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สารจากคณะกรรมการบริษัท 

 ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) นอกจากจะใหความสําคัญกับการดําเนินงาน

เพ่ือสงมอบสินคาและบริการ ท่ีมีคุณภาพ นําไปสูผลประกอบการท่ีดีแลว  บริษัทฯ ยังยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจ ดวยความ

รับผิดชอบอยางมีเหตุผล  เปนธรรม สุจริต โปรงใส มีอิสระ รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เพ่ือสรางความ

เชื่อมั่นแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมและสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืน  ดวยตระหนักดีวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนอุปสรรคสําคัญ

ตอการบรรลุเปาหมายดังกลาว รวมท้ังยังเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาการแขงขันอยางเปนธรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ  

 คณะกรรมการบริษัทจึงใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ ภายในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี สรางความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบได และเปนธรรมกับผูเกี่ยวของทุกฝาย ตลอดจนใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยมุงเนนท่ีจะสรางใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมหน่ึงในองคกร 

เพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงม่ันในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ  บริษัทฯ ไดยื่นแสดง

เจตนารมณเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต” (CAC) เมื่อวันท่ี 13 มี.ค.2560  และไดรับการ

รับรองเขาเปนสมาชิกฯ ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561  บริษัทฯ ไดจัดทํา “นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” พรอมท้ังกําหนด

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ มาตรการในการดําเนินการ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ 

และพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน  ตลอดจนส่ือสารแก คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ  รวมถึงบริษัทยอย 

บริษัทรวม บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) ใหศึกษา ทําความเขาใจ และยึดถือปฏิบัติอยาง

เครงครัด  และถือวาเปนสวนหน่ึงของ “ขอบังคับการทํางาน” ของบริษัท และใชส่ือสารแกบุคคลภายนอกอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  นอกจากน้ี

ยังจัดใหมีระบบการตรวจติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ และรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

 ท้ังน้ีโดยใหมีผลถือปฏิบัติตั้งแตวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป 

 

       

 

 (ดร.ถกล  นันธิราภากร) (นายวิรัฐ  สุขชัย) 

 ประธานกรรมการบริษทั ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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คํานิยาม 

การทุจริตคอรรัปชั่น หมายถงึ  การกระทําผิดตอบริษทั ใน 3 ลักษณะ ดงัตอไปน้ี  

- การยักยอกทรัพย (Asset Misappropriation) คือ การลักทรัพย ฉอโกง เบียดบัง หรือใช

ประโยชนจากทรัพยากรของบริษัท การปดบังอําพรางหลักฐาน ตลอดจนการใชขอมูล

หรืออํานาจท่ีไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีการงานของบริษัท ไปกระทําการใด ๆ โดยมิชอบ

ทุกรูปแบบ  เพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนสวนตน  และหรือผูเกี่ยวของ   

- การตกแตงบัญช ี(Falsifying Financial Statements) คือ การละเวนในการใหขอมูล หรือ

เจตนาใหขอมูลเท็จในการรายงานสถานะการเงินของบริษัท 

- การคอรรัปชั่น (Corruption) คือ การกระทําใดๆ ไมวาจะเปนการนําเสนอ การใหคํามั่น

สัญญา การขอ การเรียกรอง การใหหรือการรับเงินสด หรือส่ิงของแทนเงินสด หรือ

ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด รวมถึงการใหสินบนทุกรูปแบบ กับเจาหนาท่ีของรัฐ 

หรือบุคคลอ่ืนใด ท้ังในภาครัฐและเอกชน ไมวาทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหบุคคล

ดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอ่ืน

ใดท่ีไมเปนธรรมทางธุรกิจ ตอบริษัท ตนเอง หรือผูท่ีเกี่ยวของ ยกเวนกรณีท่ีกฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หรือจารีตทางการคาใหกระทําได   

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทยอย (ถามี) 

บริษัทยอย บริษัทรวม หมายถึง บริษัทตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ัง 

ประกาศหรือคําส่ังอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

บริษัทคูคา หมายถึง บริษัท หางหุนสวน ผูคา ผูขาย หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท ท้ังในและ

ตางประเทศ 

คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชดุยอยทุกชุด 

ผูบริหาร หมายถึง ผูปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตผูจัดการแผนก ขึ้นไป 

พนักงาน หมายถึง ผูบริหาร พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจางพิเศษ 

ผูเกี่ยวของ หมายถึง คูสมรส บุตร บิดามารดา พ่ีนอง/ญาติสนิท มิตรสหาย และบริวาร ของกรรมการ

บริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูถือหุน นักลงทุน พนักงาน ลูกคา คูคาและเจาหน้ีการคา ผูรวมทุน และพันธมิตร

ทางธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอม 

หนวยงานของรัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน และมีฐานะเปนกรม 

ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ท่ีตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ

พระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราชกฏษฎีกา

กําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐ 
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หนวยงานเอกชน หมายถึง หนวยงาน องคกร ท่ีไมไดสังกัดหรือเปนหุนสวนกับรัฐ 

เจาหนาท่ีหรือพนักงานของรัฐ หมายถึง ผูดํารงตําแหนงการเมือง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือ

เงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ 

ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาพนักงาน

ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี  และใหหมายความรวมถึงกรรมการ 

อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานของรัฐ และบุคคลหรือ

คณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางการปกครองของรัฐในการ

ดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการอ่ืนของรัฐ 

กฎหมาย หมายถึง กฎหมาย พระราชกําหนด พระราชบัญญัติ หรือขอกําหนดอ่ืนใด ท่ีประกาศใชใน

ประเทศไทย  รวมถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต  กรณีบริษัทฯ เขาไปดําเนินธุรกิจในประเทศอ่ืน ใหหมายรวมถึงกฎหมายใน

ประเทศน้ันๆ ดวย  

ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หมายถึง   เทศกาลหรือวันสําคัญของแตละทองถิ่นซึ่งอาจมีการใหของขวัญ 

ธรรมเนียมปฏิบัติทางการคา  หมายถึง โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดง

ความเสียใจ หรือการใหความชวยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคม 

การชวยเหลือทางการเมือง  หมายถึง การชวยเหลือดานการเงินหรือชวยเหลือในรูปแบบอ่ืนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทาง

การเมือง เชน การใหกูเงิน การบริจาคเงิน การชวยเหลือในรูปแบบอ่ืน เชน การใหส่ิงของหรือ

บริการ การโฆษณาสงเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเขาชมงานท่ีจัดเพ่ือระดมทุน

หรือบริจาคใหพรรคการเมือง การใหพนักงานลาหยุด หรือเปนตัวแทนบริษัทเพ่ือรวมกับการ

รณรงคทางการเมือง 

การใหการบริจาคเพ่ือการกุศล หมายถึง เงิน หรือส่ิงของ ท่ีใหกับมูลนิธิ องคกรสาธารณะ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือ

องคกรท่ีทําประโยชนเพ่ือสังคม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสาธารณะประโยชนโดยไมหวังส่ิง

ตอบแทน หรือผลประโยชนจากองคกรท่ีบริษัทฯ เขาไปใหการสนับสนุน 

การรับการบริจาค หมายถึง เงิน หรือส่ิงของ ท่ีบริษัทไดรับจากบริษัทหรือองคกรอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สาธารณะประโยชนของบริษัทโดยไมหวังส่ิงตอบแทน หรือผลประโยชนอ่ืนจากบริษัทหรือ

องคกรอ่ืนท่ีบริษัทไดรับการบริจาค 

ของขวัญและเงินชวยเหลือ หมายถึง  เงินสด หรือส่ิงท่ีมีมูลคา หรือมีคุณคาทางจิตใจท่ีมอบใหหรือไดรับในโอกาสสําคัญ

ตาง ๆ ตามประเพณีนิยม หรือวัฒนธรรม นอกจากน้ียังรวมถึงการมอบ หรือไดรับส่ิงของท่ีให

ตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม หรือภายใตจารีตประเพณีแหงทองถิ่น เชน ของขวัญปใหม 

ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสรับตําแหนงใหม เงินชวยเหลืองานศพ งานสวดอภิธรรม 

หรืองานอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน เปนตน 
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การใหและรับการสนับสนุน หมายถึง เงินอุดหนุน เงินชวยเหลือ หรือเงินสมทบท่ีจายใหหรือไดรับ ส่ิงของท่ีไดใหหรือ

ไดรับ หรือผลตอบแทนอ่ืนๆท่ีไดใหหรือไดรับ ซึ่งอาจคํานวณไดเปนตัวเงินจากลูกคา คูคา 

หุนสวนทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ การสงเสริมตราสินคา 

หรือชื่อเสียงของกลุมบริษัท เปนประโยชนชวยสรางความสัมพันธทางธุรกิจ 

การเล้ียงรับรอง การบริการตอนรับ หมายถึง คาใชจายในการเล้ียงอาหารและเคร่ืองดื่ม การแสดง การดูกีฬา การรวมกิจกรรม

กีฬา เชน การตีกอลฟ เพ่ือรับรองบุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอก เชน ลูกคา คูคา ท่ี

ปรึกษา ตัวแทน เปนตน เพ่ือสรางสัมพันธอันดีตอกัน หรือตามประเพณีนิยม หรือวัฒนธรรม 

การใหหรือไดรับสิทธิพิเศษในการไดรับบริการ การบันเทิง นันทนาการ ตลอดจนการใหหรือ

ไดรับคาใชจายในการเดินทาง หรือคาบริการตอนรับ ทองเท่ียว คาท่ีพัก คาอาหารหรือส่ิงอ่ืน

