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สารจากประธานกรรมการบริษทั
บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุ รกิจผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง
เพื่อการส่ งออกไปจาหน่ ายยังลูกค้าในต่างประเทศเป็ นตลาดหลัก บริ ษทั ยึดถือหลักคุณธรรม
และความโปร่ งใสในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยปฏิ บตั ิ งานภายใต้นโยบาย กฎระเบี ยบ รวมถึ ง
วิธีการปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั กาหนดขึ้น การปฏิบตั ิเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับของหน่ วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และตระหนักถึง
ความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยได้พิจารณาว่า
การทุจริ ตคอร์ รัปชันจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุ รกิจ ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังเป็ นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั
เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านคอร์ รัปชันและแสดงถึงการมีระบบบริ หารจัดการ
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ความสาคัญต่อการปฎิบตั ิตามข้อกาหนด
ของกฎหมายของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบ ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม รวมทั้งมีการทบทวนกระบวนการทางานในทุกขั้นตอนอยู่เสมอ ซึ่ งช่ วย
สร้างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
บริ ษทั จึงได้กาหนด “คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน” เพื่อให้กรรมการผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกคนทุกระดับทุกส่ วนงานของบริ ษทั ได้ยดึ ถือปฎิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 19 สิ งหาคม 2565 เป็ นต้นไป
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หลักการและเหตุผล
บริ ษ ัท ห้ อ งเย็น โชติ ว ัฒ น์ ห าดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) มุ่ ง มั่น ด าเนิ น ธุ ร กิ จ
บนพื้นฐานหลักการกากับดู แลกิ จการจรรยาบรรณธุ รกิ จ และแนวปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ ายด้วยการปลูกฝั งจิตสานึ กและจริ ยธรรมในการทางานให้แก่พนักงาน ตลอดจนการให้
ความส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยค านึ ง ถึ ง ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ฝ่ าย
อย่างเป็ นธรรมและในปี 2561 บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) ได้ลงนาม
เข้า ร่ ว มใน “แนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทย ในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต ” เพื่ อ แสดง
เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบไปแล้วนั้น บริ ษทั จึงได้
จัดทา “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ปรับปรุ งอีกครั้งในวันที่ 16 สิ งหาคม 2565
เพื่อให้การปฎิบตั ิงานสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันพร้อมทั้ง
ได้รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ บริ ษทั จึงได้จดั ทา ”คู่มือมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน” เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนให้พนักงานได้ยดึ ถือ และพัฒนาสู่ องค์กรแห่งความ
ยัง่ ยืนตลอดไป
--------------------------------------
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นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต โปร่ งใส เป็ นธรรม และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎหมาย โดยไม่ยอมรับ
การคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกาหนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน
ของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยทัว่ กันอย่างเคร่ งครัด
ทั้งนี้ เพื่ อเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ ที่ชัดเจนในการดาเนิ นธุ รกิ จและพัฒนาองค์กรสู่ ความยัง่ ยืน บริ ษทั จึ งได้
ทบทวนนโยบาย “ต่ อต้ านการคอร์ รัปชั น” ที่ เคยประกาศและใช้นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่า
บริ ษทั มีกาหนดทบทวนความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนิ นการที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันการ
กระทาการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริ ษทั ดังกล่าว
คานิยาม
“ คอร์ รัปชั น (Corruption)” หมายถึง การติ ดสิ นบนไม่ว่าอยู่ในรู ปแบบใดๆ ในการให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้
มอบให้ ให้คามัน่ ว่าจะให้ เรี ยกร้อง หรื อรับ ซึ่ งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่ งไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หน่ วยงานของรัฐ เอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิ บัติ หรื อ
ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งธุ รกิจ หรื อแนะนาธุ รกิจให้กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั สาขา
โดยเฉพาะ หรื อเพื่อให้ได้หรื อรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุ รกิ จ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่นหรื อจารี ตทางการค้าอันชอบธรรมให้กระทาได้
“ ทุจริต ” หมายถึง การกระทาการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฏหมายสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น
“ การติดสิ นบน “ หมายถึง การให้ เสนอ การสัญญาว่าจะให้ การรับ การขอ การเรี ยกร้อง ผลประโยชน์เพื่อเป็ น
สิ่ งจูงใจ ทรัพย์สิน เงิน ของกานัล เงินให้ยืม รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง การจ่ายเพื่ออานวยความสะดวก
การจ่ายเงิ นเพื่อซื้ อความผิด ที่ เป็ นการขัดศี ลธรรม จริ ยธรรม กฏระเบี ยบ นโยบายหรื อกฏหมายกับเจ้าหน้าที่ รัฐ
หน่วยงานเอกชน หรื อบุคคลอื่นใดที่ ดาเนิ นธุ รกิ จกับบริ ษทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว
ปฏิ บตั ิ หรื อละเว้นการปฏิ บตั ิ หน้าที่ อันเป็ นการทาให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งธุ รกิ จหรื อผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม
“ บุคลากรของบริษทั ” หมายถึง กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
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“ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ” หมายถึ ง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of Interest) สถานการณ์ ห รื อ การกระท าที่ ก รรมการบริ ษัท ผู บ้ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษ ัท ที่ มี
ผลประโยชน์ส่ วนตัว ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อการตัด สิ นใจหรื อ การปฏิ บัติ หน้า ที่ ใ นต าแหน่ ง ที่ รั บผิ ด ชอบและส่ ง
ผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม
“ การจ่ ายค่ าอานวยความสะดวก” หมายถึง ค่าใช้จ่ายจานวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็ นทางการ
และเป็ นการให้เ พื่ อ ให้ม ั่นใจว่า เจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐจะด าเนิ น การตามกระบวนการ หรื อเป็ นการกระตุ ้น ให้
ดาเนินการ
รวดเร็ วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ตอ้ งอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ และเป็ นการกระทาอันชอบด้วยหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งเป็ นสิ ทธิ ที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฏหมายเป็ นปกติอยู่แล้วเช่น การขอใบอนุญาต การขอ
หนังสื อรับรอง และการได้รับบริ การสาธารณะ เป็ นต้น
“ การช่ วยเหลือทางการเมื อง ” หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิ น สิ่ งของตอบแทน สิ ทธิ หรื อผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ
เป็ นการช่ วยเหลือ หรื อสนับสนุ นหรื อเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรื อบุคคลที่ มีหน้าที่
เกี่ยวข้องทางการเมือง การสนับสนุนทางการเมือง ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
“ หน่ ว ยงานรั ฐ หรื อ เจ้ าหน้ าที่ รั ฐ ” หมายถี ง ข้า ราชการ พนักงาน ลู กจ้า ง คณะบุ ค คล หรื อผูท้ ี่ ปฏิ บัติ งานใน
หน่ วยงานปกครอง คณะกรรมการหรื อบุคคลซึ่ งกฏหมายให้อานาจในการออกกฏ คาสั่ง หรื อมติ ใดๆ ที่ มีผลต่ อ
บุคคล
ขอบเขต
นโยบายฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ภายในบริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) ทั้งส่ วนสานักงาน
ใหญ่และบริ ษทั สาขา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มน่ั ใจว่า บริ ษทั มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิและข้อกาหนดในการดาเนิ นการที่
เหมาะสม เพื่ อ ป้ องกัน การคอร์ รั ป ชัน กับทุ ก กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท และเพื่ อ ให้การตัด สิ นใจและการ
ดาเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ
นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ไม่ยอมรับการคอร์ รัปชันใดๆ ในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุ รกิ จที่
เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันนี้ อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนบุคลากร
ของบริ ษทั ต้องปฎิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างเคร่ งครัด
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แนวทางปฏิบัตเิ พื่อต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
1) บุคลากรของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิหรื อมาตรการ
อื่นใดที่บริ ษทั จะกาหนดขึ้นต่อไป หากฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามจะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินยั และดาเนิ นคดี
ตามกฎหมายตามแต่กรณี
2) บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประเมินความเสี่ ยงด้านการต่ อต้านคอร์ รัปชันที่ มีโอกาสที่ จะ
เกิ ดขึ้ น มี กาหนดแนวทางการประเมิ นความเสี่ ยงด้านการทุ จริ ตและคอร์ รัปชัน โดยจัดให้มีระบบการ
บริ หารความเสี่ ยง และการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ต (Fraud Risk-Assessments) ในทุกรู ปแบบ
ของการกระทาที่ เกี่ ยวกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน ได้แก่ การขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ (Conflict of
interest) , การติ ดสิ นบน (Bribery) , การให้ส่ิ งตอบแทนโดยมิ ชอบ (Illegal gratuities) และการเรี ยกเงิ น
หรื อค่ าตอบแทน (Economic Extortion) และ/หรื อรู ปแบบอื่ นๆที่ เข้าข่ ายความเสี่ ยงด้านการทุ จริ ต และ
การคอร์ รัปชัน ตลอดจนให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบควบคุมภายในด้านการบริ การความเสี่ ยง
ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
3) บุ ค ลากรของบริ ษัท ต้อ งปฏิ บัติ ด ้ว ยความระมัด ระวัง เกี่ ย วกับ การรั บ หรื อให้ ข องขวัญ ทรั พ ย์สิ น
การให้บริ การ หรื อการเลี้ ยงรั บรองให้เ ป็ นไปตามนโยบายการให้หรื อ รั บของขวัญ ทั้งนี้ การให้หรื อ
รั บของขวัญและการเลี้ ยงรั บรองต้องเป็ นไปตามวัต ถุประสงค์ทางธุ รกิ จหรื อตามประเพณี นิย ม โดยมี
มูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
4) การบริ จาคเพื่ อการกุศล หรื อการให้เงิ นสนั บสนุ น ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อให้มน่ั ใจว่าการบริ จาคเพื่อการกุศลและสนับสนุนไม่ได้ถูกใช้เป็ นข้ออ้างสาหรับการคอร์รัปชัน
5) บุคลากรของบริ ษทั ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่ เข้าข่ายคอร์ รัปชันที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
บริ ษทั โดยต้องรายงานให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องรั บทราบ ตามช่ องทางการแจ้งเบาะแส
และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
6) ผูแ้ จ้งเบาะแสและ/หรื อผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนั้นจะทา
ให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรื อเกิดความเสี ยหายใดๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเอง บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูล
และรายละเอี ย ดของผูแ้ จ้งเบาะแสและ/หรื อ ผูร้ ้ อ งเรี ย นไว้เ ป็ นความลับ โดยจะเปิ ดเผยเฉพาะกับผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการสอบสวนหาข้อเท็จจริ งตามที่จาเป็ น ทั้งนี้ การจะเปิ ดเผยข้อมูลใดๆ บริ ษทั จะพิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูแ้ จ้งเบาะแสและ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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7) บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ ปฏิ เสธหรื อแจ้งเรื่ องคอร์ รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์รัปชันตลอดจนไม่
ลดตาแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ ปฏิ เสธการคอร์ รัปชันแม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้
บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ
8) บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความเป็ นกลางทางการเมือง และดาเนิ นการความช่ วยเหลือทางการเมืองโดยไม่
กระทาการอันเป็ นการฝั กใฝ่ หรื อสนับสนุ นด้านการเงิ นหรื อรู ปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่ วม
ทางการเมื อ ง ผูม้ ี อ านาจทางการเมื อ ง หรื อผูล้ งสมัค รรั บเลื อ กตั้งทางการเมื อ งไม่ ว่า โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคหรื อระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ให้ความเคารพในสิ ทธิ
ทางการเมืองของพนักงานไม่วา่ จะเป็ นการลงคะแนนเสี ยง เลือกตั้ง หรื อการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
9) การจัดจ้างพนักงานรัฐ บริ ษทั ดาเนิ นการตรวจสอบการว่าจ้างบุคคลที่ เคยทางานในหน่ วยงานรัฐมาก่อน
เกี่ยวกับข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทาไว้กบั หน่ วยงานรัฐและเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนดว่า ต้องไม่เป็ น
หรื อเคยเป็ นพนักงานรัฐ เว้นแต่จะได้พน้ จากการทางานดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าสมัครและ
ถูกรับเป็ นพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อที่ บริ ษทั จะไม่กระทาการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทาการใดอันเป็ นการผิด
ข้อตกลงอันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดาเนิ นคดีตามมา
10) บริ ษทั กาหนดให้บุคคลากรทุกระดับ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการปฏิบตั ิงาน ไม่ใช้โอกาสหรื อ
ข้อมูลภายในของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตัวจากการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เป็ นลักษณะความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่น รักษาความลับทางการค้า และหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษทั หรื อมีลกั ษณะเดียวกันเพื่อตระหนักถึง
หลักการในการดาเนินธุรกิจต้องยึดผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
การสื่ อสารและการอบรม
บริ ษทั จัดให้มีการสื่ อสารและเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันให้บุคคลากรของบริ ษทั ทั้งสานักงาน
ใหญ่และบริ ษทั สาขาผ่านทางช่องทางสื่ อสาร ได้แก่ การปฐมนิ เทศกรรมการและพนักงานใหม่ การอบรมหรื อ
สัมนา การประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ ให้ทราบถึงรู ปแบบและความเสี่ ยง
จากการมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริ ตคอร์รัปชันและวิธีการแจ้งเบาะแสเพื่อให้พนักงานรับทราบและนาไปปฏิบตั ิ
บทลงโทษ
1) การระบุบทลงโทษสาหรับกรรมการบริ ษทั ในกรณี ที่ไม่ปฏิ บตั ิ ตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน บริ ษทั
กาหนด บทลงโทษกับกรรมการบริ ษทั ที่ ไม่ปฏิ บตั ิ ตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน โดยให้มี
มาตรการให้ออกจากตาแหน่งสาหรับกรรมการ ตามข้อกาหนดว่าด้วยการกากับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทาความผิดด้านการทุจริ ต คอร์รัปชันดังกล่าว
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2) การระบุ บทลงโทษ ส าหรั บผูบ้ ริ หารและพนักงาน กรณี ที่ไ ม่ ปฏิ บัติ ตามมาตรการต่ อต้านคอร์ รัปชัน
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ของบริ ษทั ที่ทาการคอร์ รัปชัน เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั โดยให้มีมาตรการลงโทษตามข้อกาหนดว่าด้วยการลงโทษทางวินยั สาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน
นอกจากนี้ยงั ได้รับการดาเนินการทางกฏหมาย หากเป็ นการกระทาที่ผิดกฏหมาย
3) กรณี ที่ผเู ้ กี่ยวข้อง กับกลุ่มบริ ษทั หรื อลูกค้า คู่คา้ หรื อพันธมิตรทางธุ รกิ จ ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน บริ ษทั อาจพิจารณาไม่ต่อสัญญา ยกเลิกการทาธุรกรรมใดๆ กับผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อลูกค้า
คู่คา้ พันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าว
ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน (Whistleblowing)
บริ ษทั มีกลไกในการแจ้งเบาะแส การรับเรื่ องร้องเรี ยนและการดาเนิ นการเกี่ยวกับการกระทาความผิดตาม
ระเบี ยบและกฏหมายและจรรยาบรรณของบริ ษทั หรื อพฤติ กรรมที่ อาจส่ อถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชันของพนักงาน
รวมไปถึงมาตรการคุม้ ครองที่ เหมาะสมแก่ผูแ้ จ้งเบาะแสตาม Whistleblowing Policy เพื่อเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ ที่ดี
และทาให้การรับเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยกาหนดช่องทางการรับข้อมูลการแจ้งเบาะแสได้ 2 ช่องทางคือ
1. ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั http://www.kst-hatyai.com ช่อง “แจ้งเบาะแสคอร์รัปชันหรื อข้อร้องเรี ยน”
2. จดหมายแจ้งที่: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) 4/2 หมู่ 3 ถ.สายเอซี ย43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม
จ. สงขลา 90310
ทั้งนี้ มีผลประกาศใช้ ต้งั แต่ วนั ที่ 16 สิ งหาคม 2565 เป็ นต้ นไป
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หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้ องกับมาตรการต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
1. คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการต่อต้าน

