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นโยบายตอ่ต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

 บริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
ความโปรง่ใส โดยมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร รวมถึงการปฏิบตัติอ่
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้/เจา้หนี ้คู่แข่งทางการคา้ และสังคมส่วนรวม บริษัทฯ ก าหนด
หลักการด าเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม หรือบุคคลที่กระท าการโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน ์
เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินกิจการปราศจากการคอรร์ปัชั่น จึงจดัท านโยบายฉบบันีข้ึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ และ
ใชส่ื้อสารใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั รวมทั้ง หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรบัการทุจริตคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม โดยครอบคลมุถึง
ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่นนีอ้ย่างสม ่าเสมอ 
ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการดา้นต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธรุกจิ 
ระเบียบ ขอ้บังคับ และขอ้ก าหนดของกฎหมาย ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนกระท าการใดๆอันเป็นการสนับสนุนการคอรร์ัปชั่น      
จะไดร้บัการพิจารณาลงโทษตามระเบียบบรษิัท 
1. ค านิยาม 
1.1 การทุจริต 
  หมายถึง การกระท าผิดกฎหมาย หรือการหลอกลวงโดยมีเจตนาแสวงหาประโยชนส่์วนตวัโดยกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานของบริษัทฯ ลกูคา้ คู่คา้ หรือคู่สญัญาของบริษัทฯ รวมถึง การท าหลกัฐานการเงินและการเบิกค่าใชจ้่ายอนั
เป็นเท็จ การน าทรพัยสิ์นของบรษิัทฯไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตวัและการคอรร์ปัชั่น 
1.2 การคอรรั์ปชั่น 
  หมายถึง การใชอ้  านาจเพื่อผลประโยชนส่์วนตวั การกระท าเพื่อใหไ้ดม้าหรือรกัษาความไดเ้ปรียบทางธุรกิจที่ไม่
เป็นธรรม 
1.3 สินบน  
  หมายถึง ส่ิงจูงใจหรือรางวัลที่ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินหรือ
ผลประโยชนอ์ื่นใดในทุกรูปแบบ ซึ่งหมายรวมถึงการใหข้องขวญัหรือบริการ เงินสดหรือส่ิงของแทนเงินสด หรือรอ้งขอเพื่อ
ด าเนินการอนัมิชอบไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการใดๆในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของรฐั หรือภาคเอกชน 
1.4 การช่วยเหลือทางการเมือง  
 หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ตลอดจนการ
ส่งเสรมิใหพ้นกังานเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมืองในนามบรษิัทฯ โดยไม่มุ่งหวงัความไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้ เช่น การให้
ส่ิงของ หรือบริการ การโฆษณาส่งเสริม หรือสนบัสนุนพรรคการเมือง การซือ้บตัรเขา้ชมงานเพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงิน
ใหแ้ก่องคก์รที่มีความสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัพรรคการเมือง เป็นตน้ 
1.5 การบริจาค  
 หมายถึง การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น เช่น ใหค้วามรู ้หรือสละเวลา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมตอบแทนสังคม บริจาคสินคา้ของบริษัทฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชนก์ารกุศลหรือสาธารณะ และ
เสริมสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัทฯ โดยไม่มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทนไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ประโยชนส่์วนตนและประโยชนข์องบริษัท โดยตอ้งจดัท าบนัทึกขออนุมตัิ ระบุวตัถุประสงคแ์ละชื่อบุคคลหรือหน่วยงาน
ผูร้บับริจาคหรือรบัการสนับสนุนอย่างชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน าเสนอผูม้ีอ  านาจของบริษัทพิจารณา
อนมุตัิก่อนด าเนินการตามระเบียบบรษิัท 
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1.6 เงนิสนับสนุน  

 หมายถึง เงินที่จ่ายใหห้รือไดร้บัจากลูกคา้ คู่คา้ หรือหุน้ส่วนทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ  ตราสินคา้ 
หรือชื่อเสียงของบริษัทฯอนัเป็นไปเพื่อประโยชนใ์นการสรา้งความน่าเชื่อถือทางการคา้และช่วยก ากับความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจตามความเหมาะสมแก่โอกาส 
1.7 การใหข้องขวัญ คา่บริการต้อนรับ ค่าเลีย้งรับรอง ค่าใชจ้่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 หมายถึง การใหข้องขวญั ค่าบริการตอ้นรบั ค่าเลีย้งรบัรอง ค่าใชจ้่ายในการเดินทางและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ซึ่งไม่
เป็นการกระท าที่กระทบกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แต่เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เป็นการใหใ้นนามบริษัทฯ 
ไม่ใช่ในนามพนกังาน โดยเหมาะสมกบัเทศกาล เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์ตรุษจีน ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ และ
เป็นไปอย่างเปิดเผย 
1.8 การรับของขวัญ ทรัพยส์ิน สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใด 
              หมายถึง การรับของขวัญ ทรัพย์สิน สินบนหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เป็นการกระท าที่กระทบกับผลการ
ด าเนินการของบริษัทฯแต่เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เป็นการรบัในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามพนกังาน โดยเหมาะสม
กับเทศกาล    เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์ตรุษจีน ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติและเป็นไปอย่างเปิดเผย รวมทัง้รบัไว้
เนื่องจาก    ความจ าเป็นไม่สามารถปฏิเสธไดห้รือเพื่อรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนัทางธุรกิจ หรือไม่ว่าเหตผุลอื่นใดก็ตาม  
1.9 พนักงานของรัฐ  
 หมายถึง การที่บุคคลผูเ้ป็นหรือเคยเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั/นกัการเมือง/ที่ปรกึษาของหน่วยงานรฐั และไดเ้ขา้มา
ท างานใหก้ับบริษัทเอกชน และอาจอาศยัความสมัพนัธห์รือขอ้มลูภายในไปเอือ้ประโยชนแ์ก่บริษัทเอกชนหรือก่อใหเ้กิด
ภาวะความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องการปฏิบตัิหนา้ที่ของหน่วยงานของรฐัหรือองคก์รก ากับดูแลธุรกิจกับบริษัทที่อยู่
ภายใตก้ารก ากับดูแล โดยผลของการกระท านั้นมุ่งหวงัใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือ การก าหนด
นโยบายเอือ้ประโยชนเ์อกชนท่ีอดีตเจา้หนา้ที่ของรฐันัน้ท างานให้ 
              เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ด  ารงต าแหน่งการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต  าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า พนักงานหรือบุคคลผูป้ฏิบัติงานในรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรฐั ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น และสมาชิกสภา
ทอ้งถิ่นซึ่งมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง เจา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งถิ่น หมายความรวมถึง
กรรมการ อนกุรรมการ ลกูจา้งของส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของรฐั และบคุคลหรือคณะบคุคลซึ่งใชอ้  านาจ
หรือไดร้บัมอบหมายใหใ้ชอ้  านาจทางการปกครองของรฐัในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
การจดัตัง้ขึน้ในระบบราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือ กิจการอื่นของรฐั 
1.10 คู่ค้า 
 หมายถึง บรษิัท หา้งหุน้ส่วน ธุรกิจ บคุคล บคุคลที่สาม หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบรษิัท 
1.11 บุคคลทีส่าม 
 หมายถึง บคุคลภายนอก บรษิัทคู่คา้ หรือตวัแทนไดเ้ขา้มาช่วยเหลือในการติดต่องานราชการหรือกบัคู่คา้ 
1.12 ความขัดกันระหว่างผลประโยชน ์
 หมายถึง สถานการณห์รือการกระท าหรือกิจกรรมใดๆที่ผูป้ฏิบตัิงานมีผลประโยชนส่์วนตนหรือของบคุคลเขา้มา
เก่ียวขอ้งไม่ว่าโดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจ หรือการปฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่งที่บุคคลนัน้
รบัผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อผลประโยชนส่์วนรวมของบรษิัทฯดว้ย โดยสถานการณน์ัน้อาจท าใหบ้คุคลนัน้ขาดความ
เที่ยงธรรมในการตดัสินใจไดอ้ย่างโปรง่ใส 
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1.13 ค่าอ านวยความสะดวก 
 หมายถึง รูปแบบการจ่ายเงินหรือการใหเ้งินแก่พนกังานรฐั เพื่อใหก้ารด าเนินการหรือสนบัสนนุใหก้ารด าเนินการ
เร็วขึน้จากขัน้ตอนปกติโดยกระบวนการนัน้ไม่ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของพนกังานรฐัและเป็นการกระท าอนัชอบดว้ยหนา้ที่
ของพนกังานรฐัผูน้ัน้ รวมทัง้เป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้  หรือใหไ้ดม้าซึ่งธุรกิจ หรือความไดเ้ปรียบ
ทางธุรกิจ 
2. บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