ใดในลักษณะทํานองเดียวกัน ท้ังน้ี ไมรวมถึงการจัดสัมมนา การจัดกิจกรรมสงเสริมความรู 

การประชาสัมพันธและสงเสริมการขายกองทุน การจัดกิจกรรมสัมพันธ ท่ีใหแกกลุมลูกคา

หรือกลุมคูคา และไมรวมถึงการใหผลตอบแทนตางๆ  ตามท่ีไดกําหนดไวในกิจกรรมสงเสริม

การขาย 

การใหหรือรับสินบน หมายถึง การเสนอให หรือรับส่ิงของ ของขวัญ รางวัล หรือการตอบแทนในลักษณะอ่ืนใด 

เพ่ือจูงใจผูน้ันใหตัดสินใจ หรือกระทําการหรือละเวนกระทําการอยางใด หรือเพ่ือใหตนไดรับ

ประโยชน หรือชวยใหการน้ันสําเร็จตามประสงคของตนโดยไมสุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิด

จรรยาบรรณของบริษัท 

คาอํานวยความสะดวก หมายถึง คาใชจายจาํนวนเล็กนอยท่ีจายใหแกเจาหนาท่ีของรัฐอยางไมเปนทางการ และเปน

การใหเพ่ือใหมั่นใจวาเจาหนาท่ีของรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเปนการกระตุนให

ดําเนินการอยางรวดเร็วขึ้นโดยกระบวนการน้ันไมตองอาศัยดุลพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ และ

เปนการกระทําอันชอบดวยหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐผูน้ัน รวมท้ังเปนสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะได

ตามกฎหมายอยูแลว เชน การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการไดรับการบริการ

สาธารณะ เปนตน 

การขัดแยงทางผลประโยชน หมายถงึ  สถานการณหรือการกระทําท่ีไมวาจะเปนคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน 

ลูกจาง มีประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง

หนาท่ีท่ีบุคคลน้ันรับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การท่ี

บุคคลน้ันตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดผลประโยชนของตนเอง

หรือพวกพองมากกวาประโยชนของสวนรวม ซึ่งการกระทําน้ันอาจเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไม

รูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนา ซึ่งมีรูปแบบท่ีหลากหลาย จนกระท่ังกลายเปนส่ิงท่ีปฏิบัติกัน

ท่ัวไปโดยไมเห็นวาเปนความผิดสงผลใหบุคคลน้ันขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เน่ืองจากยึด

ผลประโยชนสวนตนเปนหลัก 
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นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทน

ทางธุรกิจ (ถามี) หามเขาไปมีสวนรวม หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ  เพ่ือประโยชนทางตรงและทางออม ตอตนเอง 

และผูเกี่ยวของ ไมวาตนจะอยูในฐานะผูรับ ผูให หรือผูเสนอใหสินบน ท้ังท่ีเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน แกหนวยงานของรัฐ หรือ

หนวยงานเอกชน คูคา ท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจหรือติดตอดวย   

ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฎิบัติ มาตรการ และบทบาทหนาท่ี ผูรับผิดชอบ ตลอดจนจัดใหมีการสอบทาน และ

ทบทวนการปฏิบัติตาม “คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” น้ีอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ

ธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ  และกฏหมายท่ีเกี่ยวของ 

แนวทางปฏิบัติ 

1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึง

ตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) ตองปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น หลักการกํากับดูแลกิจการ และ

จรรยาบรรณธุรกิจ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเร่ืองทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  

2. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน จะไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น หรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับการกระทําท่ีเขา

ขายการทุจริตคอรรัปชั่น โดยตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีตองรับผิดชอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือผานชองทางการ

รายงานท่ีกําหนดไว และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ  

3. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรม และความคุมครองตอพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจงเร่ืองทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเกี่ยวของกับ

กิจกรรมของบริษัทฯ โดยจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบ  

4. ผูท่ีกระทําการทุจริตคอรรัปชั่น เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม

ระเบียบท่ีบริษัทฯ ไดกําหนดไว และอาจจะตองโทษทางกฎหมาย หากการกระทําน้ันผิดกฎหมาย 

5. บริษัทฯ จะส่ือสารนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมท้ังแจงวิธีการในการแจงเบาะแส ขอรองเรียน

หรือขอเสนอแนะท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ ผานทางส่ือตางๆ เชน ปายประกาศ การกระจายเสียง การปฐมนิเทศพนักงานและ

กรรมการ ระบบอินทราเน็ต เว็บไซตของบริษัท รายงานการเปดเผยขอมูลประจําป (แบบ 56-1 และ 56-2) เปนตน เพ่ือสรางความรู

ความเขาใจในการนํานโยบายฯ น้ีไปปฏิบัติ และสรางเปนวัฒนธรรมองคกร  

6. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะหลีกเล่ียงการใหหรือการรับของขวัญ และ/หรือ ของกํานัล ของขวัญ ทรัพยสิน 

ประโยชนอ่ืนๆ ตลอดจนการรับรองหรือรับเล้ียง ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัย ระหวางผูท่ีเกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอ่ืน เพ่ือมิ

ใหเกิดชองทางทุจริต หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเกี่ยวของอ่ืนๆ ตลอดจนเพ่ือใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และการกํากับดูแลใหมีระบบ ท่ีสนับสนุน

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหมั่นใจวา ฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

2.1 พิจารณาและใหความเห็นตอการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และสอบทาน

ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี  ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง ท่ี

เชื่อมโยงกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหมั่นใจวา การดําเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม 

เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานท่ีรับรองท่ัวไป  

2.2 รับเร่ืองรองเรียน แจงเบาะแส การกระทําอันทุจริตคอรรัปชั่น ท้ังจากภายในและภายนอก ท่ีกรรมการบริษัท 

ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบขอเท็จจริงตามท่ีไดรับแจง และนําเสนอให

คณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาโทษหรือแกไขปญหาตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น   

3. คณะกรรมการบริหาร มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

3.1 กําหนดใหมีระบบและการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือส่ือสารไปยังพนักงาน

และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย  

3.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 

ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย 

3.3 ชวยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาขอเท็จจริงตามท่ีไดรับแจง หรืองานท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเร่ืองทุจริตคอรรัปชั่น โดยสามารถมอบหมายงานใหกับทีม

ผูบริหารท่ีเห็นวาสามารถชวยสืบหาขอเท็จจริงได 

4.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการประเมินความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปชั่นใน

กิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ และกํากับดูแลเพ่ือกําหนดมาตรการปองกันและลดความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตาม

ประเมนิผล 

5.  ผูบริหารทุกฝายของบริษัทฯ มีหนาท่ีรับผิดชอบทําใหมั่นใจวาผูใตบังคับบัญชาของตนไดตระหนักถึงและมีความเขาใจ

คูมือฯ ฉบับน้ี โดยไดรับการอบรมอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ 

6.  พนักงานทุกคน ตองปฏิบัติหนาท่ีใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น กรณีมีขอสงสัยหรือพบเห็นการ

ฝาฝน จะตองรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือผานชองทางท่ีบริษัทกําหนดไว 
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในกิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจทําใหเกิดความเส่ียงตอการทุจริตคอรรัปชั่นโดย

กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองยึดถือปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ในเร่ืองดังตอไปน้ี  

1. การชวยเหลือทางการเมือง 

บริษัทฯ มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง  โดยจะไมใหการสนับสนุน ไมเขาไปมีสวนรวม หรือการกระทําอันเปนการฝกใฝ

พรรคการเมือง ท้ังทางตรงและทางออม ซึ่งรวมถึงการนําเงินทุน หรือใชทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใชในกิจกรรมท่ีจะทําใหบริษัทฯ 

สูญเสียความเปนกลางทางการเมือง และ/หรือ ไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมดังกลาว อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯ ใหความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใชสิทธิทางการเมืองของพนักงานทุกคน ในฐานะพลเมืองท่ีดีตามกฎหมาย และ

ภายใตระบอบประชาธิปไตย  

แนวทางปฏิบตั ิ

1.1 หามไมใหหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพ้ืนท่ีของบริษัทฯ รวมถึงไมใชทรัพยากร

และทรัพยสินของบริษัทฯ ในการน้ันๆ 

1.2 บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหบุคลากรของบริษัทฯ ไปใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 

1.3 พนักงานของบริษัทฯ สามารถใชสิทธิทางการเมืองท่ีพึงมี ผานการกระทําในนามของแตละบุคคล โดยตองกระทํา

นอกเวลางาน และไมใชตําแหนงในบริษัทฯ หรือชื่อตราบริษัทฯ ชักจูงผูอ่ืนใหจายเงินอุดหนุน หรือใหการสนับสนุนแกนักการเมือง

หรือพรรคการเมืองใด   

1.4 หามผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ส่ังการ หรือโนมนาว ดวยวิธีการใดๆ ท่ีทําใหพนักงานหรือผูใตบังคับบัญชาเขารวม

ในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท และหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการเมืองในท่ีทํางานหรือในเวลางาน อันอาจทํา

