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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

 บริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
ความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมตอ่ผู้ เก่ียวข้องทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงการปฏิบตัติอ่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี ้คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม บริษัทฯ ก าหนด
หลักการด าเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม หรือบุคคลที่กระท าการโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ 
เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินกิจการปราศจากการคอร์รัปชัน่ จึงจดัท านโยบายฉบบันีข้ึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ และ
ใช้ส่ือสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึง
ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนีอ้ย่างสม ่าเสมอ 
ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการด้านต่างๆให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธรุกจิ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย  
 
1. ค านิยาม 
1.1 การทุจริตคอร์รัปชั่น 
  หมายถึง การใช้อ านาจอยา่งไม่ถกูต้อง เช่น การให้ของขวญัหรือบริการ การให้เงินสดหรือส่ิงของแทนเงนิสด  การ
ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม โดยการเสนอให้ การให้
สญัญา การให้ค ามัน่ การเรียกร้อง หรือการรับเงิน หรือส่ิงของแทนเงินสด ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม และการปกปิด
ข้อมลูหรือข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นการกระท าที่ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ หรือต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธุรกิจที่ดี รวมถึงการเอือ้ประโยชน์ในทางธุรกิจให้กับตนเอง พวกพ้อง และคนรู้จัก ในการปฏิบัติหน้าที่อนั
น ามาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ เว้นแต่เป็นการกระท าในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ประกาศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 
1.2 การช่วยเหลือทางการเมือง  
 หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ตลอดจนการ
ส่งเสริมให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัทฯ โดยไม่มุ่งหวงัความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า เช่น การให้
ส่ิงของ หรือบริการ การโฆษณาส่งเสริม หรือสนบัสนุนพรรคการเมือง การซือ้บตัรเข้าชมงานเพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงิน
ให้แก่องค์กรท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคการเมือง เป็นต้น 
1.3 การบริจาคเพื่อการกุศล  
 หมายถึง การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น เช่น ให้ความรู้ หรือสละเวลา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมตอบแทนสงัคม บริจาคสินค้าของบริษัทฯ ตลอดจนประชาสมัพนัธ์ และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีแก่บริษัทฯ โดย
ไม่มุ่งหวงัผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน 
1.4 การใช้เงนิสนับสนุน  
 หมายถึง การให้เงินสด หรือส่ิงของแทนเงินสด เพื่อเป็นการสนบัสนนุ และประชาสมัพนัธ์บริษัทฯ  
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1.5 การให้ หรือรับของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ ค่าเลีย้งรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 หมายถึง การให้ หรือรับของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ ค่าเลีย้งรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งไม่เป็นการกระท าที่
กระทบกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แต่เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นการให้ หรือรับในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ใน
นามพนกังาน โดยเหมาะสมกับเทศกาล เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ตรุษจีน ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ และเป็นไป
อย่างเปิดเผย 
 
2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ พิจารณา และอนมุตัินโยบาย และก ากบัดแูลให้มีระบบสนบัสนนุการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการให้การยอมรับและให้ความส าคัญต่อนโยบายต่อต้านการทุจริต      
คอร์รัปชัน่ และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

2.2. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย และก ากบั
ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ 
รวมถึงให้ค าแนะน าแก่กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงูที่มีความรับผิดชอบต่อการน านโยบายต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่นีไ้ปปฏิบตัิ  

2.3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ สอบทานและประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการจัดท ารายงาน
ทางการเงินและบญัชี ระบบการตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เก่ียวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ ตามที่ก าหนด โดย
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมถึงสอบทานการควบคุมภายในที่เก่ียวกับมาตรการ
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ กบับคุลากรท่ีปฏิบตัิงานนัน้ๆ ก่อนรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท 

2.4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงอนัอาจเกิดจากการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่ครอบคลมุความเส่ียงด้านกลยทุธ์ การเงิน ปฏิบตัิการ กฎเกณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กร 
และปัจจัยภายนอก ตลอดจนก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และวางกรอบการบริหารความเส่ียงของ
บริษัทฯ รวมถึงก ากบัดแูล ติดตาม และสอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพื่อให้มัน่ใจวา่มีการบริหารจดัการ
ความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

2.5. กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ รับมอบอ านาจ และความรับผิดชอบต่อการน านโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบตัิ โดยก าหนดให้มีระบบสนบัสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ และ
ส่ือสารไปยังพนักงาน และผู้ ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ทบทวนความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และ
มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 
จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตัง้แต่ คัดเลือก 
อบรม ประเมินผลงาน ให้ผลตอบแทน และเล่ือนต าแหน่ง มีก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบตัิงาน โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ด้วย 