2.1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ พิจารณา ทบทวน อนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติ และก ากับดูแลให้มีระบบ
สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ั่นใจว่า ฝ่ายจดัการไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองคก์ร คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการชดุย่อยเป็นผูก้  ากบัดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นนีอ้ย่างเป็นทางการ 

2.2. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการทีด่ี มีหนา้ที่ ก าหนดนโยบาย และก ากบั
ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ 
รวมถึงใหค้  าแนะน าแก่ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และผูบ้ริหารระดับสูงที่มีความรบัผิดชอบต่อการน านโยบาย
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นนีไ้ปปฏิบตัิ  

2.3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่ สอบทานและประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการจัดท ารายงาน
ทางการเงินและบญัชี ระบบการตรวจสอบภายใน และกระบวนการอื่นที่เก่ียวขอ้งกับนโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑข์องบริษัทฯ ตามที่ก าหนด 
เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯมีการแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมถึงสอบทานการควบคมุภายในที่
เก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานนั้นๆ ก่อนรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงรบัเรื่องแจง้เบาะแสการกระท าอันทุจริตคอรร์ปัชั่นและตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามที่ไดร้บัแลว้ และ
เสนอเพื่อเขา้สู่กระบวนการพิจารณาและลงโทษหรือแกปั้ญหาดงักล่าว 

2.4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนา้ที่ ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงอนัอาจเกิดจากการ
ทจุรติคอรร์ปัชั่น ซึ่งครอบคลมุความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์การเงิน ปฏิบตัิการ กฎเกณฑ ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องคก์ร 
และปัจจัยภายนอก ตลอดจนก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และวางกรอบการบริหารความเส่ียงของ
บรษิัทฯ รวมถึงก ากบัดแูล ติดตาม และสอบทานรายงานการบรหิารความเส่ียง เพื่อใหม้ั่นใจวา่มีการบรหิารจดัการ
ความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บรษิัท 

2.5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง มีหนา้ที่ รบัมอบอ านาจ และความรบัผิดชอบต่อการน า
นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นไปปฏิบตัิ โดยก าหนดใหม้ีระบบสนบัสนนุนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 
และส่ือสารไปยังพนักงาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทบทวนความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และ
มาตรการต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น ตั้งแต่ คัดเลือก 
อบรม ประเมินผลงาน ใหผ้ลตอบแทน และเล่ือนต าแหน่ง มีก าหนดไวใ้นคู่มือการปฏิบตัิงาน โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นดว้ย 

2.6. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทาน กระบวนการ การปฏิบตัิงานว่าเป็นไป
ตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจการด าเนินงาน ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมายขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล 
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เพื่อใหม้ั่นใจว่า มีระบบการควบคมุที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นที่อาจ
เกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

3.1. คณะกรรมการบรษิัท ฝ่ายจดัการ พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ หา้มกระท าการอนัใดที่เก่ียวขอ้งกบัการทจุรติ
คอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

3.2. บริษัทฯ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ กระท าการใดที่แสดงเจตนาว่าเป็นการทุจรติ
คอรร์ปัชั่น เช่น การให ้หรือรบัสินบนเจา้หนา้ที่รฐั หน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานเอกชน หรือผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ เพื่อใหไ้ดม้าหรือคงไวซ้ึ่งธุรกิจ ขอ้ไดเ้ปรียบทางการคา้และการแข่งขนั  

3.3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เรียกรอ้ง ด าเนินการ หรือยอมรับการ         
ทจุรติคอรร์ปัชั่น เพื่อประโยชนต์่อตนเอง ครอบครวั ญาติพี่นอ้ง เพื่อน และคนรูจ้กั 

3.4. บรษิัทฯ ก าชบัใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิงานอย่างระมดัระวงัในขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่มีความเส่ียงสูงต่อการทุจริตคอรร์ัปชั่น เช่น การขายและการตลาด การจัดซือ้จัดจ้าง งาน
โครงการลงทุน การท าสญัญา การใหแ้ละรบัของขวญั ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชนอ์ื่นใด การเลีย้งรบัรอง การให้
เงินบรจิาค เงินสนบัสนนุ เป็นตน้ 

3.5. บริษัทฯ ก าชบัใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ ด าเนินการเรื่องการให ้หรือรบัเงินบรจิาค 
เงินสนับสนุนอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามระเบียบบริษัทฯ และถูกตอ้งตามกฎหมายโดยตอ้งมั่นใจว่าเงินบริจาค 
หรือเงินสนบัสนนุไม่ไดถ้กูน าไปใชเ้พื่อการติดสินบน 

3.6. บรษิัทฯ ก าชบัใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ ระมดัระวงัในการท าธุรกรรมกบับคุคล นิติ
บคุคล  หรือองคก์รใด ๆ ที่มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

3.7. บริษัทฯ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่
เขา้ข่ายเป็นการทจุรติคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบรษิัทฯ โดยถือเป็นหนา้ที่ที่ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบคุคลที่
รบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือในการสอบสวนขอ้เท็จจรงิต่างๆ 

3.8. บริษัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชั่น หรือแจง้เบาะแสเรื่องการทุจริต
คอรร์ปัชั่นใหก้ับบริษัทฯ ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรการการแจง้เบาะแส และกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือให้
ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรร์ปัชั่น ตามที่บริษัทฯ ไดก้ าหนดไวใ้น นโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้
รอ้งเรียน และคู่มือจรรยาบรรณของบรษิัทฯ 

3.9. บริษัทฯ จะพิจารณา และลงโทษผู้กระท าการทุจริตคอรร์ัปชั่น ซึ่งถือว่าเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ ตาม
ระเบียบว่าดว้ยวินยัของพนกังานท่ีก าหนดไว ้และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

3.10. บริษัทฯ จะเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกับบุคคลที่ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ หรืออาจ
เกิดผลกระทบต่อบรษิัทฯ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

4. ข้อก าหนดในการด าเนินงาน 

  เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเส่ียงสูงกับการเกิดการทุจริตคอรร์ัปชั่น กรรมการบริษัท 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทกุระดบัตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปนี ้
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4.1. การให้ความชว่ยเหลือทางการเมือง 

4.1.1. บรษิัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ ยึด

มั่นในความเป็นกลางทางการเมือง  สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบบ

ประชาธิปไตย บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของพรรคการเมือง หรือนักการเมืองทั้ง

