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สารจากประธานกรรมการ
บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) ได้ยดึ หลักและปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีในการดาเนินธุรกิจ เพือ่ ให้มีการบริ หารจัดการกิจการที่เป็ นเลิศ มีคุณธรรม
ในการดาเนินธุรกิจ มีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ
ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
บัดนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุ ง
สาระสาคัญ ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ให้ทนั สมัยและมีความเป็ นสากลมากขึ้น เพื่อให้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน โดยให้ร่วมกัน
ยึดถือสาระสาคัญของ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ฉบับนี้ และนามาใช้เป็ นหลักในการปฏิบตั ิงาน
เสมือนเป็ นวินยั อย่างหนึ่ ง พร้อมทั้งปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง เป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผมู ้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่ม ตลอดจนนาไปสู่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กร
บริ ษทั ฯจึงขอให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและบุคลากรทุกระดับของบริ ษทั ฯ ทาความ
เข้าใจ ลงนามรับทราบและยอมรับเป็ นหลักปฏิบตั ิ ต่อไป
ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 25 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป

ลงชื่อ.................................................
(นางเจริ ญศรี เจริ ญกุล)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)
บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ผลการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม มีความโปร่ งใส ในการบริ หารจัดการ อันจะนามาซึ่ ง
การเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจึงได้กาหนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อจะได้นาไปปฏิบตั ิเป็ น
รู ปธรรมต่อไป

1. นโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
บริ ษทั ฯ เห็นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีมีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจให้เจริ ญเติบโต
ยิง่ ขึ้น จึงมีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานของ
บริ ษทั ฯและให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมการตรวจภายใน กากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้
ดาเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ ือหุ ้น ภายใต้กรอบ
ข้อกาหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจดังนี้
1.1

สิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย

บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
พนักงาน : บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม
คู่คา้
: บริ ษทั ฯ มีการซื้ อสิ นค้าและบริ การจากคู่คา้ เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ารวมถึงการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาต่อคู่คา้
เจ้าหนี้ : บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง
ลูกค้า
: บริ ษทั ฯ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
รักษาความลับของลูกค้าและมีหน่วยงานหรื อบุคคลที่ทาหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนของ
ลูกค้าเพื่อรี บดาเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
คู่แข่ง
: บริ ษทั ฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ยตุ ิธรรม รักษาบรรทัดฐาน ของข้อ
พึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริ ตเพื่อทาลายคู่แข่ง
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ชุมชน
ผูถ้ ือหุ น้

: บริ ษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม
: บริ ษทั ฯ ดาเนินงานสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลและ/หรื อหลักการกากับ
ดูแลบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ภาครัฐ : บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามหลักกฎหมายระเบียบหรื ออื่นๆ พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเรี ยบร้อยและสงบสุ ข
NGO
: บริ ษทั ฯ ให้ความร่ วมมือสนับสนุนกลุ่ม NGOต่างๆ เพื่อให้เกิดผลดีกบั ทุกส่ วน
ทั้งนี่้ บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี
1.2

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิด
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมตั ิรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งกาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผบู ้ ริ หารและ
ผูเ้ กี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
1.2.1 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่
เกี่ยวโยงกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's
Length Basis) และได้เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจาเป็ นไว้ใน
งบการเงิน
1.2.2 การดูแลเรื่ องการใช้ขอ
้ มูลภายใน
(1)

กาหนดให้ผบู ้ ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535
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(2)

ห้ามไม่ให้ผบู ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
ในช่วง 1 เดือนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน

1.3 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการมีกาหนดประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการ
ดาเนินงานเป็ นประจา ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ฯจะจัดหนังสื อเชิญประชุ มพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลา
ประมาณ 1-1.5 ชัว่ โมง
ทั้งนี้ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
1.4 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน
ที่มีประสิ ทธิภาพ จึงได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หาร ไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมดูและการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
ั ผูล้ งทุน
1.5 ความสัมพันธ์กบ
คณะกรรมการให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนโปร่ งใสและ
ทัว่ ถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯโดยได้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผลู ้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์
---------------------------------------------
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2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงสิ ทธิในความเป็ นมนุ ษย์และปฏิบตั ิต่อผูเ้ กี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฎิบตั ิต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายจัดการ พนักงาน ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า ผูข้ ายสิ นค้า
และบริ การให้แก่บริ ษทั ฯ คู่แข่งการค้า ชุมชน เป็ นต้น อันเนื่องมาจากความเหมือนหรื อแตกต่างไม่
ว่าเรื่ องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ วัฒนธรรม หรื อเรื่ องอื่นใด ได้แก่
2.1 บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่แบ่งแยก
ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา ความพิการ ฐานะ สถานศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้ง
ทางตรงและอ้อม กับการปฏิบตั ิงานหรื อนามาเป็ นปัจจัยสาคัญในการเลือกพนักงานเข้าทางาน
พัฒนาบุคลากรและการเลื่อนตาแหน่ง
2.2 ข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ประวัติการทางาน ประวัติสุขภาพ หรื อข้อมูล
ส่ วนตัวอื่นๆ จะได้รับความคุม้ ครองไม่ให้ถูกนามาเปิ ดเผยอันอาจจะทาให้เกิดความเสี ยหายแก่
เจ้าของหรื อบุคคลอื่นใด
2.3 พนักงานต้องปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ไม่กระทาการที่ก่อความเดือดร้อนราคาญ
หรื อรบกวนการปฏิบตั ิงานที่มีลกั ษณะคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรในและนอกบริ ษทั ฯ
รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การลวนลาม การอนาจาร การเกี้ยวพาราสี และการมีไว้ซ่ ึงสื่ อลามก
อนาจารทุกประเภท
2.4 บริ ษทั ฯ คานึงถึงความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริ ษทั ฯได้ดาเนิน
มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานไม่ละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกาหนด
2.5 บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิส่งเสริ มและสนับสนุนให้ผเู ้ กี่ยวข้องเคารพในทรัพย์สิน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมถึงหลีกเลี่ยงไม่ทาธุรกรรมกับองค์กรที่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
2.6 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ชุมชนโดยเฉพาะที่อยูร่ อบสถานประกอบการของบริ ษทั ฯ หรื อ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการแสดงข้อคิดเห็นสาหรับโครงการต่างๆ ที่อาจส่ งผลกระทบต่อ
วิถีการดาเนินชีวิตของชุมชน
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2.7 บริ ษทั ฯ ดาเนินนโยบายการเป็ นกลางทางการเมืองหรื อไม่กระทาการใดๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรื อให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
2.8 บริ ษทั ฯ ให้สิทธิเสรี ภาพที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองอันไม่ขดั กับความสงบ
เรี ยบร้อยและหลักศีลธรรมอันดีของสังคม
2.9 บริ ษทั ฯ ห้ามมิให้พนักงานบริ ษทั ฯ ทุกคนทาการเรี่ ยไร เพื่อดาเนินกิจกรรมทาง
การเมือง
-------------------------------------

หน้า 8

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices)
บริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีค่า ซึ่ งมีส่วนช่วยส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ บรรลุถึง
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ ดังนั้นบริ ษทั ฯมีนโยบายดูแลสภาพการจ้างงานที่ยตุ ิธรรมถูกต้องตาม
กฎหมายและคานึงถึงสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุ ขอนามัย รวมทั้งการพัฒนา
ความรู ้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยยึดแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็น ความสามารถและสร้าง
แรงกระตุน้ ในการทางาน ทั้งนี้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมในรู ปของเงินเดือน โบนัส
และสวัสดิการอื่นๆ ทั้งที่อยูใ่ นรู ปตัวเงินและไม่อยูใ่ นรู ปตัวเงินพร้อมทั้งตรวจสอบอยูเ่ นืองๆ
การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เป็ นไปตามกฎหมายกาหนด
3.2 บริ ษทั ฯ ไม่ทาการหรื อสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรู ปแบบ
3.3 เคารพและปฏิบตั ิการให้สิทธิมนุษยชนต่อพนักงานสตรี ผูพ้ ิการ เด็ก ชนพื้นเมืองหรื อ
