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สารจากประธานกรรมการ 

 

บริษทั  หอ้งเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่  จ  ากดั  (มหาชน)  บริษทัยดึถือหลกัคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ  โดยปฏิบติังานภายใตน้โยบาย  กฎระเบียบ  รวมถึงวธิิการปฏิบติังาน
ท่ีบริษทัก าหนดข้ึน  การปฏิบติัเพื่อใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย  กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของ
หน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  และตระหนกัถึงความส าคญัของ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)  ตลอดจนใหค้วามส าคญัต่อการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชนัในทุก
รูปแบบ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

 

 บดัน้ี  คณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรใหมี้การพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
สาระส าคญั ใน  “จรรยาบรรณทางธุรกิจ”  ใหท้นัสมยัและมีความเป็นสากลมากข้ึน  เพื่อให้
คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  โดยใหร่้วมกนั
ยดึถือสาระส าคญัของ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ฉบบัน้ี  และน ามาใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติังาน
เสมือนเป็นวนิยั   อยา่งหน่ึง  พร้อมทั้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนน าไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร  
 

 บริษทัจึงขอใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร  พนกังานและบุคลากรทุกระดบัของบริษทั   ท าความ 

เขา้ใจ  ลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลกัปฏิบติั  ต่อไป 

 

ทั้งน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  19  สิงหาคม  2565  เป็นตน้ไป 
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จรรยาบรรณทางธุรกจิ (Code of Conduct) 

 

 บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) ไดด้ าเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ผลการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ในการบริหารจดัการ อนัจะน ามาซ่ึง
การเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและเกิดประโยชนสู์งสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจึงไดก้  าหนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจ  (Code of Conduct)  ข้ึนมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อจะไดน้ าไปปฏิบติัเป็น
รูปธรรมต่อไป 

 

1.  นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(Good  Corporate Governance) 

  

 บริษทัฯ เห็นวา่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจใหเ้จริญเติบโต
ยิง่ข้ึน จึงมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
บริษทัฯและใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมการตรวจภายใน ก ากบัดูแลฝ่ายบริหารให้
ด าเนินการตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจดงัน้ี 

 1.1  สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

พนกังาน    :   บริษทัฯ ไดป้ฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ี 

 เหมาะสมตามขอ้บงัคบัของกฏหมายแรงงาน 

คู่คา้ :  บริษทัฯ มีการซ้ือสินคา้และบริการจากคู่คา้เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้รวมถึงการ 

  ปฏิบติัตามสัญญาต่อคู่คา้   

เจา้หน้ี :  บริษทัฯ ปฏิบติัตามเง่ือนไขของการกูย้มืเงินตามขอ้ตกลง 

ลูกคา้ :   บริษทัฯ เอาใจใส่และรับผดิชอบต่อลูกคา้ ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
    รักษาความลบัของลูกคา้และมีหน่วยงานหรือบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีรับขอ้ร้องเรียนของ 

    ลูกคา้เพื่อรีบด าเนินการใหแ้ก่ลูกคา้โดยเร็วท่ีสุด 

คู่แข่ง :  บริษทัฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ียติุธรรม รักษาบรรทดัฐาน ของขอ้ 

    พึงปฏิบติัในการแข่งขนั หลีกเล่ียงวธีิการไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 
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ชุมชน  : บริษทัฯ มีความรับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มรวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ 

  ชุมชนและสังคมรอบขา้ง 

ผูถื้อหุน้  : บริษทัฯ ด าเนินงานสอดคลอ้งกบัหลกับรรษทัภิบาลและ/หรือหลกัการก ากบั 

  ดูแลบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

ภาครัฐ : บริษทัฯ ปฏิบติัตามหลกักฎหมายระเบียบหรืออ่ืนๆ พร้อมใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรม 

  ต่างๆ  ท่ีก่อใหเ้กิดความเรียบร้อยและสงบสุข 

NGO :   บริษทัฯ ใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนกลุ่ม NGOต่างๆ เพื่อใหเ้กิดผลดีกบัทุกภาคส่วน 

 ทั้งน่้ีบริษทัฯ จะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดี 

 1.2  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนค์ณะกรรมการไดดู้แลอยา่งรอบคอบเม่ือเกิด
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการ  
ท่ีเก่ียวโยงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  รวมทั้งก าหนดนโยบายและวธีิการดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตน ดงัน้ี 

 1.2.1 รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้ราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัและไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก (Arm's 

Length Basis) และไดเ้ปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ าเป็นไวใ้น         
งบการเงิน 

 1.2.2 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

(1)  ก าหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อส านกังานก ากบัหลกัทรัพย ์

 และตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 พ.ศ.2535 
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(2)  หา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่ 

 บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
       ในช่วง 1 เดือนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 1.3  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

 คณะกรรมการมีก าหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจ าเป็น  โดยมีการก าหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้และจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ า   ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯจะจดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ 
ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละคร้ังจะใชเ้วลา
ประมาณ 1-1.5 ชัว่โมง 

 ทั้งน้ีไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผา่นการ
รับรองจากคณะกรรมการพร้อมใหค้ณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

 1.4 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ จึงไดก้  าหนดภาระหนา้ท่ี อ  านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนมีการควบคุมดูและการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ 

 1.5 ความสัมพนัธ์กบัผูล้งทุน 

 คณะกรรมการใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้นโปร่งใสและ
ทัว่ถึง ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯโดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าวเพื่อใหผู้ล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ไดรั้บทราบ โดยผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย ์

 

 

--------------------------------------------- 
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2.  สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

 บริษทัฯ  ตระหนกัถึงสิทธิในความเป็นมนุษยแ์ละปฏิบติัต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียมกนั     
ไม่เลือกปฎิบติัต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใด ไม่วา่จะเป็นฝ่ายจดัการ พนกังาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ ผูข้ายสินคา้
และบริการใหแ้ก่บริษทัฯ คู่แข่งการคา้ ชุมชน เป็นตน้  อนัเน่ืองมาจากความเหมือนหรือแตกต่างไม่
วา่เร่ืองเพศ เช้ือชาติ ศาสนา อาย ุวฒันธรรม หรือเร่ืองอ่ืนใด ไดแ้ก่ 

