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การต่อต้านการทุจ ริตคอร์รัปชัน
จากปรัชญาการท�างานของทาน ดร.เทียม โชควัฒนา ผูกอตั้งเครือสหพัฒน ที่เนนการท�างานดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม
ปลูกฝงเปนคานิยมของบริษัทฯ ที่ไมสนับสนุนใหพนักงาน และผูบริหาร ทุจริต ให หรือ รับสินบน เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน
ของบริษัทฯไดบันทึกไวในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ดังนั้นเพื่อใหสอดคลอง
กับคานิยมดังกลาว ตลอดจนเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณและความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทฯ ไดด�าเนินการดังตอไปนี้
1. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลงนามในค�าประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption)
2. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัตินโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน และมีผลบังคับ
ใชในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558
3. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 บริษัทฯ ไดยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานคอรรัปชัน โครงการแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต และไดรับการรับรองเปนสมาชิ กภาคีเครือขายตอตานคอรรัปชัน เมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2559
4. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 บริษัทฯ ไดยื่นตออายุรับรองการเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
และไดรับการรับรองเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีอายุ 3 ป และจะครบก�าหนด ตออายุในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
1. บริษัทฯ ไมกระท�า และ/หรือ ไมสนับสนุนการใหสินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคใหแกพรรคการเมือง
รวมถึงการใหของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะด�าเนินการดวยความโปรงใส ชี้แจงและตรวจสอบได
2. สงเสริมการสรางจิตส�านึก และคานิยมในการตอตานคอรรัปชันใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานใหปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ประกาศ และขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยจัดท�าเอกสารเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
3. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนั กงาน กระท�าการใด หรือ เปนตั วกลางในการเรียก รับทรัพยสิน หรื อผล
ประโยชนใดจาก หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระท�าการผิดกฎหมาย รวมถึงการใชต�าแหนงหนาที่และ/
หรือ น�าขอมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
4. จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง มีระบบการควบคุ มภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอ�านาจใหเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหเกิดการทุจริตหรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต
การคอรรัปชัน
5. ก�าหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันอยางสม�่าเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทาง
การปฏิบัติ และขอก�าหนดในการด�าเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของ
6. จัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหผูแจงเบาะแสสามารถที่จะแจงเบาะแสอันควรสงสั ย โดยใหความมั่นใจวาผูแจง
เบาะแสจะไดรับการคุมครอง
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน มีการเผยแพรทางเว็บไซดของบริษัทฯ ภายใต “การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ฦ การตอ
ตานคอรรัปชัน”

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)
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ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามนโยบายขางตน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ได
มีมติอนุมัติทบทวนปรับปรุงแกไขขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน ดังนี้

ค�านิยามและรูปแบบการคอร์รัปชัน
“การคอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง
1.

การใชอ�านาจที่ไดมาโดยหนาที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชนส�าหรับตนหรือผูอื่น

2.

การใหสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การใหค�ามั่นสัญญา การให การรับ หรือการเรียกรอง
ผลประโยชน เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหบุคคลกระท�าอยางหนึ่งอยางใดที่ผิดกฎหมาย ขัดตอศีลธรรมอันดีหรือท�าลาย
ความไววางใจ