ใหเกิดความขัดแยงทางความคิด 

2. การใหหรือรับบริจาคเพื่อการกุศล และการใหหรือรับการสนับสนุน 

 การใหหรือรับบริจาคเพ่ือการกุศล และการใหหรือรับเงินสนับสนุน ตองดําเนินการในนามบริษัทฯ ดวยความโปรงใส ตาม

ระเบียบของบริษัทฯ และถูกตองตามกฎหมาย เพ่ือมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนจะถูกนําไปใชเพ่ือประโยชนของสาธารณะ 

หรือตรงตามวัตถุประสงคของการบริจาค ไมไดถูกนําไปเพ่ือใชในการอันไมสุจริตใดๆ  โดยสามารถแบงแนวปฏิบัติเปน 2 หัวขอ ดังน้ี 

 2.1 แนวทางปฏิบัติในการใหการบริจาคเพ่ือการกุศล และการใหเงินสนับสนุน  

 2.1.1 การใหเงินบริจาคเพ่ือการกุศลแกองคกรใดๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนตอสังคม ตองเปนองคกรท่ีเชื่อถือได 

และจะตองดําเนินการในนามบริษัทฯ ดวยความโปรงใส โดยทําเร่ืองขออนุมัติตามขั้นตอนในระเบียบของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว และ

ถูกตองตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือใหมั่นใจวาเงินบริจาคไดถูกใชเพ่ือประโยชนของสาธารณะ และ/หรือ 

ตรงตามวัตถุประสงคของการบริจาคอยางแทจริง เชน ใบเสร็จรับเงิน จดหมายขอบคุณ ใบอนุโมทนาบัตร ภาพถายกจิกรรม เปนตน 
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2.1.2 การใหการสนับสนุนแกองคกรหรือกิจกรรมใดๆ ตองมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมธุรกิจ และ/หรือ ภาพลักษณท่ีดี

ของบริษัทฯ ดําเนินการดวยความโปรงใส ผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว และถูกตองตามกฎหมาย 

2.1.3 กําหนดใหมีอํานาจดําเนินการในเร่ืองการบริจาค และการใหการสนับสนุนท่ีกําหนดจํานวนและลําดับชั้นในการ

พิจารณาอนุมัติไวอยางชัดเจน และมีการเก็บหลักฐานการอนุมัติ และบันทึกบัญชีโดยฝายบัญชี รวมถึงการตรวจสอบโดยฝายบริหาร 

และผูสอบบัญชีอิสระภายนอก เพ่ือใหมั่นใจไดวาการบริจาคและใหการสนับสนุนเปนไปโดยสุจริตและโปรงใส 

 2.2 แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาคเพ่ือการกุศล และรับการสนับสนุน 

 2.2.1 การรับบริจาคหรือรับการสนับสนุน ตองดําเนินการในนามบริษัทฯ ดวยความโปรงใส โดยทําเร่ืองขออนุมัติใน

การรับบริจาคหรือรับการสนับสนุนโดยระบุวัตถุประสงคท่ีชัดเจนตามข้ันตอนในระเบียบของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว และถูกตองตาม

กฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือใหมั่นใจวาเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไดถูกใชเพ่ือประโยชนของสาธารณะ และ/

หรือ ตรงตามวัตถุประสงคอยางแทจริง 

 2.2.2 กําหนดใหมีผูมีอํานาจดําเนินการในเร่ืองการบริจาค และการสนับสนุนท่ีกําหนดจํานวนและลําดับชั้นในการ

พิจารณาอนุมัติไวอยางชัดเจน และมีการเก็บหลักฐานการอนุมัติ และบันทึกบัญชีโดยฝายบัญชี รวมถึงการตรวจสอบโดยฝายบริหาร 

และผูสอบบัญชีอิสระภายนอก เพ่ือใหมั่นใจไดวาการรับบริจาคและเงินสนับสนุนเปนไปโดยสุจริตและโปรงใส 

3. การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสนิ หรือผลประโยชนอ่ืนใด 

การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด สามารถกระทําไดในวิสัยท่ีสมควร โดยใหอยูในมูลคาท่ี

เหมาะสม และไมเรียกรองให หรือรับ หรือสัญญาวาจะให หรือจะรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนไมวากรณีใดๆ ท่ี

อาจกอใหเกิดอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูรับ ท้ังน้ีใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติวาดวยการให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือ

ผลประโยชนอ่ืนใด  

แนวทางปฏิบัติ - การให 

3.1 การใหของขวัญ กับคูคา หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ มีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาความสัมพันธท่ีดี และเปนไปตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางการคา ไมบอยคร้ังจนเกินไป โดยไมหวังท่ีจะไดรับการ

บริการ ส่ิงตอบแทน สิทธิพิเศษ ท่ีไมถูกตองตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 

3.2  การใหเงินชวยเหลือตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู เชน ทําบุญ เปดกิจการใหม งานศพ ฯลฯ 

3.2 ไมใหของขวัญ ของท่ีระลึก ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด แกคูสมรส บุตร หรือผูเกี่ยวของของเจาหนาท่ีรัฐ ลูกคา คูคา 

และบุคคลท่ีติดตอดวย เน่ืองจากโดยพฤติการณถือเปนการรับแทน  

3.4   พนักงานของบริษัทฯ ไมควรมอบของขวัญแกผูบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชาจะยินยอม หรือรูเห็นเปนใจใหญาติ

ของตน รับของขวัญจากพนักงานท่ีเปนผูอยูใตบังคับบัญชามิไดไมวากรณีใดๆ   

แนวทางปฏิบัติ - การรับ 

 3.5   พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ ครอบครัว ไมเรียกรองของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรับเหมา 

ผูคา ผูขาย ผูรวมทุน หรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
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3.6 ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาพิจารณาวาไมสมควรรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ใหสงคืนแกผูใหโดย

ทันที ถาไมสามารถสงคืนได ใหดําเนินการตาม 3.9    

3.7 ของขวัญท่ีมอบใหแกบริษัทฯ และมีคุณคาแกการระลึกถึงเหตุการณท่ีสําคัญๆ ของบริษัทฯ เชน เมื่อมีการลงนาม

สัญญารวมทุนตางๆ ของบริษัทฯ เมื่อมีการรับรางวัลตางๆ หรือของท่ีระลึกจากการรวมในกิจกรรมชวยเหลือสังคม เปนตน อนุญาต

ใหพนักงานของบริษัทฯ รับแทนบริษัทฯ แตตองมีราคาหรือมูลคาไมเกินสามพันบาท  

3.8 กรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ไมวาจะเปนการรับท้ังจากในประเทศหรือจากตางประเทศ ท่ีมีมูลคาเกิน

กวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตจําเปนตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวาง

บุคคล ผูรับจะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

3.9 การรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ตามขอ 3.7-3.8 หลังจากรายงานผูบังคับบัญชาแลว ใหสงมอบ

ของขวัญตอใหฝายทรัพยากรบุคคล เพ่ือบันทึกรับตามขั้นตอนในระเบียบของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว เพ่ือพิจารณาจัดสรรใหเกิด

ประโยชนตอบริษัทฯ โดยสวนรวม   

3.10 พนักงานของบริษัทฯ ไมให หรือรับ หรือสัญญาวาจะให หรือจะรับประโยชน หรือส่ิงมีคาใดๆ เพ่ือจูงใจใหปฏิบัติ หรือละ

เวนการปฏิบัติ รวมท้ังการกระทําใดๆ ท่ีเขาขายดังกลาว รวมท้ังตองไมใหสินบน หรือผลประโยชนตอบแทนใดท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน

แกพนักงานดวยกันเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชน อ่ืนใดแก

บุคคลภายนอก เจาหนาท่ีของรัฐ ท้ังในประเทศ และตางประเทศ ตองใหแนใจวาการใหน้ันไมขัดตอกฎหมาย และจารีตประเพณีทองถิ่น 

3.11 หนวยงานท่ีติดตอกับคูคา ลูกคา ผูรวมทุน หรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ตองแจงใหผูเกี่ยวของ

ดังกลาวทราบถึงแนวปฏิบัติน้ีดวย 

4. การเลี้ยงรับรองหรือการบริการตอนรับ 

เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางลูกคา, Supplier หรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ  กับพนักงานท่ีเกี่ยวของกับงานขาย  

การเล้ียงรับรองและการบริการตอนรับเปนนโยบายทางการขายอยางหน่ึงท่ีบริษัทจัดสรรใหสามารถดําเนินการได  โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปนการทําความรูจัก, สรางความประทับใจและความเปนกันเองระหวางลูกคา, Supplier หรือบุคคลภายนอกท่ี

เกี่ยวของ  ควรหลีกเล่ียงการเล้ียงรับรองคนจํานวนมากๆ ในคราวเดียว  หรือการเล้ียงรับรองติดตอกัน และเล้ียงบอยๆ  การเล้ียง

รับรอง  ตองเปนคารับรองหรือการบริการอันจําเปนตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจท่ัวไป และบุคคลซึ่งไดรับการรับรองหรือรับ

บริการน้ันตองมิใชพนักงานของบริษัท เวนแตพนักงานดังกลาวจะมีหนาท่ีเขารวมในการรับรองน้ันดวย   

แนวทางปฏิบัต ิ

4.1 สถานท่ีในการเล้ียงรับรอง ควรเลือกสถานท่ีใหเหมาะสม 

4.2 การขออนุมัติเล้ียงรับรอง กอนท่ีพนักงานจะสามารถไปเล้ียงรับรองไดตองขออนุมัติลวงหนาโดยทําเร่ืองขออนุมัติ