2.6. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทาน กระบวนการ การ
ปฏิบตัิงานว่าเป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจการด าเนินงาน ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมายข้อก าหนดของ
หน่วยงานก ากับดแูล เพื่อให้มัน่ใจว่า มีระบบการควบคมุที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเส่ียงด้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ที่อาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3.1. คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ห้ามกระท าการอนัใดที่เก่ียวข้องกบัการทจุริต

คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรง และทางอ้อม 

3.2. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ กระท าการใดที่แสดงเจตนาว่าเป็นการทุรจิต
คอร์รัปชัน่ เช่น การให้ หรือรับสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึง่ธุรกิจ ข้อได้เปรียบทางการค้าและการแข่งขนั  

3.3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการ         
ทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน และคนรู้จกั 

3.4. บริษัทฯ ก าชบัให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิงานอย่างระมดัระวงัในขัน้ตอน
การปฏิบัติงานที่มีความเส่ียงสูงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น การขายและการตลาด การจัดซือ้จัดจ้าง งาน
โครงการลงทุน การท าสญัญา การให้และรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด การเลีย้งรับรอง การให้
เงินบริจาค เงินสนบัสนนุ เป็นต้น 

3.5. บริษัทฯ ก าชบัให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ด าเนินการเร่ืองการให้ หรือรับเงินบริจาค 
เงินสนับสนุนอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องมัน่ใจว่าเงินบริจาค 
หรือเงินสนบัสนนุไม่ได้ถกูน าไปใช้เพื่อการติดสินบน 

3.6. บริษัทฯ ก าชบัให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ระมดัระวงัในการท าธุรกรรมกบับคุคล นิติ
บคุคล  หรือองค์กรใด ๆ ที่มีข้อสงสยัเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

3.7. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่
เข้าข่ายเป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ท่ีต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่
รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

3.8. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือแจ้งเบาะแสเร่ืองการทุจริต
คอร์รัปชัน่ให้กับบริษัทฯ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือให้
ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ใน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน   และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

3.9. บริษัทฯ จะพิจารณา และลงโทษผู้ กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งถือว่าเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ ตาม
ระเบียบว่าด้วยวินยัของพนกังานท่ีก าหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

3.10. บริษัทฯ จะเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบตัิหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจ
เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
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4. ข้อก าหนดในการด าเนินงาน 
  เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเร่ืองที่มีความเส่ียงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนกังาน ทกุระดบัต้องปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงัในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
4.1. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

4.1.1. บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ ยึด

มั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบบ

ประชาธิปไตย บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของพรรคการเมือง หรือนักการเมืองทัง้

ทางตรง และทางอ้อม 

4.1.2. บริษัทฯ ไม่สนบัสนุนเงิน หรือส่ิงของให้พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือผู้ สมคัรรับเลือกตัง้ทางการเมืองใดๆ 
เพื่อแลกกบัสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อนัไม่ชอบ ทัง้ทางตรง และทางอ้อม 

4.1.3. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ทุกระดบัมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีสิทธิในการแอบอ้างความเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือน า
ทรัพย์สิน อปุกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

4.1.4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ตาม
สิทธิเสรีภาพส่วนบคุคล แต่ต้องปฏิบตัิดงันี ้
ก. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใดๆ ที่ท าให้ผู้อื่นเข้าใจว่าบริษัทฯ มีความเก่ียวข้อง ฝักใฝ่ หรือให้การสนบัสนนุ

การด าเนินการทางการเมือง 
ข. ไม่แต่งกายด้วยเคร่ืองแบบพนกังาน หรือใช้สญัลกัษณ์ใดที่ท าให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็นพนกังานของบริษทัฯ 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
ค. ไม่แอบอ้างต าแหน่งหน้าที่การงาน การเป็นพนกังานบริษัทฯ เพื่อความน่าเชื่อถือในการหาแนวร่วมใน

การแสดงออกทางการเมือง 
ง. หลีกเล่ียงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ท างาน หรือในเวลางานอนัอาจ

ท าให้เกิดความขดัแย้งในการท างาน 
4.2.  การบริจาคเพื่อการกุศล และเงนิสนับสนุน  

4.2.1. การบริจาคเพื่อการกุศล ทัง้ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น เช่น การให้
ความรู้ หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัทฯสามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนการ
ประชาสมัพนัธ์ และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้มุ่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ 