ทั้งนี้ เวนแตเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการ
คาใหกระท�าได
“การชวยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การชวยเหลือทางการเงิน สิ่งของ การใหยืมหรือบริจาคอุปกรณ การโฆษณา เพื่อ
สงเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเขาชมงาน เพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงิน สิ่งของใหแกองคกรที่มีความสัมพันธ
ใกลชิดกับพรรคการเมือง รวมทั้งการสละเวลาท�างานของพนักงานแกพรรคการเมือง หรือผูลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
รูปแบบของการคอร์รัปชัน
1. การชวยเหลือทางการเมือง
1.1 บริษัทฯ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดย
จะไมใหการสนับสนุน หรือกระท�าการใดๆ อันเปนการฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
1.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงคที่จะใหการสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเปนการสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
การสนับสนุนดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายที่เกี่ยวของหรือตองไมกระท�าไปดวยความคาดหวังที่จะไดรับการ
ปฏิบัติตอบแทนเปนพิเศษ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะตองด�าเนินการ ตามระเบียบวาดวยการเบิกเงิน โดยระบุ
ชื่อผูรับการสนับสนุน วัตถุประสงค รายละเอียดรายการ จ�านวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พรอมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอใหผูมีอ�านาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ
1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย แตจะตองไมแอบ
อางความเปนพนักงาน หรือน�าทรัพยสิน อุปกรณ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช เพื่อประโยชนในทางการ
เมือง การเขารวมจะตองพึงระมัดระวั งการด� าเนิ นการใดๆ ที่อาจท� าใหเกิดความเขาใจวาบริษัทฯไดใหการ
สนับสนุนหรือฝกใฝในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
2. การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเปนสวนหนึ่งใน
กิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัทฯ โดยไมไดมุงหวังผลทางธุรกิจเปนการตอบแทน
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 บริษัทฯ ตองมีความระมัดระวัง เพื่อใหมั่นใจไดวาการบริจาคเพื่อการกุศลจะไมถูกน�าไปใชเปนวิธีการหลีกเลี่ยง
ในการใหสินบน และตองด�าเนินการอยางโปรงใสและเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับ
2.2 ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะตองด�าเนินการ ตามระเบีย บวาดวยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผูรับบริจาคและ
วัตถุประสงคของการบริจาค พรอมเอกสารประกอบทั้งหมด มอบเอกสารใหฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูรวบรวม
พรอมใหความเห็นและน�าเสนอผูมีอ�านาจตามวงเงินพิจารณาอนุมัติตามระดับอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ
รายงานประจ� าปี 2562
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3. การเปนผูใหการสนับสนุน เพื่อการประชาสัมพันธธุรกิจของบริษัทฯ ตราสินคา หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยอาจ
กระท�าไดหลายรูปแบบ เชน การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม เปนตน โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
3.1 บริษัทฯ ตองมีความระมัดระวัง เพื่อใหมั่นใจไดวาการเปนผูใหการสนับสนุนจะไมถูกน�าไปใชเปนวิธีการหลีก
เลี่ยงในการใหสินบน และตองด�าเนินการอยางโปรงใสและเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับ
3.2 ในการเปนผูใหการสนับสนุน จะตองด�าเนินการ ตามระเบียบวาดวยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผูรับการสนับสนุน
วัตถุประสงค รายละเอียดรายการ จ�านวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด
เสนอใหผูมีอ�านาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ
4.

คาของขวัญ ของที่ระลึก คารับรอง ใหถือปฏิบัติตามแนวทางในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4.1 พนักงานสามารถให/รับของขวัญ ของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรอง แก/จาก บุคคลใดๆ หากเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. เปนไปตามจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. เปนการ ให/รับ ในนามบริษัทฯ ไมใชในนามของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน และเปนไป
อยางเปดเผย
3. ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเทาเงินสด เชน บัตรของขวัญหรือบัตรก�านัล
4. เหมาะสมกับสถานการณ เชน ของขวัญในชวงเทศกาลตางๆ ซึ่งถือเปนธรรมเนียมปกติ
4.2 การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามประเพณีปฏิบัติ พนักงานสามารถรับของขวัญ ของที่ระลึก ซึ่งมีมูลคาไมเกิน
3,000 บาท หากเกินกวา 3,000 บาทใหรายงานผูบังคับบัญชาตามล�าดับ

5. ความขัดแยงทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการท�ารายการกับผูที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
6. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจาง กับภาครัฐหรือภาคเอกชน การด�าเนินงานของบริษัทฯ และการ
ติดตองานกับภาครัฐ หรือเอกชน จะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตย และตองด� าเนินการใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการจัดซื้อ
จัดจาง และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยตองไมใหหรือรับสินบนในการด�าเนินธุรกิจทุกชนิด

หน้าทีความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่ในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานการคอรรัปชันที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาฝายจัดการใหความส�าคัญกับการตอตานการคอรรัปชัน และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงดานคอรรัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งก�ากับดูแลและสอบทานมาตรการ
ตอตานการคอรรัปชัน เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ก�ากับดูแลและสนับสนุนใหมีการด� าเนินงานดานบริหารความเสี่ยง โดย
การประเมินความเสี่ยงขององคกร และประเมินความเสี่ยงดานการคอรรัปชัน มีการทบทวนมาตรการดานบริหารความเสี่ยงและ
ตอตานการคอรรัปชัน ใหเพียงพอ พรอมทั้งรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการธรรมาภิบ าล มีหนาที่ก�าหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการตอตาน
การคอรรัปชัน รวมถึงสงเสริม สนั บสนุนใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานมีการปฏิบัติตามหลักก� ากับดูแลกิจการที่ดี
และนโยบายตอตานการคอรรัปชัน

