599  ตามล าดบั                                    
- ผูจ้ดัการโรงงาน 4 แห่ง  
- หวัหนา้แผนกบริหารงานบุคคลโรงงาน 4 แห่ง   

2)  ผา่นทาง E-mail ของผูรั้บขอ้ร้องเรียน      
3)  กล่องรับความคิดเห็น 
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4)  ผา่นทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูรั้บขอ้ร้องเรียน :    
     บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั (มหาชน)      
     เลขท่ี 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

5)  ในกรณีผูร้้องเรียนเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยช่ือ ตอ้งระบุรายละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานท่ี
ชดัเจนเพียงพอท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการใหสิ้นบนหรือคอร์รัปชนั 

ทั้ งน้ีบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไวเ้ป็นความลับ และค านึงถึงความปลอดภัยของผู ้
ร้องเรียน เวน้แต่กรณีท่ีตอ้งเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก าหนด 

กำรร้องเรียนโดยไม่สุจริต 
หากการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน ให้ถอ้ยค า หรือให้ขอ้มูลใดๆ ท่ีพิสูจน์ไดว้่าเป็นการกระท า

โดยไม่สุจริต อนัส่งผลให้บุคคลหรือบริษทัฯไดรั้บความเสียหาย กรณีเป็นพนักงานของบริษทัฯ จะไดรั้บการ
ลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ เก่ียวกับการท างาน และ/หรือ ด าเนินคดีตามกฎหมาย  แต่หากเป็น
บุคคลภายนอกท่ีการกระท านั้น ท าให้บริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการด าเนินคดีตาม
กฎหมายกบับุคคลนั้นๆ 

3.6.2 เง่ือนไขและการพิจารณาขอ้ร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิด 
1)  รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท าผิด ตอ้งเป็นความจริง มีความชดัเจน

เพียงพอท่ีจะน าสืบหาขอ้เทจ็จริงเพื่อด าเนินการต่อไปได ้
2)  ขอ้มูลท่ีได้รับจะถือเป็นความลบั ไม่มีการเปิดเผยช่ือผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส หาก

ไม่ไดรั้บการยนิยอม 
3)  ผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสการกระท าผิดท่ีมีเจตนาโดยสุจริต จะไดรั้บการดูแลและให้

ความเป็นธรรม ไม่วา่จะเป็นพนกังานหรือบุคคลภายนอก 
4)  ระยะเวลาในการด าเนินการขอ้ร้องเรียน ขึ้นอยู่กบัความซับซ้อนของเร่ือง ความเพียงพอ

ของเอกสารหลกัฐานท่ีไดรั้บจากผูร้้องเรียน รวมถึงเอกสารหลกัฐานและค าช้ีแจงของผูถู้กร้องเรียน 
5)  ผูรั้บขอ้ร้องเรียน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง ตอ้งเก็บ

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู ้
ร้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงหรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.6.3 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
1)  ผูแ้จง้ขอ้มูล หมายถึง ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้แจง้เบาะแสการกระท าผิด 
2)  ผูรั้บขอ้ร้องเรียน หมายถึง บุคคลตาม 3.6.1 ขอ้ 1 

3.7 การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
3.7.1 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะเป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้

บุคคลหรือหน่วยงานท่ีไวว้างใจเป็นผูก้ระท าการแทนได ้
3.7.2 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ขอ้มูล หรือขอให้จดัส่ง

เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริง 
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3.7.3 ขอ้ร้องเรียนต่างๆท่ีผ่านการพิจารณาแลว้  ให้ผูรั้บขอ้ร้องเรียนรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูง 
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทั 

ส าหรับข้อร้องเรียนท่ีเป็นความจริง จะต้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ 

ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูใ้ดผูห้น่ึงจะเสนอวิธีการบรรเทาความ
เสียหายท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียหาย 

3.8 มาตรการคุม้ครองผูท่ี้แจง้ขอ้มูลหรือให้เบาะแส 
บริษทัฯ จะคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริต ดว้ยการปกปิดช่ือท่ี

อยู ่หรือขอ้มูลใดๆท่ีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูลและเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูล
ไวเ้ป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้น ทั้งน้ีให้
ถือปฏิบติัตามมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน ท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

3.9 การคุม้ครองพนกังาน 
บริษทัฯ จะใหก้ารดูแลและคุม้ครองผูท่ี้ไดป้ฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั และขอ้ปฏิบติัน้ี 

โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน ท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหารและพนกังาน 
3.10 ทรัพยากรบุคคล 

บริษทัฯ จะน านโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การ
สรรหาคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การก าหนดค่าตอบแทน และการเล่ือนต าแหน่ง โดย
ก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั ส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนกังาน  เพื่อใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.11 การอบรมและการส่ือสาร 
3.11.1 บริษทัฯ จะให้ความรู้และจดัอบรมเก่ียวกับการต่อตา้นการคอร์รัปชันอย่างสม ่าเสมอ ผ่าน

หลากหลายช่องทาง เช่น หลกัสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ เป็นตน้ เพื่อให้ตระหนักถึง
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน รูปแบบและความเส่ียงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจน
วิธีการรายงาน หรือแจง้เบาะแส ในกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน และรู้ถึงบทลงโทษ หากฝ่าฝืน
นโยบาย  

3.11.2 บริษทัฯ จะส่ือสารนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชันให้แก่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  กรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร พนักงาน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ และตวัแทนทาง
ธุรกิจไดรั้บทราบตามช่องทางท่ีเหมาะสม 

3.12 การบนัทึกและเก็บรักษาขอ้มูล 
บริษทัฯ ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลตามนโยบายของบริษทัฯ ซ่ึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษา

มาตรฐานเก่ียวกบัระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการส่ือสารขอ้มูล  ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการสร้าง
ระบบการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพโดยจะด าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ ขอ้มูลระบบงานและ
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ระบบคอมพิวเตอร์ ไดมี้การป้องกนัรักษาให้พร้อมท่ีจะใช้ไดต้ลอดเวลาในธุรกิจของบริษทัฯตลอดจนการวาง
รูปแบบและตน้ทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความส่ียงของขอ้มูล 
ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ 

เพื่อใหบ้รรลุถึงความมุ่งมัน่ดงักล่าว บริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบติั ดงัน้ี 
1)  ก าหนดความรับผิดชอบของผูใ้ช้งานและผูดู้แลข้อมูลทั้ งระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์

ทั้งหมด 
2)  ประเมินความเส่ียงและสร้างระบบควบคุมความเส่ียงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดลอ้ม ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง 
3)  สร้างระบบป้องกนัขอ้มูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
4)  สร้างระบบรักษาขอ้มูลเพื่อป้องกนัการเขา้ดูขอ้มูล การแกไ้ข การจดัท าขอ้มูลโดยมิชอบ ไม่วา่จะ

เป็นการกระท าโดยอุบติัเหตุ หรือดว้ยความตั้งใจ 
3.13 กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 

บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปีจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ให้ความเป็นอิสระและไม่จ ากดัขอบเขตของผูต้รวจสอบในการปฏิบติังาน นอกจากน้ี ยงัมีการสอบ
ทาน/ตรวจสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่าธุรกิจไดด้ าเนินการใน
ขอบเขตท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม และปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั กฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีบงัคบัใชก้บัธุรกิจนั้น 

3.14 บทลงโทษ 
บริษทัฯ จะด าเนินการลงโทษทางวินยัแก่ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือเพิกเฉยต่อการกระท าผิด ตามนโยบายต่อตา้น

การคอร์รัปชนั และขอ้ปฏิบติัน้ีและจะตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด (ถา้มี) 

--------------------------------------------- 
 

 ขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัฉบบัน้ีไดรั้บอนุมติัโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
คร้ังท่ี 11/2564 เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 

ลงช่ือ      -บุณยสิทธ์ิ  โชควัฒนา-                                                                                      
                (นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา)  
                 ประธานกรรมการบริษทัฯ  

 



 
  

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

ขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั   หนา้ 6 
 

เอกสำรแนบท้ำยข้อปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน 
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ฉบับที่ 1  ( ปรับปรุงคร้ังท่ี 4 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2564 ) 
 

ค ำนิยำม 

 ขอ้ความหรือค าใดๆ ท่ีใชใ้นขอ้ปฏิบติัฉบบัน้ี ใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ขอ้ความดงักล่าวจะแสดง
หรือไดอ้ธิบายไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 “กำรคอร์รัปชัน”(Corruption) หมายถึง 

