นโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
เครือเจริญโภคภัณฑ์
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นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ด้านการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รปั ชัน
เครือเจริ ญโภคภัณฑ์
1. ความสาคัญ
เครือเจริญ โภคภัณ ฑ์ยึดมั ่นการดาเนิ น ธุร กิจ อย่างมีคุณ ธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่ ง ใสตาม
หลัก การก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี ด้ว ยตระหนั ก ดีว่ า การให้ส ิน บนและการทุ จริต คอร์ร ัปชัน ก่ อ ให้เกิด
ความเสีย หายต่ อ ประเทศ ประชาชน และองค์ก รในระยะยาว และขัด ต่ อ มาตรฐานจริย ธรรมของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์

2. ขอบเขตนโยบาย
นโยบายและแนวปฏิบัติน้ีใช้บังคับกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อไปนี้ เรียกว่า “เครือฯ” หมายถึง
บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด และบริษทั ในเครือทุกบริษทั ซึ่ง “บริษทั ” ทีจ่ ะกล่าวถึงในเอกสารฉบับ
นี้ให้หมายถึง บริษทั หนึ่ง ๆ ทีน่ าเอาเอกสารฉบับนี้ไปบังคับใช้ ทัง้ นี้จะมีการทบทวนโยบายฉบับนี้ อย่าง
น้อยปี ละหนึ่งครัง้ หรือกรณีมเี หตุอนั สมควร

3. วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ก รรมการ ผู้บ ริห าร และพนั ก งานของเครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ ป ฏิบัติ ต ามนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุ จ ริตและคอร์ร ัปชัน กฎหมาย และข้อกาหนดเกี่ยวกับการต่อต้ า น
การทุจริตและคอร์รปั ชัน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและจริงจัง เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตและคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ (zero-tolerance) อันเป็ นรากฐานสาคัญ ในการดาเนินธุรกิจอย่าง
ยั ่งยืน

4. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการบริษทั
4.1.1 กาหนดให้ม ีน โยบายและกากับดูแลให้มีการดาเนิ น งานที่ส นั บสนุ น การต่ อ ต้ า น
การทุจริตและคอร์รปั ชัน เพื่อให้มั ่นใจว่าฝ่ ายบริหารตระหนักและให้ความสาคัญกับ
การต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
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4.1.2 จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่
มีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
4.1.3 จัดให้มชี ่องทางและกระบวนการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ มี
มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียน และผูร้ ายงานข้อมูล
4.2 ผู้บริหาร
4.2.1 จัดให้มรี ะเบียบปฏิบตั ิ และกระบวนการทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนการนานโยบายและ
แนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุ จริตและคอร์รปั ชัน ไปปฏิบัติอย่างเป็ น รูปธรรม
ถูกต้อง จริงจัง และต่อเนื่อง
4.2.2 จัดให้ม ีโ ครงสร้างผู้ร ับผิดชอบ เช่ น หน่ วยงานตรวจสอบภายใน หน่ วยงานหรือ
บุคคลผู้รบั ผิดชอบ เพื่อดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และสอบทานการดาเนิ นงานให้
เป็ นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
4.2.3 กากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ และระเบียบปฏิบตั ิ ตลอดจน
หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้การนาไปปฏิบตั ิมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น รวมทัง้
มั ่นใจว่ามีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติและระเบียบ
ปฏิบตั ิ
4.3 หน่ วยงานตรวจสอบภายใน/หน่ วยงานหรือบุคคลผู้รบั ผิดชอบ
4.3.1 ให้คาแนะนาแก่บุคลากรเพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ และระเบียบปฏิบตั ิ
ได้อย่างถูกต้อง
4.3.2 ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติ อานาจดาเนิ น การ และระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้มั ่นใจว่า มีร ะบบ
ควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน ที่อาจ
เกิดขึน้
4.3.3 รวบรวม และจัดทารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิงานตามโนบายและ
แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุ จริตและคอร์ร ัปชัน และน าส่งให้คณะกรรมการ
บริษั ท /ผู้ บ ริห ารเป็ นประจ าอย่ า งน้ อ ยทุ ก ไตรมาส รวมทัง้ ส่ ง ให้ ส านั ก ก ากับ
การปฏิบัติต ามกฎเกณฑ์ บริษัท เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ จ ากัด อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ
หนึ่งครัง้
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4.4 พนักงาน
4.4.1 ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์ร ัปชัน ระเบียบปฏิบัติ
และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
4.4.2 รายงานหรือ แจ้ง เบาะแสเมื่อ พบรายการหรือ การกระท าที่ฝ่ าฝื น นโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุ จริตและคอร์ร ัปชัน หรือเข้าข่ายการทุ จริตและ
คอร์รปั ชันตามช่องทางทีก่ าหนดไว้