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)
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5. คณะกรรมการบริหาร ผูบริหารมีหนาที่ในการก�าหนดใหมีระบบ และใหการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตาน
การคอรรัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพื่อ
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ขอบังคับบริษัทฯ ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการท�างาน ระเบียบ ประกาศ
และมาตรการอื่นๆ (ถามี)

แนวทางการปฏิบัติ
1. บริษัทฯ ไมกระท�าการใดๆ อันเปนการใหสินบนหรือกอใหเกิดการกระท�าทุจริตตอหนาที่ ไมวาทางตรงหรือทางออม
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานตองไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�าที่เขาขายคอรรัปชันที่เกี่ยวของกับ
บริษัทฯตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมี
ขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึ กษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก�าหนดใหท�าหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกั บการติดตามการปฏิบัติ
ตามจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะใหความรวมมือและใหการสนับสนุน องคกรทั้งของรัฐหรือของเอกชนในการตอตานการคอรรัปชัน
หรือการประพฤติทุจริตตอต�าแหนงหนาที่โดยมิชอบ
3. บริษัทฯ จะไมใหการสนับสนุนหรือกระท�าการ อันเปนการฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หากมีความ
ประสงคจะสนับสนุนทางการเมืองเพื่อเปนการสงเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกลาวจะตองไมขัดตอหลักกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ หรือกระท�าไปดวยความคาดหวังที่จะไดรับการปฏิบัติตอบแทนเปนพิเศษ
4. การใหของขวัญ ของที่ระลึก คารับรอง บริษัทฯ จะปฏิบัติภายในขอบเขตที่กระท�าได โดยไมผิดกฎหมาย และจะ
ปฏิบัติตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของสังคมธุรกิจการคา
5. บริษัทฯ ก�าหนดให กรรมการบริ ษัท ผูบริหาร และพนักงาน รับทราบและตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการ
คอรรัปชันและขอปฏิบัติที่ก�าหนด
6. การแจงเบาะแสและขอรองเรียน พนักงานหรือผูมีสวนไดเสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีขอสงสัยวามีพนักงาน
หรือบุคคลซึ่งกระท�าในนามบริษัทฯ ไดเขาไปมีสวนรวมในการใหสินบนหรือคอรรัปชันทั้งทางตรงหรือทางออม การทุจริตกระท�า
ผิดกฎหมาย การฝาฝนกฎระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ การไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงาน การไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจงเบาะแส ขอรองเรียนการกระท�าดังกลาว ดังนี้
6.1 ชองทางการรองเรียน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. รองเรียนไดโดยตรงดวยวาจา หรือท�าเปนหนังสือถึงผูรับขอรองเรียน
- ผูอ�านวยการฝายส�านักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท 0-2295-0911 ตอ 168
- ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน
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
ในกรณีผูรองเรียนเลือกที่จะไมเปดเผยชื่อตองระบุรายละเอี ยดขอเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอจะ
แสดงใหเห็นวามีเหตุอันควรเชื่อวามีการเขาไปมีสวนรวมในการใหสินบนหรือคอรรัปชัน
ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ และค�านึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน เวนแตกรณี
ที่ตองเปดเผยตามที่กฎหมายก�าหนด
รายงานประจ� าปี 2562
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การรองเรียนโดยไมสุจริต
หากการแจงเบาะแส ขอรองเรียน ใหถอยค�า หรือใหขอมูลใดๆ ที่พิสูจนไดวาเปนการกระท�าโดยไมสุจริต อันสงผล
ใหบุคคลหรือบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย กรณีเปนพนักงานของบริษัทฯ จะไดรับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบขอบังคับ
ของบริษัทฯ และ/หรือ ด�าเนินคดีตามกฎหมาย แตหากเปนบุคคลภายนอกที่การกระท�านั้น ท�าใหบริษัทฯ ไดรับความเสีย
หาย ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการด�าเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ
6.2 เงื่อนไขและการพิจารณาขอรองเรียน หรือเบาะแสการกระท�าผิด
1. รายละเอียดของเรื่องรองเรียนหรือเบาะแสการกระท�าผิด ตองเปนความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะ
น�าสืบหาขอเท็จจริงเพื่อด�าเนินการตอไปได
2. ขอมูลที่ไดรับจะถือเปนความลับ ไมมีการเปดเผยชื่อผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแส หากไมไดรับการยินยอม
3. ผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสการกระท� าผิดที่มีเจตนาโดยสุจริต จะไดรับการดูแลและใหความเปนธรรม
ไมวาจะเปนพนักงานหรือบุคคลภายนอก
4. ระยะเวลาในการด�าเนินการขอรองเรียน ขึ้นอยูกับความซับซอนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลัก
ฐานที่ไดรับจากผูรองเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและค�าชี้แจงของผูถูกรองเรียน
5. ผูรับขอรองเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริง ตองเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ
เปนความลับ จะเปดเผยเทาที่จ�าเปน โดยค�านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูรองเรียน หรือ
ผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือแหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 บุคคลที่เกี่ยวของ

7.

