การตอตาน
การทุจริต
คอรรัปชัน

จากปรัชญาการทํางานของทาน ดร.เทียม โชควัฒนา ผูกอตั้งเครือสหพัฒน ที่เนนการทํางาน
ดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม ปลูกฝงเปนคานิยมของบริษัทที่ไมสนับสนุนใหพนักงาน และผูบริหาร
ทุจริต ให หรือ รับสินบน เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนของบริษัท ไดบันทึกไวในหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับคานิยม
ดั ง กล า ว ตลอดจนเพื่ อ ให เ ป น ไปตามเจตนารมณ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม บริ ษั ท ฯ
ไดดําเนินการดังตอไปนี้
1. เมื่อ วัน ที่ 19 กุม ภาพัน ธ 2557 คณะกรรมการบริ ษั ท มีม ติอ นุมั ติก ารลงนามในคํา ประกาศ
เจตนารมณแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอ ตานการทุจริต คอรรัป ชัน (Collective
Action Coalition Against Corruption)
2. เมื่อ วั นที่ 26 กุมภาพัน ธ 2558 คณะกรรมการบริ ษัท มีมติ อ นุมั ตินโยบายตอ ตานการทุจริ ต
คอรรัปชัน และมีผลบังคับใชในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558
3. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 บริษัทฯ ไดยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานคอรรัปชัน
โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอ ตานการทุจริต และไดรับการรับรองเป น
สมาชิกภาคีเครือขายตอตานคอรรัปชัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

1. บริษัทฯ ไมกระทํา และ/หรือ ไมสนับสนุนการใหสินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาค
ใหแกพรรคการเมือง รวมถึงการใหของขวัญทางธุ รกิจ บริษัทฯ จะดําเนินการดวยความโปรงใส
ชี้แจงและตรวจสอบได
2. สงเสริมการสรางจิตสํานึก และคานิยมในการตอตานคอรรัปชัน ใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงานใหปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยจัดทําเอกสารเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติ
3. ห า มกรรมการบริ ษั ท ผู บ ริ ห าร และพนั ก งาน กระทํ า การใด หรื อ เป น ตั ว กลางในการเรี ย ก
รับทรัพยสิน หรือผลประโยชนใดจาก หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทํา
การผิ ด กฎหมาย รวมถึ ง การใช ตํ า แหน ง หน า ที่ แ ละ/หรื อ นํ า ข อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ ไปแสวงหา
ผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
4. จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม เพื่อปองกัน
มิใหเกิดการทุจริตหรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต การคอรรัปชัน
5. กําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันอยางสม่ําเสมอ ตลอดจน
การทบทวนแนวทางการปฏิ บั ติ และข อ กํ า หนดในการดํ า เนิ น การ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของ
6. จัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหผูแจงเบาะแสสามารถที่จะแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดยให
ความมั่นใจวาผูแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง
ขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน

เพื่อ ใหเกิดการปฏิบัติตามนโยบายขางตนคณะกรรมการบริษัทไดมีมติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2559 อนุมัติขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน ดังนี้

คํานิยามและ
รูปแบบการ
คอรรัปชัน

“การคอรรัปชัน” (Corruption) หมายถึง
1. การใชอํานาจที่ไดมาโดยหนาที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชนสําหรับตนหรือผูอื่น
2. การใหสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การใหคํามั่นสัญญา การให การรับ หรือ
การเรียกรองผลประโยชน เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหบุคคลกระทําอยางหนึ่งอยางใดที่ผิดกฎหมาย ขัดตอ
ศีลธรรมอันดีหรือทําลายความไววางใจ
ทั้งนี้ เวน แตเ ปนกรณีที่ กฎหมาย ระเบีย บ ประกาศขอ บังคั บ ขนบธรรมเนีย มประเพณีของ
ทองถิ่น หรือจารีตทางการคาใหกระทําได
“การชวยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การชวยเหลือทางการเงิน สิ่งของ การใหยืมหรือ
บริจาคอุ ป กรณ การโฆษณา เพื่อ ส งเสริ มหรื อ สนับ สนุน พรรคการเมือ ง การซื้อ บัตรเขาชมงาน
เพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงิน สิ่งของใหแกองคกรที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพรรคการเมือง รวมทั้ง
การสละเวลาทํางานของพนักงานแกพรรคการเมือง หรือผูลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
รูปแบบของการคอรรัปชัน
1. การชวยเหลือทางการเมือง

