สารจากคณะกรรมการบริษัท
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) นอกจากจะใหความสําคัญกับ
การดําเนินงานเพื่อสงมอบสินคาและบริการ ทีม่ ีคุณภาพ นําไปสูผลประกอบการที่ดีแลว บริษัทฯ ยังยึดมั่นในการ
ดําเนินธุรกิจ ดวยความรับผิดชอบอยางมีเหตุผล เปนธรรม สุจริต โปรงใส มีอิสระ รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุม เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมและสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืน ดวย
ตระหนักดีวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนอุปสรรคสําคัญตอการบรรลุเปาหมายดังกลาว รวมทั้งยังเปนอุปสรรคสําคัญ
ในการพัฒนาการแขงขันอยางเปนธรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
คณะกรรมการบริษัทจึงใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ ภายในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี สราง
ความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปนธรรมกับผูเกี่ยวของทุกฝาย ตลอดจนใหความสําคัญตอการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยมุงเนนที่จะสรางให
เปนวัฒนธรรมและคานิยมหนึ่งในองคกร
เพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ บริษัทฯ
ไดยื่นแสดงเจตนารมณเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต” (CAC) เมื่อวันที่
13 มี.ค.2560 และไดรับการรับรองเขาเปนสมาชิกฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ไดจัดทํา “นโยบาย
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” พรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ มาตรการในการ
ดําเนินการ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน ตลอดจน
สื่อสารแก คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทมี
อํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) ใหศึกษา ทําความเขาใจ และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด และถือ
วาเปนสวนหนึ่งของ “ขอบังคับการทํางาน” ของบริษัท และใชสื่อสารแกบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวของ นอกจากนี้
ยังจัดใหมีระบบการตรวจติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ
และรายงานตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
ทั้งนี้โดยใหมีผลถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป

- ลงนาม ( วิรัฐ สุขชัย )
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
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คํานิยาม
การทุจริตคอรรัปชั่น

หมายถึง การกระทําผิดตอบริษัท ใน 3 ลักษณะ ดังตอไปนี้
-

การยักยอกทรัพย (Asset Misappropriation) คือ การลักทรัพย ฉอโกง เบียดบัง หรือ
ใชประโยชนจากทรัพยากรของบริษัท การปดบังอําพรางหลักฐาน ตลอดจนการใช
ขอมูลหรืออํานาจที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่การงานของบริษัท ไปกระทําการใด ๆ
โดยมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนสวนตน และหรือผูเกี่ยวของ

-

การตกแต ง บั ญ ชี (Falsifying Financial Statements) คื อ การละเว น ในการให
ขอมูล หรือเจตนาใหขอมูลเท็จในการรายงานสถานะการเงินของบริษัท

-

การคอรรัปชั่น (Corruption) คือ การกระทําใดๆ ไมวาจะเปนการนําเสนอ การให
คํามั่นสัญญา การขอ การเรียกรอง การใหหรือการรับเงินสด หรือสิ่งของแทนเงิน
สด หรือทรัพ ย สิ น หรือ ผลประโยชน อื่น ใด รวมถึ งการให สิ น บนทุ ก รูป แบบ กั บ
เจ าหน าที่ ของรัฐ หรือ บุ คคลอื่ นใด ทั้ งในภาครัฐ และเอกชน ไม วาทางตรงหรือ
ทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหไดมา
หรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเปนธรรมทางธุรกิจ ตอบริษทั ตนเอง หรือผู
ที่เกี่ยวของ ยกเวนกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ทองถิ่น หรือจารีตทางการคาใหกระทําได

บริษัทฯ

หมายถึง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทยอย (ถามี)

บริษัทคูคา

หมายถึง บริษัท หางหุนสวน ผูคา ผูขาย หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท ทั้ง
ในและตางประเทศ

คณะกรรมการบริษัท

หมายถึง คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด

ผูบริหาร

หมายถึง ผูปฏิบัติหนาที่ตั้งแตผูจัดการแผนก ขึ้นไป

พนักงาน

หมายถึง ผูบริหาร พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจางพิเศษ

ผูเกี่ยวของ

หมายถึ ง คู ส มรส บุ ต ร บิ ด ามารดา พี่ น อ ง/ญาติ ส นิ ท มิต รสหาย และบริวาร ของ
กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

หมายถึง ผูถือหุน นักลงทุน พนักงาน ลูกคา คูคาและเจาหนี้การคา ผูรวมทุน และ
พันธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม
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หนวยงานของรัฐ

หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปน
กรม ราชการส ว นภู มิ ภ าค ราชการส ว นท อ งถิ่ น และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ตั้ ง ขึ้ น โดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐ
ที่มีพระราชกฏษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐ

หนวยงานเอกชน

หมายถึง หนวยงาน องคกร ที่ไมไดสังกัดหรือเปนหุนสวนกับรัฐ

ก า ร ช ว ย เห ลื อ ท า ง หมายถึง การชวยเหลือดานการเงินหรือชวยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การเมือง
ทางการเมือง เชน การใหกูเงิน การบริจาคเงิน การชวยเหลือในรูปแบบอื่น เชน การ
ใหสิ่งของหรือบริการ การโฆษณาสงเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเขาชม
งานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคใหพรรคการเมือง การใหพนักงานลาหยุด หรือเปน
ตัวแทนบริษัทเพื่อรวมกับการรณรงคทางการเมือง
การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึ ง เงิ น หรื อ สิ่ ง ของ ที่ ใ ห กั บ มู ล นิ ธิ องค ก รสาธารณะ วั ด โรงพยาบาล
สถานศึกษา หรือองคกรที่ทําประโยชนเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณะ
ประโยชนโดยไมหวังสิ่งตอบแทน หรือผลประโยชนจากองคกรที่บริษัทฯ เขาไปใหการ
สนับสนุน
กฎหมาย