5. แนวปฏิ บตั ิ
5.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ยอมรับการคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตน ญาติ เพื่อน หรือคนรู้จกั โดยห้ามให้หรือรับสินบนใน
การดาเนินธุรกิจทุกชนิด การดาเนินงานกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั จะต้องโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติของเครือเจริญ โภคภัณ ฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ต่อไปนี้
5.1.1 การให้ รับของขวัญ
กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนั ก งานต้ อ งไม่ ใ ห้ แ ละไม่ ร ับ ของขวัญ ที่ อ าจมีผ ลต่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.2 การเลี้ยงรับรอง
การเลี้ยงรับรองกระท าได้ห ากเป็ น ไปเพื่อรักษาสัมพัน ธภาพทางธุร กิจ แต่ต้อง
เป็ นไปตามปกติของธุรกิจและไม่มผี ลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.3 การจ่ายค่าอานวยความสะดวก
(1) ห้ามจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายเงินทางตรงหรือ
ทางอ้อม และไม่ว่าการจ่ายเงินนัน้ จะเป็ นการจ่ายตามประเพณีนิยมหรือเป็ น
การจ่ายผ่านบุคคลอื่น โดยเฉพาะการจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
(2) หลีกเลีย่ งหรือปิ ดโอกาสทีจ่ ะทาให้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์การจ่ายค่าอานวย
ความสะดวก



ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการให้ รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
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(3) อบรมและเผยแพร่ความรูใ้ นเชิงปฏิบตั กิ ารให้แก่กรรมการและบุคลากรที่อาจ
เกี่ยวข้องหรือตกอยู่ในสถานการณ์ทจี่ ะต้องจ่ายค่าอานวยความสะดวกเพื่อให้
กรรมการและบุคลากรสามารถรับมือในสถานการณ์ดงั กล่าวได้
(4) แจ้งผู้บงั คับบัญชาทราบเกี่ยวกับการถูกเรียกร้องค่าอานวยความสะดวกเพื่อ
ร่วมกันหาทางออก
5.1.4 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุน
การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุนต้องมีการดาเนินการอย่างโปร่งใส
การช่ ว ยเหลือ อาจอยู่ ใ นรู ป แบบของเงิน หรือ รู ป แบบอื่น ๆ โดยมีข นั ้ ตอนและ
การควบคุมการเบิกจ่ายทีร่ ดั กุมชัดเจน เพื่อให้มั ่นใจว่าจะไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ น
ข้ออ้างในการทุจริตและคอร์รปั ชัน
5.1.5 การกระทาการในนามตัวแทนของเครือเจริญโภคภัณฑ์
การแต่ ง ตัง้ บุ ค คล เช่ น ตัว แทน หรือ ที่ป รึก ษากระท าธุ ร กิจ ในนามเครือ เจริญ
โภคภัณฑ์ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
(1) ให้ความรู้และทาความเข้าใจกับ ตัวแทน หรือที่ปรึกษาให้ปฏิบตั ิตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต และคอร์ร ัป ชัน ของเครือเจริญ
โภคภัณฑ์
(2) สื่อสารกับบุคคลหรือนิติบุคคลของภาครัฐและเอกชนให้รบั ทราบถึงนโยบาย
และแนวปฏิบัติ ด้า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต และคอร์ร ัป ชัน ของเครือเจริญ
โภคภัณฑ์
5.1.6 การสนับสนุนทางการเมือง
เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้การสนับสนุนทางการเมืองอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
โดยไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิหรือเอื้อประโยชน์ในทางมิชอบทัง้ ต่อพรรคการเมือง
และต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีหลักการดังนี้
(1) เครือเจริญโภคภัณฑ์ดารงอยู่บนความเป็ นกลางทางการเมืองและไม่ฝักใฝ่ กลุ่ม
การเมืองฝ่ ายใด
(2) เครือเจริญ โภคภัณ ฑ์ ส ามารถให้การสนั บสนุ น ทางการเงิน หรือสิ่ง ของแก่
พรรคการเมือ งได้ แต่ ต้ อ งกระท าด้ว ยความโปร่ ง ใสและไม่ มีเ จตนาเพื่อ
โน้มน้าวให้เกิดการดาเนินการทีไ่ ม่เหมาะสม

นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน เครือเจริญโภคภัณฑ์

หน้า 4 จาก 10

(3) กรรมการ และบุคลากรมีสทิ ธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใน
ฐานะส่วนตัวภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่อา้ งชื่อเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ และต้องไม่นาทรัพย์สนิ หรืออุปกรณ์เครื่องมือใดๆ ของเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินใดๆ ทางการเมือง
5.2 การประเมินความเสีย่ ง
การประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตและคอร์รปั ชันเป็ นการสร้างความมั ่นใจว่าความเสีย่ ง
ด้านการทุ จ ริต และคอร์ร ัปชัน มีการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ และมีผู้บริห ารของทุก
หน่วยงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์รบั ผิดชอบดาเนินการเชิงรุกในการป้ องกันคอร์รปั ชันใน
หน่วยงานของตนโดย
5.2.1 มีการประเมินความเสี่ยงจากการทาธุรกรรมต่างๆ ทีอ่ าจมีขนั ้ ตอนและกระบวนการ
ที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการทุ จริตและคอร์ร ัปชัน และประเมิน ความเสี่ยงต่อการเกิด
การทุจริตและคอร์รปั ชันเป็ นประจาทุกปี
5.2.2 มีมาตรการบริหารความเสี่ยงโดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและ
คอร์รปั ชันทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจ และประเมินระดับความเสีย่ งทัง้ โอกาส
เกิดและผลกระทบ พร้อมทัง้ ติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสีย่ ง โดยจะ
มีก ารทบทวนมาตรการจัด การความเสี่ย งให้มีค วามเหมาะสมในการป้ อ งกัน
ความเสีย่ ง
5.3 การจัดเก็บบันทึก
เ ค รื อ เ จ ริ ญ โ ภค ภั ณ ฑ์ ต้ อง มี ก าร จั ด เ ก็ บ ร ะ เ บี ยบ ป ฏิ บั ติ ก าร บั ญ ชี แ ล ะ บั น ทึ ก
การเบิกจ่ายเงินโดยต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี (IFRS) โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะต้อง
5.3.1 มีการจัดเตรียมรายงานและข้อมูลต่างๆ ให้เป็ นไปตามกาหนดเวลา สมบูรณ์ และ
ถูกต้องครบถ้วน
5.3.2 จัดให้มเี อกสารการอนุมตั ทิ จี่ าเป็ นให้สอดคล้องกับระเบียบและกฎเกณฑ์ก่อนที่จะมี
การจ่ายหรืออนุมตั กิ ารจ่ายใดๆ
5.3.3 ห้ามปกปิ ดหรือไม่ บัน ทึกบัญ ชี รวมทัง้ ห้ามบัน ทึกข้อมูลเท็ จหรือข้อมูลปลอมใน
รายงานของบริษทั
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5.4 กระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องมีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในเพื่อป้ องกัน
การทุจริตและคอร์รปั ชัน และเพื่อให้เกิดความมั ่นใจว่าระบบการบริหารความเสีย่ งทีก่ าหนด
ขึ้น ช่ วยให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ได้ รวมทัง้ มีระบบการตรวจสอบภายในให้เป็ น ไปตาม
ข้อ ก าหนด กฎระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งกับ มาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต และคอร์ร ัป ชัน ซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
5.4.1 จัดให้มกี ารตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอเป็ นประจา
ทุกปี
5.4.2 ให้ความคุ้ม ครองผู้แจ้ง เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ให้ความเป็ น ธรรมและคุ้มครอง
พนั ก งานหรือ บุ ค คลอื่ น ใดที่แ จ้ง เบาะแสหรือ ให้ห ลัก ฐานเรื่อ งการทุ จ ริต และ
คอร์ร ัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท รวมถึง พนั กงานที่ปฏิเสธการคอร์ร ัปชัน โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตและ
คอร์รปั ชันตามทีก่ าหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการแจ้งเบาะแส
5.4.3 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบและการควบคุมภายในแก่ คณะกรรมการบริษัท/
ผูบ้ ริหารทุกไตรมาส

