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สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

บรษิทั มหาชยัฟู้ดส ์จ ากดั มเีจตนารมณ์ทีจ่ะส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มฯ เป็นองคก์ร

ที่มปีระสทิธภิาพทัง้ในการด าเนินธุรกจิ มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ีมกีารบรหิารจดัการที่เป็นเลิศ และ

ด าเนินธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบอย่างมจีรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมัน่

สรา้งประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถอืหุ้น และค านึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และ

เจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืร่วมกนั 

เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีการก าหนดความรบัผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก าหนดในการ
ด าเนินการทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่กบัทุกกจิกรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ และเพื่อให้
การตดัสนิใจและการด าเนินการทางธุรกจิที่อาจมคีวามเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดร้บัการพจิารณา
และปฏิบัติอย่างเหมาะสม  บรษิัทฯ จึงได้จดัท า “คู่มอืแนวทางปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจรติ
คอร์รปัชัน่” เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ ทุกระดบัยึดถือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินธุรกจิและพฒันาสูอ่งคก์รแห่งความยัง่ยนืต่อไป 
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นโยบายการด าเนินงาน 
บรษิทั มหาชยัฟู้ดส ์จ ากดั ด าเนินนโยบายธุรกจิโดยมีเป้าหมายในการส่งออกผลติภณัฑ์ไปทัว่

โลก จงึมนีโยบายมุ่งเน้นการท าธุรกจิในกลุ่มอาหารแปรรูปจากทะเลและอาหารฮาลาลเท่านัน้ เนื่องจาก
เป็นกลุ่มผลติภณัฑท์ีไ่ม่มขีอ้จ ากดัในการสง่ออก สามารถจ าหน่ายไปไดท้ัว่โลกโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่ม
ผูบ้รโิภคอาหารฮาลาลซึ่งเป็นกลุ่มผู้บรโิภคที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบนั นอกจากนี้กลุ่มอาหารแปรรูป
จากทะเลยงัเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคในปัจจุบนัทีใ่หค้วามส าคญักบัการบรโิภคเพือ่สุขภาพมากยิง่ขึน้ 
 
วิสยัทศัน์ 

เป็นผูน้ าคุณค่าอาหารจากทะเลที่มคีุณภาพ สด อร่อย และปลอดภยัมาสู่ผูบ้รโิภค (“From Sea 
to Table”) ในราคาที่คุ้มค่า และสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จ ักและยอมรับทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทฯ ไม่ยอมรบัการทุจรติคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม และได้ก าหนด
ขัน้ตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ให้เป็นไปตามนโยบายนี้  โดยให้มีการสื่อสารให้
ครอบคลุมถงึทุกหน่วยงานและทุกธุรกจิในบรษิทัฯ รวมทัง้บุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งทางธุรกจิ เช่น คู่ค้า 
ลูกค้า บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ านาจควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ บุคคลที่เป็น
ตวักลางหรอืตวัแทนของบรษิัท เป็นต้น และบรษิัทฯ จะสอบทานการปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ทบทวนแนวทางปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์หรอื
ความเสีย่งของธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปหรอืขอ้ก าหนดตามกฎหมายอย่างสม ่าเสมอ 

 
ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

การคอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ
ให ้สญัญาว่าจะให ้มอบให ้ใหค้ ามัน่ เรยีกรอ้ง หรอืรบั ซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ บรกิารหรอืประโยชน์อื่นใด ทีไ่ม่
เหมาะสมกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรอืผูม้หีน้าทีไ่ม่ว่าจะโดยทางตรง
หรอืทางออ้ม เพื่อให้บุคคลดงักล่าวกระท าหรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกจิ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กบัตนเอง ครอบครวั และพวก
พอ้ง เวน้แต่เป็นกรณีทีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ หรอืธรรม
เนียมปฏบิตัทิางการคา้ใหก้ระท าได ้

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถงึ การช่วยเหลอืดา้นการเงนิหรอืช่วยเหลอืในรูปแบบอื่น
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมอืง การช่วยเหลือด้านการเงนิ เช่น การให้กู้เงนิ การบรจิาคเงนิ การ
ช่วยเหลอืในรูปแบบอื่น เช่น การใหส้ิง่ของหรอืบรกิาร การโฆษณาสง่เสรมิสนับสนุนพรรคการเมอืง การ
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คู่มอืแนวทางปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ หน้า 2 
 

 

ซื้อบัตรเข้าชมงานที่จดัเพื่อระดมทุนหรอืบรจิาคให้พรรคการเมือง การให้พนักงานลาหยุด หรอืเป็น
ตวัแทนบรษิทัเพือ่ร่วมด าเนินการเกีย่วกบัการรณรงคท์างการเมอืง  

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน หรือธรรมเนียมปฏิบติัทางการค้าหมายถงึ เทศกาลหรอื
วนัส าคญัของแต่ละท้องถิน่ซึ่งอาจมกีารให้ของขวญั และใหห้มายความรวมถงึโอกาสในการแสดงความ
ยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรบั การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตาม
มารยาททีถ่อืปฏบิตักินัในสงัคม  
 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลใหม้รีะบบที่

สนบัสนุนการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกัและให้
ความส าคญักบัการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่และปลูกฝังใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการสอบทานระบบ
รายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบการก ากบัดแูลกจิการ ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายใน และระบบการบรหิารความเสีย่งเพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่มี
ความเพยีงพอ เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง มหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการประเมนิความเสี่ยงด้านการ
ทุจรติคอร์รปัชัน่ในกจิกรรมต่าง ๆ ของธุรกจิ และก ากบัดูแลเพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัหรือลด
ความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ตดิตามประเมนิผล 

4. ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและคณะผู้บรหิาร มหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการก าหนดให้มรีะบบ
และให้การส่งเสรมิสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและ
ผูเ้กีย่วขอ้งน าไปปฏบิตั ิรวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้ง
กบัการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

5. งานตรวจสอบภายในมหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปตาม
นโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิกฎหมาย และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ามรีะบบ
ควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล 

6. พนักงานทุกระดบัมหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางปฏบิตักิาร
ต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
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แนวทางปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
1. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานของบรษิทัฯ (รวมถงึบรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม บรษิทัอื่นที่บรษิทัฯ มี

