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ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) 

                             ฉบับที' (  (ปรับปรุงครั+งที' 1 ลงวนัที' (.  ธันวาคม 012() 

 บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) เห็นว่าการคอร์รัปชัน การให้สินบน และการประพฤติ
ทุจริตต่อหนา้ที� เป็นภยัร้ายแรงต่อประเทศชาติ ทั�งดา้นความมั�นคง สังคม และเศรษฐกิจ คณะกรรมการบริษทัฯ 
ครั� งที� �/�!"@ เมื�อวนัที� �" ตุลาคม �!"@ ไดอ้นุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั 

บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํ ขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัเพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบติั ดงันี�  

1. คํานิยามและรูปแบบการคอร์รัปชัน 
 ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ยขอ้ปฏิบติันี�  

 
2. หน้าที'ความรับผดิชอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที�ในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลให้มีระบบที�สนับสนุนการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชนัที�มีประสิทธิภาพ เพื�อให้มั�นใจวา่ฝ่ายจดัการให้ความสําคญักบัการต่อตา้นการคอร์รัปชนั 
และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที�ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี�ยง และความเสี�ยงด้านคอร์รัปชันที�อาจเกิดขึ�น รวมทั�ง
กาํกบัดูแลและสอบทานมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน เพื�อให้มั�นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความ
รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มีหนา้ที�กาํกบัดูแลและสนบัสนุนให้
มีการดาํเนินงานด้านธรรมาภิบาล บริหารความเสี�ยง และต่อตา้นการคอร์รัปชนั มีการทบทวนมาตรการดา้น
กาํกบัดูแลกิจการ บริหารความเสี�ยง และต่อตา้นการคอร์รัปชนัให้เพียงพอ พร้อมทั�งรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั 

2.4 คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร มีหนา้ที�ในการกาํหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนบัสนุน
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั เพื�อสื�อสารไปยงัพนกังานและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั�งทบทวนความเหมาะสม
ของระบบและมาตรการต่างๆ  เพื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั 
ระเบียบขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงาน ระเบียบ ประกาศและมาตรการอื�นๆ (ถา้มี) 

 
3. แนวทางการปฏิบัติ 

3.1 บริษทัฯ ไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการให้สินบนหรือก่อให้เกิดการกระทาํทุจริตต่อหน้าที� ไม่ว่า 
ทางตรงหรือทางออ้ม 

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื�อพบเห็นการกระทาํที�เขา้
ข่ายคอร์รัปชันที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลที�รับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามให้ปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคล
ที�กาํหนดใหท้าํหนา้ที�รับผดิชอบเกี�ยวกบัการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
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3.2 บริษทัฯ จะให้ความร่วมมือและให้การสนบัสนุนองค์กรทั�งของรัฐหรือของเอกชน ในการต่อตา้น
การคอร์รัปชนั หรือการประพฤติทุจริตต่อตาํแหน่งหนา้ที�โดยมิชอบ 

3.3 บริษทัฯ จะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทาํการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ� ง หากมีความประสงค์จะสนับสนุนทางการเมือง เพื�อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยการ
สนบัสนุนดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อหลกักฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง หรือกระทาํไปด้วยความคาดหวงัที�จะได้รับการ
ปฏิบติัตอบแทนเป็นพิเศษ 

3.4 การให้ของขวญั ของที�ระลึก ค่ารับรอง บริษทัฯ จะปฏิบติัภายในขอบเขตที�กระทาํได้ โดยไม่ผิด
กฎหมาย  และจะปฏิบติัตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบติัทั�วไปของสังคมธุรกิจการคา้ รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบทา้ยขอ้ปฏิบติันี�  

3.5 บริษทัฯ กาํหนดให้ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานรับทราบและตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชนัและขอ้ปฎิบติัที�กาํหนด 

3.6 การแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน 
พนกังานหรือผูมี้ส่วนได้เสียที�พบเห็น หรือมีหลกัฐาน หรือมีขอ้สงสัยว่ามีพนกังานหรือบุคคลซึ� ง

กระทาํในนามบริษทัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชนัทั�งทางตรงหรือทางออ้ม การทุจริต
กระทาํผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายของบริษทั การไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน การไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการปฏิบติังานสามารถแจง้เบาะแส ขอ้
ร้องเรียนการกระทาํดงักล่าว  ดงันี�  