ตามขั้นตอนในระเบียบของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว และสงใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติลวงหนา ตามอํานาจอนุมัติการบริหารงาน  

บริษัทฯ จะงดจายคาเล้ียงรับรองท่ีไมมีการขออนุมัติลวงหนา ยกเวนแตมีความจําเปนเรงดวนท่ีไมสามารถวางแผนลวงหนาได ตอง

ไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการ (ตามสายงาน) และมีวงเงินไมเกิน 3,000 บาท 
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4.3  การเบิกเงินคาเล้ียงรับรอง  พนักงานจะตองกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมในใบขออนุมัติเบิกเงินเล้ียงรับรองเพ่ือขออนุมัติ

เงินเล้ียงรับรองจริงใหครบถวนและสงใหผูบังคับบัญชาตามข้ันตอนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามลําดับ  ท้ังน้ีตองแนบใบเสร็จรับเงินท่ี

ปรากฎชื่อราน-สถานท่ีท่ีเล้ียงรับรองอยางชัดเจนและระบุชื่อ-ท่ีอยูของบริษัทท่ีถูกตอง พรอมใบขออนุมัติเบิกเงินเล้ียงรับรองกับใบขอ

เบิกคาใชจาย ทุกคร้ังท่ีมีการเบิกเงินคาเล้ียงรับรอง  โดยเอกสาร 1 ใบตอการเล้ียงรับรอง 1 คร้ัง 

4.4  หามเล้ียงรับรอง ในกรณีดังตอไปน้ี 

 4.4.1 เปนการฝาฝนกฎหมายท่ีเกี่ยวของ กฎระเบียบ และ/หรือนโยบายของบริษัท 

 4.4.2 มีเจตนาเพ่ือสรางอิทธิพลในการตัดสินใจทางธุรกิจ 

 4.4.3 เขาขายเปนการติดสินบน 

 4.4.4 สนับสนุนกจิกรรมทางการเมือง 

 4.4.5 หรูหรา หรือส้ินเปลืองเกินความจําเปน 

 4.4.6 กอใหเกิดความเส่ือมเสียตอชื่อเสียงของบริษัท 

 4.4.7 การเล้ียงรับรองท่ีขัดตอกฎหมาย จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามอยางชัดเจน 

5. คาสินบนและคาอํานวยความสะดวก 

คาสินบน หมายถึง เงิน ส่ิงของ ของขวัญ รางวัล หรือการตอบแทนในลักษณะอ่ืนใด เพ่ือจูงใจผูน้ันใหตัดสินใจ หรือ

กระทําการหรือละเวนกระทําการอยางใด หรือเพ่ือใหตนไดรับประโยชน หรือชวยใหการน้ันสําเร็จตามประสงคของตนโดยไมสุจริต 

ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท 

คาอํานวยความสะดวก หมายถึง คาใชจายจํานวนเล็กนอยท่ีจายแกเจาหนาท่ีของรัฐอยางไมเปนทางการ และเปนการให

เพียงเพ่ือใหมั่นใจวาเจาหนาท่ีของรัฐจะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเปนการกระตุนใหดําเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการน้ัน

ไมตองอาศัยดุลพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ และเปนการกระทําอันชอบดวยหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐผูน้ัน รวมท้ังเปนสิทธิท่ีบริษัทฯ พึงจะได

ตามกฎหมายอยูแลว เชน การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการไดรับการบริการสาธารณะ เปนตน 

 แนวทางปฏิบัติ 

5.1 หามใหหรือรับสินบนและคาอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯทุกชนิดไมวาจะเปนการดําเนินงานของ

บริษัทฯ โดยตรง หรือโดยผานบุคคลท่ีสาม รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ 

(ถามี) นอกจากน้ีการติดตองานกับภาครัฐ ตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตย และถูกตองตามกฎหมาย 

5.2 แตหากกรณีท่ีพนักงานจําเปนตองจายคาสินบนหรือคาอํานวยความสะดวก เน่ืองจากตกอยูในสภาวการณท่ีเปนภัย

คุกคามตอรางกายหรือเชื่อวาชีวติของตนเองกาํลังตกอยูในอันตราย โดยเมื่อทําการจายเงินดังกลาวแลวจะตองจัดทําเอกสารเปนลาย

ลักษณอักษร และสงใหผูบังคับบัญชาสอบทานและพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายท่ีจําเปน ท้ังน้ี วัตถุประสงคและลักษณะของ

การจายเงินดังกลาวจะตองไดรับการบันทึกขอมูลไวอยางถูกตอง 
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6. การวาจางพนักงานรัฐ/เจาหนาท่ีรัฐ 

ปญหาประตูหมุน (Revolving Door) คือ การท่ีบุคคลจากภาครัฐเขาไปทํางานในภาคเอกชน หรือบุคคลในภาคเอกชนเขา

มาทํางานดานนโยบายในภาครัฐ ทําใหเกิดความเส่ียงจากทุจริตคอรรัปชั่น ในแงความขัดแยงทางผลประโยชนของตัวบุคคลท่ีมี

บทบาทหนาท่ีในท้ังสององคกร โดยทําใหเจาหนาท่ีขององคกรรัฐทําหนาท่ีกํากับดูแลอยางไมเปนกลาง หรือบุคลากรในภาคเอกชน

พยายามผลักดันใหนโยบายรัฐเอ้ือประโยชนแกองคกรของตน จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติไว 2 กรณี ไดแก  

6.1 แนวทางปฏิบัตกิารวาจางพนักงานรัฐ/เจาหนาที่รัฐ 

 6.1.1 ไมจางหรือแตงตั้งเจาหนาท่ีของรัฐท่ียงัอยูในตาํแหนง ยกเวนรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีขอกําหนดจากหนวยงานจัดตั้งให

สามารถมีตัวแทนจากหนวยงานรัฐเขามาปฏิบัติงานในบริษัทได 

 6.1.2 กําหนดระยะเวลาเวนวรรคเปนเวลา 2 ป สําหรับการแตงตั้งอดีตเจาหนาท่ีรัฐท่ีพนจากตําแหนง หรือบุคคลท่ี

เคยทํางานใหกับหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของกับบริษัทโดยตรง 

 6.1.3 ตรวจสอบประวัตขิองบุคคลท่ีบริษัทจะสรรหาเพ่ือแตงตั้งเขามาดํารงตําแหนงกรรมการ ท่ีปรึกษา และผูบริหาร

ของบริษัท เพ่ือตรวจสอบส่ิงท่ีอาจเปนประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชนกอนแตงตั้ง 

 6.1.4 หามกระทําการมิชอบท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่น หรือใชอํานาจในทางมิชอบ หรือ

ประเด็นอ่ืนท่ีมีผลประโยชนท่ีมีผลประโยชนขัดแยง หรือเร่ืองอ่ืนท่ีอาจนํามาซึ่งความเส่ือมเสียของบริษัท เชน การเปดเผยความลับ

ของหนวยงานของรัฐท่ีตนเคยสังกัด การ Lobby เพ่ือใหรับประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

 6.1.5 เปดเผยขอมูลรายนามและประวัติของบุคคลท่ีเคยเปนอดีตเจาหนาท่ีรัฐท่ีไดรับการแตงตั้งมาเปนท่ีปรึกษา / 

กรรมการ / ผูบริหารของบริษัทพรอมระบุเหตุผลการแตงตั้งของบุคคลเหลาน้ันในเอกสารเผยแพรของบริษทั 

6.2  แนวทางปฏิบัตกิรณีที่มีบุคลากรในบริษัทเขาไปทํางานดานนโยบายของภาครัฐ 

 6.2.1 เปดเผยขอมูลของกรรมการ / ท่ีปรึกษา / ผูบริหาร / พนักงาน ของบริษัทท่ีเขาทําหนาท่ีดานนโยบายของ

ภาครัฐ พรอมท้ังเหตุผลท่ีเขาไปดํารงตําแหนงหรือทําหนาท่ีดานงานนโยบาย และเผยแพรในเอกสารของบริษัทเพ่ือใหเกิดความ

โปรงใส 

 6.2.2 หามกระทําการมิชอบท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่น หรือใชอํานาจในทางมิชอบ หรือ

ประเด็นอ่ืนท่ีมีผลประโยชนท่ีมีผลประโยชนขัดแยง หรือเร่ืองอ่ืนท่ีอาจนํามาซึ่งความเส่ือมเสียของบริษัท เชน การเปดเผยความลับ

ของหนวยงานของรัฐท่ีตนเคยสังกัด การLobby เพ่ือใหรับประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

 6.2.3 หากการเขาปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ / ท่ีปรึกษา / ผูบริหาร / พนักงาน ของบริษัทในหนวยงานรัฐอาจ

กอใหเกิดประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชนอยางชัดเจน เชน ผูบริหารของบริษัทดํารงตําแหนงในคณะรัฐบาล กําหนดใหบุคคล

ดังกลาวพิจารณาลาออกจากตําแหนงในบริษัทเพ่ือใหเกิดความโปรงใส 
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7. สิ่งของหรือคาตอบแทนจากการสงเสริมการขาย, สวนลดทางการคา, คานายหนาบุคคลภายนอก 

หมายถึง  การรับหรือใหส่ิงของหรือเงิน เพ่ือประโยชนในการสนับสนุนการขาย หรือเกิดจากมูลคาสะสมของยอดซื้อขายท่ี