อ านาจควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวกลางหรอืตัวแทนของบรษิัท) 
ด าเนินการหรอืยอมรบัหรอืใหก้ารสนบัสนุนการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม  

2. ใหม้กีารประเมนิความเสีย่งและก าหนดแนวทางการควบคุมความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมและ
พฒันามาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ใหบ้รรลุตามนโยบายทีก่ าหนด ดงันี้ 
2.1 ใหทุ้กหน่วยงานประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในกจิกรรมต่าง ๆ ของธุรกจิโดยระบุ

งานทีม่คีวามเสีย่งสูงผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ และการก ากบัดแูลเพือ่ก าหนดมาตรการป้องกนัหรอื
ลดความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การตดิตามประเมนิผลโดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนิน
ธุรกจิ ซึ่งกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานทุกระดบัต้องมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิและสนับสนุนให้มี
การปฏบิตั ิควบคุมตดิตาม และรายงานผล  

2.2 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบน าเสนอข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยง ใน
กิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ และด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่โดยระบุงานที่มีความเสี่ยงสูงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยจดัท าเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภบิาลเป็นประจ าทุกปี  

3. บรษิัทฯ ก าหนดแนวทางด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต
คอร์รปัชัน่ โดยกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบัต้องยดึถือปฏิบตัดิ้วยความระมดัระวงัใน
เรื่องดงัต่อไป 
3.1 การช่วยเหลือทางการเมือง 

1) บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการเป็นกลางทางการเมอืง ไม่เขา้ไปมสี่วนร่วมหรอืฝักใฝ่พรรค
การเมอืง หรอืผูม้อี านาจทางการเมอืงใด 

2) การช่วยเหลอืทางการเมอืงต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มเีจตนาเพื่อ
โน้มน้าวใหเ้กดิการด าเนินการทีไ่ม่เหมาะสมหรอืมเีจตนาเพือ่การทุจรติคอรร์ปัชัน่  

3) การขออนุมตัิให้จดัท าเอกสารระบุชื่อผู้รบั วตัถุประสงค์ของการให้ รายละเอยีดกิจกรรม
และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ (แบบฟอรม์เอกสารแนบ1) และแนบเอกสารส าคญัทีใ่ชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจ น าเสนอผูม้อี านาจอนุมตัติามอ านาจด าเนินการของบรษิทัฯ 

4) บรษิทัฯ เคารพในสทิธสิ่วนบุคคลในการมสีว่นร่วมหรอืสนับสนุนกจิกรรมทางการเมอืงต่าง 
ๆ ของพนักงานเป็นการส่วนตวั โดยต้องกระท านอกเวลางาน ไม่แอบอา้งชื่อเสยีงและไม่
ใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ ในการกระท าดงักล่าว 

5) ห้ามผู้บังคบับัญชาพนักงานในทุกระดบัชัน้ สัง่การ หรอืโน้มน้าว ด้วยวิธีใด  ๆ ที่ท าให้
พนักงานและผู้ใต้บงัคบับญัชาเขา้ร่วมในกจิกรรมทางการเมอืงทุกประเภท และหลกีเลี่ยง
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การแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัการเมอืงในสถานทีท่ างานหรอืในเวลางานอนัอาจท าใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทางความคดิ 

3.2 การบริจาคเพื่อการกศุล 
1) ควรใชค้วามระมดัระวงัในการบรจิาคเงนิ/สิง่ของ เนื่องจากเป็นกจิกรรมทีไ่ม่มผีลตอบแทน

ที่มตีวัตนซึ่งอาจถูกพิจารณาว่าเป็นการทุจรติคอร์รปัชัน่ทางอ้อมหรอืมจุีดประสงค์แอบ
แฝงเพือ่ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิทีไ่ม่เหมาะสม 

2) บรษิทัฯ ใหบ้รจิาคเงนิ/สิง่ของ เพือ่วตัถุประสงคใ์นการพฒันาสงัคมเศรษฐกจิ วฒันธรรม 
และกจิกรรมการศกึษา โดยการบรจิาคตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
และไม่ไดม้จุีดประสงคแ์อบแฝงเพือ่ใหเ้กดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

3) การเบกิจ่ายเงนิ/สิง่ของบรจิาค ใหจ้ดัท าเอกสาร ระบุวตัถุประสงคข์องกจิกรรม ประโยชน์
หรือผลที่คาดว่าจะได้รับทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ชื่อผู้ร ับเงิน จ านวนเงิน 
(แบบฟอรม์เอกสารแนบ1) และแนบเอกสารส าคญัทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจ น าเสนอผู้
มอี านาจอนุมตัติามอ านาจด าเนินการ 

4) ผูข้อเบกิต้องตดิตามหลกัฐานการรบัเงนิ/สิง่ของบรจิาค เพื่อใหม้ัน่ใจว่าถูกส่งมอบใหผู้ร้บั
ครบถ้วนและให้น าส่งหลกัฐาน เช่น ใบเสรจ็รบัเงนิ จดหมายขอบคุณ ภาพถ่ายกจิกรรม 
เป็นตน้ ใหฝ่้ายบญัชกีารเงนิการตรวจสอบอย่างครบถว้น 

3.3 การสนับสนุนเงิน/ส่ิงของอ่ืนใด 
1) การสนับสนุนเงนิ/สิง่ของอื่นใด มวีตัถุประสงค์เพื่อประชาสมัพนัธ์ธุรกจิ ตราสนิค้า หรอื

ชื่อเสยีงบรษิทัฯ ซึง่ตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบั นโยบาย และวตัถุประสงค์ตามแผนงานของ
บรษิทัฯ มกีารก าหนดระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สุดทีแ่น่ชดั ตอ้งเป็นไปตามขัน้ตอนปฏบิตัทิี่
ก าหนดถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือมี
จุดประสงคแ์อบแฝงทีจ่ะน าไปเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน  

2) การขอเบิกเงิน/สิ่งของสนับสนุน ให้จัดท าเอกสาร ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
ประโยชน์หรอืผลที่คาดว่าจะไดร้บัทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ชื่อผูร้บัเงนิ จ านวน
เงิน (แบบฟอร์มเอกสารแนบ1) และแนบเอกสารส าคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ 
น าเสนอผูม้อี านาจอนุมตัติามอ านาจด าเนินการ 

