
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ปฏิบติั 

ตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั 

ฉบับที 1 
 

(ปรับปรุงครังท ี  ลงวนัท ี  มิถุนายน ) 
 
 
 
 
 
 
 

ไดรั้บอนุมตัิโดยมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครังที /   เมือวนัที  มิถุนายน  

มีผลบงัคบัใช ้
 

ตงัแต่วนัที  มิถุนายน  เป็นตน้ไป 
 



บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
 

 

ข้อปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  จํากัด (มหาชน) 

ฉบับที1 (ปรับปรุงครังท ี  ลงวนัท ี  มิถุนายน ) 
 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จาํกดั (มหาชน)   เห็นว่าการคอร์รัปชนั   การใหสิ้นบน    และการประพฤติ 
 
ทุจริตต่อหนา้ที เป็นภยัร้ายแรงต่อประเทศชาติ ทงัดา้นความมนัคง สังคม และเศรษฐกิจ  คณะกรรมการบริษทัฯ 

ครังที /  เมือวนัที  มิถุนายน  ไดอ้นุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั 
 

บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํ ขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัเพือเป็นแนวทางในการปฏิบติั ดงันี 
 

1. คํานยิามและรูปแบบการคอร์รัปชัน 

ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ยขอ้ปฏิบติันี 
 
2. หน้าทีความรับผดิชอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษทั       มีหนา้ทีในการกาํหนดนโยบาย  และกาํกบัดูแลใหมี้ระบบทีสนบัสนุนการ 
 
ต่อตา้นการคอร์รัปชนัทีมีประสิทธิภาพ เพือใหม้นัใจว่าฝ่ายจดัการใหค้วามสําคญักบัการต่อตา้นการคอร์รัปชนั 

และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
 

2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ทีในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี  ระบบควบคุม 

ภายใน  ระบบตรวจสอบภายใน   ระบบบริหารความเสียง   และความเสียงดา้นคอร์รัปชนัทีอาจเกิดขึน   รวมทงั  
กาํกบัดูแลและสอบทานมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั เพือให้มนัใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล  มีความ 

รัดกมุ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

2.3  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสียง  มีหนา้ทีกาํกบัดูแล 

และสนับสนุนใหมี้การดาํเนินงานดา้นธรรมาภิบาล บริหารความเสียง และต่อตา้นการคอร์รัปชนั  มีการทบทวน 

มาตรการดา้นกาํกบัดูแลกิจการ บริหารความเสียง และต่อตา้นการคอร์รัปชนัให้เพียงพอ พร้อมทงัรายงานต่อ 

คณะกรรมการบริษทั 
 

2.4  คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร มีหนา้ทีในการกาํหนดใหมี้ระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุน 

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั  เพือสือสารไปยงัพนกังานและผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย  รวมทงัทบทวนความเหมาะสม 

ของระบบและมาตรการต่างๆ     เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของธุรกิจ     กฎหมาย     ขอ้บงัคบับริษทั  

ระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน  ระเบียบ ประกาศและมาตรการอืนๆ (ถา้ม)ี 
 
3. แนวทางการปฏิบัต ิ
 

3.1   บริษทัฯ ไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการให้สินบนหรือก่อให้เกิดการกระทาํทุจริตต่อหน้าที ไม่ว่า 

ทางตรงหรือทางออ้ม 
 

กรรมการบริษทั    ผูบ้ริหาร    และพนกังานตอ้งไมพึ่งละเลยหรือเพิกเฉยเมือพบเห็นการกระทาํทีเขา้ 

ข่ายคอร์รัปชนัทีเกียวขอ้งกบับริษทัฯ     ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา    หรือบุคคลทีรับผิดชอบทราบ  และใหค้วาม 

ร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคล  

ทีกาํหนดใหท้าํหนา้ทีรับผิดชอบเกียวกบัการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  
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3.2   บริษทัฯ จะใหค้วามร่วมมือและให้การสนับสนุนองค์กรทงัของรัฐ หรือของเอกชน ในการต่อตา้น 

การคอร์รัปชนั หรือการประพฤติทุจริตต่อตาํแหน่งหนา้ทีโดยมิชอบ 

3.3   บริษทัฯจะไม่ให้การสนบัสนุนหรือกระทาํการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมือง  

หนึง หากมีความประสงค์จะสนับสนุนทางการเมือง เพือเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยการ 

สนับสนุนดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อหลกักฎหมายทีเกียวขอ้ง หรือกระทาํไปดว้ยความคาดหวงัทีจะได้รับการ 

ปฏิบติัตอบแทนเป็นพิเศษ  
3.4   การใหข้องขวญั   ของทีระลึก   ค่ารับรอง   บริษทัฯ จะปฏิบติัภายในขอบเขตทีกระทาํได ้โดยไมผิ่ด 

 
กฎหมาย และจะปฏิบติัตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบติัทวัไปของสังคมธุรกิจการคา้ รายละเอียดปรากฏ 

ตามเอกสารแนบทา้ยขอ้ปฏิบติันี 
 

3.5   บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานรับทราบและตอ้งปฏิบตัิตามนโยบาย 

ต่อตา้นการคอร์รัปชนัและขอ้ปฎิบติัทีกาํหนด  
3.6 การแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน 

พนกังานหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทีพบเห็น   หรือมีหลกัฐาน    หรือมีขอ้สงสัยว่ามีพนกังานหรือบุคคลซึง 
 
กระทาํในนามบริษทัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทงัทางตรงหรือทางออ้ม การทุจริต 

กระทําผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของบริษทั การไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน การไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการปฏิบติังานสามารถแจง้เบาะแส ขอ้ 

ร้องเรียนการกระทาํดงักล่าว ดงันี 

3.6.1 ช่องทางการร้องเรียน  มีแนวทางการปฏิบติัดงันี 

1) ร้องเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยวาจา หรือทาํเป็นหนงัสือถึงผูรั้บขอ้ร้องเรียน  
 ผูรั้บขอ้ร้องเรียน : สาํนกังานใหญ่ โทรศพัท:์ 0-2374-4730 

 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการผูอ้าํนวยการ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและการลงทุน (นกัลงทุนสัมพนัธ์)  
- เลขานุการบริษทั 

 ผูรั้บขอ้ร้องเรียน : สาขาโรงงาน (จงัหวดัชลบุรี ระยอง ลาํพูน และราชบุรี) 
 

โทรศพัท:์(038) 480-502, (033) 101-500, (053) 584-088, (032) 719-599  ตามลาํดบั  

- ผูจ้ดัการโรงงาน 4 แห่ง 

- หวัหนา้แผนกบริหารงานบุคคลโรงงาน 4 แห่ง 

2) ผา่นทาง E-mail ของผูรั้บขอ้ร้องเรียน 

3) กล่องรับความคิดเห็น 

4) ผา่นทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูรั้บขอ้ร้องเรียน : 
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บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขที 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
 

5) ในกรณีผูร้้องเรียนเลือกทีจะไม่เปิดเผยชือ ตอ้งระบุรายละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานที 

ชดัเจนเพียงพอทีจะแสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตุอนัควรเชือว่ามีการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการใหสิ้นบนหรือคอร์รัปชนั 
 

ทังนีบริษัทฯ จะเก็บขอ้มูลทีเกียวข้องไวเ้ป็นความลบั และคาํนึงถึงความปลอดภัยของผู ้

ร้องเรียน เวน้แต่กรณีทีตอ้งเปิดเผยตามทีกฎหมายกาํหนด 

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต 
 

หากการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน ให้ถอ้ยคาํ หรือให้ขอ้มูลใดๆ ทีพิสูจน์ไดว้่าเป็นการกระทาํ 

โดยไม่สุจริต อนัส่งผลใหบุ้คคลหรือบริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย กรณีเป็นพนกังานของบริษทัฯ จะไดรั้บการ 

ลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางาน และ/หรือ ดําเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็น 

บุคคลภายนอกทีการกระทํานัน ทาํให้บริษัทฯ ไดรั้บความเสียหาย บริษทัฯ สงวนสิทธิในการดาํเนินคดีตาม 

กฎหมายกบับุคคลนนัๆ 

3.6.2 เงือนไขและการพิจารณาขอ้ร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทาํผิด 
 

1) รายละเอียดของเรืองร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทาํผดิ ตอ้งเป็นความจริงมีความชดัเจน 

เพียงพอทีจะนาํสืบหาขอ้เทจ็จริงเพือดาํเนินการต่อไปได ้
 

2)   ขอ้มูลทีไดรั้บจะถือเป็นความลบั ไม่มีการเปิดเผยชือผูร้้องเรียนหรือผูแ้จ้งเบาะแส หาก 