ท้องถิ่น แรงงานอพยพ และกลุ่มบุคคลที่ตอ้ งดูแลเป็ นพิเศษ
3.4 บริ ษทั ฯ ให้สิทธิที่พนักงานจะเข้าถึงกระบวนการ และรับฟังการชี้แจงก่อนที่จะมีการ
ตัดสิ นลงโทษทางวินยั ซึ่ งการดาเนินการทางวินยั ดังกล่าวจะเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและเหมาะสม
3.5 ให้เสรี ภาพแก่พนักงานในการสมาคมและรวมกลุ่มเพื่อการเจรจาต่อรอง ทั้งนี้ตอ้ ง
เป็ นไปตามกฎหมาย
3.6 พนักงานจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ
3.7 จัดการให้พนักงานมีสุขภาพดีและปลอดภัยในการทางาน โดยดาเนินการตาม
มาตรฐานด้านสุ ขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พร้อมทั้งจัดหาและมีการ
ซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็ นประจา อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัย รวมทั้งการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้รับรู ้โดยทัว่ กัน
3.8 ให้โอกาสพนักงานพัฒนาความรู ้ ความสามารถอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
--------------------------------------------
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4. สิ่งแวดล้อม (The Environment)
บริ ษทั ฯ มีนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมมีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุรกิจพร้อมทั้งปกป้ อง
สิ่ งแวดล้อม ภายใต้ขีดความสามารถบริ ษทั ฯ ดังนี้
4.1 เปิ ดโอกาสให้ชุมชนโดยเฉพาะที่อยูร่ อบสถานประกอบการของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ คิดเห็น โครงการต่างๆ ที่อาจจะส่ งผลกระทบต่อชุมชนหรื อ
ข้อร้องเรี ยนต่างๆ ที่เป็ นผลมาจากการดาเนินงานบริ ษทั ฯ
4.2 ให้ความร่ วมมือปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ เพื่อช่วยป้องกันหรื อลดผลกระทบด้าน
สิ่ งแวดล้อม
4.3 กระบวนการผลิตถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อควบคุมและ/หรื อลดมลพิษ ได้แก่ น้ าเสี ย
ฝุ่ น หรื อของเสี ยต่าง ๆ
4.4 ให้ความรู ้และปฏิบตั ิในการลดการเกิดขยะ หรื อของเสี ยทั้งจากกระบวนการผลิตและ
การใช้งานทัว่ ไป
4.5 ประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบเรื่ องเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ และความ
ปลอดภัย ทารายงานผลขอมลพิษ การกาหนดมาตรการป้องกันและเปิ ดเผยข้อมูลให้สาธารณะ
รับทราบ
4.6 ปกป้องและฟื้ นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งให้ความร่ วมมือในการอนุรักษ์
------------------------------------
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5. การดาเนินงานอย่ างเป็ นธรรม (Fair Operation Practices)
บริ ษทั ฯ ดาเนินงานสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และ/หรื อหลักการกากับดูแลของ
บริ ษทั จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์โดยยึดหลัก ดังนี้
5.1 ความตระหนักในหน้าที่ (Accountability) ต้องเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยสานึก
รับผิดชอบอย่างแท้จริ ง
5.1.1 การมีเป้าหมายที่ชดั เจนว่าประสงค์จะบรรลุอะไรและต้องการสิ่ งนั้นได้อย่างไร
5.1.2 กาหนดเป้าหมายร่ วมกันเพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ก่อให้เกิดกาลังใจทางานร่ วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิผล
5.1.3 สร้างวัฒนธรรมพร้อมรับผิดและสานึกในการรับผิดชอบ ทาให้เกิดการประสานงานระหว่างกันภายในบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.1.4 การติดตามและประเมินการทางานเพือ่ ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพงานที่
กาหนดไว้และควรมีการแก้ไขทันทีที่การปฏิบตั ิงานนั้นๆ ไม่ได้มาตรฐาน
5.2 ความรับผิดชอบ (Responsibility) มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละ
ตาแหน่งอย่างชัดเจน ไม่เกิดความซ้ าซ้อนทาให้เกิดความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน
ยิง่ ขึ้น
5.2.1 ศึกษาและทาความเข้าใจ รายละเอียดงาน (Job Description) กฎหมายนโยบาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ
5.2.2 ไม่ฝ่าฝื น หลีกเลี่ยง หรื อเพิกเฉยต่อนโยบายและระเบียบข้อบังคับในการทางาน
ขั้นตอนการทางานหรื อวิธีปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคาสัง่ อันชอบด้วย
กฎหมายของผูบ้ งั คับบัญชา
5.2.3 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
5.2.4 พนักงานพึงรักษาทรัพย์สินบริ ษทั ฯ หมายถึงสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์
รวมถึงความรู ้ เทคโนโลยี ข้อมูลและความลับของบริ ษทั ฯ
5.2.5 ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการรับเงิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผูข้ าย
สิ นค้าหรื อบริ การ ผูร้ ับเหมาและการรับของขวัญเนื่องในเทศกาลต่างๆ มีมูลค่า
เกินปกติวิสัยที่บุคคลทัว่ ไปพึงให้ต่อกัน
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5.2.6 หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันอาจจะกระทบต่อชื่อเสี ยงหรื อเป็ นปัญหาแก่
บริ ษทั ฯ ได้
5.2.7 พนักงานต้องใช้สื่ออินเทอร์ เน็ต (Internet) เพื่อเป็ นประโยชน์ในการทางาน
ไม่กระทาการอันเป็ นการรบกวน ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต
(Internet) ของผูร้ ับในบริ ษทั ฯ ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บริ ษทั ฯเผยแพร่ ขอ้ มูล
ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารี ตประเพณี หรื อละเมิด
กฎหมาย เช่น การมีไว้ซ่ ึ งสื่ อลามก อนาจาร การฟอร์ เวิร์ดเมล (Forward mail)
ที่เป็ นการรบกวน สร้างความราคาญ เป็ นต้น
5.2.8 พนักงานต้องปฏิบตั ิงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์ถูกต้อง
ห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ในบริ ษทั ฯ
อย่างเด็ดขาด
5.2.9 พนักงานต้องเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ของตนให้เป็ นความลับ ไม่บอก
ต่อบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้
อินเทอร์ เน็ต (Internet) ที่อาจส่ งผลกระทบอันเป็ นอันตรายต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ บริ ษทั ฯ
5.3 ความยุติธรรม (Fairness) ความยุติธรรมในการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการที่ชดั เจน
การคอรัปชัน่
5.3.1 ห้ามพนักงานกระทาการใดๆ อันเป็ นการคอรัปชัน่ และติดสิ นบนไม่ว่ารู ปแบบ
ใดๆ ก็ตามและห้ามมอบหมายให้ผอู ้ ื่นกระทาการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความ
ได้เปรี ยบทางธุรกิจ สิ ทธิพิเศษ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่รัฐหรื อ
นักการเมือง
5.3.2 ห้ามพนักงานและครอบครัวเรี ยกร้องหรื อรับของขวัญ สิ่ งของ การรับรองหรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การ ผูร้ ับเหมา อันอาจจะมี
ผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความลาเอียง
5.3.3 การใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงรับรองทางธุรกิจเป็ นเรื่ องที่ยอมรับได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปอย่าง
สมเหตุสมผล
5.3.4 บริ ษทั จัดฝึ กอบรมให้พนักงานเรี ยนรู ้และเข้าใจเรื่ องคอรัปชัน่ รวมทั้งการ
ต่อต้านคอรัปชัน่
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การดาเนินการรับข้อร้องเรี ยน
5.3.5 ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริ งเกี่ยวข้องกับการฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับ นโยบายหรื อประกาศอื่นๆ ด้วยตนเองหรื อ
มอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมดาเนินการ
5.3.6 ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนพิจารณาขั้นตอน และวิธีจดั การที่เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง
โดยอาจ
- ดาเนินการด้วยตนเอง หรื อมอบหมายให้ผอู ้ ื่นกระทาแทนตน
- รายงานต่อบุคคลที่มีอานาจพิจารณาและเกี่ยวข้องในเรื่ องนั้นๆ เป็ น
ผูด้ าเนินการประมวลผลและกลัน่ กรองข้อมูล
5.3.7 ให้ผมู ้ ีอานาจกาหนดมาตรการการดาเนินการระงับการฝ่ าฝื น ไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ นโยบาย หรื อประกาศอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเสี ยหายให้กบั
ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
5.3.8 ให้ผรู ้ ับข้อร้องเรี ยนรายงานผลกับผูร้ ้องเรี ยนทราบ
5.3.9 ผูร้ ้องเรี ยนจะได้รับความคุม้ ครอง โดยถือว่าข้อมูลที่ได้รับเป็ นความลับและจะ
เปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสี ยหายของผูร้ ้องเรี ยน
แหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5.4 ความโปร่ งใส (Transparency) การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholder)
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เช่น ข้อมูลสาคัญอย่างงบการเงินประจาปี ที่เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้
รวมทั้งให้ความสาคัญในการจัดซื้ อจัดหา ต้องมีข้ นั ตอนการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
5.4.1 การจัดซื้ อจัดหาสิ นค้าและบริ การต้องคานึงถึงความต้องการ ความคุม้ ค่า ราคา
และคุณภาพ การจัดซื้ อต้องดาเนินการอย่างโปร่ งใสให้ขอ้ มูลแก่ผคู ้ า้ อย่างเท่า
เทียมถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบตั ิ
5.4.2 ต้องเก็บเอกสารหลักฐาน การร่ างสัญญา การทาสัญญา และการปฏิบตั ิตาม
สัญญา ไว้เป็ นหลักฐานตามระยะเวลาที่กาหนด
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5.4.3 การจัดซื้ อจัดหาสิ นค้าและบริ การไม่ควรทาในระยะเวลากระชั้นจนเกินไป ควรมี
ระยะเวลาให้คู่คา้ เพียงพอในการเตรี ยมตัวข้อสัญญาไม่ควรเป็ นการเอารัดเอา
เปรี ยบจนเกินไป และควรมีนกั กฎหมายเป็ นที่ปรึ กษาในการทาสัญญา
5.4.4 การเจรจาต่อรองต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้และพนักงานที่
เกี่ยวข้องกับการต่อรอง ต้องไม่เรี ยกร้องรับผลประโยชน์จากการจัดซื้ อจัดหา
รวมทั้งวางตัวเป็ นกลางไม่ใกล้ชิดกับผูค้ า้
5.5 มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ (Excellency) ดาเนินนโยบายคุณภาพอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง
5.5.1 บริ ษทั ฯ กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในเรื่ องการประเมินการการ
บริ หารความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อ
ความสาเร็ จของงาน
5.5.2 จัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบ
และนาผลไปปรับปรุ งมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่ งแวดล้อม
และปัจจัยความเสี่ ยงอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
5.5.3 มีหน่วยงานอิสระทาหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพและยึดมัน่ ใน
จรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบภายใน
5.5.4 พนักงานทุกคนมีความรู ้ความเข้าใจ และให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูล
ถูกต้องตามความเป็ นจริ งและรายงานทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรื อความ
ไม่ชอบมาพากลต่อระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

----------------------------
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6. ผู้บริโภค (Consumer Issues)
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญ จึงได้ดาเนินธุ รกิจภายใต้
แนวทางคุณภาพของระบบ ISO 9001 โดยกาหนดนโยบายคุณภาพดังนี้ “เราจะผลิตสิ นค้าที่สด
สะอาด และปลอดภัยตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001
ที่ปรับปรุ งประสิ ทธิผลอย่างต่อเนื่อง”
6.1 บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนาสิ นค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่
สมเหตุสมผล มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
6.2 บริ ษทั ฯ ไม่ให้ขอ้ มูลบริ โภคสิ นค้าที่เป็ นเท็จหรื อทาให้หลงเชื่อในคุณภาพสิ นค้า
6.3 ความปลอดภัยในการบริ โภคสิ นค้านั้นมีความสาคัญยิง่ ต่อบริ ษทั ฯ ต้องมีเอกสารกากับ
สิ นค้าและอบรมพนักงานให้มีความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิตที่ปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภคอย่างเคร่ งครัด
6.4 บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูลลูกค้า บริ ษทั ฯ ต้องรักษาและปกปิ ดข้อมูล
ลูกค้าไว้เป็ นความลับ ทั้งนี้พนักงานบริ ษทั ฯ ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลลูกค้าต่อพนักงาน
บริ ษทั ฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นข้อบังคับกฎหมายให้เปิ ดเผย
6.5 เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้ประโยชน์สูงสุ ด บริ ษทั ฯ แข่งขันธุรกิจเสรี ภายใต้หลักการที่เป็ นธรรม ไม่โจมตีหรื อให้ขอ้ มูลเป็ นเท็จบิดเบือนจากความเป็ นจริ งรวมทั้งให้ความ
ร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่ งเสริ มการดาเนินธุรกิจและ/
หรื อแข่งขันอย่างเป็ นธรรม พร้อมทั้งการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด
-----------------------------------------
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7. การมีส่วนร่ วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย สุ ขอนามัยและสิ่ งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อความเสี ยหายของสังคม สิ่ งแวดล้อม
และชุมชน รวมทั้งให้ความสาคัญกับกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคม ในด้าน
การศึกษา สุ ขอนามัย สร้างงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและ/หรื อกลุ่มคนด้อยโอกาสให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
7.1 บริ ษทั ฯ มุ่งทาความเข้าใจสื่ อสารถึงข้อเท็จจริ งในการดาเนินงานความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคมโดยรวม
7.2 บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ มีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดตลอดจน
ส่ งเสริ มกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่ งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน ด้วยหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
7.3 บริ ษทั ฯ คานึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสี ยหายทาง
สังคม สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด และสนับสนุนการลดใช้
พลังงานและทรัพยากร
7.4 ส่ งเสริ มสนับสนุนความรู ้ในท้องถิ่นอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการส่ งเสริ มการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและขนบประเพณี ทอ้ งถิ่น
7.5 ส่ งเสริ มให้มีการสร้างงานและพัฒนาทักษะของคนในชุมชนเพื่อการสร้างงานอย่าง
เหมาะสม
7.6 บริ ษทั ฯ ใช้ความรู ้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสาหรับชุมชน
7.7 มีส่วนร่ วมสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยการชาระภาษีทอ้ งถิ่นและให้ความร่ วมมือในการ
ให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นอย่างถูกต้องต่อหน่วยงานราชการและชุมชน รวมทั้งสนับสนุ น
โครงการหรื อกิจกรรมที่ช่วยให้ชุมชนลดการพึ่งพาจากกิจกรรมการบริ จาค
----------------------------------------
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Code of Conduct for Executives
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หารของ บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญยิง่
ในการกากับดูแลและขับเคลื่อนหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ให้ดาเนินการไปตามภารกิจ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ ผูบ้ ริ หารจะต้องประพฤติตนให้เป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีลกั ษณะความเป็ นผูน้ า ซื่ อสัตย์สุจริ ต และมุ่งประโยชน์
ส่ วนรวมขององค์กรเป็ นหลักและมีจรรยาบรรณต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ผู้บริหารต่ อองค์ กร
1. ปฏิบตั ิงานด้วยความมุ่งมัน่ ขยันหมัน่ เพียร ใช้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
วางแผนงานแก้ไขปัญหาและติดตามงานให้บรรลุเป้าหมายตรงต่อเวลา
2. มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใสและสามารถให้ตรวจสอบได้ ไม่ใช้อานาจแสวงหา
ผลประโยชน์ใส่ ตนเองและพวกพ้อง ยึดผลประโยชน์โดยรวมของบริ ษทั ฯเป็ นหลัก
