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นโยบายต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
บริษทั ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมต่อผู้เกียวข้ องทังภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงการปฏิบตั ิต่อ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า/เจ้ าหนี คู่แข่งทางการค้ า และสังคมส่วนรวม บริ ษัทฯ กําหนด
หลักการดํา เนินกิจการทีไม่สนับ สนุนกิจกรรมของกลุ่ม หรื อบุคคลทีกระทําการโดยมิ ชอบในการแสวงหาผลประโยขน์
เพือให้ มนใจว่
ั าการดําเนินกิจการโดยปราศจากการคอร์ รัปชัน จึงจัดทํานโยบายฉบับนีขึน เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบัติ
และใช้ สอสารให้
ื
คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จดั การ คณะจัดการ และพนักงานทุกระดับปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่ งครัด
รวมทัง ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัทฯ ดําเนินการหรื อยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทังทางตรง
หรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานทีเกียวข้ อง และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริต
คอร์ รัปชันนีอย่างสมําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้ อกาหนดในการดําเนินการด้ านต่างๆให้ สอดคล้ องกับ
การเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย
คํานิยาม
การทุจริตคอร์ รัปชัน
หมายถึง การใช้ อํานาจอย่างไม่ถกู ต้ อง เช่น การให้ ของขวัญหรื อบริการ การให้ เงินสดหรื อสิงของแทนเงินสด
การให้ สินบนเจ้ าหน้ าทีของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบใดก็ตาม โดยการเสนอให้ การ
ให้ สญ
ั ญา การให้ คํามัน การเรี ยกร้ อง หรื อการรับซึงเงิน หรื อสิงของแทนเงินสด ผลประโยชน์อืนๆ ทีไม่เหมาะสม และการ
ปกปิ ดข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ ง ซึงเป็ นการกระทํ า ที ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ นโยบายของบริ ษัท ฯ หรื อต่อศี ล ธรรม และ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจทีดี รวมถึงการเอือประโยชน์ในทางธุรกิจให้ กบั ตนเอง พวกพ้ อง และคนรู้จกั ในการปฏิบตั ิ
หน้ าทีอันนํามาซึงผลประโยชน์ในทางมิชอบ เว้ นแต่เป็ นการกระทําในกรณี ทีกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ ประกาศ ข้ อบังคับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิน หรื อจารี ตทางการค้ าให้กระทําได้
การช่ วยเหลือทางการเมือง
หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็ นเงินสด หรือรูปแบบอืน เพือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ตลอดจนการ
ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัทฯ โดยไม่ม่งุ หวังความได้ เปรียบทางธุรกิจการค้ า เช่น การให้
สิงของ หรื อบริการ การโฆษณาส่งเสริม หรื อสนับสนุนพรรคการเมือง การซือบัตรเข้ าชมงานเพือระดมทุน หรื อบริจาคเงิน
ให้แก่องค์กรทีมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้ น
การบริจาคเพือการกุศล
หมายถึง การให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน หรื อรูปแบบอืน เช่น ให้ ความรู้ หรื อสละเวลา เพือเป็ นส่วนหนึงใน
กิจกรรมตอบแทนสังคม บริจาคสินค้ าของบริษัท ตลอดจนประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้ างภาพลักษณ์ทีดีแก่บริษัทฯ โดยไม่
มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็ นการตอบแทน
การใช้ เงินสนับสนุน
หมายถึง การให้ เงินสด หรื อสิงของแทนเงินสด เพือเป็ นการสนับสนุน และประชาสัมพันธ์บริ ษัทฯ
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การให้ หรื อรั บของขวัญ ค่ าบริการต้ อนรั บ ค่ าเลียงรั บรอง และค่ าใช้ จ่ายอืนๆ
หมายถึง การให้ หรือรับของขวัญ ค่าบริการต้ อนรับ ค่าเลียงรับรอง และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ซึงไม่เป็ นการกระทําที
กระทบกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ แต่เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ อง เป็ นการให้ หรื อรับในนามบริ ษัทฯ ไม่ใช่ใน
นามพนักงาน โดยเหมาะสมกับเทศกาล เช่น ช่วงเทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ ตรุษจีน ซึงถือเป็ นธรรมเนียมปกติ และเป็ นไป