หมายถึ ง กฎหมาย พระราชกํ า หนด พระราชบั ญ ญั ติ หรื อ ข อ กํ า หนดอื่ น ใด ที่
ประกาศใชในประเทศไทย รวมถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต กรณีบริษัทฯ เขาไปดําเนินธุรกิจในประเทศอื่น ให
หมายรวมถึงกฎหมายในประเทศนั้นๆ ดวย

ขนมธรรมเนียมประเพณี หมายถึ ง เทศกาลหรือวันสํ าคั ญ ของแต ละทองถิ่นซึ่งอาจมีก ารใหของขวัญ และ
ท องถิ่ น หรือธรรมเนี ยม รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดง
ปฏิบัติทางการคา
ความเสียใจ หรือการใหความชวยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม
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นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจควบคุม
รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) จะไมกระทํา หรือเขาไปมีสวนรวม หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อ
ประโยชนทางตรงและทางออม ตอตนเอง และผูเกี่ยวของ ไมวาตนจะอยูในฐานะผูรับ ผูให หรือผูเสนอใหสินบน ทั้งที่
เปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน แกหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน คูคา ที่บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจหรือติดตอดวย
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฎิบัติ มาตรการ และบทบาทหนาที่ ผูรับผิดชอบ ตลอดจนจัดใหมีการ
สอบทาน และทบทวนการปฏิบั ติ ตาม “คู มือมาตรการตอต านการทุจ ริต คอรรัป ชั่น ” นี้อย างสม่ําเสมอ เพื่ อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวของ
แนวทางปฏิบัติ
1. กรรมการบริษัท ผู บริห าร และพนั กงาน รวมถึงบริษัท ย อย บริษัท รวม บริษัทอื่ นที่ บ ริษัท มี อํานาจ
ควบคุ ม รวมถึ งตั วแทนทางธุ รกิ จ (ถ ามี ) ต อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและมาตรการต อ ต านการทุ จ ริต คอรรัป ชั่ น
หลักการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม
2. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน จะไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น หรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับ
การกระทําที่เขาขายการทุจริตคอรรัปชั่น โดยตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่ตองรับผิดชอบ หรือกรรมการ
ตรวจสอบ หรือผานชองทางการรายงานที่กําหนดไว และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
3. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรม และความคุมครองตอพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรือ่ งทุจริตคอรรัปชั่นที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมของบริษัทฯ โดยจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบ
4. ผูท ี่กระทําการทุจริตคอรรัปชั่น เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะตองไดรับการพิจารณา
ทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว และอาจจะตองโทษทางกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งแจงวิธีการในการแจง
เบาะแส ขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ผานทางสื่อตางๆ เชน ปายประกาศ การ
กระจายเสียง การปฐมนิเทศพนักงานและกรรมการ ระบบอินทราเน็ต เว็บไซตของบริษัท รายงานการเปดเผย
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1 และ 56-2) เปนตน เพื่อสรางความรูความเขาใจในการนํานโยบายฯ นี้ไปปฏิบัติ และ
สรางเปนวัฒนธรรมองคกร
6. กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งาน จะหลี ก เลี่ ย งการให ห รื อ การรั บ ของขวั ญ และ/หรื อ ของกํ านั ล
ของขวัญ ทรัพยสิน ประโยชนอื่นๆ ตลอดจนการรับรองหรือรับเลี้ยง ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสยั ระหวางผูที่เกี่ยวของ
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอื่น เพื่อมิ ใหเกิดชองทางทุจริต หรือเกิด ความไมเป นธรรมตอผูเกี่ยวของอื่น ๆ
ตลอดจนเพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
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หนาที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และการกํากับดูแลใหมี
ระบบ ที่สนับสนุนตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวา ฝายบริหารไดตระหนักและให
ความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
2.1 พิจารณาและใหความเห็นตอการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
และสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน
ระบบบริหารความเสี่ยง ที่ เชื่อมโยงกับความเสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ้นจากการทุ จริตคอรรัปชั่น เพื่ อให
มั่นใจวา การดําเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป
2.2 รับ เรื่องรอ งเรียน แจงเบาะแส การกระทํ าอัน ทุจริตคอรรัป ชั่น ทั้ งจากภายในและภายนอก ที่
กรรมการบริษัท ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบขอเท็จจริง
ตามที่ไดรับแจง และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาโทษหรือแกไขปญหาตาม
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
3. คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
3.1 กําหนดใหมีระบบและการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสาร
ไปยังพนักงานและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
3.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย
3.3 ชวยเหลื อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบ หาขอ เท็ จจริงตามที่ได รับ แจง หรืองานที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น โดยสามารถ
มอบหมายงานใหกับทีมผูบริหารที่เห็นวาสามารถชวยสืบหาขอเท็จจริงได
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงดานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นในกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ และกํากับดูแลเพื่อกําหนดมาตรการปองกันและลดความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามประเมินผล
5. ผูบริหารทุกฝายของบริษัทฯ มีหนาที่รับผิดชอบทําใหมั่นใจวาผูใตบังคับบัญชาของตนไดตระหนักถึง
และมีความเขาใจคูมือฯ ฉบับนี้ โดยไดรับการอบรมอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ
6. พนักงานทุกคน ตองปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น กรณีมีขอสงสัย
หรือพบเห็นการฝาฝน จะตองรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือผานชองทางที่บริษัทกําหนดไว
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