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นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Policy) 

ของ 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 

                 บริษทัมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทยเพ่ือต่อตา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชัน่ มีความโปร่งใส ยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อสงัคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกับรรษทัภิบาล และจริยธรรมในการ

ด าเนินธุรกิจ ไม่สนบัสนุนการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  ดงันั้น ในปี 2556 บริษทัจึงเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

                 เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ น าไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม บริษทัจึงก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบติั และ

ขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ในทุกกิจกรรมของบริษทั และเพ่ือใหก้ารตดัสินใจในการ

ด าเนินธุรกิจ ท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบ บริษทัจึงจดัท า “นโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ และมุ่งพฒันาไปสู่

องคก์รแห่งความยัง่ยนื 

ค านิยาม 

                การทุจริตและคอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การใชต้  าแหน่งอ านาจหนา้ท่ี หรือการใชท้รัพยสิ์นท่ีมีอยูใ่นทางมิชอบ การติด

สินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใด  โดยการเสนอให ้สญัญา มอบให ้     ใหค้  ามัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด

อนัมิควรได ้เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั กบัหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่

วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหห้น่วยงานหรือบุคคลนั้น กระท า หรือละเวน้จากการกระท าหนา้ท่ีท่ีถูกตอ้งตามหลกัปฏิบติัท่ี

ก าหนดไว ้ เพื่อใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่ เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระท าได ้

นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั กระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อ

ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั ทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้ม ไม่วา่ตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห ้ หรือผู ้

เสนอให ้ ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ท่ีบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจหรือติดต่อ

ดว้ย และตอ้งปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด หากไม่ปฏิบติัตาม จะไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบท่ีบริษทั

ก าหนด และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

 

 



 

นายวนัจนัทร์  ศิวบณุยวงศ์_________________________ผู้ตรวจสอบ                                                            2 

 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง ใหก้ารยอมรับต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ มีอ านาจหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบ ในการก าหนดนโยบาย แนวทางและขั้นตอนการปฏิบติั และใหก้ารสนบัสนุนการน ามาตรการต่าง ๆ ไป

ปฏิบติัใหเ้กิดเป็นรูปธรรม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง ไดต้ระหนกั และใหค้วามส าคญักบั

มาตรการดงักล่าวอยา่งแทจ้ริง และปลูกฝังใหย้ดึถือปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบการควบคุม

ภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเส่ียง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ทุกระบบมีความรัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั 

และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  และมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการ

ปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีก าหนดไว ้

3. กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือผูบ้ริหารระดบัสูง มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ในการจดัใหมี้ระบบ  ใหก้ารส่งเสริมและ

สนบัสนุน นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสารไปยงั ลูกคา้      คู่คา้ เจา้หน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม และตวัแทนทางธุรกิจ ท าการทบทวนความเหมาะสมของระบบและ

มาตรการต่าง ๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั      และขอ้ก าหนดของกฎหมาย และจดัท า

รายงานผลการตรวจสอบ ตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ต่อคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบ  

และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการอยา่งสม ่าเสมอ 

4. ผูต้รวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังาน   ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ตรง

ตามนโยบาย แนวทางและขั้นตอนการปฏิบติั อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบติั กฎหมาย และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบั

ดูแล        เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ มีระบบการควบคุมท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อ

ความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ  และ/หรือ

ผูบ้ริหารระดบัสูง 

แนวทางปฏิบติั 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน จะไม่กระท าการใด ๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นการรับสินบนหรือติดสินบน แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ในเร่ืองท่ีตนท าหนา้ท่ีรับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชนใ์นทางมิชอบ โดยปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ไม่รับของขวญั ของท่ีระลึกท่ีเป็นเงินสด เช็ค พนัธบตัร หุน้ ทองค า อญัมณี อสงัหาริมทรัพย ์ หรือส่ิงของในท านอง

เดียวกนั กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีตนไดเ้ขา้ไปติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน ท่ีเป็นการ