อย่างเปิ ดเผย
บทบาทหน้ าทีความรั บผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษัท
หน้ า ที พิจารณา และอนุมัตินโยบาย และกํากับดูแลให้ มีระบบสนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
เพือให้ มนใจว่
ั าคณะกรรมการ คณะจัดการให้ การยอมรับต่อนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และยึดถือเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ขิ องพนักงานทังองค์กร
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่ าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการทีดี
หน้ าที กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน เพือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ รวมถึงให้ คําแนะนําแก่กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงที มีความรับผิดชอบ
ต่อการนํานโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชันนีไปปฏิบตั ิ
คณะกรรมการตรวจสอบ
หน้ าที สอบทานและประเมิ นการควบคุม ภายใน การจัด ทํา รายงานทางการเงิ น และกระบวนการอื นที
เกียวข้ องกับนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือให้ มนใจว่
ั าบริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์
ของบริ ษัทฯ ตามทีกําหนด โดยมีการแบ่งแยกหน้ าทีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมถึงสอบทานการควบคุมภายในที
เกียวกับมาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน กับบุคลากรทีปฏิบตั งิ านนันๆ ก่อนรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ หารความเสียง
หน้ าที ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปั จจัยเสี ยงอันอาจเกิดจากการทุจริตคอร์ รัปชัน ตลอดจนกําหนด
นโยบายการบริ หารความเสียง และวางกรอบการบริ หารความเสียงของบริ ษัทฯ รวมถึงกํากับดูแล ติดตาม และสอบทาน
รายงานการบริ หารความเสียง เพือให้ มนใจว่
ั ามีการบริ หารจัดการความเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ และผู้บริหารระดับสูง
หน้ าที รับมอบอํานาจ และความรับผิดชอบต่อการนํามาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันไปปฏิบัติ โดย
กํ าหนดให้ มี ระบบสนับสนุน นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รั ปชัน และสือสารไปยังพนักงาน และผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย
ทบทวนความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และมาตรการต่าง ๆ เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงทางธุรกิจ
ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและกํากับดูแลกิจการทีดี และคณะกรรมการบริ ษัท
อย่างสมําเสมอ
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นโยบาย และแนวทางปฏิบัตเิ กียวกับการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษัท คณะจัดการ พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทฯ ห้ ามกระทําการอันใดทีเกียวข้ องกับการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชันทุกรูปแบบ ทังทางตรง และทางอ้ อม โดย
1. บริษทั ฯ ห้ ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทฯ กระทําการใดทีแสดงเจตนาว่าเป็ นการ
ทุรจิตคอร์ รัปชัน เช่น การให้ หรื อรับสินบนเจ้ าหน้ าทีรัฐ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน หรื อผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียทีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ เพื อให้ ได้ มาหรื อคงไว้ ซงธุ
ึ รกิจ ข้ อได้ เปรี ยบทางการค้ า และการ
แข่งขัน
2. บริ ษัทฯ ห้ ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ เรี ยกร้ อง ดําเนินการ หรื อยอมรับการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ญาติพีน้ อง เพือน และคนรู้จกั
3. บริษทั ฯ กําชับให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทฯ ต้ องปฏิบตั งิ านอย่างระมัดระวังใน
ขันตอนการปฏิบตั ิงานทีมีความเสียงสูงต่อการทุจริ ตคอร์รัปชัน เช่น การขายและการตลาด การจัดซือจัด
จ้ าง งานโครงการลงทุน การทําสัญญา การให้ และรับของขวัญ ของทีระลึกหรื อผลประโยชน์อืนใด การ
เลียงรับรอง การให้เงินบริจาค เงินสนับสนุน เป็ นต้ น