 2.1  บริษทัฯ ปฏิบติัต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบติัไม่แบ่งแยก             
ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อาย ุศาสนา ความพิการ ฐานะ สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ทางตรงและออ้ม กบัการปฏิบติังานหรือน ามาเป็นปัจจยัส าคญัในการเลือกพนกังานเขา้ท างาน 
พฒันาบุคลากรและการเล่ือนต าแหน่ง 

 2.2  ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน  ไดแ้ก่ประวติัการท างาน ประวติัสุขภาพ หรือขอ้มูล
ส่วนตวัอ่ืนๆ จะไดรั้บความคุม้ครองไม่ใหถู้กน ามาเปิดเผยอนัอาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่
เจา้ของหรือบุคคลอ่ืนใด 

 2.3  พนกังานตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ไม่กระท าการท่ีก่อความเดือดร้อนร าคาญ 
หรือรบกวนการปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะคุกคามทางเพศ ไม่วา่ต่อบุคลากรในและนอกบริษทัฯ 
รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การลวนลาม การอนาจาร การเก้ียวพาราสีและการมีไวซ่ึ้งส่ือลามก 
อนาจารทุกประเภท 

 2.4  บริษทัฯ ค  านึงถึงความปลอดภยัทั้งชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน บริษทัฯไดด้ าเนิน
มาตรการรักษาความปลอดภยัขั้นพื้นฐานไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 2.5  บริษทัฯ ปฏิบติัส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเคารพในทรัพยสิ์น ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน รวมถึงหลีกเล่ียงไม่ท าธุรกรรมกบัองคก์รท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 2.6  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหชุ้มชนโดยเฉพาะท่ีอยูร่อบสถานประกอบการของบริษทัฯ หรือ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการแสดงขอ้คิดเห็นส าหรับโครงการต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
วถีิการด าเนินชีวติของชุมชน 
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2.7  บริษทัฯ ด าเนินนโยบายการเป็นกลางทางการเมืองหรือไม่กระท าการใดๆ ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งหรือใหก้ารสนบัสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง 

 2.8  บริษทัฯ ใหสิ้ทธิเสรีภาพท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองอนัไม่ขดักบัความสงบ
เรียบร้อยและหลกัศีลธรรมอนัดีของสังคม 

 ทั้งน้ี พนกังานตอ้งสวมใส่เคร่ืองแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบพนกังาน หรือใชส้ัญลกัษณ์ใดๆ ท่ีท าให้ 
เขา้ใจวา่เป็นพนกังานบริษทั 

2.9  บริษทัฯ หา้มมิใหพ้นกังานบริษทัฯ ทุกคนท าการเร่ียไร เพื่อด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  ในสถานท่ีท างาน  หรือในเวลางานอนัอาจท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ในการท างาน 

 

 

------------------------------------- 
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3.  การปฏิบัตด้ิานแรงงาน (Labour Practices) 

 บริษทัฯ ถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีค่า  ซ่ึงมีส่วนช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ บรรลุถึง
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้นบริษทัฯมีนโยบายดูแลสภาพการจา้งงานท่ียติุธรรมถูกตอ้งตาม
กฎหมายและค านึงถึงสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขอนามยั  รวมทั้งการพฒันา
ความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งต่อเน่ืองโดยยดึแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 3.1  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคนแสดงความคิดเห็น ความสามารถและสร้าง      
แรงกระตุน้ในการท างาน  ทั้งน้ีพนกังานไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมในรูปของเงินเดือน โบนสั 
และสวสัดิการอ่ืนๆ ทั้งท่ีอยูใ่นรูปตวัเงินและไม่อยูใ่นรูปตวัเงินพร้อมทั้งตรวจสอบอยูเ่นืองๆ     
การจ่ายผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

 3.2  บริษทัฯ ไม่ท าการหรือสนบัสนุนใหมี้การใชแ้รงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ 

 3.3  เคารพและปฏิบติัการใหสิ้ทธิมนุษยชนต่อพนกังานสตรี ผูพ้ิการ เดก็ ชนพื้นเมืองหรือ
ทอ้งถ่ิน แรงงานอพยพ และกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งดูแลเป็นพิเศษ 

 3.4  บริษทัฯ ใหสิ้ทธิท่ีพนกังานจะเขา้ถึงกระบวนการ และรับฟังการช้ีแจงก่อนท่ีจะมีการ
ตดัสินลงโทษทางวนิยั  ซ่ึงการด าเนินการทางวนิยัดงักล่าวจะเป็นไปอยา่งโปร่งใสและเหมาะสม 

 3.5  ใหเ้สรีภาพแก่พนกังานในการสมาคมและรวมกลุ่มเพื่อการเจรจาต่อรอง ทั้งน้ีตอ้ง
เป็นไปตามกฎหมาย 

 3.6  พนกังานจะไดรั้บโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั 

 3.7  จดัการใหพ้นกังานมีสุขภาพดีและปลอดภยัในการท างาน โดยด าเนินการตาม
มาตรฐานดา้นสุขภาพ ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พร้อมทั้งจดัหาและมีการ
ซกัซอ้มแผนการรักษาความปลอดภยัเป็นประจ า อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั รวมทั้งการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งใหรั้บรู้โดยทัว่กนั 

 3.8  ใหโ้อกาสพนกังานพฒันาความรู้  ความสามารถอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

 

 
-------------------------------------------- 
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4.  ส่ิงแวดล้อม (The Environment) 

 บริษทัฯ มีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจพร้อมทั้งปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตขี้ดความสามารถบริษทัฯ ดงัน้ี 

 4.1  เปิดโอกาสใหชุ้มชนโดยเฉพาะท่ีอยูร่อบสถานประกอบการของบริษทัฯ และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการใหข้อ้คิดเห็น  โครงการต่างๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือ      
ขอ้ร้องเรียนต่างๆ  ท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงานบริษทัฯ 

 4.2  ใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตามมาตรฐานต่างๆ  เพือ่ช่วยป้องกนัหรือลดผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

