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นโยบายและแนวปฏิบติัด้านการต่อต้านการทจุริตและคอรร์ปัชนั 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์
 

1. ความส าคญั 
 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมัน่การด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อประเทศ ประชาชน และองค์กรในระยะยาว และขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมของ 
เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
 
2. ขอบเขตนโยบาย 

นโยบายและแนวปฏิบัตินี้ใช้บังคบักับเครอืเจริญโภคภัณฑ์ ต่อไปนี้เรยีกว่า “เครือฯ” หมายถึง 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั และบรษิทัในเครอืทุกบรษิทั ซึ่ง “บรษิทั” ทีจ่ะกล่าวถงึในเอกสารฉบบั
นี้ใหห้มายถงึ บรษิทัหนึ่ง ๆ ทีน่ าเอาเอกสารฉบบันี้ไปบงัคบัใช ้ทัง้นี้จะมีการทบทวนโยบายฉบบันี้อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครัง้ หรอืกรณีมเีหตุอนัสมควร 
 
3. วตัถปุระสงค ์

 
 

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ปฏิบัติตามนโยบายและ 
แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กฎหมาย และข้อก าหนดเกี่ยวกับการต่อต้าน 
การทุจรติและคอร์รปัชนั และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและจรงิจงั เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิด 
การทุจรติและคอร์รปัชนัทุกรูปแบบ (zero-tolerance) อนัเป็นรากฐานส าคญัในการด าเนินธุรกิจอย่าง
ยัง่ยนื 

 
4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 

 

4.1 คณะกรรมการบริษทั 
 
 

4.1.1 ก าหนดให้มีนโยบายและก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานที่สนับสนุนการต่อต้าน 
การทุจรติและคอรร์ปัชนั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารตระหนักและใหค้วามส าคญักบั
การต่อต้านทุจรติและคอรร์ปัชนั และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
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4.1.2 จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสี่ยงที่
มปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

4.1.3 จดัใหม้ชี่องทางและกระบวนการแจง้เบาะแสและเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่หมาะสม รวมทัง้มี
มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน และผูร้ายงานขอ้มูล 

 

4.2 ผู้บริหาร  
 
 

4.2.1 จดัใหม้รีะเบยีบปฏบิตั ิ และกระบวนการทีส่่งเสรมิและสนับสนุนการน านโยบายและ
แนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชันไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ถูกต้อง จรงิจงั และต่อเนื่อง 
 

4.2.2 จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผดิชอบ เช่น หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานหรอื
บุคคลผู้รบัผดิชอบ เพื่อดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และสอบทานการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

4.2.3 ก ากบัดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิและระเบยีบปฏบิตั ิตลอดจน
หาแนวทางพฒันาปรบัปรุงเพื่อให้การน าไปปฏิบตัิมปีระสทิธิภาพมากขึ้น รวมทัง้
มัน่ใจว่ามกีารรายงานผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติและระเบียบ
ปฏบิตั ิ
 

4.3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน/หน่วยงานหรือบุคคลผู้รบัผิดชอบ 
 

 

4.3.1 ใหค้ าแนะน าแก่บุคลากรเพื่อปฏบิตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิและระเบยีบปฏิบตัิ
ไดอ้ย่างถูกต้อง 

 

4.3.2 ตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคลอ้งกบันโยบาย
และแนวปฏิบัติ อ านาจด าเนินการ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้มัน่ใจว่า มีระบบ
ควบคุมที่เหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจรติและคอร์รปัชนัที่อาจ
เกดิขึน้ 

 

4.3.3 รวบรวม และจดัท ารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตัิงานตามโนบายและ
แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชัน และน าส่งให้คณะกรรมการ
บริษัท /ผู้บริหารเป็นประจ าอย่างน้อยทุกไตรมาส รวมทัง้ส่งให้ส านักก ากับ 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด อย่างน้อยปีละ 
หนึ่งครัง้ 
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4.4 พนักงาน  
 
 

