การรับขอรองเรียน
บริ ษั ท คาดหมายว า พนั ก งานของบริ ษั ท จะร ว มกั น สอดส อ งดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
จรรยาบรรณธุรกิจ โดยสนับสนุนใหมีการสอบถามกรณีมีขอสงสัย หรือของใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนรองเรียนเมื่อพบพฤติกรรมไมเหมาะสมหรือขัด
ตอจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย

บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)

ทุกฝายอยางเทาเทียมกัน และมีความเปนธรรมตามหลักการกํากับดูแล บริษัทไดจัดใหมีชองทางใน
การรองเรียนหรือเบาะแส หรือขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับผลกระทบ โดย
ผูรอ งเรียนสามารถแจง ขอรองเรียน หรื อแจงเบาะแสการกระทําความผิดไดตอ ก.) ผูบังคับบัญชา

คูมือนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

ตั้งแตระดับผูจัดการขึ้นไป ข.) กรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบ ค.) กรรมการผูจัดการ หรือ

“ซื่อสัตย สุจริต สรางสรรค โปรงใส เปนหัวใจของคนไทยฮา”

ง.) ประธานกรรมการบริหาร ทางไปรษณีย:ประธานกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือฝายสํานักกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท

วิสัยทัศน

บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)

มุงสูการเปนแบรนดผูนําระดับโลก (Global Brand)

140 หมู 5 ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท :02-482-1661-6
ทางอีเมลล: jirut_l@kasetbrand.com
ติดตอ: คุณจิรุตถ ลาชโรจน โทรศัพท 092-789-2363
ทั้งนี้ บริษัทจะรับฟงทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส และใหความเปนธรรมแกทุกฝาย
โดยเลขานุ ก ารบริ ษั ท จะรวบรวมข อ มู ล และเอกสารที่ ไ ด รั บ จากช อ งทางดั ง กล า ว เพื่ อ สรุ ป

พันธกิจ



ขอเสนอแนะ และประเด็นตางๆ ที่ไดรับการรองเรียน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาขอเท็จจริง
กําหนดระยะเวลาสอบสวนอยางเรงดวนเหมาะสม ชื่อผูรองเรียนจะถูกปดเปนความลับ หากพบวาขอ
รองเรียนดังกลาวมีมูลความจริง ผูบริหารจะรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทตอไป





การผลิตสิน คาที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูก ตองตามกฎหมาย ภายใตมาตรฐานดาน
อาหารชั้นสูงระดับสากล
การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑการเกษตร และเกษตรแปรรูปอยางหลากหลายและ
ตอเนื่อง
การสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรอยางตอเนื่อง
การมุงมั่นที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนอยางตอเนื่อง

“พนักงาน”หมายถึง พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว พนักงานภายใตสัญญา-จางพิเศษ
และสัญญาจางที่ปรึกษา
“ของขวัญ”หมายถึง สิ่งของใดๆ ที่มีมูลคาทางการเงิน เช น สิ่งที่ใชแทนเงิน สด สิ่ง ที่ใ ช
แลกเปลี่ยนเปนสินคาและบริการ (รวมทั้งตั๋วเครื่องบิน และคูปองสวนลดตางๆ) คาพาหนะเดินทาง
คาที่พัก คาอาหาร การสละสิทธิ์ ไมรับสิ่งของที่บริษัทพึงไดรับ ไมวาจะมีมูลคาทางการเงินหรือไมก็
ตาม