 4.3  กระบวนการผลิตถูกออกแบบและพฒันาเพื่อควบคุมและ/หรือลดมลพิษ ไดแ้ก่ น ้าเสีย 
ฝุ่ น  หรือของเสียต่าง ๆ 

 4.4 ใหค้วามรู้และปฏิบติัในการลดการเกิดขยะ หรือของเสียทั้งจากกระบวนการผลิตและ
การใชง้านทัว่ไป 

 4.5  ประเมินความเส่ียงและผลกระทบเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความ
ปลอดภยั ท ารายงานผลขอมลพิษ การก าหนดมาตรการป้องกนัและเปิดเผยขอ้มูลใหส้าธารณะ
รับทราบ 

 4.6  ปกป้องและฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งใหค้วามร่วมมือในการอนุรักษ ์

 

 

------------------------------------ 
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5.  การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operation Practices) 

 บริษทัฯ ด าเนินงานสอดคลอ้งกบัหลกับรรษทัภิบาล และ/หรือหลกัการก ากบัดูแลของ
บริษทัจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพยโ์ดยยดึหลกั ดงัน้ี 

 5.1  ความตระหนกัในหนา้ท่ี (Accountability)  ตอ้งเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยส านึก
รับผดิชอบอยา่งแทจ้ริง 

 5.1.1  การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่ประสงคจ์ะบรรลุอะไรและตอ้งการส่ิงนั้นไดอ้ยา่งไร 

 5.1.2  ก  าหนดเป้าหมายร่วมกนัเพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นเพื่อ 

  ก่อใหเ้กิดก าลงัใจท างานร่วมกนัเพื่อผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

5.1.3  สร้างวฒันธรรมพร้อมรับผดิและส านึกในการรับผดิชอบ ท าใหเ้กิดการ- 
ประสานงานระหวา่งกนัภายในบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.1.4  การติดตามและประเมินการท างานเพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพงานท่ี 

      ก  าหนดไวแ้ละควรมีการแกไ้ขทนัทีท่ีการปฏิบติังานนั้นๆ ไม่ไดม้าตรฐาน 

 5.2  ความรับผดิชอบ (Responsibility)  มีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบแต่ละ 

  ต  าแหน่งอยา่งชดัเจน ไม่เกิดความซ ้ าซอ้นท าใหเ้กิดความโปร่งใสในการปฏิบติังาน
ยิง่ข้ึน 

 5.2.1  ศึกษาและท าความเขา้ใจ รายละเอียดงาน (Job Description)  กฎหมายนโยบาย  
  และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ 

 5.2.2  ไม่ฝ่าฝืน หลีกเล่ียง หรือเพิกเฉยต่อนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน  
  ขั้นตอนการท างานหรือวิธีปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงค าสั่งอนัชอบดว้ย 

  กฎหมายของผูบ้งัคบับญัชา 
 5.2.3  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

 5.2.4  พนกังานพึงรักษาทรัพยสิ์นบริษทัฯ หมายถึงสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย ์ 
  รวมถึงความรู้  เทคโนโลย ี ขอ้มูลและความลบัของบริษทัฯ 

 5.2.5  ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชนอ่ื์นใดจากลูกคา้ ผูข้าย 

  สินคา้หรือบริการ ผูรั้บเหมาและการรับของขวญัเน่ืองในเทศกาลต่างๆ มีมูลค่า 
  เกินปกติวสิัยท่ีบุคคลทัว่ไปพึงใหต่้อกนั 
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 5.2.6  หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อนัอาจจะกระทบต่อช่ือเสียงหรือเป็นปัญหาแก่             
  บริษทัฯ ได ้

5.2.7  พนกังานตอ้งใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต (Internet)  เพื่อเป็นประโยชนใ์นการท างาน              
 ไม่กระท าการอนัเป็นการรบกวน ระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
 (Internet)  ของผูรั้บในบริษทัฯ ไม่ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์บริษทัฯเผยแพร่ขอ้มูล 

 ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีหรือละเมิด 

 กฎหมาย  เช่น การมีไวซ่ึ้งส่ือลามก อนาจาร การฟอร์เวร์ิดเมล (Forward mail)   

 ท่ีเป็นการรบกวน สร้างความร าคาญ เป็นตน้ 

 5.2.8  พนกังานตอ้งปฏิบติังานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง               
  หา้มติดตั้งและใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิในบริษทัฯ  
  อยา่งเดด็ขาด 

 5.2.9  พนกังานตอ้งเกบ็รักษารหสัผา่น (Password)  ของตนใหเ้ป็นความลบั ไม่บอก 

ต่อบุคคลอ่ืนเพื่อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ถึงรหสัผา่นของตน รวมทั้งไม่ใช้
อินเทอร์เน็ต (Internet)  ท่ีอาจส่งผลกระทบอนัเป็นอนัตรายต่อระบบ
คอมพิวเตอร์บริษทัฯ 

 5.3  ความยติุธรรม (Fairness)  ความยติุธรรมในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการท่ีชดัเจน 

การคอรัปชัน่ 

 5.3.1  หา้มพนกังานกระท าการใดๆ อนัเป็นการคอรัปชัน่และติดสินบนไม่วา่รูปแบบ 

 ใดๆ  กต็ามและหา้มมอบหมายใหผู้อ่ื้นกระท าการใดๆ  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความ 

 ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ ทั้งโดยทางตรงและทางออ้มแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐหรือ 

 นกัการเมือง 

 5.3.2  หา้มพนกังานและครอบครัวเรียกร้องหรือรับของขวญั ส่ิงของ การรับรองหรือ 

  ประโยชนอ่ื์นใดจากลูกคา้ ผูข้ายสินคา้หรือบริการ ผูรั้บเหมา อนัอาจจะมี 

  ผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความล าเอียง 

 5.3.3  การใชจ่้ายเพื่อเล้ียงรับรองทางธุรกิจเป็นเร่ืองท่ียอมรับได ้แต่ตอ้งเป็นไปอยา่ง 