ไม่ไดรั้บการยินยอม 
 

3) ผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสการกระทาํผิดทีมีเจตนาโดยสุจริต  จะไดรั้บการดูแล และให ้

ความเป็นธรรม ไม่วา่จะเป็นพนกังานหรือบุคคลภายนอก 
 

4)   ระยะเวลาในการดาํเนินการขอ้ร้องเรียน ขึนอยู่กบัความซับซ้อนของเรือง ความเพียงพอ 

ของเอกสารหลกัฐานทีไดรั้บจากผูร้้องเรียน รวมถึงเอกสารหลกัฐานและคาํชีแจงของผูถู้กร้องเรียน 
 

5)   ผูรั้บขอ้ร้องเรียน และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง ตอ้งเก็บ 

ข้อมูลทีเกียวขอ้งเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าทีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู ้

ร้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงหรือแหล่งทีมาของขอ้มูลหรือบุคคลทีเกียวขอ้ง 

3.6.3 บุคคลทีเกียวขอ้ง 

1)   ผูแ้จง้ขอ้มูล หมายถึง ผูร้้องเรียนหรือผูที้แจง้เบาะแสการกระทาํผิด 

2)   ผูร้ับขอ้ร้องเรียน หมายถึงบุคคลตาม 3.6.1 ขอ้1 

3.7 การตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
 

3.7.1  ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะเป็นผูด้าํเนินการตรวจสอบ และรวบรวมขอ้เท็จจริง หรืออาจมอบหมายให ้

บุคคลหรือหน่วยงานทีไวว้างใจเป็นผูก้ระทาํการแทนได ้
 

3.7.2  ผูรั้บขอ้ร้องเรียนหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ขอ้มูล หรือขอให้จดัส่ง 

เอกสารใดๆ ทีเกียวขอ้งเพือการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง  
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3.7.3 ขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ทีผ่านการพิจารณาแลว้ ให้ผูรั้บขอ้ร้องเรียนรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูง 

เพือรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสียง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ 

บริษทั 

                           สาํหรับขอ้ร้องเรียนทีเป็นความจริง จะตอ้งมีการลงโทษทางวินยั หรือกฎหมาย   ใหฝ่้ายบริหาร 
 
ทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการเสนอเรืองพร้อมความเห็นต่อผูบ้ริหารระดบัสูง เพือพิจารณาสงัการ 

ในกรณีทีขอ้ร้องเรียนก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูใ้ดผูห้นึงจะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหาย 
 
ทีเหมาะสมและเป็นธรรมให้กบัผูเ้สียหาย  

3.8   มาตรการคุม้ครองผูที้แจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแส 
 

บริษทัฯ จะคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลทีกระทาํโดยเจตนาสุจริต ดว้ยการปกปิดชือที 

อยู ่หรือขอ้มูลใดๆ ทีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูลและเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มลู 

ไวเ้ป็นความลบั โดยจาํกดัเฉพาะผูที้มีหนา้ทีรับผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเรืองร้องเรียนเท่านนั ทงันีให ้

ถือปฏิบติัตามมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน ทีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
 

3.9    การคุม้ครองพนกังาน  

 บริษทัฯ จะใหก้ารดูแลและคุม้ครองผูที้ไดป้ฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัและขอ้ปฏิบติันี 
 
โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน ทีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน  

3.10  ทรัพยากรบุคคล 
 

บริษทัฯ จะนาํนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัมาเป็นส่วนหนึงในการบริหารงานบุคคล ตงัแต่การ 

สรรหาคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกาํหนดค่าตอบแทน และการเลือนตาํแหน่ง โดย 

กาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบั สือสารทาํความเขา้ใจกบัพนกังาน เพือใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจทีอยู่ในความ 

รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
3.11 การอบรมและการสือสาร 

 
3.11.1 บริษทัฯ จะให้ความรู้และจดัอบรมเกียวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชนัอย่างสมาํเสมอ ผ่าน 

หลากหลายช่องทาง  เช่น  หลกัสูตรปฐมนิเทศ  การอบรมสัมมนา  การปิดประกาศ เป็นตน้   เพือใหต้ระหนกัถึง 

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั    รูปแบบและความเสียงจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชนั  ตลอดจนวิธี 

