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นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

โดยคณะกรรมการบริษทั
ฉบับปรับปรุ ง: 25 กุมภาพันธ์ 2564

นโยบายการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
วัตถุประสงค์ :
นโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กาหนดขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ฯ ในการปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิ จการที่ ดีเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบและทุกกิ จกรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ รวมทั้ง
ส่งเสริ มการสร้างจิตสานึกและวัฒนธรรมการดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ ความ
ยัง่ ยืน
ขอบเขต:
นโยบายนี้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ทั้งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่นที่บริ ษทั ฯ มี
อานาจควบคุม รวมทั้งตัวแทนทางธุรกิจ โดยกาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน (รวมเรี ยกว่า
“พนักงาน”) ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งคู่คา้ ทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ ผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ตัวแทนและบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรื อ
กระทาการในนามบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด
นโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ นี้นาไปปฏิบตั ิร่วมกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 นโยบายจริ ยธรรมธุรกิจ
 นโยบายของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
 นโยบายความขัดแย้งผลประโยชน์
 คู่มือหรื อกฎระเบียบต่าง ๆ สาหรับพนักงาน
คานิยาม:
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่ น หมายถึงการให้และรับสิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดก็ตาม ซึ่ งทาให้เกิดการใช้อานาจอย่างไม่ถูกต้อง เช่น
การเสนอ การให้คามัน่ การมอบให้ การรั บ การเรี ยกร้องหรื อการชักชวนเพื่อจู งใจ กับเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ หน่ วยงานของรั ฐ
หน่ วยงานของเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ของหน่ วยงานเอกชน ให้กระทาหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อ การกระทาการที่ ผิด
กฎหมาย หรื อทาลายความน่าเชื่อถือหรื อความไว้วางใจ
สินบน หมายถึงการกระทาในรู ปแบบใด ๆ ที่เป็ นการจูงใจ หรื อการเสนอหรื อสัญญาว่าจะให้หรื อการให้เพื่อให้ได้มาซึ่ งความ
ได้เปรี ยบทางการค้า หรื อผลประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็ นการจูงใจให้มีการปฏิบตั ิใด ๆ ที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อขัด
ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
นโยบาย:
บริ ษทั ฯ มี นโยบายต่อต้านการให้และรับสิ นบนและการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ (zero tolerance policy) บริ ษทั ฯ ห้าม
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ตัวแทนและบุคคลใดที่กระทาการในนามบริ ษทั ฯ เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและกฎหมายของ
ทุก ๆ ประเทศที่บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจด้วย
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นโยบายนี้จะมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอและปรับปรุ งให้สอดคล้องกับข้อกาหนดตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั มี หน้าที่ และความรั บผิดชอบในการกาหนดและอนุ มตั ิ นโยบายต่อต้านทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น รวมทั้ง
มอบหมายความรับผิดชอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบายและ
กาหนดมาตรการการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและกระบวนการรายงาน
ทางการเงินและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมีการรายงานแก่คณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่ามาตรการควบคุ มต่างๆมี ความเหมาะสมและถูกนาไปปฏิ บัติ ตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะที่ เป็ น
