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1. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อก ำหนดให้มีมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น ท่ีบริษัทฯ จะยึดถือปฏิบติัในกำรด ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด และใช้เป็นแนวปฏิบติังำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม  โดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงให้เป็นวฒันธรรมและคำ่นิยมหนึง่ในองค์กร 

 

2. มาตรฐาน และเอกสารอ้างอิง 

 แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ ท่ีได้รับกำรจัดท ำขึน้โดยสมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

  

3. นิยามศัพท์เฉพาะ  

 

ทุจริตคอร์รัปช่ัน      หมำยถึง  กำรติดสนิบน  ไม่วำ่จะอยูใ่นรูปแบบใด ๆ ดงันี ้

.  กำรให้  กำรเสนอ / ให้ค ำมัน่ / สญัญำวำ่จะให้  และ 

.  กำรรับ  กำรเรียกร้องซึ่งเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใด  ซึ่งไม่เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ  
หรือเอกชน  หรือผู้ มีหน้ำท่ีเก่ียวข้องไม่วำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม  เพื่อให้บุคคลดงักลำ่วกระท ำหรือละเว้น
กำรปฏิบติัหน้ำท่ีอันเป็นกำรให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมำะสมในทำงธุ รกิจ  
ทัง้นีเ้ว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีกฎหมำย  ระเบียบ  ประกำศ  ข้อบงัคบั  ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน  หรือจำรีต
ทำงกำรค้ำให้กระท ำได้ 
 

กลุ่มบริษัททาคูนิกรุ๊ป         หมำยถึง  บริษัท ทำคนิู กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม และ
บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคมุ  

 

ผู้บริหาร                              หมำยถึง   ผู้บริหำรของกลุม่บริษัททำคนิูกรุ๊ป  ระดบัรองกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป 
 

บุคคลากรของทาคูนิกรุ๊ป    หมำยถึง   กรรมกำร  ผู้บริหำร  และพนกังำนทกุระดบัของกลุม่บริษัททำคนิูกรุ๊ป 
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4. นโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปช่ัน  

เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กรรมกำร ผู้บริหำรตลอดจน
พนกังำนทุกระดบัจะต้องร่วมมือในกำรป้องกันกำรกระท ำกำรอนัเป็นทุจริต และกำรกระท ำท่ีขดัต่อกฎหมำย 
ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณขององค์กร ดังนัน้บริษัทฯ จึงมีนโยบำยในกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำร
ปฏิบติังำนด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส เท่ียงตรง และเป็นธรรม  

 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในองค์กร ดังนี  ้

1. TAKUNI  จะต้องเป็นองค์กรท่ีมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มีกำรบริหำรจัดกำรด้วยควำมโปร่งใส 
เป็นธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่สนบัสนนุกำรทจุริตคอรัปชั่นทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม  ตลอดจนมีระบบ
ในกำรบริหำรจดักำรเก่ียวกบักำรทจุริตในองค์กร และปฏิบติัตำมแนวปฏิบติัท่ีดีของธุรกิจ 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน จะต้องปฏิบติัหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต รับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติตำมหน้ำท่ี ไม่ทุจริตในหน้ำท่ีกำรงำน ไม่กระท ำกำรท่ีขัดต่อกฎหมำย ศีลธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจขององค์กร ตลอดจนปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสยีบนพืน้ฐำนของควำมถกูต้องและเป็นธรรม 

3. TAKUNI จะสนับสนุนและร่วมมือกับภำครัฐและเอกชนในกำรสร้ำงจิตส ำนึก เพื่อต่อต้ำนกำร
ทจุริตคอรัปชัน่  
 

5. นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเมืองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
กลุม่บริษัททำคนิูกรุ๊ป  จะไม่ให้กำรสนบัสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด  

โดยจะวำงตวัเป็นกลำง  ไม่ฝักไฝ่พรรคหรือกลุม่กำรเมืองใด  และจะไม่ให้ควำมช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตัง้
ทำงกำรเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพำะทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม  และหำกบุคลำกรทำคูนิกรุ๊ป  ฝ่ำฝืนถือว่ำเป็น
ควำมผิด ตำม.”ข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน”  ของบริษัท   

