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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เช่ือม่ันว่า การด าเนินธุรกิจด้วยความ
เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จะเป็นแรงสนับสนุนหลักในการ
เจริญเติบโตของธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยบริษัทได้ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีใน “แนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพ่ือแสดงถึงความมุ่งม่ันในการป้องกันและ
ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม ส่ือมวลชน และองค์กร
ระหว่างประเทศ ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาด 

 
เพ่ือการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทได้จัดท านโยบายต่อต้าน

คอร์รัปช่ัน (“นโยบาย”) เป็นลายลักษณ์อักษรข้ึน ส าหรับให้หน่วยธุรกิจต่างๆ ของบริษัทใช้เป็นกรอบใน
การด าเนินธุรกิจของแต่ละหน่วยธุรกิจต่อไป 

 
ค านิยาม 
 คอร์รัปช่ัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ 
สัญญา มอบให้ ให้ค าม่ัน เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไมเ ่หมาะสม กับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน คู่ค้า ผู้มีหน้าท่ี หรือผู้บริหารและพนักงานภายใน
บริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวกระท าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี อันเป็น
การให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพ่ือให้ได้มา หรือรักษาไว้ซ่ึง
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสม เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้า ให้กระท าได้ 

 
นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่ด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปช่ันใน
ทุกรูปแบบท้ังทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานของบริษัท และให้มีการ
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันน้ีอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ 
และข้อก าหนดในการด าเนินการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อก าหนดของกฎหมาย  

 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแล
ให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ม่ันใจว่า ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน
ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านคอร์รัปช่ัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทาง
การเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง เพ่ือให้
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ม่ันใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีการรายงานอย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

3. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการทบทวนแนวทางการ
ปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ รวมถึงให้ความเห็นและข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการจัดท าแผนงานและ
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

4. กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการจัดการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
จัดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและแนวทางการด าเนินการเพ่ือต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
โดยส่ือสารไปยังพนักงานและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบ กระบวนการ
ท างาน และมาตรฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนด
ของกฎหมาย  

5. ส านักตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานเพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัท
มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อความเส่ียงด้านคอร์รัปช่ันท่ีอาจเกิดข้ึน และสอบทานการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ 
อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล และรายงานผลการ
สอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
แนวทางการปฏิบัติ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปช่ันและจริยธรรมส าหรับพนักงาน โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการกระท าท่ีเข้าข่ายคอร์รัปช่ัน 
เพ่ือประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จัก ไมว่าโดยทางตรงและทางอ้อม 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็น
การกระท าท่ีเข้าข่ายคอร์รัปช่ันท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมส าหรับพนักงานทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ 

3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธการกระท าท่ีเข้าข่ายคอร์รัปช่ัน 
หรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปช่ันท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ตามแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสใน
การกระท าผิดท่ีบริษัทได้ก าหนดข้ึน แม้ว่าการกระท าน้ันจะท าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

4. ผู้ท่ีกระท าคอร์รัปช่ัน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณบริษัท ซ่ึงจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทก าหนดไว้ นอกจากน้ี อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการ
กระท าน้ันผิดกฎหมาย 

5. บริษัทยึดถือและให้ความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืน
ท่ีมีธุรกรรมทางธุรกิจกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ในเร่ืองท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปช่ันน้ี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเก่ียวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

6. บริษัทส่ือสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน รวมท้ังช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะภายในบริษัทผ่านวิธีการและช่องทางต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet) เป็นต้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน า
นโยบายน้ีไปปฏิบัติ 



                                

P a g e  3 | 5 

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
ข้อก าหนดในการด าเนินการ 

1. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีสะท้อนถึงความมุ่งม่ันต่อ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน เร่ิมต้ังแต่กระบวนการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน 
การให้ผลตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีงานอย่างเหมาะสม
ให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนด าเนินการเพ่ือให้ม่ันใจว่ามีทรัพยากรและบุคลากรท่ีมีทักษะ
เพียงพอและเหมาะสมต่อการน านโยบายน้ีไปปฏิบัติ 

2. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันให้ใช้แนวปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ใน
จริยธรรมส าหรับพนักงาน นโยบายก ากับดูแลกิจการ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่างๆ รวมท้ังระเบียบ และคู่มือปฏิบัติของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติอ่ืนใดท่ีบริษัทจะก าหนดข้ึน
ต่อไป 

3. เพ่ือความชัดเจนในการด าเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกับการเกิดคอร์รัปช่ัน 
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเร่ือง
ดังต่อไปน้ี  

3.1 ของก านัล การเล้ียงรับรองและค่าใช้จ่าย 
การให้ มอบ หรือรับของก านัล การเล้ียงรับรอง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในจริยธรรม
ส าหรับพนักงาน 

3.2 เงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนับสนุน  
การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องม่ันใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างใน
การติดสินบน 

3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซ้ือจัดจ้างกับภาครัฐ  
ห้ามให้หรือรับสินบนการด าเนินธุรกิจทุกชนิด การด าเนินงานของบริษัท และการติดต่อ
งานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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เอกสารชุดน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้มีหลักเกณฑ์และข้อก าหนดท่ีชัดเจน และสอดคล้องกับ
นโยบาย ระเบียบปฏิบัติทางการเงิน หลักเกณฑ์ และข้อก าหนดว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต รวมถึงข้อก าหนดของกฎหมาย 