4.2.2. การให้เงินสนบัสนนุไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือส่ิงของแทนเงินสดแก่กิจกรรม หรือโครงการ จะต้องด าเนินการด้วย
ความโปร่งใส ต้องระบุชื่อผู้ให้ในนามบริษัทฯเท่านัน้  โดยผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิตามระเบียบของบริษัทฯ ที่
ก าหนดไว้ และมัน่ใจว่าการให้เงินสนบัสนนุดงักล่าวจะไม่ถกูน าไปใช้ในการทจุริตคอร์รัปชัน่ ทัง้นี ้การให้เงิน
สนบัสนนุต้องมีวตัถปุระสงค์ เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์ ส่งเสริมธุรกิจ และภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษัทฯ โดย
อาจกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมทางวฒันธรรม กิจกรรมเพื่อสงัคม และส่ิงแวดล้อม 
กิจกรรมเพื่อการศกึษาและกีฬา เป็นต้น 

4.2.3. การบริจาค และให้การสนบัสนุนกับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล ต้องด าเนินการ
ภายใต้เงื่อนไขดงัต่อไปนี ้
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ก. เป็นองค์กรท่ีเชื่อถือได้ และ/หรือมีการจดัตัง้อย่างถกูต้องตามกฎหมาย 
ข. เป็นการกระท าในนามของบริษัทฯ ซึง่ปฏิบตัิอย่างถกูต้องตามกฎหมาย ระเบียบของบริษัทฯ และเป็นไป

อย่างโปร่งใส  
ค. ไม่ควรจ่ายเงิน หรือให้ส่ิงของแทนเงินสดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบคุคลใดโดยตรง เว้นแต่มีรายละเอียดระบุ

ในหนังสือขอรับการสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนอย่างเป็นลายลักษณ์
อกัษร 

ง. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าการบริจาค หรือการสนบัสนุนได้ถูกน าไปใช้เพื่อประโยชน์
ของสาธารณะ และ/หรือตรงตามวตัถปุระสงค์ของการบริจาค และ/หรือการสนบัสนนุอย่างแท้จริง 

4.2.4. ผู้ ร้องขอให้บริษัทฯจดัเงินสนบัสนนุ เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือ ต้องปฏิบตัิดงันี ้
ก. ผู้ ร้องขอน าเสนอรายละเอียดการขอเบิกจ่ายการให้เงินสนับสนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือให้

ผู้บงัคบับญัชาพิจารณา 
ข. ผู้บังคับบัญชาของผู้ ร้องขอสอบทานก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเร่ืองอ านาจ

อนมุตัิ  
ค. ผู้มีอ านาจพิจารณารายละเอียดการให้เงินสนับสนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ เพื่อให้มั่นใจว่า

วตัถปุระสงค์ของการให้เงินสนบัสนนุ เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือเป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบริษทัฯ 
และพิจารณาอนมุตัิ 

ง. ผู้ ร้องขอน าหลักฐานการให้เงินสนับสนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ เช่น หนังสือขอบคุณจาก
หน่วยงานท่ีรับเงินสนบัสนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ รูปถ่าย หรือใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ส่งให้ฝ่าย
บญัชี เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการบนัทึกบัญชี หลงัจากด าเนินการให้เงินสนับสนุน เงินบริจาค หรือ
เงินช่วยเหลือแล้ว 

จ. ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการให้เงินสนบัสนนุ เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ หากหลกัฐานท่ีผู้ ร้องขอให้
มาไม่เพียงพอให้แจ้งผู้ ร้องขอ เพื่อขอข้อมลู หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูน์ได้ว่าการให้เงินสนบัสนุน เงิน
บริจาค หรือเงินช่วยเหลือไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ หรือใช้เป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน่ 
บริษัทฯ จะลงโทษผู้กระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ 

4.3. การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม   
4.3.1. การจดักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม  ทัง้ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบ

อื่น เช่น การให้ความรู้ การสละเวลา การมอบสินค้าเพื่อสนบัสนุนการจดักิจกรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
เป็นต้น บริษัทฯ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่มุ่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ 

4.3.2. การจดักิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสงัคม ร่วมกบัเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรต่างๆ สามารถ
ท าได้ตามความเหมาะสม โดยต้องท าในนามของบริษัทฯ และมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัทฯ ทัง้นีค้วรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลที่ชดัเจน และด าเนินการผ่านขัน้ตอน และระเบียบของ
บริษัทฯท่ีก าหนดไว้ 