4.4.1 ปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชนั ระเบียบปฏิบัติ  
และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง  
 

4.4.2 รายงานหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบรายการหรือการกระท าที่ฝ่าฝืนนโยบายและ 
แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชนั หรือเข้าข่ายการทุจริตและ 
คอรร์ปัชนัตามช่องทางทีก่ าหนดไว ้
 

5. แนวปฏิบติั 
 

5.1  กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานต้องไม่ยอมรบัการคอร์รปัชนัทุกรูปแบบ ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตน ญาติ เพื่อน หรอืคนรู้จกั โดยห้ามใหห้รอืรบัสนิบนใน
การด าเนินธุรกจิทุกชนิด การด าเนินงานกบัเจา้หน้าทีร่ฐัจะต้องโปร่งใส ซื่อสตัย์ และเป็นไป
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

 
 

5.1.1 การให ้รบัของขวญั 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ให้และไม่รับของขวัญที่อาจมีผลต่อ 
การตดัสนิใจทางธุรกจิ 
 

5.1.2 การเลี้ยงรบัรอง 
การเลี้ยงรับรองกระท าได้หากเป็นไปเพื่อรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ แต่ต้อง
เป็นไปตามปกตขิองธุรกจิและไม่มผีลต่อการตดัสนิใจทางธุรกจิ 

 

5.1.3 การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก 
(1) ห้ามจ่ายเงนิเพื่ออ านวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงนิทางตรงหรือ

ทางอ้อม และไม่ว่าการจ่ายเงนินัน้จะเป็นการจ่ายตามประเพณีนิยมหรอืเป็น
การจ่ายผ่านบุคคลอื่น โดยเฉพาะการจ่ายเงนิเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่
เจา้หน้าทีข่องรฐั 

(2) หลกีเลีย่งหรอืปิดโอกาสทีจ่ะท าใหต้้องตกอยู่ในสถานการณ์การจ่ายค่าอ านวย
ความสะดวก 

 
 ท่านสามารถหาขอ้มลูเพิ่มเติมไดจ้ากนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการให ้รบัของขวญัหรือผลประโยชนอ่ื์นใด 
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(3) อบรมและเผยแพร่ความรูใ้นเชงิปฏิบตักิารให้แก่กรรมการและบุคลากรที่อาจ
เกี่ยวขอ้งหรอืตกอยู่ในสถานการณ์ทีจ่ะต้องจ่ายค่าอ านวยความสะดวกเพื่อให้
กรรมการและบุคลากรสามารถรบัมอืในสถานการณ์ดงักล่าวได้ 

(4) แจ้งผู้บงัคบับญัชาทราบเกี่ยวกบัการถูกเรยีกรอ้งค่าอ านวยความสะดวกเพื่อ
ร่วมกนัหาทางออก 
 

5.1.4 การบรจิาคเพื่อการกุศลและการใหก้ารสนับสนุน  
การบรจิาคเพื่อการกุศลและการใหก้ารสนับสนุนต้องมกีารด าเนินการอย่างโปร่งใส 
การช่วยเหลืออาจอยู่ในรูปแบบของเงินหรือรูปแบบอื่น ๆ โดยมีขัน้ตอนและ 
การควบคุมการเบิกจ่ายทีร่ดักุมชดัเจน เพื่อให้มัน่ใจว่าจะไม่ได้ถูกน าไปใชเ้พื่อเป็น
ขอ้อา้งในการทุจรติและคอรร์ปัชนั 

 

5.1.5 การกระท าการในนามตวัแทนของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
การแต่งตัง้บุคคล เช่น ตัวแทน หรือที่ปรึกษากระท าธุรกิจในนามเครือเจริญ 
โภคภณัฑ ์ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
(1) ให้ความรู้และท าความเข้าใจกบัตวัแทน หรอืที่ปรกึษาให้ปฏิบตัิตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของเครือเจริญ 
โภคภณัฑ ์

(2) สื่อสารกบับุคคลหรอืนิติบุคคลของภาครฐัและเอกชนใหร้บัทราบถงึนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของเครือเจริญ 
โภคภณัฑ ์
 