ประโยชน์เพื่อพัฒนาปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิต่างๆให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีการประเมินความเสี่ ยงด้านด้านคอร์ รัปชัน่ และมีการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ น
ประจาทุกปี
4. หัวหน้าฝ่ ายบริ หารรวมทั้งผูบ้ ริ หารระดับสูง มีหน้าที่สนับสนุนนโยบายและกาหนดให้มีระบบการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายในการนาไปปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ผูจ้ ดั การโรงงานและหน่วยงานสาขาแต่ละแห่งของบริ ษทั ฯ รวมทั้งผูจ้ ดั การและผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจในนโยบายนี้ และมีการรายงานในประเด็นที่พบอย่างเร่ งด่วน
ต่อผูบ้ ริ หารระดับสูง
6. บุคลากรของบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามนโยบายนี้ กรณี มีขอ้ สงสัยหรื อพบเห็นการฝ่ าฝื นนโยบาย จะต้องรายงานต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผ่านช่องทางการรายงานที่กาหนดไว้
แนวทางปฏิบัติ
เนื่องจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ สามารถเกิดขึ้นในหลากหลายรู ปแบบ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกคน รวมทั้งตัวแทนและ
บุคคลใดที่กระทาการในนามบริ ษทั ฯ
มีหน้าที่ที่จะปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเหล่านี้ในการดาเนินธุรกิจอย่าง
เคร่ งครัด
1. ค่ าอานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
ค่าอานวยความสะดวก หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐอย่างไม่เป็ นทางการ และเป็ นการให้เพียงเพื่อให้มนั่ ใจว่า
เจ้าหน้าที่ ของรัฐจะดาเนิ นการตามกระบวนการ หรื อเป็ นการกระตุน้ ให้ดาเนิ นการรวดเร็ วขึ้น เช่นการขอใบอนุ ญาต การขอ
หนังสื อรับรอง การเดินพิธีการศุลกากร เป็ นต้น
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บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงานหรื อเร่ ง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานประจาวันหรื อการดาเนินการใดมากกว่าปกติ ไม่วา่ จะในประเทศใดๆก็ตาม
ข้อพึงปฏิบตั ิ
การจ่ายค่าอานวยความสะดวกที่อาจนาไปสู่การคอร์รัปชัน่ ถือเป็ นสิ่ งห้ามกระทา
2. ของขวัญและค่ าใช้ จ่ายการเลีย้ งรับรอง (Gift, Entertainment and Hospitality)
ของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ หมายรวมถึงการให้ในรู ปแบบต่างๆที่มีมูลค่า เช่น ตัว๋ บัตรเข้าชมการแสดงหรื อ
การเล่นกีฬา ค่าเดินทาง/ขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่พกั รับรอง ค่าอาหาร ของรางวัล รายการส่งเสริ มการขายและผลประโยชน์หรื อสิ่ งของ
ที่มีมูลค่าใด ๆ
ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริ การต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาจนามาซึ่งความเสี่ ยงต่อการคอร์รัปชัน่ ดังนั้นบริ ษทั ฯ ได้เข้า
ร่ วมรณรงค์ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับและงดให้ของขวัญ” (No Gift Policy) และสื่ อสารต่อคู่คา้ และเปิ ดเผยต่อสาธารณะเพื่อ
ส่งเสริ มทุกกลุ่มธุรกิจในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บุคลากรของบริ ษทั ฯ ควรปฏิเสธการรับหรื อให้ของขวัญที่มีมูลค่าใด ๆ จากคู่คา้ ปั จจุบนั หรื อผูม้ ีโอกาสเป็ นคูค่ า้ ลูกค้า หรื อคู่คา้
ทางธุรกิจรายอื่นๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ข้ ึนได้ อย่างไรก็ตาม หากการรับหรื อให้ของขวัญหรื อการ
เลี้ยงรับรอง โดยมิได้มีขอ้ ผูกมัดหรื อนาไปสู่การคอร์รัปชัน่ และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณี ที่ปฏิบตั ิเป็ นปกติ ก็เป็ นสิ่ งที่
กระทาได้ หากสอดคล้องตามแนวทางและจรรยาบรรณที่บริ ษทั ฯ กาหนด
ข้อพึงปฏิบตั ิ
2.1 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรองที่เป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด (เช่นเช็ค หุน้
เป็ นต้น) และจะต้องไม่รับ ไม่ให้ หรื อไม่เรี ยกร้องของขวัญและการเลี้ยงรับรองในรู ปแบบต่างๆ ที่อาจถูกตีความว่า
เป็ นสิ นบนหรื อค่าตอบแทนที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของบุคลากรของบริ ษทั ฯ หรื อเพื่อให้รางวัลแก่การคงไว้
ซึ่งธุรกิจหรื อข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
2.2 พนักงานจะต้องมัน่ ใจว่าได้ปฏิบตั ิตามนโยบายของขวัญและค่าใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
โดยต้อง