1.1 บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีนโยบายเปน
กลางทางการเมือ ง โดยจะไมใ หการสนั บสนุ น หรื อ กระทํา การใดๆ อั นเปนการฝ กใฝ พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
1.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงคที่จะใหการสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเปนการสงเสริม
ระบอบประชาธิ ปไตย การสนั บสนุน ดังกล าวจะตอ งไมขัดต อ กฎหมายที่ เกี่ยวขอ งหรือ ตอ ง
ไมกระทําไปดวยความคาดหวังที่จะไดรับการปฏิบัติตอบแทนเปนพิเศษ ทั้งนี้ ในการสนับสนุน
จะตองดําเนินการตามระเบียบวาดวยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผูรับการสนับสนุน วัตถุประสงค
รายละเอียดรายการ จํานวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด
เสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอํานาจอนุมัติของบริษัทฯ
1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย
แตจะตองไมแอบอางความเปนพนักงาน หรือนําทรัพยสิน อุปกรณ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช
เพื่อประโยชนในทางการเมือง การเขารวมจะตองพึงระมัดระวังการดําเนินการใดๆ ที่อาจทําให
เกิดความเขาใจวาบริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนหรือฝกใฝในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
2. การบริจาคเพื่อการกุศล

ทั้งในรูปแบบการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเปนสวนหนึ่งในกิจกรรม
ตอบแทนสังคม ประชาสัมพันธ และเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัท โดยไมไดมุงหวังผลทาง
ธุรกิจเปนการตอบแทน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 บริษัทฯ ตองมีความระมัดระวัง เพื่อใหมั่นใจไดวาการบริจาคเพื่อการกุศลจะไมถูกนําไปใชเปน
วิธีการหลีกเลี่ยงในการใหสินบน และตองดําเนินการอยางโปรงใสและเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับ
2.2 ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะตองดําเนินการตามระเบียบวาดวยการเบิกเงิน โดยระบุ
ชื่อผูรับบริจาคและวัตถุประสงคของการบริจาค พรอมเอกสารประกอบทั้งหมด มอบเอกสารให
ฝา ยทรัพ ยากรบุ ค คลเป น ผู รวบรวม พร อ มให ค วามเห็ นและนํ าเสนอผู มี อํ า นาจตามวงเงิ น
พิจารณาอนุมัติตามระดับอํานาจอนุมัติของบริษัท

3. การเปนผูใหการสนับสนุน

เพื่อการประชาสัมพันธธุรกิจของบริษัท ตราสินคา หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยอาจกระทําได
หลายรูป แบบ เชน การสนั บสนุ นกิจ กรรมทางการศึ กษา ศิ ลปะ วัฒ นธรรม เป นต น โดยมี แนว
ทางการปฏิบัติดังนี้
3.1 บริษัทฯ ตอ งมีความระมัดระวัง เพื่อ ใหมั่นใจไดวาการเปนผูใหการสนับสนุนจะไมถูก
นําไปใชเปนวิธีการหลีกเลี่ยงในการใหสินบน และตองดําเนินการอยางโปรงใสและเปนไปตาม
กฎหมายที่ใชบังคับ
3.2 ในการเปนผูใหการสนับสนุน จะตองดําเนินการตามระเบียบวาดวยการเบิกเงิน โดยระบุ
ชื่อผูรับการสนับสนุน วัตถุประสงค รายละเอียดรายการ จํานวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พรอมทั้ง
แนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอํานาจ
อนุมัติของบริษัท
4. คาของขวัญ ของที่ระลึก คารับรอง

ใหถือปฏิบัติตามแนวทางในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
4.1 พนักงานสามารถ ให/รับ ของขวัญ ของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรอง แก/จาก บุคคลใดๆ
หากเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. เปนไปตามจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. เปนการ ให/รับ ในนามบริษัทฯ ไมใชในนามของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
และเปนไปอยางเปดเผย
3. ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเทาเงินสด เชน บัตรของขวัญหรือบัตร
กํานัล
4. เหมาะสมกับสถานการณ เชน ของขวัญในชวงเทศกาลตางๆ ซึ่งถือเปนธรรมเนียมปกติ
4.2 การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามประเพณีปฏิบัติ พนักงานสามารถรับของขวัญ ของที่ระลึก
ซึ่งมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท หากเกินกวา 3,000 บาท ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ
5. ความขัดแยงทางผลประโยชน

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทํารายการกับผูที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
6. ความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจาง กับภาครัฐหรือภาคเอกชน

การดําเนินงานของบริษัท และการติดตองานกับภาครัฐ หรือเอกชน จะตองเปนไปอยางโปรงใส
ซื่ อ สั ต ย และต อ งดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามระเบี ย บว า ด ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง และกฎหมายที่
เกี่ยวของ โดยตองไมใหหรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด

หนาที่ความ
รับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการ

ตอตานการคอรรัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาฝายจัดการใหความสําคัญกับการตอตาน
การคอรรัปชัน และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ

ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงดานคอรรัปชันที่อาจ

เกิดขึ้น รวมทั้งกํากับดูแลและสอบทานมาตรการตอตานการคอรรัปชัน เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง มีหนาที่กํากับดูแลและสนับสนุนใหมีการดําเนินงานดาน

บริหารความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยงขององคกร และประเมินความเสี่ยงดานการคอรรัปชัน
มีการทบทวนมาตรการด านบริหารความเสี่ย งและตอ ตา นการคอรรัป ชันใหเ พียงพอ พรอ มทั้ ง
รายงานตอคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริ ห าร ผู บริห าร มีหนา ที่ในการกําหนดให มีระบบ และใหการส ง เสริ มและ

สนับสนุนนโยบายตอตานการคอรรัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้ง
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุ รกิจ กฎหมาย ขอ บังคับบริษัทฯ ระเบียบขอ บังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ ประกาศและ
มาตรการอื่นๆ (ถามี)

แนวทางการปฏิบัติ

1. บริษัทฯ ไมกระทําการใดๆ อันเปนการใหสินบนหรือกอใหเกิดการกระทําทุจริตตอหนาที่ ไมวา

ทางตรงหรือทางออม กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ
เห็นการกระทําที่เขาขายคอรรัปชันที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่
รั บ ผิ ด ชอบทราบ และให ค วามร ว มมื อ ในการตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง ต า งๆ หากมี ข อ สงสั ย หรื อ
ขอ ซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือ บุคคลที่กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
2. บริษัทฯ จะใหความรวมมือและใหการสนับสนุน องคกรทั้งของรัฐหรือของเอกชนในการตอตาน

การคอรรัปชัน หรือการประพฤติทุจริตตอตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
3. บริษัทฯ จะไมใหการสนับสนุนหรือกระทําการ อันเปนการฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง

หนึ่ง หากมีความประสงคจะสนับสนุน ทางการเมือ งเพื่อ เปนการสงเสริมระบอบประชาธิ ปไตย
การสนับสนุนดังกลาวจะตองไมขัดตอหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือกระทําไปดวยความคาดหวังที่
จะไดรบั การปฏิบัติตอบแทนเปนพิเศษ
4. การใหของขวัญ ของที่ระลึก คารับรอง บริษัทฯ จะปฏิบัติภายในขอบเขตที่กระทําได โดยไมผิด

กฎหมาย และจะปฏิบัติตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของสังคมธุรกิจการคา
5. บริษัทฯ กําหนดให กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน รับทราบและตองปฏิบัติตามนโยบาย

