นโยบายต่ อต้ านการทุจริต
บริ ษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ให้ ความสําคัญกับการต่อต้ านการทุจริ ตตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริ มให้ บคุ ลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการต่อต้ านการทุจริ ตทุกรูปแบบ บริ ษัทจึงได้ กําหนดนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิ เพื่อป้องกันการทุจริ ตภายในบริ ษทั และเพื่อให้ การตัดสินใจดําเนินการทางธุรกิจที่อาจมี
ความเสี่ยงได้ รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ บริ ษัทจึงได้ จดั ทํา “นโยบายต่ อต้ านการทุจริต”
เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ทิ ี่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจและพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยัง่ ยืนต่อไป

คํานิยาม
การทุจริต (Corruption) หมายถึง การกระทําการใดๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้
คํามัน่ ว่าจะให้ เรี ยกร้ อง หรื อรับ ซึง่ เงิน ทรัพย์สิน บริ การ หรื อประโยชน์อื่นใด รวมถึงการรับ หรื อให้ ความ
ช่วยเหลือทางการเมือง เงิน หรื อสิ่งของบริ จาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ของขวัญหรื อค่าของขวัญ
ค่าบริ การต้ อนรับ หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของ
เอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวปฏิบตั หิ รื อละเว้ นการปฏิบตั ิ
หน้ าที่อนั เป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ธุรกิจ หรื อเพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่
เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
ท้ องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ าให้ กระทําได้
การช่ วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้ หรื อการสนับสนุนด้ านการเงิน
ทรัพย์สิน หรื อสิทธิประโยชน์อื่นใด และ/หรื อ ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของ
บริ ษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็ นทางตรง
หรื อทางอ้ อม หรื อเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิพิเศษผลประโยชน์อนั มิชอบหรื อความได้ เปรี ยบทางธุรกิจการค้ า ทังนี
้ ้
ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมตามสิทธิเสรี ภาพส่วนบุคคล
เงินบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contributions) หมายถึง การบริจาคเงิน หรื อสิ่งของ หรื อประโยชน์
อื่นใด ให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลอื่นใดที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยอาจมีวตั ถุประสงค์แอบแฝง เช่น องค์กรการกุศล มูลนิธิ
หรื อกองทุน เป็ นต้ น
เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินที่จา่ ยให้ หรื อได้ รับจากลูกค้ า คูค่ ้ า หรื อหุ้นส่วน ทางธุรกิจ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้ า หรื อชื่อเสียงของบริ ษัทอันเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการสร้ างความ
น่าเชื่อถือทางการค้ าและช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามความเหมาะสมแก่โอกาส
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ขอบเขตและการบังคับใช้
นโยบายฉบับนี ้บังคับใช้ กบั ผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับของบริ ษัทโดยมีวตั ถุประสงค์ตอ่ ต้ านการทุจริ ต
การดําเนินการหรื อยอมรับการทุจริ ตทุกรูปแบบทังทางตรงและทางอ้
้
อม โดยครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท
ตลอดจนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้ มีระบบการ
สนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริหารได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญ
กับการต่อต้ านการทุจริ ตและปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน ระบบ
ควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน ให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารมีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกําหนดให้ มีระบบการส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทังทบทวนความ
้
เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ
และข้ อกําหนดของกฎหมาย
4. ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้ าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานของทุก
หน่วยงานภายในบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อํานาจดําเนินการ ระเบียบ
ปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้ อกําหนดของหน่วยงาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม
และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. พนักงานทุกระดับมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิ และ
มาตรการต่อต้ านการทุจริ ต
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นโยบายต่ อต้ านการทุจริต
(1) ห้ ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการปฏิบตั งิ านในตําแหน่งหน้ าที่ หรื อ