3.6.1 ช่องทางการร้องเรียน  มีแนวทางการปฏิบติั ดงันี�  
1) ร้องเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยวาจา หรือทาํเป็นหนงัสือถึงผูรั้บขอ้ร้องเรียน 
 ผูรั้บขอ้ร้องเรียน : สาํนกังานใหญ่  โทรศพัท ์: 0-2374-4730 

-  ประธานกรรมการตรวจสอบ    
          -  กรรมการผูอ้าํนวยการ             

-  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
  -  ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ  
  -  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 V แห่ง   

2)  ผา่นทาง E-mail ของผูรั้บขอ้ร้องเรียน      
3)  กล่องรับความคิดเห็น 
4)  ผา่นทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูรั้บขอ้ร้องเรียน :    
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     บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จาํกดั (มหาชน)      
     เลขที� 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

5)  ในกรณีผูร้้องเรียนเลือกที�จะไม่เปิดเผยชื�อ ตอ้งระบุรายละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานที�
ชดัเจนเพียงพอที�จะแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตุอนัควรเชื�อวา่มีการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการใหสิ้นบนหรือคอร์รัปชนั 

ทั� งนี� บริษทัฯ จะเก็บข้อมูลที�เกี�ยวข้องไวเ้ป็นความลับ และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผู ้
ร้องเรียน เวน้แต่กรณีที�ตอ้งเปิดเผยตามที�กฎหมายกาํหนด 

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต 
หากการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน ให้ถอ้ยคาํ หรือให้ขอ้มูลใดๆ ที�พิสูจน์ไดว้า่เป็นการกระทาํ

โดยไม่สุจริต อนัส่งผลให้บุคคลหรือบริษทัฯไดรั้บความเสียหาย กรณีเป็นพนกังานของบริษทัฯ จะไดรั้บการ
ลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบงัคับเกี�ยวกับการทาํงาน และ/หรือ ดําเนินคดีตามกฎหมาย  แต่หากเป็น
บุคคลภายนอกที�การกระทาํนั�น ทาํให้บริษทัฯ ได้รับความเสียหาย บริษทัฯ สงวนสิทธิ\ ในการดาํเนินคดีตาม
กฎหมายกบับุคคลนั�นๆ 

3.6.2 เงื�อนไขและการพิจารณาขอ้ร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทาํผดิ 
1)  รายละเอียดของเรื�องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทาํผิด ตอ้งเป็นความจริง มีความชดัเจน

เพียงพอที�จะนาํสืบหาขอ้เทจ็จริงเพื�อดาํเนินการต่อไปได ้
2)  ขอ้มูลที�ไดรั้บจะถือเป็นความลบั ไม่มีการเปิดเผยชื�อผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส หาก

ไม่ไดรั้บการยนิยอม 
3)  ผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสการกระทาํผิดที�มีเจตนาโดยสุจริต จะไดรั้บการดูแลและให้

ความเป็นธรรม ไม่วา่จะเป็นพนกังานหรือบุคคลภายนอก 
4)  ระยะเวลาในการดาํเนินการขอ้ร้องเรียน ขึ�นอยู่กบัความซบัซ้อนของเรื�อง ความเพียงพอ

ของเอกสารหลกัฐานที�ไดรั้บจากผูร้้องเรียน รวมถึงเอกสารหลกัฐานและคาํชี�แจงของผูถู้กร้องเรียน 
5)  ผูรั้บขอ้ร้องเรียน และผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง ตอ้งเก็บ

ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที�จาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผู ้
ร้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงหรือแหล่งที�มาของขอ้มูลหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

3.6.3 บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
1)  ผูแ้จง้ขอ้มูล หมายถึง ผูร้้องเรียนหรือผูที้�แจง้เบาะแสการกระทาํผดิ 
2)  ผูรั้บขอ้ร้องเรียน หมายถึง บุคคลตาม 3.6.1 ขอ้ 1 

3.7 การตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
3.7.1 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะเป็นผูด้าํเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้

บุคคลหรือหน่วยงานที�ไวว้างใจเป็นผูก้ระทาํการแทนได ้
3.7.2 ผูรั้บขอ้ร้องเรียนหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ขอ้มูล หรือขอให้จดัส่ง

เอกสารใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริง 
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3.7.3 ขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ที�ผา่นการพิจารณาแลว้  ให้ผูรั้บขอ้ร้องเรียนรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูง 
เพื�อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษทั 

สําหรับข้อร้องเรียนที�เป็นความจริง จะต้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการเสนอเรื�องพร้อมความเห็นต่อผูบ้ริหารระดบัสูง เพื�อพิจารณาสั�งการ 

