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รายงานด้านความยั่งยืน

จากปรัชญาการท�างานของท�าน� ดร.เทียม� โชควัฒนา� ผู�ก�อตั้งเครือสหพัฒน��ที่เน�นการท�างานด�วยความซ่ือสัตย�� ยุติธรรม�
ปลูกฝ�งเป�นค�านิยมของบริษัทฯ� ท่ีไม�สนับสนุนให�พนักงาน� และผู�บริหาร� ทุจริต� ให��หรือ� รับสินบน� เพ่ือให�ได�มาซ่ึงผลประโยชน�
ของบริษัทฯ�ได�บันทึกไว�ในหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ�จริยธรรมธุรกิจ�และจรรยาบรรณพนักงาน�ดังน้ันเพื่อให�สอดคล�อง
กับค�านิยมดังกล�าว�ตลอดจนเพ่ือให�เป�นไปตามเจตนารมณ�และความรับผิดชอบต�อสังคม�บริษัทฯ�ได�ด�าเนินการดังต�อไปนี้

1.� เมื่อวันท่ี�19�กุมภาพันธ��2557�คณะกรรมการบริษัทฯ�มีมติอนุมัติการลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ�แนวร�วมปฏิบัติ�
ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน�(Collective�Action�Coalition�Against�Corruption)

2.� เม่ือวันท่ี�26�กุมภาพันธ��2558�คณะกรรมการบริษัทฯ�มีมติอนุมัตินโยบายต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน�และมีผลบังคับ
ใช�ในวันท่ี�27�กุมภาพันธ��2558

3.� เมื่อวันท่ี�7�กันยายน�2559�บริษัทฯ�ได�ย่ืนแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต�อต�านคอร�รัปชัน�โครงการแนวร�วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริต� และได�รับการรับรองเป�นสมาชิกภาคีเครือข�ายต�อต�านคอร�รัปชัน� เมื่อวันที่�
14�ตุลาคม�2559

4.� เมื่อวันที่�13�กันยายน�2562�บริษัทฯ�ได�ย่ืนต�ออายุรับรองการเป�นแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจริต�
และได�รับการรับรองเมื่อวันที่�4�พฤศจิกายน�2562�ซึ่งมีอายุ�3�ป��และจะครบก�าหนด�ต�ออายุในวันท่ี�4�พฤศจิกายน�2565

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
1.� บริษัทฯ�ไม�กระท�า�และ/หรือ�ไม�สนับสนุนการให�สินบน�หากมีการบริจาคเพ่ือการกุศล�การบริจาคให�แก�พรรคการเมือง�

รวมถึงการให�ของขวัญทางธุรกิจ�บริษัทฯ�จะด�าเนินการด�วยความโปร�งใส�ช้ีแจงและตรวจสอบได�

2.� ส�งเสริมการสร�างจิตส�านึก�และค�านิยมในการต�อต�านคอร�รัปชันให�แก�กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงานให�ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย�ประกาศ�และข�อบังคับท่ีเกี่ยวข�อง�โดยจัดท�าเอกสารเพื่อเป�นแนวทางปฏิบัติ

3.� ห�ามกรรมการบริษัท� ผู�บริหาร� และพนักงาน� กระท�าการใด� หรือเป�นตัวกลางในการเรียก� รับทรัพย�สิน� หรือผล
ประโยชน�ใดจาก�หน�วยงานของรัฐ�หรือหน�วยงานเอกชน�เพ่ือจูงใจหรือกระท�าการผิดกฎหมาย�รวมถึงการใช�ต�าแหน�งหน�าท่ีและ/
หรือ�น�าข�อมูลของบริษัทฯ�ไปแสวงหาผลประโยชน�ให�แก�ตนเองหรือผู�อ่ืน

4.� จัดให�มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร�งใสและถูกต�อง� มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล�มีการตรวจสอบและถ�วงดุลการใช�อ�านาจให�เหมาะสม�เพื่อป�องกันมิให�เกิดการทุจริตหรือมีส�วนเกี่ยวข�องกับการทุจริต�
การคอร�รัปชัน

5.� ก�าหนดให�มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันอย�างสม�่าเสมอ�ตลอดจนการทบทวนแนวทาง
การปฏิบัติ�และข�อก�าหนดในการด�าเนินการ�เพื่อให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ�กฎหมาย�และข�อบังคับท่ีเกี่ยวข�อง

