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สารจากประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลแช่แขง็
เพื่อการส่งออกไปจ าหน่ายยงัลูกคา้ในต่างประเทศเป็นตลาดหลกั  บริษทัยึดถือหลกัคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ  โดยปฏิบติังานภายใตน้โยบาย  กฎระเบียบ  รวมถึง
วธีิการปฏิบติังานท่ีบริษทัก าหนดข้ึน  การปฏิบติัเพื่อใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย  กฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  และตระหนกัถึง
ความส าคญัของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยไดพ้ิจารณาว่า 
การทุจริตคอร์รัปชนัจะลดทอนความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยงัเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทั  

เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นคอร์รัปชนัและแสดงถึงการมีระบบบริหารจดัการ    
ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ตลอดจนให้ความส าคญัต่อการปฎิบติัตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมายของประเทศไทย   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม รวมทั้งมีการทบทวนกระบวนการท างานในทุกขั้นตอนอยู่เสมอ ซ่ึงช่วย
สร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

บริษทัจึงไดก้  าหนด “คู่มือมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน” เพื่อให้กรรมการผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนทุกระดบัทุกส่วนงานของบริษทั ไดย้ดึถือปฎิบติัไปในทิศทางเดียวกนั 

ทั้งน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  19  สิงหาคม  2565  เป็นตน้ไป   
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หลกัการและเหตุผล 

 บริษัท  ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่  จ  ากัด  (มหาชน)  มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจ             
บนพื้นฐานหลกัการก ากบัดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ  และแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย       
ทุกฝ่ายดว้ยการปลูกฝังจิตส านึกและจริยธรรมในการท างานให้แก่พนกังาน  ตลอดจนการให้
ความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผู ้ถือหุ้นและผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย            
อยา่งเป็นธรรมและในปี  2561  บริษทั  หอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ่  จ  ากดั  (มหาชน)  ไดล้งนาม     

เข้าร่วมใน  “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย   ในการต่อต้านการทุจริต”  เพื่อแสดง
เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไปแลว้นั้น   บริษทัจึงได้
จดัท า   “นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั”   ปรับปรุงอีกคร้ังในวนัท่ี  16  สิงหาคม  2565 

                  เพื่อใหก้ารปฎิบติังานสอดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชนัพร้อมทั้ง
ไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอย่างรอบคอบ   บริษทัจึงไดจ้ดัท า  ”คู่มือมาตรการต่อตา้นการ    
คอร์รัปชนั”  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนใหพ้นกังานไดย้ดึถือ และพฒันาสู่องคก์รแห่งความ
ยัง่ยนืตลอดไป 

 

-------------------------------------- 
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) 
 

  บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์
สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและสอดคลอ้งกบักฎหมาย โดยไม่ยอมรับ
การคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม และก าหนดใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน
ของบริษทั ไดป้ฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั โดยทัว่กนัอยา่งเคร่งครัด 

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีชัดเจนในการด าเนินธุรกิจและพฒันาองค์กรสู่ความยัง่ยืน บริษทัจึงได้
ทบทวนนโยบาย “ต่อต้านการคอร์รัปชัน” ท่ีเคยประกาศและใชน้โยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่า
บริษทัมีก าหนดทบทวนความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัการ
กระท าการคอร์รัปชนัในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัดงักล่าว 

ค านิยาม 
 

“ คอร์รัปชัน (Corruption)”  หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดๆ ในการให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ 
มอบให ้ใหค้ ามัน่วา่จะให ้เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใดซ่ึงไม่เหมาะสมแก่เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวปฏิบัติหรือ       
ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจใหก้บับริษทั หรือบริษทัสาขา
โดยเฉพาะ หรือเพ่ือใหไ้ดห้รือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ินหรือจารีตทางการคา้อนัชอบธรรมใหก้ระท าได ้

“ ทุจริต ” หมายถึง การกระท าการแสวงหาผลประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฏหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 

“ การติดสินบน “ หมายถึง การให้ เสนอ การสัญญาว่าจะให้ การรับ การขอ การเรียกร้อง ผลประโยชน์เพ่ือเป็น
ส่ิงจูงใจ ทรัพยสิ์น เงิน ของก านลั เงินใหย้ืม รางวลั ค่าตอบแทน การเล้ียงรับรอง การจ่ายเพ่ืออ านวยความสะดวก 
การจ่ายเงินเพ่ือซ้ือความผิด ท่ีเป็นการขดัศีลธรรม จริยธรรม กฏระเบียบ นโยบายหรือกฏหมายกบัเจา้หน้าท่ีรัฐ 
หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีด าเนินธุรกิจกบับริษทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าว
ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ี อนัเป็นการท าให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจหรือผลประโยชน์ท่ีไม่ถูกตอ้ง
เหมาะสม  

“ บุคลากรของบริษทั ” หมายถึง กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 
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“ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง การขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interest) สถานการณ์หรือการกระท าท่ีกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท  ท่ีมี             
ผลประโยชน์ส่วนตัวซ่ึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีรับผิดชอบและส่ง
ผลกระทบต่อประโยชนส่์วนรวม 

“ การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก”  หมายถึง ค่าใชจ่้ายจ านวนเลก็นอ้ยท่ีจ่ายแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐอยา่งไม่เป็นทางการ 
และเป็นการให้เพ่ือให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะด าเนินการตามกระบวนการ       หรือเป็นการกระตุ้นให้
ด าเนินการ 

รวดเร็วข้ึน โดยกระบวนการนั้นไม่ตอ้งอาศยัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และเป็นการกระท าอนัชอบดว้ยหนา้ท่ี
ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ รวมทั้งเป็นสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะไดต้ามกฏหมายเป็นปกติอยู่แลว้เช่น การขอใบอนุญาต  การขอ
หนงัสือรับรอง และการไดรั้บบริการสาธารณะ เป็นตน้ 
 

“ การช่วยเหลือทางการเมือง ” หมายถึง การให้ทรัพยสิ์น เงิน ส่ิงของตอบแทน สิทธิหรือผลประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือ
เป็นการช่วยเหลือ หรือสนบัสนุนหรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดแก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบุคคลท่ีมีหน้าท่ี
เก่ียวขอ้งทางการเมือง การสนบัสนุนทางการเมือง ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  

“ หน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ” หมายถีง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผูท่ี้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานปกครอง คณะกรรมการหรือบุคคลซ่ึงกฏหมายให้อ  านาจในการออกกฏ ค าสั่ง หรือมติใดๆ ท่ีมีผลต่อ
บุคคล 

ขอบเขต 

          นโยบายฉบบัน้ี ใหมี้ผลบงัคบัใชภ้ายในบริษทัหอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) ทั้งส่วนส านกังาน
ใหญ่และบริษทัสาขา 
 

วตัถุประสงค์ 

         เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า บริษทัมีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติัและขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ี
เหมาะสม เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพ่ือให้การตัดสินใจและการ
ด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบ 

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

 บริษทัไม่ยอมรับการคอร์รัปชนัใดๆ ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง และใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัน้ีอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนบุคลากร
ของบริษทัตอ้งปฎิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัน้ีอยา่งเคร่งครัด 
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แนวทางปฏิบัตเิพ่ือต่อต้านการคอร์รัปชัน 
 

1) บุคลากรของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั ตลอดจนแนวทางปฏิบติัหรือมาตรการ
อ่ืนใดท่ีบริษทัจะก าหนดข้ึนต่อไป หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามจะตอ้งถูกพิจารณาโทษทางวินยัและด าเนินคดี
ตามกฎหมายตามแต่กรณี 
 

 

2) บริษทัมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประเมินความเส่ียงดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชันท่ีมีโอกาสท่ีจะ
เกิดข้ึน มีก าหนดแนวทางการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยจดัให้มีระบบการ
บริหารความเส่ียง และการประเมินความเส่ียงจากการทุจริต   (Fraud Risk-Assessments)   ในทุกรูปแบบ
ของการกระท าท่ีเก่ียวกบัการทุจริตและคอร์รัปชนั ไดแ้ก่ การขดัแยง้ทางดา้นผลประโยชน์ (Conflict of 

interest) , การติดสินบน (Bribery) , การให้ส่ิงตอบแทนโดยมิชอบ (Illegal gratuities) และการเรียกเงิน
หรือค่าตอบแทน (Economic Extortion) และ/หรือรูปแบบอ่ืนๆท่ีเขา้ข่ายความเส่ียงดา้นการทุจริตและ              
การคอร์รัปชนั ตลอดจนใหมี้กระบวนการตรวจสอบและระบบควบคุมภายในดา้นการบริการความเส่ียง       
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