4. บริษทั ฯ กําชับให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษทั ฯ ดําเนินการเรื องการให้ หรื อรับเงิน
บริจาค เงินสนับสนุนอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามระเบียบบริษัท และถูกต้ องตามกฎหมายโดยต้ องมันใจว่า
เงินบริจาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถกู นําไปใช้ เพือการติดสินบน
5. บริ ษัทฯ กําชับให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ ระมัดระวังในการทําธุรกรรมกับ
บุคคล นิตบิ ุคคล หรื อองค์กรใด ๆ ทีมีข้อสงสัยเกียวกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน
6. บริ ษัทฯ ห้ ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ ละเลย หรื อเพิกเฉย เมือพบเห็นการ
กระทํ า ที เข้ าข่ า ยเป็ น การทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั นที เกี ยวข้ องกับ บริ ษั ท ฯ โดยถื อ เป็ นหน้ าที ที ต้ องแจ้ ง ให้
ผู้บงั คับบัญชา หรือบุคคลทีรับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ
7. บริษทั ฯ จะให้ ความเป็ นธรรม และคุ้มครองบุคคลทีปฏิเสธการทุจริ ตคอร์รัปชัน หรื อแจ้ งเบาะแสเรื องการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชันให้ กบั บริ ษัทฯ ตามทีกําหนดไว้ ในมาตรการการแจ้ งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ ง
เบาะแส หรื อให้ ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์ รัปชัน ตามทีบริษัทฯ ได้ กําหนดไว้ ใน นโยบาย
การแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน (Whistleblower Policy) และคู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
ของบริ ษัท
8. บริ ษัทฯ จะพิจารณา และลงโทษผู้กระทําการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ซึงถือว่าเป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณ
ตามระเบียบว่าด้ วยวินยั ของพนักงานทีกําหนดไว้ และอาจได้ รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานันผิด
กฎหมาย
9. บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทําความเข้ าใจกับบุคคลทีต้ องปฏิบตั ิหน้ าที ทีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ
หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯ เพือให้ การปฏิบตั เิ ป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ เพือป้องกันไม่ให้ มกี ารทุจริตคอร์ รัปชัน
11. บริ ษัทฯ จัดให้ มีการทบทวนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน แนวทางการปฏิบตั ิ และข้ อกําหนดใน
การดําเนินการเพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของ
กฎหมาย
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12. บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ทีมุ่งมันต่อมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ตังแต่ คัดเลือก อบรม ประเมิ นผลงาน ให้ ผลตอบแทน และเลื อนตํ าแหน่ ง มีกําหนดไว้ ใ นคู่มือ การ
ปฏิบตั งิ าน โดยถือเป็ นส่วนหนึงของนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันด้ วย
13. บริ ษัท ฯ มี น โยบายในเรื องที มี ค วามเสี ยงที อาจจะเกิ ด การทุจริ ต คอร์ รัป ชัน เพื อให้ กรรมการบริ ษั ท
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทฯ ต้ องปฏิบตั หิ น้ าทีด้ วยความระมัดระวัง ในเรื องดังนี
13.1. การให้ ความช่วยเหลือทางการเมือง มีนโยบายดังนี
1) บริษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ทางการเมือง นักการเมือง หรือพรรค
การเมืองใดๆ บริ ษัทฯ ยึดมันในความเป็ น กลางทางการเมื อง สนับสนุนการปฏิบัติ ต าม
กฎหมาย และการปกครองตามระบบประชาธิ ปไตย บริ ษั ท ฯ ไม่ มี น โยบายสนับ สนุ น
ช่วยเหลือกิจกรรมของพรรคการเมือง หรือนักการเมืองทังทางตรง และทางอ้ อม
2) บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนเงิน หรื อสิงของให้ พรรคการเมือง นักการเมือง หรื อผู้สมัครรับเลือกตัง
ทางการเมื องใดๆ เพื อแลกกับ สิท ธิ พิเ ศษ หรื อผลประโยชน์ อันไม่ ชอบ ทังทางตรง และ
ทางอ้ อม
3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทฯ ทุกระดับมีสิทธิเสรี ภาพในการเข้ าร่ วม
กิจกรรมทางการเมืองภายใต้ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีสิทธิในการแอบอ้ างความ
เป็ นพนัก งานบริ ษั ท ฯ หรื อ นํ า ทรั พ ย์ สิน อุป กรณ์ เครื องมื อ ใดๆ ของบริ ษั ทฯ ไปใช้ เ พื อ
ประโยชน์ในการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมือง
13.2. การบริ จาคเพือการกุศล และเงินสนับสนุน มีนโยบายดังนี
1) การบริจาคเพือการกุศล ทังในรูปแบบของการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน หรื อรูปแบบอืน
เช่น การให้ ความรู้ หรื อสละเวลา เป็ นต้ น บริษทั ฯ สามารถเป็ นส่วนหนึงในกิจกรรมตอบแทน
สังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ทีดีให้ แก่บ ริ ษัทฯ โดยไม่ได้
มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ
2) การให้ เงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็ นเงิน หรื อสิงของแทนเงินสดแก่กิจกรรม หรื อโครงการ จะต้ อง
ดํ าเนินการด้ วยความโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย และต้ องระบุ ชือผู้ใ ห้ ใ นนามบริ ษัท ฯ
เท่านัน โดยผ่านขันตอนการอนุมตั ิตามระเบียบของบริษัทฯ ทีกําหนดไว้ และมันใจว่าการให้
เงินสนับสนุนดังกล่าวจะไม่ถกู นําไปใช้ ในการทุจริตคอร์ รัปชัน ทังนีการให้ เงินสนับสนุนต้ องมี
วัตถุประสงค์ เพือเป็ นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมธุรกิจ และภาพลักษณ์ทีดีของบริษัทฯ โดย
อาจกระทําได้ หลายรู ปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเพื อสังคม
และสิงแวดล้ อม กิจกรรมเพือการศึกษาและกีฬา เป็ นต้ น
13.3. การจัดกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม มีนโยบายดังนี
1) การจัดกิจกรรม ความรั บผิดชอบต่ อสังคม ทังในรู ปแบบของการให้ ความช่วยเหลือ ทาง
การเงิน หรื อรู ปแบบอืน เช่น การให้ ความรู้ การสละเวลา การมอบสินค้ าเพื อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรม การอนุรักษ์สิงแวดล้ อม เป็ นต้ น บริ ษัทฯ สามารถเป็ นส่วนหนึงในกิจกรรมตอบ
แทนสังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ทีดีให้ แก่บริ ษัทฯ โดยไม่
มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ
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2) การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็ นเงิน หรื อสิงของแทนเงินสดจะต้ อง
ดํ าเนินการด้ วยความโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย และต้ องระบุ ชือผู้ใ ห้ ใ นนามบริ ษัท ฯ
เท่านัน โดยผ่านขันตอนการอนุมตั ิตามระเบียบของบริษัทฯ ทีกําหนดไว้ และมันใจว่าการจัด
กิจกรรม ความรับ ผิดชอบต่อสังคม ดังกล่าวจะไม่ถูกนําไปใช้ ในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ทังนี
การจัดกิจกรรมต้ องมีวัตถุประสงค์เพื อตอบแทนชุมชน และสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์
และภาพลักษณ์ที ดีของบริ ษัทฯ โดยอาจกระทํ าได้ ห ลายรู ปแบบ เช่น การสร้ างงานสร้ าง
รายได้ แก่ชมุ ชน การให้ ความรู้กบั คนในชุมชน เป็ นต้ น
13.4. ของขวัญ บริการต้ อนรับ เลียงรับรอง และค่าใช้ จา่ ยอืนๆ มีนโยบายดังนี
1) บริษัทฯ ห้ ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทฯ เรียกร้ องของขวัญ ของที
ระลึก หรื อผลประโยชน์อืนใดจากผู้รับเหมา คู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรื อผู้ทีมีส่วนเกียวข้ อง
กับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทฯ ไม่ควรให้ หรือรับ หรื อสัญญาว่าจะให้
หรื อจะรับประโยชน์ หรื อสิงมีค่าใดๆ เพือจูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ รวมถึงการ
กระทําใดๆ ทีเข้ าข่ายดังกล่าว ในกรณีทีบริ ษัทฯ ตรวจพบการกระทําละเมิดจริ ยธรรม และ
ศีลธรรม บริ ษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติ ด้าน
บุคคล สําหรับผู้ทีฝ่ าฝื นนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบตั ิฯ
3) ในกรณีของขวัญ ของทีระลึกทีมอบให้ แก่บริ ษัทฯ และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุก ารณ์ที
สําคัญของบริ ษัท เช่น การลงนามในสัญญา การร่ วมทุนของบริ ษัท หากมีการรับรางวัล
ต่างๆ หรื อของทีระลึกจากการร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมฯ อนุญาตให้ พนักงานรับแทน
บริษัทฯ ได้
4) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผ้ บู งั คับบัญชา
และผู้บงั คับบัญชาจะยินยอม หรือรู้เห็นเป็ นใจให้ ญาติของตนรับของขวัญจากพนักงานที