กลุม่บริษัททำคูนิกรุ๊ป   ถือว่ำพนกังำนมีสิทธิและหน้ำท่ีในระบอบประชำธิปไตยท่ีจะเข้ำไปมีสว่นร่วม
หรือสนบัสนนุกิจกรรมทำงกำรเมืองตำ่ง ๆ ได้อยำ่งอิสระเป็นกำรสว่นตวั  โดยกระท ำนอกเวลำท ำกำรและไม่ใช้
ทรัพย์สนิของบริษัทฯ  ในกำรกระท ำดงักลำ่ว 

 

6. นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล  

กลุม่บริษัททำคูนิกรุ๊ป  ใช้ควำมระมดัระวงัในกำรบริจำคเงินหรือสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด ให้บุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีจัดตัง้ขึน้  โดยไม่มีวตัถุประสงค์แอบแฝง และเป็นกำรบริจำค เพื่อ สำธำรณะประโยชน์ 
สงัคม สิ่งแวดล้อม ให้แก่  องค์กรกำรกุศล มูลนิธิหรือกองทุน ซึ่งไม่แสวงหำก ำไร หำกกำรบริจำคไม่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสว่นรวม หรือสงัคม ถือว่ำเป็นกำรทุจริต  อนึ่งกำรบริจำคใดๆ ต้องอยู่ภำยใต้กำร
อนุมัติจำกผู้บริหำร  ขึน้กับจ ำนวนมลูค่ำของรำยกำรเป็นส ำคญั โดยดูได้จำกระเบียบอ ำนำจอนุมัติของบริษัท
นัน้ ๆ  
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7. นโยบายว่าด้วยการให้  การรับเงนิสนับสนุน  

หมำยถึงเงินท่ีจ่ำยให้หรือได้รับจำกลูกค้ำ  คู่ค้ำและหุ้นส่วนทำงธุรกิจอย่ำงสมเหตุสมผล  โดย  มี
วตัถุประสงค์เพื่อกำรท ำธุรกิจหรือช่ือเสียงของบริษัท  เป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรค้ำ  
ช่วยกระชบัควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ   ซึง่ควรเป็นไปตำมนโยบำยของกลุม่บริษัททำคูนิกรุ๊ป  โดยมีควำมถกูต้อง  
โปร่งใส  ต้องมีเอกสำร  หลกัฐำนเพื่อบนัทกึบญัชีได้  ควรระบุถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  จุดประสงค์ทำงธุรกิจอย่ำง
ชดัเจน  อธิบำยรำยละเอียดของกิจกรรมนัน้   และระบุถึงจ ำนวนเงินท่ีได้จ่ำยไป  รวมถึงรูปภำพแสดงกิจกรรม
ดงักลำ่ว   

 บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกระบวนกำรควบคมุ  กำรตรวจสอบ  เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรใช้เงินสนบัสนุนไม่ได้
ใช้เป็นข้ออ้ำงส ำหรับกำรคอร์รัปชั่น  มีขัน้ตอนกำรอนุมัติและกำรใช้เงินสนบัสนุนสอดคล้องกับกระบวนกำร
ควบคมุภำยใน  ซึง่เป็นไปตำมระเบียบอ ำนำจอนมุติัท่ีบริษัทฯก ำหนดไว้  
 

8. นโยบายว่าด้วยค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
หมำยถึง คำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ท่ีจ่ำยเพื่อเป็นคำ่สิง่ของใดๆ ท่ีมีมลูคำ่ทำงกำรเงิน รวมถึงสิง่ท่ีใช้แทนเงินสด 

และสิง่ท่ีสำมำรถแลกเปลีย่นเป็นสนิค้ำหรือบริกำร โดยกำรกระท ำดงักลำ่ว เพื่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่
หำก กำรให้ดังกล่ำว ไม่เป็นไปตำมธรรมเนียมปฏิบัติถือว่ำเป็นกำรทุจริต กำรอนุมัติรำยกำรเก่ียวกับ ค่ำ
ของขวญั ต้องเป็นไปตำมตำรำงอ ำนำจอนมุติัท่ีบริษัทฯก ำหนดไว้  

