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เอกสารแนบ

1. วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดให้ มี มำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต และคอร์ รัปชั่น ที่บริ ษัทฯ จะยึดถื อปฏิบตั ิในกำรดำเนิน
ธุรกิจอย่ำงเคร่ งครัด และใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม โดยมุ่งมัน่ ที่จะสร้ ำงให้ เป็ นวัฒนธรรมและค่ำนิยมหนึง่ ในองค์กร

2. มาตรฐาน และเอกสารอ้ างอิง
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ที่ได้ รับกำรจัดทำขึ ้นโดยสมำคมส่งเสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย

3. นิยามศัพท์ เฉพาะ
ทุจริตคอร์ รัปชั่น หมำยถึง กำรติดสินบน ไม่วำ่ จะอยูใ่ นรูปแบบใด ๆ ดังนี ้
. กำรให้ กำรเสนอ / ให้ คำมัน่ / สัญญำว่ำจะให้ และ
. กำรรับ กำรเรี ยกร้ องซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมำะสมกับเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
หรื อเอกชน หรื อผู้มีหน้ ำที่เกี่ยวข้ องไม่วำ่ จะโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม เพื่อให้ บุคคลดังกล่ำวกระทำหรื อละเว้ น
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่อันเป็ นกำรให้ ได้ มำหรื อรักษำไว้ ซึ่งธุ รกิจ หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมในทำงธุ รกิ จ
ทังนี
้ ้เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจำรี ต
ทำงกำรค้ ำให้ กระทำได้
กลุ่มบริษัททาคูนิกรุ๊ป

หมำยถึง บริ ษัท ทำคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และ
บริ ษัทอื่นที่บริ ษัทมีอำนำจในกำรควบคุม

ผู้บริหาร

หมำยถึง ผู้บริ หำรของกลุม่ บริ ษัททำคูนิกรุ๊ป ระดับรองกรรมกำรผู้จดั กำรขึ ้นไป

บุคคลากรของทาคูนิกรุ๊ป หมำยถึง กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับของกลุม่ บริ ษัททำคูนิกรุ๊ป
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4. นโยบายต่ อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น
เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรภำยในองค์กรมีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผล กรรมกำร ผู้บริ หำรตลอดจน
พนักงำนทุกระดับจะต้ องร่ วมมือในกำรป้ องกันกำรกระทำกำรอันเป็ นทุจริ ต และกำรกระทำที่ขดั ต่อกฎหมำย
ศีลธรรม จริ ยธรรม และจรรยำบรรณขององค์ กร ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงมี นโยบำยในกำรให้ ควำมสำคัญต่อกำร
ปฏิบตั ิงำนด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่งใส เที่ยงตรง และเป็ นธรรม
บริษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่นในองค์ กร ดังนี ้
1. TAKUNI จะต้ องเป็ นองค์กรที่มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรบริ หำรจัดกำรด้ วยควำมโปร่ งใส
เป็ นธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่สนับสนุนกำรทุจริ ตคอรัปชั่นทังทำงตรงหรื
้
อทำงอ้ อม ตลอดจนมีระบบ
ในกำรบริ หำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรทุจริ ตในองค์กร และปฏิบตั ิตำมแนวปฏิบตั ิที่ดีของธุรกิจ
2. กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน จะต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต รับผิดชอบในกำร
ปฏิ บัติ ต ำมหน้ ำ ที่ ไม่ ทุ จ ริ ต ในหน้ ำ ที่ ก ำรงำน ไม่ ก ระท ำกำรที่ ขัด ต่อ กฎหมำย ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจขององค์กร ตลอดจนปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียบนพื ้นฐำนของควำมถูกต้ องและเป็ นธรรม
3. TAKUNI จะสนับสนุนและร่ วมมื อกับภำครั ฐ และเอกชนในกำรสร้ ำงจิ ตสำนึก เพื่อต่อต้ ำนกำร
ทุจริ ตคอรัปชัน่