6.� จัดให�มีช�องทางในการส่ือสารเพ่ือให�ผู�แจ�งเบาะแสสามารถท่ีจะแจ�งเบาะแสอันควรสงสัย� โดยให�ความมั่นใจว�าผู�แจ�ง
เบาะแสจะได�รับการคุ�มครอง

นโยบายต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน�มีการเผยแพร�ทางเว็บไซด�ของบริษัทฯ�ภายใต��“การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี�ฦ �การต�อ
ต�านคอร�รัปชัน”

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
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รายงานประจ�าปี�2562 ���

รายงานด้านความยั่งยืน

ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
เพื่อให�เกิดการปฏิบัติตามนโยบายข�างต�น�ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท�คร้ังท่ี�3/2562�เมื่อวันที่�9�พฤษภาคม�2562�ได�

มีมติอนุมัติทบทวนปรับปรุงแก�ไขข�อปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน�ดังน้ี

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

1.� การใช�อ�านาจท่ีได�มาโดยหน�าที่�เพื่อแสวงหาผลประโยชน�ส�าหรับตนหรือผู�อื่น

2.� การให�สินบนไม�ว�าจะอยู�ในรูปแบบใดๆ�โดยการเสนอ�การให�ค�าม่ันสัญญา�การให��การรับ�หรือการเรียกร�อง
ผลประโยชน��เพื่อเป�นสิ่งจูงใจให�บุคคลกระท�าอย�างหนึ่งอย�างใดท่ีผิดกฎหมาย�ขัดต�อศีลธรรมอันดีหรือท�าลาย
ความไว�วางใจ

ท้ังน้ี� เว�นแต�เป�นกรณีท่ีกฎหมาย�ระเบียบ� ประกาศข�อบังคับ� ขนบธรรมเนียมประเพณีของท�องถิ่น�หรือจารีตทางการ
ค�าให�กระท�าได�

“การช�วยเหลือทางการเมือง”�หมายถึง�การช�วยเหลือทางการเงิน�ส่ิงของ�การให�ยืมหรือบริจาคอุปกรณ��การโฆษณา�เพื่อ
ส�งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง�การซื้อบัตรเข�าชมงาน�เพ่ือระดมทุนหรือบริจาคเงิน�ส่ิงของให�แก�องค�กรท่ีมีความสัมพันธ�
ใกล�ชิดกับพรรคการเมือง�รวมท้ังการสละเวลาท�างานของพนักงานแก�พรรคการเมือง�หรือผู�ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง

รูปแบบของการคอร์รัปชัน

1.� การช�วยเหลือทางการเมือง

1.1� บริษัทฯ�ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เป�นประมุข�มีนโยบายเป�นกลางทางการเมือง�โดย
จะไม�ให�การสนับสนุน�หรือกระท�าการใดๆ�อันเป�นการฝ�กใฝ�พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

1.2�� ในกรณีท่ีบริษัทฯ�มีความประสงค�ที่จะให�การสนับสนุนทางการเมือง�เพื่อเป�นการส�งเสริมระบอบประชาธิปไตย�
การสนับสนุนดังกล�าวจะต�องไม�ขัดต�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�องหรือต�องไม�กระท�าไปด�วยความคาดหวังที่จะได�รับการ
ปฏิบัติตอบแทนเป�นพิเศษ�ท้ังน้ี�ในการสนับสนุนจะต�องด�าเนินการ�ตามระเบียบว�าด�วยการเบิกเงิน�โดยระบุ
ชื่อผู�รับการสนับสนุน� วัตถุประสงค�� รายละเอียดรายการ� จ�านวนเงิน� วันท่ีขอเบิกเงิน� พร�อมท้ังแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบท้ังหมด�เสนอให�ผู�มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ

1.3� พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข�าร�วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต�บทบัญญัติแห�งกฎหมาย�แต�จะต�องไม�แอบ
อ�างความเป�นพนักงาน�หรือน�าทรัพย�สิน�อุปกรณ��เครื่องมือใดๆ�ของบริษัทฯ�ไปใช��เพื่อประโยชน�ในทางการ
เมือง� การเข�าร�วมจะต�องพึงระมัดระวังการด�าเนินการใดๆ� ท่ีอาจท�าให�เกิดความเข�าใจว�าบริษัทฯได�ให�การ
สนับสนุนหรือฝ�กใฝ�ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