3) ผูข้อเบกิตอ้งตดิตามหลกัฐานการรบัเงนิ/สิง่ของสนบัสนุนเพื่อใหม้ัน่ใจว่าถูกสง่มอบใหผู้ร้บั
ครบถ้วนและถูกน าไปใช้ตามวตัถุประสงค์ รวมถึงให้น าส่งหลกัฐาน เช่น ใบเสรจ็รบัเงนิ 
จดหมายขอบคุณ ภาพถ่ายกจิกรรม เป็นตน้ ใหฝ่้ายบญัชกีารเงนิตรวจสอบอย่างครบถว้น 

4) การขอรบัเงนิ/สิง่ของสนับสนุนจากผู้เกี่ยวขอ้งทางธุรกจิหรอืหน่วยงานรฐั ให้ด าเนินการ
ดงันี้ 
1. ให้หน่วยงานต้นสงักดัจดัท าเอกสารน าเสนอผู้มอี านาจอนุมตัิตามอ านาจต าเนินการ 

ระบุวตัถุประสงค์การน าไปใช ้หลกัเกณฑ์การพจิารณาผูใ้หก้ารสนับสนุน (หากคู่ค้า/
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ผูเ้กี่ยวขอ้งทางธุรกจิรายใดเขา้เงื่อนไขหลกัเกณฑ์ดงักล่าวกต็้องขอทุกรายเพื่อความ
เสมอภาคเท่าเทยีมกนั) มูลค่าเงนิ/สิง่ของ วธิกีารน าส่งเงนิ/สิง่ของ และสิง่ตอบแทนที่
ผูใ้หก้ารสนบัสนุนจะไดร้บั(ถา้ม)ี  

2. ใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการจดัท าจดหมายขอสนบัสนุน ระบุขอ้ความไดแ้ก่ 
o วตัถุประสงคก์ารน าไปใช ้
o วธิกีารน าส่งเงนิ/สิง่ของ (เช่น โอนเงนิเขา้บญัชบีรษิทั เชค็ระบุชื่อบรษิทั หากเป็น

สิง่ของใหน้ าไปมอบทีฝ่่ายทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ เป็นตน้) 
o ขอ้ความทีแ่สดงถงึการใหข้ึน้อยู่กบัความสมคัรใจ บรษิทัไม่ไดบ้งัคบั 
o สิง่ตอบแทนทีผู่ใ้หก้ารสนับสนุนจะไดร้บั (เช่น มกีารตดิป้ายบรษิทั ตราสนิคา้เพื่อ

การประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้)  
3. หลงัจากน าเงนิ/สิง่ของสนับสนุนไปใช้แล้ว ให้ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์และธุรการจดัท า

จดหมายแสดงความขอบคุณ ระบุขอ้ความไดแ้ก่ 
o จ านวนเงนิและ/หรอืสิง่ของทีไ่ดร้บั 
o ความส าเร็จของการน าเงิน/สิ่งของไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และแนบภาพถ่าย

กจิกรรม (ถา้ม)ี 
3.4 ของขวญั หรือค่าเล้ียงรบัรอง 

1) การให้ของขวญัหรอืการจ่ายค่าเลี้ยงรบัรองอาจถูกพจิารณาว่าเป็นการให้ติดสนิบนและ
สร้างความสนิทสนมอันน าไปสู่การเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าในอนาคต นอกจากนี้การให้
ของขวญัหรือการจ่ายค่าเลี้ยงรบัรองที่ไม่เหมาะสมแก่ลูกค้าอาจเป็นการปฏิบัติที่ผิด
นโยบายของลูกค้า และเป็นเหตุให้บรษิัทฯ ต้องเสยีลูกค้าได้จึงต้องความระมดัระวงัใน
เรื่องดังกล่าว และให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือ
ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด 

2) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯไม่ควรขอหรือเรียกร้องของขวัญหรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรอืผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯหากเป็นสิง่ของที่คู่ค้า
หรอืผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯน ามาใหต้ามธรรมเนียมประเพณีหรอืจารตีทาง
การค้าซึ่งของขวญัหรอืทรพัย์สนินัน้ต้องมมีูลค่าไม่เกนิ 3,000 บาทต่อครัง้ต่อหน่วยงาน 
และไม่ใช่เงนิสด ในกรณีทีเ่ป็นรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้องสัง่จ่ายโดยระบุชื่อบรษิทัฯเป็น
ผู้ร ับเท่านั ้น  โดยให้หน่วยงานแจ้งแก่คู่ค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปมอบให้
ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงและให้ผู้บงัคบับญัชาส่งมอบสิง่ของนัน้แก่ส านักทรพัยากรมนุษย์
และธุรการพร้อมแนบแบบรายงานการรบัของขวญั (แบบฟอร์มเอกสารแนบ2) เพื่อ
น าไปด าเนินการตามความเหมาะสมในกรณีทีส่ ิง่ของทีไ่ดร้บัเป็นอาหาร / เครื่องดื่ม / ขนม 
/ ผลไม้ที่เป็นอาหารสดพร้อมรบัประทานหน่วยงานไม่ต้องน าส่งส านักทรพัยากรมนุษย์
และธุรการ 
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3) กรณีทีม่กีารมอบของทีร่ะลกึในเหตุการณ์ที่ส าคญัต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัฯ บรษิทัฯ สามารถ
มอบหมายหรอือนุญาตใหพ้นกังานทุกระดบัรบัมอบแทนบรษิทัฯ ได้ 

4) พนักงานทุกระดบัของบรษิทัฯ ไม่ควรมอบของขวญัแก่ผู้บงัคบับญัชา แม้ว่าจะได้รบัค า
ยนิยอมจากผูบ้งัคบับญัชากต็าม เวน้แต่กรณีปกตปิระเพณีนิยมทีม่กีารใหข้องขวญัแก่กนั 
และมลูค่าสิง่ของตอ้งไม่เกนิ 3,000 บาทต่อครัง้ 

5) พนักงานทุกระดบัของบรษิทัฯ ไม่ควรให้หรอืรบัหรอืสญัญาว่าจะให้หรอืจะรบัประโยชน์
หรอืสิง่มคี่าใดๆ เพื่อจูงใจให้ปฏบิตั ิหรอืละเว้นการปฏิบตัิ รวมทัง้การกระท าใดๆ ที่เข้า
ข่ายดงักล่าว เว้นแต่เป็นการให้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ หรอืจารตีทาง
การคา้ ซึง่มมีลูค่าไม่เกนิ 3,000 บาทต่อครัง้หรอืต่อหน่วยงาน 