5.1.6 การสนับสนุนทางการเมอืง 
เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ให้การสนับสนุนทางการเมอืงอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
โดยไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบตัิหรอืเอื้อประโยชน์ในทางมชิอบทัง้ต่อพรรคการเมอืง
และต่อเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์โดยมหีลกัการดงันี้ 
(1) เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ด ารงอยู่บนความเป็นกลางทางการเมอืงและไม่ฝักใฝ่กลุ่ม

การเมอืงฝ่ายใด 
(2) เครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของแก่ 

พรรคการเมืองได้ แต่ต้องกระท าด้วยความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อ 
โน้มน้าวใหเ้กดิการด าเนินการทีไ่ม่เหมาะสม 
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(3) กรรมการ และบุคลากรมสีทิธเิสรภีาพในการเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมอืงใน
ฐานะส่วนตวัภายใต้บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ แต่จะต้องไม่อา้งชื่อเครอืเจรญิ
โภคภณัฑ์ และต้องไม่น าทรพัย์สนิ หรอือุปกรณ์เครื่องมอืใดๆ ของเครอืเจรญิ
โภคภณัฑไ์ปใชเ้พื่อประโยชน์ในการด าเนินใดๆ ทางการเมอืง 
 
 

5.2 การประเมนิความเสีย่ง 
 

การประเมนิความเสีย่งด้านการทุจรติและคอรร์ปัชนัเป็นการสรา้งความมัน่ใจว่าความเสีย่ง
ด้านการทุจริตและคอร์รัปชนัมกีารบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ และมีผู้บริหารของทุก
หน่วยงานในเครอืเจรญิโภคภณัฑ์รบัผดิชอบด าเนินการเชิงรุกในการป้องกันคอร์รปัชนัใน
หน่วยงานของตนโดย  

 

5.2.1 มกีารประเมนิความเสี่ยงจากการท าธุรกรรมต่างๆ ทีอ่าจมขีัน้ตอนและกระบวนการ
ที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด 
การทุจรติและคอรร์ปัชนัเป็นประจ าทุกปี 
 

5.2.2 มมีาตรการบรหิารความเสี่ยงโดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจรติและ 
คอรร์ปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนินธุรกจิ และประเมนิระดบัความเสีย่งทัง้โอกาส
เกดิและผลกระทบ พรอ้มทัง้ตดิตามความคบืหน้าของการบรหิารความเสีย่ง โดยจะ
มีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในการป้องกัน 
ความเสีย่ง 
 
 

5.3 การจดัเกบ็บนัทกึ 
 

เ ค รือ เ จ ริญ โภคภัณฑ์ ต้ อ งมีก า ร จัด เ ก็บ ร ะ เบี ยบปฏิบั ติ ก า ร บัญชี แล ะ บัน ทึ ก 
การเบกิจ่ายเงนิโดยต้องปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี(IFRS) โดยเฉพาะอย่างยิง่จะต้อง 
  

5.3.1 มกีารจดัเตรยีมรายงานและข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา สมบูรณ์ และ
ถูกต้องครบถ้วน  

 

5.3.2 จดัใหม้เีอกสารการอนุมตัทิีจ่ าเป็นใหส้อดคล้องกบัระเบียบและกฎเกณฑ์ก่อนที่จะมี
การจ่ายหรอือนุมตักิารจ่ายใดๆ  

 

5.3.3 ห้ามปกปิดหรือไม่บันทึกบัญชี รวมทัง้ห้ามบันทึกข้อมูลเท็จหรอืข้อมูลปลอมใน
รายงานของบรษิทั 
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5.4 กระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน 
 

เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ต้องมกีระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกนั
การทุจรติและคอรร์ปัชนั และเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าระบบการบรหิารความเสีย่งทีก่ าหนด
ขึ้นช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทัง้มีระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่ง
ครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

5.4.1 จัดให้มกีารตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ า 
ทุกปี 

 

