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บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
นโยบายและแนวปฏิบัติเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรรั์ชั่น  
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใส โดยมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผูเ้กี่ยวข้องทั้ง
ภายใน และภายนอกองคก์ร รวมถึงการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้ พนกังาน ลกูคา้ 
คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม บริษัทฯ ก าหนดหลักการด าเนินกิจการท่ีไม่
สนบัสนนุกิจกรรมของกลุ่ม หรือบคุคลท่ีกระท าการโดยมิชอบในการแสวงหาประโยชน ์เพื่อใหม้ั่นใจ
ว่าการด าเนินกิจการปราศจากการทุจริตคอรร์ปัชั่น จึงจัดท านโยบายฉบบันีข้ึน้ เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ และใช้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั 
รวมทัง้ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรบัการทจุริตคอรร์ปัชั่น
ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง และใหม้ีการสอบ
ทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นนีอ้ย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการดา้นต่างๆให้สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนกระท าการใดๆอันเป็นการ
สนบัสนนุการคอรร์ปัชั่น จะไดร้บัการพิจารณาลงโทษตามระเบียบบริษัท 
1. ค านิยาม 
1.1 การทุจริต หมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนท่ี์มิควรได ้ส าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่น ท่ี
เป็นการขดัต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั นโยบาย  ซึ่งโดยรวมหมายถึงการ
กระท าต่างๆ ไดแ้ก่ การยักยอกสินทรัพย ์(Asset Misappropriation) การตกแต่งบัญชี (Financial 
Statement Fraud) การคอรร์ปัชั่น (Corruption)  
1.2 การคอรร์ปัชั่น หมายถึง  การให ้การเสนอ/ใหค้ ามั่น/สญัญาว่าจะให ้หรือ การรบั การเรียกรอ้ง ซึ่ง
เงิน ทรพัยส์ิน หรือ ประโยชน ์ อื่นใด อย่างไม่เหมาะสม โดยปฏิบติัต่อเจา้หนา้ท่ีของรฐัหรือเอกชนหรือ
ผูม้ีหนา้ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบ้คุคลดงักล่าว กระท า หรือ ละเวน้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอันเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือ ประโยชนอ์ื่นใด ท่ีไม่เหมาะสมในธุรกิจ 
1.3 สินบน หมายถึง สิ่งจูงใจหรือรางวัลท่ีให ้เสนอให ้หรือสญัญาว่าจะให ้ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์
ทางการเงินหรือผลประโยชนอ์ื่นใดในทุกรูปแบบ ซึ่งหมายรวมถึงการใหข้องขวัญหรือบริการ เงินสด
หรือสิ่งของแทนเงินสด หรือรอ้งขอเพื่อด าเนินการอันมิชอบไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการใดๆในส่วนท่ี
เกี่ยวขอ้งกบักิจการของรฐั หรือภาคเอกชน 
1.4 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือรูปแบบอื่น เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ตลอดจนการส่งเสริมใหพ้นักงานเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองใน
นามบริษัทฯ โดยไม่มุ่งหวังความไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้ เช่น การให้สิ่งของ หรือบริการ การ
โฆษณาส่งเสริม หรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซือ้บตัรเขา้ชมงานเพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงิน
ใหแ้ก่องคก์รท่ีมีความสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัพรรคการเมือง เป็นตน้ 
1.5 การใหบ้ริจาค/การรบับริจาค การใหบ้ริจาค หมายถึง การให ้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือ
รูปแบบอื่น เช่น ใหค้วามรู ้หรือสละเวลา เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสงัคม บริจาคสินคา้
ของบริษัทฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์การกุศลหรือสาธารณะ และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีแก่บริษัทฯ โดยไม่มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทนไม่ก่อให้เกิดความขัดแยง้
ระหว่างประโยชนส์่วนตนและประโยชนข์องบริษัท โดยตอ้งจัดท าบันทึกขออนุมติั ระบุวัตถุประสงค์
และชื่อบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับบริจาคหรือรับการสนับสนุนอย่างชัดเจน พรอ้มแนบเอกสารท่ี