4.3.3. การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือส่ิงของแทนเงินสดจะต้องด าเนินการด้วย
ความโปร่งใส ต้องไม่เป็น หรือเก่ียวข้องกบัการสนบัสนุนของพรรคการเมือง ต้องระบุชื่อผู้ให้ในนามบริษัทฯ 
เท่านัน้ โดยผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ และมัน่ใจว่าการจดักิจกรรม ความ
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รับผิดชอบต่อสงัคมดงักล่าว จะไม่ถกูน าไปใช้ในการทจุริตคอร์รัปชัน่ ทัง้นีก้ารจดักิจกรรมต้องมีวตัถปุระสงค์
เพื่อตอบแทนชุมชน และสงัคม ตลอดจนประชาสมัพนัธ์ และภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษัทฯ โดยอาจกระท าได้
หลายรูปแบบ เช่น การสร้างงานสร้างรายได้แก่ชมุชน การให้ความรู้กบัคนในชมุชน เป็นต้น 

4.3.4. ผู้ ร้องขอให้บริษัทฯมีการจดักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม จะต้องปฏิบตัิดงันี ้
ก. ผู้ ร้องขอน าเสนอรายละเอียดการจดักิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณา 
ข. ผู้บังคับบัญชาของผู้ ร้องขอสอบทานก่อนน าเสนอฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม   และส่ือสารองค์กร

พิจารณา 
ค. ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ือสารองค์กรพิจารณา และจัดท าแผนประจ าปีก่อนน าเสนอผู้มี

อ านาจตามระเบียบปฏิบตัิว่าด้วยเร่ืองอ านาจอนมุตัิ  
ง. ผู้มีอ านาจพิจารณารายละเอียดการจดักิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อให้มัน่ใจว่าวตัถปุระสงค์

ของการจัดกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ และพิจารณา
อนมุตัิ 

จ. ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสงัคม และส่ือสารองค์กร น าส่งเอกสาร เช่น แผนประจ าปี รายละเอียดการจดั
กิจกรรม เป็นต้น ให้ฝ่ายบญัชีเพื่อด าเนินการเบิกเงินทดรองจ่ายของการจดักิจกรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม และเคลียร์เงินพร้อมหลกัฐานการจดักิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสงัคม เช่น ใบเสร็จรับเงิน 
รูปภาพ เป็นต้น เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว้ 

ฉ. ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการจดักิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสงัคม หากหลกัฐานท่ีผู้ ร้องขอให้มาไม่
เพียงพอให้แจ้งผู้ ร้องขอ เพื่อขอข้อมูล หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสูจน์ได้ว่าการจัดกิจกรรม ความ
รับผิดชอบต่อสงัคม ไม่ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ หรือใช้เป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ 
จะลงโทษผู้กระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ  

4.4.  การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
4.4.1. พนักงานของบริษัทฯ งดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี รวมถึงมีหน้าที่แจ้งให้

บคุคลภายนอกทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่อย่างทัว่ถึง 

4.4.2. กรณีที่มีความจ าเป็นต้องรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ปฏิบตัิ ดงันี ้

ก. แจ้งผู้บงัคบับญัชาในสายงานทราบทนัที 

ข. พนักงานจัดท าใบน าส่งของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และน าส่งเอกสารพร้อมของขวัญ 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้หน่วยงานท่ีบริษัทฯ แต่งตัง้ให้รับผิดชอบ ดงันี ้

 ส าหรับส านกังานใหญ่ และสาขาตวงธนา น าส่งฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล 

 ส าหรับสาขาส านกังานอาคารซนัทาวเวอร์ส  น าส่งส านกักรรมการผู้จดัการ 

ค. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบถ่ายรูปของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด บนัทึกข้อมลู พร้อมแนบภาพถ่าย

ในทะเบียนคมุ เพื่อออกรหสั และน าไปติดที่ของที่ได้รับ  

ง. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบรุหสัในใบน าส่งของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จดัเก็บเอกสาร และ

ของที่ได้รับในสถานที่ก าหนดไว้ แล้วน าส่งทะเบียนคมุให้กรรมการผู้จดัการรับทราบ 

จ. กรรมการผู้ จัดการจะเป็นผู้พิจารณา และก าหนดทางเลือกในการจัดการของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่นใด น าไปบริจาคองค์กรสาธารณกศุล หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม เป็นต้น 
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4.5.  การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

4.5.1. การให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามประเพณีนิยม สามารถกระท าได้โดยไม่ขดัต่อกฎหมายที่

เก่ียวข้อง และจารีตประเพณีท้องถิ่น ควรให้ในรูปแบบท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ สินค้าที่ส่งเสริม

การพฒันาอย่างยัง่ยืน หรือสร้างรายได้ให้กบัชุมชน ดงัต่อไปนี ้

ก. ปฏิทิน ไดอาร่ี 

ข. สินค้าของบริษัทฯ  

ค. สินค้าที่ใช้เป็นส่ือประชาสมัพนัธ์ของบริษัทฯ 

ง. สินค้าโครงการหลวง โครงการพระราชด าริ สินค้าชุมชนที่สร้างรายได้ให้กบัชมุชน หรือสินค้าที่ส่งเสริม