การรายงาน หรือแจ้งเบาะแส ในกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน และรู้ถึงบทลงโทษ หากฝ่าฝืน

นโยบาย 
 

3.11.2 บริษทัฯ  จะสือสารนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัใหแ้ก่    บริษทัยอ่ย   บริษทัร่วม   กรรมการ 

บริษทั ผูบ้ริหาร พนักงาน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ผูที้เกียวขอ้งทางธุรกิจ และตวัแทนทาง 

ธุรกิจไดรั้บทราบตามช่องทางทีเหมาะสม 
 

3.12 การบนัทึกและเกบ็รักษาขอ้มูล 

บริษทัฯ ดาํเนินการในส่วนทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลตามนโยบายของบริษทัฯ ซึงมีความมุ่งมนัทีจะรักษา  
มาตรฐานเกียวกบัระบบงาน    ระบบคอมพิวเตอร์   ระบบการสือสารขอ้มูล  ซึงเป็นพืนฐานทีสาํคญัในการสร้าง  
ระบบการควบคุมทีมีประสิทธิภาพโดยจะดาํเนินการในเรืองต่างๆ เพือใหเ้กิดความมนัใจวา่ ขอ้มูลระบบงานและ 
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ระบบคอมพิวเตอร์ไดมี้การป้องกนัรักษาให้พร้อมทีจะใชไ้ดต้ลอดเวลาในธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนการวาง 

รูปแบบและตน้ทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความสียงของขอ้มูล 

ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์  
เพือใหบ้รรลุถึงความมุ่งมนัดงักล่าว บริษทัฯไดด้าํเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบติัดงันี 

1)  กาํหนดความรับผิดชอบของผูใ้ชง้าน     และผูดู้แลขอ้มูลทงัระบบงาน     และระบบคอมพิวเตอร์ 

ทงัหมด 
 

2)  ประเมินความเสียงและสร้างระบบควบคุมความเสียงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดลอ้มทีมีการ 

เปลียนแปลง 

3)  สร้างระบบป้องกนัขอ้มูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรทีเกียวขอ้ง 
 

4)  สร้างระบบรักษาขอ้มูลเพือป้องกนัการเขา้ดูขอ้มูล การแกไ้ข การจดัทาํขอ้มูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะ

เป็นการกระทาํโดยอุบติัเหตุ หรือดว้ยความตงัใจ 

3.13 กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน  
บริษทัฯ   จดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปีจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั   ทงันี 

 
บริษทัฯ  ใหค้วามเป็นอิสระ   และไม่จาํกดัขอบเขตของผูต้รวจสอบในการปฏิบติังาน  นอกจากนี   ยงัมีการสอบ 

ทาน/ตรวจสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้มีการควบคุมภายในเพือให้มนัใจว่าธุรกิจไดด้าํเนินการใน

ขอบเขตทีถูกตอ้ง เหมาะสม และปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั กฎหมาย และขอ้กาํหนดทีบงัคบัใชก้บัธุรกิจนนั 

3.14 บทลงโทษ 

บริษทัฯ จะดาํเนินการลงโทษทางวินยัแก่ผูที้ฝ่าฝืนหรือเพิกเฉยต่อการกระทาํผิด ตามนโยบายต่อตา้น  
การคอร์รัปชนั และขอ้ปฏิบติันีและจะตอ้งไดรั้บโทษตามทีกฎหมายกาํหนด (ถา้ม)ี 
 

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

ขอ้ปฏิบตัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัฉบบันีไดรั้บอนุมตัโดยมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

ครังที /  เมือวนัที  มิถุนายน  และมีผลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัที  มิถุนายน  เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชือ -บุณยสิทธิโชควัฒนา- 
 

(นายบุณยสิทธิ โชควฒันา) 

ประธานกรรมการบริษทัฯ 
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เอกสารแนบท้ายข้อปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) 

ฉบับที1 (ปรับปรุงครังท ี3 ลงวันท ี  มิถุนายน  ) 
 
 

คํานิยาม 
 

ขอ้ความหรือคาํใดๆ ทีใชใ้นขอ้ปฏิบติัฉบบันี ใหม้ีความหมายดงัต่อไปนี เวน้แต่ขอ้ความดงักล่าวจะแสดง 