เอ้ือประโยชนต์่อบุคคลนั้น ๆ หรือต่อตนเอง หรือท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย 
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1.2 ไม่รับทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั ของก านลัใด ๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด อนัเป็นการชกัน าใหเ้กิดการละเวน้การปฏิบติั

หนา้ท่ีของตน 

ทั้งน้ี ก่อนการรับของท่ีระลึก ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั โดย

ส่ิงของหรือของขวญั ท่ีใหแ้ก่กนัในหนา้ท่ีการงาน ควรมีราคาไม่มากและมีความเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

1.3 ไม่ใหท้รัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั หรือของก านลัใด ๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด      เพื่อจูงใจในการตดัสินใจ หรือมีผลท าให้

ผูรั้บ ไม่ปฏิบติัตามวธีิปฏิบติัทางการคา้เช่นเดียวกนักบัคู่คา้รายอ่ืน 

ทั้งน้ีการใหส่ิ้งของตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ ตอ้งมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวสิยั 

1.4 ไม่เป็นตวักลางในการเสนอเงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ หน่วยงานราชการ 

หรือหน่วยงานเอกชน เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้หรือท าใหเ้จา้หนา้ท่ีราชการหรือเอกชน ละเวน้การปฏิบติัตาม

กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัทางกฎหมายตามท่ีก าหนดไว ้

2. การจดัซ้ือ จดัจา้ง ท าสญัญา ตอ้งด าเนินการผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

3. การใชจ่้ายส าหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ และการใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสญัญาทางธุรกิจ สามารถ

กระท าได ้แต่ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้

4. การบริจาคเพื่อการกศุล  

4.1 การใชเ้งิน หรือทรัพยสิ์นของบริษทั เพื่อบริจาคการกศุล ตอ้งกระท าในนามบริษทัเท่านั้น โดยการบริจาคเพ่ือการกศุล 

ผูรั้บตอ้งเป็นมูลนิธิ องคก์รสาธารณะกศุล วดั โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองคก์รเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม ท่ีมี

ใบรับรอง หรือเช่ือถือได ้ และสามารถตรวจสอบได ้ โดยด าเนินการผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั และไดรั้บ

อนุมติัโดยผูมี้อ านาจ 

4.2 การบริจาคเพ่ือการกศุล ในนามส่วนตวัพึงกระท าได ้ แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือท าใหเ้กิดขอ้สงสยัไดว้า่เป็นการกระท าท่ี

ทุจริต เพื่อหวงัผลประโยชน์ใด ๆ  

แนวทางปฏิบติั 

4.2.1 การบริจาคนั้นจะตอ้งพิสูจน์ไดว้า่มีกิจกรรมตามโครงการ เพ่ือการกศุลดงักล่าวจริง และมีการด าเนินการเพื่อ

สนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมอยา่งแทจ้ริง หรือ

เพ่ือเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานดว้ยความรับผดิชอบต่อสงัคม 



 

นายวนัจนัทร์  ศิวบณุยวงศ์_________________________ผู้ตรวจสอบ                                                            4 

 

4.2.2 การบริจาคนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้า่เป็นไปเพ่ือการกศุลดงักล่าว ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนต์่างตอบแทน

ใหก้บับุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไป เช่น การติดตรา

สญัลกัษณ์  การประกาศรายช่ือบริษทั ณ สถานท่ีจดังาน หรือในส่ือต่างๆ เพื่อการประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 

5. การใหเ้งินสนบัสนุน  

การใหเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุช่ือในนามบริษทัเท่านั้น โดยเงินสนบัสนุนท่ีจ่ายไป 

ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ภาพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษทั ทั้งน้ีการเบิกจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และมี

หลกัฐานท่ีตรวจสอบไดแ้ละด าเนินการผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั 

แนวทางปฏิบติั 

5.1 เงินสนบัสนุนนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้า่ ผูข้อเงินสนบัสนุนไดท้ ากิจกรรมตามโครงการดงักล่าวจริง และเป็นการด าเนินการ

เพ่ือสนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมอยา่งแทจ้ริง หรือเพ่ือ

