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คูม่ือกำรปฏิบตัิงำนตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 
ฉบบัท่ี : 01 หน้ำที่ : 1 จำก 12 ครัง้ที่แก้ไข : 0 
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1. ค ำน ำ 

                 บริษัทมีอดุมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมคีณุธรรม ปฏิบตัิตำมกฎหมำยของประเทศไทยเพื่อตอ่ต้ำนกำรทจุริต
และคอร์รัปชัน่ มีควำมโปร่งใส ยดึมัน่ในควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม และผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ตำมหลกับรรษัทภิบำล และ
จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ไมส่นบัสนนุกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ  ดงันัน้ ในปี 2556 บริษัทจึงเข้ำเป็นแนวร่วม
ปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

                 เพื่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่ น ำไปสูก่ำรปฏิบตัิอยำ่งเป็นรูปธรรม บริษัทจึงก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ แนวทำง
ปฏิบตัิ และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม เพื่อปอ้งกนักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ในทกุกิจกรรมของบริษัท และเพื่อให้
กำรตดัสนิใจในกำรด ำเนินธุรกิจ ที่อำจมคีวำมเสีย่งด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ได้รับกำรพิจำรณำและปฏิบตัิอยำ่งรอบคอบ 
บริษัทจึงจดัท ำ “คูม่ือกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่” เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิทีช่ดัเจนในกำร
ด ำเนินธุรกิจ และมุง่พฒันำไปสูอ่งค์กรแหง่ควำมยัง่ยืน 

2. ค ำนิยำม 

               กำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ (Corruption) หมำยถงึ กำรใช้ต ำแหนง่อ ำนำจหน้ำที่ หรือกำรใช้ทรัพย์สนิท่ีมีอยูใ่นทำงมิ
ชอบ กำรตดิสนิบนไมว่ำ่จะอยูใ่นรูปแบบใด  โดยกำรเสนอให้ สญัญำ มอบให้      ให้ค ำมัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซึง่เงิน ทรัพย์สนิ 
หรือประโยชน์อื่นใดอนัมคิวรได้ เพื่อประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั กบัหนว่ยงำนรำชกำร หนว่ยงำนเอกชน หรือ
บคุคลผู้มีหน้ำที่เก่ียวข้อง ไมว่ำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้หนว่ยงำนหรือบคุคลนัน้ กระท ำ หรือละเว้นจำกกำรกระท ำ
หน้ำที่ท่ีถกูต้องตำมหลกัปฏิบตัิทีก่ ำหนดไว้ เพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึง่ผลประโยชน์อื่นใดที่ไมเ่หมำะสมทำงธุรกิจ เว้นแต ่ เป็น
กรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนยีม ประเพณีของท้องถ่ิน หรือจำรีตทำงกำรค้ำ ให้กระท ำได้ 

3. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดบัสงู ให้กำรยอมรับตอ่มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ มี

อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ในกำรก ำหนดนโยบำย แนวทำงและขัน้ตอนกำรปฏิบตัิ และให้กำร

สนบัสนนุกำรน ำมำตรกำรตำ่ง ๆ ไปปฏิบตัิให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้มัน่ใจวำ่ คณะกรรมกำรบริษัท และ

ผู้บริหำรระดบัสงู ได้ตระหนกั และให้ควำมส ำคญักบัมำตรกำรดงักลำ่วอยำ่งแท้จริง และปลกูฝังให้ยดึถือ

ปฏิบตัิจนเป็นวฒันธรรมขององค์กร 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี 

ระบบกำรควบคมุภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยใน และระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ง เพื่อให้มัน่ใจวำ่ทกุ

ระบบมีควำมรัดกมุ เหมำะสม ทนัสมยั และมีประสทิธิภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและมำตรฐำนกำร

บญัชีที่รับรองทัว่ไป  และมีหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัติำมนโยบำยและมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต

และคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจวำ่ บริษัทได้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎหมำย จริยธรรมธุรกิจ และนโยบำยกำรก ำกบั

ดแูลกิจกำรท่ีก ำหนดไว้ 
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 กรรมกำรผู้จดักำร และ/หรือผู้บริหำรระดบัสงู มีหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ ในกำรจดัให้มีระบบ  ให้กำร

สง่เสริมและสนบัสนนุ นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชั่น เพื่อสือ่สำรไปยงั ลกูค้ำ คูค้่ำ เจ้ำหนี ้

หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอ ำนำจควบคมุ และตวัแทนทำง

ธุรกิจ ท ำกำรทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรตำ่ง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลง

ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก ำหนดของกฎหมำย และจดัท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ตำม

มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  และ

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรอยำ่งสม ำ่เสมอ 

 ผู้ตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตัิงำน   ให้เป็นไป

อยำ่งถกูต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวทำงและขัน้ตอนกำรปฏิบตัิ อ ำนำจด ำเนินกำร ระเบยีบปฏิบตัิ กฎหมำย 

และข้อก ำหนดของหนว่ยงำนก ำกบัดแูล เพื่อให้มัน่ใจวำ่นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ มีระบบ

กำรควบคมุทีม่ีควำมเหมำะสม และเพียงพอตอ่ควำมเสีย่งด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีอำจเกิดขึน้ และ

รำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรผู้จดักำร  และ/หรือผู้บริหำรระดบัสงู 

 พนกังำนของบริษัท มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำร

ทจุริตและคอร์รัปชัน่ คูม่ือกำรปฏิบตัิงำนตอ่ต้ำนกำรทจุริต   

โครงสร้ำงของหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 
 

 
 

คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำร

คณะกรรมกำร
บริหำร

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยใน

ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน
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4. ของขวญั  ของก ำนลั  ของที่ระลกึ 