เกี่ยวขอ้ง เพื่อน าเสนอผูม้ีอ  านาจของบริษัทพิจารณาอนมุติัก่อนด าเนินการตามระเบียบบริษัท 
การรบับริจาค หมายถึง การรบัในรูปของเงินสด สินคา้ สินทรพัย ์เพื่อน าไปบริจาคต่อองคก์รการกศุล 
1.6 เงินสนับสนุน หมายถึง เงินท่ีจ่ายให้หรือไดร้ับจากลูกคา้ คู่คา้ หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อธุรกิจ ตราสินคา้ หรือช่ือเสียงของบริษัทฯอนัเป็นไปเพื่อประโยชนใ์นการสรา้งความ
น่าเชื่อถือทางการคา้และช่วยก ากบัความสมัพนัธท์างธุรกิจตามความเหมาะสมแก่โอกาส 
1.7 การใหข้องขวัญ ค่าบริการตอ้นรบั ค่าเลีย้งรบัรอง ค่าใชจ้่ายในการเดินทางและค่าใชจ้่ายอื่นๆ  
หมายถึง การใหข้องขวัญ ค่าบริการตอ้นรบั ค่าเลีย้งรบัรอง ค่าใชจ้่ายในการเดินทางและค่าใชจ้่าย
อื่นๆ ซึ่งไม่เป็นการกระท าท่ีกระทบกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แต่เป็นไปตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง เป็นการให้ในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามพนักงาน โดยเหมาะสมกับเทศกาล เช่น ช่วง
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์ตรุษจีน ฯลฯ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ และเป็นไปอย่างเปิดเผย และ
เป็นไปตามระเบียบของบริษัท 

1.8 การรับของขวัญ ทรัพย์สิน สินบนหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง การรับของขวัญ 
ทรพัยส์ิน สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใด ซึ่งไม่เป็นการกระท าท่ีกระทบกบัผลการด าเนินการ
ของบริษัทฯแต่เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นการรบัในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนาม
พนกังาน โดยเหมาะสมกบัเทศกาล    เช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์ตรุษจีน ฯลฯ ซึ่ง
ถือเป็นธรรมเนียมปกติและเป็นไปอย่างเปิดเผย รวมทัง้รบัไวเ้น่ืองจาก    ความจ าเป็นไม่
สามารถปฏิเสธไดห้รือเพื่อรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกันทางธุรกิจ หรือไม่ว่าเหตผุลอื่นใดก็
ตาม  
1.9 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หมายถึง สถานการณห์รือการกระท าหรือกิจกรรมใดๆ
ท่ีผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทาง
สายเลือดหรือทางอื่นใดท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งท่ี
บุคคลนัน้รบัผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อผลประโยชนส์่วนรวมของบริษัทฯดว้ย โดย
สถานการณน์ัน้อาจท าใหบุ้คคลนัน้ขาดความเท่ียงธรรมในการตดัสินใจไดอ้ย่างโปรง่ใส 
หากมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการ หรือ เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกัน และมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บับริษัท ฯ ควรแจง้บริษัทฯ ใหท้ราบทนัที 
1.10 ค่าอ านวยความสะดวก หมายถึง ค่าใชจ้่ายจ านวนเล็กนอ้ยท่ีจ่ายแก่เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะ
ด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ด าเนินการรวดเร็วขึ ้น โดย
กระบวนการนัน้ไม่ตอ้งอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และเป็นการกระท าอันชอบดว้ย
หนา้ท่ี ของเจา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ัน้ รวมทัง้เป็นสิทธิท่ีนิติบคุคลพึงจะไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ 
2. แนวทางปฏบิัติเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 
2.1 คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ พนักงาน และลูกจา้งของบริษัทฯ หา้มกระท าการ
อนัใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรง และทางออ้ม 
2.2 บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ กระท าการใดท่ี
แสดงเจตนาว่าเป็นการทจุริตคอรร์ปัชั่น เช่น การให ้หรือรบัสินบนเจา้หนา้ท่ีรฐั หน่วยงาน
ภาครฐั และหน่วยงานเอกชน หรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัทฯ เพื่อใหไ้ดม้า
หรือคงไวซ้ึ่งธุรกิจ ขอ้ไดเ้ปรียบทางการคา้และการแข่งขนั  
2.3 บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เรีย กร้อง 
ด าเนินการ หรือยอมรบัการทุจริตคอรร์ปัชั่น เพื่อประโยชนต่์อตนเอง ครอบครวั ญาติพี่
นอ้ง เพื่อน และคนรูจ้กั 
2.4 บริษัทฯ ก าชบัใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบติังาน
