
คู่มือกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

เก่ียวกบั 

มาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

ของ 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง ใหก้ารยอมรับต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ มีอ านาจหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบ ในการก าหนดนโยบาย แนวทางและขั้นตอนการปฏิบติั และใหก้ารสนบัสนุนการน ามาตรการต่าง ๆ ไปปฏิบติัใหเ้กิดเป็น

รูปธรรม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง ไดต้ระหนกั และใหค้วามส าคญักบัมาตรการดงักล่าวอยา่งแทจ้ริง 

และปลูกฝังใหย้ดึถือปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมขององคก์ร จึงก าหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั กระท าการใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้งเพ่ือประโยชน์ต่อ

ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั ทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้ม ไม่วา่ตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห ้หรือผูเ้สนอให ้ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน 

หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ท่ีบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย และตอ้งปฏิบติัตามนโยบายอยา่ง

เคร่งครัด หากไม่ปฏิบติัตาม จะไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนด และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการ
กระท านั้นเป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมาย 

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 

1.2 ไม่รับทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั ของก านลัใด ๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด อนัเป็นการชกัน าใหเ้กิดการละเวน้การปฏิบติั

หนา้ท่ีของตน 

ทั้งน้ี ก่อนการรับของขวญั ของท่ีระลึก ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของ

บริษทั โดยส่ิงของหรือของขวญั ท่ีใหแ้ก่กนัในหนา้ท่ีการงาน ควรมีราคาไม่มากและมีความเหมาะสมในแต่ละโอกาส 
ดงัน้ี 
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1.2.1 ของขวญัหรือของท่ีระลึก ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท สามารถรับไดท้นัที 

1.2.2 ของขวญัหรือของท่ีระลึก ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 1,001-5,000 บาท ใหจ้ดัท ารายงานรับของขวญัตามแบบท่ีก าหนด และ

ใหผู้จ้ดัการฝ่ายส านกังาน / ผูจ้ดัการทัว่ไป / ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั 

1.2.3 ของขวญัหรือของท่ีระลึก ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 5,001 บาท ข้ึนไป ใหจ้ดัท ารายงานรับของขวญัตามแบบท่ีก าหนด และ

ใหก้รรมการผูจ้ดัการหรือผูท่ี้บริษทัมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั กรณีกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูรั้บใหแ้จง้ต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบ 

1.3 ไม่ใหท้รัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั หรือของก านลัใด ๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด      เพ่ือจูงใจในการตดัสินใจ หรือมีผลท าให้

ผูรั้บ ไม่ปฏิบติัตามวธีิปฏิบติัทางการคา้เช่นเดียวกนักบัคู่คา้รายอ่ืน 

ทั้งน้ีการใหส่ิ้งของตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ ตอ้งมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวสิยั และเป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีก าหนด

ไวใ้นคู่มือการท างานและอ านาจการอนุมติั 

1.4 ไม่เป็นตวักลางในการเสนอเงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานเอกชน เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้ หรือท าใหเ้จา้หนา้ท่ีราชการหรือเอกชน ละเวน้การปฏิบติัตามกฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัทางกฎหมายท่ีก าหนดไว ้

การบริจาคเพื่อการกศุล 

การใชเ้งิน หรือทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือบริจาคการกศุล ตอ้งกระท าในนามบริษทัเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกศุล ผูรั้บตอ้งเป็นมูลนิธิ 

องคก์รสาธารณะกศุล วดั โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองคก์รเพ่ือประโยชนต์่อสงัคม ท่ีมีใบรับรอง หรือเช่ือถือได ้ และสามารถ

ตรวจสอบได ้โดยด าเนินการผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั และไดรั้บอนุมติัโดยผูมี้อ  านาจ 

การบริจาคเพ่ือการกศุล ในนามส่วนตวัพึงกระท าได ้ แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือท าใหเ้กิดขอ้สงสยัไดว้า่เป็นการกระท าท่ีทุจริต เพ่ือหวงั

ผลประโยชนใ์ด ๆ  

แนวทางปฏิบติั 

 การบริจาคนั้นจะตอ้งพิสูจน์ไดว้า่มีกิจกรรมตามโครงการ เพ่ือการกศุลดงักล่าวจริง และมีการด าเนินการเพ่ือสนบัสนุนให้

วตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งแทจ้ริง หรือเพ่ือเป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของการด าเนินงานดว้ยความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 การบริจาคนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้า่เป็นไปเพ่ือการกศุลดงักล่าว ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนต์่างตอบแทนใหก้บับุคคลใด 

หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบติัทัว่ไป เช่น การติดตราสญัลกัษณ์  การประกาศรายช่ือ

บริษทั ณ สถานท่ีจดังาน หรือในส่ือต่างๆ เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 
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การใหเ้งินสนบัสนุน 

การใหเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุช่ือในนามบริษทัเท่านั้น โดยเงินสนบัสนุนท่ีจ่ายไป ตอ้งมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ภาพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษทั ทั้งน้ีการเบิกจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และมีหลกัฐานท่ี
ตรวจสอบไดแ้ละด าเนินการผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั 

แนวทางปฏิบติั 

 เงินสนบัสนุนนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้า่ ผูข้อเงินสนบัสนุนไดท้ ากิจกรรมตามโครงการดงักล่าวจริง และเป็นการด าเนินการเพื่อ

สนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมอยา่งแทจ้ริง หรือเพ่ือเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 เงินสนบัสนุนนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้า่ การใหเ้งินสนบัสนุน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถค านวณเป็นตวัเงินได ้ เช่นการใหท่ี้พกั

และอาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนใหก้บับุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศ

เกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป ในการเป็นผูใ้หเ้งินสนบัสนุน จะตอ้งจดัท าใบบนัทึกค าขอ ระบุช่ือผูรั้บเงินสนบัสนุน 

และวตัถุประสงคข์องการสนบัสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด เสนอใหผู้มี้อ  านาจพิจารณาอนุมติัตามระดบัอ านาจ

อนุมติัของบริษทั 

การช่วยเหลือทางการเมือง 

ไม่กระท าการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง และไม่ใชท้รัพยากรใด ๆ ของบริษทั เพ่ือด าเนินการดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัเป็นองคก์รท่ียดึมัน่

ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางใน

การใหค้วามช่วยเหลือทางการเมืองแก่นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ค านิยามของการช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงิน ส่ิงของ และ/หรือการเขา้ร่วม

กิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษทั เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ

การคา้ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการท่ีพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือน า
ทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใด ๆ ของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการด าเนินการทางการเมือง 

แนวทางปฏิบติั 

บริษทัมีนโยบายด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ๆ บริษทัจะไม่สนบัสนุนทาง
การเงิน หรือส่ิงของ ใหแ้ก่พรรคการเมือง นกัการเมือง ไปเพ่ือเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามค านิยามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

การจดัซ้ือ จดัจา้ง 

การจดัซ้ือ จดัจา้ง ท าสญัญา ตอ้งด าเนินการผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
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การเล้ียงรับรอง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

การใชจ่้ายส าหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ และการใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสญัญาทางธุรกิจ สามารถกระท าได ้ แต่

ตอ้งใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้

การส่ือสารและการเผยแพร่ 

เพ่ือให ้ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พนกังานของบริษทั ตลอดจน บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม 
ตวัแทนทางธุรกิจ ตลอดจนสาธารณชน ไดรั้บทราบนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ บริษทัจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

บริษทัจะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ผา่นช่องทางการส่ือสารของบริษทั อาทิ เวบ็ไซตข์องบริษทั อีเมล ์ โทรสาร 

รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1 และ 56-2) แผน่พบั หนงัสือเวยีน รายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม  การปฐมนิเทศ  
ฝึกอบรม  สมัมนา และจดหมายทางไปรษณีย ์   

บริษทัจะติดประกาศนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในสถานท่ีท่ีเห็นเด่นชดั พนกังานทุกคนในองคก์รสามารถอ่านได ้ และ
เขา้ถึงไดง่้าย 

บริษทัจะจดัใหมี้การปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สมัมนา เก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ใหก้บัพนกังานทุกคนไดรั้บทราบ 
และน าไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

บทก าหนดโทษ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด ผูไ้ม่ปฏิบติัตาม หรือผูก้ระท า

การทุจริตและคอร์รัปชัน่ ถือวา่เป็นการกระท าท่ีผิดจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั จะตอ้งไดรั้บการ

พิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้ และอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมาย 

บทก าหนดโทษ มีดงัน้ี 

     ก. การตกัเตือนดว้ยวาจา โดยบนัทึกเป็นหนงัสือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

     ข. การตกัเตือนเป็นหนงัสือ 

     ค. การตกัเตือนเป็นหนงัสือ     และลดค่าจา้ง     หรือโยกยา้ยต าแหน่งหนา้ท่ี     หรือไม่ไดรั้บการพิจารณาใหรั้บเงินโบนสัประจ าปี      

         และ/หรือ ไม่ไดรั้บการพิจารณาข้ึนค่าจา้งประจ าปี  ยกเวน้การปรับค่าจา้งตามกฎหมาย 

     ง. การตกัเตือนเป็นหนงัสือ และการพกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง 

     จ. การเลิกจา้ง 
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 พนกังานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท า หรือพฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายการทุจริต และคอร์รัปชัน่ หรือส่อไปในทาง

ทุจริตท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม พนกังานตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และ

ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถาม ใหป้รึกษาผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีบริษทั

มอบหมาย ผา่นช่องทางต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้

 บริษทัใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริต หรือพนกังานท่ีแจง้เร่ืองทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริษทั โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือ ในการแจง้เบาะแส และรายงานการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

ตามท่ีบริษทัก าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองและรักษาเป็นความลบั ส าหรับพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน่ บริษทั

มีนโยบายไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานผูน้ั้น แมว้า่การปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน่นั้นจะท าให้

บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารสูงสุด ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ ค  าแนะน า ค  าปรึกษา และท าความเขา้ใจ

กบับุคลากรในองคก์ร ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจน บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจควบคุม และตวัแทนทางธุรกิจ 

เก่ียวกบัการน ามาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติั เพ่ือใหบุ้คลากร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายน้ี รวมถึงเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในเร่ืองการมีความซ่ือสตัย ์มีจริยธรรม และมีศีลธรรมอนัดี 

 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมัน่วา่ การทุจริตและคอร์รัปชัน่ การใหห้รือรับสินบน เป็นการกระท าท่ี

ยอมรับไม่ได ้ไม่วา่จะเป็นการกระท ากบับุคคลใด ๆ ก็ตาม ทั้งภาคราชการ หรือภาคเอกชน 

 นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ใหค้รอบคลุมถึง กระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคดัเลือก

บุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบั 

ส่ือสารและท าความเขา้ใจกบัพนกังาน เพ่ือใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบติัให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

คู่มือกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่น้ี ไดรั้บอนุมติัจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 

 

 

(นายประยรู  พลพิพฒันพงศ)์ 

ประธานกรรมการ 
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