2.� การบริจาคเพื่อการกุศล� ท้ังในรูปแบบการให�ความช�วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ�เพื่อเป�นส�วนหนึ่งใน
กิจกรรมตอบแทนสังคม�ประชาสัมพันธ�และเสริมสร�างภาพลักษณ�ท่ีดีให�แก�บริษัทฯ�โดยไม�ได�มุ�งหวังผลทางธุรกิจเป�นการตอบแทน�
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ�ดังน้ี

2.1� บริษัทฯ�ต�องมีความระมัดระวัง�เพื่อให�มั่นใจได�ว�าการบริจาคเพ่ือการกุศลจะไม�ถูกน�าไปใช�เป�นวิธีการหลีกเล่ียง
ในการให�สินบน�และต�องด�าเนินการอย�างโปร�งใสและเป�นไปตามกฎหมายที่ใช�บังคับ

2.2� ในการบริจาคเพื่อการกุศล� จะต�องด�าเนินการ� ตามระเบียบว�าด�วยการเบิกเงิน� โดยระบุช่ือผู�รับบริจาคและ
วัตถุประสงค�ของการบริจาค�พร�อมเอกสารประกอบท้ังหมด�มอบเอกสารให�ฝ�ายทรัพยากรบุคคลเป�นผู�รวบรวม�
พร�อมให�ความเห็นและน�าเสนอผู�มีอ�านาจตามวงเงินพิจารณาอนุมัติตามระดับอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ
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3.� การเป�นผู�ให�การสนับสนุน�เพื่อการประชาสัมพันธ�ธุรกิจของบริษัทฯ�ตราสินค�า�หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ�โดยอาจ
กระท�าได�หลายรูปแบบ�เช�น�การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา�ศิลปะ�วัฒนธรรม�เป�นต�น�โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังน้ี

3.1� บริษัทฯ� ต�องมีความระมัดระวัง� เพ่ือให�มั่นใจได�ว�าการเป�นผู�ให�การสนับสนุนจะไม�ถูกน�าไปใช�เป�นวิธีการหลีก
เลี่ยงในการให�สินบน�และต�องด�าเนินการอย�างโปร�งใสและเป�นไปตามกฎหมายที่ใช�บังคับ

3.2�� ในการเป�นผู�ให�การสนับสนุน�จะต�องด�าเนินการ�ตามระเบียบว�าด�วยการเบิกเงิน�โดยระบุชื่อผู�รับการสนับสนุน�
วัตถุประสงค��รายละเอียดรายการ�จ�านวนเงิน�วันท่ีขอเบิกเงิน�พร�อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด�
เสนอให�ผู�มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอ�านาจอนุมัติของบริษัทฯ

4.� ค�าของขวัญ�ของท่ีระลึก�ค�ารับรอง�ให�ถือปฏิบัติตามแนวทางในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4.1� พนักงานสามารถให�/รับของขวัญ�ของที่ระลึก�และการเลี้ยงรับรอง�แก�/จาก�บุคคลใดๆ�หากเข�าเง่ือนไขดังต�อไปน้ี

1.� เป�นไปตามจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ�ระเบียบของบริษัทฯ�และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง
2.� เป�นการ�ให�/รับ�ในนามบริษัทฯ�ไม�ใช�ในนามของกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน�และเป�นไป

อย�างเป�ดเผย
3.� ไม�เป�นของขวัญท่ีอยู�ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท�าเงินสด�เช�น�บัตรของขวัญหรือบัตรก�านัล
4.� เหมาะสมกับสถานการณ��เช�น�ของขวัญในช�วงเทศกาลต�างๆ�ซ่ึงถือเป�นธรรมเนียมปกติ

4.2� การรับของขวัญ�ของที่ระลึก�ตามประเพณีปฏิบัติ�พนักงานสามารถรับของขวัญ�ของท่ีระลึก�ซ่ึงมีมูลค�าไม�เกิน�
3,000�บาท�หากเกินกว�า�3,000�บาทให�รายงานผู�บังคับบัญชาตามล�าดับ�

5.� ความขัดแย�งทางผลประโยชน์�บริษัทฯ�มีการควบคุมดูแลการท�ารายการกับผู�ท่ีมีความขัดแย�งทางผลประโยชน��ตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี�จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ�และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน�และตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย

6.� ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ�จัดจ�าง�กับภาครัฐหรือภาคเอกชน�การด�าเนินงานของบริษัทฯ�และการ
ติดต�องานกับภาครัฐ�หรือเอกชน�จะต�องเป�นไปอย�างโปร�งใส�ซ่ือสัตย��และต�องด�าเนินการให�เป�นไปตามระเบียบว�าด�วยการจัดซ้ือ�
จัดจ�าง�และกฎหมายท่ีเกี่ยวข�อง�โดยต�องไม�ให�หรือรับสินบนในการด�าเนินธุรกิจทุกชนิด

หน้าที�ความรับผิดชอบ

1.� คณะกรรมการบริษัท�มีหน�าท่ีในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให�มีระบบที่สนับสนุนการต�อต�านการคอร�รัปชันท่ี
มีประสิทธิภาพ�เพื่อให�มั่นใจว�าฝ�ายจัดการให�ความส�าคัญกับการต�อต�านการคอร�รัปชัน�และปลูกฝ�งจนเป�นวัฒนธรรมองค�กร

2.� คณะกรรมการตรวจสอบ�มีหน�าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี�ระบบควบคุมภายใน�ระบบ
ตรวจสอบภายใน�ระบบบริหารความเสี่ยงและความเส่ียงด�านคอร�รัปชันท่ีอาจเกิดข้ึน� รวมท้ังก�ากับดูแลและสอบทานมาตรการ
ต�อต�านการคอร�รัปชัน�เพ่ือให�มั่นใจว�าเป�นไปตามมาตรฐานสากล�มีความรัดกุม�เหมาะสม�และมีประสิทธิภาพ

3.� คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง�มีหน�าท่ีก�ากับดูแลและสนับสนุนให�มีการด�าเนินงานด�านบริหารความเส่ียง� โดย
การประเมินความเสี่ยงขององค�กร�และประเมินความเสี่ยงด�านการคอร�รัปชัน�มีการทบทวนมาตรการด�านบริหารความเส่ียงและ
ต�อต�านการคอร�รัปชัน�ให�เพียงพอ�พร�อมท้ังรายงานต�อคณะกรรมการบริษัท

4.� คณะกรรมการธรรมาภิบาล� มีหน�าท่ีก�าหนด� ทบทวน� ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการต�อต�าน
การคอร�รัปชัน� รวมถึงส�งเสริม� สนับสนุนให�กรรมการบริษัท� ผู�บริหาร� และพนักงานมีการปฏิบัติตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน
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รายงานด้านความยั่งยืน

5.� คณะกรรมการบริหาร�ผู�บริหารมีหน�าท่ีในการก�าหนดให�มีระบบ�และให�การส�งเสริมและสนับสนุนนโยบายต�อต�าน
การคอร�รัปชัน�เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู�เก่ียวข�องทุกฝ�าย�รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต�างๆ�เพื่อ
ให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ�กฎหมาย�ข�อบังคับบริษัทฯ�ระเบียบข�อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน�ระเบียบ�ประกาศ
และมาตรการอื่นๆ�(ถ�ามี)

แนวทางการปฏิบัติ

1.� บริษัทฯ�ไม�กระท�าการใดๆ�อันเป�นการให�สินบนหรือก�อให�เกิดการกระท�าทุจริตต�อหน�าท่ี�ไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม�
กรรมการบริษัท� ผู�บริหาร� และพนักงานต�องไม�พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�าท่ีเข�าข�ายคอร�รัปชันที่เก่ียวข�องกับ
บริษัทฯต�องแจ�งให�ผู�บังคับบัญชา� หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ� และให�ความร�วมมือในการตรวจสอบข�อเท็จจริงต�างๆ� หากมี
ข�อสงสัยหรือข�อซักถามให�ปรึกษากับผู�บังคับบัญชา� หรือบุคคลท่ีก�าหนดให�ท�าหน�าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติ
ตามจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ�

2.� บริษัทฯ� จะให�ความร�วมมือและให�การสนับสนุน� องค�กรท้ังของรัฐหรือของเอกชนในการต�อต�านการคอร�รัปชัน�
หรือการประพฤติทุจริตต�อต�าแหน�งหน�าที่โดยมิชอบ

3.� บริษัทฯ�จะไม�ให�การสนับสนุนหรือกระท�าการ�อันเป�นการฝ�กใฝ�พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง�หากมีความ
ประสงค�จะสนับสนุนทางการเมืองเพ่ือเป�นการส�งเสริมระบอบประชาธิปไตย�การสนับสนุนดังกล�าวจะต�องไม�ขัดต�อหลักกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข�อง�หรือกระท�าไปด�วยความคาดหวังที่จะได�รับการปฏิบัติตอบแทนเป�นพิเศษ