อย่างระมัดระวังในขัน้ตอนการปฏิบติังานท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตคอรร์ปัชั่น เช่น 
การขายและการตลาด การจัดซือ้จัดจา้ง งานโครงการลงทุน การท าสญัญา การใหแ้ละ
รับของขวัญ ทรัพยส์ิน หรือผลประโยชน์อื่นใด การเลีย้งรบัรอง การให้เงินบริจาค เงิน
สนบัสนนุ เป็นตน้ 
2.5 บริษัทฯ ก าชับให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด าเนินการ
เรื่องการให ้หรือรบัเงินบริจาค เงินสนับสนุนอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามระเบียบบริษัทฯ 
และถูกตอ้งตามกฎหมายโดยตอ้งมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนนุไม่ไดถู้กน าไปใช้
เพื่อการติดสินบน 
2.6 บริษัทฯ ก าชับใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัทฯ ระมัดระวังใน
การท าธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต
คอรร์ปัชั่น 
2.7 บริษัทฯ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ ละเลย หรือเพิกเฉย 
เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายเป็นการทุจริตคอรร์ปัชั่นท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัทฯ โดยถือ
เป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือ
ในการสอบสวนขอ้เท็จจริงต่างๆ 
2.8 บริษัทฯ จะใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองบุคคลท่ีปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชั่น หรือ
แจง้เบาะแสเรื่องการทจุริตคอรร์ปัชั่นใหก้บับริษัทฯ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรการการแจง้
เบาะแส และกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริต
คอรร์ปัชั่น ตามท่ีบริษัทฯ ไดก้ าหนดไวใ้น นโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน และ
คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
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2.9 บริษัทฯ จะพิจารณา และลงโทษผู้กระท าการทุจริตคอรร์ัปชั่น ซึ่ งถือว่าเป็นการกระท าผิด
จรรยาบรรณ ตามระเบียบว่าดว้ยวินยัของพนกังานท่ีก าหนดไว ้และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมายหาก
การกระท านัน้ผิดกฎหมาย 
2.10 บริษัทฯ จะเผยแพร ่ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกับบุคคลท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั
บริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ เพื่อใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอรร์ปัชั่น 
3.ข้อก าหนดในการด าเนินงาน 
เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องท่ีมีความเสี่ยงสงูกบัการเกิดการทจุริตคอรร์ปัชั่น กรรมการ
บริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทกุระดบัตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปนี ้
3.1 การใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง  
3.1.1 บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นักการเมือง หรือพรรค
การเมืองใดๆ ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการ
ปกครองตามระบบประชาธิปไตย บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของพรรค
การเมือง หรือนกัการเมืองทัง้ทางตรง และทางออ้ม  
3.1.2 บริษัทฯ ไม่สนบัสนนุเงิน หรือส่ิงของใหพ้รรคการเมือง นกัการเมือง หรือผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ทาง
การเมืองใดๆ เพื่อแลกกบัสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชนอ์นัไม่ชอบ ทัง้ทางตรง และทางออ้ม 
3.2 การบริจาคเพื่อการกศุล และเงินสนบัสนนุ 
3.2.1 การบริจาคเพื่อการกุศล ทัง้ในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอ่ืน 
เช่น การใหค้วามรู ้หรือสละเวลา เป็นตน้ บริษัทฯสามารถเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสังคม 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้มุ่งหวัง
ผลตอบแทนทางธุรกิจ เพื่อการกศุลและประโยชนส์าธารณะ 
3.2.2 การใหเ้งินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของแทนเงินสดแก่กิจกรรม หรือโครงการ จะตอ้ง
ด าเนินการดว้ยความโปรง่ใส ตอ้งระบชุื่อผูใ้หใ้นนามบริษัทฯเท่านัน้  โดยผ่านขัน้ตอนการอนมุัติตาม
ระเบียบของบริษัทฯ ท่ีก าหนดไว ้และมั่นใจว่าการใหเ้งินสนับสนุนดงักล่าวจะไม่ถูกน าไปใชใ้นการ