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานดว้ยความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

5.2 เงินสนบัสนุนนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้า่ การใหเ้งินสนบัสนุน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถค านวณเป็นตวัเงินได ้ เช่นการ

ใหท่ี้พกัและอาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนใหก้บับุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ 

การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป ในการเป็นผูใ้หเ้งินสนบัสนุน จะตอ้งจดัท าใบบนัทึกค าขอ ระบุช่ือ

ผูรั้บเงินสนบัสนุน และวตัถุประสงคข์องการสนบัสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด เสนอใหผู้มี้อ  านาจ

พิจารณาอนุมติัตามระดบัอ านาจอนุมติัของบริษทั 

6. ไม่กระท าการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง และไม่ใชท้รัพยากรใด ๆ ของบริษทั เพ่ือด าเนินการดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัเป็น

องคก์รท่ียดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

รวมถึงไม่มีแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือทางการเมืองแก่นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

ค านิยามของการช่วยเหลือทางการเมือง  

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงิน ส่ิงของ และ/หรือการเขา้ร่วม

กิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษทั เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบทาง

ธุรกิจการคา้ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการท่ีพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็น

พนกังาน หรือน าทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใด ๆ ของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการด าเนินการทางการเมือง 
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แนวทางปฏิบติั  

บริษทัมีนโยบายด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ๆ บริษทัจะไม่

สนบัสนุนทางการเงิน หรือส่ิงของ ใหแ้ก่พรรคการเมือง นกัการเมือง ไปเพ่ือเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามค านิยามท่ี

กล่าวขา้งตน้ 

7. พนกังานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท า หรือพฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายการทุจริต และคอร์รัปชัน่ หรือส่อไปในทาง

ทุจริตท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม พนกังานตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และ

ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถาม ใหป้รึกษาผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีบริษทั

มอบหมาย ผา่นช่องทางต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้

8. บริษทัใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริต หรือพนกังานท่ีแจง้เร่ืองทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบับริษทั โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือ ในการแจง้เบาะแส และรายงานการทุจริตและ

คอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษทัก าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองและรักษาเป็นความลบั ส าหรับพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริตและ

คอร์รัปชัน่ บริษทัมีนโยบายไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานผูน้ั้น แมว้า่การปฏิเสธการทุจริตและ

คอร์รัปชัน่นั้นจะท าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

9.ผูก้ระท าการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าท่ีผิดจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั จะตอ้ง

ไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้ และ อาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นเป็นการ

กระท าท่ีผดิกฎหมาย 

10.คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารสูงสุด ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ ค  าแนะน า ค าปรึกษา และท าความ

เขา้ใจกบับุคลากรในองคก์ร ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจน บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม และตวัแทนทาง

ธุรกิจ เก่ียวกบัการน ามาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติั เพ่ือใหบุ้คลากร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ปฏิบติัใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายน้ี รวมถึงเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในเร่ืองการมีความซ่ือสตัย ์มีจริยธรรม และมีศีลธรรมอนัดี 

11.บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมัน่วา่ การทุจริตและคอร์รัปชัน่ การใหห้รือรับสินบน เป็นการ

กระท าท่ียอมรับไม่ได ้ไม่วา่จะเป็นการกระท ากบับุคคลใด ๆ ก็ตาม ทั้งภาคราชการ หรือภาคเอกชน 

12.นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ใหค้รอบคลุมถึง กระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคดัเลือก

บุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบั 

ส่ือสารและท าความเขา้ใจกบัพนกังาน เพ่ือใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบติัให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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เร่ืองท่ีรับแจง้เบาะแส หรือร้องเรียน 

1. การกระท าทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวกบัองคก์ร ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น พบเห็นบุคคลในองคก์ร ใหสิ้นบนหรือรับ

สินบน  เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน 

2. การกระท าผิดขั้นตอนตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีอาจจะเป็นช่องทาง