ในกรณีที�ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูใ้ดผูห้นึ� งจะเสนอวิธีการบรรเทาความ
เสียหายที�เหมาะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียหาย 

3.8 มาตรการคุม้ครองผูที้�แจง้ขอ้มูลหรือให้เบาะแส 
บริษทัฯ จะคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลที�กระทาํโดยเจตนาสุจริต ดว้ยการปกปิดชื�อที�

อยู ่หรือขอ้มูลใดๆที�สามารถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูลและเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูล
ไวเ้ป็นความลบั โดยจาํกดัเฉพาะผูที้�มีหนา้ที�รับผดิชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเรื�องร้องเรียนเท่านั�น ทั�งนี� ให้
ถือปฏิบติัตามมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน ที�กาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

3.9 การคุม้ครองพนกังาน 
บริษทัฯ จะใหก้ารดูแลและคุม้ครองผูที้�ไดป้ฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั และขอ้ปฏิบติันี�  

โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน ที�กาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหารและพนกังาน 
3.10 ทรัพยากรบุคคล 

บริษทัฯ จะนาํนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัมาเป็นส่วนหนึ� งในการบริหารงานบุคคล ตั�งแต่การ
สรรหาคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกาํหนดค่าตอบแทน และการเลื�อนตาํแหน่ง โดย
กาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบั สื�อสารทาํความเขา้ใจกบัพนกังาน  เพื�อใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจที�อยูใ่นความ
รับผดิชอบและควบคุมดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.11 การอบรมและการสื�อสาร 
3.11.1 บริษทัฯ จะให้ความรู้และจดัอบรมเกี�ยวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชนัอย่างสมํ�าเสมอ ผ่าน

หลากหลายช่องทาง เช่น หลกัสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ เป็นตน้ เพื�อให้ตระหนกัถึง
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน รูปแบบและความเสี�ยงจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจน
วิธีการรายงาน หรือแจง้เบาะแส ในกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชนั และรู้ถึงบทลงโทษ หากฝ่าฝืน
นโยบาย  

3.11.2 บริษทัฯ จะสื�อสารนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชันให้แก่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  กรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ผูที้�เกี�ยวขอ้งทางธุรกิจ และตวัแทนทาง
ธุรกิจไดรั้บทราบตามช่องทางที�เหมาะสม 

3.12 การบนัทึกและเก็บรักษาขอ้มูล 
บริษทัฯ ดาํเนินการในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลตามนโยบายของบริษทัฯ ซึ� งมีความมุ่งมั�นที�จะรักษา

มาตรฐานเกี�ยวกบัระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื�อสารขอ้มูล ซึ� งเป็นพื�นฐานที�สําคญัในการสร้าง
ระบบการควบคุมที�มีประสิทธิภาพโดยจะดาํเนินการในเรื�องต่างๆ เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจวา่ ขอ้มูลระบบงานและ
ระบบคอมพิวเตอร์ ไดมี้การป้องกนัรักษาให้พร้อมที�จะใช้ไดต้ลอดเวลาในธุรกิจของบริษทัฯตลอดจนการวาง
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รูปแบบและตน้ทุนของมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความสี�ยงของขอ้มูล 
ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ 

เพื�อใหบ้รรลุถึงความมุ่งมั�นดงักล่าว บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบติั ดงันี�  
1)  กาํหนดความรับผิดชอบของผูใ้ช้งานและผูดู้แลข้อมูลทั�งระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์

ทั�งหมด 
2)  ประเมินความเสี�ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี�ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดลอ้มที�มีการ

เปลี�ยนแปลง 
3)  สร้างระบบป้องกนัขอ้มูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง 
4)  สร้างระบบรักษาขอ้มูลเพื�อป้องกนัการเขา้ดูขอ้มูล การแกไ้ข การจดัทาํขอ้มูลโดยมิชอบ ไม่วา่จะ

เป็นการกระทาํโดยอุบติัเหตุ หรือดว้ยความตั�งใจ 
3.13 กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 

บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปีจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ทั�งนี�  
บริษทัฯ ให้ความเป็นอิสระและไม่จาํกดัขอบเขตของผูต้รวจสอบในการปฏิบติังาน นอกจากนี�  ยงัมีการสอบ
ทาน/ตรวจสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้มีการควบคุมภายใน เพื�อให้มั�นใจว่าธุรกิจไดด้าํเนินการใน
ขอบเขตที�ถูกตอ้ง เหมาะสม และปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั กฎหมาย และขอ้กาํหนดที�บงัคบัใชก้บัธุรกิจนั�น 