6. การฝึ กอบรม
จัดให้มกี ารสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
ผ่านการฝึกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานและ
ให้มกี ารประเมินประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

7. การแจ้งเบาะแส
ร้อ งเรีย นหรือ แจ้ง เบาะแสเมื่อ พบเห็น การกระท าที่เ ชื่อ ได้ว่ า เป็ น การละเมิด นโยบายและ
แนวปฏิบตั นิ ้ี โดยขัน้ ตอนให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการแจ้งเบาะแส ทัง้ นี้ผรู้ อ้ งเรียนหรือ
ผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รบั ความคุม้ ครองและข้อมูลจะถูกเก็บเป็ นความลับ โดยไม่มผี ลต่อตาแหน่งงาน ทัง้ ใน
ระหว่างดาเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิน้ กระบวนการ
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8. การขอคาแนะนา
ในกรณีที่มขี ้อสงสัยว่าการกระทานัน้ อาจฝ่ าฝืนกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบตั ิด้าน
การต่อต้านการทุ จ ริตและคอร์ร ัปชัน สามารถขอคาแนะน าจากผู้บัง คับบัญ ชา หน่ วยงานหรือบุคคล
ผู้ร ับผิดชอบด้านการต่อต้ านการทุ จ ริตและคอร์ร ัปชัน ด้านกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ห รือ ด้าน
กฎหมายก่อนตัดสินใจหรือดาเนินการใด ๆ

9. บทลงโทษ
ในกรณีทเี่ กิดการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างเต็มที่ ทัง้ นี้หากผูบ้ ริหารและพนักงานกระทาการใด ๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย
ฉบับนี้ ไ ม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริห ารและพนั กงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินั ยตามระเบี ย บ
ข้อบังคับการทางาน

10. กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารให้ รับของขวัญหรือผลประโยชน์อ่นื ใด เครือเจริญโภคภัณฑ์
จรรยาบรรณสาหรับคู่คา้ ธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์
นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารป้ องกันการฟอกเงิน เครือเจริญโภคภัณฑ์
นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารแจ้งเบาะแส เครือเจริญโภคภัณฑ์
นโยบายและแนวปฏิบตั คิ วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