ในการทุจริตและคอร์รัปชัน่  

3. การกระท าใหบ้ริษทัเสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อช่ือเสียงของบริษทั 

4. การกระท าผิดกฎหมาย ศีลธรรมอนัดี จริยธรรมธุรกิจของบริษทั 

ช่องทางท่ีปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูล การรับค าแนะน า การแจง้เบาะแส หรือร้องเรียน 

 ช่องทางท่ีปลอดภยัท่ีพนกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งมัน่ใจ เม่ือตอ้งการค าแนะน าเก่ียวกบั

การปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไดโ้ดยทางเวบ็ไซตข์องบริษทั คือ www.cmfrozen.com  คลิก นกั

ลงทุนสมัพนัธ ์ คลิก หวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีตอ้งการทราบ เช่น นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ หรือ จริยธรรมธุรกิจ หรือ 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ หรือหวัขอ้อ่ืน ๆ   

 ช่องทางท่ีปลอดภยัท่ีพนกังาน  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งมัน่ใจ  เม่ือตอ้งการร้องเรียน  แจง้ขอ้มูล หรือเบาะแส 

ท่ีเก่ียวกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยปราศจากความเส่ียงต่อผูแ้จง้ในภายหลงั  โดยส่งขอ้ร้องเรียน แจง้ขอ้มูล หรือเบาะแส  

ทางไปรษณียไ์ปท่ี 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือ  

ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  หรือ         

เลขานุการบริษทั  หรือ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

หรือส่งทาง E-mail address:  cg@cmfrozen.com 

หรือแจง้ทางโทรศพัท ์หมายเลข 02-238-4091, 02-634-0061-4 

หรือส่งขอ้ร้องเรียนผา่นกล่องรับเร่ืองร้องเรียน 

             ในกรณีผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน มีขอ้ร้องเรียนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร  ผูบ้ริหารระดบัสูง  ขอให้

ท่านส่งเร่ืองร้องเรียนไปยงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

             บุคคลท่ีสามารถแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทั ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ 

ลูกคา้ คู่คา้ คู่แขง่ทางการคา้ เจา้หน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ชุมชน สงัคม และพนกังานของบริษทั ทั้งน้ี ไม่วา่ท่านจะแจง้ดว้ยวธีิใดดงักล่าว

ขา้งตน้ บริษทัจะรักษาไวเ้ป็นความลบั 
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มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน 

                  เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มลูท่ีกระท าโดยสุจริต บริษทัจะปกปิด ช่ือ ท่ีอยู ่ หรือขอ้มูลใด ๆ ท่ี

สามารถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูล และเก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั  

                 ในกรณีท่ีมีการร้องเรียน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ี

ในการรับเร่ือง หาขอ้มูล และตรวจสอบขอ้เทจ็จริงตามท่ีไดรั้บการร้องเรียน เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัใหร่้วมกนัพิจารณาและ

ก าหนดโทษตามท่ีเห็นสมควร หากพบการกระท าผิดตามขอ้ร้องเรียน และมีหนา้ท่ีใหก้ารคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน พยาน และ

บุคคลท่ีใหข้อ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ใหไ้ดรั้บความเดือดร้อน ความไม่ชอบธรรม หรือไดรั้บอนัตรายใด ๆ  อนัเกิดจากการ

แจง้เบาะแส  การร้องเรียน  การเป็นพยานหรือการใหข้อ้มูล 

-ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีหนา้ท่ีในการใชดุ้ลยพินิจสัง่การตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และ

บุคคลท่ีใหข้อ้มูลในการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง ไม่ใหไ้ดรั้บความเดือดร้อน อนัตรายใด ๆ หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดจากการแจง้

เบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน และการใหข้อ้มูล 

-ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สามารถมอบหมายงานใหก้บัผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึง ท าหนา้ท่ีแทนในการใชดุ้ลยพินิจสัง่การคุม้ครองให้

ความปลอดภยัของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน พยาน และบุคคลท่ีใหข้อ้มูลได ้ โดยผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัเร่ืองท่ีไดรั้บแจง้เบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม (เช่น ผูถู้กกล่าวหา เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนโดยตรง) 