1) การใชอ้ านาจท่ีไดม้าโดยหนา้ท่ี เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส าหรับตนหรือผูอ่ื้น 
2) การใหสิ้นบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การใหค้  ามัน่สัญญา การให ้ การรับ หรือการ

เรียกร้องผลประโยชน์ เพื่อเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คคลกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีผิดกฎหมาย ขดัต่อ
ศีลธรรมอนัดีหรือท าลายความไวว้างใจ 

ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีต
ทางการคา้ใหก้ระท าได ้
 “กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง” หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน ส่ิงของ การใหย้มืหรือบริจาคอุปกรณ์ การ
โฆษณา เพื่อส่งเสริมหรือสนบัสนุนพรรคการเมือง การซ้ือบตัรเขา้ชมงาน เพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงิน ส่ิงของ 
ใหแ้ก่องคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมือง รวมทั้งการสละเวลาท างานของพนกังานแก่พรรค
การเมือง หรือผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งทางการเมือง 
 
รูปแบบของกำรคอร์รัปชัน 
1.  กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง 
 1.1   บริษทัฯ ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการ 
เมือง โดยจะไม่ใหก้ารสนบัสนุน หรือกระท าการใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม อนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหน่ึง 
 1.2 ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความประสงคท่ี์จะใหก้ารสนบัสนุนทางการเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย การสนบัสนุนดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือตอ้งไม่กระท าไปดว้ยความคาดหวงั
ท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งน้ี ในการสนบัสนุนจะตอ้งด าเนินการ ตามระเบียบวา่ดว้ยการเบิกเงิน 
โดยระบุช่ือผูรั้บการสนบัสนุน วตัถุประสงค ์ รายละเอียด จ านวนเงิน วนัท่ีขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสาร
หลกัฐานประกอบทั้งหมด เสนอใหผู้มี้อ  านาจพิจารณาอนุมติัตามระดบัอ านาจอนุมติัของบริษทั 
 1.3   พนกังานมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมาย  แต่จะตอ้ง
ไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือน าทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆของบริษทัไปใช ้ เพื่อประโยชน์ในทาง
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การเมือง หากเขา้ร่วมจะตอ้งพึงระมดัระวงัการด าเนินการใดๆ ท่ีอาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจวา่บริษทัไดใ้หก้าร
สนบัสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง 
2.  กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลหรือกำรรับบริจำค หมายถึง การใหห้รือรับความช่วยเหลือทางดา้นการเงินหรือใน
รูปแบบอ่ืนๆ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่
บริษทั โดยไม่ไดมุ้่งหวงัผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน โดยมีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 
 2.1 บริษทัฯ ตอ้งมีความระมดัระวงั เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการรับบริจาคจะไม่ถูก
น าไปใชเ้ป็นวิธีการหลีกเล่ียงในการใหสิ้นบนไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และตอ้งด าเนินการอยา่งโปร่งใสและ
เป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 
 2.2 ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะตอ้งด าเนินการตามระเบียบวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายการกุศล หรือการบริจาค 
โดยระบุช่ือผูรั้บบริจาคและวตัถุประสงคข์องการบริจาค พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายการกุศล
หรือการบริจาคทุกคร้ัง มอบเอกสารใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลรวบรวม พร้อมใหค้วามเห็นและน าเสนอผูมี้อ านาจ
ตามวงเงินพิจารณาอนุมติัตามระดบัอ านาจอนุมติัของบริษทั 
3.  กำรเป็นผู้ให้หรือรับกำรสนับสนุน หมายถึง การใหห้รือรับความช่วยเหลือทางดา้นการเงิน หรือในรูปแบบอ่ืนๆ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจของบริษทัฯ ตราสินคา้ หรือช่ือเสียงของบริษทัโดยอาจกระท าได้
หลายรูปแบบ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม เป็นตน้ โดยมีแนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี 
 3.1 บริษทัฯ ตอ้งมีความระมดัระวงั   เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การเป็นผูใ้ห้หรือผูรั้บการสนบัสนุนจะไม่ถูก
น าไปใชเ้ป็นวิธีการหลีกเล่ียงในการใหสิ้นบนไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และตอ้งด าเนินการอยา่งโปร่งใสและ
เป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 
 3.2 ในการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน จะตอ้งด าเนินการ ตามระเบียบวา่ดว้ยการเบิกเงิน โดยระบุช่ือผูรั้บการ
สนบัสนุน วตัถุประสงค ์รายละเอียด จ านวนเงิน วนัท่ีขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลกัฐานประกอบทั้งหมด 
เสนอใหผู้มี้อ  านาจพิจารณาอนุมติัตามระดบัอ านาจอนุมติัของบริษทัฯ 
4.  ค่ำของขวัญ ค่ำรับรอง และค่ำบริกำรต้อนรับ หมายถึง การใหห้รือรับส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด การใหห้รือ