การพฒันาอย่างยัง่ยืน 

4.5.2. การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดควรปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ

เลือกปฏิบตัิ  

4.5.3. ไม่ให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่คู่สมรส บุตร  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบัเจ้าหน้าที่รัฐ คู่ค้า ลกูค้า 

และบคุคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากพฤติกรรมถือว่าเป็นการรับแทน 

4.5.4. การให้ของขวญั ทรัพย์สิน เนื่องในโอกาสส าคญัทางธุรกิจ อาทิ วนัสถาปนาการจดัตัง้ การลงนามสญัญา

ทางธุรกิจ สามารถกระท าได้ แต่หากมูลค่าของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่า 3,000 บาท 

(สามพันบาทถ้วน) ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการผู้ จัดการ หรือตามระเบียบของบริษัทฯ 

ก าหนด ดงันี ้

ก. ผู้ ร้องขอน าเสนอรายละเอียดการให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณา 

ข. ผู้บังคับบัญชาของผู้ ร้องขอสอบทานก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเร่ืองอ านาจ
อนมุตัิ  

ค. ผู้ มีอ านาจพิจารณารายละเอียดการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้มั่นใจว่า
วตัถุประสงค์ของการให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นไปตามหลกัการ และแนวปฏิบัติ
ของบริษัทฯ และพิจารณาอนมุตัิ 

ง. ผู้ ร้องขอน าหลกัฐานการให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เช่น ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ฝ่ายบญัชี 
เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว้ 

จ. ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หากหลกัฐานที่ผู้ ร้องขอให้
มาไม่เพียงพอให้แจ้งผู้ ร้องขอ เพื่อขอข้อมูล หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสูจน์ได้ว่าการให้ของขวัญ 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ หรือใช้ เป็นข้ออ้างในการ
คอร์รัปชัน่ บริษัทฯ จะลงโทษผู้กระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ  

4.6.  การบริการต้อนรับ การเลีย้งรับรอง 

4.6.1. เป็นการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ เช่น การเลีย้งรับรองเป็นอาหาร และเคร่ืองดื่ม การเลีย้งรับรองในรูปแบบการ

กีฬา และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบตัิทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการให้

ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระท าได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผล
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กระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิงานของผู้ได้รับบริการต้อนรับ เลีย้งรับรอง ซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ เช่น งดการบริการต้อนรับ-เลีย้งรับรองในช่วงระหว่างการประกวดราคา เป็นต้น 

4.6.2. ต้องมีหลกัฐานการใช้จ่ายเงินท่ีแสดงมลูค่าของการเลีย้งรับรองนัน้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ ตามระเบียบ

ปฏิบตัิ ดงันี ้ 

ก. ผู้ ร้องขอน าเสนอรายละเอียดการบริการต้อนรับ การเลีย้งรับรอง เช่น ชื่อ-นามสกลุ สถานท่ีท างาน และ

ต าแหน่งหน้าที่ของผู้ ได้รับการรับรองทุกคน ตลอดจนรายชื่อของพนกังานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมในการ

รับรอง ให้ผู้บงัคบับญัชาพิจารณา 

ข. ผู้บังคับบัญชาของผู้ ร้องขอสอบทานก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเร่ืองอ านาจ

อนมุตัิ  

ค. ผู้มีอ านาจพิจารณารายละเอียดการบริการต้อนรับ การเลีย้งรับรอง เพื่อให้มัน่ใจว่าวตัถุประสงค์ของ

การบริการต้อนรับ การเลีย้งรับรอง เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบริษัทฯ และพิจารณาอนมุตัิ 

ง. ผู้ ร้องขอน าส่งเอกสารให้ฝ่ายบญัชีเพื่อด าเนินการเบิกเงินทดรองจ่ายก่อนการบริการต้อนรับ การเลีย้ง

รับรอง และเคลียร์เงินพร้อมหลกัฐานการบริการต้อนรับ การเลีย้งรับรอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็น

หลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว้ 

จ. ฝ่ายบัญชีสอบทานหลักฐานการบริการต้อนรับ การเลีย้งรับรอง หากหลักฐานที่ผู้ ร้องขอให้มาไม่

เพียงพอให้แจ้งผู้ ร้องขอ เพื่อขอข้อมลู หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูน์ได้ว่าการบริการต้อนรับ การเลีย้ง

รับรอง ไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ หรือใช้เป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จะลงโทษ

ผู้กระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ  

4.7. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเย่ียมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า 

