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สารจากคณะกรรมการบริษัท
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) นอกจากจะใหความสําคัญกับการดําเนินงาน
เพื่ อส งมอบสิ น ค าและบริก าร ที่ มี คุ ณ ภาพ นํ าไปสู ผ ลประกอบการที่ ดี แ ลว บริษั ท ฯ ยั งยึ ด มั่ น ในการดํ าเนิ น ธุรกิ จ ด วยความ
รับผิดชอบอยางมีเหตุผล เปนธรรม สุจริต โปรงใส มีอิสระ รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมและสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืน ดวยตระหนักดีวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนอุปสรรคสําคัญ
ตอการบรรลุเปาหมายดังกลาว รวมทั้งยังเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาการแขงขันอยางเปนธรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
คณะกรรมการบริษัทจึงใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ ภายในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี สรางความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได และเปนธรรมกับผูเกี่ยวของทุกฝาย ตลอดจนใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยมุงเนนที่จะสรางใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมหนึ่งในองคกร
เพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ บริษัทฯ ไดยื่นแสดง
เจตนารมณเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต” (CAC) เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2560 และไดรับการ
รับรองเขาเปนสมาชิกฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ไดจัดทํา “นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” พรอมทั้งกําหนด
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ มาตรการในการดําเนินการ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ
และพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน ตลอดจนสื่อสารแก คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) ใหศึกษา ทําความเขาใจ และยึดถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด และถือวาเปนสวนหนึ่งของ “ขอบังคับการทํางาน” ของบริษัท และใชสื่อสารแกบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวของ นอกจากนี้
ยังจัดใหมีระบบการตรวจติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ และรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
ทั้งนี้โดยใหมีผลถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป

(ดร.ถกล นันธิราภากร)
ประธานกรรมการบริษทั

(นายวิรัฐ สุขชัย)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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คํานิยาม
การทุจริตคอรรัปชั่น

หมายถึง การกระทําผิดตอบริษทั ใน 3 ลักษณะ ดังตอไปนี้
- การยักยอกทรัพย (Asset Misappropriation) คือ การลักทรัพย ฉอโกง เบียดบัง หรือใช
ประโยชนจากทรัพยากรของบริษัท การปดบังอําพรางหลักฐาน ตลอดจนการใชขอมูล
หรืออํานาจที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่การงานของบริษัท ไปกระทําการใด ๆ โดยมิชอบ
ทุกรูปแบบ เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนสวนตน และหรือผูเกี่ยวของ
- การตกแตงบัญชี (Falsifying Financial Statements) คือ การละเวนในการใหขอมูล หรือ
เจตนาใหขอมูลเท็จในการรายงานสถานะการเงินของบริษัท
- การคอรรัปชั่น (Corruption) คือ การกระทําใดๆ ไมวาจะเปนการนําเสนอ การใหคํามั่น
สั ญ ญา การขอ การเรีย กรอ ง การให ห รือ การรั บ เงิ น สด หรือ สิ่ ง ของแทนเงิน สด หรื อ
ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด รวมถึงการใหสินบนทุกรูปแบบ กับเจาหนาที่ของรัฐ
หรือ บุ ค คลอื่ น ใด ทั้ งในภาครัฐ และเอกชน ไม ว าทางตรงหรือ ทางอ อ ม เพื่ อ ให บุ ค คล
ดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่น
ใดที่ไมเป นธรรมทางธุรกิจ ตอบริษัท ตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของ ยกเวนกรณี ที่กฎหมาย
ระเบียบขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หรือจารีตทางการคาใหกระทําได

บริษัทฯ

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

บริษัทยอย บริษัทรวม

หมายถึง บริษัทตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้ง
ประกาศหรือคําสั่งอื่นที่เกี่ยวของ

บริษัทคูคา

หมายถึง บริษัท หางหุนสวน ผูคา ผูขาย หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท ทั้งในและ
ตางประเทศ

คณะกรรมการบริษัท

หมายถึง คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด

ผูบริหาร

หมายถึง ผูปฏิบัติหนาที่ตั้งแตผูจัดการแผนก ขึ้นไป

พนักงาน

หมายถึง ผูบริหาร พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจางพิเศษ

ผูเกี่ยวของ

หมายถึง คูสมรส บุตร บิดามารดา พี่นอง/ญาติสนิท มิตรสหาย และบริวาร ของกรรมการ
บริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

หมายถึง ผูถือหุน นักลงทุน พนักงาน ลูกคา คูคาและเจาหนี้การคา ผูรวมทุน และพันธมิตร
ทางธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม

หนวยงานของรัฐ

หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือ สวนราชการที่เรียกชื่อ อยางอื่น และมีฐานะเป น กรม
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎี ก า และให ห มายความรวมถึ ง หน วยงานอื่ น ของรั ฐ ที่ มี พ ระราชกฏษฎี ก า
กําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐ
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หนวยงานเอกชน

หมายถึง หนวยงาน องคกร ที่ไมไดสังกัดหรือเปนหุนสวนกับรัฐ

เจาหนาที่หรือพนักงานของรัฐ

หมายถึง ผูดํารงตําแหนงการเมือง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงิ น เดื อ นประจํ า พนั ก งานหรือ บุ ค คลผู ป ฏิ บั ติ ง านในรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรือ หน ว ยงานของรั ฐ
ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาพนักงาน
ตามกฎหมายว า ด ว ยลั ก ษณ ะปกครองท อ งที่ และให ห มายความรวมถึ ง กรรมการ
อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือ
คณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางการปกครองของรัฐในการ
ดํ าเนิ น การอย างใดอย างหนึ่ ง ตามกฎหมาย ไม ว าจะเป น การจัด ตั้ งขึ้ น ในระบบราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการอื่นของรัฐ

กฎหมาย

หมายถึง กฎหมาย พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ หรือขอกําหนดอื่นใด ที่ประกาศใชใน
ประเทศไทย รวมถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุ จ ริต กรณี บ ริษั ท ฯ เข าไปดํ าเนิ น ธุ รกิ จ ในประเทศอื่ น ให ห มายรวมถึ งกฎหมายใน
ประเทศนั้นๆ ดวย

ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น

หมายถึง เทศกาลหรือวันสําคัญของแตละทองถิ่นซึ่งอาจมีการใหของขวัญ

ธรรมเนียมปฏิบัติทางการคา

หมายถึง โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดง
ความเสียใจ หรือการใหความชวยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม

การชวยเหลือทางการเมือง

หมายถึง การชวยเหลือดานการเงินหรือชวยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง
การเมือง เชน การใหกเู งิน การบริจาคเงิน การชวยเหลือในรูปแบบอื่น เชน การใหสิ่งของหรือ
บริการ การโฆษณาสงเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเขาชมงานที่จัดเพื่อระดมทุน
หรือบริจาคใหพรรคการเมือง การใหพนักงานลาหยุด หรือเปนตัวแทนบริษัทเพื่อรวมกับการ
รณรงคทางการเมือง

การใหการบริจาคเพื่อการกุศล

หมายถึง เงิน หรือสิ่งของ ที่ใหกับมูลนิธิ องคกรสาธารณะ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือ
องคกรที่ทําประโยชนเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณะประโยชนโดยไมหวังสิ่ง
ตอบแทน หรือผลประโยชนจากองคกรที่บริษัทฯ เขาไปใหการสนับสนุน

การรับการบริจาค

หมายถึง เงิน หรือสิ่งของ ที่บริษั ทไดรับจากบริษัทหรือองคกรอื่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่ อ
สาธารณะประโยชนของบริษัทโดยไมหวังสิ่งตอบแทน หรือผลประโยชนอื่นจากบริษัทหรือ
องคกรอื่นที่บริษัทไดรับการบริจาค

ของขวัญและเงินชวยเหลือ

หมายถึง เงินสด หรือสิ่งที่มีมูลคา หรือมีคุณคาทางจิตใจที่มอบใหหรือไดรับในโอกาสสําคัญ
ตาง ๆ ตามประเพณีนิยม หรือวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงการมอบ หรือไดรับสิ่งของที่ให
ตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม หรือภายใตจารีตประเพณีแหงทองถิ่น เชน ของขวัญปใหม
ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสรับตําแหนงใหม เงินชวยเหลืองานศพ งานสวดอภิธรรม
หรืองานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เปนตน
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หมายถึง เงินอุดหนุน เงินชวยเหลือ หรือเงินสมทบที่จายใหหรือไดรับ สิ่งของที่ไดใหหรือ
ไดรับ หรือผลตอบแทนอื่นๆที่ไดใหหรือไดรับ ซึ่งอาจคํานวณไดเปนตัวเงินจากลูกคา คูคา
หุนสวนทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ การสงเสริมตราสินคา
หรือชื่อเสียงของกลุมบริษัท เปนประโยชนชวยสรางความสัมพันธทางธุรกิจ