3. กากับดูแลพนักงานในสังกัดให้ทางานอย่างเต็มประสิ ทธิภาพ วางมาตรการป้องกัน
และควบคุมมิให้เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในองค์กร
4. มีความเป็ นผูน้ า ประพฤติตนอยูใ่ นกฎระเบียบและบริ หารกฎระเบียบวินยั อย่าง
สร้างสรรค์
5. มีความสามารถในการสื่ อสารและประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทุกระดับ
6. ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯและใช้งานอย่างคุม้ ค่า มีประสิ ทธิภาพ
ผู้บริหารต่ อพนักงาน
1. มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของพนักงานแต่ละคน
2. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกหรื อเลือกปฏิบตั ิ
3. มุ่งพัฒนาพนักงานให้มีความรู ้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
4. ให้คาปรึ กษาและช่วยเหลือพนักงานด้วยความจริ งใจตามความเหมาะสม
5. คานึงถึงความปลอดภัยในการทางานของพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทางาน
ที่ดี
6. รับฟังความคิดเห็นของพนักงานด้วยเหตุผล
7. เคารพสิ ทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน ทุกระดับ
8. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีจริ ยธรรม
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ผู้บริหารต่ อคู่ค้า
1. ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม บนพื้นฐานของการดาเนินธุรกิจ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบหรื อโกงคู่คา้
2. ไม่เรี ยกรับผลตอบแทนใดๆ และไม่รับสิ นบนใดๆ จากคู่คา้
3. รักษาความลับทางธุรกิจของคู่คา้
4. ดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของ
บริ ษทั ฯ
5. ดูแลเอาใจใส่ คู่คา้ และให้ความสาคัญกับคู่คา้ รวมถึงปฏิบตั ิตามสัญญาและช่วยแก้ไข
ปัญหาให้คู่คา้ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจกับบริ ษทั ฯเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน
ผู้บริหารต่ อหน่ วยงานราชการ
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต พร้อมทั้งปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการ
2. ไม่จ่ายสิ นบนหรื อติดสิ นบนข้าราชการเพื่อให้อานวยความสะดวก หรื อเลี่ยงกฎหมาย
3. จัดทาบัญชีและเสี ยภาษีให้รัฐอย่างถูกต้อง ไม่มีการหลีกเลี่ยง
4. ไม่ให้การสนับสนุนใดๆ ต่อข้าราชการที่มีเจตนาทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
5. ละเว้นการให้ของขวัญ ของกานัลใดๆ ต่อข้าราชการ ยกเว้นให้ตามประเพณี นิยมและ
มีมูลค่าไม่เกินกว่าที่กาหนด
6. ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนส่ วนราชการในการพัฒนาชุมชน การศึกษา สังคมและ
วัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงาม
ผู้บริหารต่ อสิ่ งแวดล้อม
1. ประกอบธุรกิจโดยเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
2. ปฏิบตั ิตามกฎหมายด้วยมลพิษและสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งจัดส่ งรายงาน
ตรงตามเวลาที่กาหนด
3. ทาการพัฒนาปรับปรุ งเทคโนโลยี เพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิต ควบคุมสารเคมีเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่ อง
4. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป สามารถเข้ามาศึกษาดูงาน
ระบบบาบัดมลพิษของบริ ษทั ฯ รวมถึงเป็ นโรงงานตัวอย่าง และเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษา คณาจารย์เข้ามาศึกษาวิจยั รวมถึงสามารถเก็บตัวอย่างได้อย่างเต็มที่
-----------------------------------
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Code of Conduct for Employee
จรรยาบรรณของพนักงาน
เพื่อเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ของบริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) ที่
ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและเพื่อเป็ นการสร้าง
จิตสานึกของพนักงานให้ประพฤติตามแนวทางบนพื้นฐานของจริ ยธรรมความซื่ อสัตย์สุจริ ต
บริ ษทั ฯจึงเห็นสมควรกาหนด “จรรยาบรรณของพนักงาน” ขึ้นเป็ นแนวทางให้พนักงานประพฤติ
ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1.จรรยาบรรณต่ อบริษัทฯ
1.1. พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบ “ข้อบังคับการทางาน” และประกาศของ
บริ ษทั ฯอย่างเคร่ งครัด
1.2. พนักงานพึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
1.3. พนักงานรักษาข้อมูลของบริ ษทั ฯ ไว้เป็ นความลับ ตลอดจนไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า
และคู่คา้
1.4. พนักงานใช้และรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผลสู งสุ ด
1.5. พนักงานเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิอย่างจริ งจังต่องานที่ช่วยเสริ มสร้างคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ
และการพัฒนาองค์กร
2. จรรยาบรรณต่ อพนักงาน
2.1 พนักงานพึงเคารพสิ ทธิในความเป็ นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่ งอาจจะมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี อายุ ความพิการ เพศ ตลอดจนวุฒิการศึกษา ฯลฯ
2.2 พนักงานจะปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ปราศจากการคอร์ รัปชัน่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใส่ ตนเอง ครอบครัว และพวกพ้อง
ในทุกรู ปแบบ
2.3 พนักงานจะคอยช่วยเป็ นหู เป็ นตาในการแจ้งเบาะแสการคอร์ รัปชัน่ ในองค์กรเท่าที่รู้มาให้
ทางบริ ษทั ฯทราบผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริ ษทั ฯจัดไว้ให้เพื่อให้ทางบริ ษทั ฯ