ก ำหนดไห้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้สือ่สำรกบัพนกังำนทกุระดบัให้เข้ำใจถึงวิธีปฏิบติังำนดงักลำ่ว 
เม่ือมีพนกังำนใหม่เข้ำมำท ำงำน  และให้ฝ่ายจัดซือ้  มีหน้ำท่ีในกำรแจ้ง วิธิปฏิบติังำนเก่ียวกับค่ำของขวญั
ให้แก่คูค้่ำทกุรำยทรำบ  ในเร่ืองนโยบำยกำรรับหรือให้ของขวญั  คำ่บริกำรต้อนรับ  และรำยจ่ำยอ่ืน ๆ 

 บริษัทฯ ห้ามมิให้บุคลากรของทาคูนิกรุ๊ป   รับหรือให้ของขวญั  บริกำรต้อนรับ  และรำยจ่ำยอ่ืน ๆ 
ซึง่กำรกำรกระท ำดงักลำ่วอำจมีผลกระทบเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทได้  

 

9. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 คณะกรรมการบริษัท  
1. ก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีมี

ประสทิธิภำพ เพื่อให้มัน่ใจวำ่ฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคญักบักำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต
และคอร์รัปชั่น และ จะไม่ช่วยเหลือ หรือยุ่งเก่ียวกับ กำรเมือง ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมแก่พรรค
กำรเมืองใด ๆ  พร้อมทัง้ ปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร และประกำศนโยบำยให้ผู้ มีสว่นได้เสยี
ทรำบ อยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร   

ยกเว้น    เป็นกำรให้ท่ีเป็นกำรปฏิบติัตำมกฏหมำยในประเทศไทยท่ีอนุญำตให้ท ำได้  พร้อมทัง้
ปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร และประกำศนโยบำยให้ผู้ มีสว่นได้เสยีทรำบ อยำ่งเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร   
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2. ปฏิบติัตำมมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่  และมีบทลงโทษเม่ือไม่ปฏิบติัตำม  

3. ก ำหนดให้มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยทกุ ๆ  ปี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  
1. ก ำกับดูแลกำรควบคุมภำยใน กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี   และกระบวนกำรอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องกบัมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่  รวมทัง้ก ำกบัดแูลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำร
ตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่   

2. สอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวข้อง  เพื่อให้มัน่ใจวำ่มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต
และคอร์รัปชัน่มีควำมเพียงพอและมีประสทิธิผล 

3. สอบทำนกำรประเมินควำมเสี่ยงและให้ค ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับกำรปฏิบัติท่ี
ควรมีเพื่อลดควำมเสีย่งนัน้    และผู้บริหำรต้องน ำค ำแนะน ำดงักลำ่วไปปฏิบติั 

4. รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในเก่ียวกบัมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่  ตอ่
คณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งสม ่ำเสมอ  /ให้ค ำแนะน ำ  ข้อควรปฏิบติัแก่คณะกรรมกำร  และ
ผู้บริหำร   

5. รำยงำนค ำร้องเรียนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดขึน้ในองค์กรตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการบริหาร 

1. ก ำหนดให้มีระบบและให้กำรสง่เสริมและสนบัสนุนมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชั่น เพื่อ
สื่อสำรไปยังพนักงำนและผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ำย รวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและ
มำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก ำหนด 
ของกฎหมำย และปรับปรุงระบบกำรป้องกนักำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ  

2. วิเครำะห์ควำมเสีย่งท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ในกระบวนกำรตรวจสอบงำนขำยและ
กำรตลำด    กระบวนกำรในงำนจัดซือ้และท ำสญัญำอย่ำงสม ่ำเสมอ  โดยจัดให้มีวิธีกำรแก้ไขท่ี
เหมำะสมพร้อมข้อเสนอแนะวิธีกำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักลำ่ว  
 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ก ำกับดูแล  และสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น    
และทบทวนมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ให้เพียงพอและเหมำะสม 
 