 

แนวกำรปฏิบตัิทัว่ไป 

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน จะไมก่ระท ำกำรใด ๆ ที่แสดงให้เห็นวำ่เป็นกำรรับสนิบนหรือติดสนิบน แก่ผู้มีสว่น
ได้เสยี ในเร่ืองที่ตนท ำหน้ำที่รับผิดชอบ ทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้ได้มำซึง่ผลประโยชน์ในทำงมิชอบ โดยปฏิบตัิ
ดงันี ้
 

4.1 ไมรั่บของขวญั ของที่ระลกึที่เป็นเงินสด เช็ค พนัธบตัร หุ้น ทองค ำ อญัมณี อสงัหำริมทรัพย์ หรือสิง่ของใน
ท ำนองเดียวกนั กบัผู้มีสว่นเก่ียวข้องที่ตนได้เข้ำไปติดตอ่ประสำนงำน ทัง้หนว่ยงำนรำชกำร และหนว่ยงำน
เอกชน ที่เป็นกำรเอือ้ประโยชน์ตอ่บคุคลนัน้ ๆ หรือตอ่ตนเอง หรือท ำให้บริษัทได้รับควำมเสยีหำย 

4.2 ไมรั่บทรัพย์สนิ สิง่ของ ของขวญั ของก ำนลัใด ๆ หรือประโยชน์อื่นใด อนัเป็นกำรชกัน ำให้เกิดกำรละเว้นกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ของตน 

        ทัง้นี ้ก่อนกำรรับของขวญั ของที่ระลกึ ควรตรวจสอบให้แนใ่จวำ่ ได้ปฏิบตัิถกูต้องตำมกฎหมำย และข้อบงัคบั
ของบริษัท โดยสิง่ของหรือของขวญั ที่ให้แก่กนัในหน้ำที่กำรงำน ควรมีรำคำไมม่ำกและมีควำมเหมำะสมในแตล่ะ
โอกำส ดงันี ้

4.2.1 ของขวญัหรือของที่ระลกึ ที่มีมลูคำ่ไมเ่กิน 1,000 บำท สำมำรถรับได้ทนัที 

4.2.2 ของขวญัหรือของที่ระลกึ ที่มีมลูคำ่ตัง้แต ่1,001-5,000 บำท ให้จดัท ำรำยงำนรับของขวญัตำมแบบท่ี
ก ำหนด และให้ผู้จดักำรฝ่ำยส ำนกังำน / ผู้จดักำรทัว่ไป / ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินเป็นผู้พิจำรณำ
อนมุตั ิ

4.2.3 ของขวญัหรือของที่ระลกึ ที่มีมลูคำ่ตัง้แต ่5,001 บำท ขึน้ไป ให้จดัท ำรำยงำนรับของขวญัตำมแบบท่ี
ก ำหนด และให้กรรมกำรผู้จดักำรหรือผู้ที่บริษัทมอบหมำยเป็นผู้พิจำรณำอนมุตัิ กรณีกรรมกำร
ผู้จดักำร เป็นผู้ รับให้แจ้งตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบ 

 

4.3 ไมใ่ห้ทรัพย์สนิ สิง่ของ ของขวญั หรือของก ำนลัใด ๆ หรือประโยชน์อื่นใด      เพื่อจงูใจในกำรตดัสนิใจ หรือมี
ผลท ำให้ผู้ รับ ไมป่ฏิบตัิตำมวธีิปฏิบตัิทำงกำรค้ำเช่นเดียวกนักบัคูค้่ำรำยอื่นทัง้นีก้ำรให้สิง่ของตำมโอกำสหรือ
วำระตำ่ง ๆ ต้องมมีลูคำ่ไมม่ำกจนเกินปกตวิิสยั และเป็นไปตำมแนวปฏิบตัิที่ก ำหนดไว้ในคูม่ือกำรท ำงำนและ
อ ำนำจกำรอนมุตั ิ

 
4.4 ไมเ่ป็นตวักลำงในกำรเสนอเงิน ทรัพย์สนิ สิง่ของ หรือประโยชน์อื่นใด กบัผู้ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ หนว่ยงำน

รำชกำร หรือหนว่ยงำนเอกชน เพือ่แลกกบัสทิธิพิเศษที่ไมค่วรได้ หรือท ำให้เจ้ำหน้ำที่รำชกำรหรือเอกชน ละเว้น
กำรปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อปฏิบตัิทำงกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 
 
 
 
 



 

บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน)                                   

คูม่ือกำรปฏิบตัิงำนตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
ฉบบัท่ี : 01 หน้ำที่ : 4 จำก 12 ครัง้ที่แก้ไข : 0 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    1 เมษำยน 2559 

 

5. กำรบริจำคเพื่อกำรกศุล 

กำรใช้เงิน หรือทรัพย์สนิของบริษัท เพื่อบริจำคกำรกศุล ต้องกระท ำในนำมบริษัทเทำ่นัน้ โดยกำรบริจำคเพื่อกำรกศุล ผู้ รับ

ต้องเป็นมลูนิธิ องค์กรสำธำรณะกศุล วดั โรงพยำบำล สถำนศกึษำ หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคม ที่มใีบรับรอง หรือเช่ือถือ

ได้ และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยด ำเนินกำรผำ่นขัน้ตอนตำมระเบียบของบริษัท และได้รับอนมุตัิโดยผู้มีอ ำนำจ กำรบริจำค

เพื่อกำรกศุล ในนำมสว่นตวัพงึกระท ำได้ แตต้่องไมเ่ก่ียวข้อง หรือท ำให้เกิดข้อสงสยัได้วำ่เป็นกำรกระท ำที่ทจุริต เพื่อหวงั