การเลี้ยงรับรอง การบริการตอนรับ หมายถึง คาใชจายในการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม การแสดง การดูกีฬา การรวมกิจกรรม
กีฬา เชน การตีกอลฟ เพื่อรับรองบุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอก เชน ลูกคา คูคา ที่
ปรึกษา ตัวแทน เปนตน เพื่อสรางสัมพันธอันดีตอกัน หรือตามประเพณีนิยม หรือวัฒนธรรม
การใหหรือไดรับสิทธิพิเศษในการไดรับบริการ การบันเทิง นันทนาการ ตลอดจนการใหหรือ
ไดรับคาใชจายในการเดินทาง หรือคาบริการตอนรับ ทองเที่ยว คาที่พัก คาอาหารหรือสิ่งอื่น
ใดในลักษณะทํานองเดียวกัน ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสัมมนา การจัดกิจกรรมสงเสริมความรู
การประชาสัมพันธและสงเสริมการขายกองทุน การจัดกิจกรรมสัมพันธ ที่ใหแกกลุมลูกคา
หรือกลุมคูคา และไมรวมถึงการใหผลตอบแทนตางๆ ตามที่ไดกําหนดไวในกิจกรรมสงเสริม
การขาย
การใหหรือรับสินบน

หมายถึง การเสนอให หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือการตอบแทนในลักษณะอื่นใด
เพื่อจูงใจผูนั้นใหตัดสินใจ หรือกระทําการหรือละเวนกระทําการอยางใด หรือเพื่อใหตนไดรับ
ประโยชน หรือชวยใหการนั้นสําเร็จตามประสงคของตนโดยไมสุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิด
จรรยาบรรณของบริษัท

คาอํานวยความสะดวก

หมายถึง คาใชจายจํานวนเล็กนอยที่จายใหแกเจาหนาที่ของรัฐอยางไมเปนทางการ และเปน
การใหเพื่อใหมั่นใจวาเจาหนาที่ของรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเปนการกระตุนให
ดําเนินการอยางรวดเร็วขึ้นโดยกระบวนการนั้นไมตองอาศัยดุลพินิจของเจาหนาที่รัฐ และ
เปนการกระทําอันชอบดวยหนาที่ของเจาหนาที่รัฐผูนั้น รวมทั้งเปนสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะได
ตามกฎหมายอยูแลว เชน การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการไดรับการบริการ
สาธารณะ เปนตน

การขัดแยงทางผลประโยชน

หมายถึง สถานการณหรือการกระทําที่ไมวาจะเปนคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน
ลูกจาง มีประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
หนาที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การที่
บุคคลนั้นตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดผลประโยชนของตนเอง
หรือพวกพองมากกวาประโยชนของสวนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไม
รูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนา ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเปนสิ่งที่ปฏิบัติกัน
ทั่วไปโดยไมเห็นวาเปนความผิดสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึด
ผลประโยชนสวนตนเปนหลัก
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นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทน
ทางธุรกิจ (ถามี) หามเขาไปมีสวนรวม หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชนทางตรงและทางออม ตอตนเอง
และผูเกี่ยวของ ไมวาตนจะอยูในฐานะผูรับ ผูให หรือผูเสนอใหสินบน ทั้งที่เปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน แกหนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานเอกชน คูคา ที่บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจหรือติดตอดวย
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฎิบัติ มาตรการ และบทบาทหนาที่ ผูรับผิดชอบ ตลอดจนจัดใหมีการสอบทาน และ
ทบทวนการปฏิบัติตาม “คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” นี้อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางปฏิบัติ
1. กรรมการบริษั ท ผูบริห าร และพนั กงาน รวมถึงบริษั ทยอย บริษั ทรวม บริษัท อื่นที่บ ริษั ทมีอํานาจควบคุม รวมถึ ง
ตัวแทนทางธุรกิ จ (ถ ามี) ตองปฏิ บัติ ตามนโยบายและมาตรการต อต านการทุ จริตคอรรัป ชั่น หลักการกํ ากับ ดูแ ลกิจ การ และ
จรรยาบรรณธุรกิจ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
2. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน จะไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น หรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับการกระทําที่เขา
ขายการทุจริตคอรรัปชั่น โดยตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่ตองรับผิดชอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือผานชองทางการ
รายงานที่กําหนดไว และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
3. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรม และความคุมครองตอพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมของบริษัทฯ โดยจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบ
4. ผูที่กระทําการทุจริตคอรรัปชั่น เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว และอาจจะตองโทษทางกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งแจงวิธีการในการแจงเบาะแส ขอรองเรียน
หรือขอเสนอแนะทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ผานทางสื่อตางๆ เชน ปายประกาศ การกระจายเสียง การปฐมนิเทศพนักงานและ
กรรมการ ระบบอินทราเน็ต เว็บไซตของบริษัท รายงานการเปดเผยขอมูลประจําป (แบบ 56-1 และ 56-2) เปนตน เพื่อสรางความรู
ความเขาใจในการนํานโยบายฯ นี้ไปปฏิบัติ และสรางเปนวัฒนธรรมองคกร
6. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะหลีกเลี่ยงการใหหรือการรับของขวัญ และ/หรือ ของกํานั ล ของขวัญ ทรัพยสิน
ประโยชนอื่นๆ ตลอดจนการรับรองหรือรับเลี้ยง ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัย ระหวางผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอื่น เพื่อมิ
ให เกิ ดช องทางทุ จริต หรือ เกิด ความไม เป นธรรมต อผู เกี่ย วของอื่น ๆ ตลอดจนเพื่ อให ก ระบวนการจัด ซื้อ จัดจ างเป น ไปอย างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
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หนาที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และการกํากับดูแลใหมีระบบ ที่สนับสนุน
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวา ฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
2.1 พิจารณาและใหความเห็นตอการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และสอบทาน
ระบบรายงานทางการเงินและบัญ ชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ที่
เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหมั่นใจวา การดําเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป
2.2 รับเรื่องรองเรียน แจ งเบาะแส การกระทํ าอันทุจริตคอรรัปชั่ น ทั้งจากภายในและภายนอก ที่กรรมการบริษั ท
ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่ไดรับแจง และนําเสนอให
คณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาโทษหรือแกไขปญหาตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
3. คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
3.1 กําหนดใหมีระบบและการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน
และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
3.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย
3.3 ชวยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาขอเท็จจริงตามที่ไดรับแจง หรืองานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกั บการสอบสวนเรื่องทุจ ริต คอรรัป ชั่น โดยสามารถมอบหมายงานให กับ ที ม
ผูบริหารที่เห็นวาสามารถชวยสืบหาขอเท็จจริงได
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นใน
กิจ กรรมต างๆ ของบริษั ท ฯ และกํา กั บ ดู แลเพื่ อกํ าหนดมาตรการป อ งกั น และลดความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ รวมถึ งติ ด ตาม
ประเมินผล
5. ผูบริหารทุกฝายของบริษัทฯ มีหนาที่รับผิดชอบทําใหมั่นใจวาผูใตบังคับบัญชาของตนไดตระหนักถึงและมีความเขาใจ
คูมือฯ ฉบับนี้ โดยไดรับการอบรมอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ
6. พนักงานทุกคน ตองปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น กรณีมีขอสงสัยหรือพบเห็นการ
ฝาฝน จะตองรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือผานชองทางที่บริษัทกําหนดไว
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในกิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการทุจริตคอรรัปชั่นโดย
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองยึดถือปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ในเรื่องดังตอไปนี้

1. การชวยเหลือทางการเมือง
บริษัทฯ มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดยจะไมใหการสนับสนุน ไมเขาไปมีสวนรวม หรือการกระทําอันเปนการฝกใฝ
พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งรวมถึงการนําเงินทุน หรือใชทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใชในกิจกรรมที่จะทําใหบริษัทฯ
สูญเสียความเปนกลางทางการเมือง และ/หรือ ไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมดังกลาว อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ใหความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใชสิทธิทางการเมืองของพนักงานทุกคน ในฐานะพลเมืองที่ดีตามกฎหมาย และ
ภายใตระบอบประชาธิปไตย
แนวทางปฏิบตั ิ
1.1 หามไมใหหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไมใชทรัพยากร
และทรัพยสินของบริษัทฯ ในการนั้นๆ
1.2 บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหบุคลากรของบริษัทฯ ไปใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
1.3 พนักงานของบริษัทฯ สามารถใชสิทธิทางการเมืองที่พึงมี ผานการกระทําในนามของแตละบุคคล โดยตองกระทํา
นอกเวลางาน และไมใชตําแหนงในบริษัทฯ หรือชื่อตราบริษัทฯ ชักจูงผูอื่นใหจายเงินอุดหนุน หรือใหการสนับสนุนแกนักการเมือง
หรือพรรคการเมืองใด
1.4 หามผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น สั่งการ หรือโนมนาว ดวยวิธีการใดๆ ที่ทําใหพนักงานหรือผูใตบังคับบัญชาเขารวม
ในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในที่ทํางานหรือในเวลางาน อันอาจทํา
ใหเกิดความขัดแยงทางความคิด