3) บุคลากรของบริษัท  ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเก่ียวกับการรับ หรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน                   
การให้บริการ หรือการเล้ียงรับรองให้เป็นไปตามนโยบายการให้หรือรับของขวญั ทั้งน้ี การให้หรือ           
รับของขวญัและการเล้ียงรับรองตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยม โดยมี           
มูลค่าท่ีเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 

4) การบริจาคเพ่ือการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การบริจาคเพ่ือการกศุลและสนบัสนุนไม่ไดถู้กใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับการคอร์รัปชนั 
 

5) บุคลากรของบริษทั ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชันท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั โดยตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ ตามช่องทางการแจง้เบาะแส        
และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
 

 

6) ผูแ้จง้เบาะแสและ/หรือผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท า
ใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูล
และรายละเอียดของผูแ้จ้งเบาะแสและ/หรือผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบั โดยจะเปิดเผยเฉพาะกับผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการสอบสวนหาขอ้เทจ็จริงตามท่ีจ าเป็น ทั้งน้ี การจะเปิดเผยขอ้มูลใดๆ บริษทัจะพิจารณาอยา่ง
รอบคอบโดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูแ้จง้เบาะแสและ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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7) บริษทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชนัตลอดจนไม่
ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชนัแมว้่าการกระท านั้นจะท าให้
บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
 

8) บริษทัด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมือง และด าเนินการความช่วยเหลือทางการเมืองโดยไม่
กระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนุนดา้นการเงินหรือรูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วม
ทางการเมือง ผูมี้อ  านาจทางการเมือง หรือผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ งทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาคหรือระดบัประเทศ อยา่งไรกต็าม บริษทัใหค้วามเคารพในสิทธิ
ทางการเมืองของพนกังานไม่วา่จะเป็นการลงคะแนนเสียง เลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
 

9) การจดัจา้งพนกังานรัฐ บริษทัด าเนินการตรวจสอบการว่าจา้งบุคคลท่ีเคยท างานในหน่วยงานรัฐมาก่อน 
เก่ียวกบัขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีท าไวก้บัหน่วยงานรัฐและเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์บริษทั ก าหนดว่า ตอ้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นพนกังานรัฐ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการท างานดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้สมคัรและ
ถูกรับเป็นพนกังาน ทั้งน้ี เพ่ือท่ีบริษทั จะไม่กระท าการใดเพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการใดอนัเป็นการผิด
ขอ้ตกลงอนัจะก่อใหเ้กิดการฟ้องร้องด าเนินคดีตามมา 
 

10) บริษทัก าหนดใหบุ้คคลากรทุกระดบั ไม่แสวงหาผลประโยชนส่์วนตวัจากการปฏิบติังาน ไม่ใชโ้อกาสหรือ
ขอ้มูลภายในของบริษทัเพ่ือประโยชนส่์วนตวัจากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเป็นลกัษณะความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนเ์พ่ือตนเองและบุคคลอ่ืน รักษาความลบัทางการคา้ และหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละไม่ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัหรือมีลกัษณะเดียวกนัเพ่ือตระหนกัถึง
หลกัการในการด าเนินธุรกิจตอ้งยึดผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั 

การส่ือสารและการอบรม 
 

          บริษทัจดัใหมี้การส่ือสารและเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัใหบุ้คคลากรของบริษทัทั้งส านกังาน
ใหญ่และบริษทัสาขาผ่านทางช่องทางส่ือสาร ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังานใหม่ การอบรมหรือ
สมันา การประชาสมัพนัธ์ภายในหน่วยงานและผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ใหท้ราบถึงรูปแบบและความเส่ียง
จากการมีส่วนเก่ียวขอ้งในการทุจริตคอร์รัปชนัและวิธีการแจง้เบาะแสเพ่ือใหพ้นกังานรับทราบและน าไปปฏิบติั 

 

บทลงโทษ 

1) การระบุบทลงโทษส าหรับกรรมการบริษทัในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน บริษทั 
ก าหนด บทลงโทษกบักรรมการบริษทั ท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชนั โดยใหมี้
มาตรการใหอ้อกจากต าแหน่งส าหรับกรรมการ ตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการกระท าความผิดดา้นการทุจริต  คอร์รัปชนัดงักล่าว 
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2) การระบุบทลงโทษ ส าหรับผูบ้ริหารและพนักงาน กรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน    
ผูบ้ริหารและพนกังาน ของบริษทัท่ีท าการคอร์รัปชนั เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณการด าเนินงานของ 
บริษทัโดยใหมี้มาตรการลงโทษตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยการลงโทษทางวินยัส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน 
นอกจากน้ียงัไดรั้บการด าเนินการทางกฏหมาย หากเป็นการกระท าท่ีผิดกฏหมาย 

 

3) กรณีท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง กบักลุ่มบริษทัหรือลูกคา้ คู่คา้ หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ไม่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชนั บริษทัอาจพิจารณาไม่ต่อสญัญา ยกเลิกการท าธุรกรรมใดๆ กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือลูกคา้ 
คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจดงักล่าว 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing) 
บริษทัมีกลไกในการแจง้เบาะแส การรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการเก่ียวกบัการกระท าความผิดตาม

ระเบียบและกฏหมายและจรรยาบรรณของบริษทั หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชนัของพนกังาน    
รวมไปถึงมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสตาม Whistleblowing Policy เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี
และท าใหก้ารรับเร่ืองร้องเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

โดยก าหนดช่องทางการรับขอ้มูลการแจง้เบาะแสได ้2 ช่องทางคือ 

1. ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั http://www.kst-hatyai.com  ช่อง “แจง้เบาะแสคอร์รัปชนัหรือขอ้ร้องเรียน” 
2. จดหมายแจง้ท่ี: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

     บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ่ จ ากดั (มหาชน)  4/2 หมู่ 3 ถ.สายเอซีย43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม  
     จ. สงขลา 90310 

 

 ทั้งนี ้ มผีลประกาศใช้ตั้งแต่วนัที่  16  สิงหาคม 2565  เป็นต้นไป 
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

1. คณะกรรมการบริษทั  มีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการก าหนดนโยบายการต่อตา้น
คอร์รัปชนัทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้มเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการยดึถือและน าไปปฏิบติั
ทัว่ทั้งองคก์ร 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทาน  การด าเนิน
กิจการของบริษทั  โดยจะตอ้งมัน่ใจวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีป้องกนัความเส่ียงดา้น
การคอร์รัปชนัอยา่งเพียงพอและให้มีการรายงานผลการปฏิบติัต่อคณะกรรมการบริษทั  พร้อม
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัน้ี  

 3. คณะกรรมการบริหาร  มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายฯไปปฏิบติั  
สนับสนุนบุคลากร  ส่ือสารและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตลอดจนผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย             
มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย  แนวปฏิบัติ  ตลอดจนน าความเห็นและข้อแนะน าของ
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไปปฏิบติัรวมถึงการทบทวนความเหมาะสม
ของระบบและมาตรการต่างๆและใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 4. กรรมการผู้จัดการ มีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดใหมี้ระบบและใหก้าร 

ส่งเสริมและสนบัสนุน  นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัเพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงธุรกิจระเบียบ ขอ้บงัคบั  และขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

5. ส านักงานตรวจสอบภายใน มีบทบาทหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน
การปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย  แนวปฏิบัติคู่มืออ านาจด าเนินการ 
ระเบียบปฏิบติัและกฎหมายขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามีระบบควบคุม
ท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้านคอร์รัปชันท่ีอาจเกิดข้ึนและรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
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6. คณะท างานนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน แต่งตั้งข้ึนจากผูรั้บผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ในผงัองคก์ร 
มีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ในการประเมินความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดข้ึน
ในแต่ละกระบวนการอยา่งสม ่าเสมอ  เช่น  งานขาย  และการตลาดงานจดัซ้ือการท าสัญญาต่างๆ 
งานบริหารทรัพยากรบุคลการเงินและบญัชี  เป็นตน้  รวมถึงการหาวิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสม  
พร้อมทั้งรับผิดชอบในการส่ือสารนโยบายแนวปฏิบติัเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั
ใหก้บัทุกหน่วยงานในองคก์รและผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบ  และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร 

 

-------------------------------------- 
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ค านิยามเกีย่วกบัการต่อต้านคอร์รัปชัน 

 

1. การคอร์รัปชัน (Corruption)        : หมายถึง 
 คอร์รัปชนั (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าอยูใ่นรูปแบบใดๆ ในการให ้เสนอให ้
สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ค  ามัน่ว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์    
อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสมแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ีไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ี อนัเป็นการ       

ให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กบับริษทั หรือบริษทัย่อยโดยเฉพาะ หรือ
เพื่อใหไ้ดห้รือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ินหรือจารีตทางการคา้อนัชอบ
ธรรมใหก้ระท าได ้

 