3.14 บทลงโทษ 
บริษทัฯ จะดาํเนินการลงโทษทางวนิยัแก่ผูที้�ฝ่าฝืนหรือเพิกเฉยต่อการกระทาํผดิ ตามนโยบายต่อตา้น

การคอร์รัปชนั และขอ้ปฏิบติันี�และจะตอ้งไดรั้บโทษตามที�กฎหมายกาํหนด (ถา้มี) 

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

 ขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัฉบบันี� ไดรั้บอนุมติัโดยมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
ครั� งที� ��/�!"� เมื�อวนัที� �& ธนัวาคม �!"� และมีผลใชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที� �& ธนัวาคม �!"� เป็นตน้ไป 
 
 
 
 

ลงชื�อ             บุณยสิทธิ	 โชควฒันา       .                                           
                (นายบุณยสิทธิ\  โชควฒันา)  
                 ประธานกรรมการบริษทัฯ  
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เอกสารแนบท้ายข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) 

                       ฉบับที' 1  (ปรับปรุงครั+งที' 1 ลงวนัที' (.  ธันวาคม 012() 
 
คํานิยาม 

 ขอ้ความหรือคาํใดๆ ที�ใชใ้นขอ้ปฏิบติัฉบบันี�  ใหมี้ความหมายดงัต่อไปนี�  เวน้แต่ขอ้ความดงักล่าวจะแสดง
หรือไดอ้ธิบายไวเ้ป็นอยา่งอื�น 
 “การคอร์รัปชัน”(Corruption) หมายถึง 

1) การใชอ้าํนาจที�ไดม้าโดยหนา้ที� เพื�อแสวงหาผลประโยชน์สาํหรับตนหรือผูอื้�น 
2) การใหสิ้นบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การใหค้าํมั�นสัญญา การให ้ การรับ หรือการ

เรียกร้องผลประโยชน์ เพื�อเป็นสิ�งจูงใจใหบุ้คคลกระทาํอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�ผิดกฎหมาย ขดัต่อ
ศีลธรรมอนัดีหรือทาํลายความไวว้างใจ 

ทั�งนี�  เวน้แต่เป็นกรณีที�กฎหมาย ระเบียบ ประกาศขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ�น หรือจารีต
ทางการคา้ใหก้ระทาํได ้
 “การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน สิ�งของ การใหย้มืหรือบริจาคอุปกรณ์ การ
โฆษณา เพื�อส่งเสริมหรือสนบัสนุนพรรคการเมือง การซื�อบตัรเขา้ชมงาน เพื�อระดมทุนหรือบริจาคเงิน สิ�งของ 
ใหแ้ก่องคก์รที�มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมือง รวมทั�งการสละเวลาทาํงานของพนกังานแก่พรรค
การเมือง หรือผูล้งสมคัรรับเลือกตั�งทางการเมือง 
 
รูปแบบของการคอร์รัปชัน 
1.  การช่วยเหลือทางการเมือง 
 1.1   บริษทัฯ ยดึมั�นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการ 
เมือง โดยจะไม่ใหก้ารสนบัสนุน หรือกระทาํการใดๆ อนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ�ง 
 1.2 ในกรณีที�บริษทัฯ มีความประสงคที์�จะใหก้ารสนบัสนุนทางการเมือง เพื�อเป็นการส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย การสนบัสนุนดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งหรือตอ้งไม่กระทาํไปดว้ยความคาดหวงั
ที�จะไดรั้บการปฏิบติัตอบแทนเป็นพิเศษ ทั�งนี�  ในการสนบัสนุนจะตอ้งดาํเนินการ ตามระเบียบวา่ดว้ยการเบิกเงิน 
โดยระบุชื�อผูรั้บการสนบัสนุน วตัถุประสงค ์ รายละเอียด จาํนวนเงิน วนัที�ขอเบิกเงิน พร้อมทั�งแนบเอกสาร
หลกัฐานประกอบทั�งหมด เสนอใหผู้มี้อาํนาจพิจารณาอนุมติัตามระดบัอาํนาจอนุมติัของบริษทั 
 1.3   พนกังานมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมาย  แต่จะตอ้ง
ไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือนาํทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เครื�องมือใดๆของบริษทัไปใช ้ เพื�อประโยชน์ในทาง
การเมือง หากเขา้ร่วมจะตอ้งพึงระมดัระวงัการดาํเนินการใดๆ ที�อาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจวา่บริษทัไดใ้หก้าร
สนบัสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ�ง 