4.� การให�ของขวัญ�ของที่ระลึก�ค�ารับรอง�บริษัทฯ�จะปฏิบัติภายในขอบเขตท่ีกระท�าได��โดยไม�ผิดกฎหมาย�และจะ
ปฏิบัติตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติท่ัวไปของสังคมธุรกิจการค�า�

5.� บริษัทฯ� ก�าหนดให�� กรรมการบริษัท� ผู�บริหาร� และพนักงาน� รับทราบและต�องปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการ
คอร�รัปชันและข�อปฏิบัติท่ีก�าหนด

6.� การแจ�งเบาะแสและข�อร�องเรียน�พนักงานหรือผู�มีส�วนได�เสียท่ีพบเห็น�หรือมีหลักฐาน�หรือมีข�อสงสัยว�ามีพนักงาน
หรือบุคคลซึ่งกระท�าในนามบริษัทฯ�ได�เข�าไปมีส�วนร�วมในการให�สินบนหรือคอร�รัปชันท้ังทางตรงหรือทางอ�อม�การทุจริตกระท�า
ผิดกฎหมาย�การฝ�าฝ�นกฎระเบียบ�ข�อบังคับ�และนโยบายของบริษัทฯ�การไม�ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�
และพนักงาน�การไม�ได�รับความเป�นธรรมในการปฏิบัติงาน�สามารถแจ�งเบาะแส�ข�อร�องเรียนการกระท�าดังกล�าว�ดังนี้

6.1� ช�องทางการร�องเรียน�มีแนวทางการปฏิบัติ�ดังน้ี

1.� ร�องเรียนได�โดยตรงด�วยวาจา�หรือท�าเป�นหนังสือถึงผู�รับข�อร�องเรียน
� -� ผู�อ�านวยการฝ�ายส�านักตรวจสอบภายใน� โทรศัพท��0-2295-0911�ต�อ�168�
� -� ผู�บริหารสูงสุดด�านบัญชีและการเงิน�� โทรศัพท��0-2295-0911�ต�อ�248
� -� ผู�จัดการฝ�ายทรัพยากรบุคคล� � โทรศัพท��0-2295-0911�ต�อ�286
� -� เลขานุการบริษัท� � � � โทรศัพท��0-2295-0911�ต�อ�250
2.� ผ�านทาง�E-mail�Address�:�anticorruption@thanulux.com
3.� กล�องรับข�อเสนอแนะ
4.� ผ�านทางไปรษณีย����ตู��ปณ.27�ปณฝ.สาธุประดิษฐ��กรุงเทพฯ�10124

� � ในกรณีผู�ร�องเรียนเลือกที่จะไม�เป�ดเผยชื่อต�องระบุรายละเอียดข�อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอจะ
แสดงให�เห็นว�ามีเหตุอันควรเช่ือว�ามีการเข�าไปมีส�วนร�วมในการให�สินบนหรือคอร�รัปชัน

� � ท้ังนี้บริษัทฯ�จะเก็บข�อมูลที่เกี่ยวข�องไว�เป�นความลับ�และค�านึงถึงความปลอดภัยของผู�ร�องเรียน�เว�นแต�กรณี
ท่ีต�องเป�ดเผยตามที่กฎหมายก�าหนด
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รายงานด้านความยั่งยืน

� � การร�องเรียนโดยไม�สุจริต

� � หากการแจ�งเบาะแส�ข�อร�องเรียน�ให�ถ�อยค�า�หรือให�ข�อมูลใดๆ�ท่ีพิสูจน�ได�ว�าเป�นการกระท�าโดยไม�สุจริต�อันส�งผล
ให�บุคคลหรือบริษัทฯ�ได�รับความเสียหาย�กรณีเป�นพนักงานของบริษัทฯ�จะได�รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข�อบังคับ
ของบริษัทฯ�และ/หรือ�ด�าเนินคดีตามกฎหมาย�แต�หากเป�นบุคคลภายนอกท่ีการกระท�าน้ัน�ท�าให�บริษัทฯ�ได�รับความเสีย
หาย�ทางบริษัทฯ�สงวนสิทธิ์ในการด�าเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ

6.2� เงื่อนไขและการพิจารณาข�อร�องเรียน�หรือเบาะแสการกระท�าผิด�

1.� รายละเอียดของเร่ืองร�องเรียนหรือเบาะแสการกระท�าผิด�ต�องเป�นความจริง�มีความชัดเจน�หรือพอท่ีจะ
น�าสืบหาข�อเท็จจริงเพื่อด�าเนินการต�อไปได�

