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สารจากคณะกรรมการบริษัท 

 ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) นอกจากจะใหความสําคัญกับการ

ดําเนินงานเพื่อสงมอบสินคาและบริการ ที่มีคุณภาพ นําไปสูผลประกอบการที่ดีแลว  บริษัทฯ ยังยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจ 

ดวยความรับผิดชอบอยางมีเหตุผล  เปนธรรม สุจริต โปรงใส มีอิสระ รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

เพื่อสรางความเชื่อม่ันแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมและสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืน  ดวยตระหนักดีวาการทุจริต

คอรรัปชั่นเปนอุปสรรคสําคัญตอการบรรลุเปาหมายดังกลาว รวมทั้งยังเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาการแขงขันอยาง

เปนธรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 คณะกรรมการบริษัทจึงใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ ภายในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี สรางความ

โปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปนธรรมกับผูเกี่ยวของทุกฝาย ตลอดจนใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามขอกําหนด

ของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยมุงเนนที่จะสรางใหเปนวัฒนธรรมและ

คานิยมหนึ่งในองคกร 

เพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันในทุกรูปแบบ  บริษัทฯ ไดยื่น

แสดงเจตนารมณเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจรติ” (CAC) เม่ือวันที่ 13 มี.ค.2560  

และไดรับการรับรองเขาเปนสมาชิกฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  บริษัทฯ ไดจัดทํา “นโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น” พรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ มาตรการในการดําเนินการ เพื่อเปนแนว

ทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน  ตลอดจนสื่อสารแก คณะกรรมการบริษัท 

ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ  รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ 

(ถามี) ใหศึกษา ทําความเขาใจ และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด  และถือวาเปนสวนหนึ่งของ “ขอบังคับการทํางาน” ของ

บริษัท และใชสื่อสารแกบุคคลภายนอกอ่ืนที่เกี่ยวของ  นอกจากนี้ยังจัดใหมีระบบการตรวจติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติ

ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางสมํ่าเสมอ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

 ทั้งนี้โดยใหมีผลถือปฏิบัติต้ังแตวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เปนตนไป 

 

-    ลงนาม   -      -    ลงนาม   - 

 

 (ดร.ถกล  นนัธิราภากร) (นายวิรัฐ  สุขชัย) 

 ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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คํานิยาม 

การทุจริตคอรรัปชั่น หมายถึง  การกระทําผิดตอบริษัท ใน 3 ลักษณะ ดังตอไปนี้  

- การยักยอกทรัพย (Asset Misappropriation) คือ การลักทรัพย ฉอโกง เบียดบัง 

หรือใชประโยชนจากทรัพยากรของบริษัท การปดบังอําพรางหลักฐาน ตลอดจน

การใชขอมูลหรืออํานาจที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่การงานของบริษัท ไปกระทํา

การใด ๆ โดยมิชอบทุกรูปแบบ   เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนสวนตน  และหรือ

ผูเกี่ยวของ   

- การตกแตงบัญชี (Falsifying Financial Statements) คือ การละเวนในการให

ขอมูล หรือเจตนาใหขอมูลเท็จในการรายงานสถานะการเงินของบริษัท 

- การคอรรัปชั่น (Corruption) คือ การกระทําใดๆ ไมวาจะเปนการนําเสนอ การให

คําม่ันสัญญา การขอ การเรียกรอง การใหหรือการรับเงินสด หรอืสิ่งของแทนเงินสด 

หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด รวมถึงการใหสินบนทุกรูปแบบ กับเจาหนาที่

ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนใด ทั้งในภาครัฐและเอกชน ไมวาทางตรงหรือทางออม เพื่อให

บุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่ง

ผลประโยชนอ่ืนใดที่ไมเปนธรรมทางธุรกิจ ตอบริษัท ตนเอง หรือผูที่ เกี่ยวของ 

ยกเวนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หรือ

จารีตทางการคาใหกระทําได   

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 ผูปฏิบัติหนาที่ต้ังแตผูจัดการแผนก ขึ้นไป 

พนักงาน หมายถึง ผูบริหาร พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจางพิเศษ 

ผูเกี่ยวของ หมายถึง คูสมรส บุตร บิดามารดา พี่นอง/ญาติสนิท มิตรสหาย และบริวาร ของ

กรรมการบรษัิท ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูถือหุน นักลงทุน พนักงาน ลูกคา คูคาและเจาหนี้การคา ผูรวมทุน และ

พันธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม 
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หนวยงานของรัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน และมีฐานะเปนกรม 

ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ที่ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติ

หรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐที่มีพระราชกฏษ

ฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐ  

หนวยงานเอกชน หมายถึง หนวยงาน องคกร ที่ไมไดสังกัดหรือเปนหุนสวนกับรัฐ  

การชวยเหลือทางการเมือง  หมายถึง การชวยเหลือดานการเงินหรือชวยเหลือในรูปแบบอ่ืนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ทางการเมือง เชน การใหกูเงิน การบริจาคเงิน การชวยเหลือในรูปแบบอ่ืน เชน การให

สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาสงเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเขาชมงาน

ที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคใหพรรคการเมือง การใหพนักงานลาหยุด หรือเปน

ตัวแทนบริษัทเพื่อรวมกับการรณรงคทางการเมือง 

การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง เงิน  หรือสิ่ งของ ที่ ใหกับ มูลนิธิ  องคกรสาธารณ ะ วัด โรงพยาบาล 

สถานศึกษา หรือองคกรที่ทําประโยชนเพื่อสังคม  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณะ

ประโยชนโดยไมหวังสิ่งตอบแทน หรือผลประโยชนจากองคกรที่บริษัทฯ เขาไปใหการ

สนับสนุน 

กฎหมาย หมายถึง กฎหมาย พระราชกําหนด พระราชบัญญั ติ  หรือขอกําหนดอ่ืนใด ที่

ประกาศใชในประเทศไทย  รวมถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต  กรณีบริษัทฯ เขาไปดําเนินธุรกิจในประเทศอ่ืน ให

หมายรวมถึงกฎหมายในประเทศนั้นๆ ดวย  

ขนมธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น  หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางการคา  หมายถึง   เทศกาลหรือวันสําคัญของแตละทองถิ่น

ซึ่งอาจมีการใหของขวัญ และรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความ

ขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการใหความชวยเหลือตามมารยาทที่

ถือปฏิบัติกันในสังคม 
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นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึง

ตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) จะไมกระทํา หรือเขาไปมีสวนรวม หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ  เพื่อประโยชน

ทางตรงและทางออม ตอตนเอง และผูเกี่ยวของ ไมวาตนจะอยูในฐานะผูรับ ผูให หรือผูเสนอใหสินบน ทั้งที่เปนตัวเงิน

หรือไมเปนตัวเงิน แกหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน คูคา ที่บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจหรือติดตอดวย   

ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฎิบัติ มาตรการ และบทบาทหนาที่ ผูรับผิดชอบ ตลอดจนจัดใหมีการสอบทาน 