11. ภาคผนวก
นโยบายและแนวปฏิบตั นิ ้ี ประกอบด้วยภาคผนวก ดังต่อไปนี้
11.1 ภาคผนวก ก คานิยาม
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ภาคผนวก ก
คานิ ยาม
1. สิ นบน
สินบน คือ สิง่ จูงใจค่าตอบแทน รางวัล หรือผลประโยชน์ที่เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือที่ได้มอบ
ให้กับบุคคลใดๆ เพื่อที่จ ะโน้ ม น้ าวหรือมีอิท ธิพลจูง ใจให้บุคคลนั น้ ๆ กระท าการหรือตัดสิน ใจใดๆ
เพื่อทีจ่ ะให้ได้มาซึ่งธุรกิจการค้าสัญญาอานาจควบคุมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
สิน บนอาจเป็ น สิ่ง ใดๆ ที่ม ีค่าซึ่ง หมายรวมถึงเงินของขวัญ ข้อมูลภายใน ความช่ วยเหลือพิเศษ
การดูแลต้อนรับหรือสิ่ง บัน เทิง การเสนอว่าจ้างงานให้ญ าติ ค่าตอบแทนหรือการเบิกค่าใช้จ่า ยใน
การเดินทาง การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการบริจาคให้สงั คม ฯลฯ ซึ่งสินบนไม่จาเป็ นต้องมีมูลค่ามากแต่
อย่างใด
ตัวอย่างของสินบนมีดงั ต่อไปนี้
- ของขวัญฟุ่มเฟื อย อาหาร สิง่ บันเทิง หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเฉพาะเมื่อสิง่ เหล่านี้ไม่
สมส่วน ไม่สมเหตุสมผล เป็ นการให้บ่อยครัง้ หรือให้ในลักษณะของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
- การให้ใช้บริการสิง่ อานวยความสะดวกหรือทรัพย์สนิ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์แบบไม่มกี ารคิด
ค่าตอบแทนใดๆ
- ผลตอบแทนเป็ นเงินสด
- การจ่ายเงินทอน (kickback) หรือการจ่ายเงินในลักษณะเดียวกัน
- การจัดหาผลประโยชน์ให้สมาชิกในครอบครัวของลูกค้าหรือผูท้ จี่ ะมาเป็ นลูกค้า หรือข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เช่น การให้ทุนการศึกษา การให้การดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล
- การจ้างเหมาช่วงไปให้บุคคลที่เกี่ยวโยงกับบุคคลบางคนที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างเหมา
งานหลัก
- การมีส่วนร่วมในบริษัทท้องถิน่ ทีม่ เี จ้าของเป็ นสมาชิกในครอบครัวของลูกค้าหรือผู้ทจี่ ะมาเป็ น
ลูกค้า หรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
2. การติ ดสิ นบน
การติดสินบน คือ การให้สญ
ั ญาว่าจะให้ ยอมรับ หรือเรียกร้องเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดทัง้ โดย
ทางตรงและทางอ้อมทีส่ ่งผลให้เกิดการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสมถูกต้อง เช่น การฝ่ าฝืนความน่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจ การกระทาในทางทีไ่ ม่ซ่อื สัตย์ หรือการกระทาในลักษณะลาเอียงไม่เป็ นธรรม
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ผลประโยชน์อาจจะเป็ นการเสนอให้หรือรับมา หรือเป็ นการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสมทัง้ โดยทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น ดาเนินการผ่านทางลูกค้า ตัวแทน คนกลาง หรือผูจ้ ดั หาสินค้าและบริการ การกระทาทีไ่ ม่
เหมาะสมอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเครือ เจริญโภคภัณฑ์ เช่น การกระทาของพนักงานหรือ
บุคคลทีส่ ามทีท่ าในนามเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือเกี่ยวพันกับงานของภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐใดๆ
การติดสินบนเป็ นการกระทาผิดกฎหมายภายใต้ขอบเขตอานาจของศาลและกฎหมาย ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์
ห้ามการติดสินบนใดๆ ในทุกรูปแบบ
3. การทุจริตคอร์รปั ชัน
การทุจริตคอร์รปั ชันครอบคลุมขอบเขตอย่างกว้างขวางของการกระทาผิดต่างๆ ในส่วนของผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าที่ หรือผูม้ อี านาจ หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบสาคัญ โดยผ่านช่องทางหรือวิธกี าร