ผลประโยชน์ใด ๆ  

แนวกำรปฏิบตัิทัว่ไป 

 กำรบริจำคนัน้จะต้องพิสจูน์ได้วำ่มีกิจกรรมตำมโครงกำร เพื่อกำรกศุลดงักลำ่วจริง และมกีำรด ำเนนิกำรเพื่อ
สนบัสนนุให้วตัถปุระสงค์ของโครงกำรประสบผลส ำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมอยำ่งแท้จริง หรือเพื่อเป็นไป
ตำมวตัถปุระสงค์ของกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 กำรบริจำคนัน้ต้องพิสจูน์ได้วำ่เป็นไปเพื่อกำรกศุลดงักลำ่ว ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ตำ่งตอบแทนให้กบั
บคุคลใด หรือหนว่ยงำนใด ยกเว้น กำรประกำศเกียรติคณุตำมธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป เช่น กำรติดตรำสญัลกัษณ์  
กำรประกำศรำยช่ือบริษัท ณ สถำนท่ีจดังำน หรือในสือ่ตำ่งๆ เพื่อกำรประชำสมัพนัธ์ เป็นต้น 

 ขัน้ตอนกำรตัง้เร่ืองและตรวจสอบ 
- หนว่ยงำนในองค์กรทีจ่ ำเป็นต้องบริจำคเพื่อกำรกศุล ต้องท ำบนัทกึอยำ่งเป็น         ลำยลกัษณ์อกัษรระบถุึง

เหตผุลในกำรมอบให้ และสง่ให้แผนกจดัซือ้ โดยแผนกจดัซือ้ท ำกำรตรวจสอบเอกสำรควำมนำ่เช่ือถือของ
องค์กรกำรกศุลนัน้ๆ โดยต้องระบจุ ำนวนเงิน หรือสิง่ของ หรือทรัพย์สนิอื่นๆ และหนว่ยงำนท่ีจะมอบให้โดย
ละเอียดชดัเจน 

- แนบรำยงำน และเอกสำรประกอบรวมทัง้หนงัสอืขอรับบริจำคเพื่อขออนมุตัิผู้มีอ ำนำจ 

 ขัน้ตอนกำรขออนมุตั ิ
       กรณีวงเงินไมเ่กิน 5,000 บำท ให้ผู้จดักำรฝ่ำยส ำนกังำน / ผู้จดักำรทัว่ไป /ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน เป็นผู้
พิจำรณำอนมุตั ิ

                     กรณีวงเงินตัง้แต ่ 5,001  บำท ขึน้ไป กรรมกำรผู้จดักำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้พิจำรณำอนมุตั ิ

 ขัน้ตอนกำรตรวจสอบและตดิตำม 
       เมื่อสง่มอบเงิน หรือทรัพย์สนิของบริษัท เพื่อบริจำคกำรกศุลให้กบัหนว่ยงำนตำ่งๆ เรียบร้อยแล้ว หนว่ยงำนหรือ
ผู้แทนที่น ำไปมอบให้ต้องน ำหลกัฐำนกำรลงนำมรับเงิน หรือทรัพย์สนิ (ควรเป็นหนงัสอืที่ออกโดยหนว่ยงำน ที่บริษัท
น ำเงิน หรือทรัพย์สนิไปบริจำค ระบช่ืุอ-นำมสกลุ / ต ำแหนง่/สงักดัหนว่ยงำน) มำให้กบับริษัท 

6. กำรให้เงินสนบัสนนุ 

 

กำรให้เงิน หรือ ทรัพย์สนิของบริษัท เพื่อสนบัสนนุโครงกำร ต้องระบช่ืุอในนำมบริษัทเทำ่นัน้ โดยเงินสนบัสนนุท่ีจ่ำยไป ต้องมี
วตัถปุระสงค์เพื่อธุรกิจ ภำพลกัษณ์ที่ดี และช่ือเสยีงของบริษัท ทัง้นีก้ำรเบิกจ่ำยต้องระบวุตัถปุระสงค์ที่ชดัเจน และมีหลกัฐำนท่ี
ตรวจสอบได้และด ำเนินกำรผำ่นขัน้ตอนตำมระเบียบของบริษัท 



 

บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                 

คูม่ือกำรปฏิบตัิงำนตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
ฉบบัท่ี : 01 หน้ำที่ : 5 จำก 12 ครัง้ที่แก้ไข : 0 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    1 เมษำยน 2559 

       แนวทำงปฏิบตัิทัว่ไป 

 เงินสนบัสนนุนัน้ต้องพิสจูน์ได้วำ่ ผู้ขอเงินสนบัสนนุได้ท ำกิจกรรมตำมโครงกำรดงักลำ่วจริง และเป็นกำรด ำเนินกำร
เพื่อสนบัสนนุให้วตัถปุระสงค์ของโครงกำรประสบผลส ำเร็จ และกอ่ให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมอยำ่งแท้จริง หรือเพื่อ
เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ของกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 เงินสนบัสนนุนัน้ต้องพิสจูน์ได้วำ่ กำรให้เงินสนบัสนนุ หรือประโยชน์อื่นใดที่สำมำรถค ำนวณเป็นตวัเงินได้ เช่นกำรให้
ที่พกัและอำหำร เป็นต้น ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ตำ่งตอบแทนให้กบับคุคลใด หรือหนว่ยงำนใด ยกเว้น 
กำรประกำศเกียรตคิณุตำมธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป ในกำรเป็นผู้ให้เงินสนบัสนนุ จะต้องจดัท ำใบบนัทกึค ำขอ ระบช่ืุอ
ผู้ รับเงินสนบัสนนุ และวตัถปุระสงค์ของกำรสนบัสนนุ พร้อมแนบเอกสำรประกอบทัง้หมด เสนอให้ผู้มีอ ำนำจ
พิจำรณำอนมุตัิตำมระดบัอ ำนำจอนมุตัิของบริษัท 