หรือไดอ้ธิบายไวเ้ป็นอย่างอืน 

“การคอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง 

1) การใชอ้าํนาจทีไดม้าโดยหนา้ที เพือแสวงหาผลประโยชน์สาํหรับตนหรือผูอื้น  
2) การให้สินบนไมว่า่จะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การให้คาํมนัสัญญา การให ้ การรับ  หรือการ 

 

เรียกร้องผลประโยชน์ เพือเป็นสิงจูงใจให้บุคคลกระทําอย่างหนึงอย่างใดทีผิดกฎหมาย  ขดัต่อ 

ศีลธรรมอนัดีหรือทาํลายความไวว้างใจ 
 

ทงันี เวน้แต่เป็นกรณีทีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน หรือ

จารีต ทางการคา้ใหก้ระทาํได ้
 

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน สิงของ การใหยื้มหรือบริจาคอุปกรณ์ 

การโฆษณา เพือส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซือบตัรเขา้ชมงาน เพือระดมทุนหรือบริจาคเงิน 

สิงของ ให้แก่องค์กรทีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมือง รวมทงัการสละเวลาทาํงานของพนักงานแก่

พรรคการเมือง หรือผูล้งสมคัรรับเลือกตงัทางการเมือง 

 

รูปแบบของการคอร์รัปชัน 

1. การช่วยเหลือทางการเมือง 
 

1.1  บริษทัฯ ยึดมนัในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการ 

เมือง โดยจะไม่ใหก้ารสนบัสนุน หรือกระทาํการใดๆ อนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง 
 

1.2  ในกรณีทีบริษทัฯ มีความประสงค์ทีจะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพือเป็นการส่งเสริมระบอบ 

ประชาธิปไตย การสนับสนุนดงักล่าวจะตอ้งไม่ขัดต่อกฎหมายทีเกียวขอ้งหรือต้องไม่กระทาํไปด้วยความ

คาดหวงั ทีจะไดรั้บการปฏิบติัตอบแทนเป็นพิเศษ ทงันีในการสนบัสนุนจะตอ้งดาํเนินการ ตามระเบียบว่าดว้ย

การเบิกเงิน โดยระบุชือผูรั้บการสนบัสนุน วตัถุประสงค ์รายละเอียด จาํนวนเงิน วนัทีขอเบิกเงิน พร้อมทงัแนบ

เอกสาร หลกัฐานประกอบทงัหมด เสนอใหผู้มี้อาํนาจพิจารณาอนุมติัตามระดบัอาํนาจอนุมติัของบริษทั 
 

1.3  พนกังานมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมาย แต่จะตอ้ง  

ไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน  หรือนาํทรัพยสิ์น  อุปกรณ์  เครืองมือใดๆของบริษทัไปใช ้ เพือประโยชนใ์นทาง 
 

การเมือง หากเข้าร่วมจะตอ้งพึงระมดัระวงัการดาํเนินการใดๆ ทีอาจทาํให้เกิดความเขา้ใจว่าบริษทัไดใ้ห้การ 

สนบัสนุนหรือฝักใฝ่ ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง 
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2. การบริจาคเพือการกุศล ทงัในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอืนๆ เพือเป็นส่วน

หนึง ในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ทีดีใหแ้ก่บริษทั โดยไม่ไดมุ้่งหวงัผล

ทางธุรกิจเป็นการตอบแทน โดยมีแนวทางการปฏิบติัดงันี 
 

2.1   บริษทัฯ ตอ้งมีความระมดัระวงั เพือให้มนัใจไดว้่าการบริจาคเพือการกุศลจะไม่ถูกนําไปใชเ้ป็น

วิธีการหลีกเลียงในการใหสิ้นบน และตอ้งดาํเนินการอยา่งโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายทีใชบ้งัคบั 
 

2.2   ในการบริจาคเพือการกุศล จะตอ้งดาํเนินการตามระเบียบวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายการกุศล หรือการบริจาค 

โดยระบุชือผูรั้บบริจาคและวตัถปุระสงคข์องการบริจาค พร้อมเอกสารประกอบทงัหมด ทงันี ค่าใชจ่้ายการกุศล

หรือการบริจาคทุกครัง มอบเอกสารใหฝ่้ายบริหารทรัพยากรบุคคลรวบรวม พร้อมใหค้วามเห็นและนาํเสนอผูมี้

