นโยบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
หลักการ
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจ ด้ วยความเป็ นธรรม สุจริ ต โปร่ งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกกลุ่มตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทานโยบายการต่อต้ านทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ พร้ อมทังก
้ าหนดบทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ ตลอดจนมาตรการในการดาเนินการ ดังนี ้
คานิยาม
การทุจริ ตคอร์ รัป ชั่น หมายถึง การปฏิบัติหรื อละเว้ นการปฏิ บัติหน้ าที่ หรื อใช้ อานาจหน้ าที่โดยมิชอบในทุก
รูปแบบ เพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบให้ แก่ บริ ษัทฯ แก่ตนเอง หรื อผู้อื่น ไม่วา่ จะเป็ นการให้ หรื อรับสินบน
โดยการเสนอที่จะให้ สัญ ญาว่าจะให้ หรื อให้ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่รัฐ หน่วยงาน
เอกชน และหรื อบุคคลอื่นใด และการเรี ยกรับหรื อรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลดังกล่าว รวมถึงการ
กระทาที่เป็ นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการปกปิ ดข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ ง ซึ่งเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบ
นโยบายของบริ ษัท หรื อต่อศีลธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่ดี โดยมีเจตนาเพื่อให้ เกิดการได้ เปรี ยบหรื อเพื่อ
ได้ มาซึง่ ประโยชน์อนั มิควรได้ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังแก่
้ บริ ษัทฯ แก่ตนเอง หรื อผู้อื่น
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านการเงินหรื อในรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้ สิ่งของหรื อบริ การ การโฆษณาส่งเสริ มหรื อสนับสนุนพรรคการเมือง การซื ้อบัตรเข้ า
ชมงานที่จดั เพื่อระดมทุน หรื อบริ จาคเงินให้ แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพรรคการเมือง เป็ นต้ น
นโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ห้ ามคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ กระทาการอันใดที่ เป็ นการ
เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรื อทางอ้ อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั ไม่
ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็ นผู้รับ ผู้ให้ หรื อ ผู้เสนอให้ สิน บน ทัง้ ที่ เป็ นตัว เงิ น หรื อ ไม่เป็ นตัวเงิ น แก่ ห น่ว ยงานของรัฐ หรื อ
หน่วยงานเอกชน หรื อบุคคล ที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินธุรกิจหรื อติดต่อด้ วยโดยจะปฏิบัติ ตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่งครัด
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
1.

คณะกรรมการบริ หาร ทาหน้ าที่เสนอนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา

2.

คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่พิจารณาและอนุมตั ินโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในยึดถือ ปฏิบตั ิของพนักงานทังองค์
้ กร
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3.

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีหน้ าที่ประเมินโอกาสและผลกระทบการเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางสาหรับผู้ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบและตรวจติดตามผลและนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณา

4.

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และรับผิดชอบ ดังนี ้
4.1) สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสีย่ ง เกี่ยวกับการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ตามที่ผ้ ตู รวจสอบภายในได้ เสนอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบดังกล่าว ไม่มีความเสีย่ งที่จะเกิดการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท
4.2) รายงานผลการสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุม ภายในและการประเมิ น ความเสี่ย ง
เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท

5.

ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้ าที่และรับผิดชอบ ดังนี ้
5.1) ปฏิบัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กาหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสีย่ ง เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกิดจากการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับทราบ
5.2) ปฏิ บัติ ง านตามที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายในเรื่ อ งการตรวจสอบการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น
ที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้ กาหนดไว้

6.

ฝ่ ายบริ หารมีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
สือ่ สารกับพนักงานในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ ได้ รับทราบถึงนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

แนวทางปฏิบตั ิ
1.

การดาเนินการตามนโยบายนีใ้ ห้ ใช้ แนวปฏิบัติตามที่บริ ษัท ได้ กาหนดไว้ ในคู่มือการกากับดูแลกิ จการที่ดีและ
จรรยาบรรณ รวมทังระเบี
้
ยบข้ อบังคับ รวมทังคู
้ ม่ ือการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท

2.