5. นโยบายว่ าด้ วยการสนับสนุนทางการเมืองที่ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย
กลุม่ บริ ษัททำคูนิกรุ๊ป จะไม่ให้ กำรสนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด
โดยจะวำงตัวเป็ นกลำง ไม่ฝักไฝ่ พรรคหรื อกลุม่ กำรเมืองใด และจะไม่ให้ ควำมช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตัง้
ทำงกำรเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพำะทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม และหำกบุคลำกรทำคูนิกรุ๊ ป ฝ่ ำฝื นถือว่ำเป็ น
ควำมผิด ตำม.”ข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน” ของบริ ษัท
กลุม่ บริ ษัททำคูนิกรุ๊ ป ถือว่ำพนักงำนมีสิทธิ และหน้ ำที่ในระบอบประชำธิ ปไตยที่จะเข้ ำไปมีสว่ นร่วม
หรื อสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมืองต่ำง ๆ ได้ อย่ำงอิสระเป็ นกำรส่วนตัว โดยกระทำนอกเวลำทำกำรและไม่ใช้
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ในกำรกระทำดังกล่ำว

6. นโยบายว่ าด้ วยการบริ จาคเพื่อการกุศล
กลุม่ บริ ษัททำคูนิกรุ๊ป ใช้ ควำมระมัดระวังในกำรบริ จำคเงินหรื อสิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใด ให้ บุคคล
หรื อนิติบุคคลอื่นใดที่จัดตังขึ
้ ้น โดยไม่มีวตั ถุประสงค์แอบแฝง และเป็ นกำรบริ จำค เพื่อ สำธำรณะประโยชน์
สังคม สิ่งแวดล้ อม ให้ แก่ องค์กรกำรกุศล มูลนิธิหรื อกองทุน ซึ่งไม่แสวงหำกำไร หำกกำรบริ จำคไม่ก่อให้ เกิด
ผลประโยชน์ ต่อเศรษฐกิ จ ส่วนรวม หรื อสังคม ถือว่ำเป็ นกำรทุจ ริ ต อนึ่งกำรบริ จำคใดๆ ต้ องอยู่ภำยใต้ กำร
อนุมัติจำกผู้บริ หำร ขึ ้นกับจำนวนมูลค่ำของรำยกำรเป็ นสำคัญ โดยดูได้ จำกระเบียบอำนำจอนุมัติของบริ ษัท
นัน้ ๆ
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7. นโยบายว่ าด้ วยการให้ การรั บเงินสนับสนุน
หมำยถึง เงินที่จ่ำยให้ หรื อได้ รับจำกลูก ค้ ำ คู่ค้ำและหุ้นส่วนทำงธุ รกิ จ อย่ำงสมเหตุสมผล โดย มี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรทำธุรกิจ หรื อชื่อเสียงของบริ ษัท เป็ นประโยชน์ต่อกำรสร้ ำงควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรค้ ำ
ช่วยกระชับควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจ ซึง่ ควรเป็ นไปตำมนโยบำยของกลุม่ บริ ษัททำคูนิ กรุ๊ป โดยมีควำมถูกต้ อง
โปร่งใส ต้ องมีเอกสำร หลักฐำนเพื่อบันทึกบัญชีได้ ควรระบุถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ อง จุดประสงค์ทำงธุรกิจอย่ำง
ชัดเจน อธิบำยรำยละเอียดของกิจกรรมนัน้ และระบุถึงจำนวนเงินที่ได้ จ่ำยไป รวมถึงรูปภำพแสดงกิจกรรม
ดังกล่ำว
บริ ษัทฯ ได้ กำหนดให้ มีกระบวนกำรควบคุม กำรตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรใช้ เงินสนับสนุนไม่ได้
ใช้ เป็ นข้ ออ้ ำงสำหรับกำรคอร์ รัปชั่น มีขนตอนกำรอนุ
ั้
มัติและกำรใช้ เงินสนับสนุนสอดคล้ องกับกระบวนกำร
ควบคุมภำยใน ซึง่ เป็ นไปตำมระเบียบอำนำจอนุมตั ิที่บริ ษัทฯกำหนดไว้

