
  
 

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200 

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand. 

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand. 

ส ำนกังำนใหญ่ : เลขท่ี 118/1 อำคำรทิปโก ้ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400, โทร (02) 273 6200 

โรงงำนเชียงใหม่ : เลขท่ี 205/1 หมู่ 2 ต ำบลโป่งแยง อ ำเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย 

โรงงำนเพรบูรณ์ : เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 7 ต ำบลพุขำม อ ำเภอวเิชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย 

TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED                        Registration No. 0107535000052 
 

บริษทั ทิปโก้ฟดูส ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                           ทะเบยีนเลขที ่  0107535000052 

ประกาศท่ี 007/2565 
เรือ่ง นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชนั 

บริษัทฯและกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้  ขอแจ้งให้พนักงานทราบว่า กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption หรอื CAC) และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ  มแีนวปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบั
มาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชนัของโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยดงักล่าว ตลอดจนเพื่อใหบุ้คลากรทุก
ระดบัยดึถอืเป็นบรรทดัฐานในการปฏบิตังิาน  บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท าและประกาศใชแ้นวปฏบิตันิี้เพิม่เตมิ และใหถ้อืเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ของบรษิัทฯและกลุ่มธุรกจิ
อาหาร ทปิโก ้โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

หลกัการ 

บรษิทัฯและกลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก ้ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และใหค้วามส าคญักบั
การต่อต้านการคอรร์ปัชนั ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสรมิใหบุ้คลากรทุกระดบัมจีติส านึกในการต่อต้านการคอร์รปัชนั  
ในทุกรูปแบบ   จงึได้ก าหนดนโยบายการป้องกนัต่อต้านการคอร์รปัชนั การให้หรอืรบัสนิบน (Anti-Corruption and 
Anti-Bribery Policy) เพื่อใหบุ้คลากรของบรษิทัฯและกลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก ้ ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฎบิตังิาน โดย
ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากบัดูแลการปฏบิตัิงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance 
Policy) ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Corporate 
Governance and Business Code of Conduct) ของบรษิทัฯและกลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก ้ 

นิยาม 

การคอรร์ปัชนั  หมายถงึ การปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัใินต าแหน่งหน้าที ่หรอืการใชอ้ านาจในต าแหน่งหน้าทีโ่ดยมิ
ชอบในทุกรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใหห้รอืรบัสนิบน การน าเสนอ หรอืการใหค้ ามัน่ว่าจะใหก้ารขอหรอืการเรยีกรอ้ง ทัง้
ทีเ่ป็นทรพัยส์นิ เงนิ สิง่ของ สทิธหิรอืผลประโยชน์อื่นใดทีเ่ป็นการขดัต่อศลีธรรม จรยิธรรม และกฎหมาย กฎระเบยีบ 
นโยบาย ต่อเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืบุคคลอื่นใดทีด่ าเนินธุรกจิกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัในกลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก ้ไมว่่าใน
ประเทศ หรอืต่างประเทศ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์อนัมคิวรไดท้ัง้ต่อองคก์รตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นกรณีที่
กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบัขนบธรรมเนียมประเพณขีองทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระท าได ้

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถงึ การใหท้รพัยส์นิ เงนิ สิง่ของ สทิธหิรอืผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลอื 
หรอืสนบัสนุน หรอืเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมอืง นกัการเมอืง หรอืบุคคลทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งทางการเมอืง 
ตลอดจนกจิกรรมทางการเมอืงไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ผูเ้ก่ียวข้อง หมายถงึ คู่สมรส บตุร บดิามารดา พีน้่อง/ญาตสินิท ของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัของกลุ่ม
ธุรกจิอาหาร ทปิโก ้
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กลุ่มธรุกิจอาหารทิปโก้  หมายถงึ บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) บรษิทัย่อย และบรษิทัฯ มอี านาจในการควบคมุ 
การก าหนดนโยบายการด าเนินงานและทางการเงนิ 

นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชนั 

กรรมการ ผูบ้รหิาร  พนกังานทุกระดบัของกลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก ้ และผูเ้กีย่วขอ้งจะไม่ด าเนินการคอรร์ปัชนั
ทุกรปูแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มอย่างเคร่งครดั โดยกลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก ้ จะจดัใหม้มีาตรการสอบ
ทานและทบทวนการปฏบิตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของ
ธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย    หากมกีารฝ่าฝืนกระท าการใดๆ อนัเป็นการสนับสนุนการ   
คอรร์ปัชนั จะไดร้บัการพจิารณาโทษตามระเบยีบของบรษิทั 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษทั  มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลใหม้รีะบบทีส่นับสนุนการต่อตา้น  
การคอรร์ปัชนัทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั
และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

ผู้บริหาร  มหีน้าที่และรบัผดิชอบในการก าหนดให้มรีะบบส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนั   เพื่อ
สื่อสารไปยงัพนักงานและผูเ้กีย่วขอ้ง  คู่คา้ทางธุรกจิและผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมทัง้ทบทวนใหม้คีวามเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ไดแ้ก่ สภาพธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างๆ เป็นตน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีส่อบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และ            
มปีระสทิธภิาพ รวมไปถงึการตรวจสอบ และสอบทานการปฎบิตังิานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามระเบยีบปฎบิตัแิละ
กฏหมาย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามรีะบบควบคุมทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้ 

หวัหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน  มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานว่าเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ านาจการด าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ ข้อกฎหมาย และข้อก าหนดของ       
หน่วยงานก ากับดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่           
อาจเกดิขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวปฏิบติั 