 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

1. แต่งตัง้ขึน้จำกผู้ รับผิดชอบของฝ่ำยต่ำง ๆ  ในโครงสร้ำงองค์กร  เพื่อสนบัสนุนกำรท ำงำนด้ำน
มำตรกำรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

2. มีหน้ำท่ีสนบัสนนุและพฒันำบุคลำกรให้มีควำมรู้เก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
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3. ติดตำมแนวทำงปฏิบติัในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  รวมทัง้วิเครำะห์  ประเมินผล  จัดกำรติดตำม
และรำยงำนอยำ่งเป็นระบบ 

4. รำยงำนค ำร้องเรียนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดขึน้ในองค์กรตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

 บุคลากรของทาคูนิกรุ๊ป   รวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานแทนหรือท าในนาม
บริษัท  
1. มีหน้ำท่ีต้องปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น ท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำร

บริษัท  และระเบียบตำม คูมื่อกำรปฏิบติังำนฉบบันี ้
 

บริษัทฯ  ห้ามมิให้บุคลากรทาคูนิกรุ๊ป  ให้และหรือรับเงิน หรือบริกำร ท่ีมองได้ว่ำเป็นกำรให้
สินบนหรือเงินหรือสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ โดยเอำไว้เป็นกำรสว่นตวัหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ในทุก
รูปแบบในลกัษณะท่ีอำจจะก่อให้กำรทจุตริตคอร์รัปชั่น  ไม่วำ่จะเพื่อตวัเอง ครอบครัว เพื่อน หรือ
คนรู้จกั 

  

10. แนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
1. มีกระบวนกำรในกำรบริหำรบุคคลำกร  เช่นสรรหำ  คัดเลือกบุคคลำกรให้เพียงพอ ในกำร

สนบัสนนุ และพฒันำบุคคลำกรโดยกำรอบรมให้มีทกัษะเพียงพอในกำรปฏิบติังำน  ให้ค ำปรึกษำ
และข้อแนะน ำเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ เผยแพร่ให้ควำมรู้เก่ียวกบักำรต่อต้ำน
กำรทุจติตและคอร์รัปชั่น และรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนและปฏิบติัหน้ำท่ีอ่ืน ๆ ของบุคคลำกรท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่    นอกจำกนีย้งัเป็นผู้ประสำนงำน รับเร่ือง
ร้องเรียน (ตามเอกสารแนบ  ) สืบสวนสอบสวนกำรทุจริตตำมหนังสือร้องเรียน หรือ กรณี
พิพำท ทกุกรณี  โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรสอบสวนเป็นผู้พิจำรณำ  
 

บริษัทฯ มีนโยบำยสนบัสนนุให้พนกังำน ปฏิเสธกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบแม้กำรกระท ำ
นัน้จะสญูเสยีโอกำสทำงธุรกิจ และพนกังำนผู้ปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน่ จะได้รับค ำยกยอ่งชมเชยเป็น
กรณีพิเศษ  โดยจะไม่มีกำรลดต ำแหน่งหรือ มีผลทำงลบต่อพนกังำนผู้นัน้ และให้ฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคลเป็นผู้สื่อสำรให้พนกังำนทุกคนทรำบ  และถือปฏิบติัให้เป็นธรรมเนียมปฏิบติัของบริษัทฯ  
หำกไม่ปฏิบติัตำมถือเป็นควำมผิดทำงวินยัท่ีระบุไว้ใน “ ข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน” 