        สมเหตุสมผล 

 5.3.4  บริษทัจดัฝึกอบรมใหพ้นกังานเรียนรู้และเขา้ใจเร่ืองคอรัปชัน่ รวมทั้งการ 

        ต่อตา้นคอรัปชัน่ 
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 การด าเนินการรับขอ้ร้องเรียน 

 5.3.5  ผูรั้บขอ้ร้องเรียนด าเนินการรวบรวมขอ้เทจ็จริงเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ 

ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั นโยบายหรือประกาศอ่ืนๆ ดว้ยตนเองหรือ
มอบหมายใหบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมด าเนินการ 

 5.3.6  ผูรั้บขอ้ร้องเรียนพิจารณาขั้นตอน และวธีิจดัการท่ีเหมาะสมในแต่ละเร่ือง  
  โดยอาจ 

   -  ด าเนินการดว้ยตนเอง หรือมอบหมายใหผู้อ่ื้นกระท าแทนตน 

   -  รายงานต่อบุคคลท่ีมีอ านาจพิจารณาและเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้นๆ เป็น 

    ผูด้  าเนินการประมวลผลและกลัน่กรองขอ้มูล 

 5.3.7 ใหผู้มี้อ  านาจก าหนดมาตรการการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบติัตาม 

  กฎระเบียบขอ้บงัคบั นโยบาย หรือประกาศอ่ืนๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายใหก้บั 

  ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

 5.3.8  ใหผู้รั้บขอ้ร้องเรียนรายงานผลกบัผูร้้องเรียนทราบ 

 5.3.9  ผูร้้องเรียนจะไดรั้บความคุม้ครอง โดยถือวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บเป็นความลบัและจะ 

เปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูร้้องเรียน
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5.4  ความโปร่งใส (Transparency)  การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder)  

อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา เช่น ขอ้มูลส าคญัอยา่งงบการเงินประจ าปีท่ีเสนอต่อผูถื้อหุน้ 
รวมทั้งใหค้วามส าคญัในการจดัซ้ือจดัหา ตอ้งมีขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และเกิดประโยชนสู์งสุด 

 5.4.1  การจดัซ้ือจดัหาสินคา้และบริการตอ้งค านึงถึงความตอ้งการ ความคุม้ค่า ราคา 
และคุณภาพ การจดัซ้ือตอ้งด าเนินการอยา่งโปร่งใสใหข้อ้มูลแก่ผูค้า้อยา่งเท่า
เทียมถูกตอ้ง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบติั 

 5.4.2  ตอ้งเกบ็เอกสารหลกัฐาน การร่างสัญญา การท าสัญญา และการปฏิบติัตาม 

  สัญญา ไวเ้ป็นหลกัฐานตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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 5.4.3  การจดัซ้ือจดัหาสินคา้และบริการไม่ควรท าในระยะเวลากระชั้นจนเกินไป ควรมี 

  ระยะเวลาใหคู่้คา้เพียงพอในการเตรียมตวัขอ้สัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอา 
  เปรียบจนเกินไป และควรมีนกักฎหมายเป็นท่ีปรึกษาในการท าสัญญา 
 5.4.4  การเจรจาต่อรองตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดแ้ละพนกังานท่ี 

  เก่ียวขอ้งกบัการต่อรอง  ตอ้งไม่เรียกร้องรับผลประโยชนจ์ากการจดัซ้ือจดัหา 
  รวมทั้งวางตวัเป็นกลางไม่ใกลชิ้ดกบัผูค้า้ 
 5.5  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellency)  ด าเนินนโยบายคุณภาพอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

 5.5.1 บริษทัฯ ก าหนดหน่วยงานรับผดิชอบโดยตรงในเร่ืองการประเมินการการ 

  บริหารความเส่ียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อวตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือ 

  ความส าเร็จของงาน 

 5.5.2 จดัใหมี้การประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบ 

  และน าผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม 

  และปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

5.5.3  มีหน่วยงานอิสระท าหนา้ท่ีตรวจสอบภายในอยา่งมีประสิทธิภาพและยดึมัน่ใน 

 จรรยาบรรณของผูต้รวจสอบภายใน 

 5.5.4 พนกังานทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจ และใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูล 

  ถูกตอ้งตามความเป็นจริงและรายงานทนัทีเม่ือพบขอ้ผดิพลาดหรือความ 

  ไม่ชอบมาพากลต่อระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 

 

 

 

---------------------------- 
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6.  ผู้บริโภค (Consumer Issues) 

 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั จึงไดด้ าเนินธุรกิจภายใต ้
กระบวนการควบคุมคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารผา่นระบบมาตรฐาน ไดแ้ก่  GMP, 

HACCP,  HALAL  และการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในสถานประกอบการ  
เพื่อเป็นการสร้างและรักษาความเช่ือมัน่ของลูกคา้  ภายใตว้สิัยทศัน ์“ KST คดัสรรอาหารคุม้ค่า 
น่าเช่ือถือ” 
 6.1  บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันาสินคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยราคาท่ี 

 สมเหตุสมผล มีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

 6.2  บริษทัฯ ไม่ใหข้อ้มูลบริโภคสินคา้ท่ีเป็นเทจ็หรือท าใหห้ลงเช่ือในคุณภาพสินคา้ 
 6.3  ความปลอดภยัในการบริโภคสินคา้นั้นมีความส าคญัยิง่ต่อบริษทัฯ ตอ้งมีเอกสารก ากบั 

สินคา้และอบรมพนกังานใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการผลิตท่ีปลอดภยัต่อ
ผูบ้ริโภคอยา่งเคร่งครัด 

 6.4  บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของขอ้มูลลูกคา้ บริษทัฯ ตอ้งรักษาและปกปิดขอ้มูล 

 ลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั ทั้งน้ีพนกังานบริษทัฯ ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลลูกคา้ต่อพนกังาน 

 บริษทัฯ และบุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้บงัคบักฎหมายใหเ้ปิดเผย 

 6.5  เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดป้ระโยชนสู์งสุด บริษทัฯ แข่งขนัธุรกิจเสรีภายใตห้ลกัการท่ีเป็น- 
 ธรรม  ไม่โจมตีหรือใหข้อ้มูลเป็นเทจ็บิดเบือนจากความเป็นจริงรวมทั้งใหค้วาม 