ใช้ อํานาจหน้ าที่โดยมิชอบ ฝ่ าฝื นหลักกฎหมาย หลักจริ ยธรรม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อนั มิควรได้ ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การเรี ยก รับ เสนอ หรื อให้ ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
หรื อบุคคลอื่นใดที่ทําธุรกิจกับบริ ษัท เป็ นต้ น
(2) กําหนดหลักการสําหรับการให้ หรื อรับของขวัญ หรื อการบันเทิงไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของจรรยาบรรณการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ทางธุรกิจของบริ ษัท โดยพนักงานต้ องไม่เสนอ เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การ
เลี ้ยงอาหาร และความบันเทิงต่างๆ หรื อประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้ เกิดข้ อสงสัยในพฤติกรรมการให้
สินบน และการทุจริ ต หากเป็ นการรับของขวัญ ควรเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล และไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อ
เทียบเท่าเงินสด โดยจะต้ องตระหนักอยูเ่ สมือนว่าการกระทําหรื อไม่กระทําใดๆ ต้ องอยูภ่ ายใต้ ความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
(3) กําหนดระเบียบจัดซื ้อจัดจ้ าง วัตถุประสงค์ในการทํารายการ การเบิกจ่ายเงิน หรื อสัญญาใดๆ โดย
ในแต่ละขันตอนจะต้
้
องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน และมีการกําหนดอํานาจอนุมตั ใิ นแต่ละระดับ
อย่างเหมาะสม
(4) มีการสื่อสารนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ได้ แก่
การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบและนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
(5) กําหนดช่องทางการแจ้ งเบาะแส โดยส่งเสริ มให้ มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้ พนักงาน
และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องสามารถแจ้ งเบาะแสอันควรสงสัย ทังนี
้ ้จะต้ องมีการปกป้องผู้แจ้ งเบาะแส โดยมีการ
ปกป้องตัวตนของผู้แจ้ งเบาะแสอย่างเข้ มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหรื อถูกโยกย้ ายที่ไม่เป็ นธรรม
รวมถึงมีการแต่งตังบุ
้ คคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้ งเข้ ามา
(6) มีการพัฒนามาตรการต่อต้ านการทุจริ ตให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ องรวมถึงหลักปฏิบตั ดิ ้ าน
ศีลธรรม โดยจัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องหรื อสุม่ เสี่ยงต่อการทุจริต และมีการ
จัดทํามาตรการเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม โดยมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม่าเสมอ
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แนวปฏิบัตใิ นการป้องกันและต่ อต้ านการทุจริ ต
การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตให้ ใช้ แนวปฏิบตั ติ ามที่กําหนดไว้ ในคูม่ ือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของบริ ษัทนโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ รวมทัง้ ระเบียบและคูม่ ือการ
ปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษัทกําหนดขึ ้นต่อไป เพื่อความชัดเจนในการ
ดําเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริ ต บริ ษัทจึงกําหนดนโยบายในเรื่ องต่อไปนี ้

1. บททั่วไป
1.1 ปฏิบตั ิตามนโยบายที่สอดคล้ องกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตอย่างเคร่งครัด รวมทัง้
กฎระเบียบและข้ อบังคับในทุกรูปแบบ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
1.2 ไม่กระทําการใดๆ ที่เจตนาว่าเป็ นการทุจริ ตแก่ผ้ ทู ี่มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทในเรื่ อง
ที่ตนมีหน้ าที่รับผิดชอบทังทางตรงและทางอ้
้
อม เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
1.3 ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้ าข่ายการทุจริ ตที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทโดยถือ
เป็ นหน้ าที่ที่ต้องแจ้ งไปยังเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลหรื อช่องทางร้ องเรี ยนอื่นของบริ ษัท
ตามความเหมาะสม โดยให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ
1.4 บริ ษัทจะสนับสนุนและส่งเสริ มให้ บคุ ลากรทุกระดับเห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการ
ต่อต้ านการทุจริ ต รวมทังจั
้ ดให้ มีการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริ ตในทุกรู ปแบบและทุกประเทศที่
บริ ษัทได้ เข้ าไปลงทุน
1.5 ผู้ที่กระทําการทุจริ ตจะถูกสอบสวนโดยไม่คํานึงว่าจะดํารงตําแหน่งใดๆ เพราะถือเป็ นการ
กระทําความผิดตามข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางานว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคลซึง่ บังคับใช้ กบั พนักงาน
ทุกระดับชัน้ โดยจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ที่กําหนดไว้ รวมถึงอาจได้ รับโทษตามกฎหมาย
หากการกระทํานันผิ
้ ดกฎหมายด้ วย
1.6 บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานหรื อบุคคลอื่นใดที่แจ้ งเบาะแสหรื อหลักฐาน