6) การเลี้ยงรบัรองมีวตัถุประสงค์เพื่อการรกัษาสมัพนัธภาพอนัดีระหว่างบรษิัทฯ กับผู้ที่
เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ การเบิกค่าเลี้ยงรบัรองให้จดัท าเอกสารระบุชื่อผู้รบัเงนิ 
จ านวนเงิน วตัถุประสงค์ทางธุรกิจและแนบเอกสารส าคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ
น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามอ านาจด าเนินการและผู้ขอเบิกต้องน าส่งหลักฐาน
ประกอบการจ่ายใหฝ่้ายบญัชกีารเงนิตรวจสอบตามขัน้ตอนการเบกิ-จ่ายเงนิ 

3.5 ค่าสินบนและค่าอ านวยความสะดวก 
หา้มใหห้รอืรบัสนิบนและค่าอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทุกชนิด 

ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยตรงหรอืโดยผ่านบุคคลทีส่ามซึ่งรวมถงึบรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม บรษิทัอื่นที่บรษิทัฯ มอี านาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกจิ และบุคคลที่อาจถอื
ไดว้่าเป็นตวักลางหรอืตวัแทนของบรษิทัฯ นอกจากนี้การตดิต่องานกบัภาครฐัตอ้งเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ซื่อสตัย ์และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

3.6 ค่าตอบแทนอนัเน่ืองจากการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดทางการค้า 
1) ควรเป็นไปตามหลกัปฏบิตัทิางธุรกจิปกตทิัว่ไปโดยไม่มวีตัถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมและ

จะต้องไม่ใช่การตดิสนิบนเพื่อให้ไดม้าซึ่งขอ้ตกลงในการท าธุรกจิร่วมกนั  รวมทัง้ไม่เป็น
การรบัเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด เว้นแต่กรณีที่เป็นการให้และรบัระหว่างบรษิทัต่อ
บรษิทัโดยไม่ขดัต่อนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

2) ต้องมกีารจดัท าหลกัเกณฑ์ หรอืสญัญา หรอืข้อตกลงทางการค้า เป็นลายลกัษณ์อกัษร
และไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจตามอ านาจด าเนินการ  

3) การจ่ายหรือรบัเงินค่าส่งเสริมการขาย หรอืส่วนลดทางการค้า ต้องจัดท าข้อมูลหรือ
เอกสารแสดงที่มาของมูลค่าเงนิมีหลักฐานการจ่ายหรอืการรบัเงนิที่ผ่านการสอบทาน
อนุมตัจิากผูม้อี านาจ และระบุชื่อผูร้บัเงนิ ใหส้ามารถตรวจสอบได ้

3.7 การขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
1) พนักงานทุกระดบัของบรษิทัฯ ที่ต้องด าเนินการและตดัสนิใจในกจิกรรมหรอืรายการที่มี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะต้องด าเนินการโดยปราศจากการค านึงถงึผลประโยชน์
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ส่วนตัว ไม่ขัดกับผลประโยชน์หลักของบริษัทฯ มีการก าหนดราคาที่ยุติธรรมและ
เหมาะสมเปรยีบเสมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอกอย่างโปร่งใส 

2) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทัง้
ปฏบิตังิานใหแ้ก่บรษิทัฯ อย่างเต็มก าลงัความสามารถ ไม่น าเวลาในงานไปท าธุรกจิอื่นที่
ไม่เกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

3) พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือ
ความสมัพนัธก์บับุคคลภายนอกซึง่จะสง่ผลใหบ้รษิทัฯ ตอ้งเสยีผลประโยชน์หรอืก่อใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

4) กรรมการ และผูบ้รหิาร ตอ้งรายงานการมสี่วนไดเ้สยีต่อเลขานุการบรษิทัเป็นประจ าทุกปี 
หรอืให้รายงานโดยมชิกัช้าเมื่อมสี่วนได้เสยีเกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลใช้ตรวจสอบธุรกรรม
การท ารายการระหว่างกนัใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

3.8 การค้าและการลงทุน 
1) บริษัทฯ มีนโยบายการค้าและการลงทุนที่อยู่บนพื้นฐานของพันธกิจ วิสัยทัศน์ และ

ค่านิยมขององค์กร รวมทัง้ยึดมัน่บนกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดี และด าเนินธุรกิจตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

2) การลงทุนเพิม่หรอืลดการลงทุนจะตอ้งผ่านการอนุมตัจิากผูม้อี านาจตามขัน้ตอนของ
บรษิทัฯ 

3) หา้มเรยีกหรอืรบั เสนอหรอืใหผ้ลประโยชน์ทางการเงนิหรอืผลประโยชน์ในรปูแบบอื่นกบั
บุคคลหรอืหน่วยงานใด ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสญัญาทางธุรกจิสทิธปิระโยชน์ การปฏบิตัหิรอื
ละเวน้การปฏบิตัใิด ๆ ทีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืผดิจรยิธรรม 

3.9 การกู้ การให้กู้ยืม และการก่อภาระผกูพนั 
1) การกู้ การให้กู้ยืม และการก่อภาระผูกพันจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจตาม

ขัน้ตอนของบรษิทัฯ 
2) การเรยีกผลประโยชน์หรอืดอกเบี้ยระหว่างกนัต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นไปตาม

นโยบายรายการระหว่างกนั  
3) หา้มเรยีกหรอืรบั เสนอหรอืใหผ้ลประโยชน์ทางการเงนิหรอืผลประโยชน์ในรปูแบบอื่นกบั

บุคคลหรอืหน่วยงานใด ๆ เพื่อให้ไดม้าซึ่งสญัญากู้เงนิหรอืให้กู้เงนิ หรอืท าให้ได้มาหรอื
หมดไปซึง่ภาระผกูพนัทีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืผดิจรยิธรรม 

3.10 การจดัซ้ือจดัจ้าง 
1) ต้องระบุวตัถุประสงค์ของการจดัซื้อจดัจ้างอย่างชดัเจนและน าเสนอผูม้อี านาจอนุมตัติาม