2.� ข�อมูลท่ีได�รับจะถือเป�นความลับ�ไม�มีการเป�ดเผยชื่อผู�ร�องเรียนหรือผู�แจ�งเบาะแส�หากไม�ได�รับการยินยอม
3.� ผู�ร�องเรียนหรือผู�แจ�งเบาะแสการกระท�าผิดที่มีเจตนาโดยสุจริต� จะได�รับการดูแลและให�ความเป�นธรรม�

ไม�ว�าจะเป�นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
4.� ระยะเวลาในการด�าเนินการข�อร�องเรียน�ขึ้นอยู�กับความซับซ�อนของเรื่อง�ความเพียงพอของเอกสารหลัก

ฐานที่ได�รับจากผู�ร�องเรียน�รวมถึงเอกสารหลักฐานและค�าช้ีแจงของผู�ถูกร�องเรียน
5.� ผู�รับข�อร�องเรียน�และผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับกระบวนการตรวจสอบหาข�อเท็จจริง�ต�องเก็บข�อมูลที่เก่ียวข�อง

เป�นความลับ�จะเป�ดเผยเท�าที่จ�าเป�น�โดยค�านึงถึงความปลอดภัย�และความเสียหายของผู�ร�องเรียน�หรือ
ผู�ให�ความร�วมมือในการตรวจสอบข�อเท็จจริงหรือแหล�งท่ีมาของข�อมูลหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง

6.3� บุคคลท่ีเก่ียวข�อง�

1.� ผู�แจ�งข�อมูล�หมายถึง�ผู�ร�องเรียนหรือผู�ท่ีแจ�งเบาะแสการกระท�าผิด

2.� ผู�รับข�อร�องเรียน�หมายถึง�บุคคลตาม�6.1�ข�อ�1

7.� การตรวจสอบข�อเท็จจริง

7.1� ผู�รับข�อร�องเรียนจะเป�นผู�ด�าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข�อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให�บุคคลหรือหน�วย
งานท่ีไว�วางใจเป�นผู�กระท�าการแทนได�

7.2� ผู�รับข�อร�องเรียนหรือผู�ได�รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให�ข�อมูล� หรือขอให�จัดส�งเอกสารใดๆ� ท่ี
เกี่ยวข�องเพื่อการตรวจสอบหาข�อเท็จจริง

7.3� ข�อร�องเรียนต�างๆ� ท่ีผ�านการพิจารณาแล�ว� ให�ผู�รับข�อร�องเรียนรายงานต�อผู�บริหารระดับสูง� เพื่อรายงานต�อ�
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง�คณะกรรมการตรวจสอบ�และ�คณะกรรมการบริษัท

� ส�าหรับข�อร�องเรียนท่ีเป�นความจริง�และต�องมีการลงโทษทางวินัย�หรือกฎหมาย�ให�ฝ�ายทรัพยากรบุคคลเสนอ
เร่ืองพร�อมความเห็นต�อผู�บริหารระดับสูง�เพื่อพิจารณาส่ังการ�

� ในกรณีท่ีข�อร�องเรียนก�อให�เกิดความเสียหายต�อผู�ใดผู�หนึ่ง� จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายท่ีเหมาะสม
และเป�นธรรมให�กับผู�เสียหาย

8.� มาตรการคุ�มครอง�ผู�ที่แจ�งข�อมูลหรือให�เบาะแส�บริษัทฯ�จะคุ�มครองสิทธิของผู�ร�องเรียนและผู�ให�ข�อมูลท่ีกระท�า
โดยเจตนาสุจริต�ด�วยการปกป�ดชื่อ�ท่ีอยู��หรือข�อมูลใดๆ�ท่ีสามารถระบุตัวผู�ร�องเรียนหรือผู�ให�ข�อมูล�และเก็บรักษาข�อมูลของผู�
ร�องเรียน�และผู�ให�ข�อมูลไว�เป�นความลับ�โดยจ�ากัดเฉพาะผู�ท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบเร่ืองร�องเรียนเท�าน้ัน�
ท้ังนี้�ให�ถือปฏิบัติตามมาตรการคุ�มครองผู�ร�องเรียน�ท่ีก�าหนดไว�ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน
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รายงานด้านความยั่งยืน