ที่ผดิ กฎหมาย ไม่ถูกทานองคลองธรรม ไม่ซ่อื สัตย์ หรือไม่เหมาะสมถูกต้องตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
อาทิ การลักขโมย การติดสินบน การฉ้อโกง ฉ้อฉล หรือหลอกลวงใด ๆ การยักยอก ฯลฯ
อาจกล่าวโดยอีกนั ยหนึ่ งว่า การทุ จริตคอร์ร ัปชันคือการใช้อานาจหน้ าที่ตามที่ได้ร ับมอบหมายไป
ในทางทีผ่ ดิ ไม่ว่าจะเป็ นอานาจหน้าทีท่ ไี่ ด้มาโดยประเพณี การศึกษา การสมรส การเลือกตัง้ การแต่งตัง้
หรือด้วยวิธกี ารอื่นใด ซึ่งกระทาไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
การทุจริตคอร์รปั ชันอาจเป็ นสิง่ ทีป่ ฏิบตั กิ นั มาเกี่ยวเนื่องกับข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐใช้อานาจ
หน้าที่ไปในทางที่ผ ดิ อย่างไรก็ตาม การทุจริตคอร์รปั ชันก็เกิดขึ้นได้กับภาคเอกชนเช่น เดียวกัน โดย
พนักงานเอกชนใช้อานาจหน้าทีไ่ ปในทางทีผ่ ดิ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
4. การฉ้ อโกง
การกระทาความผิดฐานฉ้อโกง คือ การหลอกลวงคนอื่น ด้วยการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จ หรือ
ปกปิ ดความจริงทีค่ วรบอก ซึ่งเป็ นการกระทาโดยทุจริต ตัวอย่างเช่น ยักยอกสินทรัพย์ทงั ้ ทีจ่ บั ต้องได้ใน
รูปตัวเงิน สิง่ ของ หรือแม้แต่สงิ่ ที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น เวลาทางาน การตกแต่งบัญชี การทาเอกสารทาง
การเงินปลอม การเล่นพรรคเล่นพวก และการเอื้อประโยชน์ให้ญาติมติ ร ฯลฯ
5. ค่าอานวยความสะดวก
ค่าอานวยความสะดวก คือ ค่าตอบแทนเล็กน้ อยที่ไ ด้ใ ห้แก่ข้าราชการหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐเพื่อ
แลกเปลีย่ นกับการให้บริการทีผ่ จู้ ่ายจะได้สทิ ธิพเิ ศษมากกว่าผูท้ ไี่ ม่ได้จ่ายค่าอานวยความสะดวก
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โดยปกติค่าอานวยความสะดวกนี้จะจ่ายเพื่อให้ช่วยเร่งดาเนินการหรือเพื่อให้มั ่นใจในผลงานที่จะ
ได้รบั จากการปฏิบัติราชการของภาครัฐ หรืออาจจะเป็ นกรณีเกี่ยวกับการกระทาของข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออานวยความสะดวกโดยไม่เคร่งครัดในการตรวจสอบ หรือปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
หรือวิธกี ารเหมือนกับกรณีปกติมากนัก ค่าอานวยความสะดวกนี้เป็ นสิง่ ผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศ
รวมถึงประเทศไทย
6. การสนับสนุนทางการเมือง
การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนนักการเมืองหรือพรรคการเมือง ทัง้ ทีเ่ ป็ น
ตัวเงิน และมิใช่ ตัวเงิน รวมถึง การให้ยืม หรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการใด ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
การส่ง เสริม ให้พนักงานเข้าร่ วมกิจ กรรมทางการเมืองในนามเครือเจริญโภคภัณ ฑ์ เพื่อให้ไ ด้มาซึ่ง
ความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า
7. ข้าราชการหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ รวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
ของตัวแทนภาครัฐใดๆ ผูส้ มัครรับการเลือกตัง้ สมาชิกพรรคการเมือง องค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ
เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลก หรือบุคคลใดๆ ที่รกั ษาราชการ รักษาการ หรือปฏิบตั ิราชการหรือ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในนามของกลุ่มทีก่ ล่าวมาข้างต้น รัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิน่ ภูมภิ าค
และระดับชาติทเี่ กี่ยวข้องกับอานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อานาจบริหาร และอานาจตุลาการ
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