เป็ นผู้ใต้ บังคับบัญชามิได้ เว้ นแต่กรณีปกติประเพณี นิยม ทีมีการให้ ของขวัญแก่กัน โดย
จะต้ องมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้ วน)
5) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ สามารถให้ หรื อรับของขวัญ บริ การ
ต้ อนรับ และเลียงรับ รองพัน ธมิต รทางธุรกิ จได้ ภายใต้ ระเบี ยบปฏิบ ัติการเงิ น หากเข้ า
เงือนไข ดังนี
5.1 การให้ : การให้ ของขวัญ ของทีระลึก เนืองในโอกาสสํา คัญทางธุรกิจ อาทิ วัน
สถาปนาการจัดตัง การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทําได้ แต่หากมูลค่าของขวัญ
ของทีระลึก หรื อประโยชน์ อืนใดเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้ วน) ต้ องได้ รับ การ
พิจารณาอนุมตั จิ ากกรรมการผู้จดั การ หรือตามระเบียบของบริษัทฯ กําหนด
5.2 การรับ :
- สิ งของที รั บ หรื อให้ ค วรมี มูล ค่ าไม่เ กิน 3,000 บาท(สามพันบาทถ้ ว น) ไม่เ ป็ น
เงินสด ไม่ใ ช่สิงผิดกฎหมาย และไม่นํา ไปสู่การครอบงํ า ชักนํา หรื อตอบแทน
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บุ ค คล เพื อได้ ม าซึงความได้ เ ปรี ย บ หรื อ ผลประโยชน์ โ ดยผ่ า นการกระทํ า
ทีไม่เหมาะสม หรื อแอบแฝง
- เป็ นการกระทํ า อย่ างเปิ ดเผย และไม่ ปกปิ ด ในนามบริ ษัทฯ ไม่ ใ ช่ใ นนามของ
พนักงาน
- ปฏิ บัติ ตามกฎหมายที เกี ยวข้ อ ง ระเบี ยบ และหลัก เกณฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ ตามที
กําหนดไว้ ในระเบียบอํานาจอนุมตั ิ ระเบียบปฏิบตั ิงานการเงิน เป็ นต้น
- มีความเหมาะสม และถูกต้ องตามกาลเทศะ เช่น การให้ของขวัญเล็ก น้ อย ในช่วง
เทศกาลสําคัญ ซึงเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ
5.3 งดการให้ ห รื อ รั บ ของขวัญ รวมถึง บริ การต้ อ นรั บ เลี ยงรั บ รองเจ้ า หน้ าที รั ฐ
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และหรื อบุคคลอืนใด ในช่วงระหว่างการประกวด
ราคา
6) การให้ ของขวัญ ของทีระลึก
หากไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวัญ ของทีระลึก หรื อผลประโยชน์ ตามเทศกาล หรื อ
ธรรมเนียมปฏิบตั ิปกติ ทีมูลค่าเกิน 3,000 บาท(สามพันบาทถ้ วน) ได้ กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทฯ สามารถรับของขวัญ หรื อผลประโยชน์ตามเทศกาล หรือ
ธรรมเนียมปฏิบตั ปิ กติ และให้ แจ้ งผู้บงั คับบัญชาทราบก่อนรับ หากผู้บงั คับบัญชาพิจารณา
ว่าไม่ส มควรรั บ ของขวัญ ของที ระลึก หรื อผลประโยชน์ อืนใดให้ ส่ง คืน แก่ ผ้ ูให้ โดยทัน ที
ถ้ าไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ ส่งมอบแก่ผ้ บู งั คับบัญชา เพือให้ เป็ นสิทธิของบริ ษัท และนําส่ง
ของขวัญให้ กรรมการผู้จัดการรวบรวมจัดทํารายงานการรับของขวัญ เพือนําไปเป็ นของ
รางวัลให้ กับพนักงานในเทศกาลสํา คัญ หรื อนํา ไปบริ จาค เพือสาธารณกุศลต่อไปตาม
ความเหมาะสม
13.5. การรับข้ อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยียมชมกิจการโดยใช้ งบประมาณของคู่ค้า
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ สามารถรับข้ อเสนอการประชุม อบรม
สัมมนา และเยียมชมกิจการโดยใช้ งบประมาณของคูค่ ้ าได้ หากเข้ าเงือนไขดังนี
1) ไม่ เ ป็ นการครอบงํ า ชั ก นํ า หรื อ ตอบแทนบุ ค คล เพื อได้ มาซึ งความได้ เปรี ย บ หรื อ
ผลประโยชน์โดยผ่านการกระทําทีไม่เหมาะสม หรื อแอบแฝง
2) หากการประชุม อบรม สัมมนา และเยียมชมกิจการของคู่ค้าเป็ นไปตามข้ อตกลงทีระบุใน
สัญญา แต่ต้องไม่มีลกั ษณะแฝงการท่องเทียว
3) ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเกียวข้ อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตามทีกําหนดไว้
มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
มาตรการการแจ้ งเบาะแส
เพือให้ มี การปฏิ บัติต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็ นธรรมตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ จดั ให้ มีช่องทางรับแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน หรือข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะใดที แสดง
ว่าผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ รับผลกระทบ หรื อมีความเสียงทีจะได้ รับผลกระทบอันจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้มีสว่ นได้ ส่วน
