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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) 
 

  บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ 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 ามัน่ว่าจะให ้เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสมแก่เจา้หนา้ท่ีของ

รัฐ หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือผูมี้หน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวปฏิบติัหรือ       

ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจใหก้บับริษทั หรือบริษทัสาขา

โดยเฉพาะ หรือเพ่ือให้ไดห้รือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ 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 นโยบายหรือกฏหมายกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีด าเนินธุรกิจกบับริษทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้บุคคลดงักล่าว

ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ี อนัเป็นการท าให้ได้มาหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจหรือผลประโยชน์ท่ีไม่ถูกตอ้ง

เหมาะสม  

“ บุคลากรของบริษทั ” หมายถึง กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 
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“ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง การขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

(Conflict of Interest) สถานการณ์หรือการกระท าท่ีกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัท  ท่ีมี             

ผลประโยชน์ส่วนตัวซ่ึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีรับผิดชอบและส่ง

ผลกระทบต่อประโยชนส่์วนรวม 

“ การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก”  หมายถึง ค่าใชจ่้ายจ านวนเลก็นอ้ยท่ีจ่ายแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ 
และเป็นการใหเ้พ่ือใหม้ัน่ใจวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะด าเนินการตามกระบวนการ       หรือเป็นการกระตุน้ใหด้ าเนินการ 
รวดเร็วข้ึน โดยกระบวนการนั้นไม่ตอ้งอาศยัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และเป็นการกระท าอนัชอบดว้ยหนา้ท่ี
ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ รวมทั้งเป็นสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะไดต้ามกฏหมายเป็นปกติอยู่แลว้เช่น การขอใบอนุญาต  การขอ
หนงัสือรับรอง และการไดรั้บบริการสาธารณะ เป็นตน้ 
 

“ การช่วยเหลือทางการเมือง ” หมายถึง การใหท้รัพยสิ์น เงิน ส่ิงของตอบแทน สิทธิหรือผลประโยชนอ่ื์นใดเพ่ือเป็น

การช่วยเหลือ หรือสนบัสนุนหรือเพ่ือประโยชนอ่ื์นใดแก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง

ทางการเมือง การสนบัสนุนทางการเมือง ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  

“ หน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ” หมายถีง ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง คณะบุคคล หรือผูท่ี้ปฏิบติังานในหน่วยงาน

ปกครอง คณะกรรมการหรือบุคคลซ่ึงกฏหมายใหอ้  านาจในการออกกฏ ค าสัง่ หรือมติใดๆ ท่ีมีผลต่อบุคคล 

ขอบเขต 
          นโยบายฉบบัน้ี ใหมี้ผลบงัคบัใชภ้ายในบริษทัหอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) ทั้งส่วนส านกังาน
ใหญ่และบริษทัสาขา 
 

วตัถุประสงค์ 

         เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทัมีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติัและขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ี

เหมาะสม เพ่ือป้องกนัการคอร์รัปชนักบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั และเพ่ือใหก้ารตดัสินใจและการด าเนินการ

ทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบ 
 

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 าท่ีเก่ียวกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน ไดแ้ก่ การขดัแยง้ทางดา้นผลประโยชน์ (Conflict of 

interest) , การติดสินบน (Bribery) , การใหส่ิ้งตอบแทนโดยมิชอบ (Illegal gratuities) และการเรียกเงินหรือ

ค่าตอบแทน (Economic Extortion) และ/หรือรูปแบบอ่ืนๆท่ีเข้าข่ายความเส่ียงด้านการทุจริตและ              

การคอร์รัปชนั ตลอดจนให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบควบคุมภายในดา้นการบริการความเส่ียง      

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

3) บุคลากรของบริษัท  ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเ ก่ียวกับการรับ หรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน                   

การให้บริการ หรือการเล้ียงรับรองให้เป็นไปตามนโยบายการให้หรือรับของขวญั ทั้ งน้ี การให้หรือ           

รับของขวญัและการเล้ียงรับรองต้องเป็นไปตามวตัถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยม โดยมี           