 ขัน้ตอนกำรตัง้เร่ืองและตรวจสอบ 
- หนว่ยงำนในองค์กรทีจ่ ำเป็นต้องบริจำคเพื่อกำรกศุล ต้องท ำบนัทกึอยำ่งเป็น         ลำยลกัษณ์อกัษรระบถุึง

เหตผุลในกำรมอบให้ และสง่ให้แผนกจดัซือ้ โดยแผนกจดัซือ้ท ำกำรตรวจสอบเอกสำรควำมนำ่เช่ือถือของ
องค์กรกำรกศุลนัน้ๆ โดยต้องระบจุ ำนวนเงิน หรือสิง่ของ หรือทรัพย์สนิอื่นๆ และหนว่ยงำนท่ีจะมอบให้โดย
ละเอียดชดัเจน 

- แนบรำยงำน และเอกสำรประกอบรวมทัง้หนงัสอืขอรับบริจำคเพื่อขออนมุตัิผู้มีอ ำนำจ 

 ขัน้ตอนกำรขออนมุตั ิ
       กรณีวงเงินไมเ่กิน 5,000 บำท ให้ผู้จดักำรฝ่ำยส ำนกังำน / ผู้จดักำรทัว่ไป /ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน เป็นผู้
พิจำรณำอนมุตั ิ

                     กรณีวงเงินตัง้แต ่ 5,001  บำท ขึน้ไป กรรมกำรผู้จดักำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้พิจำรณำอนมุตัิ 

 ขัน้ตอนกำรตรวจสอบและตดิตำม 
       เมื่อสง่มอบเงิน หรือทรัพย์สนิของบริษัท เพื่อบริจำคกำรกศุลให้กบัหนว่ยงำนตำ่งๆ เรียบร้อยแล้ว หนว่ยงำนหรือ
ผู้แทนที่น ำไปมอบให้ต้องน ำหลกัฐำนกำรลงนำมรับเงิน หรือทรัพย์สนิ (ควรเป็นหนงัสอืที่ออกโดยหนว่ยงำน ที่บริษัท
น ำเงิน หรือทรัพย์สนิไปบริจำค ระบช่ืุอ-นำมสกลุ / ต ำแหนง่/สงักดัหนว่ยงำน) มำให้กบับริษัท 

 

7. กำรชว่ยเหลอืทำงกำรเมือง 
               ไมก่ระท ำกำรอนัใดที่เก่ียวข้องกบักำรเมือง และไมใ่ช้ทรัพยำกรใด ๆ ของบริษัท เพื่อด ำเนินกำรดงักลำ่ว ทัง้นี ้บริษัท
เป็นองค์กรที่ยดึมัน่ในควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง สนบัสนนุกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และกำรปกครองตำมระบอบ 

ประชำธิปไตย รวมถงึไมม่ีแนวทำงในกำรให้ควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเมืองแก่นกักำรเมอืง หรือพรรคกำรเมืองใด ไมว่ำ่จะโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม 

ค ำนิยำมของ กำรช่วยเหลอืทำงกำรเมือง  (Political Contributions) หมำยถึง กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงิน สิง่ของ และ/
หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ตลอดจนกำรสง่เสริมให้พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของบริษัท เพื่อให้ได้มำซึง่ควำม
ได้เปรียบทำงธุรกิจกำรค้ำ ทัง้นี ้ไมร่วมถงึกำรท่ีพนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมตำมสทิธิเสรีภำพสว่นบคุคล แตจ่ะต้องไมแ่อบอ้ำง
ควำมเป็นพนกังำน หรือน ำทรัพย์สนิ อปุกรณ์ เคร่ืองมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมือง 
 
 



 

 

บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                 

คูม่ือกำรปฏิบตัิงำนตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
ฉบบัท่ี : 01 หน้ำที่ : 6 จำก 12 ครัง้ที่แก้ไข : 0 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    1 เมษำยน 2559 

 

ประชำธิปไตย รวมถงึไมม่ีแนวทำงในกำรให้ควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเมืองแก่นกักำรเมอืง หรือพรรคกำรเมืองใด ไมว่ำ่จะโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม 

ค ำนิยำมของ กำรช่วยเหลอืทำงกำรเมือง  (Political Contributions) หมำยถึง กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงิน สิง่ของ และ/
หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ตลอดจนกำรสง่เสริมให้พนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของบริษัท เพื่อให้ได้มำซึง่ควำม
ได้เปรียบทำงธุรกิจกำรค้ำ ทัง้นี ้ไมร่วมถงึกำรท่ีพนกังำนเข้ำร่วมกิจกรรมตำมสทิธิเสรีภำพสว่นบคุคล แตจ่ะต้องไมแ่อบอ้ำง
ควำมเป็นพนกังำน หรือน ำทรัพย์สนิ อปุกรณ์ เคร่ืองมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมือง 

แนวทำงปฏิบตัิทัว่ไป 

              บริษัทมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจอยำ่งเป็นกลำง ไมฝั่กใฝ่ทำงกำรเมือง นกักำรเมือง หรือพรรคกำรเมืองใด ๆ บริษัทจะไม่
สนบัสนนุทำงกำรเงิน หรือสิง่ของ ให้แก่พรรคกำรเมือง นกักำรเมือง ไปเพื่อเป็นกำรช่วยเหลอืทำงกำรเมืองตำมค ำนิยำมที่กลำ่ว
ข้ำงต้น 

 