 ร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจและ/ 
 หรือแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม  พร้อมทั้งการต่อตา้นการผกูขาดและการทุ่มตลาด 

 

 

 

----------------------------------------- 
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7.  การมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน (Community Involvement and Development) 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัตามมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความ
ปลอดภยั สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม
และชุมชน รวมทั้งใหค้วามส าคญักบักิจกรรมท่ีมุ่งเนน้การพฒันาชุมชนและสังคม ในดา้น
การศึกษา สุขอนามยั สร้างงาน อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสนบัสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชนแ์ก่ชุมชนและ/หรือกลุ่มคนดอ้ยโอกาสใหเ้ขม้แขง็สามารถพึ่งพาตนเองได ้

 7.1 บริษทัฯ มุ่งท าความเขา้ใจส่ือสารถึงขอ้เทจ็จริงในการด าเนินงานความรับผดิชอบต่อ 

 ชุมชนและสังคมโดยรวม 

 7.2 บริษทัฯ มุ่งมัน่มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสังคมในเร่ืองความปลอดภยั อาชีว- 
  อนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดตลอดจน 

  ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชีวติของคนใน 

  ชุมชน ดว้ยหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 7.3 บริษทัฯ ค  านึงถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติโดยใหมี้ผลกระทบต่อความเสียหายทาง 

 สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวติของประชาชนนอ้ยท่ีสุด และสนบัสนุนการลดใช ้

 พลงังานและทรัพยากร 

 7.4 ส่งเสริมสนบัสนุนความรู้ในทอ้งถ่ินอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ ์

 วฒันธรรมและขนบประเพณีทอ้งถ่ิน 

 7.5  ส่งเสริมใหมี้การสร้างงานและพฒันาทกัษะของคนในชุมชนเพื่อการสร้างงานอยา่ง 

 เหมาะสม 

 7.6  บริษทัฯ ใชค้วามรู้ความสามารถในดา้นเทคโนโลยเีพื่อพฒันาใหเ้กิดเทคโนโลยท่ีี 

 เหมาะสมส าหรับชุมชน 

 7.7  มีส่วนร่วมสร้างรายไดใ้หชุ้มชน  โดยการช าระภาษีทอ้งถ่ินและใหค้วามร่วมมือในการ 

ใหข้อ้มูลท่ีจ  าเป็นอยา่งถูกตอ้งต่อหน่วยงานราชการและชุมชน รวมทั้งสนบัสนุน
โครงการหรือกิจกรรมท่ีช่วยใหชุ้มชนลดการพึ่งพาจากกิจกรรมการบริจาค 

 

       

---------------------------------------- 
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Code of Conduct for Executives 

จรรยาบรรณของผู้บริหาร 

 

 ผูบ้ริหารของ บริษทั  หอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ่  จ  ากดั (มหาชน)  เป็นผูมี้บทบาทส าคญัยิง่
ในการก ากบัดูแลและขบัเคล่ือนหน่วยงานท่ีตนเองรับผดิชอบอยู ่ ใหด้ าเนินการไปตามภารกิจ       
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้  าหนดไว ้ ผูบ้ริหารจะตอ้งประพฤติตนใหเ้ป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีลกัษณะความเป็นผูน้  า  ซ่ือสัตยสุ์จริต  และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวมขององคก์รเป็นหลกัและมีจรรยาบรรณต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

ผู้บริหารต่อองค์กร 

1. ปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่  ขยนัหมัน่เพียร  ใชค้วามสามารถและประสบการณ์ในการ
วางแผนงานแกไ้ขปัญหาและติดตามงานใหบ้รรลุเป้าหมายตรงต่อเวลา 

2. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  โปร่งใสและสามารถใหต้รวจสอบได ้  ไม่ใชอ้  านาจแสวงหา
ผลประโยชนใ์ส่ตนเองและพวกพอ้ง  ยดึผลประโยชนโ์ดยรวมของบริษทัฯเป็นหลกั 

3. ก ากบัดูแลพนกังานในสังกดัใหท้ างานอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  วางมาตรการป้องกนั
และควบคุมมิใหเ้กิดการทุจริตคอร์รัปชนัในองคก์ร 

4. มีความเป็นผูน้  า  ประพฤติตนอยูใ่นกฎระเบียบและบริหารกฎระเบียบวนิยัอยา่ง
สร้างสรรค ์

5. มีความสามารถในการส่ือสารและประสานงานในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพทุกระดบั 

6. ดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯและใชง้านอยา่งคุม้ค่า  มีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารต่อพนักงาน 

1. มอบหมายงานใหเ้หมาะสมกบัความถนดัและความสามารถของพนกังานแต่ละคน 

2. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเสมอภาค  ไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบติั 

3. มุ่งพฒันาพนกังานใหมี้ความรู้  ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง 

4. ใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือพนกังานดว้ยความจริงใจตามความเหมาะสม 

5. ค านึงถึงความปลอดภยัในการท างานของพนกังานและสร้างสภาพแวดลอ้มการท างาน
ท่ีดี 

6. รับฟังความคิดเห็นของพนกังานดว้ยเหตุผล 

7. เคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนกังานทุกคน  ทุกระดบั 

8. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  และมีจริยธรรม 
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ผู้บริหารต่อคู่ค้า 

1. ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม  บนพื้นฐานของการด าเนินธุรกิจ  ไม่เอา-
รัดเอาเปรียบหรือโกงคู่คา้ 

2. ไม่เรียกรับผลตอบแทนใดๆ และไม่รับสินบนใดๆ  จากคู่คา้ 

3. รักษาความลบัทางธุรกิจของคู่คา้ 

4. ด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  และไม่ท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงของ
บริษทัฯ 

5. ดูแลเอาใจใส่คู่คา้และใหค้วามส าคญักบัคู่คา้  รวมถึงปฏิบติัตามสัญญาและช่วยแกไ้ข
ปัญหาใหคู่้คา้เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจกบับริษทัฯเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื 