1.

ผูแจงขอมูล หมายถึง ผูรองเรียนหรือผูที่แจงเบาะแสการกระท�าผิด

2.

ผูรับขอรองเรียน หมายถึง บุคคลตาม 6.1 ขอ 1

การตรวจสอบขอเท็จจริง
7.1 ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูด�าเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงหรืออาจมอบหมายใหบุคคลหรือหนวย
งานที่ไววางใจเปนผูกระท�าการแทนได
7.2 ผูรับขอรองเรียนหรือผู ไดรับมอบหมายสามารถเชิ ญพนักงานมาใหขอมูล หรื อขอใหจัดสงเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อการตรวจสอบหาขอเท็จจริง
7.3 ขอรองเรียนตางๆ ที่ผานการพิ จารณาแลว ใหผูรับขอรองเรียนรายงานตอผูบริหารระดับสูง เพื่อรายงานตอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท
ส�าหรับขอรองเรียนที่เปนความจริง และตองมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ใหฝายทรัพยากรบุคคลเสนอ
เรื่องพรอมความเห็นตอผูบริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ
ในกรณีที่ขอรองเรียนกอใหเกิดความเสียหายตอผูใดผูหนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสม
และเปนธรรมใหกับผูเสียหาย

8. มาตรการคุมครอง ผูที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแส บริษัทฯ จะคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลที่กระท�า
โดยเจตนาสุจริต ดวยการปกปดชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูล และเก็บรักษาขอมูลของผู
รองเรียน และผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยจ�ากัดเฉพาะผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้น
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามมาตรการคุมครองผูรองเรียน ที่ก�าหนดไวในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
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รายงานด้านความยั่งยืน

9. การคุมครองพนักงาน บริษัทฯ จะใหการดูแลและคุมครองบุคคลที่ไดปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันและ
ขอปฏิบัตินี้ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน ที่ก�าหนดไวในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน
10. ทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ จะน�านโยบายตอตานการคอรรัปชันมาเปนสวนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการ
สรรหาคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรม การประเมินผลงาน การก�าหนดคาตอบแทน และการเลื่อนต�าแหนง โดยก�าหนดใหผูบังคับ
บัญชาทุกระดับสื่อสารท�าความเขาใจกับพนักงาน เพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
11. การอบรมและการสื่อสาร
11.1 บริษัทฯ จะใหความรูและจัดอบรมเกี่ยวกับการตอตานการคอรรัปชันอยางสม�่ าเสมอ ผานหลากหลายชองทาง
เชน หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปดประกาศ เปนตน เพื่อใหตระหนักถึงนโยบายตอตานการ
คอรรัปชัน รูปแบบ และความเสี่ยงจากการเขาไปมีสวนรวมในการคอรรัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงานหรือแจง
เบาะแสในกรณีพบเห็นหรือสงสัยวามีการคอรรัปชัน และรูถึงบทลงโทษ หากฝาฝนนโยบาย
11.2 บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชันใหแก บริษัทยอย บริษัทรวม กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน
ผูถือหุน ลูกคา คูคา ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ และตัวแทนทางธุรกิจไดรับทราบตามชอง
ทางที่เหมาะสม
12. การบันทึกและเก็ บรัก ษาขอมูล บริษัทฯ ด� าเนินการในสวนที่เกี่ยวของกั บขอมูลตามนโยบายของกลุ มบริษัทฯ
ซึ่งมีความมุ งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร ระบบการสื่ อสารขอมูล ซึ่งเปนพื้นฐานที่ส� าคัญ
ในการสรางระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะด� าเนินการในเรื่องตางๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ขอมูลระบบงานและ
ระบบคอมพิวเตอร ไดมีการปองกันรักษาใหพรอมที่จะใชไดตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและตนทุนของ
มาตรการตางๆ ในการควบคุมดูแลใหเปนไปตามความเหมาะสมตอความเสี่ยงของขอมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร
เพื่อใหบรรลุถึงความมุงมั่นดังกลาว จึงไดด�าเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ ดังนี้
12.1 ก�าหนดความรับผิดชอบของผูใชงานและผูดูแลขอมูลทั้งระบบงานและระบบคอมพิวเตอรทั้งหมด
12.2 ประเมินความเสี่ยงและสรางระบบควบคุมความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง
12.3 สรางระบบปองกันขอมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร และบุคลากรที่เกี่ยวของ
12.4 สรางระบบรักษาขอมูลเพื่อปองกันการเขาดูขอมูล การแกไข การจัดท�าขอมูลโดยมิชอบ ไมวาจะเปนการกระท�า
โดยอุบัติเหตุ หรือดวยความตั้งใจ
13. กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ใหความเปนอิสระและไมจ�ากัดขอบเขตของผูตรวจสอบ
ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการสอบทาน / ตรวจสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกป ตามขอก�าหนด
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานใหมีการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจวาธุรกิจไดด�าเนินการในขอบเขตที่ถูกตอง เหมาะ
สมและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ กฎหมาย และขอก�าหนดที่บังคับใชกับธุรกิจนั้น
14. บทลงโทษ บริษัทฯ จะด�าเนินการลงโทษทางวินัยแกผูที่ฝาฝนหรือเพิกเฉยตอการกระท�าผิด ตามนโยบายตอตาน
การคอรรัปชัน และขอปฏิบัตินี้และจะตองไดรับโทษตามที่กฎหมายก�าหนด (ถามี)
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รายงานด้านความยั่งยืน