เสียทุกกลุ่มจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรื อจากการปฏิบตั ิของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัทฯ
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เกียวกับการกระทําผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมทีอาจส่อถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่า
เทียมกัน หรื อการกระทําทีขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ ผ่านช่องทาง ดังนี
1. ทางไปรษณีย์
ประธานกรรมการบริ ษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
เลขที 123 อาคารซันทาวเวอร์ ส เอ ชัน 32
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
2. อีเมล์ถงึ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
board-thip@thantawan.com
3. เว็บไซต์บริษัทฯ www.thantawan.com
4. กล่องรับข้ อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ข้ อร้ องเรียนภายในบริษัทฯ
ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสเป็ น ช่ องทางที ปลอดภัย และสามารถให้ ผ้ ูแ จ้ ง เบาะแสเข้ า ถึงได้ อ ย่า งมั นใจ
เมือต้ องการแจ้ งข้ อมูล หรื อเบาะแสโดยปราศจากความเสียงต่อผู้แจ้ งในภายหลัง หรือคําแนะนําเกียวกับการปฏิบัติตาม
มาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
ทังนี บริ ษั ทฯ จะดํ า เนิ น การตรวจสอบตามขันตอนและบัน ทึก การสอบสวนไว้ เป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร
โดยไม่ เปิ ดเผยชื อผู้แจ้ งเบาะแส รวมทังดําเนินการจัด เก็บ ข้ อมูล การร้ องเรี ย นเป็ นความลับ เพื อคุ้มครองผลกระทบที
อาจเกิดขึนกับผู้แจ้ งเบาะแสดังกล่าว
กลไกคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
เพือเป็ นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ ข้อมูลทีกระทําโดยเจตนาสุจริ ต บริษัทฯ จะปกปิ ดชือ ทีอยู่
หรื อข้ อมูลใดๆ ทีสามารถระบุตัวผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ข้อมูล และเก็บ รัก ษาข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยน และผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ น
ความลับ โดยจํากัดเฉพาะผู้ทมีี หน้ าทีรับผิดชอบในการตรวจสอบเรื องร้ องเรี ยนเท่านัน ทีจะสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้
ในกรณี ทีมีการร้ องเรี ยนเกียวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชันของกรรมการ หรื อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
จะทําหน้ าทีคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรือผู้ร้องเรี ยน พยาน และบุคคลทีให้ ข้อมูลในการสอบสวนข้ อเท็จจริง ไม่ให้ได้ รับความ
เดือดร้ อน อันตราย ความไม่ชอบธรรมอันเกิดจากการแจ้ งเบาะแส ร้ องเรียน เป็ นพยาน หรือการให้ ข้อมูล
ผู้ทีมีหน้ าทีรั บผิดชอบเกียวกับเรื องร้ องเรี ยน ต้ องเก็บรักษาข้ อมูล ข้ อร้ องเรี ยน และเอกสารหลักฐานของ
ผู้ร้องเรี ยน รวมถึงผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บุคคลอืนทีไม่เกียวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามที
กฎหมายกําหนด
การสอบสวน
หากได้ รับ ข้ อมูล การทุจริ ต คอร์ รั ปชัน หรื อมี เบาะแสจากภายในองค์ก ร คณะกรรมการบริ ษั ท จะมอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู้พิจารณาให้ ผ้ ูตรวจสอบภายในรวบรวมหลักฐาน หรื อแต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
ข้ อเท็จจริงเป็ นผู้สอบสวน และสรุปผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณาดําเนินการต่อไป
หากได้ รับข้ อมูลการทุจริ ตคอร์ รัป ชัน หรื อมีเบาะแสจากหน่วยงานทีกํ ากับดูแลบริ ษัทฯ หรื อจากภายนอก
องค์กร คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในรวบรวมหลักฐาน หรื อแต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
ข้ อเท็จจริงเป็ นผู้สอบสวนและสรุปผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื อพิจารณาดําเนินการต่อไป
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บทลงโทษ
บริ ษัทฯ จะพิจารณา และลงโทษผู้กระทําผิดเกียวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชันทีเป็ นพนักงานตามระเบียบว่าด้ วย
โทษทางวินยั ของพนักงานทีบริ ษัทกําหนด รวมทังอาจได้ รับโทษหรื ออาจถูกเรี ยกร้ องค่าเสียหายตามทีกฎหมายได้ กําหนด