มูลค่าท่ีเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 

4) การบริจาคเพ่ือการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การบริจาคเพ่ือการกศุลและสนบัสนุนไม่ไดถู้กใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับการคอร์รัปชนั 
 

5) บุคลากรของบริษทั ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริษทั โดยตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องรับทราบ ตามช่องทางการแจง้เบาะแส        

และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
 
 

6) ผูแ้จง้เบาะแสและ/หรือผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นวา่การเปิดเผยนั้นจะท าให้

เกิดความไม่ปลอดภยัหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลและ

รายละเอียดของผูแ้จง้เบาะแสและ/หรือผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบั โดยจะเปิดเผยเฉพาะกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

การสอบสวนหาขอ้เท็จจริงตามท่ีจ าเป็น ทั้งน้ี การจะเปิดเผยขอ้มูลใดๆ บริษทัจะพิจารณาอย่างรอบคอบ

โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูแ้จง้เบาะแสและ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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7) บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชนัตลอดจนไม่

ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชนัแมว้่าการกระท านั้นจะท าให้

บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
 

8) บริษทัด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมือง และด าเนินการความช่วยเหลือทางการเมืองโดยไม่

กระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนุนดา้นการเงินหรือรูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วม

ทางการเมือง ผูมี้อ  านาจทางการเมือง หรือผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งทางการเมืองไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาคหรือระดบัประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษทัให้ความเคารพในสิทธิทาง

การเมืองของพนกังานไม่วา่จะเป็นการลงคะแนนเสียง เลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
 

9) การจดัจา้งพนกังานรัฐ บริษทัด าเนินการตรวจสอบการว่าจา้งบุคคลท่ีเคยท างานในหน่วยงานรัฐมาก่อน 

เก่ียวกบัขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีท าไวก้บัหน่วยงานรัฐและเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์บริษทั ก าหนดว่า ตอ้งไม่เป็น

หรือเคยเป็นพนกังานรัฐ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการท างานดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 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 
 

          บริษทัจดัใหมี้การส่ือสารและเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัให้บุคคลากรของบริษทัทั้งส านกังาน
ใหญ่และบริษทัสาขาผ่านทางช่องทางส่ือสาร ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังานใหม่ การอบรมหรือ
สมันา การประชาสมัพนัธ์ภายในหน่วยงานและผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ใหท้ราบถึงรูปแบบและความเส่ียง
จากการมีส่วนเก่ียวขอ้งในการทุจริตคอร์รัปชนัและวิธีการแจง้เบาะแสเพ่ือใหพ้นกังานรับทราบและน าไปปฏิบติั 

 

บทลงโทษ 
1) การระบุบทลงโทษส าหรับกรรมการบริษทัในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน บริษทั 

ก าหนด บทลงโทษกบักรรมการบริษทั ท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชนั โดยให้มี
มาตรการใหอ้อกจากต าแหน่งส าหรับกรรมการ ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการกระท าความผิดดา้นการทุจริต  คอร์รัปชนัดงักล่าว 
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2) การระบุบทลงโทษ ส าหรับผูบ้ริหารและพนักงาน กรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน    
ผูบ้ริหารและพนกังาน ของบริษทัท่ีท าการคอร์รัปชนั เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณการด าเนินงานของ 
บริษทัโดยใหมี้มาตรการลงโทษตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยการลงโทษทางวินยัส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน 
นอกจากน้ียงัไดรั้บการด าเนินการทางกฏหมาย หากเป็นการกระท าท่ีผิดกฏหมาย 

 

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

 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing) 

บริษทัมีกลไกในการแจง้เบาะแส การรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการเก่ียวกบัการกระท าความผิดตาม
ระเบียบและกฏหมายและจรรยาบรรณของบริษทั หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชันของพนักงาน    
รวมไปถึงมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสตาม Whistleblowing Policy เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดี
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 

 
 ทั้งน้ี  มีผลประกาศใชต้ั้งแต่วนัท่ี  16  สิงหาคม 2565  เป็นตน้ไป 

 

                                                        

         