ทางตรง และทางออ้ม 

4.1.2. บริษัทฯ ไม่สนบัสนุนเงิน หรือส่ิงของใหพ้รรคการเมือง นกัการเมือง หรือผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ทางการเมืองใดๆ 
เพื่อแลกกบัสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชนอ์นัไม่ชอบ ทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

4.1.3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ ทุกระดบัมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองภายใตบ้ทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีสิทธิในการแอบอ้างความเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือน า
ทรพัยสิ์น อปุกรณ ์เครื่องมือใดๆ ของบรษิัทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นการเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง 

4.1.4. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง ตาม
สิทธิเสรีภาพส่วนบคุคล แตต่อ้งปฏิบตัิดงันี ้
ก. ไม่ควรแสดงออกดว้ยวิธีใดๆ ที่ท  าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจว่าบริษัทฯ มีความเก่ียวขอ้ง ฝักใฝ่ หรือใหก้ารสนบัสนนุ

การด าเนินการทางการเมือง 
ข. ไม่แต่งกายดว้ยเครื่องแบบพนกังาน หรือใชส้ญัลกัษณใ์ดที่ท  าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดว้่าเป็นพนกังานของบรษิทัฯ 

ในการเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง 
ค. ไม่แอบอา้งต าแหน่งหนา้ที่การงาน การเป็นพนกังานบริษัทฯ เพื่อความน่าเชื่อถือในการหาแนวร่วมใน

การแสดงออกทางการเมือง 
ง. หลีกเล่ียงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ท  างาน หรือในเวลางานอนัอาจ

ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในการท างาน 

4.2. การบริจาคเพือ่การกุศล และเงนิสนับสนุน  

4.2.1. การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น เช่น การให้
ความรู ้หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัทฯสามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ           
เพื่อการกศุลและประโยชนส์าธารณะ 

4.2.2. การใหเ้งินสนบัสนนุไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือส่ิงของแทนเงินสดแก่กิจกรรม หรือโครงการ จะตอ้งด าเนินการดว้ย
ความโปร่งใส ตอ้งระบุชื่อผูใ้หใ้นนามบริษัทฯเท่านัน้  โดยผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิตามระเบียบของบรษิัทฯ ที่
ก าหนดไว ้และมั่นใจว่าการใหเ้งินสนบัสนนุดงักล่าวจะไม่ถกูน าไปใช้ในการทจุรติคอรร์ปัชั่น ทัง้นี ้การใหเ้งิน
สนบัสนนุตอ้งมีวตัถปุระสงค ์เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ ์ส่งเสรมิธุรกิจ และภาพลกัษณท์ี่ดีของบรษิัทฯ โดย
อาจกระท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมทางวฒันธรรม กิจกรรมเพื่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
กิจกรรมเพื่อการศกึษาและกีฬา เป็นตน้ 

4.2.3. การบริจาค และใหก้ารสนับสนุนกับเจา้หนา้ที่รฐั หน่วยงานภาครฐั รวมถึงองคก์รการกุศล ตอ้งด าเนินการ
ภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี ้
ก. เป็นองคก์รที่เชื่อถือได ้และ/หรือมีการจดัตัง้อย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 
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ข. เป็นการกระท าในนามของบรษิัทฯ ซึ่งปฏิบตัิอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบของบรษิัทฯ และเป็นไป
อย่างโปรง่ใส  

ค. ไม่ควรจ่ายเงิน หรือใหส่ิ้งของแทนเงินสดแก่เจา้หนา้ที่รฐั หรือบคุคลใดโดยตรง เวน้แต่มีรายละเอียดระบุ
ในหนังสือขอรบัการสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีหลักฐานการรบัการสนับสนุนอย่างเป็นลายลักษณ์
อกัษร 

ง. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการบริจาค หรือการสนับสนุนไดถู้กน าไปใชเ้พื่อประโยชน์
ของสาธารณะ และ/หรือตรงตามวตัถปุระสงคข์องการบรจิาค และ/หรือการสนบัสนนุอย่างแทจ้รงิ 
 

4.2.4. ผูร้อ้งขอใหบ้รษิัทฯจดัเงินสนบัสนนุ เงินบรจิาค และเงินช่วยเหลือ ตอ้งปฏิบตัิดงันี  ้
ก. ผู้รอ้งขอน าเสนอรายละเอียดการขอเบิกจ่ายการให้เงินสนับสนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือให้

ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณา 
ข. ผู้บังคับบัญชาของผู้รอ้งขอสอบทานก่อนน าเสนอผู้มีอ  านาจตามระเบียบปฏิบัติว่าดว้ยเรื่องอ านาจ

อนมุตัิ  
ค. ผู้มีอ  านาจพิจารณารายละเอียดการให้เงินสนับสนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ เพื่อให้มั่นใจว่า

วตัถปุระสงคข์องการใหเ้งินสนบัสนนุ เงินบรจิาค และเงินช่วยเหลือเป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบรษิทัฯ 
และพิจารณาอนมุตัิ 

ง. ผู้รอ้งขอน าหลักฐานการให้เงินสนับสนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือ เช่น หนังสือขอบคุณจาก
หน่วยงานท่ีรบัเงินสนบัสนุน เงินบรจิาค หรือเงินช่วยเหลือ รูปถ่าย หรือใบเสรจ็รบัเงิน เป็นตน้ ส่งใหฝ่้าย
บญัชี เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการบนัทึกบัญชี หลงัจากด าเนินการใหเ้งินสนับสนุน เงินบริจาค หรือ
เงินช่วยเหลือแลว้ 

จ. ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการใหเ้งินสนบัสนนุ เงินบรจิาค หรือเงินช่วยเหลือ หากหลกัฐานท่ีผูร้อ้งขอให้
มาไม่เพียงพอใหแ้จง้ผูร้อ้งขอ เพื่อขอขอ้มลู หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูนไ์ดว้่าการใหเ้งินสนบัสนุน เงิน
บริจาค หรือเงินช่วยเหลือไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ หรือใชเ้ป็นขอ้อา้งในการคอรร์ปัชั่น 
บรษิัทฯ จะลงโทษผูก้ระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ 

4.3. การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม   

4.3.1. การจดักิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม  ทัง้ในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบ
อื่น เช่น การใหค้วามรู ้การสละเวลา การมอบสินคา้เพื่อสนบัสนุนการจดักิจกรรม การอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นต้น บริษัทฯ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และ
เสรมิสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีใหแ้ก่บรษิัทฯ โดยไม่มุ่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ 

4.3.2. การจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม รว่มกบัเจา้หนา้ที่รฐั หน่วยงานภาครฐั หรือองคก์รต่างๆ สามารถ
ท าไดต้ามความเหมาะสม โดยตอ้งท าในนามของบริษัทฯ และมีวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับนโยบายของ
บริษัทฯ ทั้งนีค้วรมีหลักเกณฑ ์แผนงาน การวัดผลที่ชดัเจน และด าเนินการผ่านขัน้ตอน และระเบียบของ
บรษิัทฯท่ีก าหนดไว ้

4.3.3. การจัดกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือส่ิงของแทนเงินสดจะตอ้งด าเนินการดว้ย
ความโปรง่ใส ตอ้งไม่เป็น หรือเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนของพรรคการเมือง ตอ้งระบุชื่อผูใ้หใ้นนามบรษิัทฯ 
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เท่านัน้ โดยผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว ้และมั่นใจว่าการจดักิจกรรม ความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมดงักล่าว จะไม่ถกูน าไปใชใ้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ทัง้นีก้ารจดักิจกรรมตอ้งมีวตัถปุระสงค์
เพื่อตอบแทนชุมชน และสงัคม ตลอดจนประชาสมัพนัธ ์และภาพลกัษณท์ี่ดีของบริษัทฯ โดยอาจกระท าได้
หลายรูปแบบ เช่น การสรา้งงานสรา้งรายไดแ้ก่ชมุชน การใหค้วามรูก้บัคนในชมุชน เป็นตน้ 