คอร์รัปชันทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการยึดถือและนาไปปฏิบตั ิ
ทัว่ ทั้งองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทาน การดาเนิน

กิจการของบริ ษทั โดยจะต้องมัน่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ ยงด้าน
การคอร์รัปชันอย่างเพียงพอและให้มีการรายงานผลการปฏิบตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั พร้อม
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันนี้
3. คณะกรรมการบริ หาร มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายฯไปปฏิบตั ิ

สนับสนุ น บุ ค ลากร สื่ อ สารและส่ ง เสริ ม ให้พ นัก งานทุ ก ระดับตลอดจนผูเ้ กี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ าย
มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในนโยบาย แนวปฏิ บัติ ตลอดจนน าความเห็ น และข้อ แนะน าของ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไปปฏิบตั ิรวมถึงการทบทวนความเหมาะสม
ของระบบและมาตรการต่างๆและให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. กรรมการผู้จัดการ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบและให้การ
ส่ งเสริ มและสนับสนุน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุก
ฝ่ ายรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่ างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
5. สานักงานตรวจสอบภายใน มีบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน
การปฏิ บ ัติ ง านว่า เป็ นไปอย่า งถู ก ต้อ งตรงตามนโยบาย แนวปฏิ บัติ คู่ มื อ อ านาจด าเนิ น การ
ระเบียบปฏิบตั ิและกฎหมายข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้มน่ั ใจว่ามีระบบควบคุม
ที่ มี ค วามเหมาะสมและเพี ย งพอต่ อ ความเสี่ ย งด้า นคอร์ รั ปชัน ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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6. คณะทางานนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน แต่งตั้งขึ้นจากผูร้ ับผิดชอบของฝ่ ายต่างๆ ในผังองค์กร
มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการประเมินความเสี่ ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
ในแต่ละกระบวนการอย่างสม่าเสมอ เช่น งานขาย และการตลาดงานจัดซื้อการทาสัญญาต่างๆ
งานบริ หารทรัพยากรบุคลการเงินและบัญชี เป็ นต้น รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
พร้อมทั้งรับผิดชอบในการสื่ อสารนโยบายแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน
ให้กบั ทุกหน่วยงานในองค์กรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ หาร
--------------------------------------
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คานิยามเกีย่ วกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
1. การคอร์ รัปชัน (Corruption)