5.4.2 ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง
พนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือให้หลักฐานเรื่องการทุจริตและ 
คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชนั โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการรายงานการทุจรติและ
คอรร์ปัชนัตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการแจง้เบาะแส 

 

5.4.3 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบและการควบคุมภายในแก่คณะกรรมการบรษิัท/
ผูบ้รหิารทุกไตรมาส 

 

 
6. การฝึกอบรม 
 

 

จดัให้มกีารสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชนั

ผ่านการฝึกอบรม การประชุม หรอืกจิกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานและ

ใหม้กีารประเมนิประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง 

 

7. การแจ้งเบาะแส 
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าที่เชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดนโยบายและ 

แนวปฏบิตันิี้ โดยขัน้ตอนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัิดา้นการแจง้เบาะแส ทัง้นี้ผูร้อ้งเรยีนหรอื

ผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้บัความคุม้ครองและขอ้มูลจะถูกเกบ็เป็นความลบั โดยไม่มผีลต่อต าแหน่งงาน ทัง้ใน

ระหว่างด าเนินการสอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ 
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8. การขอค าแนะน า 
ในกรณีที่มขี้อสงสยัว่าการกระท านัน้อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบตัิด้าน 

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันสามารถขอค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชา หน่วยงานหรือบุคคล
ผู้รับผิดชอบด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ด้านก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือด้าน
กฎหมายก่อนตดัสนิใจหรอืด าเนินการใด ๆ 

 
9. บทลงโทษ 

ในกรณีทีเ่กดิการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก

อย่างเต็มที่ ทัง้นี้หากผูบ้รหิารและพนักงานกระท าการใด ๆ  ที่เป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามนโยบาย

ฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัการท างาน 

 
10. กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง  
 

10.1 พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 
10.2 นโยบายและแนวปฏบิตักิารให ้รบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อื่นใด เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
10.3 จรรยาบรรณส าหรบัคู่คา้ธุรกจิ เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
10.4 นโยบายและแนวปฏบิตักิารป้องกนัการฟอกเงนิ เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
10.5 นโยบายและแนวปฏบิตักิารแจง้เบาะแส เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
10.6 นโยบายและแนวปฏบิตัคิวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

 
11. ภาคผนวก 

นโยบายและแนวปฏบิตันิี้ ประกอบดว้ยภาคผนวก ดงัต่อไปนี้ 

11.1 ภาคผนวก ก  ค านิยาม 
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ภาคผนวก ก  

ค านิยาม 
 
 

1. สินบน 
 

สนิบน คอื สิง่จูงใจค่าตอบแทน รางวลั หรอืผลประโยชน์ที่เสนอให้ สญัญาว่าจะให้ หรอืที่ได้มอบ
ให้กับบุคคลใดๆ เพื่อที่จะโน้มน้าวหรือมีอิทธิพลจูงใจให้บุคคลนัน้ๆ กระท าการหรือตัดสินใจใดๆ 
เพื่อทีจ่ะใหไ้ดม้าซึ่งธุรกจิการคา้สญัญาอ านาจควบคุมหรอืผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
 

สินบนอาจเป็นสิ่งใดๆ ที่มีค่าซึ่งหมายรวมถึงเงินของขวัญ ข้อมูลภายใน ความช่วยเหลือพิเศษ  
การดูแลต้อนรับหรือสิ่งบันเทิง การเสนอว่าจ้างงานให้ญาติ ค่าตอบแทนหรือการเบิกค่าใช้จ่ายใน 
การเดนิทาง การบรจิาคเพื่อการกุศลหรอืการบรจิาคใหส้งัคม ฯลฯ ซึ่งสนิบนไม่จ าเป็นต้องมมีูลค่ามากแต่
อย่างใด 
 

ตวัอย่างของสนิบนมดีงัต่อไปนี้ 
 

- ของขวญัฟุ่ มเฟือย อาหาร สิง่บนัเทงิ หรอืค่าใชจ้่ายในการเดินทาง โดยเฉพาะเมื่อสิง่เหล่านี้ไม่
สมส่วน ไม่สมเหตุสมผล เป็นการใหบ่้อยครัง้ หรอืใหใ้นลกัษณะของการเจรจาต่อรองทางธุรกจิ 