ทุจริตคอรร์ปัชั่น ทัง้นี ้การใหเ้งินสนับสนุนตอ้งมีวัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นการประชาสมัพันธ ์ส่งเสริม
ธุรกิจ และภาพลกัษณท่ี์ดีของบริษัทฯ โดยอาจกระท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรม
ทางวฒันธรรม กิจกรรมเพื่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม กิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา เป็นตน้ 
3.2.3 การบริจาค และใหก้ารสนบัสนนุกบัเจา้หนา้ท่ีรฐั หน่วยงานภาครฐั รวมถึงองคก์รการกศุล ตอ้ง
ด าเนินการภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี ้  
ก.เป็นองคก์รท่ีเชื่อถือได ้และ/หรือมีการจดัตัง้อย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 
ข.เป็นการกระท าในนามของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบติัอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบของบริษัทฯ และ
เป็นไปอย่างโปรง่ใส  
ค.ไม่ควรจ่ายเงิน หรือให้สิ่งของแทนเงินสดแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือบุคคลใดโดยตรง เว้นแต่มี
รายละเอียดระบใุนหนงัสือขอรบัการสนบัสนนุอย่างชดัเจน และมีหลกัฐานการรับการสนบัสนนุอย่าง
เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ง.ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาค หรือการสนับสนุนได้ถูกน าไปใช้เพื่อ
ประโยชนข์องสาธารณะ และ/หรือตรงตามวตัถปุระสงคข์องการบริจาค และ/หรือการสนบัสนนุอย่าง
แทจ้ริง 
3.2.4 การรบัเงินบริจาค 

ก.  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเป็นคนกลางในการรบัเงินหรือทรพัยส์ินท่ีบริจาค เพื่อน าไปบริจาคต่อ
องคก์รการกศุล 

ข.  บริษัทฯ จะแจง้ต่อพนกังาน ถึงการไม่มีนโยบายเป็นคนกลางในเรื่องดงักล่าว 
3.2.5 การรบัเงินสนับสนุนจากลูกคา้ คู่คา้ หรือหุน้ส่วนทางธุรกิจ ไม่ว่าในรูปของเงินสด หรือ อื่นๆ 
ตอ้งปฏิบติั ดงันี ้
         ก.   ในการรับเงินสนับสนุน ผู้ร ้องขอน าเสนอรายละเอียดการขอรับเงินสนับสนุน ให้
ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณา  
         ข.   ผูท่ี้มีอ านาจพิจารณารายละเอียดการรบัเงินสนับสนุน โดยใหส้อบทานใหม้ั่นใจว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค ์ ทางธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางออ้ม ไม่
เกี่ยวขอ้งกบัการเมือง ไม่เป็นสินบน และเงินสนับสนุนท่ีรบัตอ้งเป็นเช็ค หรือการโอนเงิน ท่ีเขา้บญัชี
ของบริษัทฯ เท่านัน้ จึงจะพิจารณา อนุมัติ พรอ้มทัง้ผูม้ีอ  านาจอนุมัติตอ้งติดตาม ก ากับ ตรวจสอบ 
ใหก้ารรบัเงินสนบัสนนุ เป็นไปตามขัน้ตอนดงักล่าว 

3.3 การจดักิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม   
3.3.1 การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  ทั้งในรูปแบบของการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอ่ืน เช่น การใหค้วามรู ้การสละเวลา การมอบสินคา้
เพื่อสนบัสนนุการจดักิจกรรม การอนรุกัษ์ 
สิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ บริษัทฯ สามารถเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่มุ่งหวัง
ผลตอบแทนทางธุรกิจ 
3.3.2 การจัดกิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ร่วมกับเจา้หนา้ท่ีรฐั หน่วยงานภาครฐั 
หรือองคก์รต่างๆ สามารถท าไดต้ามความเหมาะสม โดยตอ้งท าในนามของบริษัทฯ และ
มีวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนีค้วรมีหลักเกณฑ ์แผนงาน การ
วดัผลท่ีชดัเจน และด าเนินการผ่านขัน้ตอน และระเบียบของบริษัทฯท่ีก าหนดไว ้
3.3.3 การจัดกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของแทนเงินสด
จะตอ้งด าเนินการดว้ยความโปรง่ใส ตอ้งไม่เป็น หรือเกี่ยวขอ้งกบัการสนบัสนนุของพรรค
การเมือง ตอ้งระบชุื่อผูใ้หใ้นนามบริษัทฯ เท่านัน้ โดยผ่านขัน้ตอนการอนมุัติตามระเบียบ
ของบริษัทฯ ท่ีก าหนดไว ้และมั่นใจว่าการจัดกิจกรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคมดงักล่าว 
จะไม่ถูกน าไปใชใ้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ทัง้นีก้ารจัดกิจกรรมตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบ
แทนชุมชน และสงัคม ตลอดจนประชาสมัพนัธ ์และภาพลกัษณท่ี์ดีของบริษัทฯ โดยอาจ
กระท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น การสรา้งงานสรา้งรายไดแ้ก่ชุมชน การใหค้วามรูก้ับคนใน
ชมุชน เป็นตน้ 
3.4 การรบัของขวญั ทรพัยส์ิน สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใด 