: หมายถึง
คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสิ นบนไม่ว่าอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ ในการให้ เสนอให้
สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คามัน่ ว่าจะให้ เรี ยกร้อง หรื อรับ ซึ่ งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์
อื่นใดซึ่ งไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่ วยงานของรัฐ เอกชน หรื อผูม้ ีหน้าที่ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ าวปฏิ บตั ิ หรื อละเว้นการปฏิ บตั ิ หน้าที่ อันเป็ นการ
ให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งธุ รกิจ หรื อแนะนาธุ รกิจให้กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยโดยเฉพาะ หรื อ
เพื่อให้ได้หรื อรักษาไว้ซ่ ึงผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ข องท้องถิ่นหรื อจารี ตทางการค้าอันชอบ
ธรรมให้กระทาได้

2. การช่ วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) :หมายถึง

การช่ ว ยเหลื อ ไม่ ว่ า จะเป็ นทางด้า นการเงิ น หรื อ ในรู ปแบบอื่ น (in-kind) เพื่ อ สนับ สนุ น
กิ จ กรรมทางการเมื อ ง เช่ น การให้สิ่ ง ของหรื อ บริ ก าร การโฆษณาส่ ง เสริ ม หรื อ สนับสนุ น
พรรคการเมื อ ง การซื้ อ บัต รเข้า ชมงานที่ จ ัด เพื่ อ ระดมทุ น หรื อ บริ จ าคเงิ น ให้แ ก่ อ งค์ก รที่ มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง

3. คานิยามเกีย่ วกับการให้ หรื อรับของขวัญหรื อทรัพย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่นใด