2. การใหหรือรับบริจาคเพื่อการกุศล และการใหหรือรับการสนับสนุน
การใหหรือรับบริจาคเพื่อการกุศล และการใหหรือรับเงินสนับสนุน ตองดําเนินการในนามบริษัทฯ ดวยความโปรงใส ตาม
ระเบียบของบริษัทฯ และถูกตองตามกฎหมาย เพื่อมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนจะถูกนําไปใชเพื่อประโยชนของสาธารณะ
หรือตรงตามวัตถุประสงคของการบริจาค ไมไดถูกนําไปเพื่อใชในการอันไมสุจริตใดๆ โดยสามารถแบงแนวปฏิบัติเปน 2 หัวขอ ดังนี้
2.1 แนวทางปฏิบัติในการใหการบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน
2.1.1 การใหเงินบริจาคเพื่อการกุศลแกองคกรใดๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนตอสังคม ตองเปนองคกรที่เชื่อถือได
และจะตองดําเนินการในนามบริษัทฯ ดวยความโปรงใส โดยทําเรื่องขออนุมัติตามขั้นตอนในระเบียบของบริษัทฯ ที่กําหนดไว และ
ถูกตองตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาเงินบริจาคไดถูกใชเพื่อประโยชนของสาธารณะ และ/หรือ
ตรงตามวัตถุประสงคของการบริจาคอยางแทจริง เชน ใบเสร็จรับเงิน จดหมายขอบคุณ ใบอนุโมทนาบัตร ภาพถายกิจกรรม เปนตน
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2.1.2 การใหการสนับสนุนแกองคกรหรือกิจกรรมใดๆ ตองมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมธุรกิจ และ/หรือ ภาพลักษณที่ดี
ของบริษัทฯ ดําเนินการดวยความโปรงใส ผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กําหนดไว และถูกตองตามกฎหมาย
2.1.3 กําหนดใหมีอํานาจดําเนินการในเรื่องการบริจาค และการใหการสนับสนุนที่กําหนดจํานวนและลําดับชั้นในการ
พิจารณาอนุมัติไวอยางชัดเจน และมีการเก็บหลักฐานการอนุมัติ และบันทึกบัญชีโดยฝายบัญชี รวมถึงการตรวจสอบโดยฝายบริหาร
และผูสอบบัญชีอิสระภายนอก เพื่อใหมั่นใจไดวาการบริจาคและใหการสนับสนุนเปนไปโดยสุจริตและโปรงใส
2.2 แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาคเพื่อการกุศล และรับการสนับสนุน
2.2.1 การรับบริจาคหรือรับการสนับสนุน ตองดําเนินการในนามบริษัทฯ ดวยความโปรงใส โดยทําเรื่องขออนุมัติใน
การรับบริจาคหรือรับการสนับสนุนโดยระบุวัตถุประสงคที่ชัดเจนตามขั้นตอนในระเบียบของบริษัทฯ ที่กําหนดไว และถูกตองตาม
กฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไดถูกใชเพื่อประโยชนของสาธารณะ และ/
หรือ ตรงตามวัตถุประสงคอยางแทจริง
2.2.2 กําหนดใหมีผูมีอํานาจดําเนินการในเรื่องการบริจาค และการสนับสนุนที่กําหนดจํานวนและลําดับชั้นในการ
พิจารณาอนุมัติไวอยางชัดเจน และมีการเก็บหลักฐานการอนุมัติ และบันทึกบัญชีโดยฝายบัญชี รวมถึงการตรวจสอบโดยฝายบริหาร
และผูสอบบัญชีอิสระภายนอก เพื่อใหมั่นใจไดวาการรับบริจาคและเงินสนับสนุนเปนไปโดยสุจริตและโปรงใส

3. การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสนิ หรือผลประโยชนอื่นใด
การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด สามารถกระทําไดในวิสัยที่สมควร โดยใหอยูในมูลคาที่
เหมาะสม และไมเรียกรองให หรือรับ หรือสัญญาวาจะให หรือจะรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นไมวากรณีใดๆ ที่
อาจกอใหเกิดอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูรับ ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติวาดวยการให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือ
ผลประโยชนอื่นใด
แนวทางปฏิบัติ - การให
3.1 การใหของขวัญ กับคูคา หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความสัมพันธที่ดี และเปนไปตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางการคา ไมบอยครั้งจนเกินไป โดยไมหวังที่จะไดรับการ
บริการ สิ่งตอบแทน สิทธิพิเศษ ที่ไมถูกตองตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
3.2 การใหเงินชวยเหลือตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู เชน ทําบุญ เปดกิจการใหม งานศพ ฯลฯ
3.2 ไมใหของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด แกคูสมรส บุตร หรือผูเกี่ยวของของเจาหนาที่รัฐ ลูกคา คูคา
และบุคคลที่ติดตอดวย เนื่องจากโดยพฤติการณถือเปนการรับแทน
3.4 พนักงานของบริษัทฯ ไมควรมอบของขวัญแกผูบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชาจะยินยอม หรือรูเห็นเปนใจใหญาติ
ของตน รับของขวัญจากพนักงานที่เปนผูอยูใตบังคับบัญชามิไดไมวากรณีใดๆ
แนวทางปฏิบัติ - การรับ
3.5 พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ ครอบครัว ไมเรียกรองของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากผูรับเหมา
ผูคา ผูขาย ผูรวมทุน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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3.6 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาพิจารณาวาไมสมควรรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ใหสงคืนแกผูใหโดย
ทันที ถาไมสามารถสงคืนได ใหดําเนินการตาม 3.9
3.7 ของขวัญที่มอบใหแกบริษัทฯ และมีคุณคาแกการระลึกถึงเหตุการณที่สําคัญๆ ของบริษัทฯ เชน เมื่อมีการลงนาม
สัญญารวมทุนตางๆ ของบริษัทฯ เมื่อมีการรับรางวัลตางๆ หรือของที่ระลึกจากการรวมในกิจกรรมชวยเหลือสังคม เปนตน อนุญาต
ใหพนักงานของบริษัทฯ รับแทนบริษัทฯ แตตองมีราคาหรือมูลคาไมเกินสามพันบาท
3.8 กรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ไมวาจะเปนการรับทั้งจากในประเทศหรือจากตางประเทศ ที่มีมูลคาเกิน
กวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตจําเปนตองรับไวเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคล ผูรับจะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
3.9 การรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ตามขอ 3.7-3.8 หลังจากรายงานผูบังคับบัญ ชาแลว ใหสงมอบ
ของขวัญ ตอใหฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อบันทึกรับตามขั้นตอนในระเบียบของบริษัทฯ ที่กําหนดไว เพื่อพิจารณาจัดสรรใหเกิด
ประโยชนตอบริษัทฯ โดยสวนรวม
3.10 พนักงานของบริษัทฯ ไมให หรือรับ หรือสัญญาวาจะให หรือจะรับประโยชน หรือสิ่งมีคาใดๆ เพื่อจูงใจใหปฏิบัติ หรือละ
เวนการปฏิบัติ รวมทั้งการกระทําใดๆ ที่เขาขายดังกลาว รวมทั้งตองไมใหสินบน หรือผลประโยชนตอบแทนใดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
แก พ นั ก งานด วยกั น เอง หรื อบุ ค คลภายนอก โดยเฉพาะเจ าหน าที่ ของรั ฐ การให ของขวั ญ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดแก
บุคคลภายนอก เจาหนาที่ของรัฐ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ตองใหแนใจวาการใหนั้นไมขัดตอกฎหมาย และจารีตประเพณีทองถิ่น
3.11 หนวยงานที่ติด ตอกับ คูคา ลู กคา ผูรวมทุน หรือผูที่มี สวนเกี่ยวของกับ ธุรกิจของบริษั ท ฯ ตองแจงให ผูเกี่ ยวขอ ง
ดังกลาวทราบถึงแนวปฏิบัตินี้ดวย