4.7.1. การรับข้อเสนอการประชมุ อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า สามารถกระท าได้

หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบใุนสญัญา และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

4.7.2. ต้องเก่ียวของโดยตรงกับการด าเนินธุรกิจ หรือจารีตทางการค้า โดยต้องกระท าด้วยความโปร่งใส และไม่

ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจ ในการปฏิบตัิงาน หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

4.7.3. ต้องไม่รับข้อเสนอเก่ียวกบัการอบรม ที่มีลกัษณะแฝงการท่องเที่ยว ขดัต่อกฎหมาย ข้อบงัคบั โดยปราศจาก

เจตนาในการถ่ายทอดความรู้อย่างแท้จริง 

4.7.4. การรับข้อเสนอการประชมุ อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า ในกรณีที่ไม่ได้ระบุ

ในข้อตกลงสญัญา สามารถกระท าได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดงักล่าวมีความเหมาะสม และเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทัง้นี ้ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้บงัคบับญัชา และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 
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5. มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
5.1 ขอบเขตการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน 

1) พบเห็นการกระท าที่บ่งชี ้หรืออาจบ่งชีว้่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับองค์กรทัง้ทางตรง และ
ทางอ้อม เช่น พบเห็นพนกังานเสนอ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน 

2) พบเห็นการกระท าที่ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทฯ ที่บ่งชี ้หรืออาจบ่งชีว้่าเป็นช่องทางในการคอร์รัปชัน่ 

3) พบเห็นการกระท าที่ท าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ 
4) พบเห็นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย ศีลธรรม จรรยาบรรณบริษัทฯ 

5.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน 
เพื่อให้มีการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรมตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการ  บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเส่ียงที่จะได้รับผลกระทบอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม
จากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบตัิของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทฯ เก่ียวกบัการ
กระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน 
หรือการกระท าที่ขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ ผ่านช่องทาง ดงันี ้

1. ทางไปรษณีย์ 
 ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ ชัน้ 32  
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
2. อีเมล์ถึงประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 board-thip@thantawan.com 
3. เว็บไซต์บริษัทฯ  www.thantawan.com  
4. กล่องรับข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสเป็นช่องทางที่ปลอดภยั และสามารถให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้อย่างมัน่ใจ เมื่อต้องการ
แจ้งข้อมูล หรือเบาะแสโดยปราศจากความเส่ียงต่อผู้แจ้งในภายหลัง หรือค าแนะน าเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการ
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบนัทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่เปิดเผย
ชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทัง้ด าเนินการจดัเก็บข้อมลูการร้องเรียนเป็นความลบั เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับผู้แจ้ง
เบาะแสดงักล่าว 
5.3 กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 เพือ่เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ
ข้อมลูใดๆ ที่สามารถระบุตวัผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ให้ข้อมลู และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียน และผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั 
โดยจ ากดัเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านัน้ ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ 

http://www.thantawan.com/
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 ในกรณีที่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน่ของกรรมการ หรือผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะท า
หน้าที่คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสอบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความ
เดือดร้อน อนัตราย ความไม่ชอบธรรมอนัเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เป็นพยาน หรือการให้ข้อมลู 
  ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้
ร้องเรียน รวมถึงผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่
กฎหมายก าหนด 
5.4 การสอบสวน  
 หากได้รับข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีเบาะแสจากภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจะมอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ผู้ ตรวจสอบภายในรวบรวมหลักฐาน หรือแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเป็นผู้สอบสวน และสรุปผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 หากได้รับข้อมลูการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือมีเบาะแสจากหน่วยงานที่ก ากบัดูแลบริษัทฯ หรือจากภายนอกองค์กร 
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ผู้ ตรวจสอบภายในรวบรวมหลักฐาน หรือแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเป็นผู้สอบสวนและสรุปผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป  
5.5. บทลงโทษ 
  บริษัทฯ จะพิจารณา และลงโทษผู้กระท าผิดเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ที่เป็นพนกังานตามระเบียบว่าด้วยโทษ
ทางวินยัของพนกังานท่ีบริษัทฯก าหนด  รวมทัง้อาจได้รับโทษหรืออาจถกูเรียกร้องค่าเสียหายตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
หากผู้กระท าผิดเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นกรรมการ ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้อาจ
ได้รับโทษหรืออาจถกูเรียกร้องค่าเสียหายตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 

6. การสื่อสารนโยบายภายในองค์กร และบุคคลภายนอก 
6.1. บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกบับคุคลอื่น ที่ต้องปฏิบตัิหน้าที่ท่ี

เก่ียวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทัง้สาธารณชนในเร่ืองที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