ความหมาย
ของขวัญ : เงิน ทรัพย์สินสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กนั เพื่ออัธยาศัยไมตรี
หรื อให้เป็ นรางวัล หรื อให้โดยเสน่หาหรื อเพื่อการสงเคราะห์หรื อให้เป็ น
สิ นน้ าใจ
ทรัพย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใด
• สิ่ งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริ การ การรับการฝึ กอบรม หรื อ
สิ่ งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
• ค่าตอบแทนวิทยากรหรื อผูบ้ รรยายหรื อที่ปรึ กษาในนามบริ ษทั
• การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่สิทธิที่จดั ไว้สาหรับบุคคลทัว่ ไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน
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• การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรื อท่องเที่ยว ค่าที่พกั ค่าอาหาร หรื อสิ่ งใดในลักษณะ
เดียวกัน
• บัตร ตัว๋ หรื อหลักฐานอื่นใด การชาระเงินให้ล่วงหน้า หรื อการคืนเงินให้ภายหลัง
การรับทรัพย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใดโดยธรรม
การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากญาติหรื อจากบุคคลที่ให้กนั ในโอกาสต่างๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรื อวัฒนธรรมหรื อให้กนั ตามมารยาทที่ปฏิบตั ิกนั ในสังคม
ปกติประเพณี นิยม
- เทศกาลหรื อวันสาคัญซึ่ งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการ
แสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสี ยใจหรื อการให้ความ
ช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบตั ิกนั ในสังคมด้วย
บุลคลในครอบครัว - คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่นอ้ งร่ วมบิดา มารดาเดียวกัน
--------------------------------------
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แนวปฏิบัติ การต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
1. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคลตั้งแต่การ
สรรหา การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่ อสาร ทาความเข้าใจ
กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุ รกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุ มดู แลการปฏิ บตั ิ
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ใน
คู่ มื อ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ คู่ มื อ มาตรการต่ อ ต้า นการคอร์ รั ป ชัน รวมทั้ง ระเบี ย บ และคู่ มื อ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อความชัดเจนในเรื่ องการดาเนิ นการเรื่ องที่มีความเสี่ ยงสู งต่อการเกิดคอร์ รัปชัน บริ ษทั
กาหนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ในเรื่ องต่อไปนี้ ด้ว ย
ความระมัดระวัง
3.1 ความเป็ นกลางและการช่ ว ยเหลื อ ทางการเมื อง บริ ษ ทั มี น โยบายเป็ นกลางทาง
การเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรื อการกระทาอันเป็ นการฝักใฝ่ พรรคการเมือง ทั้งทางตรง
และทางอ้อมซึ่ งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริ ษทั ในกิจกรรมที่จะทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยความ
เป็ นกลางทางการเมือง และ/หรื อ ได้รับความเสี ยหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรม
ดังกล่าว
3.2 การบริ จาคเพื่ อการกุศลและการให้ เงินสนั บสนุ น การบริ จาคเพื่อการกุศลถื อเป็ น
ส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษทั เพื่อช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ผปู ้ ระสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ หรื อเพื่อการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ อย่างถ้วนหน้า
ทั้งนี้ การบริ จาคเพื่อการกุศลดังกล่าวต้องได้รับอนุมตั ิตามขั้นตอนที่บริ ษทั กาหนด และกระทา
ในลักษณะที่มีความโปร่ งใส การชาระเงินจะต้องระบุผรู ้ ับเงินที่ชดั เจนรวมถึงมีการระบุชื่อผูร้ ับ
ซึ่ ง เป็ นองค์ก รและโดยทั่ว ไปแล้ว การให้เ งิ น สนับ สนุ น จะทาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ หรื อ
ชื่อเสี ยงขององค์กรซึ่ งปกติมกั กระทาผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมการให้เงินสนับสนุนจะต้อง
เป็ นไปตามการพิจารณาตัดสิ นใจที่โปร่ งใส มีหลักฐานการชาระเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอและ
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ต้องได้รับอนุมตั ิตามกระบวนการและผูม้ ีอานาจในการอนุมตั ิตามลาดับชั้น ตามที่บริ ษทั กาหนด
และจะต้องไม่ มีการให้เงิ นสนับสนุ นใดๆที่ ทาขึ้ นเพื่อบัง หน้า หลบเลี่ ยงการคอร์ รัปชัน และ
สิ นบน
3.3 การให้ หรื อรั บของขวัญ หรื อทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่นใด ค่ าบริ การต้ อนรั บ และ
ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ การให้หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ค่าบริ การต้อนรั บ
และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจนามาซึ่ งความเสี่ ยงต่อการคอร์ รัปชัน ดังนั้นกรรมการและพนักงานทุก
คนจะต้องไม่รับหรื อให้ของขวัญฯ ที่ตระหนักได้โดยทัว่ ไปว่าอาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรื อสร้าง
ภาระให้เกิดความรู ้สึกว่าต้องมีการตอบแทนหรื อเป็ นหนทางที่จะนาไปสู่ การคอร์ รัปชัน หาก
เป็ นการให้หรื อรับของขวัญฯที่ไม่ได้ก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรื อสร้างภาระให้เกิดความรู ้สึกว่าต้องมี
การตอบแทนที่เป็ นการคอร์ รัปชัน และสอดคล้องตามธรรมเนี ยมประเพณี ที่ปฏิบตั ิเป็ นปกติ ก็
เป็ นสิ่ งที่กระทาได้
3.4 การกรรโชก การฉ้ อโกง การหลอกลวง การสมรู้ ร่วมคิด การสมยอมกัน การใช้
อานาจหน้ าทีโ่ ดยมิชอบ การยักยอกเงิน การฟอกเงิน การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อกระทา
การเช่น การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู ้ร่วมคิด การกระทาในลักษณะที่
เป็ นการสมยอมกันและการฟอกเงิน ถือเป็ นการกระทาทุจริ ตโดยต้องห้ามตามกฎหมายและ
ต้องห้ามกระทาอย่างชัดแจ้งภายใต้คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้และถือว่าเป็ นการ
ฝ่ าฝื นหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะเป็ นกรรมการหรื อพนักงานของ
บริ ษทั โดยไม่คานึงว่าจะมีมูลเหตุจูงใจในการกระทาดังกล่าวหรื อไม่
4. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่เรี ยกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์หรื อสิ่ งของที่ไม่
สมควร ไม่สุจริ ตหรื อเกินปกติวสิ ัยจากผูเ้ กี่ยวข้องในกิจการของบริ ษทั
5.กรรมการผู บ้ ริ ห ารและพนัก งานต้อ งไม่ เ รี ย กร้ อ ง ไม่ รั บ เงิ น ผลประโยชน์ สิ่ ง ของ หรื อ
ประโยชน์ อื่นใดจากบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ร่วมทาธุ รกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยกร้อง หรื อรับ
เพื่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น ที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ/ละเว้นปฏิบตั ิหน้าที่ในทางมิชอบ หรื อกระทา
ผิดกฎหมาย
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6. ห้ามให้เสนอที่จะให้หรื อรั บการบริ จาคหรื อสนับสนุ นเงิ นหรื อสิ่ งของประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลภายนอกอาทิเจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่คา้ ลูกค้า หรื อผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจ เป็ น
ต้น ที่มีเจตนาชักนาให้บุคคลนั้นกระทาหรื อละเว้นการกระทาที่เป็ นการผิดต่อกฎหมาย หรื อ
โดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ ของบุคคลนั้น หรื อเพื่อก่อให้เกิดการได้เปรี ยบหรื อแลกเปลี่ยนกับ
สิ ทธิ พิเศษที่ไม่ควรได้ การให้หรื อรับเงิน บริ จาค หรื อเงินสนับสนุ นต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุ นไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อ
เป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน
7.กรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลหรื อบุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วข้อ งทางธุ ร กิ จ กับ บริ ษัท ให้ สิ่ งของหรื อ
ผลประโยชน์แก่ผบู ้ ริ หารหรื อพนักงานเพื่อเป็ นสิ นน้ าใจผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานต้องใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาถึงความเหมาะสม สมควรและ/หรื อถูกต้องด้วยโดยคานึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ
หากผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานไม่รับ แล้วจะเป็ นการเสี ยน้ าใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีทาง
ธุรกิจก็ให้รับได้แต่ตอ้ งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
8. การรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน ควรจะเป็ นการรับ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรม
อาจเป็ นการรั บ จากผู ้เ กี่ ย วข้ อ ง คนรู ้ จ ั ก การรั บ ควรรั บ ในลั ก ษณะที่ เ ป็ นการทั่ ว ไป
ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่า ไม่ควรเกิน 3,000 บาท ไม่เป็ นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และ
ของขวัญ หรื อทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิด กฎหมาย
9. ห้า มบุ ค ลากรของบริ ษ ัท ตลอดจนครอบครั ว เรี ยกร้ อ ง หรื อ รั บของขวัญ ทรั พ ย์สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจาก ผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่ วง ลูกค้า คู่คา้ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจ ของ
บริ ษทั ไม่ว่ากรณี ใดอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความลาเอียง
หรื อ ลาบากใจ หรื อเป็ นผลประโยชน์ขดั กันได้
10. บุคลากรของบริ ษทั ต้องไม่ให้สินบน หรื อผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
แก่ บุค ลากรของบริ ษ ทั เองหรื อ บุ ค คลภายนอก โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ การให้
ของขวัญทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องให้แน่ใจว่าการให้น้ นั ไม่ขดั ต่อ
กฎหมายและจารี ตประเพณี ทอ้ งถิ่น
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11. ไม่ พึงกระทาการให้และรั บของขวัญซึ่ งมี มูลค่ าเกิ นกว่าปกติ ที่วิญญู ชนพึงให้กนั ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่วา่ โอกาสใดๆ ก็ตาม
12. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรื อรับสิ่ งของ หรื อ ประโยชน์อื่นใดจาก
คู่ คา้ หรื อผูม้ ี ส่วนเกี่ ย วข้อ งกับธุ ร กิ จของบริ ษ ทั ยกเว้นแต่ เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ
ตามปกติหรื อในเทศกาลหรื อประเพณี นิยม
13.การดาเนิ นธุ รกิจร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่ น หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรื อเอกชนต้อง
ดาเนิ นไปอย่างโปร่ งใสเป็ นธรรมถูกต้องตามกฎหมายของรวมทั้งจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน
14. กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องให้ความรู ้ความเข้าใจกับลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ับเหมาบุคคล
หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ร่ ว มท าธุ ร กิ จ ด้ว ยว่ า บริ ษ ัท ไม่ ส นับ สนุ น การกระท าอัน ใดๆ ที่ เ ข้า ข่ า ยการ
คอร์รัปชันและจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรี ยกรับและจ่ายสิ นบนทุก
รู ปแบบ และหากพบการกระทาดังกล่าวต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบทันที
15. บริ ษทั กาหนดให้นโยบายนี้ใช้ปฏิบตั ิกบั บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
16. กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน ที่ ไ ม่ ป ฏิ บัติ ต ามนโยบายนี้ ถื อ เป็ นการทาผิด วินัยตาม
กฎระเบี ยบข้อ บัง คับของบริ ษ ทั และอาจจะได้รั บโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้น ผิด
กฎหมาย
17. บริ ษทั และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ได้แก่
17.1 บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุมให้ถือปฏิบตั ิตามมาตรการ ต่อต้านคอร์รัปชัน
ฉบับนี้
17.2 ตัวแทนและตัวกลางทางธุ รกิจที่บริ ษทั ว่าจ้างให้ถือปฏิบตั ิโดยห้ามกระทาการให้หรื อ
รับสิ นบน หรื อการคอร์รัปชันในการดาเนินงานทางธุกิจในนามบริ ษทั
--------------------------------------
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มาตรการดาเนินการ
1. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย และมาตรการต่อต้าน
คอร์ รั ปชัน หลัก การก ากับดู แลกิ จ การและจรรยาบรรณธุ รกิ จ ของบริ ษ ทั โดยต้อ งไม่ เ ข้าไป
เกี่ยวข้องกับ เรื่ องคอร์รัปชันไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
2. พนัก งานไม่ ค วรละเลยหรื อ เพิ ก เฉยเมื่ อ พบเห็ น หรื อ มี ข ้อ สงสั ย เกี่ ย วกับการกระท าที่
เข้าข่ายคอร์ รัปชัน โดยต้องแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรื อผ่านช่ อง
ทางการรายงานที่ กาหนดไว้ และให้ความร่ วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่ า งๆ ตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบบริ ษทั
3. บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและความคุม้ ครอง และไม่ลงโทษหรื อได้รับผลกระทบใดๆ
ของกรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงาน จากการปฎิเสธการคอร์ รัปชันหรื อแจ้งเรื่ องคอร์ รัปชันที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริ ษทั แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ
และบริ ษทั จะดาเนินการตามมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการรายงาน
การคอร์ รัปชันโดยเคร่ งครัด ตามที่กาหนดในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิดา้ นบุคคลและ/
หรื อมาตรการการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแสของบริ ษทั
4. ผูท้ ี่ กระทาการคอร์ รัปชันเป็ นการกระทาผิด จรรยาบรรณของบริ ษ ทั จะต้อ งได้รั บการ
พิจารณาทางวินัยตามระเบียบบริ ษทั ที่กาหนดไว้และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการ
กระทานั้นผิดกฎหมาย
5. บริ ษทั สื่ อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน รวมทั้งช่ องทางการแจ้งเบาะแส
ข้อร้องเรี ยนหรื อข้อเสนอแนะ ไปยังกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานผ่านวิธีการต่างๆ เช่นการ
ประชุม ปฐมนิเทศพนักงาน หรื อการสื่ อข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร โดยผ่านสื่ อต่างๆ เพื่อสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจในการนานโยบายนี้ไปปฏิบตั ิเป็ นต้น
6. บริ ษทั สื่ อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส
ข้อร้องเรี ยนหรื อข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น
เว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อรายงานประจาปี เป็ นต้น
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7. บริ ษทั จัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงด้านการคอร์ รัปชันโดยมี การประเมิ นความเสี่ ยง
จัด ล าดับความส าคัญ และก าหนดมาตรการที่ เ หมาะสม รวมทั้ง ติ ด ตามความก้า วหน้า ของ
มาตรการที่ ไ ด้ด าเนิ น ไปแล้ว โดยคณะท างานโยบายต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชัน ได้ป ระสานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านการคอร์ รัปชันและได้มอบหมายให้สานักงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นผูส้ อบทาน
8. บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการบริ หารงานบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ต่อนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชันตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึ กอบรม การประเมินผลงาน
การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง การจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมให้เกิด
การตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทกั ษะ
เพียงพอและเหมาะสมต่อการนานโยบายนี้ไปปฏิบตั ิ
9. บริ ษทั จัดให้มีตารางอานาจการดาเนินการอนุมตั ิ (Authoriize table) ที่ชดั เจน รัดกุม
มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
10. บริ ษทั จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่ งครอบคลุมด้านการเงินการบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูลรวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
และมีการสื่ อสาร ผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ
11. บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายในครอบคลุมกิจกรรมที่สาคัญของบริ ษทั
เช่น การดาเนินงานด้านการจัดซื้อและจัดจ้าง เป็ นต้น เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในจะ
บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน
ข้อ ก าหนด กฎระเบี ยบและให้ค าแนะน าในการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบการปฏิ บัติ ง านให้มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว
12. บริ ษทั กาหนดให้มีมาตรการการแจ้งเบาะแสและกลไกคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสรวมถึง
วิธีการสื่ อสารมาตรการการแจ้งเบาะแสการคอร์ รัปชันต่างๆ ภายในองค์กรผ่านการปฐมนิ เทศ
พนักงานใหม่ และสื่ อสารภายนอกองค์กรผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั
---------------------------------------------
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นโยบายการเปิ ดเผยและสื่ อสารเกีย่ วกับ
มาตรการต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
การเปิ ดเผยข้ อมูล
เพื่ อ ให้ม ั่น ใจว่าบริ ษ ทั มี ก ารด าเนิ นงานที่ โ ปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ จึ ง
ก าหนดให้มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล มาตรการต่ อ ต้า นการคอร์ รั ป ชัน ไปถึ ง กรรมการ ผู บ้ ริ ห าร
พนักงาน ผูถ้ ื อหุ ้นลู กค้า คู่ คา้ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ มและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องผ่านรายงานประจาปี
(Annual Report), เว็บไซต์ของบริ ษทั และปฐมนิเทศพนักงาน เป็ นต้น

การสื่ อสาร
กาหนดให้มีการสื่ อสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ไปยังพนักงาน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้าคู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจได้รับทราบโดยผ่านการแจ้งผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ รายงานประจาปี อีเมล์
เวปบอร์ด หรื อวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่น การจัดอบรมให้พนักงาน