2. จัดท ำวำรสำร หรือ เอกสำรในกำรสื่อสำรให้พนกังำนทรำบถึงช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีมีในบริษัทฯ 
เช่น ทำงจดหมำย ทำงโทรศัพท์ ทำงเว็ปไซด์ ทำงไลน์กลุ่ม ทำงเฟสบุ๊ค เป็นต้น หำกพบว่ำมี
หลกัฐำน พนกังำนทำ่นใดเก่ียวข้องกบักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ถือเป็นควำมผิดร้ำยแรง ถึงขัน้เลกิ
จ้ำงทกุกรณี  
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3. ท ำหน้ำท่ีจัดให้มีกำรสื่อสำรและจัดกำรฝึกอบรมให้แก่พนักงำนเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับนโยบำยและแนวทำงวำ่ด้วยเร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ และจัดท ำแผน่พบั  
อธิบำยมำตรกำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รับชั่น ให้แก่พนักงำน และคู่ค้ำของบริษัทฯได้
รับทรำบกำรปฏิบติังำนโดยละเอียด  

4. อบรมปฐมนิเทศ พนกังำนใหม่ เก่ียวกบัเร่ือง กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ในวนัแรกท่ีเข้ำ
มำท ำงำนทุกครัง้  นอกจำกนัน้ ทุกปีท่ีมีกำรสมันำประจ ำปีของบุคคลำกรทำคูนิกรุ๊ปต้องบรรจุ
หวัข้อ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นหวัข้อหนึ่งในกำรสมันำ เป็นประจ ำทุกปีเพื่อเป็น
กำรตรวจสอบควำมเข้ำใจเร่ืองกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ ให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ออก
แบบสอบถำมควำมเข้ำใจ ให้พนกังำนทุกคนในบริษัทฯท ำแบบทดสอบ และต้องได้คะแนนผ่ำน
ตำมเกณฑ์ท่ีบริษัทฯก ำหนด 
 

หำกมีปัญหำในทำงปฏิบติัว่ำอะไรคือกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นหรือไม่ ให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
และผู้ บริหำร ร่วมกันพิจำรณำตัดสิน ก ำหนดออกมำเป็นแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรทุจริตและ
คอร์รัปชั่น  และออกเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลำกรของทำคูนิกรุ๊ปเข้ำใจและปฏิบัติตำมอย่ำง
เคร่งครัด    พร้อมทัง้ก ำหนดให้มีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติผ่ำนทำง Intranet   ทำงเว๊ปไซด์ของ
บริษัทฯ และหรือรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ให้แก่สำธำรณะ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทรำบ  

 

 ฝ่ายก ากับการปฏิบัติงาน   
1. จัดท ำแบบฟอร์มรับทรำบคู่มือมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  แบบฟอร์มกำรแจ้งกำร

ทจุริตท่ีเกิดขึน้ในองค์กร  เพื่อเป็นช่องทำงให้พนกังำนแจ้งถึงเหตกุำรณ์  หรือพฤติกรรมที่พบ (ตาม
เอกสารแนบ  ,  ) 

2. ด ำเนินกำรให้คูมื่อมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่    เพื่อเสนอให้คณะกรรมกกำรบริษัท
เป็นผู้พิจำรณำอนมุติั  

3. กำรรำยงำนข้อมลูข่ำวสำรแก่สำธำรณะชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ว่ำจะปฏิบติัตำมกฏหมำยของ
ประเทศไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยไม่มีกำรบิดเบือนข้อเท็จจริง  ไว้ใน เว็ป
ไซด์ของบริษัทฯ คือ www.takunigroup.com   

4. จดัให้มีกำรประเมินควำมเสีย่งในแตล่ะหนว่ยงำน  อยำ่งน้อยปีละ  ครัง้ 
 

 ฝ่ายบัญชี และการเงิน  
1. ท ำหน้ำท่ีก ำหนดมำตรกำร ขัน้ตอนเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรบันทึกรำยกำรทำงกำรเงินมี