รับการเล้ียงรับรอง การให้หรือรับบริการตอ้นรับ ท่ีเป็นไปเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ โดย
ใหถื้อปฏิบติัตามแนวทางในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
 4.1 พนกังานสามารถให/้รับของขวญั  ของท่ีระลึก  และการเล้ียงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเขา้
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นไปตามจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (2) เป็นการให้/รับในนามบริษทัฯ ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน และ
เป็นไปอยา่งเปิดเผย 
  (3) ไม่เป็นของขวญัท่ีอยูใ่นรูปของเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรของขวญัหรือบตัรก านลั 
  (4)  เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น ของขวญัในช่วงเฉพาะเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต ์ วนัไหว้
พระจนัทร์ และวนัครบรอบท่ีส าคญัของบริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นธรรมเนียมปกติ 
 4.2 การรับของขวญั ของท่ีระลึก ตามประเพณีปฏิบติั พนกังานสามารถรับของขวญั ของท่ีระลึก ซ่ึงมี
มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินกวา่ 3,000 บาทใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 
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5.  ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าท่ีเกิดการขดักนัแห่งผลประโยชน์ส่วนตน
กบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
 บริษทัมีการควบคุมดูแลการท ารายการกบัผูท่ี้มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยมีแนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี 
 5.1 บริษทัฯ ด าเนินการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มี
กระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนุมติัเขา้ท ารายการ 
 5.2   กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งใหค้วามส าคญักบัผลประโยชน์ส่วนรวม มากกวา่ผลประโยชน์
ส่วนตน และปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเพื่อประโยชน์ของบริษทั ภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมาย และศีลธรรม รวมทั้ง
ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ หรือใหสิ้ทธิพิเศษแก่บุคคลใด 
 5.3 หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือ พนกังาน มีส่วนร่วมในการตดัสินใจการท าธุรกรรมท่ีตนหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองดงักล่าว 
 5.4 หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือ พนกังาน แสวงหาผลประโยชน์จากขอ้มูล หรือ ส่ิงใด ๆ ท่ีตนรู้มา
จากต าแหน่งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
6.  ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกจิและกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง กบัภำครัฐหรือภำคเอกชน หมายถึง การด าเนินงานของบริษทัฯ 
และการติดต่องานกบัเจา้หนา้ท่ีของภาครัฐ หรือภาคเอกชน จะตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตย ์ และตอ้ง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการจดัซ้ือ จดัจา้ง และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งไม่ใหห้รือรับสินบน
ในการด าเนินธุรกิจทุกชนิดไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
7. กำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก หมายถึง ค่าใชจ่้ายจ านวนเลก็นอ้ยท่ีจ่ายแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐอยา่งไม่เป็นทางการ 
เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐด าเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ตอ้งอาศยัดุลพินิจของ
เจา้หนา้ท่ีรัฐ และเป็นการกระท าอนัชอบดว้ยหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้น รวมทั้งเป็นสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะได้
ตามกฎหมายอยูแ่ลว้ เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนงัสือรับรอง และการไดรั้บบริการสาธารณะ เป็นตน้ 
แนวทำงปฏิบัติ 
 บริษทัฯ มีนโยบายหา้มจ่ายค่าอ านวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางออ้มใหแ้ก่พนกังาน
รัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ รวมทั้งจะไม่ด าเนินการใดๆ และไม่ยอมรับการกระท าใดๆ เพื่อแลกกบัการอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินธุรกิจ 
8. กำรจ้ำงพนักงำนรัฐ  
 8.1 เจา้หนา้ท่ีรัฐ/พนกังานรัฐ  หมายถึง การท่ีบุคคลผูเ้ป็นหรือเคยเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ/นกัการเมือง/ท่ี
ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ และไดเ้ขา้มาท างานใหก้บับริษทัเอกชน และอาจอาศยัความสัมพนัธ์หรือขอ้มูลภายใน
ไปเอ้ือประโยชน์แก่บริษทัเอกชน หรือก่อใหเ้กิดภาวะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
หน่วยงานของรัฐหรือองคก์รก ากบัดูแลธุรกิจกบับริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล โดยผลของการกระท านั้น
มุ่งหวงัใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรม หรือ การก าหนดนโยบายเอ้ือประโยชน์เอกชนท่ีอดีต
เจา้หนา้ท่ีของรัฐนั้นท างานให ้
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 8.2  แนวทางปฏิบติัเร่ืองการจา้งพนกังานรัฐ 
(1)   ไม่ควรจา้งหรือแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ียงัอยูใ่นต าแหน่ง เขา้มาปฏิบติังานในองคก์ร 