4.3.4. ผูร้อ้งขอใหบ้รษิัทฯมีการจดักิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม จะตอ้งปฏิบตัิดงันี ้
ก. ผูร้อ้งขอน าเสนอรายละเอียดการจดักิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณา 
ข. ผูบ้ังคับบัญชาของผูร้อ้งขอสอบทานก่อนน าเสนอฝ่ายความรบัผิดชอบต่อสังคม   และส่ือสารองคก์ร

พิจารณา 
ค. ฝ่ายความรบัผิดชอบต่อสังคม และส่ือสารองคก์รพิจารณา และจัดท าแผนประจ าปีก่อนน าเสนอผูม้ี

อ  านาจตามระเบียบปฏิบตัิว่าดว้ยเรื่องอ านาจอนมุตัิ  
ง. ผูม้ีอ  านาจพิจารณารายละเอียดการจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เพื่อใหม้ั่นใจว่าวตัถปุระสงค์

ของการจัดกิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสังคม เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ และพิจารณา
อนมุตัิ 

จ. ฝ่ายความรบัผิดชอบต่อสงัคม และส่ือสารองคก์ร น าส่งเอกสาร เช่น แผนประจ าปี รายละเอียดการจดั
กิจกรรม เป็นตน้ ใหฝ่้ายบญัชีเพื่อด าเนินการเบิกเงินทดรองจ่ายของการจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม และเคลียรเ์งินพรอ้มหลกัฐานการจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เช่น ใบเสร็จรบัเงิน 
รูปภาพ เป็นตน้ เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว้ 

ฉ. ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการจดักิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม หากหลกัฐานท่ีผูร้อ้งขอใหม้าไม่
เพียงพอให้แจ้งผู้รอ้งขอ เพื่อขอข้อมูล หรือชี ้แจงเพิ่มเติม หากพิสูจน์ไดว้่าการจัดกิจกรรม ความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม ไม่ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ หรือใชเ้ป็นขอ้อา้งในการคอรร์ปัชั่น บริษัทฯ 
จะลงโทษผูก้ระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ  

4.4. การรับของขวัญ ทรัพยส์นิ สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใด 

4.4.1. พนกังานของบรษิัทฯ งดรบัของขวญั ทรพัยสิ์น สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใดในทกุกรณี รวมถึงมีหนา้ที่แจง้ให้

บคุคลภายนอกทราบถึงนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นอย่างทั่วถึง 

4.4.2. กรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งรบัของขวัญ ทรพัยสิ์น สินบนหรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได ้ให้

ปฏิบตัิ ดงันี ้

ก. แจง้ผูบ้งัคบับญัชาในสายงานทราบทนัที 

ข. พนักงานจัดท าใบน าส่งของขวัญ ทรัพย์สิน สินบนหรือประโยชน์อื่นใด และน าส่งเอกสารพรอ้ม

ของขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด ใหห้น่วยงานท่ีบรษิัทฯ แต่งตัง้ใหร้บัผิดชอบ ดงันี ้

 ส าหรบัส านกังานใหญ่ และสาขาตวงธนา น าส่งฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล 

 ส าหรบัสาขาส านกังานอาคารซนัทาวเวอรส์  น าส่งส านกัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ค. หน่วยงานที่รบัผิดชอบถ่ายรูปของขวญั ทรพัยสิ์น สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใด บนัทึกขอ้มลู พรอ้มแนบ

ภาพถ่ายในทะเบียนคมุ เพื่อออกรหสั และน าไปติดที่ของที่ไดร้บั  
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ง. หน่วยงานที่รับผิดชอบระบุรหัสในใบน าส่งของขวัญ ทรัพยสิ์น สินบนหรือประโยชน์อื่นใด จัดเก็บ

เอกสาร และของที่ได้รับในสถานที่ก าหนดไว้ แล้วน าส่งทะเบียนคุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รบัทราบ 

จ. ประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะเป็นผูพ้ิจารณา และก าหนดทางเลือกในการจัดการของขวัญ ทรพัยสิ์น 
สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใด น าไปบรจิาคองคก์รสาธารณกศุล หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม เป็นตน้ 

4.5.  การให้ของขวัญ ทรัพยส์นิ สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใด 
4.5.1. การใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดตามประเพณีนิยม สามารถกระท าไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง และจารีตประเพณีทอ้งถิ่น ควรใหใ้นรูปแบบท่ีช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณข์องบรษิทัฯ สินคา้ที่ส่งเสรมิ
การพฒันาอย่างยั่งยืน หรือสรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน ดงัต่อไปนี ้
ก. ปฏิทิน ไดอารี่ 

ข. สินคา้ของบรษิัทฯ  

ค. สินคา้ที่ใชเ้ป็นส่ือประชาสมัพนัธข์องบรษิัทฯ 

ง. สินคา้โครงการหลวง โครงการพระราชด าริ สินคา้ชุมชนที่สรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน หรือสินคา้ที่ส่งเสรมิ

การพฒันาอย่างยั่งยืน 

4.5.2. การใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใดควรปฏิบตัิอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อไม่ใหเ้กิด

การเลือกปฏิบตัิ  

4.5.3. ไม่ใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใดแก่คู่สมรส บุตร  หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับเจา้หนา้ที่รฐั คู่คา้ 

ลกูคา้ และบคุคลที่ติดต่อดว้ย เนื่องจากพฤติกรรมถือว่าเป็นการรบัแทน 

4.5.4. ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรพัยสิ์น ส่ิงของหรือประโยชนอ์ื่นใดกับผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจ  หน่วยงาน

ราชการหรือองคก์รใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรไดห้รือท าใหเ้จา้หนา้ที่รฐัละเวน้การปฏิบตัิตามกฎ 

ระเบียบ และขอ้ปฏิบตัิทางกฎหมายที่ก าหนดไว ้

4.5.5. การใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น เนื่องในโอกาสส าคญัทางธุรกิจ อาทิ วนัสถาปนาการจดัตัง้ การลงนามสญัญา

ทางธุรกิจ สามารถกระท าได ้แต่หากมูลค่าของขวัญ ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใดเกินกว่า 3,000 บาท 

(สามพนับาทถว้น) ตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือตามระเบียบของบรษิัทฯ 

ก าหนด ดงันี ้

ก. ผูร้อ้งขอน าเสนอรายละเอียดการใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณา 

ข. ผูบ้ังคับบัญชาของผูร้อ้งขอสอบทานก่อนน าเสนอผูม้ีอ  านาจตามระเบียบปฏิบัติว่าดว้ยเรื่องอ านาจ
อนมุตัิ  

ค. ผู้มีอ  านาจพิจารณารายละเอียดการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้มั่นใจว่า
วตัถุประสงคข์องการใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด เป็นไปตามหลกัการ และแนวปฏิบัติ
ของบรษิัทฯ และพิจารณาอนมุตัิ 

ง. ผูร้อ้งขอน าหลกัฐานการใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด เช่น ใบเสรจ็รบัเงิน ส่งใหฝ่้ายบญัชี 
เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว ้
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จ. ฝ่ายบญัชีสอบทานหลกัฐานการใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด หากหลกัฐานที่ผูร้อ้งขอให้
มาไม่เพียงพอให้แจ้งผู้รอ้งขอ เพื่อขอข้อมูล หรือชี ้แจงเพิ่มเติม หากพิสูจน์ได้ว่าการให้ของขวัญ 
ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ หรือใช้เป็นข้ออ้างในการ
คอรร์ปัชั่น บรษิัทฯ จะลงโทษผูก้ระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ  