เปิ ดเผยการได้รับของขวัญหรื อการเลี้ยงรับรองจากคูค่ า้ ทางธุรกิจกรณี ที่มูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท ในแบบฟอร์ม
“รายงานของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง" ที่จะต้องได้รับอนุมตั ิตามสายงานการบังคับบัญชา จากนั้นจะส่งต่อ
ของขวัญ กรณี เป็ นสิ่ งที่สามารถส่งมอบได้ ให้แก่ผจู ้ ดั การโรงงานหรื อคณะกรรมการฝ่ ายบริ หาร (GM/ECM) เพื่อ
แจกจ่ายตามความเหมาะสมต่อไป
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3. การบริจาคเพือ่ การกุศลและการให้ ความสนับสนุน (Donation and Sponsorship)
การบริ จาคเพื่อการกุศล (Donation) หมายถึงการให้เงิน สิ่ งของ หรื อการช่วยเหลือหรื อประโยชน์อื่นใดเพื่อประโยชน์ แก่สา
ธารณกุศล
เงิ นสนับสนุ น (Sponsorship) หมายถึง เงิ นหรื อสิ่ งของที่ ให้แก่ลูกค้า คู่คา้ สมาคม มูลนิ ธิ องค์กรหรื อ หน่วยงานต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ อันเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้าและช่วยกระชับ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามความเหมาะสมแต่ละโอกาส
ฮานามีนโยบายในการบริ จาคเพื่อการกุศล และให้การสนับสนุนเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้
การบริ จาคและการสนับสนุ น ต่างๆนั้น จะต้องไม่เป็ นช่องทางเพื่อการคอร์ รัปชั่น ติ ดสิ นบน หรื อมี วตั ถุประสงค์อื่นใดที่ ไม่
เหมาะสม โดยจะต้องได้รับการอนุมตั ิตามนโยบายของบริ ษทั ฯ การให้เงินสนับสนุนและการบริ จาคเพื่อการกุศลต้องเป็ นไป
อย่างโปร่ งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อพึงปฏิบตั ิ
3.1 การดาเนินการบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุนให้ดาเนินการตามขั้นตอนการอนุมตั ิค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ โดย
ระบุชื่อผูใ้ ห้ในนามบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยเท่านั้น ผูร้ ับบริ จาคหรื อผูร้ ับการสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของการ
บริ จาคหรื อสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบ เสนอขออนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิของบริ ษทั ฯ
3.2 มีหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรื อการส่งมอบให้สามารถตรวจสอบได้ และมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตาม
ความเป็ นจริ ง
4. การว่ าจ้ างพนักงานรัฐ/เจ้ าหน้ าทีร่ ัฐ (Revolving Door)
เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ หมายถึงการที่บุคคลผูเ้ ป็ นหรื อเคยเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/นักการเมือง/ที่ปรึ กษาของหน่วยงานรัฐ และได้
เข้ามาทางานให้กบั บริ ษทั ฯและอาจอาศัยความสัมพันธ์หรื อข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ หรื อก่อให้เกิดภาวะความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรกากับดูแลธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ที่อยูภ่ ายใต้การกากับ
ดูแล โดยผลของการกระทานั้นมุ่งหวังให้เกิ ดความได้เปรี ยบทางธุรกิ จที่ไม่เป็ นธรรมหรื อการกาหนดนโยบายเอื้อประโยชน์
เอกชนที่อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นทางานให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่าผูด้ ารงตาแหน่งการเมือง ข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นซึ่ งมีตาแหน่งหรื อเงินเดือนประจา
พนักงานหรื อบุคคลผูป้ ฏิบตั ิงานในรัฐวิส าหกิ จหรื อหน่วยงานของรัฐ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและสมาชิ กสภาท้องถิ่นซึ่ งมิใช่ผูด้ ารง
ตาแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ
ลูกจ้างของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรื อคณะบุคคลซึ่ งใช้อานาจหรื อได้รับมอบหมายให้ใช้
อานาจทางการปกครองของรัฐในการดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อกิจการอื่นของรัฐ
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ฮานาไม่มีนโยบายการจ้างบุคลากรจากภาครัฐเข้าทางานในบริ ษทั ฯ หรื อบุคลากรที่ยงั ดารงตาแหน่งในบริ ษทั ฯ เข้าไปทางานด้าน
นโยบายในภาครัฐ ที่ อาจก่อทาให้เกิ ดความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และไม่มีนโยบายให้กรรมการ/ที่ ปรึ กษา/ผูบ้ ริ หาร/