บรรลุเปาหมายการขายท่ีกําหนดเกณฑไวลวงหนา ตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจท่ัวไป โดยไมมีวัตถุประสงคท่ีไมเหมาะสมและจะตองไมใช

การติดสินบนเพ่ือใหไดมาซึ่งขอตกลงในการทําธุรกิจรวมกัน รวมท้ังไมเปนการรับเพ่ือผลประโยชนของบุคคลใด  เวนแตกรณีท่ีเปนการ

ใหและรับระหวางบริษัทตอบริษัท โดยไมขัดตอนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

แนวทางปฏิบัติ 

7.1 ตองมีการจัดทําหลักเกณฑ หรือสัญญา หรือขอตกลงทางการคา เปนลายลักษณอักษรและไดรับการอนุมัติจากผูมี

อํานาจตามอํานาจดําเนินการ 

7.2 การจายหรือรับเงินคาสงเสริมการขาย หรือสวนลดทางการคา ตองจัดทําขอมูลหรือเอกสารแสดงท่ีมาของมูลคาเงิน มี

หลักฐานการจายหรือการรับเงินท่ีผานการสอบทานอนุมัติจากผูมีอํานาจ และระบุชื่อผูรับเงิน ใหสามารถตรวจสอบได 

7.3 การรับส่ิงของ ใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเร่ืองการรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด 

7.4 การจายคานายหนาบุคคลภายนอก ตองปฏิบัติตามประกาศบริษัท เร่ือง การจายคานายหนาบุคคลภายนอกอยาง

เครงครัด 

8. การจัดซื้อจัดจาง 

การจัดซื้อสินคาและบริการ เปนกระบวนการสําคัญท่ีเอ้ือใหธุรกิจของบริษัทฯ ดํารงอยูได จึงกําหนดใหกระบวนการจัดซื้อจัด

จางเปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยดําเนินการอยางเปนธรรม สมเหตุสมผล โปรงใส สามารถตรวจสอบได ไมมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และมีการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคดวยการแขงขันท่ีเปนธรรม เพ่ือใหเกิดการดําเนินการท่ีใหประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ 

แนวทางปฏิบัติ 

8.1 จัดซื้อสินคาและบริการ โดยคํานึงถึงความตองการ ความคุมคาของราคาและคุณภาพของสินคาและบริการ โดย

กระบวนการจัดซื้อจะตองปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติ และขั้นตอนการจัดซื้ออยางเครงครัด และโปรงใสใหสอดคลองกับอํานาจ

ดําเนินการ รวมถึงใหขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวนแกคูคาดวยวิธีการเปดเผยและใหโอกาสคูคาอยางเทาเทียม ไมมีอคติ ไมเลือกปฏิบัติ

ตอคูคา และสงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรมระหวางคูคา 

8.2 ความสัมพันธกับคูคาควรจะเปนไปดวยความเสมอภาค ไมเรียกรองประโยชน หรือทรัพยสินอ่ืนใด วางตัวเปนกลาง 

ไมใกลชิดกับคูคา จนทําใหคูคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจท่ีอาจทําใหขาดความโปรงใส ยุติธรรมและเทาเทียมกัน และควรรับฟง

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีคูคารองเรียนหรือแนะนํา เพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

8.3 พนักงานของบริษัทฯ ไมเขาไปเกี่ยวของในกระบวนการจัดหาคูคาที่มีความสัมพันธกับตนเอง เชน พอ แม พ่ี นอง 

คูสมรส บุตร คูสมรสของบุตร เปนตน และตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณวาดวยการขัดแยงทางผลประโยชน 

8.4 ไมดําเนินการจัดหาสินคาหรือบริการท่ีมีการเจาะจงขอกําหนด หรือคุณสมบัติของสินคาหรือบริการโดยเฉพาะ หรือ

พยายามเลือกสรรคุณลักษณะใหโนมเอียงไปทางสินคา หรือบริการน้ันๆ อยางจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ 

และมีความจําเปนเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เทาน้ัน 
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8.5  รักษาขอมูลความลับตางๆ ท่ีไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวดราคาแตละรายไวเปนความลับ ไมเปดเผย

ใหรายอ่ืนทราบ รวมถึงไมเปดเผยขอมูล หรือเอกสารท่ีเกี่ยวกับการจัดหาใหกับคูคา/คูแขง เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ และ

ใหเปนไปตามจรรยาบรรณวาดวยการรักษาความลับและการใชขอมูลภายใน 

8.6 ผูบริหารตามอํานาจการจัดหา ตองควบคุม ดแูล ตรวจสอบใหพนักงานดําเนินการจัดหาตามระเบียบวิธีปฏิบัติ และ

จรรยาบรรณธุรกิจ รวมท้ังตองใชดุลพินิจในการใหคําปรึกษา และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานดวย 

8.7 การดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับสินคา หรือบริการ ตองกระทําดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือใหมั่นใจวา

สินคาหรือบริการท่ีไดรับถูกตอง ตรงตามขอกําหนดตางๆ ในสัญญา หรือขอตกลงเกี่ยวกับการจัดหา อาทิ ปริมาณ คุณภาพ และ

ระยะเวลาการสงมอบ เปนตน 

9. การคาและการลงทุน 

9.1 บริษัทฯ มีนโยบายการคาและการลงทุนท่ีอยูบนพ้ืนฐานของวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และบริบทขององคกร โดยยึด

มั่นบนกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี และดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

9.2 การลงทุนเพ่ิม / ลดหรือลงทุนในธุรกิจใหมๆ จะตองผานขั้นตอนการอนุมัติตามอํานาจอนุมัติการบริหารงาน ทุกคร้ัง การ

จะดําเนินการคาและการลงทุน จะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียดวยความเปนธรรม  

9.3  บริษัทฯ ไมมีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอ หรือ ใหผลประโยชนทางการเงิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดกับผูใดหรือหนวยงาน

ใด เพ่ือใหไดมาซึ่งสัญญาทางธุรกิจ สิทธิประโยชน การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติใดๆ ท่ีไมชอบดวยกฎหมายหรือจริยธรรมท่ีดี    

10. การจัดทํารายงานทางการเงิน 

10.1 การบันทึกบัญชีตางๆ ตองมีรายละเอียดท่ีเหมาะสม ถูกตอง มีหลักฐานเพียงพอท่ีสามารถตรวจสอบ รายละเอียด

การรับ-จายเงิน การซื้อขาย การจัดการสินทรัพย และวัตถุประสงคการทํารายการท่ีชัดเจน และไมมีรายการใดท่ีไมไดรับการบันทึก 

หรือไมสามารถอธิบายได และไมมีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชีหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของเพ่ือปดปงรายการธุรกรรมท่ีแทจริง 

10.2 ใหมีกระบวนการสอบยันขอมูลการบันทึกรายการบัญชีหรือขอมูลในระบบสารสนเทศมากกวาหน่ึงหนวยงาน ใหเกิด

การตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน และปองกันไมใหเกิดการปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม 

10.3 การอนุมัติรายการรับ-จาย ผูจัดทําและผูอนุมัติตองมิใชบุคคลคนเดียวกัน 

10.4 มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารบันทึกบัญชีตางๆ ใหพรอมตอการตรวจสอบ 

10.5 มีการตรวจสอบงบการเงินและผลการดําเนินงาน โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตฯ เปนประจําทุกไตรมาสและทุกป เพ่ือให

มั่นใจวาขอมูลและรายงานทางการเงนิหรือบัญชีเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลา และสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย 

11. การรับเงินจากลูกคาหรือบุคคลอ่ืนใด 

บริษัทฯ มีขอปฏิบัติในการรับหรือจายเงิน ดังนี้ 

11.1 การรับเงินจากลูกคา นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนใด การรับเงิน ฝายการเงินตองทราบทุกคร้ัง วาเปนการรับเงินเพ่ือ

วัตถุประสงคใด และมีเหตุอันควรใหรับเงินจํานวนดังกลาว 

 



 เอกสารสนับสนุน (Supporting Document)  

ชื่อเอกสาร คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

เลขที่เอกสาร S-ACC-009  หนวยงาน   : ฝายบัญช ี

วันที่เร่ิมใช 14 พฤษภาคม 2564  แกไขคร้ังที ่ 2 หนา 16/25 

 

11.2 ในการรับเงินตองออกเอกสารการรับเงนิเปนหลักฐานใหผูจายเงินทุกคร้ัง และมีเอกสารท่ีสามารถบันทึกบัญชีไดตาม

หลักการบัญชี 

11.3 ในกรณีท่ีการรับเงินน้ันไมชอบดวยกฎหมายหรือไมถูกตองตามวัตถุประสงค ใหปฎิเสธ การรับเงินดังกลาวและแจง

ใหผูบริหารทราบเพ่ือหาทางปองกันและแกไข ในกรณีท่ีเกี่ยวของกับประเด็นกฎหมายใหหารือกับท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ 

เพ่ือดําเนินการท่ีเหมาะสม 

11.4 ขอความรวมมือกับผูจายเงินใหชําระเงินเปนเช็คขีดครอมและระบุ “A/C PAYEE” หรือชําระโดยโอนเงินใหบริษัทผาน

ธนาคารในกรณีทีรับเปนเงินสดตองมีกระบวนการท่ีใหเกิดความมั่นใจวาเงินสดท้ังหมดไดนําฝากเขาบัญชีธนาคารของบริษัท 