8. กำรวำ่จ้ำงบคุคลที่สำมท ำงำน 

              พนกังำนต้องไมเ่สนอผลประโยชน์ตำ่งๆแก่ข้ำรำชกำร ลกูค้ำ หุ้นสว่นธุรกิจ หรือบคุคลอื่นฯอยำ่งไมเ่หมำะสมโดย
เพื่อให้มำซึง่ควำมได้เปรียบอยำ่งไมเ่หมำะสม นอกจำกนีต้้องไมใ่ช้บคุคลที่สำมด ำเนินดงักลำ่วด้วย  และบริษัทห้ำมมใิห้
จ่ำยเงินแก่บคุลท่ีสำมในกรณีที่มเีหตคุวรเช่ือหรือสงสยัได้วำ่กำรจำ่ยเงินไมว่ำ่สว่นหนึง่สว่นใดหรือทัง้หมดจะถกูผำ่นไปยงั
บคุคลอื่นเพื่อให้ได้มำซึง่ควำมได้เปรียบอยำ่งไมเ่หมำะสม 

แนวทำงปฏิบตัิทัว่ไป 

             เพื่อปอ้งกนัไว้ก่อนให้ด ำเนินกำรตรวจสอบอยำ่งละเอียด รอบคอบ  ตำมคูม่ือกำรปฏิบตังิำนก่อนด ำเนินกำรใช้บคุคลที่
สำมที่มีปฏิสมัพนัธ์กบัข้ำรำชกำรในนำมของบริษัท  นอกจำกนีก้ำรท ำสญัญำกบับคุคลที่สำมจะต้องมีข้อสญัญำเก่ียวกบักำร
รับรองกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของบริษัทตลอดจนกฎหมำยที่เก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ด้วย 

9. กำรกำรอบรมและกำรสือ่สำร 
              บริษัทจะให้ควำมรู้และจดัอบรมเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่อยำ่งสม ่ำเสมอ ผำ่นหลำกหลำยช่องทำง เช่น 
หลกัสตูรปฐมนิเทศ กำรอบรมสมัมนำ กำรปิดประกำศ เป็นต้น เพือ่ให้ตระหนกัถงึนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ รูปแบบ และ
ควำมเสีย่งจำกกำรเข้ำไปมีสว่นร่วมในกำรคอร์รัปชัน่ ตลอดจนวิธีกำรรำยงำนหรือแจ้งเบำะแส ในกรณีพบเห็นหรือสงสยัวำ่มี
กำรคอร์รัปชัน่ และรู้ถงึบทลงโทษหำกฝ่ำฝืนนโยบำย 

แนวทำงปฏิบตัิทัว่ไป 

 บริษัทจะสือ่สำรนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ให้แก่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนกังำน ผู้ ถือ
หุ้น ลกูค้ำ คูค้่ำ ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ผู้ที่เก่ียวข้องทำงธุรกิจ และตวัแทนทำงธุรกิจได้รับทรำบตำมช่องทำงที่เหมำะสม โดยมี
วิธีกำรแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทรำบโดยทัว่ไป ได้แก่ 
  - กำรประชำสมัพนัธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท 

  - กำรจดัท ำแผน่พบัหรือประกำศ เพื่อแจกจ่ำยทัว่ไป 

 
 
 
 



 

บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน)                                   

คูม่ือกำรปฏิบตัิงำนตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
ฉบบัท่ี : 01 หน้ำที่ : 7 จำก 12 ครัง้ที่แก้ไข : 0 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    1 เมษำยน 2559 

  

              กำรสือ่สำรภำยใน 
 1. น ำนโยบำยตำ่งๆของบริษัท คูม่ือมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ และเอกสำรที่เก่ียวข้องแสดงเผยแพร่ ไว้ใน
เคร่ืองมือสือ่สำรภำยใน ส ำหรับพนกังำนทกุคน 

 2. ปิดประกำศที่บอร์ดประชำสมัพนัธ์พนกังำน เก่ียวกบัขำ่วสำรและนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้
พนกังำนได้ทรำบถึงเหตกุำรณ์ตำ่งๆ และปฏิบตัิในแนวทำงทีถ่กูต้องตรงกนั 

 4. ในกำรรับสมคัรพนกังำน ต้องให้พนกังำนใหมท่รำบถึงนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีบริษัทยดึถืออยู ่ซึง่
สำมำรถชีแ้จงได้ในกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหมท่ัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 5. จดัให้มีแผนอบรมประจ ำปี 

 6. จดัให้มีกำรสือ่สำรผำ่นช่องทำงของบริษัท เช่น  intranet   บอร์ดประชำสมัพนัธ์ เป็นต้น 