4. การเลี้ยงรับรองหรือการบริการตอนรับ
เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางลูกคา, Supplier หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ กับพนักงานที่เกี่ยวของกับงานขาย
การเลี้ ย งรับ รองและการบริ ก ารต อ นรับ เป น นโยบายทางการขายอย า งหนึ่ ง ที่ บ ริ ษั ท จั ด สรรให ส ามารถดํ า เนิ น การได โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการทําความรูจัก, สรางความประทับใจและความเปนกันเองระหวางลูกคา, Supplier หรือบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวของ ควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองคนจํานวนมากๆ ในคราวเดียว หรือการเลี้ยงรับรองติดตอกัน และเลี้ยงบอยๆ การเลี้ยง
รับรอง ตองเปนคารับรองหรือการบริการอันจําเปนตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และบุคคลซึ่งไดรับการรับรองหรือรับ
บริการนั้นตองมิใชพนักงานของบริษัท เวนแตพนักงานดังกลาวจะมีหนาที่เขารวมในการรับรองนั้นดวย
แนวทางปฏิบัติ
4.1 สถานที่ในการเลี้ยงรับรอง ควรเลือกสถานที่ใหเหมาะสม
4.2 การขออนุมัติเลี้ยงรับรอง กอนที่พนักงานจะสามารถไปเลี้ยงรับรองไดตองขออนุมัติลวงหนาโดยทําเรื่องขออนุมัติ
ตามขั้นตอนในระเบียบของบริษัทฯ ที่กําหนดไว และสงใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติลวงหนา ตามอํานาจอนุมัติการบริหารงาน
บริษัทฯ จะงดจายคาเลี้ยงรับรองที่ไมมีการขออนุมัติลวงหนา ยกเวนแตมีความจําเปนเรงดวนที่ไมสามารถวางแผนลวงหนาได ตอง
ไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการ (ตามสายงาน) และมีวงเงินไมเกิน 3,000 บาท
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4.3 การเบิกเงินคาเลี้ยงรับรอง พนักงานจะตองกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในใบขออนุมัติเบิกเงินเลี้ยงรับรองเพื่อขออนุมัติ
เงินเลี้ยงรับรองจริงใหครบถวนและสงใหผูบังคับบัญชาตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลําดับ ทั้งนี้ตองแนบใบเสร็จรับเงินที่
ปรากฎชื่อราน-สถานที่ที่เลี้ยงรับรองอยางชัดเจนและระบุชื่อ-ที่อยูของบริษัทที่ถูกตอง พรอมใบขออนุมัติเบิกเงินเลี้ยงรับรองกับใบขอ
เบิกคาใชจาย ทุกครั้งที่มีการเบิกเงินคาเลี้ยงรับรอง โดยเอกสาร 1 ใบตอการเลี้ยงรับรอง 1 ครั้ง
4.4 หามเลี้ยงรับรอง ในกรณีดังตอไปนี้
4.4.1 เปนการฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวของ กฎระเบียบ และ/หรือนโยบายของบริษัท
4.4.2 มีเจตนาเพื่อสรางอิทธิพลในการตัดสินใจทางธุรกิจ
4.4.3 เขาขายเปนการติดสินบน
4.4.4 สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
4.4.5 หรูหรา หรือสิ้นเปลืองเกินความจําเปน
4.4.6 กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัท
4.4.7 การเลี้ยงรับรองที่ขัดตอกฎหมาย จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามอยางชัดเจน

5. คาสินบนและคาอํานวยความสะดวก
คาสินบน หมายถึง เงิน สิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือการตอบแทนในลักษณะอื่นใด เพื่อจูงใจผูนั้นใหตัดสินใจ หรือ
กระทําการหรือละเวนกระทําการอยางใด หรือเพื่อใหตนไดรับประโยชน หรือชวยใหการนั้นสําเร็จตามประสงคของตนโดยไมสุจริต
ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท
คาอํานวยความสะดวก หมายถึง คาใชจายจํานวนเล็กนอยที่จายแกเจาหนาที่ของรัฐอยางไมเปนทางการ และเปนการให
เพียงเพื่อใหมั่นใจวาเจาหนาที่ของรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเปนการกระตุนใหดําเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้น
ไมตองอาศัยดุลพินิจของเจาหนาที่รัฐ และเปนการกระทําอันชอบดวยหนาที่ของเจาหนาที่รัฐผูนั้น รวมทั้งเปนสิทธิที่บริษัทฯ พึงจะได
ตามกฎหมายอยูแลว เชน การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการไดรับการบริการสาธารณะ เปนตน
แนวทางปฏิบัติ
5.1 หามใหหรือรับสินบนและคาอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯทุกชนิดไมวาจะเปนการดําเนินงานของ
บริษัทฯ โดยตรง หรือโดยผานบุคคลที่สาม รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ
(ถามี) นอกจากนี้การติดตองานกับภาครัฐ ตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตย และถูกตองตามกฎหมาย
5.2 แตหากกรณีที่พนักงานจําเปนตองจายคาสินบนหรือคาอํานวยความสะดวก เนื่องจากตกอยูในสภาวการณที่เปนภัย
คุกคามตอรางกายหรือเชื่อวาชีวติ ของตนเองกําลังตกอยูในอันตราย โดยเมื่อทําการจายเงินดังกลาวแลวจะตองจัดทําเอกสารเปนลาย
ลักษณอักษร และสงใหผูบังคับบัญชาสอบทานและพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายที่จําเปน ทั้งนี้ วัตถุประสงคและลักษณะของ
การจายเงินดังกลาวจะตองไดรับการบันทึกขอมูลไวอยางถูกตอง
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6. การวาจางพนักงานรัฐ/เจาหนาที่รัฐ
ปญหาประตูหมุน (Revolving Door) คือ การที่บุคคลจากภาครัฐเขาไปทํางานในภาคเอกชน หรือบุคคลในภาคเอกชนเขา
มาทํางานดานนโยบายในภาครัฐ ทําใหเกิดความเสี่ยงจากทุจริตคอรรัปชั่น ในแงความขัดแยงทางผลประโยชนของตัวบุคคลที่มี
บทบาทหนาที่ในทั้งสององคกร โดยทําใหเจาหนาที่ขององคกรรัฐทําหนาที่กํากับดูแลอยางไมเปนกลาง หรือบุคลากรในภาคเอกชน
พยายามผลักดันใหนโยบายรัฐเอื้อประโยชนแกองคกรของตน จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติไว 2 กรณี ไดแก
6.1 แนวทางปฏิบัตกิ ารวาจางพนักงานรัฐ/เจาหนาที่รัฐ
6.1.1 ไมจางหรือแตงตั้งเจาหนาที่ของรัฐที่ยงั อยูในตําแหนง ยกเวนรัฐวิสาหกิจ ที่มีขอกําหนดจากหนวยงานจัดตั้งให
สามารถมีตัวแทนจากหนวยงานรัฐเขามาปฏิบัติงานในบริษัทได
6.1.2 กําหนดระยะเวลาเวนวรรคเปนเวลา 2 ป สําหรับการแตงตั้งอดีตเจาหนาที่รัฐที่พนจากตําแหนง หรือบุคคลที่
เคยทํางานใหกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของกับบริษัทโดยตรง
6.1.3 ตรวจสอบประวัตขิ องบุคคลที่บริษัทจะสรรหาเพื่อแตงตั้งเขามาดํารงตําแหนงกรรมการ ที่ปรึกษา และผูบริหาร
ของบริษัท เพื่อตรวจสอบสิ่งที่อาจเปนประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชนกอนแตงตั้ง
6.1.4 หามกระทําการมิ ชอบที่ มีความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่น หรือใชอํานาจในทางมิ ชอบ หรือ
ประเด็นอื่นที่มีผลประโยชนที่มีผลประโยชนขัดแยง หรือเรื่องอื่นที่อาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียของบริษัท เชน การเปดเผยความลับ
ของหนวยงานของรัฐที่ตนเคยสังกัด การ Lobby เพื่อใหรับประโยชนในทางมิชอบ เปนตน
6.1.5 เปดเผยขอมูลรายนามและประวัติของบุคคลที่เคยเปนอดีตเจาหนาที่รัฐที่ไดรับการแตงตั้งมาเปนที่ปรึกษา /
กรรมการ / ผูบริหารของบริษัทพรอมระบุเหตุผลการแตงตั้งของบุคคลเหลานั้นในเอกสารเผยแพรของบริษทั
6.2 แนวทางปฏิบัตกิ รณีที่มีบุคลากรในบริษัทเขาไปทํางานดานนโยบายของภาครัฐ
6.2.1 เปดเผยขอมูลของกรรมการ / ที่ปรึกษา / ผูบริหาร / พนักงาน ของบริษั ทที่เขาทําหนาที่ดานนโยบายของ
ภาครัฐ พรอมทั้งเหตุผลที่เขาไปดํารงตําแหนงหรือทําหนาที่ดานงานนโยบาย และเผยแพรในเอกสารของบริษัทเพื่อใหเกิดความ
โปรงใส
6.2.2 หามกระทําการมิ ชอบที่ มีความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่น หรือใชอํานาจในทางมิ ชอบ หรือ
ประเด็นอื่นที่มีผลประโยชนที่มีผลประโยชนขัดแยง หรือเรื่องอื่นที่อาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียของบริษัท เชน การเปดเผยความลับ
ของหนวยงานของรัฐที่ตนเคยสังกัด การLobby เพื่อใหรับประโยชนในทางมิชอบ เปนตน
6.2.3 หากการเขาปฏิ บั ติหนาที่ของกรรมการ / ที่ ปรึกษา / ผูบริหาร / พนั กงาน ของบริษั ทในหนวยงานรัฐอาจ
กอใหเกิดประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชนอยางชัดเจน เชน ผูบริหารของบริษัทดํารงตําแหนงในคณะรัฐบาล กําหนดใหบุคคล
ดังกลาวพิจารณาลาออกจากตําแหนงในบริษัทเพื่อใหเกิดความโปรงใส
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7. สิ่งของหรือคาตอบแทนจากการสงเสริมการขาย, สวนลดทางการคา, คานายหนาบุคคลภายนอก
หมายถึง การรับหรือใหสิ่งของหรือเงิน เพื่อประโยชนในการสนับสนุนการขาย หรือเกิดจากมูลคาสะสมของยอดซื้อขายที่
บรรลุเปาหมายการขายที่กําหนดเกณฑไวลวงหนา ตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจทั่วไป โดยไมมีวัตถุประสงคที่ไมเหมาะสมและจะตองไมใช
การติดสินบนเพื่อใหไดมาซึ่งขอตกลงในการทําธุรกิจรวมกัน รวมทั้งไมเปนการรับเพื่อผลประโยชนของบุคคลใด เวนแตกรณีที่เปนการ
ใหและรับระหวางบริษัทตอบริษัท โดยไมขัดตอนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
แนวทางปฏิบัติ
7.1 ตองมีการจัดทําหลักเกณฑ หรือสัญญา หรือขอตกลงทางการคา เปนลายลักษณอักษรและไดรับการอนุมัติจากผูมี
อํานาจตามอํานาจดําเนินการ
7.2 การจายหรือรับเงินคาสงเสริมการขาย หรือสวนลดทางการคา ตองจัดทําขอมูลหรือเอกสารแสดงที่มาของมูลคาเงิน มี
หลักฐานการจายหรือการรับเงินที่ผานการสอบทานอนุมัติจากผูมีอํานาจ และระบุชื่อผูรับเงิน ใหสามารถตรวจสอบได
7.3 การรับสิ่งของ ใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเรื่องการรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด
7.4 การจายคานายหนาบุคคลภายนอก ตองปฏิบัติตามประกาศบริษัท เรือ่ ง การจายคานายหนาบุคคลภายนอกอยาง
เครงครัด