ดาเนินการตรวจสอบต่อไป
2.4 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ทั้งสิ้ น
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2.5 พนักงานจะปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังและคานึงถึงความปลอดภัย
ทาการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลอย่างครบถ้วน ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน
และคู่มือความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด
2.6 พนักงานจะเฝ้าระวังความเสี่ ยงที่อาจจะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุอยูเ่ สมอ และหากพบจะรี บแจ้ง
เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุและอันตรายในการทางาน โดยมี
เป้าหมายให้อุบตั ิเหตุในการทางานเป็ นศูนย์
2.7 พนักงานจะตั้งใจและให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย
ของบริ ษทั ฯ เช่น การซ้อมอพยพ และอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึ กซ้อมการระงับ
อัคคีภยั การเตรี ยมการรับมืออุทกภัย เป็ นต้น
2.8 พนักงานพึงระมัดระวังในการเดินทางไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุและอันตรายจากการเดินทาง
เช่นจะสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด และไม่
ขับรถเมื่อเมาสุ รา เป็ นต้น
3.จรรยาบรรณต่ อสั งคม สิ่ งแวดล้ อม และการเมือง
3.1 พนักงานพึงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด โดยจะคานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดความเสี ยหายขึ้นต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สุด
3.2 พนักงานพึงอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.3 พนักงานจะคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมในทุกขั้นตอน เช่น ไม่มกั ง่ายเทสารเคมีที่
จะเป็ นพิษต่อจุลินทรี ยล์ งไปในระบบบาบัดน้ าทิง้ ของบริ ษทั ฯ ไม่ทงิ้ ขยะเพ่นพ่านทั้งใน
บริ เวณโรงงานและนอกโรงงาน ไม่สูบบุหรี่ ในที่หา้ มสู บ ฯลฯ
3.4 พนักงานจะให้ร่วมมือกับบริ ษทั ฯ ตลอดจนถึงชุมชนในกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม เช่น
กิจกรรมปลูกป่ า การใช้กระดาษรี ไซเคิล การผลิตน้ าหมักชีวภาพจากขยะอินทรี ย ์ เป็ นต้น
3.5 พนักงานจะให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ฯ ในการดาเนินกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคม
อย่างเข้มแข็ง เช่น ทากิจกรรม 5 ส. ที่วดั การช่วยเหลือชุมชนที่ถูกน้ าท่วม เป็ นต้น
3.6 พนักงานพึงไม่ยงุ่ เกี่ยวกับการเมืองหรื อให้การสนับสนุนการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทุกระดับ
-----------------------------------
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Supplier’s Code of Conduct
จรรยาบรรณต่ อผู้ขาย ผู้ซื้อ และผู้รับจ้ างจัดการวัตถุดบิ
เรื่ อง มาตรการปฏิบัติกบั ผู้ขาย ผู้ซื้อ และผู้รับจ้ างจัดการวัตถุดบิ
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ ซึ่ งเป็ นผูข้ าย ผูซ้ ้ื อ และผูร้ ับจ้างฯ เป็ นไปด้วยความ
ยุติธรรม โปร่ งใส ปราศจากการเอารัดเอาเปรี ยบและการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ บริ ษทั ฯจึงได้
กาหนดมาตรการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. บริ ษท
ั ฯ จะมีบุคลากรของบริ ษทั ฯเท่านั้น เป็ นผูต้ ิดต่อซื้ อ ขาย ทาสัญญาว่าจ้าง โดยไม่
มีการซื้ อ ขาย ว่าจ้าง ผ่านนายหน้าที่มีการเรี ยกรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้ น
2. การตรวจรับวัตถุดิบจะดาเนิ นการอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม และจะแจ้งผลการตรวจรับ
ให้ทราบทุกครั้ง สาหรับผูข้ ายสามารถเข้าสังเกตการณ์การตรวจรับวัตถุดิบได้
3. คู่คา้ ของบริ ษท
ั ฯ ที่เป็ นผูข้ าย ผูซ้ ้ื อ และผูร้ ับจ้างฯ ที่พบปัญหาร้ายแรง เช่น การพบสาร
ตกค้างที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ชาระเงินในการซื้ อสิ นค้า ละทิง้ งานรับจ้าง
กลางคัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ฯลฯ อาจจะถูกตัดออกจากการเป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั ฯ
4. บริ ษท
ั ฯไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์ หรื อผลตอบแทนใดๆ จากผูข้ าย ผูซ้ ้ื อ และผูร้ ับ
จ้างฯ รวมทั้งผูเ้ ข้าร่ วมในการซื้ อขายที่เป็ นบุคคลภายนอกบริ ษทั ฯ ในการสมยอม
ยินยอมหรื อร่ วมกันฮั้วราคา หากมีการเรี ยกหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ ที่เป็ น
ผูข้ าย ผูซ้ ้ื อและผูร้ ับจ้างฯ รวมถึงผูเ้ ข้าร่ วมในการซื้ อขายที่เป็ นบุคคลภายนอกบริ ษทั ฯ
ขอให้แจ้งข้อมูลมายังกรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อวัตถุดิบ เพื่อดาเนินการ
สอบสวน แก้ไขและลงโทษ โดยบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการดาเนินการทางกฎหมาย
กับผูใ้ ห้และผูร้ ับผลประโยชน์ดงั กล่าวอย่างจริ งจังต่อไป
5. หากผูข
้ าย ผูซ้ ้ื อและผูร้ ับจ้างฯ ไม่ได้รับความเป็ นธรรมหรื อประสบปัญหาในเรื่ องใดๆ
ให้ร้องเรี ยนมายังกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อวัตถุดิบ เพื่อดาเนินการ
แก้ไขต่อไป

-----------------------------------
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Supplier’s Code of Conduct
จรรยาบรรณต่ อผู้รับเหมา/ผู้รับจ้ าง
เรื่ อง มาตรการปฏิบัติงานกับผู้รับเหมา/ผู้รับจ้ าง