และทบทวนการปฏิบัติตาม “คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” นี้อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ  และกฏหมายที่เกี่ยวของ 

แนวทางปฏิบัติ 

1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนที่บริษัทมีอํานาจควบคุม 

รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) ตองปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น หลักการกํากับดูแล

กิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  

2. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน จะไมละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็น หรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับการ

กระทําที่เขาขายการทุจริตคอรรัปชั่น โดยตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่ตองรับผิดชอบ หรือกรรมการตรวจสอบ 

หรือผานชองทางการรายงานที่กําหนดไว และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ  

3. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรม และความคุมครองตอพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของ

กับกิจกรรมของบริษัทฯ โดยจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบ  

4. ผูที่กระทําการทุจริตคอรรัปชั่น เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะตองไดรับการพิจารณาทางวินัย

ตามระเบียบที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว และอาจจะตองโทษทางกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

5. บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งแจงวิธีการในการแจงเบาะแส ขอ

รองเรียนหรือขอเสนอแนะทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ผานทางสื่อตางๆ เชน ปายประกาศ การกระจายเสียง การ

ปฐมนิเทศพนักงานและกรรมการ ระบบอินทราเน็ต เว็บไซตของบริษัท รายงานการเปดเผยขอมูลประจําป (แบบ 56-1 และ 

56-2) เปนตน เพื่อสรางความรูความเขาใจในการนํานโยบายฯ นี้ไปปฏิบัติ และสรางเปนวัฒนธรรมองคกร  

6. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะหลีกเลี่ยงการใหหรือการรับของขวัญ และ/หรือ ของกํานัล ของขวัญ 

ทรัพยสิน ประโยชนอ่ืนๆ ตลอดจนการรับรองหรือรับเลี้ยง  ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัย  ระหวางผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ  

หรือจากผูอ่ืน  เพื่อมิใหเกิดชองทางทุจริต หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเกี่ยวของอ่ืนๆ  ตลอดจนเพื่อใหกระบวนการจัดซื้อ

จัดจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และการกํากับดูแลใหมีระบบ ที่

สนับสนุนตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม่ันใจวา ฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

2.1  พิจารณาและใหความเห็นตอการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และสอบ

ทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี  ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความ

เสี่ยง ที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหม่ันใจวา การดําเนินงานของ

บริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป  

2.2  รับเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส การกระทําอันทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งจากภายในและภายนอก ที่กรรมการบริษัท 

ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่ไดรับแจง และนําเสนอ

ใหคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาโทษหรือแกไขปญหาตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น   

3. คณะกรรมการบริหาร  มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

3.1  กําหนดใหมีระบบและการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยัง

พนักงานและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  

3.2  ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย 

3.3  ชวยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาขอเท็จจริงตามที่ไดรับแจง หรืองานที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น โดยสามารถมอบหมายงาน

ใหกับทีมผูบริหารที่เห็นวาสามารถชวยสืบหาขอเท็จจริงได 

4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต

คอรรัปชั่นในกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ และกํากับดูแลเพื่อกําหนดมาตรการปองกันและลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงติดตามประเมินผล 

5.  ผูบริหารทุกฝายของบริษัทฯ มีหนาที่รับผิดชอบทําใหม่ันใจวาผูใตบังคับบัญชาของตนไดตระหนักถึงและมี

ความเขาใจคูมือฯ ฉบับนี้ โดยไดรับการอบรมอยางเพียงพอและสมํ่าเสมอ 

6.  พนักงานทุกคน ตองปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น กรณีมีขอสงสัยหรือพบ

เห็นการฝาฝน จะตองรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือผานชองทางที่บริษัทกําหนดไว 
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในกิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการทุจริตคอรรัปชั่น

โดยกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองยึดถือปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ในเรื่องดังตอไปนี้  

1. การชวยเหลือทางการเมือง 

บริษัทฯ มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง  โดยจะไมใหการสนับสนุน ไมเขาไปมีสวนรวม หรือการกระทําอันเปน

การฝกใฝพรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งรวมถึงการนําเงินทุน หรือใชทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทํา

ใหบริษัทฯ สูญเสียความเปนกลางทางการเมือง และ/หรือ ไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรม

ดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ใหความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใชสิทธิทางการเมืองของพนักงานทุกคน ในฐานะ

พลเมืองที่ดีตามกฎหมาย และภายใตระบอบประชาธิปไตย  

แนวทางปฏิบัติ 

1.1 หามไมใหหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไมใช

ทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ ในการนั้นๆ 

1.2 บริษัทฯ ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหบุคลากรของบริษัทฯ ไปใชสิทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ 

1.3 พนักงานของบริษัทฯ สามารถใชสิทธิทางการเมืองที่พึงมี ผานการกระทําในนามของแตละบุคคล โดยตอง

กระทํานอกเวลางาน และไมใชตําแหนงในบริษัทฯ หรือชื่อตราบริษัทฯ ชักจูงผูอ่ืนใหจายเงินอุดหนุน หรือใหการสนับสนุน

แกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด   

1.4  หามผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น สั่งการ หรือโนมนาว ดวยวิธีการใดๆ ที่ทําใหพนักงานหรือผูใตบังคับบัญชา

เขารวมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในที่ทํางานหรือในเวลา

งาน อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางความคิด 

2. การบริจาคเพ่ือการกุศล และการใหเงินสนับสนุน 

 การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน ตองดําเนินการในนามบริษัทฯ ดวยความโปรงใส ตามระเบียบ

ของบริษัทฯ และถูกตองตามกฎหมาย เพื่อม่ันใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนจะถูกนําไปใชเพื่อประโยชนของสาธารณะ 

หรือตรงตามวัตถุประสงคของการบริจาค ไมไดถูกนําไปเพื่อใชในการอันไมสุจริตใดๆ  

แนวทางปฏิบัติ  

2.1 การใหเงินบริจาคเพื่อการกุศลแกองคกรใดๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนตอสังคม ตองเปนองคกรที่เชื่อถือ

ได และจะตองดําเนินการในนามบริษัทฯ ดวยความโปรงใส โดยทําเรื่องขออนุมัติตามขั้นตอนในระเบียบของบริษัทฯ ที่

กําหนดไว และถูกตองตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวาเงินบริจาคไดถูกใชเพื่อประโยชน
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ของสาธารณะ และ/หรือ ตรงตามวัตถุประสงคของการบริจาคอยางแทจริง เชน ใบเสร็จรับเงิน จดหมายขอบคุณ ใบ

อนุโมทนาบตัร ภาพถายกิจกรรม เปนตน 

2.2 การใหเงินสนับสนุนแกองคกรหรือกิจกรรมใดๆ ตองมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมธุรกิจ และ/หรือ ภาพลักษณที่

ดีของบริษัทฯ และตองมีการระบุชื่อ และ/หรือ ตราสัญลักษณของบริษัทฯ อยางชัดเจน ดําเนินการดวยความโปรงใส ผาน

ขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กําหนดไว และถูกตองตามกฎหมาย 

2.3 กําหนดใหมีอํานาจดําเนินการในเรื่องการบริจาค และการใหเงินสนับสนุนที่กําหนดจํานวนและลําดับชั้นในการ

พิจารณาอนุมัติไวอยางชัดเจน และมีการเก็บหลักฐานการอนุมัติ และบันทึกบัญชีโดยฝายบัญชี รวมถึงการตรวจสอบโดยฝาย

บริหาร และผูสอบบัญชีอิสระภายนอก เพื่อใหม่ันใจไดวาการบริจาคและใหเงินสนับสนุนเปนไปโดยสุจริตและโปรงใส 

3. การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด 

การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด สามารถกระทําไดในวิสัยที่สมควร โดยใหอยูใน

มูลคาที่เหมาะสม และไมเรียกรองให หรือรับ หรือสัญญาวาจะให หรือจะรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนไม

วากรณีใดๆ ที่อาจกอใหเกิดอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูรับ ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติวาดวยการให หรือรับของขวัญ 

หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด  

แนวทางปฏิบัติ – การให 

3.1 การใหของขวัญ กับคูคา หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความสัมพันธที่ดี และ

เปนไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางการคา ไมบอยครั้งจนเกินไป โดยไมหวังที่จะไดรับ

การบริการ สิ่งตอบแทน สิทธิพิเศษ ที่ไมถูกตองตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 

3.2 การใหเงินชวยเหลือตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู เชน ทําบุญ เปดกิจการใหม งานศพ ฯลฯ 

3.3 ไมใหของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด แกคูสมรส บุตร หรือผูเกี่ยวของของเจาหนาที่รัฐ 

ลูกคา คูคา และบุคคลที่ติดตอดวย เนื่องจากโดยพฤติการณถือเปนการรับแทน  

3.4   พนักงานของบริษัทฯ ไมควรมอบของขวัญแกผูบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชาจะยินยอม หรือรูเห็นเปนใจ

ใหญาติของตน รับของขวัญจากพนักงานที่เปนผูอยูใตบังคับบัญชามิไดไมวากรณีใดๆ   

แนวทางปฏิบัติ – การรับ 

 3.5   พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ ครอบครัว ไมเรียกรองของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจาก

ผูรับเหมา ผูคา ผูขาย ผูรวมทุน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

3.6 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาพิจารณาวาไมสมควรรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ใหสงคืนแก

ผูใหโดยทันที ถาไมสามารถสงคืนได  ใหดําเนินการตาม 3.9    
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3.7 ของขวัญที่มอบใหแกบริษัทฯ และมีคุณคาแกการระลึกถึงเหตุการณที่สําคัญๆ ของบริษัทฯ เชน เม่ือมีการลง

นามสัญญารวมทุนตางๆ ของบริษัทฯ เม่ือมีการรับรางวัลตางๆ หรือของที่ระลึกจากการรวมในกิจกรรมชวยเหลือสังคม เปน

ตน อนุญาตใหพนักงานของบริษัทฯ รับแทนบริษัทฯ แตตองมีราคาหรือมูลคาไมเกินสามพันบาท  

3.8 กรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ไมวาจะเปนการรับทั้งจากในประเทศหรือจากตางประเทศ ที่มี

มูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตจําเปนตองรับไวเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือ

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ผูรับจะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

3.9  การรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ตามขอ 3.7-3.8 หลังจากรายงานผูบังคับบัญชาแลว ใหสง

มอบของขวัญตอใหฝายทรัพยากรบุคคล  เพื่อบันทึกรับตามขั้นตอนในระเบียบของบริษัทฯ ที่กําหนดไว เพื่อพิจารณา

จัดสรรใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ โดยสวนรวม   

3.10 พนักงานของบริษัทฯ ไมให หรือรับ หรือสัญญาวาจะให หรือจะรับประโยชน หรือสิ่งมีคาใดๆ เพื่อจูงใจให

ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ รวมทั้งการกระทําใดๆ ที่เขาขายดังกลาว รวมทั้งตองไมใหสินบน หรือผลประโยชนตอบแทน

ใดที่มีลักษณะคลายคลึงกันแกพนักงานดวยกันเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ การใหของขวัญ 

ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดแกบุคคลภายนอก เจาหนาที่ของรัฐ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ตองใหแนใจวาการให

นั้นไมขัดตอกฎหมาย และจารีตประเพณีทองถิ่น 

3.11 หนวยงานที่ ติดตอกับคูคา ลูกคา ผูรวมทุน หรือผูที่ มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ตองแจงให

ผูเกี่ยวของดังกลาวทราบถึงแนวปฏิบัตินี้ดวย 

4. การเลี้ยงรับรอง 

เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางลูกคา, Supplier หรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ  กับพนักงานที่เกี่ยวของกับ

งานขาย  การเลี้ยงรับรองเปนนโยบายทางการขายอยางหนึ่งที่บริษัทจัดสรรใหสามารถดําเนินการได  โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเปนการทําความรูจัก, สรางความประทับใจและความเปนกันเองระหวางลูกคา, Supplier หรือบุคคลภายนอกที่

เกี่ยวของ  ควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองคนจํานวนมากๆ ในคราวเดียว  หรือการเลี้ยงรับรองติดตอกัน และเลี้ยงบอยๆ  การ

เลี้ยงรับรอง  ตองเปนคารับรองหรือการบริการอันจําเปนตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และบุคคลซึ่งไดรับการ

รับรองหรือรับบริการนั้นตองมิใชพนักงานของบริษัท เวนแตพนักงานดังกลาวจะมีหนาที่เขารวมในการรับรองนั้นดวย   

แนวทางปฏิบัติ 

4.1 สถานที่ในการเลี้ยงรับรอง ควรเลือกสถานที่ใหเหมาะสม 

            4.2  การขออนุมัติเลี้ยงรับรอง กอนที่พนักงานจะสามารถไปเลี้ยงรับรองไดตองขออนุมัติลวงหนาโดยทําเรื่องขอ

อนุมัติตามขั้นตอนในระเบียบของบริษัทฯ ที่กําหนดไว และสงใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติลวงหนา ตามอํานาจอนุมัติการ

บริหารงาน  บริษัทฯ จะงดจายคาเลี้ยงรับรองที่ไมมีการขออนุมัติลวงหนา ยกเวนแตมีความจําเปนเรงดวนที่ไมสามารถ

วางแผนลวงหนาได ตองไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการ (ตามสายงาน) และมีวงเงินไมเกิน 3,000 บาท 
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  4.3  การเบิกเงินคาเลี้ยงรับรอง  พนักงานจะตองกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในใบขออนมัุติเบิกเงินเลี้ยงรับรองเพื่อขอ

อนุมัติเงินเลี้ยงรับรองจริงใหครบถวนและสงใหผูบังคับบัญชาตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลําดับ  ทั้งนี้ตองแนบ