ตอตานการคอรรัปชันและขอปฏิบัติที่กําหนด
6. การแจงเบาะแสและข อร องเรี ยน พนักงานหรือผู มีสวนไดเ สียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือ มี

ขอสงสัยวามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทําในนามบริษัทฯ ไดเขาไปมีสวนรวมในการใหสินบนหรือ
คอรรัปชันทั้งทางตรงหรือทางออม การทุจริตกระทําผิดกฎหมาย การฝาฝนกฎระเบียบ ขอบังคับ
และนโยบายของบริษัทฯ การไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
การไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจงเบาะแส ขอรองเรียนการกระทําดังกลาว
ดังนี้

6.1 ชองทางการรองเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. รองเรียนไดโดยตรงดวยวาจา หรือทําเปนหนังสือถึงผูรับขอรองเรียน
- ผูอํานวยการฝายสํานักตรวจสอบภายใน โทรศัพท 0-2295-0911 ตอ 168
- ผูจัดการสวนบัญชี
โทรศัพท 0-2295-0911 ตอ 248
- ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท 0-2295-0911 ตอ 286
- เลขานุการบริษัท
โทรศัพท 0-2295-0911 ตอ 250
2. ผานทาง E-mail Address : anticorruption@thanulux.com
3. กลองรับขอเสนอแนะ
4. ผานทางไปรษณีย ตู ปณ.27 ปณฝ.สาธุประดิษฐ กรุงเทพฯ 10124
ในกรณีผูรองเรียนเลือกที่จะไมเปดเผยชื่อตองระบุรายละเอียดขอเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจน
เพียงพอจะแสดงใหเห็นวามีเหตุอันควรเชื่อวามีการเขาไปมีสวนรวมในการใหสินบนหรือคอรรัปชัน
ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน
เวนแตกรณีที่ตองเปดเผยตามที่กฎหมายกําหนด
การรองเรียนโดยไมสุจริต

หากการแจงเบาะแส ขอรองเรียน ใหถอยคํา หรือใหขอมูลใดๆ ที่พิสูจนไดวาเปนการ
กระทําโดยไมสุจริต อันสงผลใหบุคคลหรือบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย กรณีเปนพนักงานของบริษัท
จะไดรับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบขอบังคับของบริษัท และ/หรือ ดําเนินคดีตามกฎหมาย
แตหากเปนบุคคลภายนอกที่การกระทํานั้น ทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์
ในการดําเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ
6.2 เงื่อนไขและการพิจารณาขอรองเรียน หรือเบาะแสการกระทําผิด
1. รายละเอียดของเรื่องรองเรียนหรือเบาะแสการกระทําผิด ตองเปนความจริง มีความ
ชัดเจน หรือพอที่จะนําสืบหาขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการตอไปได
2. ขอ มูลที่ไดรับจะถือเปนความลับ ไมมีการเปดเผยชื่อผูรองเรียนหรือ ผูแจงเบาะแส
หากไมไดรับการยินยอม
3. ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสการกระทําผิดที่มีเจตนาโดยสุจริต จะไดรับการดูแลและ
ใหความเปนธรรม ไมวาจะเปนพนักงานหรือบุคคลภายนอก
4. ระยะเวลาในการดํ า เนิ น การข อ ร อ งเรี ย น ขึ้ น อยู กั บ ความซั บ ซ อ นของเรื่ อ ง
ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ไดรับจากผูรองเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐาน
และคําชี้แจงของผูถูกรองเรียน
5. ผู รั บ ข อ ร อ งเรี ย น และผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการตรวจสอบหาข อ เท็ จ จริ ง
ต อ งเก็ บ ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งเป น ความลั บ จะเป ด เผยเท า ที่ จํ า เป น โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความปลอดภั ย และความเสี ย หายของผู ร อ งเรี ย น หรื อ ผู ใ ห ค วามร ว มมื อ ใน
การตรวจสอบขอเท็จจริงหรือแหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 บุคคลที่เกี่ยวของ
1. ผูแจงขอมูล หมายถึง ผูรองเรียนหรือผูที่แจงเบาะแสการกระทําผิด
2. ผูรับขอรองเรียน หมายถึง บุคคลตาม 6.1 ขอ 1