11.5 หามนําเงินท่ีผูจายเงินตองชําระใหกับบริษัทเขาบัญชีสวนตัวของพนักงานหรือบัญชีผูใด ท่ีบริษัทไมมีอํานาจ 

ส่ังจายตามอํานาจดําเนินการ และตองไมอนุญาตใหผูจายเงินกระทําเชนกัน 

11.6 ไมเรียกหรือรับ ไมเสนอหรือให ผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด ใหกับผูจายเงินเพ่ือท่ีชะลอการรับ

เงินของบริษัท หรือทําใหบริษัทเกิดความเสียหายจากไมไดรับเงินหรือไดรับลาชาหรือไดรับไมเต็มจํานวน 

12. การจายเงินใหแกเจาหน้ีหรือบุคคลอ่ืนใด 

12.1 กอนการจายเงินทุกคร้ังตองมีการวิเคราะหการจายเงินดังกลาวเพ่ือวัตถุประสงคใด และตองผานการบันทึกบัญชี

จากฝายบัญชีและเปนรายการทีถูกตองตามหลักการบัญชีและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

12.2 หากพบรายการท่ีไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบและหาแนวทางปองกันและแกไขให

ถูกตองตามหลักการบัญชีและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

12.3 ในการจายเงินทุกคร้ัง การอนุมัติส่ังจายใหเปนไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

12.4 ในการจายเงินทุกคร้ังตองไดรับหลักฐานการจายเงินท่ีถูกตองตามกฎหมาย (ประมวลรัษฎากร) 

12.5 ใหปฏิบัติตอเจาหน้ีหรือผูรับเงินในลักษณะท่ีเทาเทียมกัน โดยชําระเงินตามเงื่อนไขธุรกิจท่ีเหมาะสม ไมเลือกปฎิบัติ

กับเจาหน้ีหรือผูรับเงินรายใดดวยอคติหรือลําเอียง 

12.6 ไมเรียกหรือรับ ไมเสนอหรือให ผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด กับเจาหน้ีหรือผูรับเงินในอันท่ีจะทํา

ใหบริษัทเกิดความเสียหายจากการชําระเงินหรือชําระลาชาหรือชําระไมเต็มจํานวน 

13. การกู การใหกูยืม และการกอภาระผูกพัน 

13.1 การกู ใหกูยืม และกอภาระผูกพัน จะตองผานขั้นตอนการอนุมัติตามอํานาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003) 

ทุกคร้ัง และสอดคลองกับกรอบรายการระหวางกัน หรือความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการ

บริษัท   

13.2 การคิดผลประโยชนหรือดอกเบ้ียระหวางกันควรเปนไปอยางเหมาะสม และอยูในแนวนโยบายของฝายการเงิน   

13.3 บริษัทฯ ไมมีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอ หรือ ใหผลประโยชนทางการเงิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดกับผูใดหรือ

หนวยงานใด เพ่ือใหไดมาซึ่งสัญญากูเงิน หรือใหกูเงิน หรือทําใหเกิด/หมดไป ซึ่งภาระผูกพันบริษัทฯ ท่ีไมชอบดวยกฎหมายหรือ

จริยธรรมท่ีดี 
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14. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 การกระทําใดๆ ของบริษัทฯ จะยึดถือประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญและหลีกเล่ียงการเขาไปเกี่ยวของในกิจกรรมท่ีอาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ท้ังในลักษณะการเขาไปเปนหุนสวน ดํารงตําแหนง มีสวนเกี่ยวของทางการเงิน หรือมี

ความสัมพันธกับบุคคลภายนอก ท้ังน้ีพนักงานของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ และจัดทํารายงานความขัดแยงทาง

ผลประโยชนเปนประจําทุกป และ/หรือ ทุกคร้ังเมื่อเกิดเหตุการณในระหวางป  

แนวทางปฏิบตั ิ

14.1 พนักงานของบริษัทฯ ตองตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

14.2 การกระทําและการตัดสินใจใดๆ ของพนักงานของบริษัทฯ จะตองปราศจากอิทธิพลของความตองการสวนตัว หรือ

ของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับพนักงานน้ันๆ ไมวาโดยสายเลือด หรือของบุคคลอ่ืนท่ีรูจักสวนตัวเปนการเฉพาะ และใชราคาท่ียุติธรรม 

เหมาะสม เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก เมื่อตองตัดสินใจหรืออนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ให

รายงานผูบังคับบัญชา หรือผูมีสวนรวมในการอนุมัติ และใหถอนตัวจากการมีสวนรวมในรายการน้ันๆ 

14.3 พนักงานของบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานเดียวกัน โดยปฏิบัติงานใหเต็มเวลาใหแก

บริษัทฯ อยางสุดกําลังความสามารถ โดยไมเบียดบังเวลาในงานไปทําธุรกิจอ่ืนใดภายนอกท่ีไมเกี่ยวของกับผลประโยชนของบริษัทฯ 

14.4 พนักงานของบริษัทฯ ตองไมเขาไปเปนหุนสวน หรือผูถือหุนท่ีมีอํานาจตัดสินใจ หรือผูบริหารท่ีเปนการแขงขัน หรือ

ประกอบกิจการท่ีเปนการแขงขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ 

14.5 พนักงานของบริษัทฯ ตองหลีกเล่ียงการมีสวนเกี่ยวของทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธกับบุคคลภายนอกอ่ืนๆ ซึ่ง

จะสงผลใหบริษัทฯ ตองเสียผลประโยชน หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

14.6 การปฏิบัติหนาท่ีและการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะตองไมขัดกับผลประโยชน

หลักของบริษัทฯ 

14.7 กรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองจัดทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest Disclosure 

Report) เปนประจําทุกป และ/หรือ ทุกคร้ังเมื่อสงสัยวาอาจมี หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นในระหวางป  

15. รายการท่ีเก่ียวของกัน 

 บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวของกันตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ี 

หากมีความจําเปนตองทํารายการท่ีเกี่ยวของกัน ใหคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก และทํารายการน้ันเสมือนการทํา

รายการกับบุคคลภายนอก โดยตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัต ิ

แนวทางปฏิบัติ 

15.1 คณะกรรมการบริษัท ตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ 

ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํา

รายการท่ีเกี่ยวของกัน และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
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15.2  ในการทํารายการท่ีเกี่ยวของกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของกันอยางเครงครัด 

15.3 ในกรณีท่ีจําเปนตองทํารายการท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ใหคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก และใหทํา

รายการน้ันเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ และพนักงานทุกคนท่ีเกี่ยวของกับรายการน้ันๆ ตองไมมีสวนใน

การพิจารณาอนุมัติ 

16. การบันทึกและเก็บรักษาขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 

บริษัทฯ มุงมั่นท่ีจะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร ระบบการส่ือสาร ขอมูลซึ่งเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญใน

การสรางระบบการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจะดําเนินการในเร่ืองตางๆ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาขอมูลระบบงานและระบบ

คอมพิวเตอร ไดมีการปองกันรักษาใหพรอมท่ีจะใชไดตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและตนทุนของ

มาตรการตางๆ ในการควบคุมดูแลใหเปนไปตามความเหมาะสมตอความเส่ียงของขอมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร 

• ขอมูล หมายรวมถงึ ขอมูลท่ีเปนอิเล็กทรอนิกส และขอมูลท่ีเปนเอกสาร ส่ิงพิมพ ขอมูลภาพ/เสียง ฯลฯ 

• ระบบงานครอบคลุมถึงระบบขอมูล และการใชระบบคอมพิวเตอร 

• คอมพิวเตอรครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร ระบบการส่ือสาร และอุปกรณการคาํนวณท่ีเกี่ยวของ 

แนวทางปฏิบตัิ  

16.1 กําหนดความรับผิดชอบของผูใชงานและผูดูแลขอมูลท้ังระบบงาน และระบบคอมพิวเตอรท้ังหมด 

16.2 ประเมินความเส่ียงและสรางระบบควบคุมความเส่ียงใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

16.3 สรางระบบปองกันและการสํารองขอมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร ท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพ่ือรักษาขอมูลใน

ระบบคอมพิวเตอรใหมีความพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

16.4 สรางระบบรักษาขอมูลเพ่ือปองกันการเขาดูขอมูล การแกไข การทํางานขอมูลโดยมิชอบ ไมวาจะเปนการกระทําโดย

อุบัติเหตุ หรือดวยความตั้งใจ และสามารถตรวจสอบยอนกลับหาผูใชงานได 

17. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 บริษัทมีกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลตั้งแตการสรรหา การคัดเลือกพนักงาน การเล่ือนตําแหนง การฝกอบรม 

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการใหผลตอบแทน และการกําหนดบทลงโทษ โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ

ส่ือสารทําความเขาใจกับพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใชในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบและ ควบคุมดูแลปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

แนวทางปฏิบัติ  

17.1 บริษัทจัดใหมีกระบวนการปฐมนิเทศใหแกพนักงานใหม เพ่ือใหพนักงานมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ความคาดหวังของบริษัท และรูถึงบทลงโทษ หากพนักงานไมปฏิบัติตามมาตรการน้ี 

17.2 บริษัทจัดใหมีกระบวนการฝกอบรมอยางตอเน่ือง แกคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ

อยางแทจริง เกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ความคาดหวัง ของบริษัท และรูถึงบทลงโทษ หากพนักงานไมปฏิบัติ