              กำรสือ่สำรภำยนอก 
 1. ในสญัญำจ้ำงบริกำรเพื่อควำมส ำเร็จในงำน ควรมีเง่ือนไข พนกังำนหรือตวัแทนของบริษัท จะต้องไมเ่รียกหรือรับ
เงินหรือทรัพย์สนิใดๆ จำกพนกังำนหรือตวัแทนของผู้ให้บริกำรตำมเง่ือนไขของสญัญำนี ้ในกรณีทีคู่ส่ญัญำใดพบกำรกระท ำ
ดงักลำ่วให้แจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถงึกำรกระท ำนัน้ให้คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึง่ทรำบโดยเร็ว และคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยมีสทิธิบอก
เลกิสญัญำธุรกิจ หรือสญัญำจ้ำงเหมำบริกำรเพื่อมุง่ควำมส ำเร็จในงำนนัน้ โดยมต้ิองชดใช้ควำมเสยีหำยที่อำจมีขึน้ จำกกำร
บอกเลกิสญัญำ  
 - จดัพิมพ์ข้อควำมที่แสดงให้ทรำบวำ่บริษัทมีแนวนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ และสนบัสนนุให้ทกุ
คูส่ญัญำมีแนวปฏิบตัิเช่นเดยีวกนั โดยกำรจดัพิมพ์ไว้บนเอกสำรที่ใช้ในกำรติดตอ่ทำงธุรกิจ เช่น จดัให้มีข้อควำมนีไ้ว้บน    
ใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) “ เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ ตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ”  “ The Company is opposed to all 
forms of corruption ”  
 2. จดัท ำจดหมำยหรือเอกสำรแจ้งให้ลกูค้ำและคูค้่ำทกุรำยทรำบ เพื่อสือ่สำรนโยบำยในเร่ือง กำรรับ/มอบของขวญั 
ของก ำนลั และกำรเลีย้งรับรองลกูค้ำ กำรให้กำรรับรองคูค้่ำ กำรรับ/มอบสิง่ตอบแทน เป็นต้น โดยกระท ำในช่วงเทศกำลตำ่งๆ 
หรือในช่วงโอกำสทำงธุรกิจ 
               3. เผยแพร่นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ผำ่นช่องทำงกำรสือ่สำรของบริษัท อำทิ เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล์ 
โทรสำร รำยงำนกำรเปิดเผยข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1 และ 56-2) แผน่พบั รำยงำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม  กำรปฐมนเิทศ  
ฝึกอบรม  สมัมนำ และจดหมำยทำงไปรษณีย์    

10. กำรบนัทกึและกำรเก็บรักษำข้อมลู 

 บริษัทด ำเนินกำรในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูตำมนโยบำยของบริษัท ซึง่มีควำมมุง่มัน่ท่ีจะรักษำมำตรฐำนเก่ียวกบั
ระบบงำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบกำรสือ่สำร ข้อมลูซึง่เป็นพืน้ฐำนท่ีส ำคญัในกำรสร้ำงระบบกำรควบคมุที่มีประสทิธิภำพ 
โดยจะด ำเนินกำรในเร่ืองตำ่งๆ เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่ ข้อมลู ระบบงำนและระบบคอมพิวเตอร์ ได้มีกำรปอ้งกนัรักษำให้
พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลำในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำรวำงรูปแบบและต้นทนุของมำตรกำรตำ่งๆ ในกำรควบคมุดแูลให้
เป็นไปตำมควำมเหมำะสมตอ่ควำมเสีย่งของข้อมลู ระบบงำน และระบบคอมพิวเตอร์ ดงันี ้
 1. ก ำหนดควำมรับผิดชอบของผู้ใช้งำนและผู้ดแูลข้อมลู ทัง้ระบบงำนและระบบคอมพิวเตอร์ทัง้หมด 
 2. ประเมินและสร้ำงระบบควบคมุควำมเสีย่งใหมเ่หมำะสมตอ่สภำวะแวดล้อมทีม่ีกำรเปลีย่นแปลง 
  

Win7
Highlight

Win7
Highlight
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คูม่ือกำรปฏิบตัิงำนตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
ฉบบัท่ี : 01 หน้ำที่ : 8 จำก 12 ครัง้ที่แก้ไข : 0 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    1 เมษำยน 2559 

              3. สร้ำงระบบปอ้งกนัข้อมลู ระบบงำน ระบบคอมพวิเตอร์ และบคุลำกรท่ีเก่ียวข้อง 
 4. สร้ำงระบบรักษำข้อมลูเพื่อปอ้งกนักำรเข้ำดขู้อมลู กำรแก้ไข กำรท ำงำนข้อมลูโดยมชิอบ ไมว่ำ่จะเป็น 
    กำรกระท ำโดยอบุตัเิหต ุหรือด้วยควำมตัง้ใจ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมขัน้ตอนและกระบวนกำร เร่ืองกำรบนัทกึและเก็บรักษำ
ข้อมลู 

11. กำรเปิดเผยข้อมลู 

 บริษัทมีกำรเปิดเผยข้อมลูแก่พนกังำน ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ คูค้่ำ ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ และผู้ เก่ียวข้อง อยำ่ง
โปร่งใสถกูต้อง ทนัเวลำ ตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้สำรสนเทศที่รำยงำนตำมรอบระยะเวลำบญัชี และ
สำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตกุำรณ์ ซึง่มีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้กำรเปิดเผยข้อมลูอื่นตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตรำบเทำ่ที่ไมก่ระทบตอ่ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัท โดย
เปิดเผยสำรสนเทศผำ่นเว็บไซต์ของบริษัท รำยงำนประจ ำปี แบบรำยงำน 56-1 ช่องทำงกำรเผยแพร่ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ และช่องทำงอื่นๆ ทีส่ำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้อยำ่งทัว่ถึงเทำ่เทียมกนั 

