
 

                                                                                                                                               
    
 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
สาระส าคัญของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ ความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้ เก่ียวข้องทัง้
ภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น 
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี ้คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม บริษัทฯก าหนด
หลักการด าเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม หรือบุคคลที่กระท าการโดยมิ
ชอบในการแสวงหาผลประโยขน์ เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินกิจการโดยปราศจากการ
คอร์รัปชั่น จึงจัดท านโยบายฉบบันีข้ึน้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ และใช้สื่อสารให้
คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ คณะจดัการ และพนกังานทกุระดบัปฏิบตัิตาม
อย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือ
ยอมรับการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทุก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริต  
คอร์รัปชัน่นีอ้ย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการ
ด าเนินการด้านต่างๆให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และ
ข้อก าหนดของกฎหมาย  

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
การทุจริตคอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้อ านาจอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การให้ของขวญัหรือ

บริการ การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด  การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม โดยการเสนอให้ การให้
สญัญา การให้ค ามัน่ การเรียกร้อง หรือการรับซึง่เงิน หรือสิ่งของแทนเงินสด ผลประโยชน์
อื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม และการปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นการกระท าที่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ หรือต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจที่ดี รวมถึงการเอือ้ประโยชน์ในทางธุรกิจให้กบัตนเอง พวกพ้อง และคนรู้จกั ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อันน ามาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ เว้นแต่เป็นการกระท าในกรณีที่
กฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถ่ิน หรือจารีต
ทางการค้าให้กระท าได้ 

แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
1. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ กระท าการใด
ที ่ แสดงเจตนาว่าเป็นการทรุจิตคอร์รัปชัน่ เช่น การให้ หรือรับสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ 
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับ
บริษัทฯ เพ่ือให้ได้มาหรือคงไว้ซึง่ธุรกิจ ข้อได้เปรียบทางการค้าและการแข่งขนั  

2. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เรียกร้อ ง 
ด าเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน และคนรู้จัก  เว้นแต่เป็นการให้หรือได้รับตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และไม่
เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย และไม่น าไปสู่การทุจริต
คอร์รัปชัน่  

3. บริษัทไม่จ่ายและไม่รับเงินค่าอ านวยความสะดวก ค่าสินบน ในการด าเนินการ
ทางธุรกิจที่เกิดขึน้โดยตรงหรือเกิดขึน้โดยผ่านบุคคลที่ท าหน้าที่แทนบริษัท ที่
ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า หรือตัวกลาง ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ
บริษัทโดยตรง  

4. การจัดซือ้จัดจ้าง ต้องมีความซื่อสัตย์ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของ
ภาครัฐ  และมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการ อย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรมต่อทกุฝ่าย 

5. บริษัทฯไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์
อื่นใดแก่ผู้ขาย/ผู้ ให้บริการ/ผู้ รับจ้าง เพ่ือที่จะรับสิ่งของ/บริการ/งานที่ไม่ได้คุณภาพตรง
ตามค าสัง่ซือ้หรือข้อตกลง 

6. ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ
เก่ียวกบัการท างานที่บริษัทฯก าหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้
ผิดกฎหมาย  

7. บริษัทฯจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ตลอดจนจัดให้มี
ระบบ การควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการ
ปฏิบตัิที่ไม่เหมาะสม 

8. บริษัทฯมีช่องทางที่สามารถให้พนกังานหรือผู้ที่เก่ียวข้องเข้าถึงได้อย่างมัน่ใจ เมื่อต้องการ
ค าแนะน าเก่ียวกับการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แจ้งเบาะแสการ
กระท าผิดหรือร้องเรียน โดยมัน่ใจได้ว่าผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม ดงันี ้

การแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือร้องเรียน  
 หากผู้ ใดมีเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน่ การกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ
ธุรกิจ หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯซึ่งอาจเป็นเหตุให้   เกิด
ความเสี่ยง/ความเสียหายต่อการด าเนินธุรกิจ  สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อคิดเห็นได้
โดยตรงถึง ประธานกรรมการบริษัท และ / หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทางใดทาง
หน่ึง ดงันี ้ 
1. ทางไปรษณีย์ 
บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ ชัน้ 32  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ10900 

2. อีเมล์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ  
board-thip@thantawan.com 

3. เว็บไซต์บริษัทฯ  www.thantawan.com  
4. กล่องรับข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ 
        การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต้องใช้ถ้อยค าสุภาพและควรมีรายละเอียดชื่อ -

นามสกลุของผู้ถกูร้องเรียนและผู้ ร้องเรียน ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการกระท าผิด พยานหลกัฐานที่
เพียงพอและแสดงให้เห็นถึงการกระท าผิดนัน้ๆ และกรณีบริษัทฯมีหลกัฐานว่าผู้ แจ้งเบาะแส
หรือผู้ ร้องเรียนมีเจตนาไม่สุจริต หากเป็นพนักงาน จะถูกด าเนินการสืบสวนสอบสวนเพ่ือ
พิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลให้บริษัทฯได้รับ
ความเสียหาย บริษัทฯอาจพิจารณาด าเนินคดีกบัผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนด้วย 
        บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมลูซึง่ได้มาจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนเป็นความลบัและ

จะเปิดเผย  เท่าที่จ าเป็นเพ่ือความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผู้แจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นในขัน้ตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง 
สอบสวน ฟ้องร้องด าเนินคดี ให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาล หรือส่วนราชการที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย 

หมายเหตุ 
1. ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบตัิการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของ
บริษัทฯได้ที่ www.thantawan.com 

2. ถ้าท่านมีค าถามหรือต้องการค าแนะน าเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายฯ  
โปรดติดต่อ ปนดัดา ธิมาศ  
Email: info.panadda@thantawan.com โทรศพัท์ 02-2738333 ต่อ 3235 

http://www.thantawan.com/
mailto:info.panadda@thantawan.com