ขัน้ตอนของบรษิทัฯ 
2) มกีารเปรยีบเทยีบราคาจากผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
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3) หา้มเรยีกหรอืรบัผลประโยชน์ทางการเงนิหรอืผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นจากผูข้ายหรอืผู้
ให้บรกิารเพื่อทีจ่ะรบัสนิคา้หรอืบรกิารที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขขอ้ตกลงหรอืมคีุณลกัษณะไม่
ตรงตามใบสัง่ซื้อหรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน และกรณีที่พบเหตุการณ์ดังกล่าวให้
พนกังานแจง้ผูบ้งัคบับญัชาและฝ่ายจดัซือ้ทราบทนัท ีเพือ่หาทางแกไ้ขร่วมกนั 

4. ให้มกีระบวนการจดัท ารายงานทางการเงนิทีโ่ปร่งใสและถูกต้อง รวมทัง้มรีะบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม มปีระสทิธภิาพ เพือ่ป้องกนัการปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสม  
4.1 การจดัท ารายงานทางการเงิน 

1) การบันทึกบัญชีต่าง ๆ ต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกต้อง มีหลักฐานเพียงพอที่
สามารถตรวจสอบ รายละเอียดการรบั-จ่ายเงนิ การซื้อขาย การจดัการสนิทรพัย์ และ
วตัถุประสงค์การท ารายการที่ชดัเจน และไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รบัการบันทึก หรอืไม่
สามารถอธบิายได้ และไม่มกีารปลอมแปลงการบนัทกึบญัชีหรอืเอกสารที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ
ปิดบงัรายการธุรกรรมทีแ่ทจ้รงิ 

2) ให้มีกระบวนการสอบยนัข้อมูลการบันทึกรายการบัญชีหรอืข้อมูลในระบบสารสนเทศ
มากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ใหเ้กดิการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั และป้องกนัไม่ใหเ้กดิการ
ปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสม 

3) มขีัน้ตอนในการเกบ็รกัษาเอกสารบนัทกึบญัชตี่าง ๆ ใหพ้รอ้มต่อการตรวจสอบ  
4.2 การรบัเงินจากลูกค้าหรือบุคคลอ่ืนใด 

1) ตอ้งมเีหตุอนัควรและตอ้งทราบวตัถุประสงคข์องการรบัเงนิทุกครัง้  
2) ต้องมีการออกเอกสารการรบัเงนิไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้จ่ายเงนิทุกครัง้ และมีเอกสาร

ประกอบอย่างครบถว้นเพือ่การบนัทกึบญัชตีามหลกัการบญัช ี
3) ในกรณีทีก่ารรบัเงนินัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงคข์องบรษิทัฯ 

ให้ปฏเิสธการรบัเงนิดงักล่าวและแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานทราบเพื่อหาแนวทาง
ป้องกนัและแก้ไข กรณีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเดน็ทางกฎหมายใหห้ารอืกบัฝ่ายกฎหมายหรอื
ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทัฯ เพือ่ด าเนินการตามความเหมาะสม 

4) ขอความร่วมมอืจากผู้จ่ายเงนิใหช้ าระเงนิผ่านทางระบบอเิล็กทรอนิกสข์องธนาคาร หรอื
ช าระเป็นเชค็โดยขดีคร่อมเฉพาะ “A/C PAYEE” และขดีฆ่า “หรอืผู้ถอื” ในกรณีรบัช าระ
เป็นเงนิสดต้องน าฝากเข้าบัญชีธนาคารของบรษิัทฯ อย่างครบถ้วนภายในวนัท าการ
ถดัไป 

5) หา้มน าเงนิทีผู่้จ่ายช าระให้แก่บรษิทัฯ ฝากเขา้บญัชสี่วนตวัของพนักงานหรอืผู้ใดทีไ่ม่ใช่
บญัชธีนาคารของบรษิทัฯ 

6) ไม่ขอ หรอืเรยีกรบั เงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดกับผู้จ่ายเงนิ เพื่อชะลอการรบัเงนิของ
บรษิทัฯ หรอืท าให้บรษิทัฯ เกดิความเสยีหายจากการไม่ได้รบัเงนิหรอืได้รบัไม่ครบถ้วน
หรอืไดร้บัเงนิล่าชา้ 
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4.3 การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ีหรือบุคคลอ่ืนใด 

1) ตอ้งมเีหตุอนัควรและตอ้งทราบวตัถุประสงคข์องการจ่ายเงนิทุกครัง้ 
2) ต้องผ่านการอนุมตัิจากผู้มอี านาจตามขัน้ตอนของบรษิัทฯ และต้องได้รบัหลกัฐานการ

จ่ายเงนิทีถู่กตอ้ง ครบถว้นจากผูร้บัเงนิ  เพือ่ใชบ้นัทกึบญัช ี
3) กรณีพบรายการจ่ายเงนิที่ไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมาะสม ให้แจ้งผู้บงัคบับญัชาตามสายงาน

ทราบเพือ่หาแนวทางป้องกนัและแกไ้ข 
4) ปฏบิตัิต่อเจ้าหนี้หรอืผู้รบัเงนิอย่างเท่าเทยีมกนัและไม่เลอืกปฏบิตั ิโดยการจ่ายเงนิต้อง

เป็นไปตามเงือ่นไขธุรกจิทีเ่หมาะสมหรอืทีไ่ดต้กลงกนัไว้ 
5) ไม่ขอ หรอืเรยีกรบัเงนิ หรอืผลประโยชน์อื่นใดกบัเจ้าหนี้หรอืผู้รบัเงนิ ในอนัที่จะท าให้

บรษิทัฯ เกดิความเสยีหายจากการช าระเงนิเกนิจ านวนหรอืช าระเรว็กว่าเงือ่นไขทีก่ าหนด 
4.4 การบนัทึกและเกบ็รกัษาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร ์

1) ก าหนดความรบัผดิชอบของผูใ้ชง้านและผูด้แูลขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอรท์ัง้หมด 
2) มมีาตรการในการป้องกนัและการส ารองข้อมูลที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อรกัษาข้อมูลใน

ระบบคอมพวิเตอรใ์หม้คีวามพรอ้มใชต้ลอดเวลา 
3) จดัใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัส าหรบัขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอร ์ เพือ่ป้องกนัการ

เขา้ถงึขอ้มลูโดยผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้ง และสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัหาผูใ้ชง้านได้ 
5. นโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ครอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหา

คดัเลอืก การปฐมนิเทศ การอบรมการประเมนิผลงานการใหผ้ลตอบแทน และการก าหนดบทลงโทษ 
5.1 หา้มไม่ใหข้อ หรอืเรยีกรบัผลประโยชน์หรอืผลตอบแทนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ จากผูส้มคัรงาน

หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมคัรงาน 
5.2 มกีารทดสอบข้อสอบจิตวทิยา และ/หรอืตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เพื่อให้แน่ใจในเบื้องต้นว่า

บุคคลทีบ่รษิทัจะพจิารณารบัเป็นพนกังานนัน้มคีวามประพฤตแิละมทีศันคตทิีด่ี 
5.3 บรษิทัฯ จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชัน่

แม้ว่าการกระท านัน้จะท าให้บรษิทัสูญเสยีโอกาสทางธุรกจิ รวมทัง้จะมกีารพจิารณาใหร้างวลั
แก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่รกัษาผลประโยชน์ขององค์กรในการแจ้งหรือร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือ
ประพฤตมิชิอบ หรอืการทุจรติคอรร์ปัชัน่  

5.4 ผู้บรหิารและพนักงานทุกระดบัที่ท าการทุจรติคอร์รปัชัน่ถือว่ากระท าผดิระเบียบปฏิบตัิของ
บรษิัทฯ ต้องได้รบัการพจิารณาโทษทางวนิัยและอาจต้องรบัโทษตามกฎหมายในกรณีที่การ
กระท าดงักล่าวผดิกฎหมาย  

5.5 พนักงานของบริษัทฯ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ซึ่งเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ โดยตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามสายงาน หรอืช่องทางแจง้
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เบาะแส และให้ความร่วมมอืในการให้ขอ้มูลหรอืข้อเทจ็จรงิต่าง ๆ กรณีมขีอ้สงสยัให้ปรกึษา
ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูท้ีร่บัผดิชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้

5.6 บรษิทัฯ ให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานทีแ่จง้เรื่องการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
บริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ ให้ข้อมูลหรือ
ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ อย่างเหมาะสม  

5.7 สนบัสนุนและสง่เสรมิการใหค้วามรูเ้รื่องการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานอย่างทัว่ถงึ เพื่อส่งเสรมิความซื่อสตัย ์สุจรติ และรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามหน้าที่
ความรบัผดิชอบ โดยสื่อให้เห็นความมุ่งมัน่ของบรษิัทฯว่า การทุจรติคอร์รปัชัน่เป็นสิง่ที่ผิด
ยอมรบัไม่ได ้และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

5.8 การประเมนิผลงาน ตอ้งมคีวามเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรมตามขัน้ตอนของบรษิทัฯ 
6. สื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 

บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม บรษิัทอื่นที่บรษิทัมอี านาจควบคุม บุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งทางธุรกจิในทุก
ดา้น บุคคลผูท้ าหน้าทีแ่ทนบรษิทัฯ ทีป่รกึษา ลูกคา้ คู่คา้ เพือ่การน าไปปฏบิตั ิและการเปิดเผยขอ้มูล
ต่อสาธารณชน ดงันี้ 
6.1 การส่ือสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ 

1) ประชาสมัพนัธบ์นอนิทราเน็ต หรอืบนบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ 
2) การปฐมนิเทศแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใหม่ 
3) ระบุข้อความที่แสดงถึงการยอมรบัที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ 

นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัทฯ ไว้ในสญัญา
ว่าจา้งแรงงาน เพื่อใหผู้บ้รหิารหรอืพนักงานใหม่ลงนามรบัทราบและยดึถอืปฏบิตัติามอย่าง
เคร่งครดั  

4) จดัให้มกีารอบรมให้ความรู้เรื่องการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่แก่ผู้บรหิารและพนักงานของ
บรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ 

5) สื่อสารผ่านช่องทางการประชุมประจ าเดอืนของฝ่ายบรหิาร เพื่อทราบผลการปฏบิตั ิความ
คบืหน้า หรอืปัญหาในการด าเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมถึง
หารอืถงึแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมร่วมกนั 

6.2 การแจ้งให้บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคมุทราบ 
1) น าส่งนโยบายและคู่มอืแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ให้บรษิัท

ย่อย บรษิัทร่วม และบรษิัทอื่นที่บริษัทมีอ านาจในการควบคุม น าไปประชาสัมพันธ์ให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทราบ เพือ่น าไปปฏบิตัใิหเ้ป็นทศิทางเดยีวกนั 

2) จดัใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัอื่นทีบ่รษิทัฯมี
อ านาจในการควบคุมเขา้รบัการอบรมใหค้วามรูเ้รื่องการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ร่วมกบั 
บรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ 
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6.3 การแจ้งให้ลูกค้าคู่ค้า และบุคคลผู้ท าหน้าท่ีแทนบริษทัฯ ทราบ 

1) จดัท าจดหมายน าสง่นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ให ้ลูกคา้ คู่คา้ ทราบ 
2) จดัท าข้อมูลเกี่ยวกบันโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ให้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขใน

สญัญาระหว่างบรษิทัฯ กบัลูกคา้หรอืคู่คา้ หรอืบุคคลผูท้ าหน้าทีแ่ทนบรษิทัฯ ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ  

6.4 การแจ้งให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยทัว่ไปทราบ 
1) การประชาสมัพนัธบ์นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  
2) การเปิดเผยขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี หรอืรายงานประจ าปี  

7. ให้มชี่องทางที่ปลอดภยัและสามารถเขา้ถงึได้ เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ขอค าแนะน าเกี่ยวกบั
การปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืรอ้งเรยีนโดย
มัน่ใจไดว้่าผู้แจง้จะไดร้บัการคุม้ครองอย่างเหมาะสม และจดัใหม้บีุคคลเพื่อตรวจสอบตดิตามทุกเรื่อง
ทีไ่ดร้บัแจง้ ดงันี้ 

 
การขอค าแนะน า ผูใ้ดมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการค าแนะน าเกีย่วกบัการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ สามารถปฏบิตัไิด ้ดงันี้ 

1) ขอค าปรกึษากบัฝ่ายทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ โดย 
o โทรศพัท ์02-339-3960 ต่อ 6521 
o สง่จดหมายอเิลก็ทรอนิกสท์ี ่anticorruption@mfood.co.th 
o สง่จดหมายทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่  
   บรษิทั มหาชยัฟู้ดส ์จ ากดั  
   เลขที ่71/11 หมู่ 6 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร  
   จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
o สง่จดหมายใสใ่นกล่องรบัความคดิเหน็ 