ใบเสร็จรับเงินที่ปรากฎชื่อราน-สถานที่ที่เลี้ยงรับรองอยางชัดเจนและระบุชื่อ-ที่อยูของบริษัทที่ถูกตอง พรอมใบขออนุมัติเบิก

เงินเลี้ยงรับรองกับใบขอเบิกคาใชจาย ทุกครั้งที่มีการเบิกเงินคาเลี้ยงรับรอง  โดยเอกสาร 1 ใบตอการเลี้ยงรับรอง 1 ครั้ง 

5. คาสินบนและคาอํานวยความสะดวก 

 หามใหหรอืรับสินบนและคาอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯทุกชนิดไมวาจะเปนการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ โดยตรง  หรือโดยผานบุคคลที่สาม รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึง

ตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี)  นอกจากนี้การติดตองานกับภาครัฐ ตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตย และถูกตองตามกฎหมาย 

6. ส่ิงของหรือคาตอบแทนจากการสงเสริมการขาย, สวนลดทางการคา, คานายหนา

บุคคลภายนอก 

หมายถึง  การรับหรือใหสิ่งของหรือเงิน เพื่อประโยชนในการสนับสนุนการขาย หรือเกิดจากมูลคาสะสมของยอดซื้อ

ขายที่บรรลุเปาหมายการขายที่กําหนดเกณฑไวลวงหนา ตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจทั่วไป โดยไมมีวัตถุประสงคที่ไมเหมาะสม

และจะตองไมใชการติดสินบนเพื่อใหไดมาซึ่งขอตกลงในการทําธุรกิจรวมกัน รวมทั้งไมเปนการรับเพื่อผลประโยชนของบุคคล

ใด  เวนแตกรณีที่เปนการใหและรับระหวางบริษัทตอบริษัท โดยไมขัดตอนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

แนวทางปฏิบัติ 

6.1   ตองมีการจัดทําหลักเกณฑ หรือสัญญา หรือขอตกลงทางการคา เปนลายลักษณอักษรและไดรับการอนุมัติ

จากผูมีอํานาจตามอํานาจดําเนินการ 

6.2  การจายหรือรับเงินคาสงเสริมการขาย หรือสวนลดทางการคา ตองจัดทําขอมูลหรือเอกสารแสดงที่มาของมูลคา

เงิน  มีหลักฐานการจายหรือการรับเงินที่ผานการสอบทานอนุมัติจากผูมีอํานาจ และระบุชื่อผูรับเงิน ใหสามารถตรวจสอบได 

6.3  การรับสิ่งของ ใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเรื่องการรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด 

6.4  การจายคานายหนาบุคคลภายนอก ตองปฏิบัติตามประกาศบริษัท เรื่อง การจายคานายหนาบุคคลภายนอก

อยางเครงครัด 

7. การจัดซื้อจัดจาง 

การจัดซื้อสินคาและบริการ เปนกระบวนการสําคัญที่ เอ้ือใหธุรกิจของบริษัทฯ ดํารงอยูได จึงกําหนดให

กระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยดําเนินการอยางเปนธรรม สมเหตุสมผล โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน และมีการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคดวยการแขงขันที่เปนธรรม เพื่อให

เกิดการดําเนินการที่ใหประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ 
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แนวทางปฏิบัติ 

7.1  จัดซื้อสินคาและบริการ โดยคํานึงถึงความตองการ ความคุมคาของราคาและคุณภาพของสินคาและบริการ 

โดยกระบวนการจัดซื้อจะตองปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติ และขั้นตอนการจัดซื้ออยางเครงครัด และโปรงใสใหสอดคลอง

กับอํานาจดําเนินการ รวมถึงใหขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนแกคูคาดวยวิธีการเปดเผยและใหโอกาสคูคาอยางเทาเทียม ไมมี

อคติ ไมเลือกปฏิบัติตอคูคา และสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมระหวางคูคา 

7.2  ความสัมพันธกับคูคาควรจะเปนไปดวยความเสมอภาค ไมเรียกรองประโยชน หรือทรัพยสินอ่ืนใด วางตัวเปน

กลาง ไมใกลชิดกับคูคา จนทําใหคูคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่อาจทําใหขาดความโปรงใส ยุติธรรมและเทาเทียมกัน 

และควรรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะที่คูคารองเรียนหรือแนะนํา เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

7.3  พนักงานของบริษัทฯ ไมเขาไปเกี่ยวของในกระบวนการจัดหาคูคาที่มีความสัมพันธกับตนเอง เชน พอ แม พี่ 

นอง คูสมรส บุตร คูสมรสของบุตร เปนตน และตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณวาดวยการขัดแยงทางผลประโยชน 

7.4 ไมดําเนินการจัดหาสินคาหรือบริการที่มีการเจาะจงขอกําหนด หรือคุณสมบัติของสินคาหรือบริการ

โดยเฉพาะ หรอืพยายามเลือกสรรคุณลักษณะใหโนมเอียงไปทางสินคา หรือบริการนั้นๆ อยางจงใจ นอกจากจะมีเหตุผล

สนับสนุนอยางเพียงพอ และมีความจําเปนเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เทานั้น 

7.5  รักษาขอมูลความลับตางๆ ที่ไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวดราคาแตละรายไวเปนความลับ ไม

เปดเผยใหรายอ่ืนทราบ รวมถึงไมเปดเผยขอมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดหาใหกับคูคา/คูแขง เวนแตจะไดรับอนุมัติ

จากผูมีอํานาจ และใหเปนไปตามจรรยาบรรณวาดวยการรักษาความลับและการใชขอมูลภายใน 

7.6 ผูบริหารตามอํานาจการจัดหา ตองควบคุม ดูแล ตรวจสอบใหพนักงานดําเนินการจัดหาตามระเบียบวิธี

ปฏิบัติ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งตองใชดุลพินิจในการใหคําปรึกษา และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานดวย 

7.7 การดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับสินคา หรือบริการ ตองกระทําดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให

ม่ันใจวาสินคาหรือบริการที่ไดรับถูกตอง ตรงตามขอกําหนดตางๆ ในสัญญา หรือขอตกลงเกี่ยวกับการจัดหา อาทิ ปริมาณ 

คุณภาพ และระยะเวลาการสงมอบ เปนตน 

 

8. การคาและการลงทุน 

8.1  บริษัทฯ มีนโยบายการคาและการลงทุนที่อยูบนพื้นฐานของวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และบริบทขององคกร 

โดยยึดม่ันบนกรอบกติกาการแขงขันที่ดี และดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

8.2 การลงทุนเพิ่ม / ลดหรือลงทุนในธุรกิจใหมๆ จะตองผานขั้นตอนการอนุมัติตามอํานาจอนุมัติการบริหารงาน ทุก

ครั้ง การจะดําเนินการคาและการลงทุน จะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียดวยความเปนธรรม  

8.3  บริษัทฯ ไมมีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอ หรือ ใหผลประโยชนทางการเงิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดกับผูใดหรือ

หนวยงานใด เพื่อใหไดมาซึ่งสัญญาทางธุรกิจ สิทธิประโยชน การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติใดๆ ที่ไมชอบดวยกฎหมาย

หรือจริยธรรมที่ดี    

 



 เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)  

ช่ือเอกสาร คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่ 

เลขท่ีเอกสาร S-ACC-009  หนวยงาน   : ฝายบัญชี 

วันท่ีเร่ิมใช 12 มิถุนายน 2563  แกไขคร้ังท่ี 0 หนา 13/23 

 

9. การจัดทํารายงานทางการเงิน 

9.1  การบันทึกบัญชีตางๆ ตองมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกตอง มีหลักฐานเพียงพอที่สามารถตรวจสอบ 

รายละเอียดการรับ-จายเงิน การซื้อขาย การจัดการสินทรพัย และวัตถุประสงคการทํารายการที่ชัดเจน และไมมีรายการใด

ที่ไมไดรบัการบันทึก หรือไมสามารถอธิบายได และไมมีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชีหรือเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อปดปง

รายการธุรกรรมที่แทจริง 

9.2   ใหมีกระบวนการสอบยนัขอมูลการบันทกึรายการบัญชหีรือขอมูลในระบบสารสนเทศมากกวาหนึ่ง

หนวยงาน ใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน และปองกนัไมใหเกิดการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม 

9.3  การอนุมัติรายการรับ-จาย ผูจดัทําและผูอนุมัติตองมิใชบุคคลคนเดียวกัน 

9.4 มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารบันทึกบัญชีตางๆ ใหพรอมตอการตรวจสอบ 

9.5 มีการตรวจสอบงบการเงินและผลการดําเนินงาน โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตฯ เปนประจําทุกไตรมาสและทุก

ป เพื่อใหม่ันใจวาขอมูลและรายงานทางการเงินหรือบัญชีเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลา และสอดคลองกับ

ขอกําหนดของกฎหมาย 

10. การรับเงินจากลูกคาหรือบุคคลอื่นใด 

บริษัทฯ มีขอปฏิบัติในการรับหรือจายเงิน ดังนี้ 

10.1  การรับเงินจากลูกคา นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนใด การรบัเงิน ฝายการเงินตองทราบทุกครั้ง วาเปนการรับเงิน

เพื่อวัตถุประสงคใด และมีเหตุอันควรใหรับเงินจํานวนดังกลาว 

10.2 ในการรับเงินตองออกเอกสารการรับเงินเปนหลักฐานใหผูจายเงินทุกครั้ง และมีเอกสารที่สามารถบันทึก

บัญชีไดตามหลักการบัญชี 

10.3 ในกรณีที่การรับเงินนั้นไมชอบดวยกฎหมายหรือไมถูกตองตามวัตถุประสงค ใหปฎิเสธ การรับเงินดังกลาว

และแจงใหผูบริหารทราบเพื่อหาทางปองกันและแกไข ในกรณีที่เกี่ยวของกับประเด็นกฎหมายใหหารือกับที่ปรึกษา

กฎหมายของบริษัทฯ เพื่อดําเนินการที่เหมาะสม 

10.4 ขอความรวมมือกับผูจายเงินใหชําระเงินเปนเช็คขีดครอมและระบุ “A/C PAYEE” หรือชําระโดยโอนเงินให

บริษัทผานธนาคารในกรณีทรีบัเปนเงินสดตองมีกระบวนการที่ใหเกิดความม่ันใจวาเงินสดทั้งหมดไดนําฝากเขาบัญชี

ธนาคารของบริษัท 

10.5  หามนําเงินที่ผูจายเงินตองชําระใหกับบริษัทเขาบัญชสีวนตัวของพนักงานหรือบัญชีผูใด ที่บริษัทไมมีอํานาจ 

สั่งจายตามอํานาจดําเนินการ และตองไมอนุญาตใหผูจายเงินกระทําเชนกนั 

10.6 ไมเรียกหรือรับ ไมเสนอหรอืให ผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด ใหกบัผูจายเงินเพือ่ที่ชะลอ

การรับเงินของบริษัท หรือทําใหบริษัทเกิดความเสียหายจากไมไดรับเงินหรือไดรบัลาชาหรอืไดรับไมเต็มจํานวน 
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11. การจายเงินใหแกเจาหน้ีหรือบุคคลอื่นใด 

11.1 กอนการจายเงินทุกครั้งตองมีการวิเคราะหการจายเงินดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคใด และตองผานการบันทึก

บัญชีจากฝายบัญชีและเปนรายการทีถูกตองตามหลักการบัญชีและกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

11.2  หากพบรายการที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบและหาแนวทางปองกันและ

แกไขใหถูกตองตามหลักการบญัชีและกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

11.3  ในการจายเงินทุกครั้ง การอนุมัติสั่งจายใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

11.4  ในการจายเงินทุกครั้งตองไดรับหลักฐานการจายเงินที่ถกูตองตามกฎหมาย (ประมวลรัษฎากร) 

11.5  ใหปฏิบัติตอเจาหนี้หรือผูรับเงินในลักษณะที่เทาเทียมกัน โดยชําระเงินตามเง่ือนไขธุรกิจที่เหมาะสม ไม

เลือกปฎิบัติกับเจาหนี้หรือผูรับเงินรายใดดวยอคติหรือลําเอียง 

11.6  ไมเรียกหรือรับ ไมเสนอหรือให ผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด กับเจาหนี้หรือผูรบัเงินในอัน

ที่จะทําใหบริษัทเกิดความเสียหายจากการชําระเงินหรือชําระลาชาหรือชําระไมเต็มจํานวน 

12. การกู การใหกูยืม และการกอภาระผูกพัน 

12.1  การกู  ใหกูยืม และกอภาระผูกพัน จะตองผานข้ันตอนการอนุมัติตามอํานาจอนุมัติการบริหารงาน               

(S-QMO-003) ทุกครั้ง  และสอดคลองกับกรอบรายการระหวางกัน หรือความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งจะตองไดรับการ

อนุมัติจากกรรมการบริษัท   

12.2  การคิดผลประโยชนหรือดอกเบี้ยระหวางกันควรเปนไปอยางเหมาะสม และอยูในแนวนโยบายของฝาย

การเงิน   

12.3  บริษัทฯ ไมมีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอ หรือ ใหผลประโยชนทางการเงิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดกับผูใดหรือ

หนวยงานใด เพื่อใหไดมาซึ่งสัญญากูเงิน หรือใหกูเงิน หรือทําใหเกิด/หมดไป ซึ่งภาระผูกพันบริษัทฯ ที่ไมชอบดวยกฎหมาย

หรือจริยธรรมที่ดี 

13. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 การกระทําใดๆ ของบริษัทฯ จะยึดถือประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญและหลีกเลี่ยงการเขาไปเกี่ยวของใน

กิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งในลักษณะการเขาไปเปนหุนสวน ดํารงตําแหนง มีสวนเกี่ยวของ

ทางการเงิน หรือมีความสัมพันธกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้พนักงานของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ และจัดทํา

รายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเปนประจําทุกป และ/หรือ ทุกครั้งเม่ือเกิดเหตุการณในระหวางป  

แนวทางปฏิบัติ 

13.1 พนักงานของบริษัทฯ ตองตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชนสูงสุด

ของบริษัทฯ 
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13.2 การกระทําและการตัดสินใจใดๆ ของพนักงานของบริษัทฯ จะตองปราศจากอิทธิพลของความตองการ

สวนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวของกับพนักงานนั้นๆ ไมวาโดยสายเลือด หรือของบุคคลอ่ืนที่รูจักสวนตัวเปนการเฉพาะ และ

ใชราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก เม่ือตองตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน ใหรายงานผูบังคับบัญชา หรือผูมีสวนรวมในการอนุมัติ และใหถอนตัวจากการมีสวนรวมใน

รายการนั้นๆ 

13.3 พนักงานของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานเดียวกัน โดยปฏิบัติงานใหเต็ม

เวลาใหแกบริษัทฯ อยางสุดกําลังความสามารถ โดยไมเบียดบังเวลาในงานไปทําธุรกิจอ่ืนใดภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับ

ผลประโยชนของบริษัทฯ 

13.4 พนักงานของบริษัทฯ ตองไมเขาไปเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่มีอํานาจตัดสินใจ หรือผูบริหารที่เปนการ

แขงขัน หรือประกอบกิจการที่เปนการแขงขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ 

13.5 พนักงานของบริษัทฯ ตองหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธกับ

บุคคลภายนอกอ่ืนๆ ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ ตองเสียผลประโยชน หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือขัดขวาง

การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

13.6 การปฏิบัติหนาที่และการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะตองไมขัดกับ

ผลประโยชนหลักของบริษัทฯ 

13.7 กรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองจัดทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest 

Disclosure Report) เปนประจําทุกป และ/หรือ ทุกครั้งเม่ือสงสัยวาอาจมี หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นใน

ระหวางป  

14. รายการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของกันตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และระเบียบตางๆ ที่

เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองทํารายการที่เกี่ยวของกัน ใหคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก และทํา

รายการนั้นเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 

แนวทางปฏิบัติ 

14.1 คณะกรรมการบริษัท ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ

การเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวของกัน และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน

การบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
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14.2  ในการทํารายการที่เกี่ยวของกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกันอยางเครงครัด 

14.3 ในกรณีที่จําเปนตองทํารายการที่เกี่ยวของกับตนเอง ใหคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก และให

ทํารายการนั้นเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ และพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของกับรายการนั้นๆ ตอง

ไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 

15. การบันทึกและเก็บรักษาขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 

บริษัทฯ มุงม่ันที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร ระบบการสื่อสาร ขอมูลซึ่งเปนพื้นฐานที่

สําคัญในการสรางระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพื่อใหเกิดความม่ันใจวาขอมูล

ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร ไดมีการปองกันรักษาใหพรอมที่จะใชไดตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการวาง

รูปแบบและตนทุนของมาตรการตางๆ ในการควบคุมดูแลใหเปนไปตามความเหมาะสมตอความเสี่ยงของขอมูล ระบบงาน 

และระบบของคอมพิวเตอร 

• ขอมูล หมายรวมถึง ขอมูลที่เปนอิเล็กทรอนิกส และขอมูลทีเ่ปนเอกสาร สิ่งพิมพ ขอมูลภาพ/เสียง ฯลฯ 

• ระบบงานครอบคลุมถึงระบบขอมูล และการใชระบบคอมพิวเตอร 

• คอมพิวเตอรครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร ระบบการสื่อสาร และอุปกรณการคํานวณทีเ่กี่ยวของ 

แนวทางปฏิบัติ  

15.1   กําหนดความรับผิดชอบของผูใชงานและผูดูแลขอมูลทั้งระบบงาน และระบบคอมพิวเตอรทั้งหมด 

15.2   ประเมินความเสี่ยงและสรางระบบควบคุมความเสีย่งใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมที่มีการเปลีย่นแปลง 

15.3  สรางระบบปองกันและการสํารองขอมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร ที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อรักษา

ขอมูลในระบบคอมพิวเตอรใหมีความพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

15.4   สรางระบบรักษาขอมูลเพื่อปองกันการเขาดูขอมูล การแกไข การทํางานขอมูลโดยมิชอบ ไมวาจะเปนการ

กระทําโดยอุบัติเหตุ หรือดวยความต้ังใจ และสามารถตรวจสอบยอนกลับหาผูใชงานได 

16. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

บริษัทมีกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลต้ังแตการสรรหา การคัดเลือกพนักงาน การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม 

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการใหผลตอบแทน และการกําหนดบทลงโทษ โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชา

ทุกระดับสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใชในกิจกรรม

ทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบและ ควบคุมดูแลปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวทางปฏิบัติ  

16.1 บริษัทจัดใหมีกระบวนการปฐมนิเทศใหแกพนักงานใหม เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจเกี่ยวกับแนว

ปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ความคาดหวังของบริษัท และรูถึงบทลงโทษ หากพนักงานไมปฏิบัติตามมาตรการนี้ 
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16.2 บริษัทจัดใหมีกระบวนการฝกอบรมอยางตอเนื่อง แกคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อใหเกิด

ความเขาใจอยางแทจริง เกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ความคาดหวัง ของบริษัท และรูถึงบทลงโทษ หาก

พนักงานไมปฏิบัติตามมาตรการนี้  

16.3 บริษัทมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจง

เรื่องทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลลบตอพนักงาน แมวาการกระทํานั้นจะทํา

ใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จัดใหมีชองทางการแจงเบาะแสและการคุมครองผูรายงานที่ปลอดภัย เม่ือ

พนักงานตองการแจงขอมูล หรือเบาะแส รวมทั้งเม่ือพนักงานตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่น 

16.4 หามไมใหขอ หรือเรียกรับผลประโยชนหรือผลตอบแทนไมวาในรูปแบบใดๆ จากผูสมัครงาน หรือผูที่

เกี่ยวของกับการสมัครงาน 

16.5 พนักงานทุกคนจะไดรับการทดสอบขอสอบจิตวิทยา จากผูใหบริการที่บริษัทกําหนด ยกเวนบางตําแหนงที่

ไดรับการยกเวน หรือตรวจสอบจากบุคคลอางอิง เพื่อใหแนใจวาบุคคลที่บริษัทจะพิจารณารับเปนพนักงานนั้นมีความ

ประพฤติและทัศนคติตรงกับคานิยม หรือแนวปฏิบัติที่ยึดถือปฏิบัติของบริษัท 

16.6  การประเมินผลงาน ตองมีความเหมาะสม โปรงใส และเปนธรรม ตามขัน้ตอนที่บริษัทกาํหนด 

17. การสื่อสารนโยบายภายในองคกร และบุคคลภายนอก 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืน ที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่

เกี่ยวของกับบริษัทหรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัท รวมทั้งสาธารณชนในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตาน

การทุจริตคอรรัปชั่นนี้  

17.1 บริษัทสื่อสารขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยผานทาง

ชองทางการสื่อสารของบริษัท อาทิ เว็บไซตของบริษัท อีเมล รายงานการเปดเผย ขอมูลประจําป (แบบ 56-1 และ 56-2) 

แผนพับ หนังสือเวียน การติดประกาศในบอรด Intranet LINE@ ฯลฯ ดังตอไปนี ้

• การสื่อสารใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน   ผานระบบอินทราเน็ต การติดประกาศบนบอรด 

ประกาศบริษัท จอดิจิทัล Signage LINE@ คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ฯลฯ 

• การสื่อสารใหบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี)  

โดยนําสงคูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น คูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ  

เพื่อนําไปประชาสัมพันธในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ 
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• การสื่อสารใหลูกคา / คูคา  โดยทําจดหมายนําสงนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหลูกคา คูคา 

รับทราบ และเพิ่มนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหเปนสวนหนึ่งของสัญญาระหวางบริษัทกับ

ลูกคา/คูคา  หรือแจงชองทางการเขาถึงนโยบายฯ ดังกลาวใหลูกคา / คูคา ทราบ 

• การสื่อสารใหบุคคลทั่วไป หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ  ผานเว็บไซตของบริษัท  การเปดเผยขอมูลประจําป 

(แบบ 56-1 และ 56-2)  

17.2 บริษัทจะจัดใหมีการปฐมนิเทศ ฝกอบรม เกี่ยวกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหกับกรรมการ

บริษัท พนักงานทุกคน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) 

ไดรับทราบและนําไปปฏิบัติอยางแทจริง 

17.3 ระบุขอความที่แสดงการยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น คูมือการกํากับดูแล

กิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อใหผูบริหารและพนักงานใหมลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามอยาง

เครงครัด 

18.  มาตรการการรองเรียนและการแจงเบาะแส 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางในการรองเรียน และการแจงเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับเรื่องรองเรียน การ

ตรวจสอบขอเท็จจริง และการสรุปผล รวมทั้งการใหความคุมครองผูแจงและบุคคลที่เกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดสวนเสียที่

ไดรับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือการปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทําผิดกฎหมาย  รวมทั้งการกระทําใดๆ ที่อาจ

สอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น 

18.1 ขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส 

• การกระทําใดๆ ที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกํากับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณ

ธุรกิจ รวมถึง นโยบาย กฎ  ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ  

• การกระทําใดๆ ที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย

กฎหมาย เพื่อตนเองและหรือผูอ่ืน เชน การทุจริตคอรรัปชั่น การยักยอกทรัพย การฉอโกง เปนตน  

• การกระทําใดๆ ที่ทําใหพนักงานไดรับความไมเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุม

ภายในที่บกพรองของบริษัทฯ จนทําใหสงสัยไดวาอาจเปนชองทางในการทุจริตคอรรัปชั่น หรือทําใหบริษัทฯ 

เสียผลประโยชน 

18.2 บุคคลที่สามารถแจงเรื่องรองเรียนและเบาะแส 

พนักงาน ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย บุคคลทั่วไป ที่พบเห็น ทราบเบาะแส หรือมีสวนไดรับผลกระทบ

จากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน จากการกระทําใดๆ ที่เขาขาย

ขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส ตามขอ 18.1 ขางตน  
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18.3 การขอคําแนะนํา 

 พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีขอสงสัยหรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น สามารถปรึกษากับ “ประธานเจาหนาที่การเงิน” ดังนี้ 

 โทรศัพท 02-2030868 ตอ 415 

 สงจดหมายทางไปรษณีย  บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชัน่ส  สายงานการเงิน  

19/20-22 ซ.ศูนยวิจัย ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

   สงจดหมายอิเล็คทรอนิคส ที่ wisit.w@harn.co.th  
 

18.4  ชองทางการรองเรียน 

ผูแจงเรื่องรองเรียนสามารถแจงเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารใหชัดเจนวาเปน ”เอกสารลับ”  ถึง

ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางชองทางตอไปนี้ 

• จดหมาย เรียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชัน่ส จํากัด (มหาชน) 

  เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

 กรุงเทพมหานคร 10310 

• อีเมล     chairac@harn.co.th 

• ทางเว็ปไซต  www.harn.co.th 

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ เปนผูรับเรื่องโดยตรง โดยผูแจงเบาะแสไมจําเปนตองระบุ

ชื่อตนเองหากมีความประสงคจะไมเปดเผย ทั้งนี้บริษัทฯสนับสนุนใหผูแจงเรื่องรองเรียนและเบาะแสเปดเผยตัวตนใหผูมี

หนาที่รับเรื่องรองเรียนและเบาะแสทราบ ตลอดจนใหขอมูลหลักฐานที่ชัดเจนอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตอไป  

 18.5  ขั้นตอนการดําเนินการสอบสวนและบทลงโทษ 

18.5.1  ประธานเจาหนาที่การเงิน ลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน / แจงเบาะแส ที่ไดรับแจงจากประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ  รวมถึงการรับแจงเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่นจากการตรวจสอบตามระบบภายในของ

บริษัทฯ เวนแต สายงานการเงิน เปนผูที่ถูกรองเรียน ใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูแจงเรื่องโดยตรงตอประธาน

เจาหนาที่บริหาร   

18.5.2  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ  พิจารณามอบหมายประธานเจาหนาที่บริหาร ในการ

สั่งการหรือมอบหมายผูที่เหมาะสมในการสอบสวนและสอบหาขอเท็จจริง ตามชั้นความลับหรือตามอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

• รองเรียนเรื่องไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานหรือกระทําผิดกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ  

มอบหมายฝายทรัพยากรบุคคล 

 

mailto:wisit.w@harn.co.th
mailto:chairac@harn.co.th
http://www.harn.co.th/


 เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)  

ช่ือเอกสาร คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่ 

เลขท่ีเอกสาร S-ACC-009  หนวยงาน   : ฝายบัญชี 

วันท่ีเร่ิมใช 12 มิถุนายน 2563  แกไขคร้ังท่ี 0 หนา 20/23 

 

• แจงเบาะแสหรือพบเหตุการณจากการตรวจสอบเก่ียวกับการดําเนินการของพนักงานทุกระดับที่อาจ

กระทําการทุจริตคอรรัปชั่น มอบหมายผูอํานวยการสายงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือผูบริหารระดับ

เหนือขึ้นไป หรือบุคคลภายนอกอ่ืน เชน ผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลอ่ืนที่เหมาะสม   

• กรณีเปนการรองเรียนหรือแจงเบาะแสการกระทําผดิของผูบริหารระดับสูง  ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการตรวจสอบ จะตองมอบหมายใหผูบริหารระดับเหนือขึ้นไป หรือบุคคลภายนอกอ่ืน เชน ผู