2. การช่วยเหลือทางการเมือง  (Political Contribution)  :หมายถึง 

  การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือในรูปแบบอ่ืน (in-kind) เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้ส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริม หรือสนับสนุน     

พรรคการเมือง การซ้ือบัตรเข้าชมงานท่ีจัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรท่ีมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมือง 

 

3. ค านิยามเกีย่วกบัการให้ หรือรับของขวญัหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 

ความหมาย 

ของขวญั    :     เงิน  ทรัพยสิ์นส่ิงของหรือประโยชนอ่ื์นใดท่ีใหแ้ก่กนัเพื่ออธัยาศยัไมตรี   
หรือใหเ้ป็นรางวลั  หรือใหโ้ดยเสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์หรือใหเ้ป็น
สินน ้าใจ 

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  

• ส่ิงท่ีมีมูลค่า ไดแ้ก่ การลดราคา การรับความบนัเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือ
ส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 

• ค่าตอบแทนวทิยากรหรือผูบ้รรยายหรือท่ีปรึกษาในนามบริษทั 

• การใหสิ้ทธิพิเศษซ่ึงมิใช่สิทธิท่ีจดัไวส้ าหรับบุคคลทัว่ไปในการไดรั้บการลดราคาทรัพยสิ์น 
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• การออกค่าใชจ่้ายในการเดินทางหรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพกั  ค่าอาหาร หรือส่ิงใดในลกัษณะ   
  เดียวกนั 

• บตัร ตัว๋ หรือหลกัฐานอ่ืนใด การช าระเงินใหล่้วงหนา้ หรือการคืนเงินใหภ้ายหลงั 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรม  

การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหก้นัในโอกาสต่างๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวฒันธรรมหรือใหก้นัตามมารยาทท่ีปฏิบติักนัในสังคม 

ปกติประเพณีนิยม 

- เทศกาลหรือวนัส าคญัซ่ึงอาจมีการใหข้องขวญักนั และใหห้มายความรวมถึงโอกาสในการ
แสดงความยนิดี การแสดงความขอบคุณ การตอ้นรับ การแสดงความเสียใจหรือการใหค้วาม
ช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบติักนัในสังคมดว้ย   
บุลคลในครอบครัว - คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่นอ้งร่วมบิดา มารดาเดียวกนั 

 

-------------------------------------- 
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แนวปฏิบัต ิการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

1. นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัน้ีใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่การ    
สรรหา  การคดัเลือกบุคลากร  การเล่ือนต าแหน่ง  การฝึกอบรม   การประเมินผลการปฏิบติังาน
พนกังาน  และการใหผ้ลตอบแทน  โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสาร ท าความเขา้ใจ
กบัพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบติั     
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั ใหใ้ชแ้นวปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้น
คู่มือ จรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้ งระเบียบ และคู่มือ
ปฏิบติังานของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. เพื่อความชัดเจนในเร่ืองการด าเนินการเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน บริษทั  
ก  าหนดให้กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  และพนักงานจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีในเร่ืองต่อไปน้ีด้วย
ความระมดัระวงั  

3.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง   บริษทัมีนโยบายเป็นกลางทาง   
การเมือง โดยจะไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรือการกระท าอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง  ทั้งทางตรง
และทางออ้มซ่ึงรวมถึงการใชท้รัพยากรของบริษทัในกิจกรรมท่ีจะท าให้บริษทั สูญเสียความ
เป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจกรรม
ดงักล่าว  

3.2 การบริจาคเพ่ือการกุศลและการให้เงินสนับสนุน การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็น   
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์รของบริษทั เพื่อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในสังคมเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวติอยา่งถว้นหนา้  
ทั้งน้ีการบริจาคเพื่อการกุศลดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัตามขั้นตอนท่ีบริษทัก าหนด  และกระท า
ในลกัษณะท่ีมีความโปร่งใส  การช าระเงินจะตอ้งระบุผูรั้บเงินท่ีชดัเจนรวมถึงมีการระบุช่ือผูรั้บ
ซ่ึงเป็นองค์กรและโดยทั่วไปแล้ว  การให้เงินสนับสนุนจะท าเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์หรือ
ช่ือเสียงขององคก์รซ่ึงปกติมกักระท าผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมการใหเ้งินสนบัสนุนจะตอ้ง
เป็นไปตามการพิจารณาตดัสินใจท่ีโปร่งใส  มีหลกัฐานการช าระเงินอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอและ
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ตอ้งไดรั้บอนุมติัตามกระบวนการและผูมี้อ  านาจในการอนุมติัตามล าดบัชั้น ตามท่ีบริษทัก าหนด
และจะตอ้งไม่มีการให้เงินสนับสนุนใดๆท่ีท าข้ึนเพื่อบงัหน้า หลบเล่ียงการคอร์รัปชันและ
สินบน  

 3.3 การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการต้อนรับ และ  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ การให้หรือรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการตอ้นรับ 
และ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อาจน ามาซ่ึงความเส่ียงต่อการคอร์รัปชนั ดงันั้นกรรมการและพนกังานทุก
คนจะตอ้งไม่รับหรือใหข้องขวญัฯ ท่ีตระหนกัไดโ้ดยทัว่ไปว่าอาจก่อใหเ้กิดขอ้ผูกมดัหรือสร้าง
ภาระให้เกิดความรู้สึกว่าตอ้งมีการตอบแทนหรือเป็นหนทางท่ีจะน าไปสู่การคอร์รัปชนั  หาก
เป็นการใหห้รือรับของขวญัฯท่ีไม่ไดก่้อใหเ้กิดขอ้ผกูมดัหรือสร้างภาระใหเ้กิดความรู้สึกวา่ตอ้งมี
การตอบแทนท่ีเป็นการคอร์รัปชนั และสอดคลอ้งตามธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบติัเป็นปกติก็
เป็นส่ิงท่ีกระท าได ้ 

 3.4 การกรรโชก  การฉ้อโกง  การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การใช้
อ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ  การยกัยอกเงิน  การฟอกเงิน  การใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบเพื่อกระท า
การเช่น      การกรรโชก  การฉอ้โกง  การหลอกลวง  การสมรู้ร่วมคิด  การกระท าในลกัษณะท่ี
เป็นการสมยอมกนัและการฟอกเงิน  ถือเป็นการกระท าทุจริตโดยตอ้งห้ามตามกฎหมายและ
ตอ้งหา้มกระท าอยา่งชดัแจง้ภายใตคู่้มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัฉบบัน้ีและถือวา่เป็นการ
ฝ่าฝืนหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ตามท่ีไดรั้บความไวว้างใจในฐานะเป็นกรรมการหรือพนกังานของ
บริษทั  โดยไม่ค านึงวา่จะมีมูลเหตุจูงใจในการกระท าดงักล่าวหรือไม่    

 4. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์หรือส่ิงของท่ีไม่
สมควร ไม่สุจริตหรือเกินปกติวสิัยจากผูเ้ก่ียวขอ้งในกิจการของบริษทั 

 5.กรรมการผูบ้ริหารและพนักงานต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงินผลประโยชน์ส่ิงของ หรือ
ประโยชน์ อ่ืนใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีร่วมท าธุรกิจดว้ย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง หรือรับ
เพื่อตนเองหรือผูอ่ื้น ท่ีส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบติั/ละเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ีในทางมิชอบ หรือกระท า
ผดิกฎหมาย  
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6. ห้ามให้เสนอท่ีจะให้หรือรับการบริจาคหรือสนับสนุนเงินหรือส่ิงของประโยชน์อ่ืนใดแก่
บุคคลภายนอกอาทิเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นายหนา้ ตวัแทน คู่คา้ ลูกคา้ หรือผูมี้อ  านาจตดัสินใจ เป็น
ตน้ ท่ีมีเจตนาชกัน าให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเวน้การกระท าท่ีเป็นการผิดต่อกฎหมาย  หรือ
โดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ท่ี ของบุคคลนั้น หรือเพื่อก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบหรือแลกเปล่ียนกบั
สิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้ การให้หรือรับเงิน บริจาค หรือเงินสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส
และถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อ
เป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

 7.กรณีท่ีนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกท่ีเ ก่ียวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้ส่ิงของหรือ
ผลประโยชน์แก่ผูบ้ริหารหรือพนกังานเพื่อเป็นสินน ้ าใจผูบ้ริหารหรือพนกังานตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
พิจารณาถึงความเหมาะสม สมควรและ/หรือถูกตอ้งดว้ยโดยค านึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ 
หากผูบ้ริหารหรือพนกังานไม่รับ แลว้จะเป็นการเสียน ้ าใจ และกระทบต่อความสัมพนัธ์ท่ีดีทาง
ธุรกิจกใ็หรั้บไดแ้ต่ตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน  3,000  บาท 

 8. การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น ควรจะเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรม 