พนักงานของบริ ษทั ฯ ไปปฏิบตั ิหน้าที่ ในหน่วยงานรัฐที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน ในแง่ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตัวบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในทั้งสององค์กร โดยทาให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรรัฐทาหน้าที่กากับดูแล
อย่างไม่เป็ นกลาง หรื อบุคลากรในบริ ษทั ฯ พยายามผลักดันให้นโยบายรัฐเอื้อประโยชน์แก่องค์กรของบริ ษทั ฯ
ข้อพึงปฏิบตั ิ
4.1 การคัดเลือก การอนุมตั ิการจ้าง และการกาหนดค่าตอบแทน ในการจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ/พนักงานของรัฐเพื่อ
ดารงตาแหน่งพนักงาน/ที่ปรึ กษาของบริ ษทั ฯ จะต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความจาเป็ น จากคณะกรรมการฝ่ าย
บริ หาร (ECM) ก่อนการจ้างพนักงานรัฐนั้นๆ ส่วนการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของ
บริ ษทั ฯ ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4.2 ในการจ้างบุคลากรจากภาครัฐจะต้องมีระยะเวลาเว้นวรรค (cooling-off period) เป็ นเวลา 2 ปี สาหรับการแต่งตั้งอดีต
เจ้าหน้าที่ ข องรั ฐ ที่ ออกจากต าแหน่ ง หรื อ บุ คคลที่ เคยทางานให้กับ หน่ วยงานกากับดู แลที่ เกี่ ยวข้อ งกับ บริ ษทั ฯ
โดยตรง
4.3 ให้มีการตรวจสอบประวัติ (Due Diligence) ของบุคคลที่บริ ษทั ฯ จะสรรหาเพื่อแต่งตั้งเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการ
ที่ปรึ กษา และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เพื่อตรวจสอบประเด็นที่อาจเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนแต่งตั้ง
4.4 หากมีกรรมการ/ที่ปรึ กษา/ผูบ้ ริ หาร/พนักงานของบริ ษทั ฯ ไปปฏิบตั ิหน้าที่ในหน่วยงานรัฐที่อาจก่อให้เกิดประเด็น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน บุคลากรดังกล่าวจะต้องลาออกจากตาแหน่งในบริ ษทั ฯ เพื่อความโปร่ งใส
4.5 มีการเปิ ดเผยข้อมูล รายนาม และประวัติของบุคคลที่เคยเป็ นอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็ นกรรมการ/
ผูบ้ ริ หาร/ที่ปรึ กษาของบริ ษทั ฯ พร้อมระบุเหตุผลการแต่งตั้งบุคคลเหล่านั้นในเอกสารเผยแพร่ ของบริ ษทั ฯ รวมทั้ง
เปิ ดเผยข้อมูลกรณี ที่มีกรรมการ/ที่ปรึ กษา/ผูบ้ ริ หาร/พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่เข้าไปทาหน้าที่ดา้ นงานนโยบายของ
ภาครัฐ พร้อมทั้งเหตุผลในเอกสารเผยแพร่ ของบริ ษทั ฯ ให้สาธารณชนรับทราบเพื่อให้เกิดความโปร่ งใส
5. การช่ วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution)
การช่วยเหลือทางการเมืองคือ การช่วยเหลือไม่วา่ จะเป็ นด้านการเงิน หรื อรู ปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การ
ช่วยเหลือทางการเงินอาจหมายรวมถึงการให้กเู้ งิน ส่วนการช่วยเหลือในรู ปแบบอื่น (in-kind) เช่นการให้สิ่งของหรื อบริ การ การ
โฆษณาส่งเสริ มหรื อสนับสนุนพรรคการมือง
การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จดั เพื่อระดมทุนหรื อบริ จาคเงินให้แก่องค์กรที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง หรื อเป็ น
ตัวแทนบริ ษทั เพื่อร่ วมดาเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง
ฮานาไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเมืองไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรที่ยดึ มัน่ ในความเป็ น
กลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฏหมายของทุกประเทศที่บริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการอยู่

หน้า | 6

นโยบายการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
ข้อพึงปฏิบตั ิ
5.1 พนักงานมีสิทธิเสรี ภาพที่จะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการเมือง แต่จะต้องไม่ดาเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใน
บริ ษทั ฯ และไม่ใช้ทรัพยากรของบริ ษทั ฯ ที่จะดาเนินการดังกล่าวในการสนับสนุนหรื อต่อต้านพรรคการเมืองใด
พรรคหนึ่ง
5.2 ห้ามแสดงตราสัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายอื่นใดของบริ ษทั ฯ ที่แสดงให้รู้หรื อเข้าใจได้วา่ หมายถึงบริ ษทั ฯ ในการเข้า
ร่ วมกิจกรรมทางการเมืองโดยเด็ดขาด
6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests)