                  ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน มีหนา้ท่ีเก็บรักษาขอ้มูล ขอ้ร้องเรียนและเอกสาร

หลกัฐานของผูร้้องเรียน และผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตาม

หนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 

1 เม่ือไดรั้บการแจง้เบาะแส ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผูก้ลัน่กรอง 

สืบสวนขอ้เทจ็จริง 

2 ระหวา่งการสืบสวนขอ้เทจ็จริง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให ้

คณะกรรมการบริหาร แจง้ผลความคืบหนา้เป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียนไดท้ราบ 

3 หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบวา่ ขอ้มูลหรือหลกัฐาน มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ ผูท่ี้ถูกกล่าวหาไดก้ระท าการทุจริตและ

คอร์รัปชัน่จริง บริษทัจะใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหาไดรั้บทราบขอ้กล่าวหา และใหสิ้ทธิผูถู้กกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรือ

หลกัฐานเพ่ิมเติม ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอนัทุจริตและคอร์รัปชัน่ตามท่ีไดถู้กกล่าวหา 
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4 หากผูถู้กกล่าวหา ไดก้ระท าการทุจริตและคอร์รัปชัน่จริง การกระท านั้นถือวา่เป็นการกระท าผดิต่อกฎระเบียบของบริษทั ผูถู้ก

กล่าวหาจะตอ้งไดรั้บโทษทางวนิยัตามกฎระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้ และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นเป็นการ

กระท าท่ีผดิกฎหมาย     ทั้งน้ี โทษทางวนิยั ค  าตดัสินของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ถือเป็นอนัส้ินสุด 

     บทก าหนดโทษทางวนิยั 5 ประการ 

     ก. การตกัเตือนดว้ยวาจา โดยบนัทึกเป็นหนงัสือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

     ข. การตกัเตือนเป็นหนงัสือ 

     ค. การตกัเตือนเป็นหนงัสือ    และลดค่าจา้ง     หรือโยกยา้ยต าแหน่งหนา้ท่ี    หรือไม่ไดรั้บการพิจารณาใหรั้บเงินโบนสัประจ าปี      

         และ/หรือไม่ไดรั้บการพิจารณาข้ึนค่าจา้งประจ าปี  ยกเวน้การปรับค่าจา้งตามกฎหมาย 

     ง. การตกัเตือนเป็นหนงัสือ และการพกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง 

     จ. การเลิกจา้ง 

การพบประเด็นเร่งด่วน 

                หากพบประเด็นการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งเร่นด่วน ใหห้วัหนา้งาน เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารของบริษทั รายงาน

ประเด็นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีพบเห็น ต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการบริษทัโดยไม่ล่าชา้  

การเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

                 เพื่อให ้ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พนกังานของบริษทั ตลอดจน บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมี

อ านาจควบคุม ตวัแทนทางธุรกิจ ตลอดจนสาธารณชน ไดรั้บทราบนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ บริษทัจะด าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

-บริษทัจะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ผา่นช่องทางการส่ือสารของบริษทั อาทิ เวบ็ไซตข์องบริษทั อีเมล ์

โทรสาร รายงานการเปิดเผยขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1 และ 56-2) แผน่พบั รายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม  การปฐมนิเทศ  

ฝึกอบรม  สมัมนา และจดหมายทางไปรษณีย ์   

-บริษทัจะติดประกาศนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในสถานท่ีท่ีเห็นเด่นชดั พนกังานทุกคนในองคก์รสามารถอ่านได ้

และเขา้ถึงไดง่้าย 

-บริษทัจะจดัใหมี้การปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สมัมนา เก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ใหก้บัพนกังานทุกคนได้

รับทราบ และน าไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
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-บริษทัจะมีการทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี 

นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไดรั้บการอนุมติัจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 

2558  และปรับปรุงคร้ังท่ี 1 จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559  

 

 

 

(นายประยรู  พลพิพฒันพงศ)์ 

ประธานกรรมกรรมการ 