ไว้ หากผู้กระทําผิดเกียวกับการทุจริตคอร์ รัปชันเป็ นกรรมการ ให้ เป็ นไปตามกระบวนการทางกฎหมายทีเกียวข้ อง รวมทัง
อาจได้ รับโทษหรืออาจถูกเรี ยกร้ องค่าเสียหายตามทีกฎหมายได้ กําหนดไว้
การอบรม และการสือสาร
1. บริษทั ฯ จัดทําข้ อแนะนําเกียวกับมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดหาช่องทาง
สําหรับเผยแพร่ เช่น การติดประกาศในบอร์ ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต อีเมล์ เว็ปไซต์ของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
เพือให้ ทุกคนในองค์กร เข้ าใจ ยอมรับ และปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ จัดให้ มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนือง แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทฯ เพือให้ เกิดความ
เข้ าใจอย่างแท้ จริ ง เกียวกับนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ความคาดหวังของบริ ษัทฯ และรู้ถึงบทลงโทษหาก
ไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการนี
3. บริ ษัทฯ จัดให้ มีการสือสาร และเผยแพร่ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อ
ร้ องเรี ยน และบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัป ชัน ให้ บุคคลภายในบริ ษัทฯ รับทราบ
ผ่านหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ งานอบรมหรื อสัมมนาประจําปี การติด
ประกาศในบอร์ ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต อีเมล์ เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น เพื อให้ ทกุ คนในบริษัทฯ เข้ าใจ
ยอมรับ และปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชันอย่างจริงจัง
4. บริ ษัทฯ สือสาร และเผยแพร่ นโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนไป
ยังสาธารณชน บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษัทอืนทีบริษัทฯ มีอาํ นาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจ
ทีเกียวข้ อง และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจําปี แบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจําปี เป็ นต้ น เพือสร้ างความเข้ าใจ และสนันสนุนให้ ยึดมันในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื องการ
ต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชันเช่นเดียวกับบริษัทฯ
หากพนักงานคนใดเกิดความไม่มันใจว่า การกระทําใด อาจเข้ าลักษณะเป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อใน
กรณี ทีมีคําถาม หรื อข้ อสงสัย พนักงานควรปรึกษาคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการที ดี
หรื อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการทีดี
การประเมิน และการป้ องกันความเสียง
บริ ษัทฯ จัดให้ มี การบริ หารจัดการความเสี ยง ซึงครอบคลุมความเสียงด้ า นกลยุทธ์ การเงิ น ปฏิบ ัติการ
กฎเกณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กร และปั จจัยภายนอก รวมถึงความเสียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยกําหนดให้ ทุกหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการประเมินความเสียงทีอาจจะเกิดขึน เพือหามาตรการควบคุม
มาจัดการความเสียง รวมถึงมีการติดตามผลไตรมาสละ 1 ครัง และประเมินความเสียงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
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ระบบการควบคุมภายใน
1. ระบบการจัดซือ จัดจ้ าง
บริ ษัทฯ จัดให้ มีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิงานทีเกียวข้ องกับระบบการจัดซือ จัดจ้ าง และบังคับใช้ ภายในบริ ษัท เพือ
ควบคุมทุกๆ ขันตอนทีเกียวข้ องกับ กระบวนการจัดซือจัดจ้ าง ซึงดําเนินการผ่านระบบ และจัดเก็บเป็ นหลักฐานเพื อใช้
อ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้
2. ระบบการขาย
บริ ษัทฯ จัดให้ มีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิงานทีเกียวข้ องกับระบบการขาย และบังคับใช้ ภายในบริ ษัท เพือควบคุมทุกๆ
ขันตอนทีเกียวข้ องกับกระบวนการขาย ซึงดําเนินการผ่านระบบ และจัดเก็บเป็ นหลักฐานเพือใช้ อ้างอิง และสามารถ
ตรวจสอบได้
3. ระบบบัญชี
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และข้ อบั ง คับ ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์โดยดําเนินการผ่านระบบ และจัดเก็บเป็ นหลักฐานเพือใช้ อ้างอิง และ