 
1. หลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการเบิกจ่ายค่ารับรอง                                            

1.1 ต้องเป็นการรับรองอันจ าเป็นตามประเพณีทางธุรกิจท่ีจะอ านวยประโยชน์ทางการค้าต่อ
บริษัท โดยต้องไม่เป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว หรือเป็นการใหโ ้ดยเสน่หา  
1.2 ต้องเป็นค่าส่ิงของหรือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับการรับรองผู้ท่ีได้รับการรับรอง 
ได้แก่ ค่าของขวัญ ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าดูมหรสพ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกีฬา       
เป็นต้น   
1.3 ผู้ท่ีได้รับการรับรองต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทในกลุ่ม เว้นแต่กรณีท่ีพนักงานดังกล่าวมี
หน้าท่ีเข้าร่วมการรับรองน้ัน  
1.4 การเบิกจ่ายค่ารับรองต้องได้อนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 

2. หลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการรับของขวัญ  
ของขวัญ หมายถึง ส่ิงมีค่าใดๆ ท่ีให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี ให้โดยเสน่หา หรือเพ่ือการสงเคราะห์ 
หรือให้เป็นสินน ้าใจแก่ผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ เพ่ือสร้างไมตรีจิต หรือความสัมพันธ์ ท่ีอยู่ในวิสัยท่ี
กระท าได้ในมูลค่าท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามธรรมเนียมประเพณี และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 หลักเกณฑ์การรับของขวัญ 

2.1.1 ต้องเป็นการรับของขวัญท่ีมีความเหมาะสม ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ยอมรับได้ทาง
ธุรกิจหรือเป็นไปตามประเพณีปฏิบัติตามเทศกาลต่างๆ แต่ต้องไม่กระทบต่อการตัดสินใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน และมิได้เป็นไปเพ่ือคาดหวังผลประโยชน์ ท่ีอาจพิจารณาได้ว่าเป็น
การทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
2.1.2 ต้องไม่ปฏิบัติฝ่าฝืนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติทางการเงิน หลักเกณฑ์และข้อก าหนดว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต รวมถึงข้อก าหนดของกฎหมาย  
2.1.3 ต้องมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท กรณี
มีราคาหรือมูลค่าเกิน 3,000 บาท ให้รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันทีท่ีสามารถกระท าได้  

2.2 การควบคุมการรับของขวัญ 
แต่ละหน่วยงานต้องจัดท าทะเบียนควบคุมการรับของขวัญโดยระบุหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีให้
ของขวัญ วัตถุประสงค์ รายละเอียดของขวัญ มูลค่าของขวัญ หากของขวัญดังกล่าวมีมูลค่าเกิน 
3,000 บาท 

 
3. หลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการเบิกจ่ายค่าการกุศล  

3.1 ต้องเป็นการบริจาคทรัพย์สินของบริษัทเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน ได้แก่ 
3.1.1 การบริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือสาธารณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิ สมาคม    
วัดวาอาราม เป็นต้น 
3.1.2 การบริจาคเพ่ือการศึกษาหรือการกีฬาให้แก่โรงเรียน สมาคมกีฬาต่างๆ เป็นต้น   

3.2 การบริจาคค่าการกุศลต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

3.3 เพ่ือให้การบริจาคค่าการกุศลต่าง ๆ ของกลุ่ม CPF มีการพิจารณาอย่างเหมาะสม จึง
ก าหนดให้ด าเนินการผ่านส านักรองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานบริหารท่ัวไปเท่าน้ัน เว้นแต่
กรณีการบริจาคเพ่ือชุมชนสัมพันธ์ท่ีไม่เกินจากงบประมาณท่ีผ่านการอนุมัติแล้ว ได้แก่ ค่ากฐิน 
ผ้าป่าสามัคคี โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เป็นต้น 
 

4. หลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการเบิกจ่ายการช่วยเหลือทางการเมือง  
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินแก่พรรค
การเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง นักการเมือง ตัวแทนนักการเมือง หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องทาง
การเมืองตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง  
ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และมีกระบวนการบริหารและด าเนินงานที่เป็นอิสระ 
โดยไม่อ้างอิงกับกิจกรรมทางการเมือง ท้ังน้ี พนักงานมีสิทธิ และเสรีภาพในการสนับสนุน
การเมือง โดยถือเป็นการด าเนินการส่วนตัวของพนักงานแต่ละคน แต่ห้ามมิให้พนักงานสนับสนุน
ด้านการเมืองในนามของบริษัท 
4.1 ต้องเป็นการสนับสนุนที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย โดยมิได้เป็นไป
เพื่อคาดหวังผลประโยชน์ ท่ีอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
4.2 ต้องไม่ปฏิบัติฝ่าฝืนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติทางการเงิน หลักเกณฑ์และข้อก าหนดว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต รวมถึงข้อก าหนดของกฎหมาย  
4.3 ต้องได้รับการสอบทานและอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

 
5. หลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการให้ค่าสนับสนุน  

การให้ค่าสนับสนุน หมายถึง การให้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทในการสนับสนุนกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ เพ่ือธุรกิจ ตราสินค้า ภาพลักษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษัท  
5.1 ต้องเป็นการสนับสนุนท่ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม
ก็ตาม โดยมิได้ เป็นไปเพ่ือคาดหวังผลประโยชน์ท่ีอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริต  
5.2 ต้องไม่ปฏิบัติฝ่าฝืนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติทางการเงิน หลักเกณฑ์ และก าหนดว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต รวมถึงข้อก าหนดของกฏหมาย  
5.3 ต้องกระท าในนามบริษัทเท่าน้ัน โดยการให้ค่าสนับสนุน ต้องเป็นการบริจาคให้แก่องค์กร 
หรือหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ และสามารถตรวจสอบได้  
5.4 ต้องได้รับการสอบทานและอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 