แนวปฏิบัติ
1. แนวทางการแจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบโดยทัว่ ไป ดังนี้
1.1 การประชาสัมพันธ์ผา่ นเครื อข่ายภายในและภายนอกกลุ่มบริ ษทั เช่น เว็บไซต์ อีเมล์
เป็ นต้น
1.2 การจัดทาสื่ อ หรื อสัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. หนังสื อแจ้งคาประกาศเจตนารมณ์ เพื่อเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิฯในการต่อต้านการทุจริ ต
3. การสื่ อสารให้พนักงานทราบ ดังนี้
3.1 นานโยบายต่างๆของบริ ษทั คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ ไว้ในเครื่ องมือสื่ อสารภายในองค์กร เช่นเวปบอร์ด อีเมล์ เพื่อปฏิบตั ิในแนวทางที่
ถูกต้องตรงกัน
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3.2 ติ ด ประกาศที่ บอร์ ด ประชาสั ม พัน ธ์ พ นักงาน ประชาสั ม พัน ธ์ เ สี ยงตามสาย หรื อ พู ด คุ ย
ประชุ ม กลุ่ ม พนัก งาน เกี่ ย วกับข่ า วสารและนโยบายต่ อ ต้า นการคอร์ รั ปชัน เพื่ อให้พนักงาน
ได้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ โดยทัว่ ถึงกัน
3.3 จัดให้มีการพบปะระหว่างผูบ้ ริ หารกับพนัก งานเป็ นประจาทุ กปี และเปิ ดโอกาสในการ
สื่ อสารทาความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน และแนวปฏิบตั ิรวมทั้งถามตอบ
ข้อสงสัยในการปฏิบตั ิปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางที่เหมาะสมร่ วมกัน
3.4 เมื่อรับพนักงานใหม่ ต้องให้พนักงานใหม่ทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันที่บริ ษทั
ยึดถืออยู่ โดยชี้แจงได้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริ ษทั
--------------------------------------
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นโยบายการเป็ นกลางทางการเมือง

บริ ษทั จะไม่ให้การสนับสนุ น หรื อการกระทาอันเป็ นการฝักใฝ่ พรรคการเมือง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริ ษทั ในกิ จกรรมที่จะทาให้บริ ษ ทั
สู ญเสี ยความเป็ นกลางทางการเมืองและ/หรื อได้รับความเสี ยหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกิ จกรรมดังกล่ าว อย่างไรก็ตามบริ ษทั ให้ความเคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพในการใช้สิทธิ ทาง
การเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายและภายใต้ระบอบประชาธิ ปไตยโดยให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานยึดถือแนวปฏิบตั ิ ดังนี้

แนวปฏิบัติ

1.บริ ษทั ให้การสนับสนุนงานทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย และห้ามไม่ให้
พนักงานทุกคนแอบอ้างความเป็ นพนักงานหรื อทรัพยากรของบริ ษทั ไปสนับสนุนกิจกรรมทาง
การเมืองของพรรคการเมืองกลุ่มทางการเมือง หรื อนักการเมืองคนใดคนหนึ่ง ไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้อม
2. บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานทุกคนใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย โดยไม่
ใช้ตาแหน่งในบริ ษทั ชื่อ หรื อตราบริ ษทั ชักจูงผูอ้ ื่นให้จ่ายเงินอุดหนุนหรื อให้การสนับสนุนแก่
นักการเมื องหรื อพรรคการเมื องใดๆ และห้ามไม่ ให้พนักงานเข้าร่ วมกิ จกรรมการใดที่ อ าจ
ก่ อให้เกิ ดความเข้าใจว่าบริ ษทั ฯมี ส่วนร่ วมหรื อให้การสนับสนุ นแก่ พรรคการเมื องใดพรรค
การเมืองหนึ่ง
3. ห้ามผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานในทุกระดับชั้น สั่งการ หรื อโน้มน้าว ด้วยวีธีใดๆ ที่ทาให้
พนักงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเข้าร่ วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท
4. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองใน
สถานที่ทางาน หรื อในเวลางานอันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งในความคิด

--------------------------------------
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นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้ เงินสนับสนุน
เพื่อมัน่ ใจว่าเงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุ นจะถูกนาไปใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ
หรื อตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริ จาคไม่ได้ถูกนาไปเพื่อใช้ในการอันไม่สุจริ ตใดๆ การ
บริ จาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุ นต้องดาเนิ นการในนามบริ ษทั ด้วยความโปร่ งใส
ตามระเบียบของบริ ษทั และถูกต้องตามกฎหมาย

แนวปฏิบัติ

1. การให้เงินบริ จาคเพื่อการกุศลแก่องค์กรใดๆที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมต้องเป็ น
องค์กรที่ เชื่ อ ถื อได้แ ละจะต้อ งดาเนิ น การในนามบริ ษ ทั ด้ว ยความโปร่ ง ใสผ่า นขั้น ตอนตาม
ระเบียบของบริ ษทั ถูกต้องตามกฎหมาย
2. การให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรหรื อกิจกรรมใดๆ ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มธุ รกิจ และ/
หรื อภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั และดาเนิ นการด้วยความโปร่ งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของ
บริ ษทั และถูกต้องตามกฎหมาย
3. บริ ษทั กาหนดให้มีตารางอานาจการดาเนิ นการอนุ มตั ิ (Authoriize table)ในเรื่ องการบริ จาค
และการให้เงินสนับสนุนที่กาหนดจานวนและลาดับชั้นของผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิไว้อย่างชัดเจน และ
มีการเก็บหลักฐานการอนุ มตั ิและบันทึกบัญชี โดยฝ่ ายบัญชี และการเงิน รวมถึงการตรวจสอบ
โดยสานักงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีอิสระภายนอกเพื่อให้มน่ั ใจได้วา่ การบริ จาคและ
ให้เงินสนับสนุนเป็ นไปโดยสุ จริ ตและโปร่ งใส
--------------------------------------
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กระบวนการและการควบคุมในการพิจารณา การขออนุมัตเิ งินบริจาคหรื อเงิน
สนับสนุน

1. เงินบริ จาคและเงินสนับสนุนจะต้อง มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนสอดคล้องกับ
นโยบายของบริ ษทั
2. เงินบริ จาคและเงินสนับสนุนหนึ่งๆ อาจมีมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์กไ็ ด้ กล่าวคือ มี
วัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รองและต้องกาหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถปฏิบตั ิได้ มิใช่
วัตถุประสงค์ที่เกินความเป็ นจริ ง
3. มีการกาหนดระยะเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของกิจกรรม
4. มีการระบุสถานที่ต้ งั ในการนาเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไปใช้ให้ชดั เจน
5. มี บุค ลากรหรื อ องค์ก รที่ เ ฉพาะเจาะจง ในการน าเงิ น บริ จ าคหรื อ เงิ น สนับสนุ น ไปใช้ใ น
วัตถุประสงค์ต่างๆ จะต้องมีหน่ วยงานหลักรับผิดชอบและควรจะระบุบุคลากรผูร้ ับผิดชอบให้
ชัดเจนเพื่อเป็ นหลักประกันว่าบุคคล / องค์กรนั้นจะปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและจริ งใจ
6. มี การใช้เงิ นบริ จาคและเงิ นสนับสนุ นให้เกิ ดประโยชน์จะต้องระบุ การนาไปใช้ให้ชัดเจน
พร้อมทั้งมีหลักฐานและใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต้องระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ
8. อานาจการอนุมตั ิเป็ นไปตามระเบียบของบริ ษทั โดยใช้ “ตารางอานาจการดาเนินการอนุมตั ิ”
เพื่อประกอบการพิจารณาคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

--------------------------------------
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นโยบายการให้ หรื อรับของขวัญหรื อทรัพย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใด

การให้หรื อรับของขวัญหรื อทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด สามารถกระทาได้ในวิสัยที่สมควร
โดยให้อยู่ในมูลค่าที่เหมาะสมและไม่ควรเรี ยกร้องให้หรื อรับหรื อสัญญาว่าจะให้ หรื อจะรับ
ของขวัญหรื อทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นไม่วา่ กรณี ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ของผู ้รั บ ทั้ง นี้ ให้ เ ป็ นไปตามแนวปฏิ บัติ ว่ า ด้ว ยการให้ หรื อ รั บ ของขวัญ หรื อ ทรั พ ย์สิ น
หรื อประโยชน์อื่นใด