3.4.1 พนักงานของบริษัทฯ งดรับของขวัญ ทรัพยส์ิน สินบนหรือประโยชน์อื่นใดในทุก
กรณี รวมถึงมีหนา้ท่ีแจง้ใหบุ้คคลภายนอกทราบถึงนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นอย่าง
ทั่วถึง 
3.4.2 กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และไม่
สามารถส่งคืนได ้ใหป้ฏิบติั ดงันี ้
ก. แจง้ผูบ้งัคบับญัชาในสายงานทราบทนัที 
ข. พนกังานจดัท าใบน าส่งของขวัญ ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด และน าส่ง เอกสาร
พรอ้มของขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด ใหห้น่วยงานท่ีบริษัทฯ แต่งตัง้                          
ใหร้บัผิดชอบ ดงันี ้
   - ส าหรบัส านกังานใหญ่ และสาขาตวงธนา น าส่งฝ่ายบริหารทรพัยากรบคุคล 
   - ส าหรบัสาขาส านกังานอาคารซนัทาวเวอรส์ น าส่งส านกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ค. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบถ่ายรูปของขวัญ ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด บนัทึกขอ้มูล 
พรอ้มแนบภาพถ่ายในทะเบียนคมุ เพื่อออกรหสั และน าไปติดท่ีของท่ีไดร้บั  
ง. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบุรหัสในใบน าส่งของขวัญ ทรัพยส์ิน หรือประโยชน์อื่นใด 
จดัเก็บเอกสาร และของท่ีไดร้บัในสถานท่ีก าหนดไว ้แลว้น าส่งทะเบียนคมุให้ ป ร ะ ธ า น
เจา้หนา้ท่ีบริหารรบัทราบ 
จ.ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะเป็นผู้พิจารณา และก าหนดทางเลือกในการจัดการ
ของขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด น าไปบริจาคองคก์รสาธารณกศุล หรือวิธีอื่นใดท่ี
เหมาะสม เป็นตน้ 
3.5 การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใด 
3.5.1 การใหข้องขวัญ ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดตามประเพณีนิยม สามารถกระท า
ไดโ้ดยไม่ขัดต่อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และจารีตประเพณีทอ้งถิ่น โดยตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 
3,000 บาท ต่อรายต่อโอกาส และตอ้งขออนมุติัตามคู่มืออ านาจอนมุติัก่อนด าเนินการ  
ควรใหใ้นรูปแบบท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณข์องบริษัทฯ สินคา้ท่ีส่งเสริมการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน หรือสรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน ดงัต่อไปนี ้
 ก.ปฏิทิน ไดอารี่ 
 ข.สินคา้ของบริษัทฯ  
 ค.สินคา้ท่ีใชเ้ป็นสื่อประชาสมัพนัธข์องบริษัทฯ 
 ง.สินคา้โครงการหลวง โครงการพระราชด าริ สินคา้ชมุชนท่ีสรา้งรายไดใ้หก้ับ
ชมุชน หรือสินคา้ท่ีส่งเสริมการพฒันาอย่างยั่งยืน 
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3.5.2 การใหข้องขวัญ ทรพัยส์ิน สินบนหรือประโยชนอ์ื่นใดควรปฏิบติัอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
เพื่อไม่ใหเ้กิดการเลือกปฏิบติั  
3.5.3 ไม่ให้ของขวัญ ทรัพยส์ิน สินบนหรือประโยชน์อื่นใดแก่คู่สมรส บุตร  หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เจา้หนา้ท่ีรฐั คู่คา้ ลกูคา้ และบคุคลท่ีติดต่อดว้ย เน่ืองจากพฤติกรรมถือว่าเป็นการรบัแทน 
3.5.4 ไม่เป็นตวักลางในการเสนอ เงิน ทรพัยส์ิน สิ่งของหรือประโยชนอ์ื่นใดกบัผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ 
หน่วยงานราชการหรือองคก์รใดๆ เพื่อแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรไดห้รือท าใหเ้จา้หนา้ท่ีรฐัละเวน้การ
ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และขอ้ปฏิบติัทางกฎหมายท่ีก าหนดไว ้
3.5.5 การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน เน่ืองในโอกาสส าคญัทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตัง้ การลง
นามสญัญาทางธุรกิจ สามารถกระท าได ้แต่หากมูลค่าของขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดเกิน
กว่า 3,000 บาท (สามพนับาทถว้น) 
3.6 แนวทางปฏิบติัเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
3.6.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานหลีกเลี่ยงการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกบัตนเอง ที่อาจก่อใหเ้กิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าท่ีและการด ารงต าแหน่งต้องไม่ขัดกับ
