นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Policy)
ของ
บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั มีอุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

ปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริ ตและ

คอร์รัปชัน่ มีความโปร่ งใส ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาล และจริ ยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ดังนั้น ในปี 2556 บริ ษทั จึงเข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่
เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ นาไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม บริ ษทั จึงกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบตั ิ และ
ข้อกาหนดในการดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้ องกันการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ในทุกกิจกรรมของบริ ษทั และเพื่อให้การตัดสิ นใจในการ
ดาเนินธุรกิจ ที่อาจมีความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ได้รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ บริ ษทั จึงจัดทา “นโยบาย
ต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดาเนินธุรกิจ และมุ่งพัฒนาไปสู่
องค์กรแห่งความยัง่ ยืน
คานิยาม
การทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การใช้ตาแหน่งอานาจหน้าที่ หรื อการใช้ทรัพย์สินที่มีอยูใ่ นทางมิชอบ การติด
สิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใด โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้

ให้คามัน่ เรี ยกร้อง หรื อรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด

อันมิควรได้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู ้จกั กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรื อบุคคลผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรื อบุคคลนั้น กระทา หรื อละเว้นจากการกระทาหน้าที่ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบตั ิที่
กาหนดไว้ เพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่ เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้า ให้กระทาได้
นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั กระทาการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ทั้งเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู ้จกั ทั้งโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ไม่วา่ ตนจะอยูใ่ นฐานะเป็ นผูร้ ับ ผูใ้ ห้ หรื อผู ้
เสนอให้ ทั้งที่เป็ นตัวเงิน หรื อไม่เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานเอกชน ที่บริ ษทั ได้ดาเนินธุรกิจหรื อติดต่อ
ด้วย และต้องปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด หากไม่ปฏิบตั ิตาม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษทั
กาหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสูง ให้การยอมรับต่อมาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ มีอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ในการกาหนดนโยบาย แนวทางและขั้นตอนการปฏิบตั ิ และให้การสนับสนุนการนามาตรการต่าง ๆ ไป
ปฏิบตั ิให้เกิดเป็ นรู ปธรรม เพื่อให้มนั่ ใจว่า คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสูง ได้ตระหนัก และให้ความสาคัญกับ
มาตรการดังกล่าวอย่างแท้จริ ง และปลูกฝังให้ยดึ ถือปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้มนั่ ใจว่าทุกระบบมีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย
และมีประสิ ทธิภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่

เพื่อให้มนั่ ใจว่า

และมีหน้าที่ในการกากับดูแลการ
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย

จริ ยธรรมธุรกิจ และนโยบายการกากับดูแลกิจการที่กาหนดไว้
3. กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อผูบ้ ริ หารระดับสูง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดให้มีระบบ
สนับสนุน นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ เพื่อสื่ อสารไปยัง ลูกค้า

ให้การส่งเสริ มและ

คู่คา้ เจ้าหนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่นที่บริ ษทั มีอานาจควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ ทาการทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ

และข้อกาหนดของกฎหมาย และจัดทา

รายงานผลการตรวจสอบ ตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการอย่างสม่าเสมอ
4. ผูต้ รวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงาน ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรง
ตามนโยบาย แนวทางและขั้นตอนการปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ กฎหมาย และข้อกาหนดของหน่วยงานกากับ
ดูแล

เพื่อให้มนั่ ใจว่านโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ มีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อ

ความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรื อ
ผูบ้ ริ หารระดับสูง
แนวทางปฏิบตั ิ
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน จะไม่กระทาการใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็ นการรับสิ นบนหรื อติดสิ นบน แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ในเรื่ องที่ตนทาหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 ไม่รับของขวัญ ของที่ระลึกที่เป็ นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน้ ทองคา อัญมณี อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ่ งของในทานอง
เดียวกัน กับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน ที่เป็ นการ
เอื้อประโยชน์ตอ่ บุคคลนั้น ๆ หรื อต่อตนเอง หรื อทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย
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1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่ งของ ของขวัญ ของกานัลใด ๆ หรื อประโยชน์อื่นใด อันเป็ นการชักนาให้เกิดการละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตน
ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั โดย
สิ่ งของหรื อของขวัญ ที่ให้แก่กนั ในหน้าที่การงาน ควรมีราคาไม่มากและมีความเหมาะสมในแต่ละโอกาส
1.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่ งของ ของขวัญ หรื อของกานัลใด ๆ หรื อประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจในการตัดสิ นใจ หรื อมีผลทาให้
ผูร้ ับ ไม่ปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่คา้ รายอื่น
ทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรื อวาระต่าง ๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวสิ ยั
1.4 ไม่เป็ นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใด กับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ
หรื อหน่วยงานเอกชน เพื่อแลกกับสิ ทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรื อทาให้เจ้าหน้าที่ราชการหรื อเอกชน ละเว้นการปฏิบตั ิตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบตั ิทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้
2. การจัดซื้อ จัดจ้าง ทาสัญญา ต้องดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริ ษทั มีความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. การใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถ
กระทาได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
4. การบริ จาคเพื่อการกุศล
4.1 การใช้เงิน หรื อทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อบริ จาคการกุศล ต้องกระทาในนามบริ ษทั เท่านั้น โดยการบริ จาคเพื่อการกุศล
ผูร้ ับต้องเป็ นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรื อองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มี
ใบรับรอง หรื อเชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ โดยดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริ ษทั และได้รับ
อนุมตั ิโดยผูม้ ีอานาจ
4.2 การบริ จาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทาได้ แต่ตอ้ งไม่เกี่ยวข้อง หรื อทาให้เกิดข้อสงสัยได้วา่ เป็ นการกระทาที่
ทุจริ ต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด ๆ
แนวทางปฏิบตั ิ
4.2.1

การบริ จาคนั้นจะต้องพิสูจน์ได้วา่ มีกิจกรรมตามโครงการ เพื่อการกุศลดังกล่าวจริ ง และมีการดาเนินการเพื่อ
สนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริ ง หรื อ
เพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
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4.2.2

การบริ จาคนั้นต้องพิสูจน์ได้วา่ เป็ นไปเพื่อการกุศลดังกล่าว

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทน

ให้กบั บุคคลใด หรื อหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป เช่น การติดตรา
สัญลักษณ์ การประกาศรายชื่อบริ ษทั ณ สถานที่จดั งาน หรื อในสื่ อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
5. การให้เงินสนับสนุน
การให้เงิน หรื อ ทรัพย์สินของบริ ษทั เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริ ษทั เท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป
ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน และมี
หลักฐานที่ตรวจสอบได้และดาเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริ ษทั
แนวทางปฏิบตั ิ
5.1 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้วา่ ผูข้ อเงินสนับสนุนได้ทากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริ ง และเป็ นการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริ ง หรื อเพื่อ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
5.2 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้วา่ การให้เงินสนับสนุน หรื อประโยชน์อื่นใดที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได้ เช่นการ
ให้ที่พกั และอาหาร เป็ นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรื อหน่วยงานใด ยกเว้น
การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ ไป ในการเป็ นผูใ้ ห้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทาใบบันทึกคาขอ ระบุชื่อ
ผูร้ ับเงินสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด เสนอให้ผมู ้ ีอานาจ
พิจารณาอนุมตั ิตามระดับอานาจอนุมตั ิของบริ ษทั
6. ไม่กระทาการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่ใช้ทรัพยากรใด ๆ ของบริ ษทั เพื่อดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั เป็ น
องค์กรที่ยดึ มัน่ ในความเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่นกั การเมือง หรื อพรรคการเมืองใด ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
คานิยามของการช่วยเหลือทางการเมือง
การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่ งของ และ/หรื อการเข้าร่ วม
กิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริ ษทั เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรี ยบทาง
ธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมตามสิ ทธิเสรี ภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็ น
พนักงาน หรื อนาทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่ องมือใด ๆ ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการทางการเมือง
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แนวทางปฏิบตั ิ
บริ ษทั มีนโยบายดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ทางการเมือง นักการเมือง หรื อพรรคการเมืองใด ๆ บริ ษทั จะไม่
สนับสนุนทางการเงิน หรื อสิ่ งของ ให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง ไปเพื่อเป็ นการช่วยเหลือทางการเมืองตามคานิยามที่
กล่าวข้างต้น
7. พนักงานไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทา หรื อพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริ ต และคอร์รัปชัน่ หรื อส่อไปในทาง
ทุจริ ตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม พนักงานต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และ
ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่าง ๆ หากมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถาม ให้ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่บริ ษทั
มอบหมาย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
8. บริ ษทั ให้ความเป็ นธรรม และคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ต หรื อพนักงานที่แจ้งเรื่ องทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้อง
กับบริ ษทั โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือ ในการแจ้งเบาะแส และรายงานการทุจริ ตและ
คอร์รัปชัน่