อาจ เ ป็นการ รับจากผู ้เ ก่ี ยวข้อง  คน รู้จัก  การ รับควรรับในลักษณะท่ี เ ป็นการทั่วไป                              
ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่า ไม่ควรเกิน  3,000  บาท ไม่เป็นการรับทรัพยสิ์นอยา่งผิดกฎหมาย และ
ของขวญั หรือทรัพยสิ์นนั้นตอ้งไม่ใช่ส่ิงผดิ กฎหมาย  

9. ห้ามบุคลากรของบริษัท ตลอดจนครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวญั  ทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจาก ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ลูกคา้ คู่คา้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ของ
บริษทัไม่ว่ากรณีใดอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความล าเอียง 
หรือ ล าบากใจ หรือเป็นผลประโยชนข์ดักนัได ้ 

10. บุคลากรของบริษทัตอ้งไม่ใหสิ้นบน หรือผลประโยชนต์อบแทนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
แก่บุคลากรของบริษทัเองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การให้
ของขวญัทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งใหแ้น่ใจว่าการใหน้ั้นไม่ขดัต่อ
กฎหมายและจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน  
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11. ไม่พึงกระท าการให้และรับของขวญัซ่ึงมีมูลค่าเกินกว่าปกติท่ีวิญญูชนพึงให้กนัระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่วา่โอกาสใดๆ  กต็าม  

12. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตอ้งหลีกเล่ียงการใหห้รือรับส่ิงของ หรือ ประโยชน์อ่ืนใดจาก
คู่คา้หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษทั ยกเวน้แต่เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติหรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม  

13.การด าเนินธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนตอ้ง
ด าเนินไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมถูกตอ้งตามกฎหมายของรวมทั้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชนั  

14. กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน  ตอ้งให้ความรู้ความเขา้ใจกบัลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บเหมาบุคคล 
หรือนิติบุคคลท่ีร่วมท าธุรกิจด้วยว่าบริษัทไม่สนับสนุนการกระท าอันใดๆ ท่ีเข้าข่ายการ           
คอร์รัปชนัและจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั ไม่ว่าดว้ยการเรียกรับและจ่ายสินบนทุก
รูปแบบ  และหากพบการกระท าดงักล่าวตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบทนัที 

15. บริษทั ก าหนดใหน้โยบายน้ีใชป้ฏิบติักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ  

16. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ท่ีไม่ปฏิบัติตามนโยบายน้ีถือเป็นการท าผิดวินัยตาม
กฎระเบียบข้อบงัคับของบริษทั และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้ นผิด
กฎหมาย  

17. บริษทัและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ไดแ้ก่ 

 17.1 บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุมใหถื้อปฏิบติัตามมาตรการ ต่อตา้นคอร์รัปชนั                            
ฉบบัน้ี 

 17.2 ตวัแทนและตวักลางทางธุรกิจท่ีบริษทัว่าจา้งให้ถือปฏิบติัโดยห้ามกระท าการให้หรือ
รับสินบน หรือการคอร์รัปชนัในการด าเนินงานทางธุกิจในนามบริษทั 

                                                     

-------------------------------------- 
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มาตรการด าเนินการ 

  1. กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย และมาตรการต่อตา้น 

คอร์รัปชัน หลักการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั โดยต้องไม่เขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบั เร่ืองคอร์รัปชนัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  

 2. พนักงานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเก่ียวกับการกระท าท่ี         
เขา้ข่ายคอร์รัปชนั  โดยตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่อง
ทางการรายงานท่ีก าหนดไว ้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบบริษทั 

 3. บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและความคุม้ครอง และไม่ลงโทษหรือไดรั้บผลกระทบใดๆ 
ของกรรมการผูบ้ริหารและพนกังาน  จากการปฎิเสธการคอร์รัปชนัหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชันท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทั  แมว้่าการกระท านั้นจะท าให้บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
และบริษทัจะด าเนินการตามมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการรายงาน
การคอร์รัปชันโดยเคร่งครัด  ตามท่ีก าหนดในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัดา้นบุคคลและ/
หรือมาตรการการร้องเรียนและการแจง้เบาะแสของบริษทั 

  4. ผูท่ี้กระท าการคอร์รัปชันเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษทัจะตอ้งได้รับการ
พิจารณาทางวินัยตามระเบียบบริษทัท่ีก าหนดไวแ้ละอาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการ
กระท านั้นผดิกฎหมาย  

 5. บริษทัส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั รวมทั้งช่องทางการแจง้เบาะแส 

ขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะ ไปยงักรรมการ  ผูบ้ริหารและพนกังานผ่านวิธีการต่างๆ เช่นการ
ประชุม ปฐมนิเทศพนกังาน หรือการส่ือขอ้มูลข่าวสารภายในองคก์ร โดยผา่นส่ือต่างๆ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจในการน านโยบายน้ีไปปฏิบติัเป็นตน้ 

  6. บริษทัส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั  รวมทั้งช่องทางการแจง้เบาะแส 
ขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะให้แก่สาธารณชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียผ่านวิธีการต่างๆ  เช่น  
เวบ็ไซตข์องบริษทั  หรือรายงานประจ าปีเป็นตน้ 
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  7. บริษทัจดัให้มีการบริหารความเส่ียงด้านการคอร์รัปชันโดยมีการประเมินความเส่ียง
จัดล าดับความส าคัญและก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม  รวมทั้ งติดตามความก้าวหน้าของ
มาตรการท่ีได้ด าเนินไปแล้ว   โดยคณะท างานโยบายต่อต้านคอร์รัปชันได้ประสานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชนัและไดม้อบหมายใหส้ านกังาน
ตรวจสอบภายในเป็นผูส้อบทาน  

8. บริษทัจดัให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อนโยบายและ
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัตั้งแต่การคดัเลือกบุคลากร  การฝึกอบรม  การประเมินผลงาน  
การใหผ้ลตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การจดัใหมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีงานอยา่งเหมาะสมใหเ้กิด
การตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีทรัพยากรและบุคลากรท่ีมีทกัษะ
เพียงพอและเหมาะสมต่อการน านโยบายน้ีไปปฏิบติั 

9. บริษทัจดัใหมี้ตารางอ านาจการด าเนินการอนุมติั (Authoriize table) ท่ีชดัเจน รัดกมุ          
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ 

 10. บริษทัจดัให้มีระบบการควบคุมภายในซ่ึงครอบคลุมดา้นการเงินการบญัชี     การเก็บ-
บนัทึกขอ้มูลรวมถึงกระบวนการอ่ืนภายในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั
และมีการส่ือสาร ผลการควบคุมภายในใหบุ้คลากรท่ีรับผดิชอบทราบ 

  11. บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบระบบงานภายในครอบคลุมกิจกรรมท่ีส าคญัของบริษทั  
เช่น การด าเนินงานดา้นการจดัซ้ือและจดัจา้ง เป็นตน้ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบการควบคุมภายในจะ
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบติังานว่าเป็นตามระเบียบวิธีปฏิบติังาน  
ข้อก าหนด  กฎระเบียบและให้ค  าแนะน าในการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว  

 12. บริษทัก าหนดให้มีมาตรการการแจง้เบาะแสและกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสรวมถึง
วิธีการส่ือสารมาตรการการแจง้เบาะแสการคอร์รัปชนัต่างๆ ภายในองคก์รผ่านการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่  และส่ือสารภายนอกองคก์รผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

--------------------------------------------- 
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   นโยบายการเปิดเผยและส่ือสารเกีย่วกบั  

                                         มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน  

การเปิดเผยข้อมูล  

                      เพื่อให้มั่นใจว่าบริษทัมีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  จึง
ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนักงาน ผูถื้อหุ้นลูกคา้  คู่คา้  ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผูท่ี้เก่ียวขอ้งผ่านรายงานประจ าปี  
(Annual Report), เวบ็ไซตข์องบริษทัและปฐมนิเทศพนกังาน   เป็นตน้   

การส่ือสาร 

                      ก  าหนดใหมี้การส่ือสารขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั 
ไปยงัพนกังาน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ลูกคา้คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทางธุรกิจไดรั้บทราบโดยผา่นการแจง้ผา่นบอร์ดประชาสัมพนัธ์เวบ็ไซต ์รายงานประจ าปี  อีเมล ์
เวปบอร์ด หรือวธีิการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เช่น การจดัอบรมใหพ้นกังาน    

แนวปฏิบัต ิ 

1. แนวทางการแจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบโดยทัว่ไป  ดงัน้ี 

1.1 การประชาสัมพนัธผ์า่นเครือข่ายภายในและภายนอกกลุ่มบริษทั เช่น เวบ็ไซต ์อีเมล ์

 เป็นตน้ 

 1.2 การจดัท าส่ือ หรือสัญลกัษณ์ใดๆ ท่ีแสดงถึงแนวนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชนั                                                                                                                                                                                
2. หนงัสือแจง้ค าประกาศเจตนารมณ์ เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบติัฯในการต่อตา้นการทุจริต 
 