2) ผู้ขอค าแนะน าสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตามการระบุชื่อผู้ขอ
ค าแนะน า จะท าให้สามารถสื่อสารข้อแนะน าตอบกลบัถึงผู้ขอค าแนะน าได้โดยตรง และ
รวดเรว็  
 

การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
หากผูใ้ดมเีบาะแสเกี่ยวกบัการกระท าผดิกฎหมาย จรรยาบรรณ หรอืพฤตกิรรมทีอ่าจสอ่ถงึการทุจรติ
หรอืประพฤตมิชิอบ หรอืไดร้บัความไม่เป็นธรรมจากการปฏบิตังิานของพนักงาน หรอืพบเหน็ระบบ
การควบคุมภายในทีบ่กพร่องของบรษิทัฯ สามารถแจง้เบาะแสมายงับรษิทัได ้ดงันี้ 

o สง่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์    auditcommittee@mfood.co.th 

mailto:anticorruption@mfood.co.th
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o สง่จดหมายไปรษณียถ์งึ  ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล      
     บรษิทั มหาชยัฟู้ดส ์จ ากดั  

     เลขที ่71/11 หมู่ 6 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง 
     สมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

o สง่จดหมายใสใ่นกล่องรบัความคดิเหน็ 
 
การพิจารณาข้อร้องเรียนหรือเบาะแส 

1) ข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รบัแจ้งจะถือเป็นความลับ  และจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้
รอ้งเรยีนต่อสาธารณชนหากไม่ไดร้บัความยนิยอม รวมทัง้ผู้รอ้งเรยีนหรอืผูใ้หค้วามร่วมมอื
ในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งจะได้รบัความ
คุม้ครองสทิธโิดยค านึงถงึความปลอดภยัเป็นหลกั 

2) จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจรงิและตอบกลับผู้ร้องเรยีนภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความเพยีงพอของขอ้มลูและความซบัซอ้นของแต่ละเรื่อง ดงันี้ 
1. พนักงานที่พบเห็นการกระท าหรอืพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจรติหรอืประพฤติมชิอบ 
หรอืผดิกฎหมาย จรรยาบรรณ หรอืได้รบัความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบตังิาน หรอืพบ
เห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบรษิัทฯ ให้ร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสมายงั
ช่องทางทีก่ าหนด 

2. เมื่อหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานที่ได้รบัมอบหมายหรอืประธานกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้รับแจ้งเรื่องแล้ว   หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจะจดัท าทะเบยีนคุมการรบัและจดัการเรื่องรอ้งเรยีน  รวมทัง้
รวบรวมข้อเท็จจรงิ ประมวลผลและกลัน่กรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขัน้ตอนและวธิีการ
จดัการทีเ่หมาะสม  ตลอดจนสง่เรื่องให้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงในแต่ละเรื่อง  กรณี
เห็นว่าจ าเป็นต้องแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน  หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานที่ได้รบัมอบหมายจะแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวน ภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัทีท่ราบเรื่อง  

3. หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รบัมอบหมายจัดท าหนังสือแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสอบสวน  กรรมการ
สอบสวน  และเลขานุการคณะกรรมการสอบสวน เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเพื่อ
ลงนามการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ 

4. คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนและหาข้อเท็จจรงิ โดยการสมัภาษณ์และ
สอบสวนผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  รวมทัง้รวบรวมขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
และหลกัฐานทีเ่พยีงพอต่อการสรุปผล  

5. คณะกรรมการสอบสวนจดัท ารายงานผลการสอบสวนเสนอต่อประธานเจา้หน้าที่บรหิาร 
รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภบิาล และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อ
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พจิารณา ภายใน 10 วนัท าการนับจากวนัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน โดยรายงานจะ
แบ่งเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 
5.1 รายงานสว่นที ่1 ประกอบดว้ย   

 5.1.1 ขอ้มลูสรุปผลการสอบสวนเกีย่วกบัการกระท าผดิของพนกังาน   
          5.1.2 บทลงโทษทางวนิยัของบรษิทัฯ  พจิารณาและเสนอโดยส านกัทรพัยากรมนุษย์ 

และธุรการ 
          5.1.3 บทลงโทษทางกฎหมาย   พจิารณาและเสนอโดยฝ่ายกฎหมาย 

5.2 รายงานสว่นที ่2 ประกอบดว้ย   
 5.2.1 ประเด็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  

พจิารณาและเสนอโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน   
 5.2.2 ร่างขัน้ตอนการปฏบิตังิานใหม่โดยเพิม่มาตรการควบคุมทีส่ าคญั  พจิารณาและ 

เสนอโดยหน่วยงานตน้สงักดัของระบบงานทีพ่บการกระท าผดิ หรอืหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง  หรอืหน่วยงานทีม่หีน้าทีก่ ากบัดแูล   

6. คณะกรรมการสอบสวนติดตามความเห็นหรอืค าสัง่การจากประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัฯ  เพื่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหด้ าเนินการทนัท ี ดงันี้ 
6.1  กรณีอนุมตัใิหล้งโทษทางวนิัย ใหส้ านักทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการรบัผดิชอบ

ในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  
6.2  กรณีอนุมัติให้ลงโทษทางกฎหมาย ให้ฝ่ายกฎหมายรับผิดชอบในการ

ด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย 
6.3 กรณีอนุมตัริ่างขัน้ตอนการปฏบิตังิานใหม่  ใหห้น่วยงานต้นสงักดัของระบบงานทีพ่บ

การกระท าผดิ หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง หรอืหน่วยงานที่มหีน้าทีก่ ากบัดูแล ร่วมกนั
จดัท าขัน้ตอนการปฏบิตังิานใหม่เพือ่ประกาศใชง้านอย่างเป็นทางการต่อไป 

7. คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลด าเนินการตามความเหน็หรอืค าสัง่การ ต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร  รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  และ/หรือ
คณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อทราบความคบืหน้าอย่างต่อเนื่อง จนกว่าการด าเนินการจะ
แลว้เสรจ็สมบูรณ์ 

8. หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายรายงานผลสรุปเรื่อง
ร้องเรียนและค าสัง่ลงโทษเป็นประจ าทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภบิาล เพื่อขอความเหน็และ/หรอืขอ้เสนอแนะ   และน าขอ้เสนอแนะดงักล่าวแจง้
ต่อฝ่ายบรหิารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนนัน้ๆ 