แนวปฏิบัติ

1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ต้องไม่เรี ยกร้องไม่รับเงินผลประโยชน์ของขวัญ
หรื อทรั พย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดหรื อสิ่ งของที่ ไม่สมควร ไม่ สุจริ ต หรื อเกิ นปกติ วิสัยจาก
ผูเ้ กี่ยวข้องในกิจการของบริ ษทั
2. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ต้องไม่เรี ยกร้อง ไม่รับเงินผลประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลหรื อนิติบุคคลที่ร่วมทาธุ รกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยกร้องหรื อรับเพื่อตนเองหรื อผูอ้ ื่นที่
ส่ อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ/ละเว้นปฏิบตั ิหน้าที่ในทางมิชอบหรื อกระทาผิดกฎหมาย
3. กรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลหรื อบุ ค คลภายนอกที่ เ กี่ ย วข้อ งทางธุ ร กิ จ กั บ บริ ษัท ให้ สิ่ งของหรื อ
ผลประโยชน์แก่ผบู ้ ริ หารหรื อพนักงานเพื่อเป็ นสิ นน้ าใจ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานต้องใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาถึ งความเหมาะสม สมควร หรื อ/และ ถู กต้องด้วย โดยคานึ งถึ งกฎระเบี ยบของทาง
ราชการหากผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานไม่รับแล้วจะเป็ นการเสี ยน้ าใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์
ที่ดีทางธุรกิจก็ให้รับได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ
4. การรั บ ของขวัญ หรื อ ทรั พ ย์สิ น ควรจะเป็ นการรั บ ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดย
ธรรมจรรยาอาจเป็ นการรับจากผูเ้ กี่ยวข้อง คนรู ้จกั การรับควรรับในลักษณะที่เป็ นการทัว่ ไป ไม่
เฉพาะเจาะจง มู ลค่ าพอสมควรไม่ เป็ นการรั บทรั พ ย์สินอย่า งผิดกฎหมายและของขวัญ หรื อ
ทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่ส่ิ งผิดกฎหมาย
5. ห้ามบุคลากรของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อตลอดจนครอบครัว เรี ยกร้อง หรื อรับของขวัญ
ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ลูกค้า คู่คา้ หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ธุ รกิจของบริ ษทั ไม่ว่ากรณี ใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
ลาเอียงหรื อลาบากใจหรื อเป็ นผลประโยชน์ขดั กันได้
6. บุคลากรของบริ ษทั ฯ ต้องไม่ให้สินบนหรื อผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
แก่ บุค ลากรของบริ ษ ทั เองหรื อ บุ ค คลภายนอก โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ การให้
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ของขวัญทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้อง
ให้แน่ใจว่าการให้น้ นั ไม่ขดั ต่อกฎหมายและจารี ตประเพณี ทอ้ งถิ่น
7. ไม่ พึงกระทาการให้และรั บของขวัญซึ่ งมี มู ลค่ าเกิ น กว่า ปกติ ที่วิญญู ช นพึง ให้ก ันระหว่ า ง
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่วา่ โอกาสใดๆ ก็ตาม
8. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนบุคคลในครอบครัวต้องหลีกเลี่ยงการ
ให้หรื อรั บสิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่น ใดจากคู่ คา้ หรื อผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้อ งกับธุ ร กิ จของบริ ษ ัท
ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจตามปกติ หรื อในเทศกาลหรื อประเพณี นิยม
9. การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดาเนินไปอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายของ
ไทยและกฎหมายต่างประเทศที่บริ ษทั ติดต่อธุรกิจด้วย
10. หน่ วยงานที่ติดต่อกับคู่คา้ ลูกค้า ผูร้ ่ วมทุน หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ต้อง
แจ้งให้ผเู ้ กี่ยวข้องดังกล่าวทราบถึงจรรยาบรรณนี้ดว้ ยอย่างสม่าเสมอ
11. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั จงใจ หรื อละเลยหรื อไม่ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิ
นี้ให้ถือว่าผูน้ ้ นั ประพฤติปฏิบตั ิตนไม่เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับที่บริ ษทั กาหนด และอาจถูก
สอบสวนหรื อลงโทษตามนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตั ิดา้ นทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั
12. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน สามารถให้หรื อรับของขวัญ พันธมิตรทางธุรกิจได้ดงั ต่อไปนี้
12.1. ในกรณี ที่ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาพิ จ ารณาว่ า ไม่ ส มควรรั บ ของขวัญ หรื อ ทรั พ ย์สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดให้ส่งคืนแก่ผใู ้ ห้โดยทันที ถ้าไม่สามารถส่ งคืนได้ให้ส่งมอบแก่ผูบ้ งั คับบัญชา
เพื่อส่ งต่ อให้ฝ่ายบริ หารและบริ การทัว่ ไปเป็ นผูจ้ ดั เก็บ และให้รายงานต่ อกรรมการบริ ห าร
พิจารณานาไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยส่ วนรวม
12.2. ของขวัญ ที่ บุ ค คลอื่ น มอบให้แ ก่ บ ริ ษ ัท ฯและมี คุ ณ ค่ า แก่ ก ารระลึ ก ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่
สาคัญๆของบริ ษทั เช่ น เมื่อมีการลงนามสัญญาร่ วมทุนต่างๆของบริ ษทั เมื่อมีการรับรางวัล
ต่างๆ หรื อของที่ระลึกจากการร่ วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็ นต้น อนุญาตให้บุคลากรของ
บริ ษทั รับแทนบริ ษทั และส่ งมอบให้ฝ่ายบริ หารและบริ การทัว่ ไปเป็ นผูจ้ ดั เก็บและให้รายงานต่อ
กรรมการบริ หาร
12.3. บุ ค ลากรของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในเครื อ ไม่ ค วรมอบของขวัญ แก่ ผูบ้ ัง คับบัญ ชาแม้
ผูบ้ งั คับบัญชาจะยินยอมหรื อรู ้เห็นเป็ นใจให้ญาติของตนรับของขวัญจากบุคลากรที่เป็ นผูอ้ ยู่ใต้
บังคับบัญชาเว้นแต่กรณี ปกติประเพณี นิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กนั

หน้า 33
คูม่ ือมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน-KST 2022

12.4. กรณี การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดไม่วา่ จะเป็ นการรับทั้งจากในประเทศหรื อ
จากต่างประเทศไม่วา่ จะระบุเป็ นของส่ วนตัวหรื อไม่แต่จาเป็ นต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ
หรื อความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลผูร้ ับจะต้องรายงานให้บงั คับบัญชาทราบโดยเร็ วและส่ ง
มอบให้ฝ่ายบริ หารและบริ การทัว่ ไปเป็ นผูจ้ ดั เก็บและให้รายงานต่อกรรมการบริ หาร

--------------------------------------
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นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั มีเจตนารมณ์ในการดาเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ บริ ษทั จึงกาหนดให้ถือเป็ นหน้าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
รวมถึ ง บุ ค คลในครอบครั ว ในการหลี ก เลี่ ย งการเข้า ไปมี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
ด าเนิ น การในลัก ษณะที่ ข ัด แย้ง กับ ผลประโยชน์ ข องบริ ษ ัท อัน จะส่ ง ผลให้บ ริ ษ ัท เสี ย ผลประโยชน์ หรื อทาให้การปฏิ บตั ิ งานมี ประสิ ทธิ ภาพลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ไม่ สามารถ
คาดเดาถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานของบริ ษ ทั ได้ในกรณี ที่จาเป็ นต้อ งทารายการเช่ น นั้นหรื อไม่ สามารถหลี กเลี่ ย งได้
บริ ษทั จะดูแลให้การทารายการนั้นๆ มีความโปร่ งใสเที่ยงธรรมเสมอเหมือนการทารายการกับ
บุ ค คลภายนอก โดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษ ัท และจัด ท ารายงานความขัด แย้ง
ทางผลประโยชน์เป็ นประจาทุกปี และทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ในระหว่างปี
แนวปฏิบัติ
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั สาขา ต้องตัดสิ นใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานทางธุรกิจของบริ ษทั เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
2. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ใช้อิทธิ พล หรื ออานาจของตนทาธุ รกรรม
ระหว่างบริ ษทั กับบุคคลนั้นเอง รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องและญาติสนิท เว้นแต่จะมีการเปิ ดเผยส่ วนได้
เสี ยแล้ว และได้รับอนุญาตเป็ นการเฉพาะ หรื อได้รับอนุมตั ิในหลักการให้ทาได้
3. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั จะทาธุ รกรรมที่ มีขอ้ ตกลงทางการค้าทัว่ ไป
จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่ วนตัว หรื อของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับพนักงานนั้นๆ ไม่วา่
โดยสายโลหิ ต หรื อ ของบุ ค คลอื่ น ที่ รู้ จ ัก ส่ ว นตัว เป็ นการเฉพาะ และมี ข ้อ ตกลงทางการค้าที่
วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่คา้ ทัว่ ไปกับบริ ษทั และใช้ราคาที่ยตุ ิธรรมเหมาะสมเสมือนทารายการ
กับบุคคลภายนอกเมื่อต้องตัดสิ นใจหรื ออนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
รายงานผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิและให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่ วมในรายการ
นั้นๆ
4. กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีของบริ ษทั ด้วย
มาตรฐานเดียวกัน โดยปฏิบตั ิงานให้เต็มเวลาให้แก่บริ ษทั อย่างสุ ดกาลังความสามารถ
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5. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ต้องไม่นาข้อมูลที่ไม่พึงเปิ ดเผยของบริ ษ ทั ไป
เปิ ดเผยให้บุคคลอื่นอันนาไปสู่ การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อครอบครัวหรื อพวกพ้อง
ถือว่าเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อจรรยบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การให้ขอ้ มูล
กิจกรรมการดาเนินงานหรื อแผนการในอนาคตของบริ ษทั เป็ นต้น
6. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ต้องหลี กเลี่ยงการมีส่วนเกี่ ยวข้องทางการเงิ น
และ/หรื อความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่ งผลให้บริ ษทั ฯต้องเสี ยผลประโยชน์หรื อ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
7. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ต้องจัดทารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest Disclosure Report) เป็ นประจาทุ กปี และทุ กครั้ งเมื่ อสงสัยว่าอาจมี หรื อมี
ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งปี โดยรายงานของพนัก งานให้น าเสนอต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น และเลขานุการบริ ษทั เป็ นผูเ้ ก็บรักษารายงานดังกล่าว
8. คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษทั หรื อบริ ษทั กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์
สุ จริ ตอย่างมีเหตุมีผลและเป็ นอิสระภายใต้กรอบจริ ยธรรมที่ดีโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั
9. การรับบุคลากรใหม่ ที่เป็ นผูเ้ กี่ยวดองกับบุคลากรของบริ ษทั ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสเป็ น
ธรรมต่อผูท้ ีมีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน บุคลากรของบริ ษทั ต้องไม่แทรกแซงหรื อใช้อิทธิ พลของ
ตนเข้าช่วยเหลือให้รับผูท้ ี่เกี่ยวดองของตนเข้าทางาน