หลกัฐำนอย่ำงเพียงพอเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบกระบวนกำรท ำบญัชีและกำรเก็บรักษำข้อมลูเพื่อ
ยืนยนัประสทิธิผลของกระบวนกำรตำมมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชั่น   วิธีปฏิบติังำน
ท่ีสอดคล้องกับนโยบำย ครอบคลมุกิจกรรมท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเพียงพอ
และเหมำะสม   ซึ่งจะต้องครอบคลุมถึงกำรสร้ำงควำมสมัพันธ์กับบุคคลท่ีสำมท่ีเก่ียวข้องกับ
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บริษัทฯ เช่น ตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนใด เป็นต้น   และ
ก ำหนดให้ ฝ่ำยบญัชีกำรเงิน เป็นผู้ รวบรวม ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรเกิดกำรทุจริตและคอร์รับชัน่
เก่ียวกับงำนท่ีฝ่ำยบญัชีกำรเงินรับผิดชอบ และหำแนวทำงแก้ไข พร้อมทัง้ประเมินใหม่ทุกปีโดย
ควำมร่วมมือของทกุฝ่ำยท่ีเก่ียวข้อง  

2. หำกพบหรือมีข้อสงสยัเก่ียวกบักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ เม่ือตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน ให้
แจ้งฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเพื่อจดัตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน  เพื่อพิจำรณำบทลงโทษ  และให้แจ้ง
ผลตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทรำบถึงสำเหตขุองกำรทจุริตและแจ้งถึงบทลงโทษ  

3. มีหน้ำท่ีเก็บรักษำเอกสำรและบนัทึกต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบได้  มีหน้ำท่ีเรียกหำเอกสำร 
และวำงระบบกำรบนัทกึรำยกำรท่ีถกูต้อง  
 

 ฝ่ายจัดซือ้ จัดจ้าง  
บริษัทฯ  ได้ก ำหนดขัน้ตอนกำรจัดซือ้ทรัพย์สิน  วสัดุส ำนกังำน  รวมทัง้กำรจัดจ้ำงอ่ืนโดยน ำเสนอให้

ผู้บงัคบับญัชำตำมสำยงำนอนมุติัและต้องระบุวตัถปุระสงค์ของกำรจดัซือ้  จดัจ้ำง  ในกำรอนมุติัให้เป็นไปตำม
ระเบียบอ ำนำจอนมุติั 

บริษัทฯ  ไม่มีนโยบำยเรียกหรือรับ  เสนอหรือให้  ผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
ผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำร  เพื่อท่ีจะรับทรัพย์สนิหรือวสัดอุุปกรณ์ท่ีมีสภำพหรือคณุสมบติัไม่ได้มำตรฐำนและไม่ตรง
ตำมใบสัง่ซือ้  หรือเพื่อท่ีจะรับกำรบริกำรท่ีไม่มีคุณภำพและไม่ตรงตำมข้อตกลง  ในกรณีท่ีพบเหตุกำรณ์
ดงักลำ่วให้แจ้งผู้บงัคบับญัชำทรำบโดยทนัที  และหำทำงแก้ไขร่วมกนั  

 

11. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 

 กลุม่บริษัททำคูนิกรุ๊ป  ได้ก ำหนดให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสจำกกำรกระท ำผิด
กฎหมำย  หรือจรรยำบรรณหรือละเมิดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  หรือพฤติกรรมท่ีอำจสอ่
ถึงกำรทจุริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร  ซึง่รวมถึงพนกังำน  ผู้บริหำรและผู้ มีสว่นได้เสยี  รวมทัง้มี
กลไกในกำรคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูล  และให้ควำมส ำคัญกับกำรเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นควำมลบั  เพื่อสร้ำง
ควำมมัน่ใจให้กบัผู้ ร้องเรียนดงันี ้

 ขอบเขตการแจ้งเบาะแส  หรือข้อร้องเรียน 

เม่ือมีข้อสงสยั  หรือพบเห็นกำรกระท ำท่ีนำ่สงสยัวำ่เป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัปฏิบติัท่ีดี  ดงัเร่ืองตอ่ไปนี ้

1. กำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบติัตำมหลกักำรและแนวปฏิบติัของนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

2. กำรฝ่ำฝืนตำมกฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบัของกลุม่บริษัททำคนิูกรุ๊ป 

3. กำรได้รับควำมไม่เป็นธรรมในกำรปฏิบติังำน 

4. กำรกระท ำทจุริตคอร์รัปชัน่ 
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 ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  สามารถแจ้งผ่าน 5  ช่องทางคือ  