ผลประโยชนข์องบริษัทฯ การตดัสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯตอ้งเป็นไปเพื่อ
ผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ 
3.6.2 การกระท าและการตัดสินใจใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะต้อง
ปราศจากอิทธิพลของความตอ้งการส่วนตวั หรือของบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานนัน้ๆ ไม่ว่าโดยครอบครวัหรือของผูอ้ื่น และใชร้าคาท่ี 
ยติุธรรม เหมาะสม เสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก เมื่อตอ้งตดัสินใจหรืออนมุติัรายการท่ีอาจมี
ความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์หร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาหรือผูม้ีส่วนรว่มในการอนุมติัและใหถ้อนตวั
จากการมีส่วนรว่มในรายการนัน้ๆ 
3.6.3 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานพึงละเวน้การประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็น
การแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะด าเนินการเพื่อประโยชนส์่วนตวัหรือ
ผูอ้ื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อ บริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือออ้ม หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือผูถ้ือหุน้ท่ีมี
อ านาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทในเครือ เวน้แต่จะสามารถแสดงไดว้่ามีกลไกท่ีจะท าใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าการด าเนินการดงักล่าวจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทัง้จะมีมาตรการท่ีเป็นไปเพื่อประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของบริษัทและผูถ้ือหุน้
โดยรวม 
3.7 แนวทางปฏิบติัในเรื่องค่าอ านวยความสะดวก 
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอ านวยความสะดวก และการจ่ายค่าอ านวยความสะดวกเป็นสิ่ง
ตอ้งหา้ม 
4. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรมตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการ  บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีช่องทางรบัแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน ท่ีแสดงว่าผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียไดร้บัผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงท่ีจะไดร้บัผลกระทบอันจะก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบติัของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือลกูจา้งของบริษัทฯ เกี่ยวกบัการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึง
พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอรร์ัปชั่น การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท าท่ีขาด
ความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ สามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกบัการกระท าผดิ 
ตามวิธีการดงันี ้ 
แจง้ ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได้ของผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนอย่างชัดเจน รวมถึง
ชื่อบุคคลผูก้ระท าผิดและเหตุการณก์ระท าผิดท่ีเป็นขอ้มูลเชื่อถือได ้มีหลกัฐาน พยาน (ถา้มี) โดย
วิธีการแจง้ดงันี ้

1. ทางไปรษณีย ์
 ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 เลขท่ี 123 อาคารซนัทาวเวอรส์ เอ ชัน้ 32  
 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
2. อีเมลถ์ึงประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ 
             board-thip@thantawan.com 
3. เว็บไซตบ์ริษัทฯ  www.thantawan.com  

4.กล่องรบัขอ้เสนอแนะ / ความคิดเห็น / ขอ้รอ้งเรียนภายในบริษัทฯ ผูร้บัผิดชอบคือ
ประธาน เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ช่องทางการแจง้เบาะแสเป็นช่องทางท่ีปลอดภัย และสามารถใหผู้แ้จง้เบาะแสเขา้ถึงได้
อย่างมั่นใจ เมื่อตอ้งการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสโดยปราศจากความเสี่ยงต่อผู้แจ้งใน
ภายหลงั หรือค าแนะน าเกี่ยวกบัการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชั่น 
ทั้งนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอนและบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการ
รอ้งเรียนเป็นความลบั เพื่อคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว 

 