9. หน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานที่ได้รบัมอบหมายปิดเรื่องรอ้งเรยีน และแจ้ง
ผลตอบกลบัต่อผู้ร้องเรยีนภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัที่ด าเนินการต่าง ๆ แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ 
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การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยไม่สุจริต 
หากพบว่าการร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสเป็นการกระท าโดยไม่สุจรติ กรณีเป็นพนักงานของ
บรษิทัฯ จะได้รบัการลงโทษทางวนิัย และกรณีเป็นบุคคลภายนอกหากการกระท าการดงักล่าว
ท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัความเสยีหาย บรษิทัฯ จะพจิารณาด าเนินคดตีามกฎหมาย 
 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 
1) บรษิทัฯ จะเกบ็ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูถู้กรอ้งเรยีนไวเ้ป็นความลบั และจะเปิดเผยขอ้มลู

เท่าทีจ่ าเป็นโดยค านึงถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผูร้อ้งเรยีน  
2) ผูร้อ้งเรยีนสามารถรอ้งขอใหบ้รษิทัฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองไดต้ามความเหมาะสม หรอื

บรษิทัฯ อาจก าหนดมาตรการคุม้ครองใหแ้ก่ผูร้อ้งเรยีนโดยทีไ่ม่ตอ้งรอ้งขอ กรณีพจิารณา
แลว้เหน็ว่ามคีวามเสีย่งทีผู่ร้อ้งเรยีนจะไดร้บัความไม่ปลอดภยัหรอืความเสยีหาย 

3) บรษิทัฯ จะไม่กระท าการใดๆ อนัไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรยีน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่ างาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง เป็นตน้ 

4) ผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทีม่ี
ความเหมาะสมและเป็นธรรม 
 

8. การควบคมุภายในและการตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
1) ให้หวัหน้างาน หรอืผู้บงัคบับญัชาตามสายงาน มหีน้าที่ดูแล ตรวจสอบ และก ากบัติดตามการ

ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ อย่าง
สม ่าเสมอ 

2) ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมคีวามเป็นอิสระท าหน้าที่ประเมนิระบบการควบคุมภายใน 
ระบบการบรหิารความเสีย่ง และกระบวนการก ากบัดูแลกจิการของกจิกรรมหรอืระบบงานต่างๆ 
ของบรษิัทฯ ว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพตรงตามวตัถุประสงค์ที่วางไว ้
รวมทัง้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ข้อบังคบัตามกฎหมายหรอืของ
หน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  

3) มกีารตรวจสอบงบการเงนิและผลการด าเนินงานโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตฯ เป็นประจ าทุกไตร
มาสและทุกปี เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูและรายงานทางการเงนิหรอืบญัชเีป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถอื
ได ้ทนัเวลาและสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

9. การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
ให้มีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่เป็นประจ าทุกปีโดยทุก
หน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรมหีน้าที่และความรบัผดิชอบร่วมกนัในการทบทวนให้ เป็นไปอย่าง
เพยีงพอและเหมาะสม  
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เอกสารแนบ 1 
แบบฟอรม์ขออนุมติัการให้บริจาค/สนับสนุน/ช่วยเหลือการเมือง 

 
เลขท่ีเอกสาร................................... 
วนัท่ี................................................. 

ผู้ขอ..............................................................สงักดัฝ่าย/แผนก/ส่วน ................................................. 
ประเภท   บรจิาค   สนบัสนุน    ช่วยเหลอืการเมอืง 
ผู้รบั................................................................................................................................................... 
วตัถปุระสงค์
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
ผลท่ีจะได้รบั
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
ส่ิงท่ีบริจาค หรือสนับสนุน 
 เงนิ จ านวน....................................บาท  
     วธิกีารจ่าย เงนิสด  เงนิโอน  เชค็ระบุชื่อ............... 
 ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  
     มลูค่า..................................บาท 
 ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ  
     มลูค่า..................................บาท 

 
 

 
ผู้อนุมติั

.............................................. 
วนัท่ี

.................................................. 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบการบริจาค/สนับสนุน 
  จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
  หน้าสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารของผูร้บัเงนิ กรณีโอนเงนิ 
 ใบอนุโมทนาบตัร หรอืจดหมายขอบคุณ (ระบุจ านวนเงนิ) 
  ภาพถ่ายหรอืขา่วกจิกรรม (ในเวบ็ไซดห์รอืหนงัสอืพมิพ)์  
  ใบเสรจ็รบัเงนิ (ระบุจ านวนเงนิทีบ่รจิาค/สนบัสนุน และออกโดยผูร้บัเงนิ) 
  ใบรบัเงนิ พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชน กรณีผูร้บัเงนิเป็นบุคคลธรรมดา 
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เอกสารแนบ 2 
แบบรายงานการรบัของขวญั 

ส่วนท่ี 1 ส าหรบัพนักงาน 
ขา้พเจา้.............................................................สงักดัฝ่าย/แผนก......................................... ......................... 
ขอรายงานการรบัของขวญั/สิง่ของทีไ่ดร้บัจากคู่คา้ หรอืผูเ้กี่ยวขอ้งทางธุรกจิ เพื่อสง่มอบใหบ้รษิทัฯ ดงันี้ 
วนัท่ีได้รบั รายละเอียดของขวญั มูลค่า

โดยประมาณ 
ได้รบัจาก ลกัษณะ

ความสมัพนัธก์บั
บริษทั 

     
     
     
 
ลงนาม.................................................ผูส้ง่มอบ 
        (                                    )                  
   วนัที.่..........................................    
หมายเหต ุ ใหพ้นักงานรวบรวมสิง่ของ/ของขวญัน าสง่ใหส้ านักทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการภายในวนัที ่ 5 ของ
เดอืนถดัไป 

 
ส่วนท่ี 2 ส าหรบัส านักทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ        เลขท่ีเอกสาร........................... 
ส านักทรพัยากรมนุษย์ฯได้รบัของขวญั/สิง่ของจากพนักงานตามที่ได้รบัรายงานดงักล่าวข้างต้น และได้น า
ของขวญัไปจดัเกบ็ไวท้ี.่................................................... .....................เพื่อรอด าเนนิการตามความเหมาะสม 
ลงนาม...................................(ส านักทรพัยากรมนุษยฯ์)     ลงนาม......................................ผูร้บัฝากของขวญั 
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