4.6.  การบริการต้อนรับ การเลีย้งรับรอง 
4.6.1. เป็นการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ เช่น การเลีย้งรบัรองเป็นอาหาร และเครื่องดื่ม การเลีย้งรบัรองในรูปแบบการ

กีฬา และการใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบตัิทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการคา้ รวมถึงการให้
ความรูค้วามเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระท าได ้แต่ตอ้งเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผล
กระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิงานของผูไ้ดร้บับรกิารตอ้นรบั เลีย้งรบัรอง ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์เช่น งดการบรกิารตอ้นรบั-เลีย้งรบัรองในช่วงระหว่างการประกวดราคา เป็นตน้ 

4.6.2. ตอ้งมีหลักฐานการใชจ้่ายเงินที่แสดงมูลค่า และระบุถึงบุคคลหรือหน่วยงานของคู่คา้และชื่อพนักงานของ

บรษิัทฯท่ีเขา้รว่มการเลีย้ง เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบได ้ตามระเบียบปฏิบตัิ ดงันี ้ 

ก. ผูร้อ้งขอน าเสนอรายละเอียดการบรกิารตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง เช่น ชื่อ-นามสกลุ สถานท่ีท างาน และ

ต าแหน่งหนา้ที่ของผูไ้ดร้บัการรับรองทุกคน ตลอดจนรายชื่อของพนกังานของบรษิัทฯ ที่เขา้ร่วมในการ

รบัรอง ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณา 

ข. ผูบ้ังคับบัญชาของผูร้อ้งขอสอบทานก่อนน าเสนอผูม้ีอ  านาจตามระเบียบปฏิบัติว่าดว้ยเรื่องอ านาจ

อนมุตัิ  

ค. ผูม้ีอ  านาจพิจารณารายละเอียดการบริการตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง เพื่อให้มั่นใจว่าวตัถุประสงคข์อง

การบรกิารตอ้นรบั การเลีย้งรบัรอง เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของบรษิัทฯ และพิจารณาอนมุตัิ 

ง. ผูร้อ้งขอน าส่งเอกสารใหฝ่้ายบญัชีเพื่อด าเนินการเบิกเงินทดรองจ่ายก่อนการบริการตอ้นรบั การเลีย้ง

รบัรอง และเคลียรเ์งินพรอ้มหลกัฐานการบริการตอ้นรบั การเลี ้ยงรบัรอง เช่น ใบเสร็จรบัเงิน เพื่อเป็น

หลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว ้

จ. ฝ่ายบัญชีสอบทานหลักฐานการบริการตอ้นรับ การเลีย้งรับรอง หากหลักฐานที่ผู้รอ้งขอให้มาไม่

เพียงพอใหแ้จง้ผูร้อ้งขอ เพื่อขอขอ้มลู หรือชีแ้จงเพิ่มเติม หากพิสจูนไ์ดว้่าการบริการตอ้นรบั การเลีย้ง

รบัรอง ไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ หรือใชเ้ป็นขอ้อา้งในการคอรร์ปัชั่น บริษัทฯ จะลงโทษ

ผูก้ระท าผิดตามมาตรการสงูสดุ  
4.7. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเย่ียมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า 

4.7.1. การรบัขอ้เสนอการประชมุ อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใชง้บประมาณของคู่คา้ สามารถกระท าได้
หากเป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบใุนสญัญา และเป็นไปตามนโยบายของบรษิัทฯ 

4.7.2. ตอ้งเก่ียวของโดยตรงกับการด าเนินธุรกิจ หรือจารีตทางการคา้ โดยตอ้งกระท าดว้ยความโปร่งใส และไม่

ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจ ในการปฏิบตัิงาน หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

4.7.3. ตอ้งไม่รบัขอ้เสนอเก่ียวกบัการอบรม ที่มีลกัษณะแฝงการท่องเที่ยว ขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบั โดยปราศจาก

เจตนาในการถ่ายทอดความรูอ้ย่างแทจ้รงิ 
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4.7.4. การรบัขอ้เสนอการประชมุ อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใชง้บประมาณของคู่คา้ ในกรณีที่ไม่ไดร้ะบุ
ในขอ้ตกลงสญัญา สามารถกระท าได ้หากพิจารณาแลว้ว่าการรบัขอ้เสนอดงักล่าวมีความเหมาะสม และเป็น
ประโยชนต์่อบรษิัทฯ ทัง้นี ้ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูบ้งัคบับญัชา และเป็นไปตามระเบียบของบรษิัทฯ 

4.8 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

4.8.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานหลีกเล่ียงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชนก์ับบริษัทฯ การปฏิบัติหนา้ที่และการด ารงต าแหน่งตอ้งไม่ขัดกับผลประโยชนข์องบริษัทฯ 
การตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงานทางธุรกิจของบรษิัทฯตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ 

4.8.2 การกระท าและการตดัสินใจใดๆ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั จะตอ้งปราศจากอิทธิพลของ
ความตอ้งการส่วนตวั หรือของบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานนัน้ๆ ไม่ว่าโดยสายเลือด
หรือของบุคคลอื่นที่รูจ้ักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ และใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนท ารายการกับ
บุคคลภายนอก เมื่อต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูม้ีส่วนรว่มในการอนมุตัิและใหถ้อนตวัจากการมีส่วนรว่มในรายการนัน้ๆ  

4.8.3 ในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ระหว่างผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
บุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแยง้อื่น ซึ่งใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน และเชื่อมั่นไดว้่าการเข้าท ารายการ
ดงักล่าวมีความเป็นธรรม โปรง่ใส สมเหตสุมผล และเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้งครบถว้น 

4.8.4 ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานใหบ้ริษัทฯทราบถึงการมีส่วนไดส่้วนเสียของตน และ /หรือ ของ
บุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง อันเป็นส่วนไดส่้วนเสียที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งตอ้ง
รายงานการถือหลักทรัพยใ์นบริษัทฯไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี ้มีหน้าที่ตอ้งปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์นเรื่อง
การเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยงกนั 

4.8.5 ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานหรือบคุคลในครอบครวัเขา้ไปมีส่วนรว่มหรือเป็นผูถื้อหุน้ในกจิการท่ี
แข่งขนักบัธุรกจิของบรษิัทฯหรือกิจการใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทัฯ จะตอ้ง
แจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

4.8.6 พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตอ้งหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวข้องทางการเงินและ/หรือ ความสัมพันธ์กับ
บุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งเสียผลประโยชนห์รือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
หรือขดัขวางการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

4.8.7 ระหว่างที่ปฏิบตัิงานใหบ้ริษัทฯและหลงัจากพน้สภาพการปฏิบตัิงานแลว้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

จะตอ้งไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิน้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส ์ขอ้มลูการเงิน การปฏิบตัิงาน ขอ้มลูธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบรษิัทฯและอื่นๆ 
4.9 การจ้างพนักงานของรัฐ 

 เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯมีการคัดเลือกบุคลากรที่เคยหรือเป็นพนักงานของรฐัเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่บริษัทฯ

ก าหนด และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อไม่ใหใ้ชก้ารจา้งดงักล่าวเป็นการตอบแทนการไดม้าซึ่งผลประโยชนใ์ด ๆ 

รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการจา้งพนกังานรฐัใหส้าธารณะรบัทราบ เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบได้ 
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4.9.1 แนวทางและมาตรการควบคุม 

1)    ฝ่ายทรพัยากรบคุคลสมัภาษณแ์ละตรวจสอบว่าผูส้มคัรนัน้เป็นบคุคลที่ปัจจบุนัท างานกบัหน่วยงานภาครฐั

หรือเคยท างานกบัหน่วยงานภาครฐัหรือไม่ โดยแยกเป็น 

       1.1) หากยงัเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั บรษิัทฯ จะไม่ว่าจา้งหรือแต่งตัง้จา้หนา้ที่ของรฐัที่ยงัอยู่ในต าแหน่ง 

       1.2) หากเคยเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั ตอ้งตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่เคยท างานใหก้ับหน่วยงานก ากับดูแลที่

เก่ียวข้องกับบริษัทฯโดยตรง หรืออาจอาศัยความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในไปเอือ้ประโยชน์แก่บริษัทฯหรือ

ก่อให้เกิดภาวะความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทฯ จะว่าจ้างหรือแต่งตัง้ได้ ตอ้งพน้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

        1.3) หากเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐั ตอ้งตรวจสอบและมีขอ้มูลรายละเอียดว่า ไม่เคยท างานใหก้ับหน่วยงาน

ก ากับดูแลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทโดยตรงหรือไม่มีความสมัพนัธ์ หรือไม่มีการใชข้อ้มลูภายในไปเอือ้ประโยชน์แก่

บรษิัทฯ หรือไม่มีการก่อใหเ้กิดภาวะความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ จึงสามารถว่าจา้งหรือแต่งตัง้ได ้

2)    ก าหนดให้ผู้สมัครที่ ได้รับคัดเ ลือก ต้องเ ปิดเผยข้อมูลและค ารับรองการบอกกล่าว แก่บริษัทฯ                       

ตาม ขอ้ 1 ว่าเป็นความจรงิ   

3)    บริษัทฯจัดใหม้ีการตรวจสอบประวัติของเจา้หนา้ที่ของรฐั เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าขั้นตอนการควบคุม

ภายในท่ีดี และการเก็บรกัษาขอ้มลูมีเอกสารหลกัฐาน เพื่อใชใ้นการตรวจสอบอย่างเพียงพอ และปฏิบตัิไดอ้ย่าง

เหมาะสมเป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น 

4)     เพื่อความโปร่งใสของการแต่งตัง้ บริษัทฯจะเปิดเผยขอ้มูลรายนามและประวัติของบุคคลที่เคยเป็นอดีต

เจา้หนา้ที่ของรฐัที่ไดร้บัการแต่งตัง้มาเป็นที่ปรกึษา/กรรมการ/ผูบ้ริหารของบริษัท พรอ้มระบุเหตุผลการแต่งตัง้

บคุคลเหล่านัน้ในเอกสารเผยแพรข่องบรษิัท 

5)     บริษัทฯท าเป็นสญัญาจา้งพนกังานตามปกติทางธุรกิจ ไม่มีส่วนไดเ้สีย และมีก าหนดระยะเวลาตามความ

จ าเป็นและความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

6)     ตอ้งปฏิบตัิงานตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาจา้ง ซึ่งไดร้ะบุขอ้หา้มในการท าหนา้ที่และวิธีปฏิบัติเพื่อ

ป้องกันการติดต่อหรือการใชอ้  านาจในทางที่มิชอบกบัหน่วยงานภาครฐัเดิม รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบและ

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯอย่างเครง่ครดั 

4.10 แนวทางปฏิบตัิในเร่ืองคา่อ านวยความสะดวก 

 บรษิัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอ านวยความสะดวก และการจ่ายค่าอ านวยความสะดวกเป็นส่ิงตอ้งหา้ม 
5. มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
5.1 ขอบเขตการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน 

1) พบเห็นการกระท าที่บ่งชี ้หรืออาจบ่งชีว้่าเป็นการทุจริตคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับองคก์รทั้งทางตรง และ
ทางออ้ม เช่น พบเห็นพนกังานเสนอ หรือรบัสินบนจากเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานรฐั หรือหน่วยงานเอกชน 

2) พบเห็นการกระท าที่ผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัิของบรษิัทฯ หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน
ของบรษิัทฯ ที่บ่งชี ้หรืออาจบ่งชีว้่าเป็นช่องทางในการคอรร์ปัชั่น 

3) พบเห็นการกระท าที่ท  าใหบ้รษิัทฯ เสียผลประโยชน ์หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบรษิัทฯ 
4) พบเห็นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย ศีลธรรม จรรยาบรรณบรษิัทฯ 
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5.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน 

เพื่อใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรมตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการ  บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีช่องทางรบัแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดที่แสดงว่าผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียไดร้บัผลกระทบ หรือมีความเส่ียงที่จะไดร้บัผลกระทบอนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุกลุ่ม
จากการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ หรือจากการปฏิบตัิของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน หรือลกูจา้งของบรษิัทฯ เก่ียวกบัการ
กระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอรร์ปัชั่น การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน 
หรือการกระท าที่ขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ ผ่านช่องทาง ดงันี ้

1. ทางไปรษณีย ์
 ประธานกรรมการบรษิัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บรษิัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 32  
 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
2. อีเมลถ์ึงประธานคณะกรรมการบรษิัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 board-thip@thantawan.com 
3. เว็บไซตบ์รษิัทฯ  www.thantawan.com  
4. กล่องรบัขอ้เสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ขอ้รอ้งเรียนภายในบรษิัทฯ  
 ผูร้บัผิดชอบคือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ช่องทางการแจง้เบาะแสเป็นช่องทางที่ปลอดภยั และสามารถใหผู้แ้จง้เบาะแสเขา้ถึงไดอ้ย่างมั่นใจ เมื่อตอ้งการ
แจง้ขอ้มูล หรือเบาะแสโดยปราศจากความเส่ียงต่อผูแ้จง้ในภายหลัง หรือค าแนะน าเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการสอบสวนตามขัน้ตอนและบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยไม่เปิดเผย
ชื่อผูแ้จง้เบาะแส รวมทัง้ด าเนินการจดัเก็บขอ้มลูการรอ้งเรียนเป็นความลบั เพื่อคุม้ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับผูแ้จง้
เบาะแสดงักล่าว 

5.3 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและความลับ 

 เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียน และผูใ้หข้อ้มลูที่กระท าโดยเจตนาสจุรติ บรษิัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ
ขอ้มลูใดๆ ที่สามารถระบุตวัผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หข้อ้มลู และเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรียน และผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั 
โดยจ ากดัเฉพาะผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการสอบสวนเรื่องรอ้งเรียนเท่านัน้ ที่จะสามารถเขา้ถึงขอ้มลูได ้หา้มเปิดเผยขอ้มลู
แก่บคุคลอื่นท่ีไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด 

 ในกรณีที่มีการรอ้งเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรร์ปัชั่นของกรรมการหรือผูบ้ริหาร บริษัทฯจะท าหนา้ที่คุม้ครองผู้
แจง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน พยาน และบุคคลที่ใหข้อ้มลูในการสอบสวนขอ้เท็จจริง ไม่ใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้น อนัตราย 
ความไม่ชอบธรรมอนัเกิดจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน เป็นพยาน หรือการใหข้อ้มลู 

บรษิัทฯจะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปล่ียนแปลงต าแหนง่ 
ลกัษณะงาน สถานที่ท  างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจา้ง หรือกระท าการอื่นใดที่มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิ
อย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามรว่มมือในการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ  

http://www.thantawan.com/
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  ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรอ้งเรียน ตอ้งเก็บรักษาข้อมูล ข้อรอ้งเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้
รอ้งเรียน รวมถึงผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลับ หา้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามที่
กฎหมายก าหนด 

5.4 การสอบสวน  

 หากได้รับข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีเบาะแสจากภายในองค์กร ผู้จัดการเรื่องร้องเรียนจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงเป็นผู้สอบสวน สรุปผลการสอบสวน จัดท าทะเบียนควบคุมเรื่องรอ้งเรียนและเสนอ
บทลงโทษ ต่อผูจ้ดัการเรื่องรอ้งเรียนเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 หากไดร้บัขอ้มลูการทุจริตคอรร์ปัชั่น หรือมีเบาะแสจากหน่วยงานที่ก ากบัดูแลบริษัทฯ หรือจากภายนอกองคก์ร 
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมหลักฐาน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอ้เท็จจรงิเป็นผูส้อบสวนและสรุปผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป  

5.5. บทลงโทษ 

  บริษัทฯ จะพิจารณา และลงโทษผูก้ระท าผิดเก่ียวกบัการทจุริตคอรร์ปัชั่นที่เป็นพนกังานตามระเบียบว่าดว้ยโทษ
ทางวินยัของพนกังานท่ีบรษิัทฯก าหนด  รวมทัง้อาจไดร้บัโทษหรืออาจถกูเรียกรอ้งค่าเสียหายตามที่กฎหมายไดก้ าหนดไว้ 
หากผูก้ระท าผิดเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นเป็นกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้อาจ
ไดร้บัโทษหรืออาจถกูเรียกรอ้งค่าเสียหายตามที่กฎหมายไดก้ าหนดไว ้
6. การสื่อสารหรือเผยแพร่นโยบายภายในองคก์ร และบุคคลภายนอก 

6.1. บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกบับคุคลอื่น ที่ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ที่
เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งสาธารณชนในเรื่องที่ตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

6.2. บริษัทฯ จดัท าขอ้แนะน าเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น รวมทัง้ขอ้เสนอแนะและบทลงโทษหาก
พนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดหาช่องทางส าหรับเผยแพร่  
มากกว่า 2 ช่องทาง เช่น การติดประกาศในบอรด์ประชาสัมพันธ ์ระบบอินทราเน็ต อีเมล ์เว็ปไซตข์องบริษัทฯ 
เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนในองคก์ร เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่นอย่าง
เหมาะสม 

6.3. บริษัทฯ จัดใหม้ีการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สัมมนาเก่ียวกับนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นใหก้ับกรรมการ 
ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ ไดร้บัทราบ และน าไปปฏิบตัิไดอ้ย่างเหมาะสม 

6.4. บริษัทฯ ส่ือสาร และเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อ
รอ้งเรียน และบทลงโทษหากไม่ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ใหบ้คุคลภายในบรษิัทฯ รบัทราบ 
ผ่านหลายช่องทาง เช่น การติดประกาศในบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ระบบอินทราเน็ต อีเมล ์เว็บไซตข์องบรษิัทฯ เป็น
ตน้ เพื่อใหท้กุคนบรษิัทฯ เขา้ใจ ยอมรบั และปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

6.5. บริษัทฯ ส่ือสาร และเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนไป
ยงัสาธารณชน บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทอื่นที่บรษิัทฯ มีอ  านาจในการควบคมุ และตวัแทนทางธุรกิจ คู่คา้ทาง
ธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซตข์องบรษิัทฯ รายงานประจ าปี แบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี เป็นตน้ เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และสนบัสนนุใหย้ึดมั่นในมาตรฐานการรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ในเรื่องการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นเช่นเดียวกบับรษิัทฯ  
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6.6. บริษัทฯ จัดท าเอกสาร สัญญา โดยระบุเงื่อนไข หรือข้อสังเกตให้กับลูกค้า หรือคู่ค้าลงนามตอบกลับมา             
เพื่อรบัทราบถึงนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ในเอกสารแนบทา้ยสญัญาของบรษิัทฯ 

6.7. บรษิัทฯจะมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิด  าเนินการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นอย่างสม ่าเสมอทกุปี 
หากพนกังานคนใดเกิดความไม่มั่นใจว่า การกระท าใด อาจเขา้ลกัษณะเป็นการทุจรติคอรร์ปัชั่น หรือในกรณีที่มี

ค  าถาม หรือข้อสงสัย พนักงานควรปรึกษาคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี  หรือ
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
7. ข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการปฏิบตั ิ

     บริษัทฯ มอบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคล หรือผูร้บัผิดชอบ เป็นผูต้อบขอ้สงสัยเก่ียวกับนโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่น เมื่อบุคลากรของบริษัทฯ มีขอ้สงสยั หรือตอ้งการค าแนะน าใด เพื่อที่จะหลีกเล่ียงการกระท าที่จะเชื่อมโยงกับ
การคอรร์ปัชั่น สามารถปรกึษาไดก้บัฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรือผูร้บัผิดชอบ 
  ทัง้นี ้เมื่อบคุคลากรของบรษิัทฯ อยู่ในสถานการณท์ี่ไม่แน่ใจในการตดัสินใจว่า การกระท าขดัต่อนโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่นหรือไม่ ใหต้ัง้ค  าถามกบัตวัเองดงัต่อไปนี ้

1)  การกระท านัน้ขดัต่อกฎหมายหรือไม่ ถา้ขดัต่อกฎหมายให ้“หยดุท า” 
2)  การกระท านัน้ขดัต่อนโยบายของบรษิัทฯ หรือไม่ ถา้ขดัต่อนโยบายให ้“หยดุท า”  
3)  การกระท านัน้ขดัต่อค่านิยม หรือวฒันธรรมของบรษิัทฯ หรือไม่ ถา้ขดัต่อค่านิยม หรือวฒันธรรมให ้“หยดุท า” 
4)  การกระท านัน้ส่งผลเสียต่อภาพลกัษณข์องบรษิัทฯ หรือไม่ ถา้ส่งผลต่อภาพลกัษณบ์รษิัทฯ ให้ “หยดุท า” 
5)  การกระท านัน้ส่งผลต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบรษิัทฯ หรือไม่ ถา้ส่งผลเสียให ้“หยดุท า” 
6)  การกระท านัน้ก่อใหเ้กิดแนวปฏิบตัิที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่ ถา้เกิดแนวปฏิบตัิที่ไม่ดีให ้“หยดุท า” 

8. ระบบการควบคุมภายใน 
8.1 กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบันทกึข้อมูล  

8.1.1. บริษัทฯ จัดใหม้ีการตรวจสอบ เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าขั้นตอนการบันทึกรายการทางการเงินระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี และการเก็บรกัษาขอ้มลูมีเอกสารหลักฐาน เพื่อใชใ้นการตรวจสอบอย่างเพียงพอ และ 
ปฏิบตัิไดอ้ย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 

8.1.2. ทุกสายงานประเมินความเส่ียง และจัดท าแผนบริหารความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชั่นจากการปฏิบัติงานที่ตอ้ง
ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก เช่น การจดัซือ้จดัจา้ง การขายสินคา้ การต่อใบอนญุาตต่างๆ เป็น
ตน้ อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมทัง้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจดัการ เพื่อป้องกันการเกิด
ทจุรติคอรร์ปัชั่น 