3. การส่ือสารใหพ้นกังานทราบ ดงัน้ี 

3.1 น านโยบายต่างๆของบริษทั   คู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
เผยแพร่ไวใ้นเคร่ืองมือส่ือสารภายในองคก์ร เช่นเวปบอร์ด อีเมล ์เพื่อปฏิบติัในแนวทางท่ี
ถูกตอ้งตรงกนั 
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3.2 ติดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพนัธ์พนักงาน ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย   หรือพูดคุย
ประชุมกลุ่มพนักงาน เก่ียวกับข่าวสารและนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชันเพื่อให้พนักงาน         
ไดท้ราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ โดยทัว่ถึงกนั 

3.3 จดัให้มีการพบปะระหว่างผูบ้ริหารกับพนักงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดโอกาสในการ
ส่ือสารท าความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั และแนวปฏิบติัรวมทั้งถามตอบ    
ขอ้สงสัยในการปฏิบติัปัญหาท่ีเกิดข้ึน และหาแนวทางท่ีเหมาะสมร่วมกนั 

3.4 เม่ือรับพนกังานใหม่ ตอ้งให้พนกังานใหม่ทราบถึงนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัท่ีบริษทั  
ยดึถืออยู ่ โดยช้ีแจงไดใ้นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ของบริษทั 

 

-------------------------------------- 
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                                นโยบายการเป็นกลางทางการเมือง 

                       บริษทัจะไม่ให้การสนบัสนุน หรือการกระท าอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง 

ทั้งทางตรงและทางออ้ม  ซ่ึงรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษทัในกิจกรรมท่ีจะท าให้บริษทั 

สูญเสียความเป็นกลางทางการเมืองและ/หรือไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษทัให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทาง
การเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายและภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยโดยให้กรรมการ  

ผูบ้ริหาร และพนกังานยดึถือแนวปฏิบติั  ดงัน้ี 

แนวปฏิบัต ิ

1.บริษทัใหก้ารสนบัสนุนงานทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และหา้มไม่ให้
พนกังานทุกคนแอบอา้งความเป็นพนกังานหรือทรัพยากรของบริษทัไปสนบัสนุนกิจกรรมทาง
การเมืองของพรรคการเมืองกลุ่มทางการเมือง หรือนกัการเมืองคนใดคนหน่ึง        ไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้ม 

2. บริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกคนใชสิ้ทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย โดยไม่
ใชต้  าแหน่งในบริษทั  ช่ือ หรือตราบริษทั  ชกัจูงผูอ่ื้นใหจ่้ายเงินอุดหนุนหรือใหก้ารสนบัสนุนแก่
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ   และห้ามไม่ให้พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมการใดท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเขา้ใจว่าบริษทัฯมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหน่ึง 

3. หา้มผูบ้งัคบับญัชาพนกังานในทุกระดบัชั้น สั่งการ หรือโนม้นา้ว ดว้ยวธีีใดๆ ท่ีท าให้
พนกังานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท 

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน พึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองใน
สถานท่ีท างาน หรือในเวลางานอนัอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในความคิด 

 

 

-------------------------------------- 
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นโยบายการบริจาคเพ่ือการกศุล และการให้เงนิสนับสนุน 

             เพื่อมัน่ใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุนจะถูกน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของสาธารณะ  
หรือตรงตามวตัถุประสงคข์องการบริจาคไม่ไดถู้กน าไปเพื่อใชใ้นการอนัไม่สุจริตใดๆ    การ
บริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนตอ้งด าเนินการในนามบริษทัดว้ยความโปร่งใส     
ตามระเบียบของบริษทัและถูกตอ้งตามกฎหมาย  

แนวปฏิบัต ิ

1. การใหเ้งินบริจาคเพื่อการกุศลแก่องคก์รใดๆท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ต่อสังคมตอ้งเป็น
องค์กรท่ีเช่ือถือได้และจะต้องด าเนินการในนามบริษทัด้วยความโปร่งใสผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบของบริษทัถูกตอ้งตามกฎหมาย   
2. การใหเ้งินสนบัสนุนแก่องคก์รหรือกิจกรรมใดๆ ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมธุรกิจ และ/

หรือภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัและด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของ
บริษทัและถูกตอ้งตามกฎหมาย 

3. บริษทัก าหนดให้มีตารางอ านาจการด าเนินการอนุมติั (Authoriize table)ในเร่ืองการบริจาค
และการใหเ้งินสนบัสนุนท่ีก าหนดจ านวนและล าดบัชั้นของผูพ้ิจารณาอนุมติัไวอ้ยา่งชดัเจน และ
มีการเก็บหลกัฐานการอนุมติัและบนัทึกบญัชีโดยฝ่ายบญัชีและการเงิน รวมถึงการตรวจสอบ
โดยส านกังานตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีอิสระภายนอกเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การบริจาคและ
ใหเ้งินสนบัสนุนเป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใส 

 

-------------------------------------- 
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กระบวนการและการควบคุมในการพจิารณา การขออนุมัตเิงนิบริจาคหรือเงนิ
สนับสนุน 

1. เงินบริจาคและเงินสนบัสนุนจะตอ้ง มีการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนสอดคลอ้งกบั
นโยบายของบริษทั 

2. เงินบริจาคและเงินสนบัสนุนหน่ึงๆ อาจมีมากกวา่หน่ึงวตัถุประสงคก์ไ็ด ้กล่าวคือ มี
วตัถุประสงคห์ลกัและวตัถุประสงคร์องและตอ้งก าหนดวตัถุประสงคท่ี์สามารถปฏิบติัได ้มิใช่
วตัถุประสงคท่ี์เกินความเป็นจริง 

3. มีการก าหนดระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดของกิจกรรม 

4. มีการระบุสถานท่ีตั้งในการน าเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนไปใชใ้หช้ดัเจน 

5. มีบุคลากรหรือองค์กรท่ีเฉพาะเจาะจง  ในการน าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไปใช้ใน
วตัถุประสงคต่์างๆ จะตอ้งมีหน่วยงานหลกัรับผิดชอบและควรจะระบุบุคลากรผูรั้บผิดชอบให้
ชดัเจนเพื่อเป็นหลกัประกนัวา่บุคคล / องคก์รนั้นจะปฏิบติัอยา่งจริงจงัและจริงใจ 

6. มีการใช้เงินบริจาคและเงินสนับสนุนให้เกิดประโยชน์จะตอ้งระบุการน าไปใช้ให้ชัดเจน  

พร้อมทั้งมีหลกัฐานและใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง 

7. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บตอ้งระบุถึงผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการด าเนินโครงการ  

8. อ านาจการอนุมติัเป็นไปตามระเบียบของบริษทัโดยใช ้“ตารางอ านาจการด าเนินการอนุมติั” 

เพื่อประกอบการพิจารณาคู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั  

 

 

-------------------------------------- 
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                     นโยบายการให้หรือรับของขวญัหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 

การใหห้รือรับของขวญัหรือทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด  สามารถกระท าไดใ้นวิสัยท่ีสมควร  
โดยให้อยู่ในมูลค่าท่ีเหมาะสมและไม่ควรเรียกร้องให้หรือรับหรือสัญญาว่าจะให้ หรือจะรับ
ของขวญัหรือทรัพยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นไม่วา่กรณีใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ของผู ้รับ  ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน              
หรือประโยชนอ่ื์นใด 

แนวปฏิบัต ิ

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ตอ้งไม่เรียกร้องไม่รับเงินผลประโยชนข์องขวญั
หรือทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดหรือส่ิงของท่ีไม่สมควร ไม่สุจริต หรือเกินปกติวิสัยจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งในกิจการของบริษทั 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับเงินผลประโยชนอ่ื์นใดจาก
บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีร่วมท าธุรกิจดว้ย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องหรือรับเพื่อตนเองหรือผูอ่ื้นท่ี
ส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบติั/ละเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ีในทางมิชอบหรือกระท าผดิกฎหมาย 

3. กรณีท่ีนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกท่ีเ ก่ียวข้องทางธุรกิจกับบริษัทให้ส่ิงของหรือ
ผลประโยชน์แก่ผูบ้ริหารหรือพนกังานเพื่อเป็นสินน ้ าใจ ผูบ้ริหารหรือพนกังานตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 

พิจารณาถึงความเหมาะสม สมควร หรือ/และ ถูกตอ้งด้วย โดยค านึงถึงกฎระเบียบของทาง
ราชการหากผูบ้ริหารหรือพนกังานไม่รับแลว้จะเป็นการเสียน ้ าใจ และกระทบต่อความสัมพนัธ์  
ท่ีดีทางธุรกิจกใ็หรั้บไดต้ามความเหมาะสมของธุรกิจ 