12. กำรตรวจสอบและกำรควบคมุภำยใน 

 บริษัทจดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุปีจำกหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทให้ควำม
เป็นอิสระและไมจ่ ำกดัขอบเขตของผู้ตรวจสอบในกำรปฏิบตัิงำน นอกจำกนี ้ยงัมกีำรสอบทำน / ตรวจสอบบญัชีโดยผู้สอบ
บญัชีรับอนญุำตทกุไตรมำสและทกุปี ตำมข้อก ำหนดของหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนกำรควบคมุภำยใน เพื่อให้มัน่ใจวำ่ธุรกิจได้ด ำเนินกำรในขอบเขตที่ถกูต้อง 
เหมำะสมและปฏิบตัิตำมนโยบำยของบริษัท กฎหมำย และข้อก ำหนดที่บงัคบัใช้กบัธุรกิจนัน้ 
 ทัง้นีท้กุหนว่ยงำนต้องจดัท ำขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน หรือกระบวนกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์ ส ำหรับกระบวน
ที่มีควำมเสีย่งตอ่คอร์รัปชัน่ เพื่อให้ผู้บริหำรของหนว่ยงำน หรือผู้มอี ำนำจสอบทำนและอนมุตัใิห้มีผลบงัคบัใช้ โดยค ำนงึถงึกำร
แบง่แยกหน้ำที่อยำ่งชดัเจน ในกำรก ำหนดหน้ำที่ของบคุลำกร ในกำรด ำเนินงำนตำมขัน้ตอน หรือกระบวนกำรปฏิบตัิงำน 
เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนมีควำมโปร่งใส เป็นอิสระ และสำมำรถชว่ยปอ้งกนัหรือตรวจพบควำมเสีย่งด้ำนกำรทุจริตได้ รวมทัง้
จดัเก็บเอกสำรดงักลำ่วไว้ในช่องทำงที่บคุลำกรที่เก่ียวข้องสำมำรถเข้ำถึงได้ และสือ่สำรให้บคุลำกรท่ีเก่ียวข้องรับทรำบ 
นอกจำกนี ้ผู้บริหำรในแตล่ะหนว่ยงำน ควรทบทวนขัน้ตอนปฏิบตัิงำนหรือกระบวนกำรปฏิบตังิำนเป็นประจ ำทกุปี หรือเมื่อมี
กำรเปลีย่นแปลงทีก่ระทบตอ่กำรปฏิบตัิงำนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนหรือกระบวนกำร
ปฏิบตัิงำน นัน้สอดคล้องกบัหลกักำรควบคมุภำยในท่ีดี และกำรปฏิบตัิงำนในปัจจบุนั 

13. บญัชีและกำรเงิน 

1) กำรรับเงินจำกลกูค้ำ นิติบคุคลหรือบคุคลอื่นใด 
 ทกุครัง้ในกำรรับเงิน ฝ่ำยกำรเงินต้องทรำบวำ่วตัถปุระสงค์ของกำรรับเงิน และมีเหตอุนัควรให้รับเงินจ ำนวน

ดงักลำ่ว 
 พนกังำนไมเ่รียกหรือรับผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด จำกผู้จำ่ยเงินเพื่อทีจ่ะชะลอกำรรับ

เงินของบริษัท หรือท ำให้บริษัทเกิดควำมเสยีหำยจำกกำรไมไ่ด้รับเงินหรือได้รับลำ่ช้ำหรือได้รับไมเ่ตม็
จ ำนวน 

2) กำรจำ่ยเงินให้กบัเจ้ำหนี ้นิติบคุคลหรือบคุคลอื่นใด 

 



 

บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน)                                   

คูม่ือกำรปฏิบตัิงำนตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
ฉบบัท่ี : 01 หน้ำที่ : 9 จำก 12 ครัง้ที่แก้ไข : 0 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    1 เมษำยน 2559 

 

 ก่อนกำรจำ่ยเงินทกุครัง้ ต้องมกีำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงินดงักลำ่วเพื่อวตัถปุระสงค์ใด และต้องผำ่นกำร
บนัทกึบญัชีจำกฝ่ำยบญัชี และเป็นรำยกำรท่ีถกูต้องตำมหลกักำรบญัชีและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง หำกพบ 
รำยกำรท่ีไมถ่กูต้องหรือไมเ่หมำะสม ให้รำยงำนให้ผู้บงัคบับญัชำทรำบและหำแนวทำงปอ้งกนั และแก้ไขให้
ถกูต้องตำมหลกักำรบญัชีและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 ในกำรจ่ำยเงินทกุครัง้ กำรอนมุตัสิัง่จ่ำยให้เป็นไปตำมอ ำนำจอนมุตัิของบริษัท และต้องได้รับหลกัฐำนกำร
จ่ำยเงินท่ีถกูต้องตำมกฎหมำย (ประมวลรัษฎำกร) 

 ให้ปฏิบตัิตอ่เจ้ำหนีห้รือผู้ รับเงินในลกัษณะที่เทำ่เทียมกนั โดยช ำระเงินตำมเง่ือนไขธุรกิจที่เหมำะสม ไม่
เลอืกปฏิบตัิกบัเจ้ำหนีห้รือผู้ รับเงินรำยใดด้วยควำมอคติหรือล ำเอยีง 

 ไมเ่รียกหรือรับไมเ่สนอ หรือให้ผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดกบัเจ้ำหนีห้รือผู้ รับเงินในอนัท่ี
จะท ำให้บริษัทเกิดควำมเสยีหำย 

14. กำรคุ้มครองพนกังำน 

                บริษัทให้ควำมเป็นธรรม และคุ้มครองพนกังำนท่ีปฏิเสธกำรทจุริต หรือพนกังำนที่แจ้งเร่ืองทจุริตและ

คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือ ในกำรแจ้งเบำะแส และ

รำยงำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตำมที่บริษัทก ำหนดไว้ในมำตรกำรคุ้มครองและรักษำเป็นควำมลบั ส ำหรับพนกังำน

ที่ปฏิเสธกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ บริษัทมีนโยบำยไมล่ดต ำแหนง่ ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบตอ่พนกังำนผู้นัน้ แม้วำ่

กำรปฏิเสธกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่นัน้จะท ำให้บริษัทสญูเสยีโอกำสทำงธุรกิจ 

15. มำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส หรือ ผู้ ร้องเรียน 

 เพื่อเป็นกำรคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูที่กระท ำโดยสจุริต บริษัทจะปกปิด ช่ือ ทีอ่ยู ่ หรือ
ข้อมลูใด ๆ ที่สำมำรถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลู และเก็บรักษำข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลู
ไว้เป็นควำมลบั  