เรื่ องการทุจริ ตที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทรวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทําทุจริ ต ตามมาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานการทุจริ ตตามที่กําหนดไว้ ในนโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยน
และการให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน
1.7 บริ ษัทจะสอบทานแนวปฏิบตั แิ ละมาตรการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสภาพการดําเนินของธุรกิจ
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2. การช่ วยเหลือทางการเมือง
บริ ษัทเป็ นองค์กรที่เป็ นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมือง กลุม่ การเมือง หรื อนักการเมืองคนใด
และยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย โดยมีนโยบายไม่ให้ การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์
อื่นใด หรื อเข้ าไปมีสว่ นร่วม แก่พรรคการเมือง นักการเมืองใด หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องทางการเมืองไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อเอื ้อประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษัท ทังนี
้ ้บริ ษัทตระหนักว่าพนักงานมีสิทธิและ
หน้ าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้ าไปมีสว่ นร่ วมหรื อ สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้ อย่าง
อิสระ ภายใต้ บทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
3. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้ เงินสนับสนุน
บริ ษทั พึงใช้ ความระมัดระวังในการบริ จาคเพื่อการกุศลและการให้ เงินสนับสนุน เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ จา่ ยเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตนซึง่ อาจทําให้ เกิดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริ ต
ได้ ซึง่ การบริ จาคเพื่อการกุศลและการให้ เงินสนับสนุนของบริ ษัททุกครัง้ จะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขดั
ต่อกฎหมายและศีลธรรม รวมถึงจะต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้มีอํานาจของบริ ษัทตลอดจนสามารถสอบ
ทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ โดยการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้ เงินสนับสนุนนันต้
้ องอยู่
ภายใต้ เงื่อนไข กล่าวคือ แสดงถึงที่มาและจุดประสงค์ในการดําเนินโครงการอย่างชัดเจน เช่น บันทึกคําขอ
ของผู้ร้องขอ ชื่อเจ้ าของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลสําเร็ จ และประโยชน์ที่ได้ รับจากโครงการ พร้ อมเอกสาร
ประกอบอื่นๆ รวมไปถึงโครงการต้ องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการกระทําใดๆ ที่มีผลประโยชน์อื่นอันส่อไป
ในทางทุจริ ต
4. การรั บหรื อการให้ ของขวัญ ค่ าบริการต้ อนรั บ และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
4.1 บริ ษัทกําหนดให้ การให้ มอบหรื อรับของขวัญ และ/หรื อ ค่าบริ การต้ อนรับ และ/หรื อ
ค่าใช้ จา่ ยอื่น แก่/จาก บุคคลใดๆ ต้ องเป็ นไปตามประเภทและมูลค่า มีความเหมาะสมตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบตั ิ
4.2 ห้ ามมิให้ พนักงานทุกระดับเรี ยกร้ องหรื อรับของขวัญ ค่ารับรองค่าบริ การต่างๆ โดยมิชอบเพื่อ
การจูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ รวมทังประโยชน์
้
อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้ า
ลูกค้ าช่วง ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายของบริ ษทั ไม่วา่ ในกรณีใด
4.3 หากบริ ษัทอยูร่ ะหว่างจัดให้ มีการประกวดราคา พนักงานจะต้ องไม่รับของขวัญ ค่ารับรอง
ค่าบริ การต่างๆ หรื อประโยชน์อื่นใดจากบริ ษัทที่เข้ าร่วมการประกวดราคาแต่อย่างใด
4.4 ละเว้ นการรับของขวัญ ค่าบริ การต้ อนรับและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่มีมลู ค่าเกินกว่า 500 บาท หาก
มีความจําเป็ นต้ องรับหรื อได้ มาซึง่ ของขวัญหรื อประโยชน์อื่นใด ให้ ผ้ รู ับต้ องดําเนินการส่งคืนแก่ผ้ ใู ห้ โดย
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ทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ มอบแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการจัดเก็บและจัดการ
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด

การสื่อสารและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่ อต้ านการทุจริต
บริ ษัทได้ มีการสื่อสารและเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร
พนักงาน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องทางธุรกิจของบริ ษัทได้ รับทราบตามความเหมาะสม เช่น การประชุม
การอบรมพนักงาน การแจ้ งผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์ Website Intranet, Website ของบริ ษัท รายงาน
ประจําปี หรื อช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริษัทเป็ นองค์กรที่ปราศจากการทุจริ ต รวมไปถึงมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีการดําเนินงานที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
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