4. การรับของขวัญหรือทรัพย์สินควรจะเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาอาจเป็นการรับจากผูเ้ก่ียวขอ้ง คนรู้จกั การรับควรรับในลกัษณะท่ีเป็นการทัว่ไป ไม่
เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควรไม่เป็นการรับทรัพยสิ์นอย่างผิดกฎหมายและของขวญัหรือ
ทรัพยสิ์นนั้นตอ้งไม่ใช่ส่ิงผดิกฎหมาย 

5. ห้ามบุคลากรของบริษทัและบริษทัในเครือตลอดจนครอบครัว  เรียกร้อง หรือรับของขวญั
ทรัพยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใดจากผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ลูกคา้ คู่คา้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทัไม่ว่ากรณีใด อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
ล าเอียงหรือล าบากใจหรือเป็นผลประโยชนข์ดักนัได ้

6. บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่ใหสิ้นบนหรือผลประโยชนต์อบแทนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
แก่บุคลากรของบริษทัเองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การให้
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ของขวญัทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอ้ง
ใหแ้น่ใจวา่การใหน้ั้นไม่ขดัต่อกฎหมายและจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน 

7. ไม่พึงกระท าการให้และรับของขวญัซ่ึงมีมูลค่าเกินกว่าปกติท่ีวิญญูชนพึงให้กันระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่วา่โอกาสใดๆ กต็าม 

8. กรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัตลอดจนบุคคลในครอบครัวตอ้งหลีกเล่ียงการ
ให้หรือรับส่ิงของ  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากคู่คา้หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท  
ยกเวน้แต่เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจตามปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม 

9. การด าเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ตอ้งด าเนินไปอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมายของ
ไทยและกฎหมายต่างประเทศท่ีบริษทัติดต่อธุรกิจดว้ย 

10. หน่วยงานท่ีติดต่อกบัคู่คา้ ลูกคา้ ผูร่้วมทุน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัตอ้ง
แจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งดงักล่าวทราบถึงจรรยาบรรณน้ีดว้ยอยา่งสม ่าเสมอ 

11. กรรมการ ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัจงใจ หรือละเลยหรือไม่ปฏิบติัตามแนวปฏิบติั
น้ีใหถื้อว่าผูน้ั้นประพฤติปฏิบติัตนไม่เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีบริษทัก าหนด  และอาจถูก
สอบสวนหรือลงโทษตามนโยบายและระเบียบวธีิการปฏิบติัดา้นทรัพยากรบุคคลของบริษทั 

12. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน สามารถใหห้รือรับของขวญั พนัธมิตรทางธุรกิจไดด้งัต่อไปน้ี 

 12.1. ในกรณีท่ีผู ้บังคับบัญชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดให้ส่งคืนแก่ผูใ้หโ้ดยทนัที ถา้ไม่สามารถส่งคืนไดใ้ห้ส่งมอบแก่ผูบ้งัคบับญัชา 
เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายบริหารและบริการทัว่ไปเป็นผูจ้ดัเก็บ และให้รายงานต่อกรรมการบริหาร
พิจารณาน าไปจดัสรรใหเ้กิดประโยชนต่์อบริษทัโดยส่วนรวม 

 12.2. ของขวญัท่ีบุคคลอ่ืนมอบให้แก่บริษัทฯและมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ท่ี
ส าคญัๆของบริษทั  เช่น เม่ือมีการลงนามสัญญาร่วมทุนต่างๆของบริษทั เม่ือมีการรับรางวลั
ต่างๆ หรือของท่ีระลึกจากการร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นตน้ อนุญาตใหบุ้คลากรของ
บริษทัรับแทนบริษทัและส่งมอบใหฝ่้ายบริหารและบริการทัว่ไปเป็นผูจ้ดัเกบ็และใหร้ายงานต่อ
กรรมการบริหาร 

 12.3. บุคลากรของบริษทัและบริษทัในเครือไม่ควรมอบของขวญัแก่ผูบ้ ังคับบัญชาแม้
ผูบ้งัคบับญัชาจะยนิยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้ญาติของตนรับของขวญัจากบุคลากรท่ีเป็นผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชาเวน้แต่กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหข้องขวญัแก่กนั 
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 12.4. กรณีการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใดไม่วา่จะเป็นการรับทั้งจากในประเทศหรือ
จากต่างประเทศไม่วา่จะระบุเป็นของส่วนตวัหรือไม่แต่จ าเป็นตอ้งรับไวเ้พื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ 

หรือความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคลผูรั้บจะตอ้งรายงานให้บงัคบับญัชาทราบโดยเร็วและส่ง
มอบใหฝ่้ายบริหารและบริการทัว่ไปเป็นผูจ้ดัเกบ็และใหร้ายงานต่อกรรมการบริหาร 

 

 

-------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 34 

คูม่ือมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั-KST 2022 

   

 

                                          นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

                           บริษทัมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้บริษทัจึงก าหนดใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั
รวมถึงบุคคลในครอบครัวในการหลีกเล่ียงการเข้าไปมี ส่วนได้เสียหรือเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการในลักษณะท่ีขัดแยง้กับผลประโยชน์ของบริษัทอันจะส่งผลให้บริษัทเสียผล-
ประโยชน์ หรือท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพลดลง  อย่างไรก็ตามบริษทัไม่สามารถ       
คาดเดาถึงความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนักงานของบริษทัได้ในกรณีท่ีจ  าเป็นตอ้งท ารายการเช่นนั้นหรือไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ 
บริษทัจะดูแลให้การท ารายการนั้นๆ มีความโปร่งใสเท่ียงธรรมเสมอเหมือนการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท   และจัดท ารายงานความขัดแยง้            
ทางผลประโยชนเ์ป็นประจ าทุกปีและทุกคร้ังเม่ือเกิดเหตุการณ์ในระหวา่งปี 

แนวปฏบิัติ 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัสาขา ตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทัเพื่อผลประโยชนสู์งสุดของบริษทั 

2. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ใชอิ้ทธิพล หรืออ านาจของตนท าธุรกรรม
ระหวา่งบริษทักบับุคคลนั้นเอง รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งและญาติสนิท เวน้แต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้
เสียแลว้  และไดรั้บอนุญาตเป็นการเฉพาะ หรือไดรั้บอนุมติัในหลกัการใหท้ าได ้

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั  จะท าธุรกรรมท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ทัว่ไป 

จะตอ้งปราศจากอิทธิพลของความตอ้งการส่วนตวั หรือของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัพนกังานนั้นๆ ไม่วา่
โดยสายโลหิตหรือของบุคคลอ่ืนท่ีรู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ และมีข้อตกลงทางการคา้ท่ี     
วิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่คา้ทัว่ไปกบับริษทัและใชร้าคาท่ียติุธรรมเหมาะสมเสมือนท ารายการ
กบับุคคลภายนอกเม่ือตอ้งตดัสินใจหรืออนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้
รายงานผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้ส่วนร่วมในการอนุมติัและใหถ้อนตวัจากการมีส่วนร่วมในรายการ
นั้นๆ 

4. กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัตอ้งปฏิบติัตามระเบียบวธีิของบริษทัดว้ย
มาตรฐานเดียวกนั โดยปฏิบติังานใหเ้ตม็เวลาใหแ้ก่บริษทัอยา่งสุดก าลงัความสามารถ 
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5. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัต้องไม่น าขอ้มูลท่ีไม่พึงเปิดเผยของบริษทัไป
เปิดเผยใหบุ้คคลอ่ืนอนัน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัวหรือพวกพอ้ง 

ถือว่าเป็นการกระท าท่ีขดัต่อจรรยบรรณว่าดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น การใหข้อ้มูล
กิจกรรมการด าเนินงานหรือแผนการในอนาคตของบริษทัเป็นตน้ 

6. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัตอ้งหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงิน 

และ/หรือความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัฯตอ้งเสียผลประโยชน์หรือ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือขดัขวางการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัตอ้งจดัท ารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest Disclosure Report) เป็นประจ าทุกปี และทุกคร้ังเม่ือสงสัยว่าอาจมีหรือมี
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึนระหว่างปี โดยรายงานของพนักงานให้น าเสนอต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น และเลขานุการบริษทัเป็นผูเ้กบ็รักษารายงานดงักล่าว 

8. คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เก่ียวกบัรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษทั หรือบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริตอยา่งมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายใตก้รอบจริยธรรมท่ีดีโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั 

9. การรับบุคลากรใหม่ท่ีเป็นผูเ้ก่ียวดองกบับุคลากรของบริษทัตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็น
ธรรมต่อผูที้มีคุณสมบติัอยา่งเดียวกนั บุคลากรของบริษทัตอ้งไม่แทรกแซงหรือใชอิ้ทธิพลของ
ตนเขา้ช่วยเหลือใหรั้บผูท่ี้เก่ียวดองของตนเขา้ท างาน 