6.2. บริษัทฯ จัดท าข้อแนะน าเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และจดัหา
ช่องทางส าหรับเผยแพร่ เช่น การติดประกาศในบอร์ดประชาสมัพนัธ์ ระบบอินทราเน็ต อีเมล์ เว็ปไซต์ของบริษัทฯ 
เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
เหมาะสม 

6.3. บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สัมมนาเก่ียวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับกรรมการ 
ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ได้รับทราบ และน าไปปฏิบตัิได้อย่างเหมาะสม 

6.4. บริษัทฯ ส่ือสาร และเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อ
ร้องเรียน และบทลงโทษหากไม่ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้บคุคลภายในบริษัทฯ รับทราบ 
ผ่านหลายช่องทาง เช่น การติดประกาศในบอร์ดประชาสมัพนัธ์ ระบบอินทราเน็ต อีเมล์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็น
ต้น เพื่อให้ทกุคนบริษัทฯ เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

6.5. บริษัทฯ ส่ือสาร และเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนไป
ยงัสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ านาจในการควบคมุ และตวัแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทาง
ธุรกิจที่เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจ าปี แบบแสดง
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รายการข้อมลูประจ าปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ และสนบัสนนุให้ยึดมัน่ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสงัคม 
ในเร่ืองการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เช่นเดียวกบับริษัทฯ  

6.6. บริษัทฯ จัดท าเอกสาร สัญญา โดยระบุเงื่อนไข หรือข้อสังเกตให้กับลูกค้า หรือคู่ค้าลงนามตอบกลับมา             
เพื่อรับทราบถึงนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ในเอกสารแนบท้ายสญัญาของบริษัทฯ 
หากพนกังานคนใดเกิดความไม่มัน่ใจว่า การกระท าใด อาจเข้าลกัษณะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือในกรณีที่มี

ค าถาม หรือข้อสงสัย พนักงานควรปรึกษาคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  หรือ
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

7. ข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติ 
     บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้ รับผิดชอบ เป็นผู้ตอบข้อสงสัยเก่ียวกับนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ เมื่อบุคลากรของบริษัทฯ มีข้อสงสยั หรือต้องการค าแนะน าใด เพื่อที่จะหลีกเล่ียงการกระท าที่จะเชื่อมโยงกับ
การคอร์รัปชัน่ สามารถปรึกษาได้กบัฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรือผู้ รับผิดชอบ 
     ทัง้นี ้เมื่อบคุคลากรของบริษัทฯ อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่ใจในการตดัสินใจว่า การกระท าขดัต่อนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชัน่หรือไม่ ให้ตัง้ค าถามกบัตวัเองดงัต่อไปนี ้

1)  การกระท านัน้ขดัต่อกฎหมายหรือไม่ ถ้าขดัต่อกฎหมายให้ “หยดุท า” 
2)  การกระท านัน้ขดัต่อนโยบายของบริษัทฯ หรือไม่ ถ้าขดัต่อนโยบายให้ “หยดุท า”  
3)  การกระท านัน้ขดัต่อค่านิยม หรือวฒันธรรมของบริษัทฯ หรือไม่ ถ้าขดัต่อค่านิยม หรือวฒันธรรมให้ “หยดุท า” 
4)  การกระท านัน้ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่ ถ้าส่งผลต่อภาพลกัษณ์บริษัทฯ ให้ “หยดุท า” 
5)  การกระท านัน้ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ หรือไม่ ถ้าส่งผลเสียให้ “หยดุท า” 
6)  การกระท านัน้ก่อให้เกิดแนวปฏิบตัิที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่ ถ้าเกิดแนวปฏิบตัิที่ไม่ดีให้ “หยดุท า” 

 
8. ระบบการควบคุมภายใน 
8.1 กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบันทกึข้อมูล  

8.1.1. บริษัทฯ จดัให้มีขัน้ตอนการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคมุภายใน และการเก็บรักษา
ข้อมลู ปฏิบตัิได้อย่างเหมาะสม และปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 

8.1.2. ทุกสายงานประเมินความเส่ียง และจัดท าแผนบริหารความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่นจากการปฏิบัติงานที่ต้อง
ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก เช่น การจดัซือ้จดัจ้าง การขายสินค้า การต่อใบอนญุาตต่างๆ เป็น
ต้น อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจดัการ เพื่อป้องกันการเกิด
ทจุริตคอร์รัปชัน่ 