9.� การคุ�มครองพนักงาน�บริษัทฯ�จะให�การดูแลและคุ�มครองบุคคลที่ได�ปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันและ
ข�อปฏิบัติน้ี�โดยใช�มาตรการคุ�มครองผู�ร�องเรียน�ท่ีก�าหนดไว�ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�และพนักงาน

10.� ทรัพยากรบุคคล�บริษัทฯ�จะน�านโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันมาเป�นส�วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล� ต้ังแต�การ
สรรหาคัดเลือกบุคลากร�การฝ�กอบรม�การประเมินผลงาน�การก�าหนดค�าตอบแทน�และการเลื่อนต�าแหน�ง�โดยก�าหนดให�ผู�บังคับ
บัญชาทุกระดับสื่อสารท�าความเข�าใจกับพนักงาน�เพื่อใช�ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู�ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

11.� การอบรมและการส่ือสาร

11.1�บริษัทฯ�จะให�ความรู�และจัดอบรมเกี่ยวกับการต�อต�านการคอร�รัปชันอย�างสม�่าเสมอ�ผ�านหลากหลายช�องทาง�
เช�น�หลักสูตรปฐมนิเทศ�การอบรมสัมมนา�การป�ดประกาศ� เป�นต�น� เพื่อให�ตระหนักถึงนโยบายต�อต�านการ
คอร�รัปชัน�รูปแบบ�และความเส่ียงจากการเข�าไปมีส�วนร�วมในการคอร�รัปชัน�ตลอดจนวิธีการรายงานหรือแจ�ง
เบาะแสในกรณีพบเห็นหรือสงสัยว�ามีการคอร�รัปชัน�และรู�ถึงบทลงโทษ�หากฝ�าฝ�นนโยบาย

11.2�บริษัทฯ�จะส่ือสารนโยบายต�อต�านการคอร�รัปชันให�แก��บริษัทย�อย�บริษัทร�วม�กรรมการบริษัท�ผู�บริหาร�พนักงาน�
ผู�ถือหุ�น�ลูกค�า�คู�ค�า�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม�ผู�ท่ีเกี่ยวข�องทางธุรกิจ�และตัวแทนทางธุรกิจได�รับทราบตามช�อง
ทางท่ีเหมาะสม

12.� การบันทึกและเก็บรักษาข�อมูล� บริษัทฯ� ด�าเนินการในส�วนที่เก่ียวข�องกับข�อมูลตามนโยบายของกลุ�มบริษัทฯ�
ซ่ึงมีความมุ�งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน� ระบบคอมพิวเตอร�� ระบบการส่ือสารข�อมูล� ซ่ึงเป�นพื้นฐานท่ีส�าคัญ
ในการสร�างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ� โดยจะด�าเนินการในเรื่องต�างๆ� เพ่ือให�เกิดความมั่นใจว�า� ข�อมูลระบบงานและ
ระบบคอมพิวเตอร��ได�มีการป�องกันรักษาให�พร�อมที่จะใช�ได�ตลอดเวลาในธุรกิจของบริษัทฯ�ตลอดจนการวางรูปแบบและต�นทุนของ
มาตรการต�างๆ�ในการควบคุมดูแลให�เป�นไปตามความเหมาะสมต�อความเส่ียงของข�อมูล�ระบบงาน�และระบบของคอมพิวเตอร�
เพื่อให�บรรลุถึงความมุ�งมั่นดังกล�าว�จึงได�ด�าเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ�ดังน้ี

12.1�ก�าหนดความรับผิดชอบของผู�ใช�งานและผู�ดูแลข�อมูลท้ังระบบงานและระบบคอมพิวเตอร�ท้ังหมด

12.2�ประเมินความเสี่ยงและสร�างระบบควบคุมความเส่ียงให�เหมาะสมต�อสภาวะแวดล�อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

12.3�สร�างระบบป�องกันข�อมูล�ระบบงาน�ระบบคอมพิวเตอร��และบุคลากรท่ีเกี่ยวข�อง

12.4�สร�างระบบรักษาข�อมูลเพ่ือป�องกันการเข�าดูข�อมูล�การแก�ไข�การจัดท�าข�อมูลโดยมิชอบ�ไม�ว�าจะเป�นการกระท�า
โดยอุบัติเหตุ�หรือด�วยความตั้งใจ