 กรณีที่มีกำรร้องเรียน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรระดบัสงู คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีหน้ำที่ในกำรรับเร่ือง หำข้อมลู และตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมที่ได้รับกำรร้องเรียน เพื่อ
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทให้ร่วมกนัพิจำรณำและก ำหนดโทษตำมที่เห็นสมควร หำกพบกำร
กระท ำผิดตำมข้อร้องเรียน และมีหน้ำที่ให้กำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส ผู้ ร้องเรียน พยำน และบคุคลท่ีให้
ข้อมลูในกำรสบืสวนหำข้อเทจ็จริง ไมใ่ห้ได้รับควำมเดือดร้อน ควำมไมช่อบธรรม หรือได้รับอนัตรำยใด ๆ  
อนัเกิดจำกกำรแจ้งเบำะแส  กำรร้องเรียน  กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมลู 

16. กำรพบประเด็นเร่งดว่น 

                หำกพบประเด็นกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่อยำ่งเร่งดว่น ให้หวัหน้ำงำน เลขำนกุำรบริษัท หรือผู้บริหำรของบริษัท 
รำยงำนประเด็นกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ท่ีพบเห็น ตอ่ผู้บริหำรระดบัสงูและคณะกรรมกำรบริษัทโดยไมล่ำ่ช้ำ  

 

 
 
 
 

Win7
Highlight

Win7
Highlight



 

บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                           

คูม่ือกำรปฏิบตัิงำนตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
ฉบบัท่ี : 01 หน้ำที่ : 10 จำก 12 ครัง้ที่แก้ไข : 0 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    1 เมษำยน 2559 

 

17. กำรแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียน 

ช่องทำงที่ปลอดภยัที่พนกังำน  หรือผู้มีสว่นได้เสยีสำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งมัน่ใจ  เมื่อต้องกำรร้องเรียน  แจ้งข้อมลู 
หรือเบำะแส ท่ีเก่ียวกบักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยปรำศจำกควำมเสีย่งตอ่ผู้แจ้งในภำยหลงั  โดยสง่ข้อร้องเรียน 
แจ้งข้อมลู หรือเบำะแส  ดงันี ้
 ทำงไปรษณีย์ 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  หรือ  
ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  หรือ         
เลขำนกุำรบริษัท  หรือ  ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 

บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 149/34 ซ.แองโกลพลำซำ่ ถ.สรุวงศ์ แขวงสริุยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

 ทำงอีเมลล์ 

 E-mail address:  cg@cmfrozen.com 

 แจ้งทำงโทรศพัท์ หมำยเลข 02-238-4091, 02-634-0061-4 

 ในกรณีผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียน มีข้อร้องเรียนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร  ผู้บริหำร
ระดบัสงู  ขอให้ทำ่นสง่เร่ืองร้องเรียนไปยงัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 149/34 ซ.แองโกลพลำซำ่ ถ.สรุวงศ์ แขวงสริุยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

 

18. กำรลงโทษ 

หำกผู้ถกูกลำ่วหำ ได้กระท ำกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่จริง กำรกระท ำนัน้ถือวำ่เป็นกำรกระท ำผิดตอ่กฎระเบียบของบริษัท ผู้
ถกูกลำ่วหำจะต้องได้รับโทษทำงวินยัตำมกฎระเบยีบที่บริษัทก ำหนดไว้ และอำจได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำ
นัน้เป็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย     ทัง้นี ้โทษทำงวินยั ค ำตดัสนิของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ถือเป็นอนัสิน้สดุ 
     บทก ำหนดโทษทำงวินยั 5 ประกำร 
     ก. กำรตกัเตือนด้วยวำจำ โดยบนัทกึเป็นหนงัสอืไว้เป็นหลกัฐำน 
     ข. กำรตกัเตือนเป็นหนงัสอื 
 ค.กำรตกัเตือนเป็นหนงัสอืและลดคำ่จ้ำงหรือโยกย้ำยต ำแหนง่หน้ำที่หรือไมไ่ด้รับกำรพิจำรณำให้รับเงินโบนสัประจ ำปี
และ/หรือไมไ่ด้รับกำรพิจำรณำขึน้คำ่จ้ำงประจ ำปี  ยกเว้นกำรปรับคำ่จ้ำงตำมกฎหมำย 

     ง. กำรตกัเตือนเป็นหนงัสอื และกำรพกังำนโดยไมจ่่ำยคำ่จ้ำง 
     จ. กำรเลกิจ้ำง 

 

19. กำรติดตำมและทบทวน 

บริษัทจะมกีำรทบทวน นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ คูม่ือกำรปฏิบตัิงำนตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่
คูม่ือกำรปฏิบตัิงำนท่ีเก่ียวข้องอยำ่งสม ำ่เสมอเป็นประจ ำทกุปี 
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บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน)                                   

คูม่ือกำรปฏิบตัิงำนตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
ฉบบัท่ี : 01 หน้ำที่ : 11 จำก 12 ครัง้ที่แก้ไข : 0 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    1 เมษำยน 2559 

 
           คูม่ือกำรปฏิบตัิงำนตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่นี ้ ได้รับอนมุตัิจำกมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 
เมื่อวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2559 ในวำระท่ี 2.13 พิจำรณำคูม่ือกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน 

 
 
 
 
 
 
                                                                                      (นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ์) 
                                                                                              ประธำนกรรมกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน)                                   

คูม่ือกำรปฏิบตัิงำนตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
ฉบบัท่ี : 01 หน้ำที่ : 12 จำก 12 ครัง้ที่แก้ไข : 0 
วนัท่ีบงัคบัใช้ :    1 เมษำยน 2559 

 
 

ระยะเวลำในกำรทบทนวนคู่มือ 

 ทบทวนคูม่ือกำรปฏิบตัิงำน ปีละ 1 ครัง้ 
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