8.1.3. ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานแผนบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในของทุกสายงาน จัดท า
แผนการตรวจสอบประจ าปี พร้อมให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข เพื่อปรับปรุง หรือพฒันา
ระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพ หากพบประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
จะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ รับผิดชอบให้รับทราบ เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสม และสรุป
เป็นรายงานน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8.1.4. บริษัทฯ จัดให้มีขัน้ตอนการเก็บรักษาเอกสาร และบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยนัความ
ถูกต้อง และเหมาะสมของรายงานทางการเงิน ตลอดจนขัน้ตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มี
รายการใดที่ไม่ได้รับการบนัทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการท่ีเป็นเท็จ 

8.2 ส าหรับหน่วยงานที่ส าคัญ ให้มีระบบการควบคุมภายใน ดังนี ้
8.2.1 ระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง บริษัทฯ จดัให้มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องกับระบบการจดัซือ้ จดัจ้าง และ

บงัคบัใช้ภายในบริษัทฯ เพื่อควบคมุทกุๆ ขัน้ตอนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง ซึ่งด าเนินการผ่าน
ระบบ และจดัเก็บเป็นหลกัฐานเพื่อใช้อ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ 

8.2.2 ระบบการขาย บริษัทฯ จดัให้มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการขาย และบงัคบัใช้ภายในบริษัทฯ 
เพื่อควบคมุทกุๆ ขัน้ตอนที่เก่ียวข้องกบักระบวนการขาย ซึง่ด าเนินการผ่านระบบ และจดัเก็บเป็นหลกัฐานเพือ่
ใช้อ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ 

8.2.3 ระบบบัญชี บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และข้อบังคับของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์โดยด าเนินการผ่านระบบ และจัดเก็บเป็น
หลักฐานเพื่อใช้อ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ รายการบันทึกบญัชีต่างๆ ต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม 
ถกูต้อง มีการระบรุายการจ่าย การซือ้ขาย การจดัการสินทรัพย์ วตัถปุระสงค์การท ารายการท่ีชดัเจน ไม่มีการ
ปลอมแปลงการบนัทึกบญัชีและเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อปิดบงัรายการธุรกรรมที่แท้จริง  

8.2.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
1) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตัง้แต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การเล่ือน

ต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน และการให้ผลตอบแทนโดยก าหนดให้
ผู้ บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารและท าความเข้าใจกับพนักงานเก่ียวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการปฐมนิเทศให้แก่พนกังานใหม่ เพื่อให้พนกังานมีความเข้าใจเก่ียวกบันโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ความคาดหวังของบริษัทฯ รวมถึงบทลงโทษ หากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายนี ้

3) บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแกก่รรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษทัฯ 
เพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริง เก่ียวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ความคาดหวงัของบริษัทฯ รวมถึง
บทลงโทษ หากพนกังานไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้

4) บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนกังานที่ปฏิเสธ 
หรือแจ้งเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลลบต่อ
พนกังาน แม้ว่าการกระท านัน้จะท าให้บริษัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จดัให้มีช่องทางการ
แจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภยั เมื่อพนกังานต้องการแจ้งข้อมลู หรือเบาะแส รวมถึง
ค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
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9. การติดตาม และสอบทาน  
9.1. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ต้องทบทวนนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจ าทุกปี 

และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิหากมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงการก ากับ และติดตามการน า
นโยบายฉบบันีไ้ปปฏิบตัิ และให้ค าแนะน าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

9.2. ผู้ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการขายและ
การตลาด กระบวนการจดัซือ้ และกระบวนการสนบัสนุนอื่นๆของบริษัทฯอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอ รวมถึงการหารือผลการ
ตรวจสอบร่วมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และรายงานการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป  หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วนฝ่ายตรวจสอบภายในจะแจ้ง
ตรงไปยงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ทนัที 

9.3. คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และ
กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
ความโปร่งใส  

9.4. ผู้ตรวจสอบภายในจะติดตามความคืบหน้าของแนวทางการแก้ไขว่าได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และรายงาน
ผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป  

 
___________________________________________________________________________ 

เห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี ครัง้ที ่6/2562 เม่ือวนัที่ 12 ธันวาคม 2562 

อนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่7/2562 เม่ือวนัที่ 12 ธันวาคม 2562 
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ใบน าส่งของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
   เลขที่เอกสาร ____________ 

วนัที่ ___________________ 

ผู้ให้ รายละเอียดของขวัญ/ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใด ผู้รับ 

มูลค่า 
ผู้บังคับบัญชา หมายเหต ุ

<3,000 บาท >3,000 บาท 
       
       
       
       
       

 

ลงชื่อ  ผู้น าสง่  ลงชื่อ  ผู้ รับ 
       
       

          วนัที่ _________________________ 
         

          วนัที่ _________________________ 
 

 
 