กล่าวคือเป็ นสถานการณ์หรื อการกระทาที่บุคลากรของบริ ษทั ฯ มีผลประโยชน์ส่วนตนที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ หรื อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของบริ ษทั ฯ ด้วย โดยสถานการณ์
นั้นอาจทาให้บุคคลนั้นขาดความเที่ยงธรรมในการตัดสิ นใจได้อย่างโปร่ งใส
ข้อพึงปฏิบตั ิ
6.1 พนักงานทุกคนจะต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของ
บริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญอย่างสุจริ ตและเที่ยงธรรม โดยต้องไม่กระทาการที่จะก่อให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ หรื อความไม่
ไว้วางใจในการปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่เข้าไปมีส่วนได้เสี ยอันเป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์
ของบริ ษทั ฯ
6.2 จะต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์หรื อสถานการณ์ใดๆที่สามารถตีความว่าเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
ทันทีที่มีกรณี น้ นั ๆเกิดขึ้น
6.3 เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายเป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของบริ ษทั ฯ
จะต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบหรื อผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสทันที
7. การใช้ ตวั แทน/ ตัวกลางทางธุรกิจ (Use of Agent)
ตัวแทนหรื อตัวกลางทางธุรกิจ เป็ นบุคคลหรื อนิติบุคคลภายนอกที่ถูกว่าจ้างให้ทาธุรกรรมในนามของบริ ษทั ฯ หรื อเพื่อเป็ น
ตัวแทนรักษาผลผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ซึ่งอาจรวมถึงที่ปรึ กษาทางธุรกิจ ตัวแทนฝ่ ายขาย ตัวแทนของผูร้ ับส่งสิ นค้า ผูร้ ับเหมา
ผูร้ ับเหมาช่วง ทนายความ หรื อบุคคลภายนอกที่ให้บริ การในนามของบริ ษทั ฯ
ฮานาไม่มีนโยบายในการว่าจ้างตัวแทนหรื อตัวกลางทางธุรกิจ เช่นการว่าจ้างนิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่พนักงานของ
บริ ษทั ฯ ให้ทาธุรกรรมในนามของบริ ษทั ฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระทาการให้สินบนหรื อการคอร์รัปชัน่
ข้อพึงปฏิบตั ิ
ห้ามพนักงานว่าจ้างตัวแทนหรื อตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระทาการให้สินบนหรื อการคอร์รัปชัน่
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การประเมินความเสี่ยง
บริ ษทั ฯ จะจัดทาการประเมินความเสี่ ยงจากการทาธุรกรรมต่างๆของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่อาจมีข้ นั ตอนและกระบวนการที่
เข้าข่ายเสี่ ยงต่อการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะทาการประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ขององค์กรเป็ นประจาทุกปี
การควบคุมและการจัดเก็บรักษาข้ อมูล
เป็ นนโยบายของบริ ษทั ฯ ที่จะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน กฎหมาย และหลักการทางบัญชีและการรายงานทางการเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ
จะต้องมีเอกสารแนบครบถ้วนและได้รับการอนุมตั ิอย่างถูกต้อง จะไม่มีการตกแต่งบัญชี หรื อการทาธุรกรรมที่ไม่สามารถ
อธิบายได้ หรื อรายการที่เป็ นเท็จ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ซึ่งครอบคลุมถึงการถ่วงดุลและการ
ตรวจสอบระหว่างกันด้านบัญชี การจัดเก็บเอกสาร รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในจะเป็ นหน่วยงานที่ให้ความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในและการจัดเก็บรักษาข้อมูลเป็ นไปตามนโยบาย
การบริหารด้ านทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั ฯ
จัดให้มีกระบวนการบริ หารงานบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตและ
คอร์รัปชัน่ ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึ กอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษหรื อให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตหรื อคอร์รัปชัน่ แม้วา่ การกระทา
นั้น จะทาให้บริ ษทั ฯ สูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ
การอบรมและการสื่อสาร
พนักงาน
มีการฝึ กอบรมปฐมนิเทศให้กบั พนักงานใหม่ และการฝึ กอบรมที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องสาหรับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อให้เข้าใจนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และรับทราบถึงความคาดหวังของบริ ษทั ฯ และบทลงโทษ