 

 

-------------------------------------- 
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นโยบายว่าด้วยข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

 

                           คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคัญต่อการรับเร่ืองร้องเรียน และการแจ้ง
เบาะแสจึงก าหนดเป็นนโยบาย การเปิดโอกาสให้พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทางการ
ร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และแจง้เบาะแสการกระท าความผดิกฎหมาย การทุจริต การฉอ้
ฉล การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนั การกระท าท่ีขาดความรอบคอบ และขาดความระมดัระวงั 

รวมถึงการรับขอ้ร้องเรียนดา้นการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ตลอดจน
พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอรัปชนั 

 

แนวปฏิบัต ิ

1) มาตรการการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส 

             บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแสซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การรับ
เร่ืองร้องเรียน  การตรวจสอบขอ้เท็จจริง และการสรุปผลรวมถึงการคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนหรือขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
ไดรั้บผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือจาก
การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัเก่ียวกบัการกระท าผดิกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณรวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต 

2) ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส  ดงันี ้

1. การกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทยและกฎระเบียบของรัฐ หรือ
นโยบายก ากบัดูแลกิจการหลกัการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบขอ้บงัคบั
ของบริษทัตลอดจนการไดรั้บความไม่เป็นธรรมในการปฏิบติังาน 

2. การกระท าท่ีอาจส่อถึงการคอร์รัปชนัซ่ึงหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น เช่น การยกัยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน     
การฉอ้โกง  เป็นตน้ 
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3) บุคคลที่สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียน 

                 พนกังานทุกระดบัของบริษทัหรือบุคคลภายนอกท่ีพบเห็นหรือทราบเบาะแส  รวมถึง
บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ 

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ
หรือจรรยาบรรณธุรกิจและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั  รวมถึงการกระท าท่ีอาจส่อถึงการ    
คอร์รัปชนั 

4) กระบวนการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

                เม่ือพบเห็นเหตุการณ์ท่ีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ 

จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายหรือระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัรวมถึงการกระท าท่ีอาจส่อถึงการ
ทุจริตของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั  ผูร้้องเรียนสามารถแจง้เร่ืองผา่นช่องทาง
ในการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส ส่วนในกรณีพนกังานหากพบเห็นเหตุการณ์ดงักล่าวควร
สอบถามหรือปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาก่อนเป็นล าดบัแรก และหากไม่แน่ใจหรือไม่สะดวกใจท่ีจะ
ท าเช่นนั้นใหแ้จง้เร่ืองผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจง้เบาะแส  เม่ือผูรั้บเร่ืองร้องเรียน
รับเร่ืองร้องเรียนแลว้สามารถพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมหรือส่งเร่ืองให้บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ  ในการด าเนินการตามเน้ือหาหรือประเดน็  ท่ีไดรั้บการ
ร้องเรียนเพื่อด าเนินการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริงพร้อมทั้งติดตามความคืบหนา้ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มี
การด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บโดยมีแนวปฏิบติั  ดงัน้ี 

(1) หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติั
ดา้นบุคคลใหน้ าส่งผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

(2) หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ 
และจรรยาบรรณธุรกิจและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัใหน้ าส่งเลขานุการบริษทั 

(3) หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีอาจส่อถึงการคอร์รัปชนัซ่ึงหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น  เช่น การยกัยอก-
ทรัพย ์การคอร์รัปชนั การฉอ้โกง เป็นตน้ ใหน้ าส่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

หรือส านกังานตรวจสอบภายใน 

(4) ในกรณีท่ีเร่ืองร้องเรียนตาม  (1) (2) และ (3) เป็นเร่ืองท่ีซับซ้อนหรือเก่ียวข้องกับหลาย
หน่วยงานให้น าส่งประธานกรรมการบริหารและหรือกรรมการผู ้จัดการ  เพื่อแต่งตั้ ง
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คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง (Investigation Committee) ส าหรับด าเนินการตรวจสอบ
เร่ืองดงักล่าว 

(5) จากนั้นให้แจง้การรับเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวไปยงัเลขานุการบริษทัเพื่อลงทะเบียนเร่ือง
ร้องเรียนบนัทึกขอ้มูลส าหรับติดตามความคืบหน้าการด าเนินการขอ้ร้องเรียนนั้นๆ อย่างไร        
ก็ตามในกรณีท่ีพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษทัหรือ
กระท าการทุจริตจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบบริษทัฯท่ีก าหนดไว ้และ/

หรืออาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผดิกฎหมาย 

5) การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ 

           ในกรณีท่ีการรายงานขอ้มูลได้รับการพิสูจน์แลว้ว่า การรายงานขอ้มูลมานั้นเป็นเท็จ     
อนัเน่ืองมาจากเจตนาบิดเบือนขอ้เท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผูอ่ื้น ให้ถือว่าผูท่ี้รายงาน
ขอ้มูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษทั ส่วนการก าหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทั และ/หรือบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

6) การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกีย่วข้อง 

 ผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสจะไดรั้บความคุม้ครองท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม
จากบริษทัเช่นไม่มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน  ลดต าแหน่ง  ลกัษณะงาน  สถานท่ีท างาน    
พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูแ้จง้เร่ือง
ร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส บริษทัจะเกบ็รักษาเป็นความลบัไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เก่ียวขอ้งเวน้แต่ท่ี
จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมายบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบเร่ืองหรือขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียนจะตอ้งรักษาขอ้มูลใหเ้ป็นความลบัและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน   หากมี
การจงใจฝ่าฝืนน าขอ้มูลออกไปเปิดเผยบริษทัจะด าเนินการลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของ
บริษทัและ/หรือด าเนินการทางกฎหมายแลว้แต่กรณี 

7) ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

เพื่อใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรมตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทางในการร้องเรียน แจง้เบาะแส ขอ้คิดเห็น 

หรือข้อเสนอแนะใดท่ีแสดงว่าผูมี้ส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเส่ียงท่ีจะได้รับ
ผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือ
จากการปฏิบติัของพนกังานของบริษทั เก่ียวกบัการกระท าผดิกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึง
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พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนั หรือการกระท าท่ีขาดความ
ระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ สามารถแจง้ได ้2 ช่องทางดงัน้ี 

 

1. ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.kat-hatyai.com   

     ช่อง “แจง้เบาะแสคอร์รัปชนัหรือขอ้ร้องเรียน” 

 

2.  ส่งจดหมายมาท่ี  :  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

     บริษทั  หอ้งเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่  จ  ากดั  (มหาชน) 
     เลขท่ี  4/2  หมู่  3  ถนนสายเอเชีย  43   
     ต  าบลนาหม่อม  อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา  90310 

 

                    ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการรวบรวมเอกสารท่ีรับจากช่องทาง
ดงักล่าวเพื่อสรุปขอ้เสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการทราบเป็น
รายไตรมาส ยกเวน้เป็นจดหมายท่ีส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงจะถูกจดัส่งไปยงั
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง หลงัจากนั้นบริษทัจะด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและ
บนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส รวมทั้งด าเนินการ
จดัเกบ็ขอ้มูลการแจง้เบาะแสเป็นความลบัเพื่อคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้เบาะแส
ดงักล่าวผูรั้บเร่ืองร้องเรียนรับเร่ืองร้องเรียนแลว้สามารถพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 

หรือส่งเร่ืองใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามความคืบหนา้ต่อไป  

 

 

-------------------------------------- 
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                                                         บทลงโทษ 
 

                  บริษทัจดัใหมี้กระบวนการในการลงโทษบุคลากรท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้น
การคอร์รัปชนัอยา่งเหมาะสม หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและไม่วา่จะโดยกรรมการหรือพนกังานคนใดจะมีการตรวจสอบตาม
กระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยของบริษทั และอาจมีการตกัเตือนลงโทษหรือเลิกจา้งหรือ
อาจมีการด าเนินคดีทั้ งทางแพ่งและอาญาหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดยเจตนา               
การกระท าใดท่ีเขา้ข่ายขดัต่อมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัน้ีให้แจง้ผูบ้งัคบับญัชา กรรมการ
ผูจ้ดัการหรือเลขานุการบริษทั 
 

แนวปฏิบัต ิ

1. หากผูถู้กกล่าวหา / ผูก้ระท าผิด (กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน) ไดก้ระท าการคอร์รัปชนั
จริง  ผูก้ระท าผิดจะไดรั้บโทษทางวินยัจนถึงขั้นให้ออกจากงานและผูก้ระท าผิดอาจตอ้งไดรั้บ
โทษทางกฎหมาย 