 
  

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

ขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั   หนา้ 7 
 

2.  การบริจาคเพื'อการกุศล ทั�งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื�นๆ เพื�อเป็นส่วนหนึ�ง
ในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีใหแ้ก่บริษทั โดยไม่ไดมุ้่งหวงัผลทาง
ธุรกิจเป็นการตอบแทน โดยมีแนวทางการปฏิบติัดงันี�  
 2.1  บริษทัฯ ตอ้งมีความระมดัระวงั เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่การบริจาคเพื�อการกุศลจะไม่ถูกนาํไปใชเ้ป็นวธีิการ
หลีกเลี�ยงในการใหสิ้นบน และตอ้งดาํเนินการอยา่งโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที�ใชบ้งัคบั 
 2.2  ในการบริจาคเพื�อการกุศล จะตอ้งดาํเนินการตามระเบียบวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายการกุศล หรือการบริจาค โดย
ระบุชื�อผูรั้บบริจาคและวตัถุประสงคข์องการบริจาค พร้อมเอกสารประกอบทั�งหมด ทั�งนี�  ค่าใชจ่้ายการกุศลหรือ
การบริจาคทุกครั� ง มอบเอกสารใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลรวบรวม พร้อมใหค้วามเห็นและนาํเสนอผูมี้อาํนาจตาม
วงเงินพิจารณาอนุมติัตามระดบัอาํนาจอนุมติัของบริษทั 
3.  การเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพื�อการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจของบริษทัฯ ตราสินคา้ หรือชื�อเสียงของบริษทัโดย
อาจกระทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม เป็นตน้ โดยมีแนว
ทางการปฏิบติั ดงันี�  
 3.1   บริษทัฯ ตอ้งมีความระมดัระวงั   เพื�อใหม้ั�นใจไดว้า่การเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนจะไม่ถูกนาํไปใชเ้ป็น
วธีิการหลีกเลี�ยงในการใหสิ้นบนและตอ้งดาํเนินการอยา่งโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที�ใชบ้งัคบั 
 3.2   ในการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน จะตอ้งดาํเนินการ ตามระเบียบวา่ดว้ยการเบิกเงิน โดยระบุชื�อผูรั้บการ
สนบัสนุน วตัถุประสงค ์รายละเอียด จาํนวนเงิน วนัที�ขอเบิกเงิน พร้อมทั�งแนบเอกสารหลกัฐานประกอบทั�งหมด 
เสนอใหผู้มี้อาํนาจพิจารณาอนุมติัตามระดบัอาํนาจอนุมติัของบริษทัฯ 
4.  ค่าของขวญั ของที'ระลกึ ค่ารับรอง ใหถื้อปฏิบติัตามแนวทางในจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
 4.1  พนกังานสามารถให/้รับของขวญั  ของที�ระลึก  และการเลี�ยงรับรองแก่/จากบุคคลใดๆ หากเขา้เงื�อนไข
ดงัต่อไปนี�  
  (1)  เป็นไปตามจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษทั และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
  (2) เป็นการให้/รับในนามบริษทัฯ ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน และ
เป็นไปอยา่งเปิดเผย 
  (3) ไม่เป็นของขวญัที�อยูใ่นรูปของเงินสดหรือสิ�งเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรของขวญัหรือบตัรกาํนลั 
  (4)  เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น ของขวญัในช่วงเฉพาะเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต ์ วนัไหว้
พระจนัทร์ และวนัครบรอบที�สาํคญัของบริษทัฯ ซึ� งถือเป็นธรรมเนียมปกติ 
 4.2 การรับของขวญั ของที�ระลึก ตามประเพณีปฏิบติั พนกังานสามารถรับของขวญั ของที�ระลึก ซึ� งมีมูลค่า
ไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินกวา่ 3,000 บาทใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 
5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทัฯ มีการควบคุมดูแลการทาํรายการกบัผูที้�มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
6.  ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิและการจัดซื+อ จัดจ้าง กบัภาครัฐหรือภาคเอกชน การดาํเนินงานของบริษทัฯ และการ
ติดต่องานกบัภาครัฐ หรือเอกชน จะตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ซื�อสัตย ์ และตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
วา่ดว้ยการจดัซื�อ จดัจา้ง และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยตอ้งไม่ใหห้รือรับสินบนในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิด 
                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