  (2)     ก าหนดระยะเวลาเวน้วรรค (cooling-off period) เป็นเวลา 2 ปี ส าหรับการแต่งตั้งอดีตเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐท่ีออกจากต าแหน่ง หรือบุคคลท่ีเคยท างานใหก้บัหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยตรง 
  (3)     มีกระบวนการตรวจสอบประวติั   (Due Diligence)   ของบุคคลท่ีบริษทัจะสรรหาเพื่อแต่งตั้งเขา้ 
มาด ารงต าแหน่งกรรมการ  ท่ีปรึกษา   และผูบ้ริหารของบริษทั   เพื่อตรวจสอบส่ิงท่ีอาจเป็นประเด็นความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ ก่อนแต่งตั้ง  
  (4) ควรระบุขอ้หา้มในการท าหนา้ท่ีและวิธีปฏิบติั เพื่อป้องกนัการใชอ้ านาจในทางมิชอบ หรือ
ประเด็นท่ีมีผลประโยชน์ขดัแยง้ เช่น การเปิดเผยความลบัของหน่วยงานของรัฐท่ีตนเคยสังกดั การ lobby เพื่อ
ไดรั้บประโยชน์ในทางท่ีมิชอบ การถูกมอบหมายใหติ้ดต่อหน่วยงานเดิมท่ีเคยสังกดั เป็นตน้ 
  (5)  เพิ่มความโปร่งใสของการแต่งตั้ง โดยการเปิดเผยขอ้มูลรายนามและประวติัของบุคคลท่ีเคยเป็น
อดีตเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาเป็นท่ีปรึกษา/กรรมการ/ผูบ้ริหารของบริษทั พร้อมระบุเหตุผลการ
แต่งตั้งบุคคลเหล่านั้น ในเอกสารเผยแพร่ของบริษทั 
          8.3   แนวทางปฏิบติักรณีท่ีมีบุคลากรในบริษทัเขา้ไปท างานดา้นนโยบายภาครัฐ 
  (1) มีการเปิดเผยขอ้มูลของ กรรมการ/ท่ีปรึกษา/ผูบ้ริหาร/พนกังาน ของบริษทัท่ีเขา้ท าหนา้ท่ีดา้น
งานนโยบายของภาครัฐ พร้อมทั้งเหตุผลท่ีเขา้ไปด ารงต าแหน่งหรือท าหนา้ท่ีดา้นงานนโยบาย และเผยแพร่ใน
เอกสารของบริษทั เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส 
  (2) ควรระบุขอ้หา้มในการท าหนา้ท่ีและวิธีปฏิบติั เพื่อป้องกนัการใชอ้ านาจในทางมิชอบ หรือ
ประเด็นท่ีมีผลประโยชน์ขดัแยง้ เช่น การเปิดเผยความลบัของหน่วยงานของรัฐท่ีตนไดเ้ขา้ไปท าหนา้ท่ี การ lobby 
เพื่อไดรั้บประโยชน์ในทางท่ีมิชอบ เป็นตน้ 
  (3)    หากการเขา้ไปปฏิบติัหนา้ท่ีของ กรรมการ/ท่ีปรึกษา/ผูบ้ริหาร/พนกังาน ของบริษทัในหน่วยงาน
รัฐอาจก่อให้เกิดประเด็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งชดัเจน เช่น ผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ด ารงต าแหน่งใน
คณะรัฐบาล ควรก าหนดใหบุ้คคลดงักล่าว พิจารณาลาออกจากต าแหน่งในบริษทั เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส 
                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