8. การจัดซื้อจัดจาง
การจัดซื้อสินคาและบริการ เปนกระบวนการสําคัญที่เอื้อใหธุรกิจของบริษัทฯ ดํารงอยูได จึงกําหนดใหกระบวนการจัดซื้อจัด
จางเป นไปตามระเบี ยบวิธีปฏิบั ติ โดยดําเนินการอยางเป นธรรม สมเหตุ สมผล โปรงใส สามารถตรวจสอบได ไม มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และมีการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคดวยการแขงขันที่เปนธรรม เพื่อใหเกิดการดําเนินการที่ใหประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ
แนวทางปฏิบัติ
8.1 จัดซื้อสินคาและบริการ โดยคํานึงถึงความตองการ ความคุมคาของราคาและคุณภาพของสินคาและบริการ โดย
กระบวนการจัดซื้อจะตองปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติ และขั้นตอนการจัดซื้ออยางเครงครัด และโปรงใสใหสอดคลองกับอํานาจ
ดําเนินการ รวมถึงใหขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนแกคูคาดวยวิธีการเปดเผยและใหโอกาสคูคาอยางเทาเทียม ไมมีอคติ ไมเลือกปฏิบัติ
ตอคูคา และสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมระหวางคูคา
8.2 ความสัมพันธกับคูคาควรจะเปนไปดวยความเสมอภาค ไมเรียกรองประโยชน หรือทรัพยสินอื่นใด วางตัวเปนกลาง
ไมใกลชิดกับคูคา จนทําใหคูคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่อาจทําใหขาดความโปรงใส ยุติธรรมและเทาเทียมกัน และควรรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะที่คูคารองเรียนหรือแนะนํา เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
8.3 พนักงานของบริษัทฯ ไมเขาไปเกี่ยวของในกระบวนการจัดหาคูคาที่มีความสัมพันธกับตนเอง เชน พอ แม พี่ นอง
คูสมรส บุตร คูสมรสของบุตร เปนตน และตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณวาดวยการขัดแยงทางผลประโยชน
8.4 ไมดําเนินการจัดหาสินคาหรือบริการที่มีการเจาะจงขอกําหนด หรือคุณสมบัติของสินคาหรือบริการโดยเฉพาะ หรือ
พยายามเลือกสรรคุณลักษณะใหโนมเอียงไปทางสินคา หรือบริการนั้นๆ อยางจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ
และมีความจําเปนเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เทานั้น
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8.5 รักษาขอมูลความลับตางๆ ที่ไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวดราคาแตละรายไวเปนความลับ ไมเปดเผย
ใหรายอื่นทราบ รวมถึงไมเปดเผยขอมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดหาใหกับคูคา/คูแขง เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ และ
ใหเปนไปตามจรรยาบรรณวาดวยการรักษาความลับและการใชขอมูลภายใน
8.6 ผูบริหารตามอํานาจการจัดหา ตองควบคุม ดูแล ตรวจสอบใหพนักงานดําเนินการจัดหาตามระเบียบวิธีปฏิบัติ และ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งตองใชดุลพินิจในการใหคําปรึกษา และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานดวย
8.7 การดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับสินคา หรือบริการ ตองกระทําดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อใหมั่นใจวา
สินคาหรือบริการที่ไดรับถูกตอง ตรงตามขอกําหนดตางๆ ในสัญญา หรือขอตกลงเกี่ยวกับการจัดหา อาทิ ปริมาณ คุณภาพ และ
ระยะเวลาการสงมอบ เปนตน

9. การคาและการลงทุน
9.1 บริษัทฯ มีนโยบายการคาและการลงทุนที่อยูบนพื้นฐานของวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และบริบทขององคกร โดยยึด
มั่นบนกรอบกติกาการแขงขันที่ดี และดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
9.2 การลงทุนเพิ่ม / ลดหรือลงทุนในธุรกิจใหมๆ จะตองผานขั้นตอนการอนุมัติตามอํานาจอนุมัติการบริหารงาน ทุกครั้ง การ
จะดําเนินการคาและการลงทุน จะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียดวยความเปนธรรม
9.3 บริษัทฯ ไมมีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอ หรือ ใหผลประโยชนทางการเงิน หรือผลประโยชนอื่นใดกับผูใดหรือหนวยงาน
ใด เพื่อใหไดมาซึ่งสัญญาทางธุรกิจ สิทธิประโยชน การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติใดๆ ที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือจริยธรรมที่ดี

10. การจัดทํารายงานทางการเงิน
10.1 การบันทึกบัญชีตางๆ ตองมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกตอง มีหลักฐานเพียงพอที่สามารถตรวจสอบ รายละเอียด
การรับ-จายเงิน การซื้อขาย การจัดการสินทรัพย และวัตถุประสงคการทํารายการที่ชัดเจน และไมมีรายการใดที่ไมไดรับการบันทึก
หรือไมสามารถอธิบายได และไมมีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชีหรือเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อปดปงรายการธุรกรรมที่แทจริง
10.2 ใหมีกระบวนการสอบยันขอมูลการบันทึกรายการบัญชีหรือขอมูลในระบบสารสนเทศมากกวาหนึ่งหนวยงาน ใหเกิด
การตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน และปองกันไมใหเกิดการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม
10.3 การอนุมัติรายการรับ-จาย ผูจัดทําและผูอนุมัติตองมิใชบุคคลคนเดียวกัน
10.4 มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารบันทึกบัญชีตางๆ ใหพรอมตอการตรวจสอบ
10.5 มีการตรวจสอบงบการเงินและผลการดําเนินงาน โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตฯ เปนประจําทุกไตรมาสและทุกป เพื่อให
มั่นใจวาขอมูลและรายงานทางการเงินหรือบัญชีเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลา และสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย

11. การรับเงินจากลูกคาหรือบุคคลอื่นใด
บริษัทฯ มีขอปฏิบัติในการรับหรือจายเงิน ดังนี้
11.1 การรับเงินจากลูกคา นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด การรับเงิน ฝายการเงินตองทราบทุกครั้ง วาเปนการรับเงินเพื่อ
วัตถุประสงคใด และมีเหตุอันควรใหรับเงินจํานวนดังกลาว
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11.2 ในการรับเงินตองออกเอกสารการรับเงินเปนหลักฐานใหผูจายเงินทุกครัง้ และมีเอกสารที่สามารถบันทึกบัญชีไดตาม
หลักการบัญชี
11.3 ในกรณีที่การรับเงินนั้นไมชอบดวยกฎหมายหรือไมถูกตองตามวัตถุประสงค ใหปฎิเสธ การรับเงินดังกลาวและแจง
ใหผูบริหารทราบเพื่อหาทางปองกันและแกไข ในกรณีที่เกี่ยวของกับประเด็นกฎหมายใหหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ
เพือ่ ดําเนินการที่เหมาะสม
11.4 ขอความรวมมือกับผูจายเงินใหชําระเงินเปนเช็คขีดครอมและระบุ “A/C PAYEE” หรือชําระโดยโอนเงินใหบริษัทผาน
ธนาคารในกรณีทีรับเปนเงินสดตองมีกระบวนการที่ใหเกิดความมั่นใจวาเงินสดทั้งหมดไดนําฝากเขาบัญชีธนาคารของบริษัท
11.5 หามนําเงินที่ผูจายเงินตองชําระใหกับบริษัทเขาบัญชีสวนตัวของพนักงานหรือบัญชีผูใด ที่บริษัทไมมีอํานาจ
สั่งจายตามอํานาจดําเนินการ และตองไมอนุญาตใหผูจายเงินกระทําเชนกัน
11.6 ไมเรียกหรือรับ ไมเสนอหรือให ผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นใด ใหกับผูจายเงินเพื่อที่ชะลอการรับ
เงินของบริษัท หรือทําใหบริษัทเกิดความเสียหายจากไมไดรับเงินหรือไดรับลาชาหรือไดรับไมเต็มจํานวน

12. การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือบุคคลอื่นใด
12.1 กอนการจายเงินทุกครั้งตองมีการวิเคราะหการจายเงินดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคใด และตองผานการบันทึกบัญชี
จากฝายบัญชีและเปนรายการทีถูกตองตามหลักการบัญชีและกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
12.2 หากพบรายการที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบและหาแนวทางปองกันและแกไขให
ถูกตองตามหลักการบัญชีและกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
12.3 ในการจายเงินทุกครั้ง การอนุมัติสั่งจายใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
12.4 ในการจายเงินทุกครั้งตองไดรับหลักฐานการจายเงินที่ถูกตองตามกฎหมาย (ประมวลรัษฎากร)
12.5 ใหปฏิบัติตอเจาหนี้หรือผูรับเงินในลักษณะที่เทาเทียมกัน โดยชําระเงินตามเงื่อนไขธุรกิจที่เหมาะสม ไมเลือกปฎิบัติ
กับเจาหนี้หรือผูรับเงินรายใดดวยอคติหรือลําเอียง
12.6 ไมเรียกหรือรับ ไมเสนอหรือให ผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นใด กับเจาหนี้หรือผูรับเงินในอันที่จะทํา
ใหบริษัทเกิดความเสียหายจากการชําระเงินหรือชําระลาชาหรือชําระไมเต็มจํานวน

13. การกู การใหกูยืม และการกอภาระผูกพัน
13.1 การกู ใหกูยืม และกอภาระผูกพัน จะตองผานขั้นตอนการอนุมัติตามอํานาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003)
ทุกครั้ง และสอดคลองกับกรอบรายการระหวางกัน หรือความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการ
บริษัท
13.2 การคิดผลประโยชนหรือดอกเบี้ยระหวางกันควรเปนไปอยางเหมาะสม และอยูในแนวนโยบายของฝายการเงิน
13.3 บริษั ท ฯ ไม มี น โยบายเรีย กหรือ รับ เสนอ หรือ ให ผ ลประโยชน ท างการเงิน หรือ ผลประโยชน อื่ น ใดกั บ ผู ใดหรือ
หนวยงานใด เพื่อใหไดมาซึ่งสัญญากูเงิน หรือใหกูเงิน หรือทําใหเกิด/หมดไป ซึ่งภาระผูกพันบริษัทฯ ที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือ
จริยธรรมที่ดี
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14. ความขัดแยงทางผลประโยชน
การกระทําใดๆ ของบริษัทฯ จะยึดถือประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญและหลีกเลี่ยงการเขาไปเกี่ยวของในกิจกรรมที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งในลักษณะการเขาไปเปนหุนสวน ดํารงตําแหนง มีสวนเกี่ยวของทางการเงิน หรือมี
ความสัมพันธกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้พนักงานของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ และจัดทํารายงานความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเปนประจําทุกป และ/หรือ ทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณในระหวางป
แนวทางปฏิบตั ิ
14.1 พนักงานของบริษัทฯ ตองตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
14.2 การกระทําและการตัดสินใจใดๆ ของพนักงานของบริษัทฯ จะตองปราศจากอิทธิพลของความตองการสวนตัว หรือ
ของบุคคลที่เกี่ยวของกับพนักงานนั้นๆ ไมวาโดยสายเลือด หรือของบุคคลอื่นที่รูจักสวนตัวเปนการเฉพาะ และใชราคาที่ยุติธรรม
เหมาะสม เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก เมื่อตองตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ให
รายงานผูบังคับบัญชา หรือผูมีสวนรวมในการอนุมัติ และใหถอนตัวจากการมีสวนรวมในรายการนั้นๆ
14.3 พนักงานของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานเดียวกัน โดยปฏิบัติงานใหเต็มเวลาใหแก
บริษัทฯ อยางสุดกําลังความสามารถ โดยไมเบียดบังเวลาในงานไปทําธุรกิจอื่นใดภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับผลประโยชนของบริษัทฯ
14.4 พนักงานของบริษัทฯ ตองไมเขาไปเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่มีอํานาจตัดสินใจ หรือผูบริหารที่เปนการแขงขัน หรือ
ประกอบกิจการที่เปนการแขงขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ
14.5 พนักงานของบริษัทฯ ตองหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่ง
จะสงผลใหบริษัทฯ ตองเสียผลประโยชน หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
14.6 การปฏิบัติหนาที่และการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะตองไมขัดกับผลประโยชน
หลักของบริษัทฯ
14.7 กรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองจัดทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest Disclosure
Report) เปนประจําทุกป และ/หรือ ทุกครั้งเมื่อสงสัยวาอาจมี หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นในระหวางป

15. รายการที่เกี่ยวของกัน
บริษั ท ฯ ยึด ถือ แนวทางในการดําเนิ น การเกี่ย วกับ รายการที่ เกี่ย วขอ งกั น ตามกฎหมายว าดวยหลัก ทรัพ ยแ ละตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
หากมีความจําเปนตองทํารายการที่เกี่ยวของกัน ใหคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก และทํารายการนั้นเสมือนการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก โดยตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
แนวทางปฏิบัติ
15.1 คณะกรรมการบริษั ท ตองปฏิ บั ติ หน าที่ ให เป นไปตามกฎหมายวาด วยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ข อบั งคั บ
ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํา
รายการที่เกี่ยวของกัน และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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15.2 ในการทํารายการที่เกี่ยวของกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกันอยางเครงครัด
15.3 ในกรณี ที่ จําเปน ตองทํารายการที่เกี่ยวของกับตนเอง ใหคํานึงถึงผลประโยชน ของบริษั ทฯ เปน หลัก และใหทํ า
รายการนั้นเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ และพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของกับรายการนั้นๆ ตองไมมีสวนใน
การพิจารณาอนุมัติ

16. การบันทึกและเก็บรักษาขอมูลในระบบคอมพิวเตอร
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร ระบบการสือ่ สาร ขอมูลซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญใน
การสรางระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาขอมูลระบบงานและระบบ
คอมพิวเตอร ไดมีการปองกันรักษาใหพรอมที่จะใชไดตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและตนทุนของ
มาตรการตางๆ ในการควบคุมดูแลใหเปนไปตามความเหมาะสมตอความเสีย่ งของขอมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร
• ขอมูล หมายรวมถึง ขอมูลทีเ่ ปนอิเล็กทรอนิกส และขอมูลที่เปนเอกสาร สิ่งพิมพ ขอมูลภาพ/เสียง ฯลฯ
• ระบบงานครอบคลุมถึงระบบขอมูล และการใชระบบคอมพิวเตอร
• คอมพิวเตอรครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร ระบบการสื่อสาร และอุปกรณการคํานวณทีเ่ กี่ยวของ
แนวทางปฏิบตั ิ
16.1 กําหนดความรับผิดชอบของผูใชงานและผูดูแลขอมูลทั้งระบบงาน และระบบคอมพิวเตอรทั้งหมด
16.2 ประเมินความเสี่ยงและสรางระบบควบคุมความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมที่มีการเปลีย่ นแปลง
16.3 สรางระบบปองกันและการสํารองขอมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร ที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อรักษาขอมูลใน
ระบบคอมพิวเตอรใหมีความพรอมใชงานไดตลอดเวลา
16.4 สรางระบบรักษาขอมูลเพื่อปองกันการเขาดูขอมูล การแกไข การทํางานขอมูลโดยมิชอบ ไมวาจะเปนการกระทําโดย
อุบัติเหตุ หรือดวยความตั้งใจ และสามารถตรวจสอบยอนกลับหาผูใชงานได

17. การบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทมีกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลตั้งแตการสรรหา การคัดเลือกพนักงาน การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการใหผลตอบแทน และการกําหนดบทลงโทษ โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ
สื่อสารทําความเขาใจกับพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใน
ความรับผิดชอบและ ควบคุมดูแลปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
17.1 บริษัทจัดใหมีกระบวนการปฐมนิเทศใหแกพนักงานใหม เพื่ อใหพนักงานมี ความเขาใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ความคาดหวังของบริษัท และรูถึงบทลงโทษ หากพนักงานไมปฏิบัติตามมาตรการนี้
17.2 บริษัทจัดใหมีกระบวนการฝกอบรมอยางตอเนื่อง แกคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
อยางแทจริง เกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ความคาดหวัง ของบริษัท และรูถึงบทลงโทษ หากพนักงานไมปฏิบัติ
ตามมาตรการนี้
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17.3 บริษัทมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจงเรื่องทุจริต
คอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลลบตอพนักงาน แมวาการกระทํานั้นจะทําใหบริษัทสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จัดใหมีชองทางการแจงเบาะแสและการคุมครองผูรายงานที่ปลอดภัย เมื่อพนักงานตองการแจงขอมูล
หรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อพนักงานตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
สมัครงาน

