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สารจากคณะกรรมการบริษัท 

 ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) นอกจากจะใหความสําคัญกับการ

ดําเนินงานเพ่ือสงมอบสินคาและบริการ ท่ีมีคุณภาพ นําไปสูผลประกอบการท่ีดีแลว  บริษัทฯ ยังยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจ 

ดวยความรับผิดชอบอยางมีเหตุผล  เปนธรรม สุจริต โปรงใส มีอิสระ รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เพ่ือ

สรางความเชื่อมั่นแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมและสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืน  ดวยตระหนักดีวาการทุจริตคอรรัปชั่น

เปนอุปสรรคสําคัญตอการบรรลุเปาหมายดังกลาว รวมท้ังยังเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาการแขงขันอยางเปนธรรม 

ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 คณะกรรมการบริษัทจึงใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ ภายในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี สรางความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบได และเปนธรรมกับผูเกี่ยวของทุกฝาย ตลอดจนใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยมุงเนนท่ีจะสรางใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมหน่ึงในองคกร 

เพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงม่ันในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทกุรูปแบบ  บริษัทฯ ไดยื่นแสดง

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

ไดรับการรับรองเขาเปนสมาชิกฯ ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561  บริษัทฯ ไดจัดทํา “นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” พรอม

ท้ังกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ มาตรการในการดําเนินการ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนใน

การดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน  ตลอดจนส่ือสารแก คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุก

ระดับ  รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) ใหศึกษา ทําความ

เขาใจ และยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด  และถือวาเปนสวนหน่ึงของ “ขอบังคับการทํางาน” ของบริษัท และใชส่ือสารแก

บุคคลภายนอกอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  นอกจากน้ียังจัดใหมีระบบการตรวจติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

 

-ลงนาม- -ลงนาม- 
       

 (ดร.ถกล  นันธิราภากร) (นายวิรัฐ  สุขชัย) 

 ประธานกรรมการบริษทั ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 คณะกรรมการบริษัท อนุมัติใช “คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเปน

เอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015  และฝายบริหารระบบคุณภาพจะตรวจสอบตามขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพ

ภายใน และรายงานผลตอประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ ประธานเจาหนาท่ีการเงิน และท่ีประชุมทบทวนฝายบริหารทุกเดือน 

เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น รวมถึงมีการส่ือสารแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืน

ท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) บุคคลภายนอกอ่ืนท่ีเกี่ยวของ อาทิ คูคาท้ังในและตางประเทศ ลูกคา  

ผานการส่ือสารทางชองทางตางๆ เชน Intranet, Digital Signet TV, Email, การอบรมพนักงาน  เพ่ือสงเสริมใหเปนวัฒนธรรม

และคานิยมหน่ึงในบริษัท  

คํานิยาม 

การยักยอกทรัพย์
(Asset Misappropriation)

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

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

1

3

2

 

แนวทางปฏิบัติ 

1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึง

ตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) ตองปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น หลักการกํากับดูแลกิจการ และ

จรรยาบรรณธุรกิจ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเร่ืองทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  

2. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน จะไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น หรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับการกระทําท่ี

เขาขายการทุจริตคอรรัปชั่น โดยตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีตองรับผิดชอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือผานชอง

ทางการรายงานท่ีกําหนดไว และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ  

3. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรม และความคุมครองตอพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจงเร่ืองทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเกี่ยวของกับ

กิจกรรมของบริษัทฯ โดยจะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบ  

4. ผูท่ีกระทําการทุจริตคอรรัปชั่น เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะตองไดรับการพิจารณาทางวินัย

ตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ไดกําหนดไว และอาจจะตองโทษทางกฎหมาย หากการกระทําน้ันผิดกฎหมาย 

5. บริษัทฯ จะส่ือสารนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมท้ังแจงวิธีการในการแจงเบาะแส ขอ

รองเรียนหรือขอเสนอแนะท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ ผานทางส่ือตางๆ เชน ปายประกาศ การกระจายเสียง การปฐมนิเทศ

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

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

ประโยชนอ่ืนๆ ตลอดจนการรับรองหรือรับเล้ียง ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัย ระหวางผูท่ีเกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผูอ่ืน 

เพ่ือมิใหเกิดชองทางทุจริต หรือเกิดความไมเปนธรรมตอผูเกี่ยวของอ่ืนๆ ตลอดจนเพ่ือใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และการกํากับดูแลใหมีระบบ ท่ี

สนับสนุนตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหมั่นใจวา ฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

2.1 พิจารณาและใหความเห็นตอการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และสอบ

ทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความ

เส่ียง ท่ีเชื่อมโยงกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหมั่นใจวา การดําเนินงานของบริษัท

มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานท่ีรับรองท่ัวไป  

2.2 รับเร่ืองรองเรียน แจงเบาะแส การกระทําอันทุจริตคอรรัปชั่น ท้ังจากภายในและภายนอก ท่ีกรรมการบริษัท 

ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบขอเท็จจริงตามท่ีไดรับแจง และนําเสนอให

คณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาโทษหรือแกไขปญหาตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น   

3. คณะกรรมการบริหาร มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

3.1 กําหนดใหมีระบบและการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือส่ือสารไปยัง

พนักงานและผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย  

3.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดทางกฎหมาย 

3.3 ชวยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาขอเท็จจริงตามท่ีไดรับแจง หรืองานท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเร่ืองทุจริตคอรรัปชั่น โดยสามารถมอบหมายงานใหกับทีม

ผูบริหารท่ีเห็นวาสามารถชวยสืบหาขอเท็จจริงได 

4.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการประเมินความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปชั่น

ในกจิกรรมตางๆ ของบริษัทฯ และกํากับดูแลเพ่ือกําหนดมาตรการปองกันและลดความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตาม

ประเมินผล 

5.  ผูบริหารทุกฝายของบริษัทฯ มีหนาท่ีรับผิดชอบทําใหมั่นใจวาผูใตบังคับบัญชาของตนไดตระหนักถึงและมีความ

เขาใจคูมือฯ ฉบับน้ี โดยไดรับการอบรมอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ 

6.  พนักงานทุกคน ตองปฏิบัติหนาท่ีใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น กรณีมีขอสงสัยหรือพบ

เห็นการฝาฝน จะตองรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือผานชองทางท่ีบริษัทกําหนดไว 
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การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

 กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึง

ตัวแทนทางธุรกิจ (ถามี) หามหรือเขาไปมีสวนรวม หรือยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชนทางตรงและ

ทางออม ตอตนเองและผูเกี่ยวของ ไมวาตนจะอยูในฐานะผูรับ ผูให หรือผูเสนอจายสินบน ท้ังท่ีเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน 

แกหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน คูคา ท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจหรือติดตอดวย   

(1) บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฎิบัติ มาตรการ และบทบาทหนาท่ี ผูรับผิดชอบ ตลอดจนจัดใหมีการสอบทาน และ

ทบทวนการปฏิบัติตาม “คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น” อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ

ธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และกฏหมายท่ีเกี่ยวของ นโยบายเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีสําคัญ มีดังน้ี 

1. การชวยเหลือทางการเมือง 

2. การบริจาคเพ่ือการกศุล และการใหเงินสนับสนุน 

3. การให หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด 

4. การเล้ียงรับรองและการบริการตอนรับ 

5. คาสินบนและคาอํานวยความสะดวก 

6. การวาจางพนักงานรัฐ/เจาหนาท่ีรัฐ  

7. ส่ิงของหรือคาตอบแทนจากการสงเสริมการขาย สวนลดทางการคา คานายหนาบุคคลภายนอก 

8. การจดัซื้อ จัดจาง 

9. การคาและการลงทุน 

10. การจดัทํารายงานทางการเงิน 

11. การรับเงินจากลูกคาหรือบุคคลอ่ืนใด 

12. การจายเงนิใหแกเจาหน้ีหรือบุคคลอ่ืนใด 

13. การกู การใหกูยืม และการกอภาระผูกพัน 

14. การขัดแยงทางผลประโยชน 

15. รายการท่ีเกีย่วของกัน 

16. การบันทึกและเก็บรักษาขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 

17. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

18. การส่ือสารนโยบายภายในองคกร และบุคคลภายนอก 

19. มาตรการรองเรียนและการแจงเบาะแส 

20. กลไกการคุมครองผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส  

21. กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน 

22. กระบวนดูแลและตดิตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานทุจริตคอรัปชั่น 

23. การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

24. แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับเร่ืองรองเรียน หรือแจงเบาะแสฯ 

(2) เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญญัติของ

กฎหมาย และประกาศใชนโยบายท่ีผานการทบทวนในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 เพ่ือแจกจายใชในบริษัทฯ และส่ือสารตอ

บุคคลภายนอก 
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