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ ซึ่ งเป็ นผูร้ ับเหมาและผูร้ ับจ้างเป็ นไปด้วยความ
ยุติธรรม โปร่ งใส ปราศจากการเอารัดเอาเปรี ยบและการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ บริ ษทั ฯ
จึงได้กาหนดมาตรการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. บริ ษท
ั ฯเป็ นผูจ้ ดั ทารายละเอียดแบบแปลนของทุกงาน มีการประเมินราคากลาง งานที่
ไม่มีแบบแปลนก็จะต้องมีการกาหนดรายละเอียดของงานครบถ้วนสมบูรณ์ชดั เจน
และเป็ นที่ยอมรับของทั้งผูว้ ่าจ้างและผูร้ ับจ้าง
2. บริ ษท
ั ฯจะขึ้นทะเบียนผูร้ ับเหมา/ผูร้ ับจ้าง เป็ นผูผ้ า่ นการคัดเลือกตามระบบ ISO 9000
และเมื่องานเสร็ จส่ งมอบแล้วจะมีการประเมินผลงานทุกครั้ง
3. การพิจารณาคัดเลือกผูร้ ับเหมา/ผูร้ ับจ้าง จะดาเนิ นการอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม
และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทุกรายทราบทุกครั้ง
4. ผูร้ ับเหมา/ผูร้ ับจ้าง จะต้องปฏิ บต
ั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั ฯอย่างเคร่ งครัด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
5. งานทุกงานถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไปจากรู ปแบบที่ได้กาหนดไว้ ตามข้อ 1
บริ ษทั ฯจะพิจารณาเพิม่ งบประมาณให้ตามความเหมาะสม แต่ถา้ มีการลดงานลงก็จะ
ขอปรับลดลงเช่นเดียวกัน
6. ในการตรวจรับงานทุกงานจะต้องมีเจ้าของพื้นที่ หรื อผูส
้ ั่งงานร่ วมตรวจรับงานด้วย
ทุกครั้ง
7. เมื่อส่ งมอบงานเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษท
ั ฯจะรี บดาเนินการเบิกจ่ายและคืนเงินประกันให้
ผูร้ ับเหมา/ผูร้ ับจ้าง โดยรวดเร็ วมิให้มีการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
8. ผูร้ ับเหมา/ผูร้ ับจ้างที่ถูกประเมินผลงานว่าไม่ได้คุณภาพ หรื อมีปัญหาอื่นๆ เช่น งาน
ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ฝ่ าฝื นกฎระเบียบบริ ษทั ฯ ฯลฯ อาจถูกลบชื่อออกจาก
ทะเบียนในข้อ 2
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บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์หรื อผลตอบแทนใดๆจากผูร้ ับเหมา/ผูร้ ับจ้าง
โดยอนุญาตให้รับได้เพียงปฏิทิน ไดอารี่ หรื อบัตรอวยพรเท่านั้น
10. หากมีการเรี ยกร้องรับผลประโยชน์ใดๆ จากพนักงานของบริ ษท
ั ฯ ขอให้แจ้งข้อมูล
มายังกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อรองกรรมการผูจ้ ดั การส่ วนวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อดาเนินการสอบสวนและลงโทษต่อไป
11. หากผูร้ ับเหมา/ผูร้ ับจ้าง ไม่ได้รับความเป็ นธรรมในเรื่ องใด หรื อประสบปั ญหาใดๆ ให้
ร้องเรี ยนมายังผูม้ ีอานาจตามข้อ 10 เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
9.

----------------------------------------------
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Supplier’s Code of Conduct
จรรยาบรรณของผู้ขายวัสดุอปุ กรณ์ และเคมีภณ
ั ฑ์
เรื่ อง มาตรการปฏิบัติกบั ผู้ขายวัสดุอปุ กรณ์ และเคมีภณ
ั ฑ์
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ ซึ่ งเป็ นผูข้ ายวัสดุอุปกรณ์และเคมีภณั ฑ์ เป็ นไป
ด้วยความยุติธรรมโปร่ งใส ปราศจากการเอารัดเอาเปรี ยบและการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ บริ ษทั
ฯจึงได้กาหนดมาตรการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. บริ ษท
ั ฯมีกระบวนการคัดเลือกผูข้ ายวัสดุอุปกรณ์และเคมีภณั ฑ์ โดยผูข้ ายฯจะต้องมี
ใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่บริ ษทั ฯกาหนดตาม
ระบบ ISO9000 เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วจะนาเข้าอยูใ่ นบัญชีผขู ้ ายที่ผา่ นการคัดเลือก
แล้ว (Approved Vender List : AVL)
2. บริ ษทั ฯจะทาการตรวจสอบรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์และเคมีภณั ฑ์ต่างๆ ทั้งด้าน
คุณภาพ ราคา กาหนดการส่ งมอบ ฯลฯ อย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรมก่อนที่จะออก
ใบสัง่ ซื้ อ
3. กรณี ที่สินค้ามีปัญหาเช่น ชารุ ด เสี ยหายหรื อไม่ตรงตามสเป็ ค บริ ษทั ฯจะดาเนินการ
ต่างๆ เช่น จะขอใบลดหนี้หรื อขอให้ชดเชยสิ นค้าอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และ
เป็ นธรรมกับผูข้ ายฯ
4. เมื่อได้รับสิ นค้าและตรวจสอบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯจะดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
ให้กบั ผูข้ ายฯตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา และ/หรื อสัญญา
จ้างงาน
5. บริ ษทั ฯ มีระบบการประเมินผูข้ ายฯปี ละสองครั้งตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด หากผูข้ ายฯ
ไม่ผา่ นการประเมินจะถูกลบชื่อออกจากบัญชีผขู ้ ายที่ผา่ นการคัดเลือก
6. บริ ษท
ั ฯ ไม่มีนโยบายรับผลประโยชน์หรื อผลตอบแทนใดๆจากผูข้ ายฯ โดยอนุญาตให้
รับได้เพียง ปฏิทิน ไดอารี่ และบัตรอวยพรเพียงเท่านั้น
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7. หากมีการเรี ยกรับผลประโยชน์ใดๆ จากพนักงานของบริ ษทั ฯ ขอให้แจ้งมายัง
กรรมการผูจ้ ดั การหรื อรองกรรมการผูจ้ ดั การส่ วนสานักงาน เพื่อดาเนินการสอบสวน
และลงโทษต่อไป
8. หากผูข
้ ายฯไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อประสบปัญหาใดๆ ให้ร้องเรี ยนมายังผูม้ ี
อานาจตามข้อ 7 เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
-------------------------------------------