บุคลากรทุกระดบัของบรษิทัฯ และในกลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก ้ตอ้งปฏบิตัติามแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้ดงันี้ 

 ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชนั การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้           
กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกบัการคอร์รปัชนัในทุกรูปแบบไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม 
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 ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการคอร์รปัชนั การให้หรือรบัสนิบนแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่
เกีย่วขอ้งกบักลุ่มบรษิทัฯ  ในเรื่องทีต่นมหีน้าทีร่บัผดิชอบทัง้ทางตรงหรอืโดยออ้ม เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์แก่
องคก์ร ตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 ไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าที่เขา้ข่ายการคอร์รปัชนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ และบรษิัทในกลุ่ม
ธุรกจิอาหาร ทปิโก ้ โดยถอืเป็นหน้าทีท่ีต่้องแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบไดท้ราบ และใหค้วาม
ร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

 ในการด าเนินการใดๆ ที่อาจมคีวามเสีย่งต่อการเกดิคอร์รปัชนั บุคลากรทุกระดบัของบรษิทัฯ และในกลุ่มธุรกจิ
อาหาร ทปิโก ้ จะตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัโดยเฉพาะในเรื่องดงัต่อไปนี้  
 การใหห้รอืรบัของขวญั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง และค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบิตัทิีด่ี

ทีก่ าหนดไวใ้นคู่มอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิ  
 การใหเ้งนิบรจิาคเพื่อการกุศลจะต้องกระท าในนามบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในกลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก ้ แก่องคก์ร

ใดๆ ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ต่อสงัคม โดยต้องเป็นองคก์รทีเ่ชื่อถอืได ้มใีบรบัรอง ต้องด าเนินการดว้ย
ความโปร่งใสผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของกลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก้  ที่ก าหนดไว้และถูกต้องตามกฎหมาย 
ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการ        
ตดิสนิบน 

 การใหเ้งนิสนบัสนุนไม่ว่าจะเป็นเงนิ วตัถุ หรอืทรพัยส์นิแก่กจิกรรมหรอืโครงการใด ตอ้งมกีารระบุชื่อบรษิทัฯ 
หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้  โดยการให้การสนับสนุนนัน้ต้องมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกจิ  
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก ้ และตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ผ่าน
ขัน้ตอนตามระเบยีบของกลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก ้ ทีก่ าหนดไวแ้ละถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซื้อจัดจ้างกบัภาครฐั หรือเอกชน รวมถึงการติดต่องานกบัภาครฐัหรอื
เจา้หน้าทีภ่าครฐัหรอืเอกชน ตลอดจนบุคคลทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัใน
กลุ่มธุรกจิอาหาร    ทปิโก้  ไม่ว่าในประเทศหรอืต่างประเทศจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์ และ
ต้องด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และ การจ่ายค่าอ านวยความสะดวกเป็นสิง่ต้องหา้มไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้ม 

 บรษิทัฯ และกลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก ้มนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยบุคลากรทุกคนมสีทิธแิละเสรภีาพ
ทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด าเนินการหรือด าเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน า
ทรพัยากรใดๆ ของบรษิทัฯ และกลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก ้ ไปใชเ้พื่อด าเนินการหรอืกจิกรรมทางการเมอืง อนั
จะท าใหเ้กิดสูญเสยีความเป็นกลางหรอืได้รบัความเสยีหายจากการเขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งและการใหค้วาม
ช่วยเหลอืทางการเมอืง 

 การจ้างพนักงานรฐั เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน หรอืที่ปรกึษาของบรษิทัฯ จะต้องผ่าน
กระบวนการคดัเลอืก การอนุมตัจิา้ง การก าหนดค่าตอบแทนและกระบวนการควบคุมในการจา้งงาน เพื่อให้
มัน่ใจว่าการจา้งพนกังานรฐัจะไม่เป็นการตอบแทนการไดม้าซึง่ผลประโยชน์ใดๆ อนัเป็นการเอือ้ประโยชน์แก่
บรษิทัฯ 

 



  
 

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200 

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand. 

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand. 

ส ำนกังำนใหญ่ : เลขท่ี 118/1 อำคำรทิปโก ้ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400, โทร (02) 273 6200 

โรงงำนเชียงใหม่ : เลขท่ี 205/1 หมู่ 2 ต ำบลโป่งแยง อ ำเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย 

โรงงำนเพรบูรณ์ : เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 7 ต ำบลพุขำม อ ำเภอวเิชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67180 ประเทศไทย 

TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED                        Registration No. 0107535000052 
 

บริษทั ทิปโก้ฟดูส ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                           ทะเบยีนเลขที ่  0107535000052 

 บรษิทัฯ และกลุ่มธุรกจิอาหารทปิโก ้จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังาน หรอืบุคคลอื่นใดทีแ่จง้เบาะแสหรอื
หลกัฐานเรื่องการทุจรติคอรร์ปัชนัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มธุรกจิอาหาร ทปิโก ้ รวมถงึพนักงานที่
ปฏเิสธต่อการกระท า โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรยีน หรอืผู้ที่ใหค้วามร่วมมอืในการรายงานการคอรร์ปัชัน่ 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการรบัขอ้รอ้งเรยีน (Whistleblower Policy) 

ประกาศ ณ วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2562   

ลงชื่อ ................................................................ 
(นางสาวลกัษณา ทรพัยส์าคร) 

                                                                                ประธานกรรมการ 
 

  
 

 