- การให้ใชบ้รกิารสิง่อ านวยความสะดวกหรอืทรพัยส์นิของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์แบบไม่มกีารคดิ
ค่าตอบแทนใดๆ 

- ผลตอบแทนเป็นเงนิสด 
- การจ่ายเงนิทอน (kickback) หรอืการจ่ายเงนิในลกัษณะเดยีวกนั 
- การจดัหาผลประโยชน์ใหส้มาชกิในครอบครวัของลูกค้าหรอืผูท้ีจ่ะมาเป็นลูกค้า หรอืขา้ราชการ

หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั เช่น การใหทุ้นการศกึษา การใหก้ารดูแลสุขภาพหรอืรกัษาพยาบาล 
- การจ้างเหมาช่วงไปให้บุคคลที่เกี่ยวโยงกับบุคคลบางคนที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัสญัญาจ้างเหมา 

งานหลกั 
- การมสี่วนร่วมในบรษิัททอ้งถิน่ทีม่เีจ้าของเป็นสมาชกิในครอบครวัของลูกคา้หรอืผู้ทีจ่ะมาเป็น

ลูกคา้ หรอืขา้ราชการหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั 
 

2. การติดสินบน 
 

การติดสนิบน คอื การให้สญัญาว่าจะให้ ยอมรบั หรอืเรยีกร้องเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดทัง้โดย
ทางตรงและทางอ้อมทีส่่งผลให้เกิดการกระท าทีไ่ม่เหมาะสมถูกต้อง เช่น การฝ่าฝืนความน่าเชื่อถือและ
ไวว้างใจ การกระท าในทางทีไ่ม่ซื่อสตัย ์หรอืการกระท าในลกัษณะล าเอยีงไม่เป็นธรรม 
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ผลประโยชน์อาจจะเป็นการเสนอใหห้รอืรบัมา หรอืเป็นการกระท าทีไ่ม่เหมาะสมทัง้โดยทางตรงและ
ทางออ้ม เช่น ด าเนินการผ่านทางลูกคา้ ตวัแทน คนกลาง หรอืผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิาร การกระท าทีไ่ม่
เหมาะสมอาจจะมสี่วนเกี่ยวข้องกบัธุรกิจของเครือเจรญิโภคภณัฑ์ เช่น การกระท าของพนักงานหรือ
บุคคลทีส่ามทีท่ าในนามเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์หรอืเกี่ยวพนักบังานของภาครฐัหรอืหน่วยงานของรฐัใดๆ 
การติดสนิบนเป็นการกระท าผดิกฎหมายภายใต้ขอบเขตอ านาจของศาลและกฎหมาย ซึ่งเครอืเจรญิโภคภณัฑ์
หา้มการตดิสนิบนใดๆ ในทุกรูปแบบ 
 
 

3. การทุจริตคอรร์ปัชนั 
 

การทุจรติคอรร์ปัชนัครอบคลุมขอบเขตอย่างกวา้งขวางของการกระท าผดิต่างๆ ในส่วนของผูป้ฏบิตัิ
หน้าที ่หรอืผูม้อี านาจ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบส าคญั โดยผ่านช่องทางหรอืวธิกีาร
ที่ผดิกฎหมาย ไม่ถูกท านองคลองธรรม ไม่ซื่อสตัย์ หรอืไม่เหมาะสมถูกต้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณ 
อาท ิการลกัขโมย การตดิสนิบน การฉ้อโกง ฉ้อฉล หรอืหลอกลวงใด ๆ การยกัยอก ฯลฯ 

 
อาจกล่าวโดยอีกนัยหนึ่งว่า การทุจริตคอร์รัปชันคือการใช้อ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายไป

ในทางทีผ่ดิ ไม่ว่าจะเป็นอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดม้าโดยประเพณี การศกึษา การสมรส การเลอืกตัง้ การแต่งตัง้
หรอืดว้ยวธิกีารอื่นใด ซึ่งกระท าไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 

 
การทุจรติคอรร์ปัชนัอาจเป็นสิง่ทีป่ฏบิตักินัมาเกี่ยวเนื่องกบัขา้ราชการหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัใชอ้ านาจ

หน้าที่ไปในทางที่ผดิ อย่างไรก็ตาม การทุจรติคอร์รปัชนัก็เกิดขึ้นได้กับภาคเอกชนเช่นเดียวกันโดย
พนักงานเอกชนใชอ้ านาจหน้าทีไ่ปในทางทีผ่ดิเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 
 
4. การฉ้อโกง 

  

การกระท าความผดิฐานฉ้อโกง คอื การหลอกลวงคนอื่นด้วยการแสดงข้อความอนัเป็นเท็จ หรอื
ปกปิดความจรงิทีค่วรบอก ซึ่งเป็นการกระท าโดยทุจรติ  ตวัอย่างเช่น ยกัยอกสนิทรพัยท์ัง้ทีจ่บัต้องไดใ้น
รูปตวัเงนิ สิง่ของ หรอืแม้แต่สิง่ที่จบัต้องไม่ได้ เช่น เวลาท างาน การตกแต่งบญัชี การท าเอกสารทาง  
การเงนิปลอม การเล่นพรรคเล่นพวก และการเอื้อประโยชน์ใหญ้าตมิติร ฯลฯ 
 
5. ค่าอ านวยความสะดวก 

 

ค่าอ านวยความสะดวก คือ ค่าตอบแทนเล็กน้อยที่ได้ให้แก่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรฐัเพื่อ
แลกเปลีย่นกบัการใหบ้รกิารทีผู่จ้่ายจะไดส้ทิธพิเิศษมากกว่าผูท้ีไ่ม่ไดจ้่ายค่าอ านวยความสะดวก 
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นโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนั เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ 

 
โดยปกติค่าอ านวยความสะดวกนี้จะจ่ายเพื่อให้ช่วยเร่งด าเนินการหรอืเพื่อให้มัน่ใจในผลงานที่จะ

ได้รบัจากการปฏิบัติราชการของภาครฐั หรอือาจจะเป็นกรณีเกี่ยวกบัการกระท าของข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรฐั เพื่ออ านวยความสะดวกโดยไม่เคร่งครดัในการตรวจสอบ หรอืปฏิบตัิตามกฎระเบยีบ
หรอืวธิกีารเหมอืนกบักรณีปกตมิากนัก ค่าอ านวยความสะดวกนี้เป็นสิง่ผดิกฎหมายในเกอืบทุกประเทศ
รวมถงึประเทศไทย 
 
6. การสนับสนุนทางการเมือง 

 

การสนับสนุนทางการเมอืง หมายถงึ การใหก้ารสนับสนุนนักการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง ทัง้ทีเ่ป็น
ตัวเงินและมใิช่ตัวเงนิ รวมถึงการให้ยืมหรอืบรจิาคอุปกรณ์ การให้บริการใด  ๆ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
การส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง 
ความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิการคา้ 
 
7. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรฐั 

 

ข้าราชการหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐั รวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกิจหรอื
ของตวัแทนภาครฐัใดๆ ผูส้มคัรรบัการเลอืกตัง้สมาชกิพรรคการเมอืง องคก์รสาธารณะระหว่างประเทศ 
เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลก หรอืบุคคลใดๆ ที่รกัษาราชการ รกัษาการ หรอืปฏิบตัิราชการหรือ
ปฏิบตัิหน้าที่ในนามของกลุ่มทีก่ล่าวมาข้างต้น รฐับาล รวมถึงหน่วยงานของรฐัในระดบัท้องถิน่ภูมภิาค 
และระดบัชาตทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัอ านาจนิตบิญัญตั ิอ านาจบรหิาร และอ านาจตุลาการ 

 