2. ผูบ้ังคับบัญชาโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือรับทราบว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่
ด าเนินการจดัการใหถู้กตอ้งตามนโยบายฉบบัน้ีผูบ้งัคบับญัชาจะไดรั้บโทษทางวนิยัเช่นกนั 

 3. การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับน้ีและหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องจะใช้เป็นข้ออ้างในการ             
ไม่ปฏิบติัตามไม่ได ้

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าข้อมูลของผูใ้ห้เบาะแส ผูร้้องเรียน ขอ้ร้องเรียน        
และหรือเอกสารหลกัฐาน ไปเปิดเผยไม่เก็บไวเ้ป็นความลบัผูน้ั้นจะไดรั้บโทษทางวินยัเวน้แต่
เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

5. ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ / ให้บริการ หรือผูรั้บเหมาใดๆ ของบริษทัท่ี    
ฝ่าฝืนหลกัเกณฑต์ามนโยบายฉบบัน้ีหรือรับทราบถึงการกระท าท่ีขดัต่อนโยบายฉบบัน้ีแต่ไม่ได ้

รายงานให้ฝ่ายบริหารของบริษทัทราบหรือให้ขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง เม่ือเจา้หน้าท่ีสอบสวนของ
บริษทัไดส้อบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการกระท าท่ีอาจขดัต่อนโยบายฉบบัน้ีอาจถูกบอกเลิกสัญญา
ได ้ 
 

-------------------------------------- 
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ภาคผนวก 

ขั้นตอนและกระบวนการควบคุมในกจิกรรมทีส่ าคญั 

1. ขั้นตอนการบริจาคเงนิเพ่ือการกศุล 

เม่ือบริษทัมีความประสงค์บริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเม่ือมีผูใ้ด
หรือหน่วยงานใดแจ้งความประสงค์ขอรับเงินบริจาคจากบริษทัเพื่อการกุศลให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ืองพิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบายบริษทัหรือไม่ 

1.2 พิจารณาวา่การบริจาคเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัหรือไม่ 

1.3 ตรวจสอบขอ้มูลประกอบการบริจาค  ดงัน้ี 

1.3.1 มีวตัถุประสงคช์ดัเจน 

1.3.2 มีหน่วยงานท่ีมีอยูแ่น่นอนและมีผูรั้บผดิชอบ 

1.4 หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริจาคน าเสนอเร่ืองเพื่อขออนุมติัตามคู่มืออ านาจ 

      ด าเนินงาน 

1.5 ฝ่ายบญัชีและการเงินจดัท าใบส าคญัจ่าย 

1.6 ฝ่ายบญัชีและการเงินส่งเช็คใหผู้มี้อ  านาจลงนาม และติดตามหลกัฐานการรับเงินท่ีถูกตอ้ง  

1.7 ฝ่ายบัญชีและการเงินเก็บข้อมูลเอกสารทั้ งหมดเข้าแฟ้มเอกสารสามารถสืบค้นและ
ตรวจสอบขอ้มูลได ้

2. ขั้นตอนการให้เงนิสนับสนุน 

เม่ือบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายเงินหรือมอบทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือ
หน่วยงานใดๆ  หรือเม่ือมีผูใ้ดหรือหน่วยงานใดแจง้ความประสงคข์อรับเงินหรือทรัพยสิ์นเพื่อ
สนบัสนุนหรือกิจกรรมใดๆ  มีวธีิและขั้นตอนเหมือนการบริจาคเพื่อการกศุล ดงัน้ี 

2.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ืองพิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบายบริษทัหรือไม่ 

2.2 พิจารณาวา่การสนบัสนุนเป็นไปตามปกติ/ธรรมเนียมธุรกิจหรือไม่ 

2.3 ตรวจสอบขอ้มูลประกอบการขอสนบัสนุน  ดงัน้ี 

2.3.1 มีวตัถุประสงคช์ดัเจน 

2.3.2 มีหน่วยงานท่ีมีอยูแ่น่นอนและมีผูรั้บผดิชอบ 

2.4 หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งน าเสนอเร่ืองเพื่อขออนุมติัตามคู่มืออ านาจด าเนินการ 
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2.5 ฝ่ายบญัชีและการเงินจดัท าใบส าคญัจ่าย 

2.6 ฝ่ายบญัชีและการเงินส่งเช็คใหผู้มี้อ  านาจลงนามและติดตามหลกัฐานการรับเงินท่ีถูกตอ้ง  

3. ขั้นตอนการให้ของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 

เม่ือบริษทัหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์จะให้ของขวญั  ทรัพยสิ์น ประโยชน์อ่ืนใด 

ค่าบริการตอ้นรับ หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ แก่ผูใ้ดหรือหน่วยงานภายนอก ซ่ึงเป็นไปตามประเพณีทาง
ธุรกิจเป็นการรักษาสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและไม่ขดัต่อกฎหมายสามารถด าเนินการไดโ้ดยใหป้ฏิบติั
ตามขั้นตอนวธีิการ  ดงัน้ี 

3.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบายบริษทัหรือไม่ 

3.2 พิจารณาความเหมาะสมดา้นปริมาณและจ านวนเงินโดยผา่นตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่าย 

      ข้ึนไป พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ 

3.3 หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งน าเสนอเร่ืองเพื่อขออนุมติัตาม  คู่มืออ านาจด าเนินการ 

3.4 ฝ่ายบญัชีและการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการท าใบส าคญัจ่าย 

3.5 ฝ่ายบญัชีและการเงินส่งเช็คใหผู้มี้อ  านาจลงนามประกอบหลกัฐานการรับเงินท่ีถูกตอ้ง  

      กรณีเป็นการเล้ียงรับรองควรมีการระบุช่ือท่ีอยูข่องหวัหนา้คณะของผูรั้บการรับรอง 

      พร้อมวตัถุประสงค ์

3.6 ฝ่ายบญัชีและการเงินเกบ็ขอ้มูลเอกสารทั้งหมดเขา้แฟ้มเอกสารสามารถสืบคน้และ 

      ตรวจสอบขอ้มูลได ้

4. ขั้นตอนการรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 

           เม่ือบริษทัหรือหน่วยงานใดไดรั้บของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใดจากลูกคา้ คู่คา้ 
หรือหน่วยงานภายนอก อนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจหรือเน่ืองจากหน้าท่ีการงานของตน 

ต้องไม่ใช่ลักษณะการติดสินบนเพื่อให้ได้ซ่ึงข้อตกลงทางธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรม เม่ือจะรับ
ของขวญั ทรัพยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใดจากผูอ่ื้นใหป้ฏิบติัตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

4.1 หน่วยงานท่ีเสนอเร่ือง พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบายบริษทัฯหรือไม่ 

4.2 พิจารณาประเภทรายการท่ีไดรั้บใหบ้นัทึกขอ้มูลและน าส่งแผนกจดัซ้ือ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง  
      จดัเกบ็และรวบรวมขอ้มูล 

4.3 พิจารณาประโยชนจ์ากส่ิงท่ีไดรั้บหากเป็นประโยชนต่์อบริษทัหรือหน่วยงานใด ให ้

      หน่วยงานนั้นเสนอขออนุมติัน าไปใชจ้ากรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
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5. การจ่ายค่าใช้จ่ายให้พนักงาน 

         เม่ือบริษทัหรือหน่วยงานใดมีความประสงคจ์ะจ่ายค่าใชจ่้ายใดๆ ใหพ้นกังาน ซ่ึงอาจมีทั้ง
รูปแบบท่ีจ่ายเขา้บญัชีพนกังานโดยผา่นระบบ Payroll เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา และเงิน
สวสัดิการอ่ืนๆ  และอีกรูปแบบหน่ึงคือจ่ายเป็นเช็คหรือเงินสดให้พนกังาน   เช่น    ค่าน ้ ามนั
เช้ือเพลิง  เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล (กรณีพนักงานช าระเงินแทนบริษัท) ฯลฯ สามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยใหป้ฏิบติั  ดงัน้ี 

5.1  กรณีเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีอยูใ่นระเบียบบริษทั ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู ้
       พิจารณาและเสนออนุมติั ไดแ้ก่ ค่าจา้ง เงินเดือน และน าเขา้ระบบงาน Payroll  กรณี     
       เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ใหผู้จ้ดัการฝ่ายตรวจสอบขอ้มูลก่อนน าเสนอขออนุมติัตามอ านาจ          
       ด าเนินการ 

5.2  ฝ่ายบญัชีและการเงินจดัท าใบส าคญัจ่ายเพื่อการบนัทึกบญัชีและพิจารณาเก่ียวกบัภาษี 

       เงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

5.3  ฝ่ายบญัชีและการเงินส่งเช็คใหผู้มี้อ  านาจลงนามและติดตามหลกัฐานการรับเงินท่ี  
       ถูกตอ้งแฟ้มเอกสารสามารถสืบคน้ และตรวจสอบขอ้มูลได ้

 

………………………………………… 
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