ตรวจสอบภายใน  ผูตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลอ่ืนที่เหมาะสม   

18.5.3  ผูที่ไดรับมอบหมายจะตองต้ังคณะสอบสวนรวมกันอยางนอย 3 คน โดยตองมีตัวแทนจากฝายทรัพยากร

บุคคล ผูอํานวยการสายงานที่รับผิดชอบโดยตรง อีก 2 คน หรือเพิ่มขึ้นจากฝายบัญชีหรือการเงิน ตามความเหมาะสมของ

เรื่องที่จะพิจารณา โดยทุกคนจะตองไมมีสวนไดสวนเสียในเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแสนั้นๆ   

18.5.4  คณะสอบสวนดําเนินการหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งสอบสวนผูอ่ืนที่

เกี่ยวของ  หรืออาจขอใหหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของรวมใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อประโยชนในการสรุปผล  

โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน ยกเวนที่มีความซับซอน ตองหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติม ใหดําเนินการแลว

เสร็จภายใน 60 วัน 

18.5.5  หากเรื่องรองเรียนจากผูไมระบุชื่อ และไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดเพียงพอ หรือพบวาผูถูกรองเรียนไม

มีความผิด หรือเปนเรื่องที่เกิดจากความเขาใจผิด ใหคณะสอบสวนสงรายงานสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง ไปที่

ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ แลวแตกรณี เพื่อขอแนวทางการดําเนินการตอที่เหมาะสมตอไป  

หากประธานเจาหนาที่บริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ เห็นวาไมสามารถดําเนินการตามขอรองเรียนได ให

ดําเนินการตามขอ 3.1 

18.5.6  ในกระบวนการสอบสวนนั้น คณะสอบสวนจะตองดําเนินการดวยความยุติธรรมและไมเปดเผยขอมูลแกผู

ที่ไมเกี่ยวของ และตองบันทึกการสอบสวน และเก็บหลักฐานทั้งที่เปนเอกสารหรือขอมูลอิเล็คทรอนิกส อยางนอย 3 ป หรือ

จนกวาจะสิ้นสุดอายุความทางกฎหมาย เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีหลักฐานเพียงพอหากตองนําไปใชในชั้นศาล 

  18.5.7  คณะสอบสวน จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง พรอมบทลงโทษ  กรณีเปนการกระทําผิดที่

มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวชัดเจน  ใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูสั่งดําเนินการลงโทษ  หากเปนกรณี

นอกเหนือจากนั้น ใหประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ เปนผูพิจารณาลงโทษ  คําตัดสินของประธาน

กรรมการตรวจสอบถือเปนอันสิน้สุด กรณีที่มีการสั่งการใหลงโทษทางกฎหมาย สงเรื่องตอใหที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

เปนผูดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย 

18.5.8   ประธานเจาหนาที่การเงิน ปดเรื่องรองเรียนและแจงผลตอบกลับตอผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส สรุป

แนวทางการแกไขหรือปองกัน (ถามี) เพื่อนําไปปรับปรุงนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติ และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของใหมี

ความรัดกุมและทันสมัย รวมถึงจัดทํารายงานสรุปผลเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

เปนรายไตรมาส 
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18.6  การรองเรียนหรือแจงเบาะแสโดยไมสุจริต 

หากพบวาการรองเรียนหรือแจงเบาะแส เปนการกระทําโดยไมสุจริต หรือการรายงานขอมูลมานั้นเปนเท็จ อัน

เนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนขอเท็จจริง หรือเปนการกลาวรายตอผูอ่ืน กรณีเปนพนักงานของบริษัทฯ จะถือวามีความผิด

ทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ สวนการกําหนดบทลงโทษ ใหยึดตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และหรือบทบัญญัติ

ของกฎหมายที่เกี่ยวของ และกรณีเปนบุคคลภายนอก หากการกระทําดังกลาวทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย บริษัทฯ 

จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย  

19.  กลไกการคุมครองผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส 

 เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต  บริษัทจะดําเนินการดังนี้ 

19.1  ผูเแจงเรื่องรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองที่เหมาะสมและเปน

ธรรมจากบริษัทฯ เชน จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลลบตอพนักงาน ไมมีการเปลี่ยนตําแหนงงาน ลักษณะงาน 

สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู  รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง หรือ การกระทําอ่ืนใดที่ไมเปนธรรม   

19.2  บริษัทฯ จะเก็บเรื่องขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ เวนแตที่

จําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย 

19.3  บุคคลที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบเรื่องหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปน

ความลับ และไมเปดเผยตอบุคคลอ่ืน เวนแตเม่ือจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝาฝนนํา

ขอมูลออกไปเปดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตามกฎหมาย แลวแตกรณี 

20.  กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน  

เพื่อการนําแนวปฎิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นไปใชใหมีประสิทธิผล บริษัทฯ ไดมีการจัดทําและรวบรวม

ทะเบียนความเสี่ยงการทุจริตคอรรัปชั่น  โดยใหทุกสายงานในบริษัท ไดสํารวจความเสี่ยงการทุจริตคอรรัปชั่นจากการ

ทํางานที่ตองติดตอประสานงาน กับหนวยงานภายนอก เชน การตอใบอนุญาตตางๆ การจัดซื้อ-จัดจาง เปนตน และระบุลง

ในแบบฟอรมทะเบียนความเสี่ยงเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งมาตรการการควบคุมและการจัดการเพื่อปองกันการเกิดการ

ทุจริตคอรรัปชั่น  

20.1 ผูตรวจสอบภายในตรวจสอบทะเบียนความเสี่ยง และมาตรการการปองกันการเกิดทุจริตคอรรัปชั่นของทุก

ฝาย และจัดทําแผนการตรวจสอบภายในเพื่อใชในการตรวจสอบข้ันตอน การทํางานของทุกแผนกใหเปนไปตามมาตรการ

การควบคุมที่ไดกําหนดไว หากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไมสอดคลองกับนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นจะตองแจง

หนวยงานผูปฏิบัติ เพื่อใหมีการปรับปรุงมาตรการควบคุม  
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20.2 บริษัทจัดใหมีขั้นตอนเพื่อใหเกิดความม่ันใจวาการควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชี และการเก็บ

รักษาขอมูล ไดรับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการ ตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

และเพื่อใหเกิดความม่ันใจวาการบันทึกรายการทางการเงิน มีหลักฐานอยางเพียงพอเพื่อใชในการตรวจสอบ 

20.3   ประธานเจาหนาที่การเงิน เปนผูสรุปผลดําเนินการในแบบประเมินตนเองและควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับ

มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

20.4 บริษัทฯ จางผูตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายใน พรอมใหขอเสนอแนะและแนวทางแกไข เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ

สามารถปองกันและตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการตาม

มาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

20.5 ผูตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอยางเรงดวนตอประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  

21. การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 บริษัทจะจัดใหมีการสอบทานและทบทวน “คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” นี้  เปนประจําทุกป เพื่อให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย 
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