17.4 หามไมใหขอ หรือเรียกรับผลประโยชนหรือผลตอบแทนไมวาในรูปแบบใดๆ จากผูสมัครงาน หรือผูที่เกี่ยวของกับการ

17.5 พนักงานทุกคนจะไดรับการทดสอบขอสอบจิตวิทยา จากผูใหบริการที่บริษัทกําหนด ยกเวนบางตําแหนงที่ไดรับการ
ยกเวน หรือตรวจสอบจากบุคคลอางอิง เพื่อใหแนใจวาบุคคลที่บริษัทจะพิจารณารับเปนพนักงานนั้นมีความประพฤติและทัศนคติตรง
กับคานิยม หรือแนวปฏิบัติที่ยึดถือปฏิบัติของบริษัท
17.6 การประเมินผลงาน ตองมีความเหมาะสม โปรงใส และเปนธรรม ตามขั้นตอนที่บริษัทกําหนด

18. การสื่อสารนโยบายภายในองคกร และบุคคลภายนอก
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่น ที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
บริษัทหรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัท รวมทั้งสาธารณชนในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้
18.1 บริษัทสื่อสารขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยผานทางชองทางการ
สื่อสารของบริษัท เชน เว็บไซตของบริษัท อีเมล รายงานการเปดเผย ขอมูลประจําป (แบบ 56-1 และ 56-2) แผนพับ หนังสือเวียน
Intranet LINE@ ฯลฯ ดังตอไปนี้
• การสื่อสารใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน เชน ผานระบบอินทราเน็ต ประกาศบริษัท จอดิจิทัล
Signage LINE@ คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ฯลฯ
• การสื่อสารใหบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) เชน
นําสงคูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น คูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อนําไป
ประชาสัมพันธในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ
• การสื่อสารใหลูกคา / คูคา เชน ทําจดหมายนําสงนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหลูกคา คูคา รับทราบ
และเพิ่มนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่ ใหเปนสวนหนึ่งของสัญญาระหวางบริษัทกับลูกคา/คูคา หรือแจง
ชองทางการเขาถึงนโยบายฯ ดังกลาวใหลูกคา / คูคา ทราบ
• การสื่อสารใหบุคคลทั่วไป หรือผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เชน ผานเว็บไซตของบริษัท การเปดเผยขอมูลประจําป (แบบ
56-1 และ 56-2)
18.2 บริษั ทจะจัด ให มีก ารปฐมนิเทศ ฝก อบรม เกี่ ยวกับ นโยบายต อต านการทุ จริต คอรรัป ชั่น ให กับ กรรมการบริษั ท
พนักงานทุกคน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) ไดรับทราบและ
นําไปปฏิบัติอยางแทจริง
18.3 ระบุขอความที่แสดงการยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อใหผูบริหารและพนักงานใหมลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด
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19. มาตรการการรองเรียนและการแจงเบาะแส
บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางในการรองเรียน และการแจงเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับเรื่องรองเรียน การตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และการสรุปผล รวมทั้งการใหความคุมครองผูแจงและบุคคลที่เกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับผลกระทบหรือมี
ความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือการปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
เกี่ยวกับการทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทําผิดกฎหมาย รวมทั้งการกระทําใดๆ ที่อาจสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น
19.1 ขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส
• การกระทําใดๆ ที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกํากับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ
รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ
• การกระทําใดๆ ที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
เพื่อตนเองและหรือผูอื่น เชน การทุจริตคอรรัปชั่น การยักยอกทรัพย การฉอโกง เปนตน
• การกระทําใดๆ ที่ทําใหพนักงานไดรับความไมเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่
บกพร องของบริ ษั ท ฯ จนทํ าให สงสั ยได ว าอาจเป นช องทางในการทุ จริ ตคอร รั ปชั่ น หรื อทํ าให บ ริ ษั ทฯ เสี ย
ผลประโยชน
19.2 บุคคลที่สามารถแจงเรื่องรองเรียนและเบาะแส
พนักงาน ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย บุคคลทั่วไป ที่พบเห็น ทราบเบาะแส หรือมีสวนไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน จากการกระทําใดๆ ที่เขาขายขอบเขตการ
รองเรียนและการแจงเบาะแส ตามขอ 19.1 ขางตน
19.3 การขอคําแนะนํา
พนั ก งานหรือ บุ ค คลทั่ วไปมี ขอ สงสั ย หรือต อ งการคํ าแนะนํ าเกี่ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต อต านการทุ จ ริต
คอรรัปชั่น สามารถปรึกษากับ “ประธานเจาหนาที่การเงิน” ดังนี้
 โทรศัพท 02-318-9744 ตอ 4004
 สงจดหมายทางไปรษณีย บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส “สายงานการเงิน”
559 ซ.ศูนยวิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 สงจดหมายอิเล็คทรอนิคส ที่ wisit.w@harn.co.th
19.4 ชองทางและวิธกี ารแจงเบาะแส
ผูแจงเรื่องรองเรียนสามารถแจงเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารใหชัดเจนวาเปน ”เอกสารลับ” ถึงประธาน
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางชองทางตอไปนี้
• จดหมาย เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 559 ซ.ศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
• อีเมล
chairac@harn.co.th
• ทางเว็ปไซต www.harn.co.th
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19.5 มาตรการปกปองผูแจงเบาะแส
เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะดําเนินการดังนี้
• ผูเแจงเรื่องรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองที่เหมาะสมและเปนธรรม
จาก บริษัทฯ เชน จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลลบตอพนักงาน ไมมีการเปลี่ยนตําแหนงงาน ลักษณะงาน
สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง หรือ การกระทําอื่นใดที่ไมเปนธรรม
• บริษัทฯ จะเก็บเรื่องขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ เวนแตที่จําเปนตอง
เปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย
• บุคคลที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบเรื่องหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปนความลับ และ
ไมเปดเผยตอบุคคลอื่น เวนแตเมื่อจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝาฝนนําขอมูล
ออกไปเปดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตามกฎหมาย แลวแตกรณี
19.6 ขั้นตอนการดําเนินการสอบสวน
19.6.1 ประธานเจาหนาที่การเงิน ลงทะเบี ยนรับเรื่องรองเรียน / แจงเบาะแส ที่ไดรับ แจงจากประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ รวมถึงการรับแจงเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่นจากการตรวจสอบตามระบบภายในของบริษัทฯ เวน
แต สายงานการเงิน เปนผูที่ถูกรองเรียน ใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูแจงเรื่องโดยตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร
19.6.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ พิจารณามอบหมายประธานเจาหนาที่บริหาร ในการสั่ง
การหรือมอบหมายผูที่เหมาะสมในการสอบสวนและสอบหาขอเท็จจริงในกรณีที่มีมูลเพียงพอ ตามชั้นความลับหรือตามอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
• รองเรียนเรื่องไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานหรือกระทําผิดกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ
มอบหมายฝายทรัพยากรบุคคล
• แจงเบาะแสหรือพบเหตุการณ จากการตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินการของพนักงานทุกระดับที่อาจ
กระทําการทุจริตคอรรัปชั่น มอบหมายผูอํานวยการสายงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือผูบริหารระดับเหนือ
ขึ้นไป หรือบุคคลภายนอกอื่น เชน ผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลอื่นที่เหมาะสม
• กรณี เป นการรองเรียนหรือแจ งเบาะแสการกระทําผิ ดของผูบริหาร กรรมการบริษั ท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ จะตองมอบหมายใหผูบริหารระดับเหนือขึ้นไป หรือบุคคลภายนอกอื่น
เชน ผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลอื่นที่เหมาะสม
19.6.3 ผูที่ไดรับมอบหมายจะตองตั้งคณะสอบสวนรวมกันอยางนอย 3 คน โดยตองมีตัวแทนจากฝายทรัพยากร
บุคคล ผูอํานวยการสายงานที่รับผิดชอบโดยตรง อีก 2 คน หรือเพิ่มขึ้นจากฝายบัญชีหรือการเงิน ตามความเหมาะสมของเรื่องที่จะ
พิจารณา โดยทุกคนจะตองไมมีสวนไดสวนเสียในเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแสนั้นๆ
19.6.4 คณะสอบสวนดํ าเนินการหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมู ลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งสอบสวนผูอื่นที่
เกี่ ยวของ หรืออาจขอให หน วยงานอื่นที่ เกี่ ยวของรวมให ขอเท็จจริงเกี่ ยวกั บแนวปฏิ บั ติที่ ถูกตอง เพื่ อประโยชนในการสรุปผล โดย
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน ยกเวนที่มีความซับซอน ตองหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติม ใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 60 วัน
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19.6.5 หากเรื่องรองเรียนจากผูไมระบุชื่อ และไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดเพียงพอ หรือพบวาผูถูกรองเรียนไมมี
ความผิด หรือเปนเรื่องที่เกิดจากความเขาใจผิด ใหคณะสอบสวนสงรายงานสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง ไปที่ประธานเจาหนาที่
บริหาร หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ แลวแตกรณี เพื่อขอแนวทางการดําเนินการตอที่เหมาะสมตอไป หากประธานเจาหนาที่
บริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ เห็นวาไมสามารถดําเนินการตามขอรองเรียนได ใหดําเนินการตามขอ 19.5.8
19.6.6 ในกระบวนการสอบสวนนั้น คณะสอบสวนจะตองดําเนินการดวยความยุติธรรมและไมเปดเผยขอมูลแกผูที่
ไมเกี่ยวของ และตองบันทึกการสอบสวน และเก็บหลักฐานทั้งที่เปนเอกสารหรือขอมูลอิเล็คทรอนิกส อยางนอย 3 ป หรือจนกวาจะ
สิ้นสุดอายุความทางกฎหมาย เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีหลักฐานเพียงพอหากตองนําไปใชในชั้นศาล
19.6.7 คณะสอบสวน จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง พรอมบทลงโทษ กรณีเปนความผิดตอกฎ
ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ หรือบทบัญญัติแหงกฎหมาย เปนดังนี้
• กรณี พ นั ก งานหรือ ผู บ ริ ห าร เป น ผู ก ระทํ า ความผิ ด ให ป ระธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารเป น ผู พิ จ ารณาสั่ ง
ดําเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจตามกฏหมาย
• กรณีประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการบริษัท เปนผูกระทําความผิด ใหประธานกรรมการตรวจสอบ
เปนผูพิจารณาสั่งดําเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจ
ตามกฏหมาย
• กรณี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป นผูกระทําความผิด ให คณะกรรมการบริษั ท เปนผูพิ จารณาสั่ ง
ดําเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจตามกฏหมาย
19.6.8 ประธานเจาหนาที่การเงิน ปดเรื่องรองเรียนและแจงผลตอบกลับตอผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส สรุปแนวทาง
การแกไขหรือปองกัน (ถามี) เพื่อนําไปปรับปรุงนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหมีความรัดกุมและ
ทันสมัย รวมถึงจัดทํารายงานสรุปผลเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส
19.7 การรองเรียนหรือแจงเบาะแสโดยไมสุจริต
หากพบวาการรองเรียนหรือแจงเบาะแส เปนการกระทําโดยไมสุจริต หรือการรายงานขอมูลมานั้นเปนเท็จ อัน
เนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนขอเท็จจริง หรือเปนการกลาวรายตอผูอื่น กรณีเปนพนักงานของบริษัทฯ จะถือวามีความผิดทาง
จรรยาบรรณของบริษัทฯ สวนการกําหนดบทลงโทษ ใหยึดตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และหรือบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวของ และกรณีเปนบุคคลภายนอก หากการกระทําดังกลาวทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมาย
19.8 บทลงโทษ
บริษัทมีความมุงมั่นในการสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทมีจิตสํานึก
การปฎิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม และทําการ
สื่อสารเผยแพรนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรปชั่นฉบับนี้ตอคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกระดับ บริษัทยอย
บริษัทรวม ตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) และตอสาธารณชน รวมทั้งสงเสริมพัฒนาใหเกิดความรู ความเขาใจเพื่อยึดถือปฎิบัติอยาง
จริงจัง

เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)
ชื่อเอกสาร
เลขที่เอกสาร

คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
S-ACC-009
หนวยงาน : ฝายบัญชี

วันที่เริ่มใช

14 พฤษภาคม 2564

แกไขครั้งที่

2

หนา 23/25

ดังนั้น การละเวนไมปฎิบัติตามถือเปนการกระทําที่ผิดวินัยตามระเบียบของบริษัท ซึ่งตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย
การไมรับรูกับมาตรการนี้ไมสามารถใชเปนขออางในการไมปฎิบัติตามได และในกรณีที่การทุจริตคอรรัปชั่นสงผลใหมีความผิดตาม
กฎหมาย บริษัทมีสิทธิที่จะดําเนินการตามกฎหมายตอผูกระทําผิดนั้น การลงโทษพิจารณาตามขอเท็จจริงหลังการสอบสวนสิ้นสุด
โดยใหอยูในวิจารณญานของผูพิจารณาลงโทษ หรือรองทุกขกลาวโทษตอเจาพนักงานที่มีอํานาจ โดยแบงเปนการลงโทษทางวินัย
และทางกฎหมาย ดังตอไปนี้
พนักงานและผูบริหาร
1.การดําเนินการทางวินัย ไดแก ตักเตือนดวยวาจา,
ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร, เลิกจาง หรือ ไลออก

กรรมการบริษัท
การดําเนินการทางกฎหมายทั้งคดีทางแพงและอาญา และ
พิจารณารองทุกขกลาวโทษตอคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (กลต.)

2.การดําเนินการทางกฎหมายทั้งคดีทางแพงและอาญา

20. กลไกการคุมครองผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส
เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะดําเนินการดังนี้
20.1 ผูเแจงเรื่องรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองที่เหมาะสมและเปนธรรมจาก
บริษัทฯ เชน จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลลบตอพนักงาน ไมมีการเปลี่ยนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน
ขมขู รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง หรือ การกระทําอื่นใดที่ไมเปนธรรม
20.2 บริษั ทฯ จะเก็บ เรื่องขอมูลเกี่ยวกับ เรื่องรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ เวนแตที่ จําเปนต อง
เปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย
20.3 บุคคลที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบเรื่องหรือขอมูลที่เกีย่ วของกับเรื่องรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปนความลับ และไม
เปดเผยตอบุคคลอื่น เวนแตเมื่อจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝาฝนนําขอมูลออกไปเปดเผย
บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตามกฎหมาย แลวแตกรณี

21. กระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน
เพื่อการนําแนวปฎิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นไปใชใหมีประสิทธิผล บริษัทฯ ไดมีการจัดทําและรวบรวมทะเบียนความ
เสี่ ยงการทุ จริตคอรรัป ชั่น โดยให ทุ กสายงานในบริษั ท ได สํารวจความเสี่ยงการทุ จริต คอรรัป ชั่น จากการทํ างานที่ ตอ งติด ต อ
ประสานงาน กับหนวยงานภายนอก เชน การตอใบอนุญาตตางๆ การจัดซื้อ-จัดจาง เปนตน และระบุลงในแบบฟอรมทะเบียนความ
เสี่ยงเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งมาตรการการควบคุมและการจัดการเพื่อปองกันการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น
21.1 ผูตรวจสอบภายในตรวจสอบทะเบียนความเสี่ยง และมาตรการการปองกันการเกิดทุจริตคอรรัปชั่นของทุกฝาย และ
จัดทําแผนการตรวจสอบภายในเพื่อใชในการตรวจสอบขั้นตอน การทํางานของทุกแผนกใหเปนไปตามมาตรการการควบคุมที่ได
กําหนดไว หากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไมสอดคลองกับนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นจะตองแจงหนวยงานผูปฏิบัติ เพื่อใหมี
การปรับปรุงมาตรการควบคุม
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21.2 บริษัทจัดใหมีขั้นตอนเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชี และการเก็บรักษาขอมูล
ไดรับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการ ตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และเพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาการบันทึกรายการทางการเงิน มีหลักฐานอยางเพียงพอเพื่อใชในการตรวจสอบ
21.3 ประธานเจาหนาที่การเงิน เปนผูสรุปผลดําเนินการในแบบประเมินตนเองและควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับมาตรการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
21.4 บริษัทฯ จางผูตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายใน พรอมใหขอเสนอแนะและแนวทางแกไข เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพสามารถปองกันและ
ตรวจพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
21.5 ผูตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอยางเรงดวนตอประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

22. กระบวนดูแลและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานทุจริตคอรัปชั่น
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่บริษัทประกาศใชฉบับลาสุด กําหนดใหฝายบริหารระบบ
คุณภาพเปนผูตรวจสอบและติดตามการนํามาตรการนโยบายตอตานการทุจริตคอรัปชั่นของฝายตางๆ ไปปฏิบัติ ผานการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน และรายงานผลตอประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ประธานเจาหนาที่การเงิน และที่ประชุมทบทวนฝาย
บริหารทุกเดือน

23. การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษั ท จะจัด ให มีก ารสอบทานและทบทวน “คูมื อมาตรการต อต านการทุ จริตคอรรัป ชั่น ” นี้ เป นประจําทุก ป เพื่ อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย
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