ผู้บริหารต่อหน่วยงานราชการ 

1. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  พร้อมทั้งปฏิบติัตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการ 

2. ไม่จ่ายสินบนหรือติดสินบนขา้ราชการเพื่อใหอ้  านวยความสะดวก  หรือเล่ียงกฎหมาย 

3. จดัท าบญัชีและเสียภาษีใหรั้ฐอยา่งถูกตอ้ง  ไม่มีการหลีกเล่ียง 

4. ไม่ใหก้ารสนบัสนุนใดๆ  ต่อขา้ราชการท่ีมีเจตนาท าการทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ 

5. ละเวน้การใหข้องขวญั  ของก านลัใดๆ ต่อขา้ราชการ  ยกเวน้ใหต้ามประเพณีนิยมและ
มีมูลค่าไม่เกินกวา่ท่ีก าหนด 

6. ใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนส่วนราชการในการพฒันาชุมชน การศึกษา สังคมและ
วฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม 

ผู้บริหารต่อส่ิงแวดล้อม 

1. ประกอบธุรกิจโดยเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

2. ปฏิบติัตามกฎหมายดว้ยมลพิษและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด  รวมทั้งจดัส่งรายงาน
ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

3. ท าการพฒันาปรับปรุงเทคโนโลย ี เพื่อลดผลกระทบดา้นมลพิษและส่ิงแวดลอ้ม  
รวมทั้งพฒันากระบวนการผลิต   ควบคุมสารเคมีเพือ่ลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งต่อเน่ือง 

4. เปิดโอกาสใหน้กัเรียน  นกัศึกษา  ตลอดจนประชาชนทัว่ไป  สามารถเขา้มาศึกษาดูงาน
ระบบบ าบดัมลพิษของบริษทัฯ   รวมถึงเป็นโรงงานตวัอยา่ง  และเปิดโอกาสให้
นกัศึกษา  คณาจารยเ์ขา้มาศึกษาวจิยัรวมถึงสามารถเกบ็ตวัอยา่งไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

----------------------------------- 
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Code of Conduct for Employee 

จรรยาบรรณของพนักงาน 

 

 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของบริษทั หอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ่ จ ากดั (มหาชน)  ท่ี
ด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสมีคุณธรรม  มีความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและเพื่อเป็นการสร้าง
จิตส านึกของพนกังานใหป้ระพฤติตามแนวทางบนพื้นฐานของจริยธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต  
บริษทัฯจึงเห็นสมควรก าหนด “จรรยาบรรณของพนกังาน” ข้ึนเป็นแนวทางใหพ้นกังานประพฤติ
ปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

1.จรรยาบรรณต่อบริษทัฯ 

1.1. พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัตามระเบียบ  “ขอ้บงัคบัการท างาน”  และประกาศของ
บริษทัฯอยา่งเคร่งครัด 

1.2. พนกังานพึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

1.3. พนกังานรักษาขอ้มูลของบริษทัฯ ไวเ้ป็นความลบั ตลอดจนไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้   
และคู่คา้ 

1.4. พนกังานใชแ้ละรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ        
และประสิทธิผลสูงสุด 

1.5. พนกังานเรียนรู้และปฏิบติัอยา่งจริงจงัต่องานท่ีช่วยเสริมสร้างคุณภาพ  ประสิทธิภาพ    
และการพฒันาองคก์ร 

2. จรรยาบรรณต่อพนักงาน 

2.1 พนกังานพึงเคารพสิทธิในความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใด
บุคคลหน่ึงซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างกนัทั้งทางดา้นเช้ือชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี อาย ุความพิการ เพศ ตลอดจนวฒิุการศึกษา ฯลฯ 

2.2 พนกังานจะปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  
ปราศจากการคอร์รัปชนัเพื่อแสวงหาผลประโยชนใ์ส่ตนเอง  ครอบครัว และพวกพอ้ง   
ในทุกรูปแบบ 

2.3 พนกังานจะคอยช่วยเป็นหูเป็นตาในการแจง้เบาะแสการคอร์รัปชนัในองคก์รเท่าท่ีรู้มาให้
ทางบริษทัฯทราบผา่นช่องทางการแจง้เบาะแสท่ีบริษทัฯจดัไวใ้หเ้พื่อใหท้างบริษทัฯ 
ด าเนินการตรวจสอบต่อไป 

2.4 พนกังานพึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัใดๆ ทั้งส้ิน 
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2.5 พนกังานจะปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความระมดัระวงัและค านึงถึงความปลอดภยั  
ท าการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลอยา่งครบถว้น  ปฏิบติังานตามขั้นตอน
และคู่มือความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 

2.6 พนกังานจะเฝ้าระวงัความเส่ียงท่ีอาจจะท าใหเ้กิดอุบติัเหตุอยูเ่สมอ  และหากพบจะรีบแจง้
เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุและอนัตรายในการท างาน  โดยมี
เป้าหมายใหอุ้บติัเหตุในการท างานเป็นศูนย ์

2.7 พนกังานจะตั้งใจและใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีในการจดักิจกรรมดา้นความปลอดภยั
ของบริษทัฯ  เช่น การซอ้มอพยพ และอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  การฝึกซอ้มการระงบั
อคัคีภยั การเตรียมการรับมืออุทกภยั เป็นตน้ 

2.8 พนกังานพึงระมดัระวงัในการเดินทางไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุและอนัตรายจากการเดินทาง  
เช่นจะสวมหมวกนิรภยั  คาดเขม็ขดันิรภยั  ปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด  และไม่
ขบัรถเม่ือเมาสุรา เป็นตน้ 

3.จรรยาบรรณต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง 

3.1 พนกังานพึงใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะค านึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดความเสียหายข้ึนต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด 

3.2 พนกังานพึงอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.3 พนกังานจะค านึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มในทุกขั้นตอน  เช่น ไม่มกัง่ายเทสารเคมีท่ี
จะเป็นพิษต่อจุลินทรียล์งไปในระบบบ าบดัน ้าท้ิงของบริษทัฯ  ไม่ท้ิงขยะเพ่นพ่านทั้งใน
บริเวณโรงงานและนอกโรงงาน  ไม่สูบบุหร่ีในท่ีหา้มสูบ ฯลฯ 