--------------------------------------
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นโยบายว่าด้ วยข้ อร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแส
คณะกรรมการบริ ษ ทั ให้ค วามส าคัญ ต่ อ การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น และการแจ้ง
เบาะแสจึงกาหนดเป็ นนโยบาย การเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีช่องทางการ
ร้องเรี ยน การแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทาความผิดกฎหมาย การทุจริ ต การฉ้อ
ฉล การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระทาที่ขาดความรอบคอบ และขาดความระมัดระวัง
รวมถึงการรับข้อร้องเรี ยนด้านการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั ตลอดจน
พฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ตคอรัปชัน

แนวปฏิบัติ
1) มาตรการการร้ องเรียน และการแจ้ งเบาะแส

บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแสซึ่ งครอบคลุมตั้งแต่การรั บ
เรื่ องร้องเรี ยน การตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และการสรุ ปผลรวมถึงการคุ ม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่ องและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่ องร้องเรี ยนหรื อข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
ได้รับผลกระทบหรื อมีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั หรื อจาก
การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย
หรื อจรรยาบรรณรวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ต

2) ขอบเขตของการร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแส ดังนี้

1. การกระทาที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศไทยและกฎระเบียบของรัฐ หรื อ
นโยบายกากับดูแลกิจการหลักการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุ รกิจ และระเบียบข้อบังคับ
ของบริ ษทั ตลอดจนการได้รับความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
2. การกระทาที่อาจส่ อถึงการคอร์ รัปชันซึ่ งหมายถึง การกระทาใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรั บตนเองหรื อผูอ้ ื่ น เช่ น การยักยอกทรั พย์ การคอร์ รัปชัน
การฉ้อโกง เป็ นต้น
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3) บุคคลที่สามารถแจ้ งเรื่ องร้ องเรียน

พนักงานทุกระดับของบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรื อทราบเบาะแส รวมถึง
บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั หรื อจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ
หรื อจรรยาบรรณธุ รกิ จและระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั รวมถึ งการกระทาที่ อาจส่ อถึ งการ
คอร์รัปชัน

4) กระบวนการการร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแส

เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ
จรรยาบรรณธุ รกิจ นโยบายหรื อระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั รวมถึงการกระทาที่อาจส่ อถึงการ
ทุจริ ตของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ผูร้ ้องเรี ยนสามารถแจ้งเรื่ องผ่านช่องทาง
ในการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส ส่ วนในกรณี พนักงานหากพบเห็นเหตุการณ์ดงั กล่าวควร
สอบถามหรื อปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาก่อนเป็ นลาดับแรก และหากไม่แน่ใจหรื อไม่สะดวกใจที่จะ
ทาเช่นนั้นให้แจ้งเรื่ องผ่านช่องทางในการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส เมื่อผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน
รับเรื่ องร้องเรี ยนแล้วสามารถพิจารณาดาเนิ นการตามความเหมาะสมหรื อส่ งเรื่ องให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็ นอิสระ ในการดาเนินการตามเนื้อหาหรื อประเด็น ที่ได้รับการ
ร้องเรี ยนเพื่อดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ งพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มนั่ ใจว่ามี
การดาเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรี ยนที่ได้รับโดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) หากเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
ด้านบุคคลให้นาส่ งผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
(2) หากเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ
และจรรยาบรรณธุรกิจและระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ให้นาส่ งเลขานุการบริ ษทั
(3) หากเรื่ องร้องเรี ยนเป็ นการกระทาที่อาจส่ อถึงการคอร์รัปชันซึ่ งหมายถึง การกระทาใดๆ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น เช่ น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็ นต้น ให้นาส่ งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
หรื อสานักงานตรวจสอบภายใน
(4) ในกรณี ที่เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นตาม (1) (2) และ (3) เป็ นเรื่ อ งที่ ซับ ซ้อ นหรื อ เกี่ ย วข้อ งกับ หลาย
หน่ ว ยงานให้ น าส่ งประธานกรรมการบริ หารและหรื อกรรมการผู ้จ ัด การ เพื่ อ แต่ ง ตั้ง
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คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง (Investigation Committee) สาหรับดาเนิ นการตรวจสอบ
เรื่ องดังกล่าว
(5) จากนั้นให้แจ้งการรั บเรื่ องร้ อ งเรี ย นดัง กล่ าวไปยัง เลขานุ การบริ ษ ทั เพื่อ ลงทะเบี ยนเรื่ อ ง
ร้องเรี ยนบันทึ กข้อมู ลสาหรั บติ ดตามความคื บหน้าการดาเนิ นการข้อร้ องเรี ยนนั้นๆ อย่างไร
ก็ตามในกรณี ที่พบว่ามี การฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บตั ิตามกฎหมายและกฎระเบี ยบของบริ ษทั หรื อ
กระทาการทุจริ ตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบบริ ษทั ฯที่กาหนดไว้ และ/
หรื ออาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย

5) การรายงานข้ อมูลที่เป็ นเท็จ

ในกรณี ที่การรายงานข้อมู ลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า การรายงานข้อมูลมานั้นเป็ นเท็จ
อันเนื่ องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริ ง หรื อเป็ นการกล่าวร้ายต่อผูอ้ ื่น ให้ถือว่าผูท้ ี่รายงาน
ข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริ ษทั ส่ วนการกาหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริ ษทั และ/หรื อบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6) การให้ ความคุ้มครองผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรียนหรื อผู้แจ้ งเบาะแสและบุคคลที่เกีย่ วข้ อง

ผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รับความคุม้ ครองที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
จากบริ ษทั เช่ นไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ งงาน ลดตาแหน่ ง ลักษณะงาน สถานที่ทางาน
พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรื อการกระทาอื่นใดที่ไม่เป็ นธรรมแก่ผูแ้ จ้งเรื่ อง
ร้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบาะแส บริ ษทั จะเก็บรักษาเป็ นความลับไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกี่ยวข้องเว้นแต่ที่
จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกาหนดของกฎหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่ องหรื อข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น หากมี
การจงใจฝ่ าฝื นนาข้อมูลออกไปเปิ ดเผยบริ ษทั จะดาเนิ นการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของ
บริ ษทั และ/หรื อดาเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี

7) ช่ องทางในการร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแส

เพื่อให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็ นธรรมตาม
หลักการกากับดู แลกิ จการ บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางในการร้ องเรี ยน แจ้งเบาะแส ข้อคิดเห็น
หรื อ ข้อ เสนอแนะใดที่ แสดงว่า ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ได้รั บผลกระทบ หรื อ มี ค วามเสี่ ยงที่ จ ะได้รับ
ผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยจากการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั หรื อ
จากการปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษทั เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ รวมถึง
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พฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุ จริ ต การปฏิบตั ิอย่างไม่ เท่าเทียมกัน หรื อการกระทาที่ขาดความ
ระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งได้ 2 ช่องทางดังนี้
1. ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.kat-hatyai.com
ช่อง “แจ้งเบาะแสคอร์รัปชันหรื อข้อร้องเรี ยน”
2. ส่ งจดหมายมาที่ : ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 4/2 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย 43
ตาบลนาหม่อม อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
ทั้งนี้ เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่ รับจากช่ องทาง
ดังกล่าวเพื่อสรุ ปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการทราบเป็ น
รายไตรมาส ยกเว้นเป็ นจดหมายที่ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งจะถูกจัดส่ งไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง หลังจากนั้นบริ ษทั จะดาเนิ นการตรวจสอบตามขั้นตอนและ
บันทึกการสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส รวมทั้งดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็ นความลับเพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งเบาะแส
ดังกล่าวผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยนรับเรื่ องร้องเรี ยนแล้วสามารถพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
หรื อส่ งเรื่ องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและติดตามความคืบหน้าต่อไป

--------------------------------------
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บทลงโทษ
บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม หากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและไม่วา่ จะโดยกรรมการหรื อพนักงานคนใดจะมีการตรวจสอบตาม
กระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยของบริ ษทั และอาจมีการตักเตือนลงโทษหรื อเลิกจ้างหรื อ
อาจมี ก ารด าเนิ น คดี ท้ ัง ทางแพ่ ง และอาญาหากพบว่ า เป็ นการฝ่ าฝื นไม่ ป ฏิ บ ัติ โ ดยเจตนา
การกระทาใดที่เข้าข่ายขัดต่อมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชันนี้ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชา กรรมการ
ผูจ้ ดั การหรื อเลขานุการบริ ษทั

