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นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

ได้รบั การอนุ มัติ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง� ที� 3/2564 เมื�อวันที� 14 พฤษภาคม 2564
โดยให้มีผลใช้บังคับ ตัง� แต่วน
ั ที� 14 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้นไป

สารจากคณะกรรมการบริษัท
ในการดําเนินธุรกิจของบริษั ท หาญ เอ็นจิ เนี ยริ่ง โซลู ชั่นส จํากัด (มหาชน) นอกจากจะให ความสํ าคั ญ กับการ
ดําเนินงานเพื่อสงมอบสินคาและบริการ ที่มีคุณภาพ นําไปสูผลประกอบการที่ดีแลว บริษัทฯ ยังยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจ
ดวยความรับผิดชอบอยางมีเหตุผล เปนธรรม สุจริต โปรงใส มีอิสระ รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมและสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืน ดวยตระหนักดีวาการทุจริตคอรรัปชั่น
เปนอุปสรรคสําคัญ ตอการบรรลุเปาหมายดังกลาว รวมทั้งยังเปนอุปสรรคสําคัญ ในการพัฒนาการแขงขันอยางเปนธรรม
ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
คณะกรรมการบริษัทจึงใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ ภายในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี สรางความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได และเปนธรรมกับผูเกี่ยวของทุกฝาย ตลอดจนใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยมุงเนนที่จะสรางใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมหนึ่งในองคกร
เพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ บริษัทฯ ไดยื่นแสดง
เจตนารมณเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต” (CAC) เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2560 และ
ไดรับการรับรองเขาเปนสมาชิกฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ไดจัดทํา “นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” พรอม
ทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ มาตรการในการดําเนินการ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนใน
การดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน ตลอดจนสื่อสารแก คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุก
ระดับ รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) ใหศึกษา ทําความ
เขาใจ และยึดถือปฏิ บัติอยางเครงครัด และถือวาเปนสวนหนึ่งของ “ขอบังคับการทํางาน” ของบริษัท และใชสื่อสารแก
บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังจัดใหมีระบบการตรวจติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
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นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษั ท อนุมั ติใช “คู มือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป น
เอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และฝายบริหารระบบคุณภาพจะตรวจสอบตามขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน และรายงานผลตอประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ประธานเจาหนาที่การเงิน และที่ประชุมทบทวนฝายบริหารทุกเดือน
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น รวมถึงมีการสื่อสารแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่น
ที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวของ อาทิ คูคาทั้งในและตางประเทศ ลูกคา
ผานการสื่อสารทางชองทางตางๆ เชน Intranet, Digital Signet TV, Email, การอบรมพนักงาน เพื่อสงเสริมใหเปนวัฒนธรรม
และคานิยมหนึ่งในบริษัท

คํานิยาม
1

การยักยอกทรัพย์
(Asset Misappropriation)

คือการลักทรัพย์ ฉ้อโกง เบียดบังหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของบริษัท การปิดบังอําพรางหลักฐาน
ตลอดจนการใช้ข้อมูล หรืออํานาจที�ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที�การงานของบริษัท ไปกระทําการใดๆ
โดยมิชอบทุกรูปแบบ เพื�อให้ได้มาซึ�งประโยชน์ส่วนตน และหรือผู้เกี�ยวข้อง

2

การตกแต่งบัญชี
(Falsifying Financial
Statements)

คือ การละเว้นในการให้ข้อมูล หรือเจตนาให้ข้อมูลเท็จในการรายงานสถานะการเงินของบริษัท

การคอร์รัปชั�น
(Corruption)

คือ การกระทําใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอ การให้คํามั�นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือการ
รับเงินสด หรือสิ�งของแทนเงินสด หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื�นใด รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบ
กับเจ้าหน้าที�ของรัฐ หรือบุคคลอื�นใด ทั�งในภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื�อให้บุคคล
ดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที� เพื�อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ�งผลประโยชน์อื�นใดที�ไม่เป็นธรรม
ทางธุรกิจ ต่อบริษัท ตนเอง หรือผู้ที�เกี�ยวข้อง ยกเว้นกรณีที�กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ�น หรือจารีตทางการค้าให้กระทําได้