ในการดาเนินการในเรื่ องที่มีความเสีย่ งสูงกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทฯ กาหนดให้ 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
พรรคการเมืองฯ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม ซึ่งรวมถึงการใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทาให้
บริ ษั ท ฯ สูญ เสียความเป็ นกลางทางการเมื อง และ/หรื อ ได้ รับ ความเสีย หายจากการเข้ า ไปมี ส่ว น
เกี่ยวข้ องในกิจกรรมดังกล่าว
2.2) การบริ จาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการบริ จาคเพื่อการกุศลหรื อการให้ เงินสนับสนุนในรู ปแบบต่างๆ
เพื่ อให้ มั่นใจว่าการด าเนิน กิ จกรรมดังกล่าวจะไม่เป็ นช่องทางให้ เกิ ดการทุจริ ต คอร์ รัป ชั่น โดยการ
กาหนดขันตอน
้
และการควบคุมที่ชัดเจนรัดกุมและมีประสิทธิ ภาพตลอดจนสามารถสอบทานและ
ติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้
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2.3) การให้ ของขวัญ การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษัทฯ กาหนดให้ การให้ มอบหรื อรับของขวัญ ของกานัล และการเลี ้ยงรับรองต้ องเป็ นไปตามการ
กระทาในวิสยั ที่สมควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ต้องไม่มีมลู ค่าเกินสมควรและไม่เป็ นการ
กระทาเพื่อจูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ ซึง่ อาจนาไปสูป่ ั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
มาตรการดาเนินการ
1.

กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการ การต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
หลักการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชั่นไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม

2.

พนักงานไม่ควรละเลย หรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรื อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทาที่เข้ าข่ายทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดย
ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรื อผ่านช่องทางการรายงานที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้
และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบบริ ษัทฯ

3.

บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อให้ ความร่ วมมือในการ
รายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่กาหนดของบริ ษัท

4.

บริ ษั ทฯ จัดให้ มีการสื่อ สารนโยบายการทุจริ ต คอร์ รัป ชั่นนี ้ ให้ แก่พ นัก งานโดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่ น
อินทราเน็ตบริ ษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯเพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการนานโยบายนี ้ไปปฏิบตั ิ รวมทัง้
สือ่ สารให้ แก่สาธารณชนและผู้มีสว่ นได้ เสียในช่องทางที่บริ ษัทกาหนด เช่น รายงานประจาปี เป็ นต้ น

5.

บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้ องกับนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอรรัปชัน่ ตังแต่
้ การ
คัดเลือกบุคลากร การให้ ผลตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง รวมทังการจั
้
ดโครงสร้ างองค์กรให้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่
งานอย่างเหมาะสมให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล

6.

บริ ษัทฯ จัดให้ มีระเบียบกาหนดอานาจอนุ มตั ิรายการดาเนินงาน ที่ชัดเจน รัดกุ ม มีประสิทธิ ภาพ โปร่ งใส และ
สามารถตรวจสอบได้

7.

บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการทางานทุกกระบวนการ ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ าน
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมีการสือ่ สารผลการควบคุมให้ พนักงานที่รับผิดชอบทราบ

8.

บริ ษัทฯ มีช่องทางร้ องเรี ยนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางดังนี ้
ประธานกรรมการบริ ษัท
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 3202
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ติดตามผล
1.

จัดให้ มีผ้ ูตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และให้ ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดย
ดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานผลการตรวจสอบที่มีนยั สาคัญและข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

กาหนดให้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง รับผิดชอบในการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตลอดจน
ติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท

3.

หากการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง พบว่า ข้ อ มู ล การตรวจสอบ หรื อ ข้ อ ร้ องเรี ย น เกี่ ย วข้ อ งกับ การทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
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