(7) ในโอกาสหรือเทศกาลอันเปนประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติตอกัน การรับสิ่งของหรือ
ประโยชนอื่นใดนั้น ตองไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดโดยไมเปนธรรม
ตอการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้เมื่อไดรับของขวัญใหผูรับรายงาน และสงมอบตอผูบังคับบัญชา
สูงสุดของในสวนงานของตน เพื่อใหสงตอไปยังสวนงานธุรการหรือฝายบุคคล (แลวแต
กรณี) โดยไมชักชา ทั้งนี้สวนงานธุรการหรือฝายบุคคลจะรวบรวมของขวัญดังกลาวเปน
ของสวนกลางของบริษัท และพิจารณา เพื่อใชในกิจการขององคกรตอไป
(8) ผูบริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการใหหรือการรับเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกวา
ปกติ จากบุคคลที่บริษัททําธุรกิจดวย
(9) หา มมิ ใ ห ผู บริ หาร และพนั ก งานเสนอผลประโยชน ใ ดๆ ต อ เจ าหน า ที่ รัฐ ลู ก ค า หรื อ
บุคคลภายนอกอื่นใด เพื่อจูงใจใหปฏิบัติในทางที่มิชอบหรือทุจริตคอรรัปชั่น
(10) การใหหรือรั บเงิ นบริจาค หรือเงิ นสนับสนุ น ตองเปน ไปอยางโปร งใสและถูก ตองตาม
กฎหมาย โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออาง
ในการติดสินบนทั้งนี้ จะตองกระทําการโดยผูบริหารสูงสุดของบริษัทเทานั้น
(11) บริษัทมีนโยบายยึดมั่นความเปนกลางทางการเมือง ไมสนับสนุนใหมีการนําเงินทุนหรือ
ความชวยเหลือในรูปแบบอื่นไปชวยเหลือทางการเมืองแกพรรคการเมือง ทั้งทางตรงและ
ทางออม การชวยเหลือทางการเมือง (political contribution) หมายถึงการชวยเหลือไมวาจะ
เปนทางดานการเมือง หรือการชวยเหลือในรูปแบบอื่น (in kind) เชนการใหสิ่งของหรือ
บริการ การโฆษณาสงเสริมหรือการสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเขารวมงานที่จัด
เพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินใหแกองคกรที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพรรคการเมือง การ
เปนตัวแทนบริษัทเพื่อเขารวมดําเนินการเกีย่ วกับการรณรงคทางการเมือง เปนตน
(12) หากพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตคอรรัปชั่น หรือสอไปในทางทุจริตคอรรัปชั่น ที่
มีผลเกี่ยวของกับบริษัท ทั้งทางตรง หรือ ทางออม ตองไมละเลย หรือเพิกเฉยตอพฤติกรรม
ดังกลาว ควรแจงใหประธานเจาหนาที่บริหาร ทราบทันที หรือแจงผานชองทางการแจง
เบาะแส ตามที่ไดกําหนดในนโยบายนี้
(13) บริ ษั ท ไมมีน โยบายลงโทษพนัก งานที่ ปฏิ เสธการคอรรั ปชั่ น ทุก กรณี แมว าบริ ษั ท จะ
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือผลประโยชนก็ตาม ก็จะไมสงผลลบตอตําแหนงหนาที่การ
งานหรือมีการลงโทษใดๆ ตอบุคคลนั้น

วิธีปฏิบัติ
“ทุจริตคอรรัปชั่น” หมายถึง พฤติกรรม 4 ลักษณะ

(1) กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานมี ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายการต อ ต า นการทุ จ ริ ต
คอร รัปชั่ น โดยคณะกรรมการบริษั ทมอบหมายใหฝายบริ หารนํามาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติ
(2) บริษั ทสื่อสารนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่ น รวมถึงช องทางการแจงเบาะแส
หรื อ ข อ ร อ งเรี ย นภายในบริ ษั ท ผ า นช อ งทางการสื่ อ สารของบริ ษั ท เช น จดหมาย

1.การทุจริตคอรรัปชั่น พฤติกรรมใดๆที่พนักงานเรียกรับเงิน ขอเงิน เลี้ยงรับรอง เงินบริจาค ของขวัญ
หรือผลประโยชนอื่นใดใหแกตนเอง หรือพรรคพวก จากบุคคลที่ทําธุรกิจกับองคก ร ไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออม

อิเล็กทรอนิกส (E-mail) ระบบอินทราเน็ต หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม เปนตน เพื่อ

2.. การรับสิน บน การรั บดว ยเงิน และสิ่งของ โดยมีพนั ก งานเขาไปเกี่ ยวขอ งในการเรี ยกรั บเงิ น

นํามาตรการไปปฏิบัติอยางจริงจัง

ของขวัญ หรือผลประโยชนอื่นใดใหแกตนเอง อันจะนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น