3

แนวทางปฏิบัติ
1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึง
ตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) ตองปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น หลักการกํากับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณธุรกิจ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
2. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน จะไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น หรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับการกระทําที่
เขาขายการทุจริตคอรรัปชั่น โดยตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่ตองรับผิดชอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือผานชอง
ทางการรายงานที่กําหนดไว และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
3. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรม และความคุมครองตอพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมของบริษัทฯ โดยจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบ
4. ผูที่กระทําการทุจริตคอรรัปชั่น เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะตองไดรับการพิจารณาทางวินัย
ตามระเบียบที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว และอาจจะตองโทษทางกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งแจงวิธีการในการแจงเบาะแส ขอ
รองเรียนหรือขอเสนอแนะทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ผานทางสื่อตางๆ เชน ปายประกาศ การกระจายเสียง การปฐมนิเทศ
พนักงานและกรรมการ ระบบอินทราเน็ต เว็บไซตของบริษัท รายงานการเปดเผยขอมูลประจําป (แบบ 56-1 และ 56-2) เปนตน
เพื่อสรางความรูความเขาใจในการนํานโยบายฯ นี้ไปปฏิบัติ และสรางเปนวัฒนธรรมองคกร
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
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6. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะหลีกเลี่ยงการใหหรือการรับของขวัญ และ/หรือ ของกํานัล ของขวัญ ทรัพยสิน
ประโยชนอื่นๆ ตลอดจนการรับรองหรือรับเลี้ยง ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัย ระหวางผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอื่น
เพื่อมิใหเกิดชองทางทุจริต หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเกี่ยวของอื่นๆ ตลอดจนเพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษั ท มีหน าที่ และความรับผิ ดชอบในการกําหนดนโยบาย และการกํากับ ดูแลให มีระบบ ที่
สนับสนุนตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวา ฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญ กับการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
2.1 พิจารณาและใหความเห็นตอการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และสอบ
ทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความ
เสี่ยง ที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหมั่นใจวา การดําเนินงานของบริษัท
มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป
2.2 รับเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส การกระทําอันทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งจากภายในและภายนอก ที่กรรมการบริษัท
ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่ไดรับแจง และนําเสนอให
คณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาโทษหรือแกไขปญหาตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
3. คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
3.1 กําหนดใหมีระบบและการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยัง
พนักงานและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
3.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย
3.3 ชวยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาขอเท็จจริงตามที่ไดรับแจง หรืองานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น โดยสามารถมอบหมายงานใหกับทีม
ผูบริหารที่เห็นวาสามารถชวยสืบหาขอเท็จจริงได
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น
ในกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ และกํากับดูแลเพื่อกําหนดมาตรการปองกันและลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตาม
ประเมินผล
5. ผูบริหารทุกฝายของบริษัทฯ มีหนาที่รับผิดชอบทําใหมั่นใจวาผูใตบังคับบัญชาของตนไดตระหนักถึงและมีความ
เขาใจคูมือฯ ฉบับนี้ โดยไดรับการอบรมอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ
6. พนักงานทุกคน ตองปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น กรณีมีขอสงสัยหรือพบ
เห็นการฝาฝน จะตองรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือผานชองทางที่บริษัทกําหนดไว
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การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึง
ตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) หามหรือเขาไปมีสวนรวม หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชนทางตรงและ
ทางออม ตอตนเองและผูเกี่ยวของ ไมวาตนจะอยูในฐานะผูรบั ผูให หรือผูเสนอจายสินบน ทั้งที่เปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน
แกหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน คูคา ที่บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจหรือติดตอดวย
(1) บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฎิบัติ มาตรการ และบทบาทหนาที่ ผูรับผิดชอบ ตลอดจนจัดใหมีการสอบทาน และ
ทบทวนการปฏิบัติตาม “คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวของ นโยบายเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่สําคัญ มีดังนี้
1. การชวยเหลือทางการเมือง
2. การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเงินสนับสนุน
3. การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด
4. การเลี้ยงรับรองและการบริการตอนรับ
5. คาสินบนและคาอํานวยความสะดวก
6. การวาจางพนักงานรัฐ/เจาหนาทีร่ ัฐ
7. สิ่งของหรือคาตอบแทนจากการสงเสริมการขาย สวนลดทางการคา คานายหนาบุคคลภายนอก
8. การจัดซื้อ จัดจาง
9. การคาและการลงทุน
10. การจัดทํารายงานทางการเงิน
11. การรับเงินจากลูกคาหรือบุคคลอืน่ ใด
12. การจายเงินใหแกเจาหนี้หรือบุคคลอื่นใด
13. การกู การใหกยู ืม และการกอภาระผูกพัน
14. การขัดแยงทางผลประโยชน
15. รายการที่เกีย่ วของกัน
16. การบันทึกและเก็บรักษาขอมูลในระบบคอมพิวเตอร
17. การบริหารทรัพยากรบุคคล
18. การสื่อสารนโยบายภายในองคกร และบุคคลภายนอก
19. มาตรการรองเรียนและการแจงเบาะแส
20. กลไกการคุม ครองผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส
21. กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน
22. กระบวนดูแลและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานทุจริตคอรัปชั่น
23. การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรปั ชั่น
24. แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน หรือแจงเบาะแสฯ
(2) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญ ญัติของ
กฎหมาย และประกาศใชนโยบายที่ผานการทบทวนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เพื่อแจกจายใชในบริษัทฯ และสื่อสารตอ
บุคคลภายนอก
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