ในกรณี ที่มีการละเมิดเกิดขึ้น
ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมา มีการสื่ อสารนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้กบั ตัวแทน
ตัวกลางทางธุกิจ ซัพพลายเออร์และผูร้ ับเหมาต่างๆเพื่อรับทราบและปฏิบตั ิตาม
กรณีมขี ้ อสงสัย
พนักงานสามารถขอคาปรึ กษา/แนะนาหรื อขอคาชี้แจง
คอร์รัปชัน่ จากผูบ้ งั คับบัญชาหรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

ข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับนโยบายนี้หรื อการกระทาที่อาจถือเป็ นการทุจริ ต
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การรายงานเบาะแสสาหรับการพบเห็นการทุจริตคอร์ รัปชั่น
หากพนักงานมีขอ้ สงสัยหรื อมีหลักฐานใด ๆ ของพนักงานคนใด หรื อบุคคลใดซึ่ งกระทาการในนามบริ ษทั ฯ ได้เข้าไปมีส่วน
ร่ วมในการให้สินบนและการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ จะต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที หรื อรายงานผ่านช่องทางด้านล่าง
นี้ โดยการรายงานนั้นจะได้รับการดาเนิ นการอย่างจริ งจัง โดยจะไม่มีผลกระทบต่อพนักงานหรื อผูร้ ายงานด้วยเจตนาสุ จริ ตแต่
อย่างใด
1. นายจอห์น ทอมพ์สนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ:
john@ntasset.com
2. นายริ ชาร์ด เดวิด ฮัน หัวหน้าฝ่ ายบริ หาร (CEO):
richardh@hanabk.th.com
3. นางทรรพวงศ์ ณ ถลาง Director of Corporate HR,
Business Partners, Training & Administration:
tappawong@hanabk.th.com
4. กล่องแดงหรื อกล่องข้อเสนอแนะที่ติดตั้งไว้แต่ละสถานที่ของแต่ละโรงงานสาขาของฮานา
การคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ
บริ ษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยชื่อและรายละเอียดของการแจ้งเบาะแส การร้องเรี ยน หรื อข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมาย โดยผูท้ ี่แจ้งเบาะแสหรื อผูร้ ้องเรี ยนซึ่ งรายงานข้อเท็จจริ งด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต ปราศจากอคติ และผลประโยชน์ส่วนตัวจะได้การปกป้ องคุม้ ครองจากบริ ษทั ฯ
การละเมิดนโยบายและการสอบสวน
1. เมื่อได้รับข้อร้องเรี ยน หากเรื่ องที่ร้องเรี ยนมีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ อย่างร้ายแรง ให้เริ่ มดาเนินการ
สอบสวนภายใน 3 วันหลังจากได้รับข้อร้องเรี ยน ส่วนในกรณี อื่นๆให้ดาเนินการภายใน 7 วัน
2. หากกรรมการบริ ษทั ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระเพื่อดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว หากผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลอาจร่ วมกับผูบ้ งั คับบัญชาดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ งหรื อ
แต่งตั้งบุคคลหรื อคณะกรรมการสอบสวนตามที่บริ ษทั ฯ เห็นสมควร
3. เมื่อดาเนินสอบสวนและพบว่ามีการฝ่ าฝื นจริ ง บริ ษทั ฯจะพิจารณาโทษทางวินยั จนถึงเลิกจ้างตามระเบียบข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ไม่วา่ ผูฝ้ ่ าฝื นจะเป็ นกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน หากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ก็ให้ผฝู ้ ่ าฝื นได้รับโทษทางกฎหมายด้วย
4. ให้มีการสรุ ปรายงานข้อร้องเรี ยนและผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
รับทราบ รวมทั้งรายงานผลการพิจารณาให้ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบาะแสทราบด้วย (กรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้ง
เบาะแสเปิ ดเผยตนเอง) ต่อไป
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การติดตามและตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนนโยบายนี้เป็ นประจาทุกปี และพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามการดาเนินการตามนโยบายนี้และให้คาแนะนาต่อไป
ระบบการควบคุมภายในและระเบียบต่างๆ จะมีการตรวจสอบเป็ นระยะโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้แน่ใจถึงประสิ ทธิภาพ
ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และผลการตรวจสอบจะมีการหารื อกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อผูบ้ ริ หารระดับสูง
และคณะกรรมการตรวจสอบ

******************
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