การด�าเนินการในป 2562 ที่เกี่ยวกับการตอตานทุจริตคอรรัปชัน
1. ส�านักงานตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชัน ในดานการเบิกจายคาใชจายในหมวด
ที่อาจเปนชองทางใหเกิดการคอรรัปชัน โดยมีคาใชจายในป 2562 ดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4

ประเภทรายการ
การใหความชวยเหลือทางการเมือง
การบริจาคเพื่อการกุศล
การเปนผูใหการสนับสนุน
คาของขวัญ ของที่ระลึก และคารับรอง

จ�านวนเงิน
- ไมมี 2,633,673.99 บาท
- ไมมี 535,719.41 บาท

จากการสอบทานพบวา การเบิกจายขางตนทั้งหมด ไดปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว
2.

ปฐมนิเทศพนักงานเขาใหมตามหลักสูตรการตอตานทุจริตคอรรัปชัน

3.

จัดอบรมหลักสูตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยางตอเนื่องสม�่าเสมอ ดังนี้
หัวขออบรม

วันที่อบรม

สถานที่

วิทยากร

จ�านวนผูเขาอบรม

ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองคกร

10 ต.ค. 2562

ส�านักงานใหญ กรุงเทพ

ดร.ชาตรี ทองสาริ

ผูบริหารและพนักงาน จ�านวน 66 คน

การตอตานทุจริตคอรรัปชัน

28 พ.ย. 2562

โรงงานสาขากบินทรบุรี

วิทยากรภายใน

พนักงาน จ�านวน 30 คน

การตอตานทุจริตคอรรัปชัน

4 ธ.ค. 2562

โรงงานสาขาล�าพูน

วิทยากรภายใน

พนักงาน จ�านวน 31 คน

การจัดอบรม และ Workshop เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองคกร” ที่ส�านักงานใหญ

บริษัท ธนู ลัก ษณ์ จ� ำกัด (มหำชน)

รายงานด้านความยั่งยืน

การจัดอบรม เรื่อง “การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน” ที่สาขากบินทรบุรี และสาขาล�าพูน

4. บริษัทฯ ไดสงผูบริหาร และพนักงาน เขารวมงาน
วันตอตานคอรรัปชัน ภายใตแนวคิด “รวมพลัง..อาสาสูโกง”
เมื่อวันศุกรที่ 6 กันยายน 2562 ณ อีเวนทฮอลล 101 ชั้น G
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

5. คณะท�างานตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ไดจัดท�า
นโยบายตอตานการคอรรัปชัน และขอปฏิบัติในการตอตาน
คอรรัปชัน ในรูปแบบ QR Code เพื่อใชสื่อสารใหผูบริหาร
และพนักงานรับทราบผานชองทางที่สะดวก และเขาถึงขอมูล
ไดงายขึ้น
นโยบายตอตานการคอร์รัปชัน และขอปฏิบัติตามฯ
6. จัดท�าหนังสื อเวียนแจงคูคาเรื่องงดรับของขวัญ
ในเทศกาลตอนรับปใหม 2563

รายงานประจ� าปี 2562