1. เลขำนกุำรบริษัท 

2. ฝ่ำยก ำกบักำรปฏิบติังำน 

3. ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

4. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5. หรือสง่จดหมำยถึงผู้บริหำร  หรือช่องทำงอ่ืนตำมท่ีผู้แจ้งเบำะแสเห็นสมควรและปลอดภยั   
 

โดยสามารถจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์มีช่องทาง  ดังนี ้

เลขำนกุำรบริษัท / ฝ่ำยก ำกบักำรปฏิบติังำน Email : thanasa.k@takuni.com 

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล    Email : chanantida.p@takuni.com 

เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  Email : Auditcom@takuni.com 

 

 มาตรการการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมลูของผู้แจ้งเบำะแส ผู้ ร้องเรียน ผู้ถกูร้องเรียนไว้เป็นควำมลบั  

2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่ำท่ีจ ำเป็น  โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย  และควำมเสียหำยของ
ผู้ รำยงำน แหลง่ท่ีมำของข้อมูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับควำมเสียหำย ด้วยกระบวนกำรท่ี
เหมำะสมและเป็นธรรม  

3. บริษัทฯ จะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัไม่เป็นธรรมกบัผู้ ท่ีแจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ว่ำจะโดยกำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน 

สถำนท่ีท ำงำน สัง่พกังำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบติังำน เลิกจ้ำง หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะ
เป็นกำรปฏิบติัอยำ่งไม่เป็นธรรม  

 

 บทลงโทษ  

บุคคลำกรของทำคูนิกรุ๊ป  ต้องท ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รัปชั่นในทุกขัน้ตอนของกำรปฏิบติังำน ข้อกลำ่วหำเร่ืองกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นอำจสร้ำงควำมเสียหำย 

เสยีช่ือเสยีงตอ่บุคคลำกรของบริษัท  และท ำให้ภำพลกัษณ์ของบริษัทฯ มวัหมองได้  

  บริษัทฯ ได้จดัให้มีกระบวนกำรในกำรลงโทษบุคคลำกรท่ีไม่ปฏิบติัตำมมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและ
คอร์รัปชัน่ไว้อยำ่งเหมำะสม   กำรลงโทษนีร้วมถึงกำรเลกิจ้ำงงำนในกรณีท่ีบริษัทฯเห็นวำ่จ ำเป็น  กำรกระท ำใด 

ๆ ท่ีฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมมำตรกำรนี ้   ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมจะได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัตำม      
” ข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน “ ท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้ หรือมีโทษตำมกฎหมำย   

 

 

mailto:thanasa.k@takuni.com
mailto:Auditcom@takuni.com
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. กระบวนการแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียน   

    

 

 

 

    วิธีการแจ้ง :                 1. จดหมาย 

       2. E-mail  

                                                                                       3. หรือช่องทางอื่นที่เห็นว่าปลอดภยั 

 

 

     

   

 

1. ส่งเร่ืองร้องเรียนให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

เพื่อลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน 

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งเร่ืองต่อให้
เลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตฯ เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวน ภายใน  วันท าการ 

3. ก าหนดให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
สอบสวน 

 

 

 

1. ถ้ามีการกระท าผิดจริงตามที่มีการ
ร้องเรียน  ให้ผู้ถูกร้องเรียนเซ็นต์รับทราบ
โทษของการกระท าความผิดนัน้   

2. เลขานุการคณะกรรมการสอบสวน (HR) 

แจ้งบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระท า
ความผิด และบันทึกประวตัิการกระท าผิด
ไว้ในแฟ้มพนักงาน 

ผู้ร้องเรียน 

(พนักงาน / ผู้มส่ีวนได้เสียของบริษัท) 

เลขานุการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ฝ่ายก ากับฯ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / 
ผู้บริหารที่เห็นว่าสมควรและปลอดภยั 

(พนักงาน / ผู้มส่ีวนได้เสียของบริษัท

คณะกรรมการสอบสวน 

สอบสวนข้อเทจ็จริง 




