นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจ ด้ วยความเป็ นธรรม สุจริ ต โปร่ งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีสว่ นได้ เสียทุก
กลุม่ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริ ษัท ฯ บริ ษัทฯจึงได้ จดั ทานโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
พร้ อมทังก
้ าหนดบทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ ตลอดจนมาตรการในการดาเนินการ ดังนี ้
ห้ ามคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท ฯ กระทาการอันใดที่เป็ นการเกี่ยวข้ องกับการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรื อทางอ้ อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั ไม่วา่ ตนจะอยู่ในฐานะ
เป็ นผู้รับ ผู้ให้ หรื อผู้เสนอให้ สินบน ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินหรื อไม่เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรื อหน่วยงานเอกชน หรื อบุคคล ที่
บริ ษัทฯได้ ดาเนินธุรกิจหรื อติดต่อด้ วยโดยจะปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่งครัด

บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. ฝ่ ายจัดการ ทาหน้ าที่เสนอนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่นต่อ คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อพิจารณากลัน่ กรองแล้ วนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการยึดถือปฏิบตั ิของพนักงานทังองค์
้ กร
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีหน้ าที่ประเมินโอกาสและผลกระทบการเกิ ดการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางสาหรับผู้ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบและตรวจติดตามผลและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณา
4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และรับผิดชอบ ดังนี ้
1) สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ย ง เกี่ ยวกับการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ตามที่ผ้ ตู รวจสอบภายในได้ เสนอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบดังกล่าว ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2) รายงานผลการสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
5. ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้ าที่และรับผิดชอบ ดังนี ้
1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กาหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับทราบ
2) ปฏิบตั ิงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายในเรื่ องการตรวจสอบการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับ
องค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้ กาหนดไว้
6. ฝ่ ายจัดการมีหน้ าที่และความรั บ ผิดชอบในการสื่อสารกับพนักงานในองค์ กรและผู้ที่เ กี่ ยวข้ องให้ ได้ รับทราบถึ ง
นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

แนวทางปฏิบัติ
1. การดาเนินการตามนโยบายนีใ้ ห้ ใช้ แนวปฏิบัติตามที่บริ ษัท ฯ ได้ กาหนดไว้ ในคู่มือการกากับดูแลกิ จการที่ดีและ
จรรยาบรรณ รวมทังระเบี
้
ยบข้ อบังคับ และคูม่ ือการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ
2. ในการดาเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษัท ฯกาหนดให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และ
พนักงาน จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ในเรื่ องต่อไปนี ้ด้ วยความระมัดระวัง
2.1 ความเป็ นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง
บริ ษัทฯ มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้ การสนับสนุน หรื อการกระทาอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมือง
ทังทางตรงและทางอ้
้
อม ซึ่งรวมถึงการใช้ ทรัพยากรของบริ ษัท ฯ ในกิจกรรมที่จะทาให้ บริ ษัทฯ สูญเสียความเป็ นกลางทางการ
เมือง และ/หรื อ ได้ รับความเสียหายจากการเข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องในกิจกรรมดังกล่าว
2.2 การบริ จาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการบริ จาคเพื่อการกุศลหรื อการให้ เงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
การดาเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็ นช่องทางให้ เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยการกาหนดขันตอน
้
และการควบคุมที่ชดั เจน
รัดกุมและมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้
2.3 การให้ ของขวัญ การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษัทฯ กาหนดให้ การให้ มอบหรื อรับของขวัญ ของกานัล และการเลี ้ยงรับรองต้ องเป็ นไปตามการกระทาในวิสยั ที่
สมควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ต้องไม่มีมลู ค่าเกินสมควรและไม่เป็ นการกระทาเพื่อจูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการ
ปฏิบตั ิ ซึง่ อาจนาไปสูป่ ั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

มาตรการดาเนินการ
1. กรรมการบริ ษัท ผู้บ ริ หาร และพนัก งานทุก คน ต้ อ งปฏิ บัติต ามนโยบายและมาตรการ การต่อ ต้ านทุจ ริ ตคอร์ รั ปชั่น
หลักการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้ อม
2. พนักงานไม่ควรละเลย หรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรื อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทาที่เข้ าข่ายทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยต้ องแจ้ ง
ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรื อผ่านช่องทางการรายงานที่บริ ษัท ฯได้ กาหนดไว้ และให้ ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบบริ ษัทฯ
3. บริ ษัทฯจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อให้ ความร่ วมมือในการรายงาน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่กาหนดของบริ ษัทฯ
4. บริ ษัทฯจัดให้ มีการสือ่ สารนโยบายการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี ้ ให้ แก่พนักงานโดยเผยแพร่ผา่ นช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ต ของ
บริ ษั ทฯ และบนเว็บ ไซต์ ของบริ ษัท ฯ เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการนานโยบายนีไ้ ปปฏิ บัติ รวมทัง้ สื่อสารให้ แ ก่
สาธารณชนและผู้มีสว่ นได้ เสียในช่องทางที่บริ ษัทฯกาหนด เช่น รายงานประจาปี เป็ นต้ น
5. บริ ษัทฯจัด ให้ มีกระบวนการบริ หารทรั พยากรบุค คลที่สอดคล้ องกับ นโยบายการต่อต้ า นทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น ตัง้ แต่การ
คัดเลือกบุคลากร การให้ ผลตอบแทน การเลือ่ นตาแหน่ง รวมทังการจั
้
ดโครงสร้ างองค์กรให้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่งานอย่าง
เหมาะสมให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล

6. บริ ษัทฯจัดให้ มีระเบียบกาหนดอานาจอนุมัติรายการดาเนินงานที่ชัดเจน รั ดกุม มีประสิทธิ ภาพ โปร่ งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
7. บริ ษัทฯจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการทางานทุกกระบวนการ ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และมีการสือ่ สารผลการควบคุมให้ พนักงานที่รับผิดชอบทราบ
8. บริ ษัทฯมีช่องทางร้ องเรี ยนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางดังนี ้
ประธานกรรมการบริษัท
บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ ส ชัน้ 32 เอ
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพ 10900
อีเมล: board-thip@thantawan.com
เบอร์ โทร 0-2273-8333 ต่อ 3238

ติดตามผล
1. จัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และให้ ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี ที่ ได้ รั บ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการ
ตรวจสอบที่มีนยั สาคัญและข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กาหนดให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนติดตาม
ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3. หากการสืบสวนข้ อเท็จจริ งพบว่า ข้ อมูลการตรวจสอบ หรื อ ข้ อร้ องเรี ยน เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท

มาตรการการแจ้ งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
เพื่อให้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็ นธรรมตามหลักการกากับดูแล
กิจการ บริ ษัทฯได้ จดั ให้ มีช่องทางรับแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน หรื อข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียได้ รับผลกระทบหรื อมีความเสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบอันจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ จากการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อจากการปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ รวมถึง
พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรื อการกระทาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ
โดยการแจ้ งเบาะแสโดยตรงหรื อส่งจดหมายมาที่
ประธานกรรมการบริษัท
บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ ส ชัน้ 32 เอ
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพ 10900
Email: board-thip@thantawan.com
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