สามารถตรวจสอบได้ รายการบันทึกบัญชีต่างๆ ต้ องมีรายละเอียดทีเหมาะสม ถูกต้ อง มีการระบุรายการจ่าย การซือขาย
การจัดการสินทรัพย์ วัตถุประสงค์การทํารายการทีชัดเจน ไม่มีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชีและเอกสารทีเกียวข้ องเพือ
ปิ ดบังรายการธุรกรรมทีแท้ จริง
4. การบริ หารทรัพยากรบุคคล
1) บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ตังแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การเลือนตําแหน่ง
การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และการให้ ผลตอบแทนโดยกําหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญ ชา
ทุกระดับสือสารและทําความเข้ าใจกับพนักงานเกียวกับนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือใช้ ในกิจกรรม
ทางธุรกิจทีอยูใ่ นความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) บริษทั ฯ จัดให้มีกระบวนการปฐมนิเทศให้ แก่พนักงานใหม่ เพือให้ พนักงานมีความเข้ าใจเกียวกับนโยบายต่อต้ าน
การทุจริตคอร์ รัปชัน ความคาดหวังของบริษัทฯ รวมถึงบทลงโทษ หากพนักงานไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายนี
3) บริ ษัท ฯ จัดให้ มี กระบวนการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื องแก่ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท ฯ
เพื อให้ เข้ า ใจอย่างแท้ จริ ง เกียวกับ นโยบายต่อ ต้ า นการทุจริ ตคอร์ รั ป ชัน ความคาดหวัง ของบริ ษัทฯ รวมถึง
บทลงโทษ หากพนักงานไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี
4) บริษทั ฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทีให้ความเป็ นธรรม และคุ้มครองพนักงานทีปฏิเสธ หรื อแจ้ ง
เรื องการทุจริตคอร์ รัปชันทีเกียวข้ องกับบริษัทฯ โดยจะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ ผลลบต่อพนักงาน แม้ ว่าการ
กระทํ านันจะทํ า ให้ บ ริ ษั ทฯ สูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ โดยบริ ษัทฯ จัดให้ มี ช่องทางการแจ้ งเบาะแส และการ
คุ้มครองผู้รายงานทีปลอดภัย เมือพนักงานต้ องการแจ้ งข้ อมูล หรื อเบาะแส รวมถึงคําแนะนําเกียวกับการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน
การติดตาม และสอบทาน
1. คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการทีดี ต้ องทบทวนนโยบายฉบับนีเป็ นประจําทุกปี และ
เสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมัติหากมี การเปลียนแปลง รวมถึงการกํากับ และติดตามการนํานโยบาย
ฉบับนีไปปฏิบตั ิ และให้ คําแนะนําต่างๆ อย่างต่อเนือง
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2. ผู้ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการขายและการตลาด
กระบวนการจัดซือ และกระบวนการสนับสนุนอืนๆ ของบริ ษั ทอย่างสมํ าเสมอ เพือให้ มันใจว่าระบบการควบคุ ม
ภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชันอย่างเพียงพอ รวมถึงการหารื อผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคล
ทีเกียวข้ อง เพือหาแนวทางแก้ ไขทีเหมาะสม และรายงานการตรวจสอบให้ คณะจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบต่อไป หากพบว่ามีประเด็นเร่ งด่วนฝ่ ายตรวจสอบภายในจะแจ้ งตรงไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ทนั ที
3. คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความเพี ย งพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม ภายใน และ
กระบวนการบริ หารความเสียงของบริ ษัทฯ เพือให้ การดําเนินงานของบริ ษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ
โปร่งใส
4. ผู้ตรวจสอบภายในจะติดตามความคืบหน้ าของแนวทางการแก้ ไขว่าได้ รับการแก้ ไขอย่างเหมาะสม และรายงานผล
การติดตามให้ คณะจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป
___________________________________________________________________________
เห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการทีดี ครังที /2561 เมือวันที
อนุมตั จิ ากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที /2561 เมือวันที สิงหาคม

สิงหาคม
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