ตามมาตรการน้ี  
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17.3 บริษัทมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธ หรือแจงเร่ืองทุจริต

คอรรัปชั่นท่ีเกี่ยวของกับบริษัท โดยจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลลบตอพนักงาน แมวาการกระทําน้ันจะทําใหบริษัทสูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จัดใหมีชองทางการแจงเบาะแสและการคุมครองผูรายงานท่ีปลอดภัย เมื่อพนักงานตองการแจงขอมูล 

หรือเบาะแส รวมท้ังเมื่อพนักงานตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

17.4 หามไมใหขอ หรือเรียกรับผลประโยชนหรือผลตอบแทนไมวาในรูปแบบใดๆ จากผูสมัครงาน หรือผูท่ีเกี่ยวของกับการ

สมัครงาน 

17.5 พนักงานทุกคนจะไดรับการทดสอบขอสอบจิตวิทยา จากผูใหบริการท่ีบริษัทกําหนด ยกเวนบางตําแหนงท่ีไดรับการ

ยกเวน หรือตรวจสอบจากบุคคลอางอิง เพ่ือใหแนใจวาบุคคลท่ีบริษัทจะพิจารณารับเปนพนักงานน้ันมคีวามประพฤติและทัศนคติตรง

กับคานิยม หรือแนวปฏิบัติท่ียึดถือปฏิบัติของบริษัท 

17.6  การประเมินผลงาน ตองมีความเหมาะสม โปรงใส และเปนธรรม ตามข้ันตอนท่ีบริษัทกําหนด 

18. การสื่อสารนโยบายภายในองคกร และบุคคลภายนอก 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืน ท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับ

บริษัทหรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัท รวมท้ังสาธารณชนในเร่ืองท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นน้ี  

18.1 บริษัทส่ือสารขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยผานทางชองทางการ

ส่ือสารของบริษัท เชน เว็บไซตของบริษัท อีเมล รายงานการเปดเผย ขอมูลประจําป (แบบ 56-1 และ 56-2) แผนพับ หนังสือเวียน 

Intranet LINE@ ฯลฯ ดังตอไปน้ี 

• การส่ือสารใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน   เชน ผานระบบอินทราเน็ต ประกาศบริษัท จอดิจิทัล 

Signage LINE@ คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ฯลฯ 

• การส่ือสารใหบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี)  เชน 

นําสงคูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น คูมือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือนําไป

ประชาสัมพันธในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ  

• การส่ือสารใหลูกคา / คูคา  เชน ทําจดหมายนําสงนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหลูกคา คูคา รับทราบ 

และเพ่ิมนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่ใหเปนสวนหน่ึงของสัญญาระหวางบริษัทกับลูกคา/คูคา หรือแจง

ชองทางการเขาถึงนโยบายฯ ดังกลาวใหลูกคา / คูคา ทราบ 

• การส่ือสารใหบุคคลท่ัวไป หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ  เชน ผานเว็บไซตของบริษัท การเปดเผยขอมูลประจําป (แบบ 

56-1 และ 56-2)  

18.2 บริษัทจะจัดใหมีการปฐมนิเทศ ฝกอบรม เกี่ยวกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหกับกรรมการบริษัท 

พนักงานทุกคน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) ไดรับทราบและ

นําไปปฏิบัติอยางแทจริง 

18.3 ระบุขอความท่ีแสดงการยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น คูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานใหมลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
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19. มาตรการการรองเรียนและการแจงเบาะแส 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางในการรองเรียน และการแจงเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับเร่ืองรองเรียน การตรวจสอบ

ขอเท็จจริง และการสรุปผล รวมท้ังการใหความคุมครองผูแจงและบุคคลท่ีเกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับผลกระทบหรือมี

ความเส่ียงท่ีจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือการปฏิบัติหนาท่ีของ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

เกี่ยวกับการทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทําผิดกฎหมาย  รวมท้ังการกระทําใดๆ ท่ีอาจสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น 

19.1 ขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส 

• การกระทําใดๆ ท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกํากับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ 

รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ  

• การกระทําใดๆ ท่ีสอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

เพ่ือตนเองและหรือผูอ่ืน เชน การทุจริตคอรรัปชั่น การยักยอกทรัพย การฉอโกง เปนตน  

• การกระทําใดๆ ท่ีทําใหพนักงานไดรับความไมเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในท่ี

บกพรองของบริษัทฯ จนทําใหสงสัยไดวาอาจเปนชองทางในการทุจริตคอรรัปชั่น หรือทําใหบริษัทฯ เสีย

ผลประโยชน 

19.2 บุคคลที่สามารถแจงเร่ืองรองเรียนและเบาะแส 

 พนักงาน ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย บุคคลท่ัวไป ท่ีพบเห็น ทราบเบาะแส หรือมีสวนไดรับผลกระทบจาก

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหนาท่ีของ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน จากการกระทําใดๆ ท่ีเขาขายขอบเขตการ

รองเรียนและการแจงเบาะแส ตามขอ 19.1 ขางตน  

19.3 การขอคาํแนะนํา 

 พนักงานหรือบุคคลท่ัวไปมีขอสงสัยหรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น สามารถปรึกษากับ “ประธานเจาหนาท่ีการเงิน” ดังน้ี 

 โทรศัพท 02-318-9744 ตอ 4004 

 สงจดหมายทางไปรษณีย  บมจ. หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชั่นส  “สายงานการเงิน”  

 559 ซ.ศูนยวิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 สงจดหมายอิเล็คทรอนิคส ท่ี wisit.w@harn.co.th 

19.4 ชองทางและวิธกีารแจงเบาะแส 

 ผูแจงเร่ืองรองเรียนสามารถแจงเร่ืองราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารใหชัดเจนวาเปน ”เอกสารลับ”  ถึงประธาน

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางชองทางตอไปน้ี 

• จดหมาย เรียน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท หาญ เอ็นจเินียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 

  เลขท่ี 559 ซ.ศูนยวิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

• อีเมล chairac@harn.co.th 

• ทางเว็ปไซต  www.harn.co.th  

 

mailto:wisit.w@harn.co.th
mailto:chairac@harn.co.th
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19.5 มาตรการปกปองผูแจงเบาะแส 

 เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลท่ีกระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะดําเนินการดังน้ี 

• ผูเแจงเร่ืองรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองท่ีเหมาะสมและเปนธรรม

จาก บริษัทฯ เชน จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลลบตอพนักงาน ไมมีการเปล่ียนตาํแหนงงาน ลักษณะงาน 

สถานท่ีทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง หรือ การกระทําอ่ืนใดท่ีไมเปนธรรม 

• บริษัทฯ จะเก็บเร่ืองขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ  เวนแตท่ีจําเปนตอง

เปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย 

• บุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับทราบเร่ืองหรือขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปนความลับ และ

ไมเปดเผยตอบุคคลอ่ืน เวนแตเมื่อจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝาฝนนําขอมูล

ออกไปเปดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตามกฎหมาย แลวแตกรณี 

 19.6 ขั้นตอนการดําเนินการสอบสวน 

19.6.1 ประธานเจาหนาท่ีการเงิน ลงทะเบียนรับเร่ืองรองเรียน / แจงเบาะแส ท่ีไดรับแจงจากประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ รวมถึงการรับแจงเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่นจากการตรวจสอบตามระบบภายในของบริษัทฯ เวน

แต สายงานการเงิน เปนผูท่ีถูกรองเรียน ใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูแจงเร่ืองโดยตรงตอประธานเจาหนาท่ีบริหาร   

19.6.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ พิจารณามอบหมายประธานเจาหนาท่ีบริหาร ในการส่ัง

การหรือมอบหมายผูท่ีเหมาะสมในการสอบสวนและสอบหาขอเท็จจริงในกรณีท่ีมีมูลเพียงพอ ตามชั้นความลับหรือตามอํานาจ

หนาท่ี ดังน้ี 

• รองเรียนเร่ืองไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานหรือกระทําผิดกฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ  

มอบหมายฝายทรัพยากรบุคคล 

• แจงเบาะแสหรือพบเหตุการณจากการตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินการของพนักงานทุกระดับท่ีอาจ

กระทําการทุจริตคอรรัปชั่น มอบหมายผูอํานวยการสายงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง หรือผูบริหารระดับเหนือ

ขึ้นไป หรือบุคคลภายนอกอ่ืน เชน ผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสม   

• กรณีเปนการรองเรียนหรือแจงเบาะแสการกระทําผิดของผูบริหาร กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ จะตองมอบหมายใหผูบริหารระดับเหนือขึ้นไป หรือบุคคลภายนอกอ่ืน 

เชน ผูตรวจสอบภายใน  ผูตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสม   

19.6.3 ผูท่ีไดรับมอบหมายจะตองตั้งคณะสอบสวนรวมกันอยางนอย 3 คน โดยตองมีตัวแทนจากฝายทรัพยากร

บุคคล ผูอํานวยการสายงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง อีก 2 คน หรือเพ่ิมขึ้นจากฝายบัญชีหรือการเงิน ตามความเหมาะสมของเร่ืองท่ีจะ

พิจารณา โดยทุกคนจะตองไมมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองรองเรียนหรือแจงเบาะแสน้ันๆ 

19.6.4 คณะสอบสวนดําเนินการหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมูลและเอกสารหลักฐาน รวมท้ังสอบสวนผูอ่ืนท่ี