13.� กระบวนการตรวจสอบ�/�การควบคุมภายใน�ท้ังน้ี�บริษัทฯ�ให�ความเป�นอิสระและไม�จ�ากัดขอบเขตของผู�ตรวจสอบ
ในการปฏิบัติงาน�นอกจากนี้�ยังมีการสอบทาน�/�ตรวจสอบบัญชีโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกป��ตามข�อก�าหนด
ของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง

คณะกรรมการตรวจสอบ�สอบทานให�มีการควบคุมภายใน�เพ่ือให�มั่นใจว�าธุรกิจได�ด�าเนินการในขอบเขตท่ีถูกต�อง�เหมาะ
สมและปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ�กฎหมาย�และข�อก�าหนดท่ีบังคับใช�กับธุรกิจน้ัน�

14.� บทลงโทษ�บริษัทฯ� จะด�าเนินการลงโทษทางวินัยแก�ผู�ท่ีฝ�าฝ�นหรือเพิกเฉยต�อการกระท�าผิด� ตามนโยบายต�อต�าน
การคอร�รัปชัน�และข�อปฏิบัติน้ีและจะต�องได�รับโทษตามที่กฎหมายก�าหนด�(ถ�ามี)
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รายงานด้านความยั่งยืน

การด�าเนินการในป��2562�ท่ีเก่ียวกับการต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน

1.� ส�านักงานตรวจสอบภายใน�สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านคอร�รัปชัน�ในด�านการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในหมวด
ท่ีอาจเป�นช�องทางให�เกิดการคอร�รัปชัน�โดยมีค�าใช�จ�ายในป��2562�ดังนี้

ประเภทรายการ จ�านวนเงิน

1.1 การให�ความช�วยเหลือทางการเมือง -�ไม�มี�-

1.2 การบริจาคเพื่อการกุศล 2,633,673.99�บาท

1.3 การเป�นผู�ให�การสนับสนุน� -�ไม�มี�-

1.4 ค�าของขวัญ�ของท่ีระลึก�และค�ารับรอง 535,719.41�บาท

จากการสอบทานพบว�า�การเบิกจ�ายข�างต�นทั้งหมด�ได�ปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว�

2.� ปฐมนิเทศพนักงานเข�าใหม�ตามหลักสูตรการต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน

3.� จัดอบรมหลักสูตรการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชันอย�างต�อเน่ืองสม�่าเสมอ�ดังน้ี

หัวข�ออบรม วันท่ีอบรม สถานท่ี วิทยากร จ�านวนผู�เข�าอบรม

ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค�กร 10�ต.ค.�2562 ส�านักงานใหญ��กรุงเทพ ดร.ชาตรี�ทองสาริ ผู�บริหารและพนักงาน�จ�านวน�66�คน

การต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน 28�พ.ย.�2562 โรงงานสาขากบินทร�บุรี วิทยากรภายใน พนักงาน�จ�านวน�30�คน

การต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน 4�ธ.ค.�2562 โรงงานสาขาล�าพูน วิทยากรภายใน พนักงาน�จ�านวน�31�คน

การจัดอบรม�และ�Workshop�เร่ือง�“ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค�กร”�ที่ส�านักงานใหญ�
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รายงานด้านความยั่งยืน

การจัดอบรม�เรื่อง�“การต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน”�ท่ีสาขากบินทร�บุรี�และสาขาล�าพูน

4.� บริษัทฯ�ได�ส�งผู�บริหาร�และพนักงาน�เข�าร�วมงาน
วันต�อต�านคอร�รัปชัน�ภายใต�แนวคิด�“รวมพลัง..อาสาสู�โกง”�
เมื่อวันศุกร�ท่ี�6�กันยายน�2562�ณ�อีเวนท�ฮอลล��101�ชั้น�G�
ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค�บางนา

นโยบายต�อต�านการคอร์รัปชัน�และข�อปฏิบัติตามฯ

5.� คณะท�างานต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน�ได�จัดท�า�
นโยบายต�อต�านการคอร�รัปชัน�และข�อปฏิบัติในการต�อต�าน
คอร�รัปชัน� ในรูปแบบ�QR�Code� เพ่ือใช�ส่ือสารให�ผู�บริหาร
และพนักงานรับทราบผ�านช�องทางท่ีสะดวก�และเข�าถึงข�อมูล
ได�ง�ายข้ึน

6.� จัดท�าหนังสือเวียนแจ�งคู�ค�าเร่ืองงดรับของขวัญ�
ในเทศกาลต�อนรับป�ใหม��2563
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