แนวปฏิบัติ

1. หากผูถ้ ูกกล่าวหา / ผูก้ ระทาผิด (กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน) ได้กระทาการคอร์ รัปชัน
จริ ง ผูก้ ระทาผิดจะได้รับโทษทางวินยั จนถึงขั้นให้ออกจากงานและผูก้ ระทาผิดอาจต้องได้รับ
โทษทางกฎหมาย
2. ผูบ้ ัง คับบัญ ชาโดยตรงที่ เพิ ก เฉยต่ อ การกระท าผิด หรื อ รั บ ทราบว่า มี ก ารกระทาผิดแต่ ไม่
ดาเนินการจัดการให้ถูกต้องตามนโยบายฉบับนี้ผบู ้ งั คับบัญชาจะได้รับโทษทางวินยั เช่นกัน
3. การไม่ ไ ด้รั บ รู ้ ถึ ง นโยบายฉบับ นี้ และหรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งจะใช้เ ป็ นข้อ อ้า งในการ
ไม่ปฏิบตั ิตามไม่ได้
4. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อ งนาข้อมู ลของผูใ้ ห้เ บาะแส ผูร้ ้ องเรี ยน ข้อร้ องเรี ยน
และหรื อเอกสารหลักฐาน ไปเปิ ดเผยไม่เก็บไว้เป็ นความลับผูน้ ้ นั จะได้รับโทษทางวินยั เว้นแต่
เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
5. ตัวแทน ตัวกลางทางธุ รกิจ ผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้า / ให้บริ การ หรื อผูร้ ับเหมาใดๆ ของบริ ษทั ที่
ฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ตามนโยบายฉบับนี้หรื อรับทราบถึงการกระทาที่ขดั ต่อนโยบายฉบับนี้แต่ไม่ได้
รายงานให้ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ทราบหรื อให้ขอ้ มูลที่ไม่ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนของ
บริ ษทั ได้สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทาที่อาจขัดต่อนโยบายฉบับนี้อาจถูกบอกเลิกสัญญา
ได้
--------------------------------------
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ภาคผนวก
ขั้นตอนและกระบวนการควบคุมในกิจกรรมทีส่ าคัญ
1. ขั้นตอนการบริจาคเงินเพื่อการกุศล

เมื่อบริ ษทั มีความประสงค์บริ จาคเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อการกุศลสาธารณะหรื อเมื่อมี ผูใ้ ด
หรื อหน่ วยงานใดแจ้งความประสงค์ข อรั บเงิ นบริ จาคจากบริ ษ ทั เพื่ อ การกุศลให้ปฏิ บัติ ต าม
ขั้นตอนดังนี้
1.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ องพิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบายบริ ษทั หรื อไม่
1.2 พิจารณาว่าการบริ จาคเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิหรื อไม่
1.3 ตรวจสอบข้อมูลประกอบการบริ จาค ดังนี้
1.3.1 มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน
1.3.2 มีหน่วยงานที่มีอยูแ่ น่นอนและมีผรู ้ ับผิดชอบ
1.4 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ จาคนาเสนอเรื่ องเพื่อขออนุมตั ิตามคู่มืออานาจ
ดาเนินงาน
1.5 ฝ่ ายบัญชีและการเงินจัดทาใบสาคัญจ่าย
1.6 ฝ่ ายบัญชีและการเงินส่ งเช็คให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม และติดตามหลักฐานการรับเงินที่ถูกต้อง
1.7 ฝ่ ายบัญ ชี แ ละการเงิ น เก็ บ ข้อ มู ล เอกสารทั้ง หมดเข้า แฟ้ ม เอกสารสามารถสื บ ค้น และ
ตรวจสอบข้อมูลได้

2. ขั้นตอนการให้ เงินสนับสนุน

เมื่ อ บริ ษ ัท มี ค วามประสงค์จ ะจ่ า ยเงิ น หรื อ มอบทรั พ ย์สิ น เพื่ อ สนับ สนุ น กิ จ กรรมหรื อ
หน่วยงานใดๆ หรื อเมื่อมีผใู ้ ดหรื อหน่ วยงานใดแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อ
สนับสนุนหรื อกิจกรรมใดๆ มีวธิ ีและขั้นตอนเหมือนการบริ จาคเพื่อการกุศล ดังนี้
2.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ องพิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบายบริ ษทั หรื อไม่
2.2 พิจารณาว่าการสนับสนุนเป็ นไปตามปกติ/ธรรมเนียมธุรกิจหรื อไม่
2.3 ตรวจสอบข้อมูลประกอบการขอสนับสนุน ดังนี้
2.3.1 มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน
2.3.2 มีหน่วยงานที่มีอยูแ่ น่นอนและมีผรู ้ ับผิดชอบ
2.4 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนาเสนอเรื่ องเพื่อขออนุมตั ิตามคู่มืออานาจดาเนินการ
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2.5 ฝ่ ายบัญชีและการเงินจัดทาใบสาคัญจ่าย
2.6 ฝ่ ายบัญชีและการเงินส่ งเช็คให้ผมู ้ ีอานาจลงนามและติดตามหลักฐานการรับเงินที่ถูกต้อง

3. ขั้นตอนการให้ ของขวัญ หรื อทรัพย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่นใด

เมื่ อบริ ษทั หรื อหน่ วยงานใดมี ความประสงค์จะให้ของขวัญ ทรั พย์สิน ประโยชน์อื่นใด
ค่าบริ การต้อนรับ หรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ผใู ้ ดหรื อหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็ นไปตามประเพณี ทาง
ธุ รกิจเป็ นการรักษาสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและไม่ขดั ต่อกฎหมายสามารถดาเนินการได้โดยให้ปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
3.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบายบริ ษทั หรื อไม่
3.2 พิจารณาความเหมาะสมด้านปริ มาณและจานวนเงินโดยผ่านตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ าย
ขึ้นไป พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ
3.3 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนาเสนอเรื่ องเพื่อขออนุมตั ิตาม คู่มืออานาจดาเนินการ
3.4 ฝ่ ายบัญชีและการเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการทาใบสาคัญจ่าย
3.5 ฝ่ ายบัญชีและการเงินส่ งเช็คให้ผมู ้ ีอานาจลงนามประกอบหลักฐานการรับเงินที่ถูกต้อง
กรณี เป็ นการเลี้ยงรับรองควรมีการระบุชื่อที่อยูข่ องหัวหน้าคณะของผูร้ ับการรับรอง
พร้อมวัตถุประสงค์
3.6 ฝ่ ายบัญชีและการเงินเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเอกสารสามารถสื บค้นและ
ตรวจสอบข้อมูลได้

4. ขั้นตอนการรับของขวัญ ทรัพย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่นใด

เมื่อบริ ษทั หรื อหน่วยงานใดได้รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่คา้
หรื อหน่ วยงานภายนอก อันเนื่ องมาจากการดาเนิ นธุ รกิจหรื อเนื่ องจากหน้าที่การงานของตน
ต้อ งไม่ ใ ช่ ล ัก ษณะการติ ด สิ น บนเพื่ อ ให้ไ ด้ซ่ ึ งข้อ ตกลงทางธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ เ ป็ นธรรม เมื่ อ จะรั บ
ของขวัญ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากผูอ้ ื่นให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่ อง พิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบายบริ ษทั ฯหรื อไม่
4.2 พิจารณาประเภทรายการที่ได้รับให้บนั ทึกข้อมูลและนาส่ งแผนกจัดซื้อ ซึ่งเป็ นศูนย์กลาง
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
4.3 พิจารณาประโยชน์จากสิ่ งที่ได้รับหากเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อหน่วยงานใด ให้
หน่วยงานนั้นเสนอขออนุมตั ินาไปใช้จากรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
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5. การจ่ ายค่าใช้ จ่ายให้ พนักงาน

เมื่อบริ ษทั หรื อหน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ ให้พนักงาน ซึ่ งอาจมีท้ งั
รู ปแบบที่จ่ายเข้าบัญชีพนักงานโดยผ่านระบบ Payroll เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงิน
สวัสดิ การอื่นๆ และอีกรู ปแบบหนึ่ งคือจ่ายเป็ นเช็คหรื อเงินสดให้พนักงาน เช่ น ค่าน้ ามัน
เชื้ อ เพลิ ง เงิ น ชดเชยค่ า รั ก ษาพยาบาล (กรณี พ นักงานช าระเงิ น แทนบริ ษ ัท ) ฯลฯ สามารถ
ดาเนินการได้โดยให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
5.1 กรณี เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่อยูใ่ นระเบียบบริ ษทั ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผู ้
พิจารณาและเสนออนุมตั ิ ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน และนาเข้าระบบงาน Payroll กรณี
เป็ นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบข้อมูลก่อนนาเสนอขออนุมตั ิตามอานาจ
ดาเนินการ
5.2 ฝ่ ายบัญชีและการเงินจัดทาใบสาคัญจ่ายเพื่อการบันทึกบัญชีและพิจารณาเกี่ยวกับภาษี
เงินได้ที่เกี่ยวข้องด้วย
5.3 ฝ่ ายบัญชีและการเงินส่ งเช็คให้ผมู ้ ีอานาจลงนามและติดตามหลักฐานการรับเงินที่
ถูกต้องแฟ้มเอกสารสามารถสื บค้น และตรวจสอบข้อมูลได้

…………………………………………
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