อาํนาจตามวงเงินพิจารณาอนุมติัตามระดบัอาํนาจอนุมติัของบริษทั 
 

3. การเป็นผู้ให้การสนับสนุน  เพือการประชาสมัพนัธ์ธุรกิจของบริษทัฯ  ตราสินคา้  หรือชือเสียงของบริษทัโดย 

อาจกระทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น  การสนบัสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม  เป็นตน้ โดยมีแนวทาง 

การปฏิบติั ดงันี 

3.1    บริษทัฯ ตอ้งมีความระมดัระวงั เพือให้มนัใจไดว่้าการเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนจะไม่ถูกนาํไปใชเ้ป็น 

วิธีการหลีกเลียงในการใหสิ้นบน และตอ้งดาํเนินการอยา่งโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายทีใชบ้งัคบั 

3.2    ในการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน จะตอ้งดาํเนินการตามระเบียบวา่ดว้ยการเบิกเงิน  โดยระบุชือผูรั้บการ 
 

สนับสนุน วตัถุประสงค์ รายละเอียด จํานวนเงิน วันทีขอเบิกเงิน พร้อมทังแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ

ทงัหมด เสนอให้ผูม้ีอาํนาจพิจารณาอนุมติัตามระดบัอาํนาจอนุมติัของบริษทัฯ 

4. ค่าของขวญั ของทรีะลกึ ค่ารับรอง ใหถื้อปฏิบติัตามแนวทางในจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

4.1 พนกังานสามารถให/้รับของขวญั  ของทีระลึก  และการเลียงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ   หากเขา้เงือนไข 

ดงัต่อไปนี 

(1)  เป็นไปตามจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษทั และกฎหมายทีเกียวขอ้ง 
 

(2)  เป็นการให/้รับในนามบริษทัฯ ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน และ     

เป็นไปอยา่งเปิดเผย 

(3) ไม่เป็นของขวญัทีอยูใ่นรูปของเงินสดหรือสิงเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรของขวญั หรือบตัรกาํนลั 
 

(4)  เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น ของขวญัในช่วงเฉพาะเทศกาลปีใหม่  ตรุษจีน สงกรานต ์วนัไหว ้

พระจนัทร์ และวนัครบรอบทีสําคญัของบริษทัฯ ซึงถือเป็นธรรมเนียมปกติ 
 

4.2   การรับของขวญั ของทีระลึก ตามประเพณีปฏิบัติ พนักงานสามารถรับของขวญัของทีระลึกซึงมี

มูลค่า ไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินกวา่ 3,000 บาทใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 
 

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทัฯ มีการควบคุมดูแลการทาํรายการกบัผูที้มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน  และ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
6. ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิและการจดัซือ จดัจ้าง กับภาครัฐหรือภาคเอกชน การดาํเนินงานของบริษทัฯ และการ 

ติดต่องานกบัภาครัฐ หรือเอกชน จะตอ้งเป็นไปอยางโปร่งใส ซือสัตยแ์ละตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

วา่ดว้ยการจดัซือ จดัจา้ง และกฎหมายทีเกียวขอ้ง โดยตอ้งไมใ่หห้รือรับสินบนในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิด 
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บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

 

7. การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจาํนวนเล็กน้อยทีจ่ายแก่เจา้หน้าทีของรัฐอย่างไม่เป็น

ทางการ เพือเป็นการกระตุน้ให้เจา้หนา้ทีของรัฐดาํเนินการรวดเร็วขึน โดยกระบวนการนนัไม่ตอ้งอาศยัดุลพินิจ

ของเจา้หนา้ทีรัฐ และเป็นการกระทาํอนัชอบดว้ยหนา้ทีของเจา้หนา้ทีของรัฐผูน้นั รวมทงัเป็นสิทธิทีนิติบุคคลพึง

จะไดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนงัสือรับรอง และการไดรั้บบริการสาธารณะ เป็นตน้ 

8. การจ้างพนักงานรัฐ  
 

8.1  เจา้หน้าทีรัฐ/พนักงานรัฐ  หมายถึง การทีบุคคลผูเ้ป็นหรือเคยเป็นเจา้หน้าทีของรัฐ/นักการเมือง/ที

ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ และไดเ้ขา้มาทาํงานให้กบับริษทัเอกชน และอาจอาศยัความสัมพนัธ์หรือขอ้มูลภายใน