ตามที่บริ ษทั กาหนดไว้ในมาตรการคุม้ ครองและรักษาเป็ นความลับ

สาหรับพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตและ

คอร์รัปชัน่ บริ ษทั มีนโยบายไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อพนักงานผูน้ ้ นั แม้วา่ การปฏิเสธการทุจริ ตและ
คอร์รัปชัน่ นั้นจะทาให้บริ ษทั สูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ
9.ผูก้ ระทาการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ เป็ นการกระทาที่ผิดจริ ยธรรมธุรกิจ และนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั จะต้อง
ได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษทั กาหนดไว้ และ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นเป็ นการ
กระทาที่ผดิ กฎหมาย
10.คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสูงสุด ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ คาแนะนา คาปรึ กษา และทาความ
เข้าใจกับบุคลากรในองค์กร ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ตลอดจน บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่นที่บริ ษทั มีอานาจควบคุม และตัวแทนทาง
ธุรกิจ เกี่ยวกับการนามาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิ เพื่อให้บุคลากร และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามนโยบายนี้ รวมถึงเป็ นแบบอย่างที่ดี ในเรื่ องการมีความซื่อสัตย์ มีจริ ยธรรม และมีศีลธรรมอันดี
11.บริ ษทั มุง่ มัน่ ที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่า การทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ การให้หรื อรับสิ นบน เป็ นการ
กระทาที่ยอมรับไม่ได้ ไม่วา่ จะเป็ นการกระทากับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ทั้งภาคราชการ หรื อภาคเอกชน
12.นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ให้ครอบคลุมถึง กระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก
บุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยกาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับ
สื่ อสารและทาความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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เรื่ องที่รับแจ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยน
1. การกระทาทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวกับองค์กร ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กร ให้สินบนหรื อรับ
สิ นบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานเอกชน
2. การกระทาผิดขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั หรื อมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ที่อาจจะเป็ นช่องทาง
ในการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่
3. การกระทาให้บริ ษทั เสี ยผลประโยชน์ หรื อกระทบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
4. การกระทาผิดกฎหมาย ศีลธรรมอันดี จริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั
ช่องทางที่ปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล การรับคาแนะนา การแจ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยน
 ช่องทางที่ปลอดภัยที่พนักงาน หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมัน่ ใจ เมื่อต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ได้โดยทางเว็บไซต์ของบริ ษทั คือ www.cmfrozen.com คลิก นัก
ลงทุนสัมพันธ์ คลิก หัวข้อต่าง ๆ ที่ตอ้ งการทราบ เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ หรื อ จริ ยธรรมธุรกิจ หรื อ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ หรื อหัวข้ออื่น ๆ
 ช่องทางที่ปลอดภัยที่พนักงาน หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถเข้าถึงได้อย่างมัน่ ใจ เมื่อต้องการร้องเรี ยน แจ้งข้อมูล หรื อเบาะแส
ที่เกี่ยวกับการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ โดยปราศจากความเสี่ ยงต่อผูแ้ จ้งในภายหลัง โดยส่งข้อร้องเรี ยน แจ้งข้อมูล หรื อเบาะแส
ทางไปรษณี ยไ์ ปที่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ หรื อ
เลขานุการบริ ษทั หรื อ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
หรื อส่งทาง E-mail address: cg@cmfrozen.com
หรื อแจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-238-4091, 02-634-0061-4
หรื อส่งข้อร้องเรี ยนผ่านกล่องรับเรื่ องร้องเรี ยน
ในกรณี ผแู ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน มีขอ้ ร้องเรี ยนประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสูง ขอให้
ท่านส่งเรื่ องร้องเรี ยนไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ คือ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มของบริ ษทั ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้
ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน สังคม และพนักงานของบริ ษทั ทั้งนี้ ไม่วา่ ท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าว
ข้างต้น บริ ษทั จะรักษาไว้เป็ นความลับ
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มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทาโดยสุจริ ต บริ ษทั จะปกปิ ด ชื่อ ที่อยู่ หรื อข้อมูลใด ๆ ที่
สามารถระบุตวั ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ
ในกรณี ที่มีการร้องเรี ยน ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
ในการรับเรื่ อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามที่ได้รับการร้องเรี ยน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้ร่วมกันพิจารณาและ
กาหนดโทษตามที่เห็นสมควร หากพบการกระทาผิดตามข้อร้องเรี ยน และมีหน้าที่ให้การคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยน พยาน และ
บุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสื บสวนหาข้อเท็จจริ ง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน ความไม่ชอบธรรม หรื อได้รับอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ
แจ้งเบาะแส การร้องเรี ยน การเป็ นพยานหรื อการให้ขอ้ มูล
-ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสัง่ การตามที่เห็นสมควร เพื่อคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน พยาน และ
บุคคลที่ให้ขอ้ มูลในการสื บสวนหาข้อเท็จจริ ง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด ๆ หรื อความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้ง
เบาะแส การร้องเรี ยน การเป็ นพยาน และการให้ขอ้ มูล
-ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สามารถมอบหมายงานให้กบั ผูบ้ ริ หารคนใดคนหนึ่ง ทาหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสัง่ การคุม้ ครองให้
ความปลอดภัยของผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน พยาน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลได้ โดยผูบ้ ริ หารที่ได้รับมอบหมายต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเรื่ องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยน ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม (เช่น ผูถ้ ูกกล่าวหา เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนโดยตรง)
ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรี ยนและเอกสาร
หลักฐานของผูร้ ้องเรี ยน และผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตาม
หน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
ขั้นตอนการดาเนินการสื บสวน และบทลงโทษ
1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผูก้ ลัน่ กรอง
สื บสวนข้อเท็จจริ ง
2 ระหว่างการสื บสวนข้อเท็จจริ ง ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ หาร แจ้งผลความคืบหน้าเป็ นระยะให้ผแู ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยนได้ทราบ
3 หากการสื บสวนข้อเท็จจริ งแล้วพบว่า ข้อมูลหรื อหลักฐาน มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ ผูท้ ี่ถกู กล่าวหาได้กระทาการทุจริ ตและ
คอร์รัปชัน่ จริ ง บริ ษทั จะให้สิทธิผถู ้ ูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผถู ้ ูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรื อ
หลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่า ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอันทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
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4 หากผูถ้ ูกกล่าวหา ได้กระทาการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ จริ ง การกระทานั้นถือว่าเป็ นการกระทาผิดต่อกฎระเบียบของบริ ษทั ผูถ้ ูก
กล่าวหาจะต้องได้รับโทษทางวินยั ตามกฎระเบียบที่บริ ษทั กาหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นเป็ นการ
กระทาที่ผดิ กฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินยั คาตัดสิ นของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ถือเป็ นอันสิ้นสุด
บทกาหนดโทษทางวินยั 5 ประการ
ก. การตักเตือนด้วยวาจา โดยบันทึกเป็ นหนังสื อไว้เป็ นหลักฐาน
ข. การตักเตือนเป็ นหนังสื อ
ค. การตักเตือนเป็ นหนังสื อ และลดค่าจ้าง หรื อโยกย้ายตาแหน่งหน้าที่ หรื อไม่ได้รับการพิจารณาให้รับเงินโบนัสประจาปี
และ/หรื อไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นค่าจ้างประจาปี ยกเว้นการปรับค่าจ้างตามกฎหมาย
ง. การตักเตือนเป็ นหนังสื อ และการพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
จ. การเลิกจ้าง
การพบประเด็นเร่ งด่วน
หากพบประเด็นการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ อย่างเร่ นด่วน ให้หวั หน้างาน เลขานุการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รายงาน
ประเด็นการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ที่พบเห็น ต่อผูบ้ ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการบริ ษทั โดยไม่ลา่ ช้า
การเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่
เพื่อให้ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พนักงานของบริ ษทั ตลอดจน บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่นที่บริ ษทั มี
อานาจควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ ตลอดจนสาธารณชน ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ บริ ษทั จะดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
-บริ ษทั จะเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่ อสารของบริ ษทั อาทิ เว็บไซต์ของบริ ษทั อีเมล์
โทรสาร รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 และ 56-2) แผ่นพับ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม การปฐมนิเทศ
ฝึ กอบรม สัมมนา และจดหมายทางไปรษณี ย ์
-บริ ษทั จะติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ในสถานที่ที่เห็นเด่นชัด พนักงานทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้
และเข้าถึงได้ง่าย
-บริ ษทั จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ ฝึ กอบรม สัมมนา เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ให้กบั พนักงานทุกคนได้
รับทราบ และนาไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
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-บริ ษทั จะมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกปี
นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ได้รับการอนุมตั ิจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2558 และปรับปรุ งครั้งที่ 1 จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

(นายประยูร พลพิพฒั นพงศ์)
ประธานกรรมกรรมการ
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