3.4 พนกังานจะใหร่้วมมือกบับริษทัฯ  ตลอดจนถึงชุมชนในกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
กิจกรรมปลูกป่า  การใชก้ระดาษรีไซเคิล  การผลิตน ้าหมกัชีวภาพจากขยะอินทรีย ์เป็นตน้ 

3.5 พนกังานจะใหค้วามร่วมมือกบับริษทัฯ  ในการด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคม
อยา่งเขม้แขง็  เช่น  ท ากิจกรรม 5 ส. ท่ีวดั  การช่วยเหลือชุมชนท่ีถูกน ้าท่วม เป็นตน้ 

3.6 พนกังานพึงไม่ยุง่เก่ียวกบัการเมืองหรือใหก้ารสนบัสนุนการเมืองทั้งทางตรงและทางออ้ม
ทุกระดบั 

----------------------------------- 
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Supplier’s Code of Conduct 

จรรยาบรรณต่อผู้ขาย ผู้ซ้ือ และผู้รับจ้างจัดการวตัถุดิบ 

เร่ือง  มาตรการปฏบัิติกบัผู้ขาย ผู้ซ้ือ และผู้รับจ้างจัดการวตัถุดิบ 

 

 บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตน้การคอร์รัปชนั ในปี 2561  และเพื่อให้การ
ด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าซ่ึงเป็นผูข้าย  ผูซ้ื้อ  และผูรั้บจ้างฯ  เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส  

ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบและการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ  บริษทัจึงไดก้  าหนดมาตการ
ปฏิบติัดงัน้ี 

1. บริษทั  จะมีบุคลากรของบริษทัเท่านั้น  เป็นผูติ้ดต่อซ้ือ  ขาย  ท าสัญญาวา่จา้ง  โดยไม่มี
การซ้ือ  ขาย  วา่จา้ง  ผา่นนายหนา้ท่ีมีการเรียกรับผลประโยชนต์อบแทนใดๆ  ทั้งส้ิน 

2. การตรวจรับวตัถุดิบ  จะด าเนินการอย่างโปร่งใส  เป็นธรรม  และจะแจง้ผลการตรวจ
รับใหท้ราบทุกคร้ัง  ส าหรับผูข้ายสามารถเขา้สังเกตุการณ์การตรวจรับวตัถุดิบได ้

3. คู่คา้ของบริษทั  ท่ีเป็นผูข้าย  ผูซ้ื้อ  และผูรั้บจา้งฯ  ท่ีพบปัญหาร้ายแรง  เช่น  การพบ
สารตกคา้งท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย  ไม่ช าระเงินในการซ้ือสินคา้  ละท้ิงงานรับจา้ง
กลางคนั  โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ฯลฯ  อาจจะถูกตดัออกจากการเป็นคู่คา้กบับริษทั 

4. บริษทัไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ  จากผูข้าย  ผูซ้ื้อ  และผูรั้บ
จ้างฯ  รวมทั้ งผูเ้ข้าร่วมในการซ้ือขายท่ีเป็นบุคคลภายนอกบริษทั  ในการสมยอม  
ยนิยอม  หรือร่วมกนั     ”สมยอมเสนอราคา” (ฮั้ว)  หากมีการเรียกหรือรับผลประโยชน์
ใดๆ  จากคู่คา้  ท่ีเป็นผูข้าย  ผูซ้ื้อ  และผูรั้บจา้งฯ  รวมถึงผูเ้ขา้ร่วมในการซ้ือขายท่ีเป็น
บุคคลภายนอกบริษทั  ขอใหแ้จง้ขอ้มูลมายงักรรมการผูจ้ดัการ    หรือ  แจง้มาทางช่อง
ทางการร้องเรียนการแจง้เบาะแสท่ี  www.kst-hatyai.com  เลือกช่อง “แจง้เบาะแสคอร์
รัปชันหรือขอ้ร้องเรียน”  เพื่อด าเนินการสอบสวน แกไ้ขและลงโทษ  โดยบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการด าเนินการทางกฎหมาย  กบัผูใ้หแ้ละผูรั้บผลประโยชนด์งักล่าวอยา่ง
จริงจงัต่อไป 

5. หากผูข้าย  ผูซ้ื้อ  และผูรั้บจา้งฯ  ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือประสบปัญหาในเร่ือง
ใดๆ  ใหร้้องเรียนมายงั  กรรมการผูจ้ดัการ    หรือ  แจง้มาทางช่องทางการร้องเรียนการ
แจ้งเบาะแสท่ี  www.kst-hatyai.com  เลือกช่อง “แจ้งเบาะแสคอร์รัปชันหรือข้อ
ร้องเรียน”  เพื่อด าเนินการแกไ้ขต่อไป 

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

http://www.kst-hatyai.com/
http://www.kst-hatyai.com/
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Supplier’s Code of Conduct 

จรรยาบรรณต่อผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง 

เร่ือง  มาตรการปฏบัิติงานกบัผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง 

 

บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตน้การคอร์รัปชนั ในปี 2561  และเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจ
กบัคู่คา้   ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาและผูรั้บจา้ง  เป็นไปดว้ยความยุติธรรม โปร่งใส  ปราศจากการเอารัด   
เอาเปรียบและการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ บริษทัจึงไดก้  าหนดมาตการปฏิบติัดงัน้ี 

1.   บริษทั เป็นผูจ้ดัท ารายละเอียดแบบแปลนของทุกงาน  มีการประเมินราคากลาง  งานท่ี
ไม่มีแบบแปลนก็จะตอ้งมีการก าหนดรายละเอียดของงานครบถว้นสมบูรณ์ชัดเจน  
และเป็นท่ียอมรับของทั้งผูว้า่จา้งและผูรั้บจา้ง 

2.   บริษทั  จะข้ึนทะเบียนผูรั้บเหมา/ผูรั้บจา้ง  เป็นผูผ้่านการคดัเลือกตามระเบียบกฎเกณฑ์
บริษทั  และเม่ืองานเสร็จส่งมอบงานแลว้จะมีการประเมินผลงานทุกคร้ัง 