7. การตรวจสอบขอเท็จจริง

7.1 ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงหรืออาจมอบหมาย
ใหบุคคลหรือหนวยงานที่ไววางใจเปนผูกระทําการแทนได
7.2 ผูรับขอรองเรียนหรือผูไดรับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาใหขอมูล หรือขอใหจัดสง
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของเพื่อการตรวจสอบหาขอเท็จจริง
7.3 ขอรองเรียนตางๆ ที่ผานการพิจารณาแลว ใหผูรับขอรองเรียนรายงานตอผูบ ริหารระดับสูง
เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
สํ า หรั บ ข อ ร อ งเรี ย นที่ เ ป น ความจริ ง และต อ งมี ก ารลงโทษทางวิ นั ย หรื อ กฎหมาย ให ฝ า ย
ทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอผูบริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ
ในกรณีที่ขอรองเรียนกอใหเกิดความเสียหายตอผูใดผูห นึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหาย
ที่เหมาะสมและเปนธรรมใหกับผูเสียหาย
8. มาตรการคุมครองผูที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแส บริษัทฯ จะคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูให
ขอมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต ดวยการปกปดชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียน
หรือผูใหขอมูล และเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียน และผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยจํากัดเฉพาะ
ผู ที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การตรวจสอบเรื่ อ งร อ งเรี ย นเท า นั้ น ทั้ ง นี้ ให ถื อ ปฏิ บั ติ
ตามมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่กําหนดไวในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
9. การคุมครองพนักงาน บริษัทฯ จะใหการดูแลและคุมครองบุคคลที่ไดปฏิบัติตามนโยบายตอตาน

การคอรรัปชันและขอปฏิบัตินี้ โดยใชมาตรการคุมครองผูรอ งเรียน ที่กําหนดไวในจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
10. ทรั พยากรบุ ค คล บริ ษั ท ฯ จะนํ า นโยบายต อ ต า นการคอร รั ป ชั น มาเป น ส ว นหนึ่ ง ใน

การบริ ห ารงานบุ ค คล ตั้ ง แต ก ารสรรหาคั ด เลื อ กบุ ค ลากร การฝ ก อบรม การประเมิ น ผลงาน
การกํา หนดค าตอบแทน และการเลื่อ นตําแหน ง โดยกําหนดใหผู บังคับบั ญชาทุ กระดับ สื่อ สาร
ทําความเขาใจกับพนักงาน เพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแล
การปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
11. การอบรมและการสื่อสาร

11.1 บริษัทฯ จะใหความรูและจัดอบรมเกี่ยวกับการตอ ตานการคอรรัปชันอยางสม่ําเสมอ
ผานหลากหลายช อ งทาง เช น หลักสูต รปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปด ประกาศ เปนต น
เพื่อใหตระหนักถึงนโยบายตอตานการคอรรัปชัน รูปแบบ และความเสี่ยงจากการเขาไปมีสวนรวม
ในการคอร รัป ชั น ตลอดจนวิ ธี ก ารรายงานหรื อ แจ ง เบาะแสในกรณี พ บเห็ น หรื อ สงสั ย ว ามี ก าร
คอรรัปชัน และรูถึงบทลงโทษ หากฝาฝนนโยบาย
11.2 บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชันใหแก บริษัทยอย บริษัทรวม กรรมการ
บริษัท ผูบริหาร พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูคา ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ และ
ตัวแทนทางธุรกิจไดรับทราบตามชองทางที่เหมาะสม

12. การบันทึกและเก็บรักษาขอมูล บริษัทฯ ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลตามนโยบายของ

กลุมบริษัทฯ ซึ่งมีความมุงมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร ระบบ
การสื่อ สารขอมูล ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการสรางระบบการควบคุมที่มีประสิทธิ ภาพ โดยจะ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ขอมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร ไดมีการ
ปองกันรักษาใหพรอมที่จะใชไดตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและตนทุน
ของมาตรการตางๆ ในการควบคุมดูแลใหเปนไปตามความเหมาะสมตอ ความเสี่ยงของขอ มูล
ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร เพื่อใหบรรลุถึงความมุงมั่นดังกลาว จึงไดดําเนินการตาม
มาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ ดังนี้
12.1 กําหนดความรับผิดชอบของผูใชงานและผูดูแลขอมูลทั้งระบบงานและระบบคอมพิวเตอร
ทั้งหมด
12.2 ประเมินความเสี่ยงและสรางระบบควบคุมความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมที่มี
การเปลี่ยนแปลง
12.3 สรางระบบปองกันขอมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร และบุคลากรที่เกี่ยวของ
12.4 สรางระบบรักษาขอมูลเพื่อปองกันการเขาดูขอมูล การแกไข การจัดทําขอมูลโดยมิชอบ
ไมวาจะเปนการกระทําโดยอุบัติเหตุ หรือดวยความตั้งใจ
13. กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุ มภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ใหความเปนอิสระและไมจํากัด
ขอบเขตของผูตรวจสอบในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการสอบทาน / ตรวจสอบบัญชีโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกป ตามขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานใหมีการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจวาธุรกิจไดดําเนินการ
ในขอบเขตที่ถูก ตอ ง เหมาะสม และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ กฎหมาย และขอ กําหนด
ที่บังคับใชกับธุรกิจนั้น
14. บทลงโทษ บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษทางวินัยแกผูที่ฝาฝนหรือเพิกเฉยตอการกระทําผิด

ตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน และขอปฏิบัตินี้และจะตองไดรับโทษตามที่กฎหมายกําหนด
(ถามี)

การดําเนินการ
ในป 2561
ที่เกี่ยวกับการ
ตอตานทุจริต
คอรรัปชัน

1. สํานักตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชัน ในดานการเบิกจาย
คาใชจา ยในหมวดที่อาจเปนชองทางใหเกิดการคอรรัปชัน โดยมีคาใชจายในป 2561 ดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4

ประเภทรายการ
การใหความชวยเหลือทางการเมือง
การบริจาคเพื่อการกุศล
การเปนผูใหการสนับสนุน
คาของขวัญ ของที่ระลึก และคารับรอง

จํานวนเงิน
- ไมมี 2,126,467.34 บาท
- ไมมี 588,889.67 บาท

จากการสอบทานพบวา การเบิกจายขางตนทั้งหมด ไดปฏิบัติตามที่กําหนดไว
2. ปฐมนิเทศพนักงานเขาใหมตามหลักสูตรการตอตานทุจริตคอรรัปชัน

3. จัดอบรมหลักสูตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ดังนี้
หัวข้ ออบรม

วันเวลา

สถานที

วิทยากร

กลุ่มเป้าหมาย

บทบาทหน้ าทีและการมีส่วนร่ วมใน
การลดทุจริ ตคอร์ รั ปชัน

28-ก.ย.-61

สํานักงาน กรุ งเทพ

คุณธนกฤต เพิมพูนขันติสุข

กรรมการบริ หาร และผู้บริ หาร
จํานวน 56 คน

การต่ อต้ านทุจริ ตคอร์ รั ปชัน

26-พ.ย.-61

โรงงาน กบินทร์ บุรี

วิทยากรภายใน

พนักงาน จํานวน 34 คน

การต่ อต้ านทุจริ ตคอร์ รั ปชัน

06-ธ.ค.-61

โรงงาน ลําพูน

วิทยากรภายใน

พนักงาน จํานวน 31 คน

การจัดอบรมและ Workshop เรื่อง “บทบาทหนาที่และการมีสวนรวมในการลดการทุจริตคอรรัปชัน”
ที่สํานักงานใหญ

การจัดอบรม เรื่อง “การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน” ที่สาขากบินทรบุรี และสาขาลําพูน

4. จัดทําหนังสือเวียนแจงคูคา เรือ่ งงดรับของขวัญ ในเทศกาลตอนรับปใหม 2562