ไปเอือประโยชน์แก่บริษทัเอกชน หรือก่อให้เกิดภาวะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของการปฏิบติัหน้าทีของ

หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรกาํกบัดูแลธุรกิจกบับริษทัทีอยู่ภายใต้การกาํกบัดูแล โดยผลของการกระทาํนนั

มุ่งหวงัให้เกิดความไดเ้ปรียบทางธุรกิจทีไม่เป็นธรรม หรือ การกาํหนดนโยบายเอือประโยชน์เอกชนทีอดีต

เจา้หนา้ทีของรัฐนนัทาํงานให ้
 

8.2  แนวทางปฏิบติัเรืองจากจา้งพนกังานรัฐ 
 

(1) ไม่ควรจา้งหรือแต่งตงัเจา้หนา้ทีของรัฐทียงัอยูใ่นตาํแหน่ง เขา้มาปฏิบติังานในองคก์ร 
 

(2)   กาํหนดระยะเวลาเวน้วรรค (cooling-off period) เป็นเวลา  ปี สาํหรับการแต่งตงัอดีตเจา้หนา้ที

ของรัฐทีออกจากตาํแหน่ง หรือบุคคลทีเคยทาํงานใหก้บัหน่วยงานกาํกบัดูแลทีเกียวขอ้งกบับริษทัโดยตรง 

(3)  มีกระบวนการตรวจสอบประวติั   (Due Diligence)   ของบุคคลทีบริษทัจะสรรหาเพือแต่งตงัเขา้ 

มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ทีปรึกษา   และผูบ้ริหารของบริษทั   เพือตรวจสอบสิงทีอาจเป็นประเด็นความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ก่อนแต่งตงั 
 

(4)  ควรระบุขอ้ห้ามในการทําหน้าทีและวิธีปฏิบติั เพือป้องกันการใช้อาํนาจในทางมิชอบ หรือ

ประเด็นทีมีผลประโยชน์ขดัแยง้ เช่น การเปิดเผยความลบัของหน่วยงานของรัฐทีตนเคยสังกดั การ lobby เพือ

ไดรั้บประโยชนใ์นทางทีมิชอบ การถูกมอบหมายใหติ้ดต่อหน่วยงานเดิมทีเคยสังกดั เป็นตน้ 

(5)  เพิมความโปร่งใสของการแต่งตงั โดยการเปิดเผยขอ้มูลรายนามและประวติัของบุคคลทีเคยเป็น

อดีตเจา้หน้าทีของรัฐทีไดรั้บการแต่งตงัมาเป็นทีปรึกษา/กรรมการ/ผูบ้ริหารของบริษทั พร้อมระบุเหตุผลการ

แต่งตงับุคคลเหล่านนั ในเอกสารเผยแพร่ของบริษทั 

          8.3   แนวทางปฏิบติักรณีทีมีบุคลากรในบริษทัเขา้ไปทาํงานดา้นนโยบายภาครัฐ 

(1) มีการเปิดเผยขอ้มูลของ กรรมการ/ทีปรึกษา/ผูบ้ริหาร/พนกังาน ของบริษทัทีเขา้ทาํหนา้ทีดา้น

งานนโยบายของภาครัฐ พร้อมทงัเหตุผลทีเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งหรือทาํหนา้ทีดา้นงานนโยบาย และเผยแพร่ใน

เอกสารของบริษทั เพือใหเ้กิดความโปร่งใส 

(2)   ควรระบุขอ้ห้ามในการทาํหนา้ทีและวิธีปฏิบติั เพือป้องกนัการใชอ้าํนาจในทางมิชอบ หรือ

ประเด็นทีมีผลประโยชน์ขัดแยง้ เช่น การเปิดเผยความลบัของหน่วยงานของรัฐทีตนไดเ้ขา้ไปทาํหน้าที การ 

lobby เพือไดรั้บประโยชน์ในทางทีมิชอบ เป็นตน้ 

(3)  หากการเขา้ไปปฏิบติัหนา้ทีของ กรรมการ/ทีปรึกษา/ผูบ้ริหาร/พนักงาน ของบริษทัในหน่วยงาน

รัฐอาจก่อใหเ้กิดประเด็นความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างชดัเจน เช่น ผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใน

คณะรัฐบาล ควรกาํหนดใหบุ้คคลดงักล่าว พิจารณาลาออกจากตาํแหน่งในบริษทั เพือใหเ้กิดความโปร่งใส 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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