3.  การพิจารณาคดัเลือกผูรั้บเหมา/ผูรั้บจา้ง จะด าเนินการอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม  และ
จะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้รั้บเหมาทุกรายทราบทุกคร้ัง 

4.  ผูรั้บเหมา/ผูรั้บจา้ง  จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทัอยา่งเคร่งครัด  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

5.  งานทุกงานถา้มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมไปจากรูปแบบท่ีไดก้  าหนดไว ้ ตามขอ้ 1 บริษทั 

 จะพิจารณาเพิ่มงบประมาณใหต้ามความเหมาะสม  แต่ถา้มีการลดงานลงกจ็ะขอปรับ 

 ลดลงเช่นเดียวกนั 

6.   ในการตรวจรับงานทุกงานจะตอ้งมีเจา้ของพื้นท่ี หรือผูส้ั่งงานร่วมตรวจรับงานดว้ย     
 ทุกคร้ัง 

7.   เม่ือส่งมอบงานเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ จะรีบด าเนินการเบิกจ่ายและคืนเงินประกนัให ้

 ผูรั้บเหมา/ผูรั้บจา้ง โดยรวดเร็วมิใหมี้การล่าชา้โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

 8.  ผูรั้บเหมา/ผูรั้บจา้งท่ีถูกประเมินผลงานวา่ไม่ไดคุ้ณภาพ หรือมีปัญหาอ่ืนๆ  เช่น              
  งานล่าชา้โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ฝ่าฝืนกฎระเบียบบริษทั  ฯลฯ อาจถูกลบช่ือออก 

  จากทะเบียนในขอ้ 2 
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9.   บริษทัฯ ไม่มีนโยบายรับผลประโยชนห์รือผลตอบแทนใดๆจากผูรั้บเหมา/ผูรั้บจา้ง       
 โดยอนุญาตใหรั้บไดเ้พียงปฏิทิน ไดอาร่ี หรือบตัรอวยพร เท่านั้น 

10.  หากผูรั้บเหมา/ผูรั้บจา้ง ประสบปัญหา  ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม  หรือมีการเรียกร้อง 

 รับผลประโยชนใ์ดๆ โดยพนกังานของบริษทัฯ ขอใหแ้จง้มาทางช่องทางการร้องเรียน 

 การแจง้เบาะแสท่ี  www.kst-hatyai.com  เลือกช่อง “แจง้เบาะแสคอร์รัปชนัหรือขอ้ 

 ร้องเรียน”  เพื่อด าเนินการสอบสวนแกไ้ข  และลงโทษต่อไป 

 

 

---------------------------------------------- 
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Supplier’s Code of Conduct 

จรรยาบรรณของผู้ขายวสัดุอปุกรณ์และเคมภีัณฑ์ 

เร่ือง  มาตรการปฏบัิติกบัผู้ขายวสัดุอปุกรณ์และเคมภีัณฑ์ 

 

บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตน้การคอร์รัปชนั ในปี 2561  และเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจ
กบัคู่คา้ ซ่ึงเป็นผูข้ายวสัดุอุปกรณ์และเคมีภณัฑ ์ เป็นไปดว้ยความยติุธรรม โปร่งใส  ปราศจากการ
เอารัดเอาเปรียบและการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ บริษทัจึงไดก้  าหนดมาตการปฏิบติัดงัน้ี 

1.  บริษทั มีกระบวนการคดัเลือกผูข้ายวสัดุอุปกรณ์และเคมีภณัฑ์  โดยผูข้ายฯจะตอ้งมี
ใบอนุญาตท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย และผ่านเกณฑ์การคดัเลือกท่ีบริษทัก าหนดตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์บริษทั เม่ือผ่านการคดัเลือกแลว้จะน าเขา้ในบญัชีผูข้ายท่ีผ่านการ
คดัเลือกแลว้ (Approved Vender List : AVL)   

2.  บริษทั  จะท าการตรวจสอบรายละเอียดของวสัดุอุปกรณ์และเคมีภณัฑ์ต่างๆ ทั้งดา้น
คุณภาพ  ราคาก าหนดการส่งมอบ  ฯลฯ  อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมก่อนท่ีจะออก
ใบสั่งซ้ือ 

3.  กรณีท่ีสินคา้มีปัญหาเช่น ช ารุด เสียหายหรือไม่ตรงตามมาตรฐานท่ีบริษทัก าหนดไว ้ 
บริษทัจะด าเนินการต่างๆ  เช่น  ขอใบลดหน้ีหรือขอให้ชดเชยสินคา้อย่างโปร่งใส  
ตรวจสอบไดแ้ละเป็นธรรมกบัผูข้ายฯ 

4.   เม่ือไดรั้บสินคา้  และตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  บริษทัจะด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้กบัผูข้ายฯตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบเสนอราคา  และ/หรือสัญญา
จา้งงาน 

5.   บริษทั  มีระบบการประเมินผูข้ายฯ ปีละสองคร้ังตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  หากผูข้ายฯ
ไม่ผา่นการประเมินจะถูกลบช่ือออกจากบญัชีผูข้ายฯท่ีผา่นการคดัเลือก 

6.   บริษทัไม่มีนโยบายรับผลประโยชนห์รือผลตอบแทนใดๆ  จากผูข้ายฯโดยอนุญาตให ้

 รับไดเ้พียงปฏิทิน  ไดอาร่ี  และบตัรอวยพรเพียงเท่านั้น 

7.   หากมีการเรียกรับผลประโยชนจ์ากพนกังานของบริษทั  และหากผูข้ายฯ  ไม่ไดรั้บ 

 ความเป็นธรรม  หรือประสบปัญหาใดๆ  ขอใหแ้จง้มาทางช่องทางการร้องเรียนการ 

 แจ้งเบาะแสท่ี  www.kst-hatyai.com  เลือกช่อง “แจ้งเบาะแสคอร์รัปชันหรือข้อ
 ร้องเรียน”   เพื่อด าเนินการสอบสวน  แกไ้ขและลงโทษต่อไป 

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

http://www.kst-hatyai.com/