เกี่ยวของ หรืออาจขอใหหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของรวมใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีถูกตอง เพ่ือประโยชนในการสรุปผล โดย

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน ยกเวนท่ีมีความซับซอน ตองหาหลักฐานและพยานเพ่ิมเติม ใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 60 วัน 
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19.6.5 หากเร่ืองรองเรียนจากผูไมระบุชื่อ และไมสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดเพียงพอ หรือพบวาผูถูกรองเรียนไมมี

ความผิด หรือเปนเร่ืองท่ีเกิดจากความเขาใจผิด ใหคณะสอบสวนสงรายงานสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง ไปท่ีประธานเจาหนาท่ี

บริหาร หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ แลวแตกรณี เพ่ือขอแนวทางการดําเนินการตอท่ีเหมาะสมตอไป หากประธานเจาหนาท่ี

บริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ เห็นวาไมสามารถดําเนินการตามขอรองเรียนได ใหดําเนินการตามขอ 19.5.8 

19.6.6 ในกระบวนการสอบสวนน้ัน คณะสอบสวนจะตองดําเนินการดวยความยุติธรรมและไมเปดเผยขอมูลแกผูท่ี

ไมเกี่ยวของ และตองบันทึกการสอบสวน และเก็บหลักฐานท้ังท่ีเปนเอกสารหรือขอมูลอิเล็คทรอนิกส อยางนอย 3 ป หรือจนกวาจะ

ส้ินสุดอายุความทางกฎหมาย เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีหลักฐานเพียงพอหากตองนําไปใชในชั้นศาล 

19.6.7 คณะสอบสวน จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง พรอมบทลงโทษ กรณีเปนความผิดตอกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ หรือบทบัญญัติแหงกฎหมาย เปนดังน้ี 

• กรณีพนักงานหรือผูบริหาร เปนผูกระทําความผิด ใหประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูพิจารณาส่ัง

ดําเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจตามกฏหมาย 

• กรณีประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการบริษัท เปนผูกระทําความผิด ใหประธานกรรมการตรวจสอบ 

เปนผูพิจารณาส่ังดําเนินการลงโทษทางวนัิย และ/หรือรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจ

ตามกฏหมาย  

• กรณีประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูกระทําความผิด ใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณาส่ัง

ดําเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจตามกฏหมาย  

19.6.8 ประธานเจาหนาท่ีการเงิน ปดเร่ืองรองเรียนและแจงผลตอบกลับตอผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส สรุปแนวทาง

การแกไขหรือปองกัน (ถามี) เพ่ือนําไปปรับปรุงนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติ และระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของใหมีความรัดกุมและ

ทันสมัย รวมถึงจัดทํารายงานสรุปผลเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส 

19.7 การรองเรียนหรือแจงเบาะแสโดยไมสุจริต 

 หากพบวาการรองเรียนหรือแจงเบาะแส เปนการกระทําโดยไมสุจริต หรือการรายงานขอมูลมาน้ันเปนเท็จ อัน

เน่ืองมาจากเจตนาบิดเบือนขอเท็จจริง หรือเปนการกลาวรายตอผูอ่ืน กรณีเปนพนักงานของบริษัทฯ จะถือวามีความผิดทาง

จรรยาบรรณของบริษัทฯ สวนการกําหนดบทลงโทษ ใหยึดตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และหรือบทบัญญัติของกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ และกรณีเปนบุคคลภายนอก หากการกระทําดังกลาวทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการ

ตามกฎหมาย 

19.8 บทลงโทษ 

 บริษัทมีความมุงมั่นในการสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทมีจิตสํานึก

การปฎิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางออม และทําการ

ส่ือสารเผยแพรนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรปชั่นฉบับน้ีตอคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกระดับ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) และตอสาธารณชน รวมท้ังสงเสริมพัฒนาใหเกิดความรู ความเขาใจเพ่ือยึดถือปฎิบัติอยาง

จริงจัง 
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ดังน้ัน การละเวนไมปฎิบัติตามถือเปนการกระทําท่ีผิดวินัยตามระเบียบของบริษัท ซึ่งตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัย 

การไมรับรูกับมาตรการน้ีไมสามารถใชเปนขออางในการไมปฎิบัติตามได และในกรณีท่ีการทุจริตคอรรัปชั่นสงผลใหมีความผิดตาม

กฎหมาย บริษัทมีสิทธิท่ีจะดําเนินการตามกฎหมายตอผูกระทําผิดน้ัน การลงโทษพิจารณาตามขอเท็จจริงหลังการสอบสวนส้ินสุด 

โดยใหอยูในวิจารณญานของผูพิจารณาลงโทษ หรือรองทุกขกลาวโทษตอเจาพนักงานท่ีมีอํานาจ โดยแบงเปนการลงโทษทางวินัย

และทางกฎหมาย ดังตอไปน้ี 

พนักงานและผูบริหาร กรรมการบริษัท 

1.การดําเนนิการทางวนิัย ไดแก ตักเตอืนดวยวาจา, 

ตักเตือนเปนลายลกัษณอักษร, เลิกจาง หรือ ไลออก 

การดาํเนินการทางกฎหมายท้ังคดีทางแพงและอาญา และ

พิจารณารองทุกขกลาวโทษตอคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (กลต.) 

2.การดําเนนิการทางกฎหมายทั้งคดีทางแพงและอาญา  

20. กลไกการคุมครองผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส 

 เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลท่ีกระทําโดยเจตนาสุจริต  บริษัทจะดําเนินการดังน้ี 

20.1 ผูเแจงเร่ืองรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองท่ีเหมาะสมและเปนธรรมจาก

บริษัทฯ เชน จะไมลดตาํแหนง ลงโทษ หรือใหผลลบตอพนักงาน ไมมีการเปล่ียนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานท่ีทํางาน พักงาน 

ขมขู  รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง หรือ การกระทําอ่ืนใดท่ีไมเปนธรรม   

20.2 บริษัทฯ จะเก็บเร่ืองขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ เวนแตท่ีจําเปนตอง

เปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย 

20.3 บุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับทราบเร่ืองหรือขอมูลท่ีเกีย่วของกับเร่ืองรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปนความลับ และไม

เปดเผยตอบุคคลอ่ืน เวนแตเมื่อจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝาฝนนําขอมูลออกไปเปดเผย 

บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตามกฎหมาย แลวแตกรณี 

21. กระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน 

เพ่ือการนําแนวปฎิบัติการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นไปใชใหมีประสิทธิผล บริษัทฯ ไดมีการจัดทําและรวบรวมทะเบียนความ

เส่ียงการทุจริตคอรรัปชั่น  โดยใหทุกสายงานในบริษัท ไดสํารวจความเส่ียงการทุจริตคอรรัปชั่นจากการทํางานท่ีตองติดตอ

ประสานงาน กับหนวยงานภายนอก เชน การตอใบอนุญาตตางๆ การจัดซื้อ-จัดจาง เปนตน และระบุลงในแบบฟอรมทะเบียนความ

เส่ียงเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังมาตรการการควบคุมและการจัดการเพ่ือปองกันการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น  

21.1 ผูตรวจสอบภายในตรวจสอบทะเบียนความเส่ียง และมาตรการการปองกันการเกิดทุจริตคอรรัปชั่นของทุกฝาย และ

จัดทําแผนการตรวจสอบภายในเพ่ือใชในการตรวจสอบขั้นตอน การทํางานของทุกแผนกใหเปนไปตามมาตรการการควบคุมท่ีได

กําหนดไว หากพบประเด็นท่ีมีการปฏิบัติไมสอดคลองกับนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นจะตองแจงหนวยงานผูปฏิบัติ เพ่ือใหมี

การปรับปรุงมาตรการควบคุม  
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21.2 บริษัทจัดใหมีขั้นตอนเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชี และการเก็บรักษาขอมูล 

ไดรับการตรวจสอบภายในเพ่ือยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการ ตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และเพ่ือใหเกิดความ

มั่นใจวาการบันทึกรายการทางการเงิน มีหลักฐานอยางเพียงพอเพ่ือใชในการตรวจสอบ 

21.3   ประธานเจาหนาท่ีการเงิน เปนผูสรุปผลดําเนินการในแบบประเมินตนเองและควบคุมความเส่ียงเกี่ยวกับมาตรการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

21.4 บริษัทฯ จางผูตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก เพ่ือทําหนาท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายใน พรอมใหขอเสนอแนะและแนวทางแกไข เพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพสามารถปองกันและ

ตรวจพบความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น และครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

21.5 ผูตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอยางเรงดวนตอประธานเจาหนาท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

 

22. กระบวนดูแลและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานทุจริตคอรัปช่ัน 

เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีบริษัทประกาศใชฉบับลาสุด กําหนดใหฝายบริหารระบบ

คุณภาพเปนผูตรวจสอบและติดตามการนํามาตรการนโยบายตอตานการทุจริตคอรัปชั่นของฝายตางๆ ไปปฏิบัติ ผานการตรวจ

ติดตามคุณภาพภายใน และรายงานผลตอประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ ประธานเจาหนาท่ีการเงิน และท่ีประชุมทบทวนฝาย

บริหารทุกเดือน 

23. การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

 บริษัทจะจัดใหมีการสอบทานและทบทวน “คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” น้ี  เปนประจําทุกป เพ่ือให

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย 
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