(3) บริษั ทสื่อสารนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่ น รวมถึงช องทางการแจงเบาะแส
หรือขอรองเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทยอย ตัวแทนทางธุรกิจ คูคาทางธุรกิจที่เกี่ยวของ
และผูมีสวนไดเสีย ผานชองทางเว็บไซต และรายงานประจําป เพื่อทราบ และนํามาตรการ
ไปปฏิบัติอยางจริงจัง
(4) ในการจัดซื้อ จัดจาง ตองดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได
(5) การใชจายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ตามสั ญ ญาทางธุ ร กิ จ สามารถกระทํ า ได แต ต อ งใช จ า ยอย า งสมเหตุ ส มผล สามารถ
ตรวจสอบได
(6) หามมิใหผูบริหารและพนักงาน เรียกรอง ใหหรือรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น
ใดจากหรือใหแกคูสัญญา คูคา ผูรับเหมา ลูกคา ที่ปรึกษา หรือผูมีสวนเกี่ยวของทางธุรกิจ
กับบริษัท เวนแตเปนการรับหรือใหของขวัญตามเทศกาล ประเพณีนิยมหรือธรรมเนียม
ปฏิบัติทางการคา โดยการรับของขวัญนั้นจะตองไมสงผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความลําเอียง หรือลําบากใจ หรือเปนผลประโยชนขัดกันไดทั้งนี้ การให หรือรับ
ของขวัญจะตองกระทําโดยตัวแทนของบริษัทระดับผูจัดการขึ้นไปและเปนการรับหรือให
ระหวางบริษัทหรือองคกรทั้งสองเทานั้น

3.ความขัดแยงทางผลประโยชน ใชตําแหนงหนาที่เพื่อประโยชนสวนตนโดยมีบุคคลในครอบครัว
เขามาทําธุรกิจกับองคกรซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และสงผลกระทบตอผลประโยชนขององคกร
และสิ่งของ
4.การรับสิ่งของ/ประโยชนอื่นใด เปนการรับโดยเสนหา หรือเปนสินน้ําใจ เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางพนักงาน-คูคา ซึ่งอาจสงผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ใหกระทําการผิดกฎหมาย ผิด
กฎ ระเบียบ หรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนใชอํานาจที่ไดมาโดยตําแหนงหนาที่ กระทําการใดๆที่เปน
การเอื้อประโยชนใหกับตนเองหรือผูอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดโดยมิ
ชอบทั้งในรูปเงินและสิ่งของ

มาตรการดําเนินการ
(1)การดําเนินการใดๆตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหใชแนวปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน
คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่
บริษัทจะกําหนดขึ้นตอไปและใหนํามาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้ไปใชอยางเครงครัด
(2)นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้ใหครอบคลุมไปถึงการบริหารงานบุคคลตั้งแตการสรรหา
หรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให
ผลตอบแทน
(3)บริษัทจัดใหมีการเบิกจายโดยกําหนดวงเงิน อํานาจอนุมัติ วัตถุประสงค การติดตามตรวจสอบ และ
ผูรับ ซึ่งตองมีเอกสารหลักฐานที่ประกอบชัดเจน เพื่อปองกันมิใหมีการทุจริตคอรรัปชั่นพรอมทั้งมี

การเผยแพรนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
เพื่อใหทุกคนในบริษัทไดรับทราบนโยบายการตอตานการทุจริต บริษัทจะดําเนินการ ดังนี้
(1)บริษั ทจะติดประกาศคูมือจรรยาบรรณธุรกิ จ และนโยบายการตอตานการทุจริ ตคอรรั ปชั่น ใน
สถานที่เดนชัด ทุกคนในบริษัทสามารถเห็นและอานได
(2)บริษัทจะเผยแพรนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ผานชองทางการสื่อสารของบริษัท เชน
จดหมายอิเล็กทรอนิคส (E-mail) เว็บไซตบริษัท รายงานการเปดเผยขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําป (แบบ 56-2)
(3)บริษัทจะจัดใหมีการอบรมนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหแกพนักงานใหม

กระบวนการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบภายใน

(4)บริษัทจะทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ

(4)บริษัทจัดใหมีกระบวนการตรวจสอบงานขายและการตลาดรวมถึงงานจัดซื้อ การทําสัญญา ที่มี

*ชองทางขอมูลขาวสาร http://intra.thaiha.com/

ความเสี่ยงตอการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายและ
การจัดซื้อ
(5)บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบภายในเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้น
ช วยใหบริษั ทบรรลุเปาหมายที่วางไว รวมทั้ง การตรวจสอบ การปฏิ บัติงานของทุ ก หนวยงานให
เปนไปตามขอกําหนด กฎระเบียบและชวยคนหา ขอบกพรอง จุดออน รวมถึงใหคําแนะนําในการ
พัฒนาระบบปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(6)เพื่ อ ความชั ด เจนในการดํ า เนิ น การในเรื่ อ งที่ มี ค วามเสี่ ยงสูง กั บ การเกิ ด การทุ จริ ต คอร รั ป ชั่ น
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ทุกระดับจะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ตองเปนไป
อยางโปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย
*อางอิงคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ บมจ.ไทยฮา