8.1.3. ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในพรอ้มใหข้อ้เสนอแนะและ
แนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงหรือพิจารณาการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ป้องกนัและตรวจพบความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ และครอบคลมุถึงการสอบทานการปฏิบตัิตามกระบวนการตาม
มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น สอบทานแผนบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายในของทกุ
สายงาน จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี พรอ้มใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกไ้ข เพื่อ
ปรบัปรุง หรือพฒันาระบบการควบคมุภายในใหม้ีประสิทธิภาพ  มีการขอความเห็น หรือมีการประชมุภายใน 
ในเรื่องระบบการควบคุมภายในหรือขั้นตอนในการปฏิบตัิงานส าหรบักิจกรรมที่มีความเส่ียงคอรร์ปัชั่น กับ
ฝ่ายที่เป็นเจา้ของความเส่ียง (Risk owner) หรือฝ่ายที่เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมที่มีความเส่ียงดา้นการคอรร์ปัชั่น
นัน้ๆ หากพบประเด็นที่ไม่สอดคลอ้งกับนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นจะตอ้งแจง้หน่วยงานผูร้บัผิดชอบให้
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รับทราบ เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสม และสรุปเป็นรายงานน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1.4. บริษัทฯ จัดใหม้ีขั้นตอนการเก็บรกัษาเอกสาร และบันทึกต่างๆ ใหพ้รอ้มต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยนัความ
ถกูตอ้ง และเหมาะสมของรายงานทางการเงิน ตลอดจนขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ไดจ้ดัใหม้ีการแบ่งแยกหนา้ที่
อย่างเหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าไม่มีรายการใดที่ไม่ไดร้บัการบนัทึก หรือไม่สามารถอธิบายได ้หรือรายการ
ที่เป็นเท็จ 

8.1.5. บริษัทฯมีการตรวจสอบภายในเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่ากระบวนการท าบัญชีและการเก็บรกัษาขอ้มลูของ
บรษิัทมีระบบการควบคมุภายในและมีความรดักมุเพียงพอ 

8.2 ส าหรับหน่วยงานทีส่ าคัญ ให้มีระบบการควบคุมภายใน ดังนี ้

8.2.1 ระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทฯ จดัใหม้ีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่เก่ียวขอ้งกับระบบการจดัซือ้ จดัจา้ง และ
บงัคบัใชภ้ายในบริษัทฯ เพื่อควบคมุทกุๆ ขัน้ตอนที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง ซึ่งด าเนินการผ่าน
ระบบ และจดัเก็บเป็นหลกัฐานเพื่อใชอ้า้งอิง และสามารถตรวจสอบได ้

8.2.2 ระบบการขาย และการตลาด บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับระบบการขาย และ
การตลาด และบงัคบัใชภ้ายในบรษิทัฯ เพื่อควบคมุทกุๆ ขัน้ตอนที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการขาย และการตลาด 
ซึ่งด าเนินการผ่านระบบ และจดัเก็บเป็นหลกัฐานเพื่อใชอ้า้งอิง และสามารถตรวจสอบได ้

8.2.3 ระบบบัญชี บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และข้อบังคับของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัย์โดยด าเนินการผ่านระบบ และจัดเก็บเป็น
หลักฐานเพื่อใชอ้า้งอิง และสามารถตรวจสอบได ้รายการบันทึกบญัชีต่างๆ ตอ้งมีรายละเอียดที่เหมาะสม 
ถกูตอ้ง มีการระบรุายการจ่าย การซือ้ขาย การจดัการสินทรพัย ์วตัถุประสงคก์ารท ารายการท่ีชดัเจน ไม่มีการ
ปลอมแปลงการบนัทึกบญัชีและเอกสารที่เก่ียวขอ้งเพื่อปิดบงัรายการธุรกรรมที่แทจ้รงิ  

8.2.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
1) บริษัทฯ จัดใหม้ีกระบวนการบริหารทรพัยากรมนุษย ์ตัง้แต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การเล่ือน

ต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน และการใหผ้ลตอบแทนโดยก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารและท าความเข้าใจกับพนักงานเก่ียวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอรร์ัปชั่น เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) บรษิัทฯ จดัใหม้ีกระบวนการปฐมนิเทศใหแ้ก่พนกังานใหม่ เพื่อใหพ้นกังานมีความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ความคาดหวังของบริษัทฯ รวมถึงบทลงโทษ หากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายนี ้

3) บรษิัทฯ จดัใหม้ีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแกก่รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทัฯ 
โดยเฉพาะพนักงานที่เก่ียวข้องกับรายการที่มีความเส่ียงกับการคอรร์ัปชั่น เพื่อให้เข้าใจอย่างแทจ้ริง 
เก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ความคาดหวงัของบรษิัทฯ รวมถึงบทลงโทษ หากพนกังานไม่
ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้ 

4) บริษัทฯ จดัใหม้ีกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล ที่ใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังานที่ปฏิเสธ 
หรือแจง้เรื่องการทุจริตคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ โดยจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลลบต่อ
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พนกังาน แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้ริษัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จดัใหม้ีช่องทางการ
แจง้เบาะแส และการคุม้ครองผูร้ายงานที่ปลอดภยั เมื่อพนกังานตอ้งการแจง้ขอ้มลู หรือเบาะแส รวมถึง
ค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 
 

9. การติดตาม สอบทาน และปรับปรุง  

9.1. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี ตอ้งทบทวน ปรบัปรุงนโยบายฉบับนีเ้ป็น
ประจ าทุกปี และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงการก ากับ และ
ติดตามการน านโยบายฉบบันีไ้ปปฏิบตัิ และใหค้  าแนะน าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรบัปรุง และพฒันามาตรการ
ใหม้ีความสอดคลอ้งกบัความเส่ียงที่อาจเปล่ียนแปลงไป  

9.2. ผู้ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการขายและ
การตลาด กระบวนการจดัซือ้ และกระบวนการสนบัสนุนอื่นๆของบริษัทฯอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่าระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่นอย่างเพียงพอ รวมถึงการหารือผลการ
ตรวจสอบรว่มกบับคุคลที่เก่ียวขอ้ง เพื่อหาแนวทางแกไ้ขที่เหมาะสม และรายงานการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบต่อไป  หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วนฝ่ายตรวจสอบภายในจะแจง้
ตรงไปยงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดท้นัที 

9.3. คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และ
กระบวนการบรหิารความเส่ียงของบริษัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชั่น เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทฯ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปรง่ใส  

9.4. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะติดตามความคืบหน้าของแนวทางการแกไ้ขว่าไดร้ับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และ
รายงานผลการติดตามใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบต่อไป  

10. วนัทีบ่ังคับใช ้
นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่นฉบับนี ้ให้ใช้บังคับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564       

เป็นตน้ไปและใหย้กเลิกนโยบาย และแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นฉบบัวนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 



 

อนมุตัโิดยคณะกรรมการบริษัท ประชมุครัง้ที ่2/2564 วนัที ่15 กมุภาพนัธ ์2564 หนา้ที่ 19/19 
 

ใบน าส่งของขวัญ ทรัพยส์นิ หรือประโยชนอ์ืน่ใด 
   เลขที่เอกสาร ____________ 

วนัท่ี ___________________ 

ผู้ให้ 
รายละเอียดของขวัญ/
ทรัพยส์ิน หรือประโยชน์

อื่นใด 
ผู้รับ 

มูลค่า 
ผู้บังคับบัญชา หมายเหต ุ<3,000 บาท >3,000 บาท 

       
       
       
       
       

 
ลงชื่อ  ผูน้  าส่ง  ลงชื่อ  ผูร้บั 
       
       

          วนัท่ี _________________________ 
         

          วนัท่ี _________________________ 
 

 
 