8. นโยบายว่ าด้ วยค่ าของขวัญ ค่ าบริ การต้ อนรั บ และ ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
หมำยถึง ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่จ่ำยเพื่อเป็ นค่ำสิง่ ของใดๆ ที่มีมลู ค่ำทำงกำรเงิน รวมถึงสิง่ ที่ใช้ แทนเงินสด
และสิง่ ที่สำมำรถแลกเปลีย่ นเป็ นสินค้ ำหรื อบริ กำร โดยกำรกระทำดังกล่ำว เพื่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ แต่
หำก กำรให้ ดังกล่ำว ไม่เป็ นไปตำมธรรมเนียมปฏิบัติถือว่ำเป็ นกำรทุ จ ริ ต กำรอนุมัติรำยกำรเกี่ ยวกับ ค่ำ
ของขวัญ ต้ องเป็ นไปตำมตำรำงอำนำจอนุมตั ิที่บริ ษัทฯกำหนดไว้
กำหนดไห้ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เป็ นผู้สอื่ สำรกับพนักงำนทุกระดับให้ เข้ ำใจถึงวิธีปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว
เมื่อมีพนักงำนใหม่เข้ ำมำทำงำน และให้ ฝ่ายจัดซือ้ มีหน้ ำที่ในกำรแจ้ ง วิธิปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับค่ำของขวัญ
ให้ แก่คคู่ ้ ำทุกรำยทรำบ ในเรื่ องนโยบำยกำรรับหรื อให้ ของขวัญ ค่ำบริ กำรต้ อนรับ และรำยจ่ำยอื่น ๆ
บริษัทฯ ห้ ามมิให้ บุคลากรของทาคูนิกรุ๊ป รับหรื อให้ ของขวัญ บริ กำรต้ อนรับ และรำยจ่ำยอื่น ๆ
ซึง่ กำรกำรกระทำดังกล่ำวอำจมีผลกระทบเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทได้

9. หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
 คณะกรรมการบริษัท
1. กำหนดนโยบำยและกำกับดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ ำนกำรทุจ ริ ตและคอร์ รัปชั่นที่มี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำฝ่ ำยบริ หำรได้ ตระหนักและให้ ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจ ริ ต
และคอร์ รัปชั่น และ จะไม่ช่วยเหลือ หรื อยุ่งเกี่ยวกับ กำรเมือง ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมแก่พรรค
กำรเมืองใด ๆ พร้ อมทัง้ ปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร และประกำศนโยบำยให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
ทรำบ อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ยกเว้ น เป็ นกำรให้ ที่เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมกฏหมำยในประเทศไทยที่อนุญำตให้ ทำได้ พร้ อมทัง้
ปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร และประกำศนโยบำยให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทรำบ อย่ำงเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร
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2. ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบตั ิตำม
3. กำหนดให้ มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยทุก ๆ ปี

 คณะกรรมการตรวจสอบ
1. กำกับดูแลกำรควบคุมภำยใน กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี และกระบวนกำรอื่ นที่
เกี่ยวข้ องกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ รวมทังก
้ ำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำร
ต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
2. สอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจ ริ ต
และคอร์ รัปชัน่ มีควำมเพียงพอและมีประสิทธิผล
3. สอบทำนกำรประเมินควำมเสี่ยงและให้ คำแนะนำต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเกี่ยวกับกำรปฏิบัติที่
ควรมีเพื่อลดควำมเสีย่ งนัน้ และผู้บริ หำรต้ องนำคำแนะนำดังกล่ำวไปปฏิบตั ิ
4. รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ /ให้ คำแนะนำ ข้ อควรปฏิบตั ิแก่คณะกรรมกำร และ
ผู้บริ หำร
5. รำยงำนคำร้ องเรี ยนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกิดขึ ้นในองค์กรต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริหาร
1. กำหนดให้ มีระบบและให้ กำรส่งเสริ มและสนับสนุนมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น เพื่อ
สื่อ สำรไปยัง พนัก งำนและผู้เ กี่ ย วข้ อ งทุก ฝ่ ำย รวมท้ั งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและ
มำตรกำรต่ำงๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกำหนด
ของกฎหมำย และปรับปรุงระบบกำรป้องกันกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
2. วิเครำะห์ควำมเสีย่ งที่อำจก่อให้ เกิดกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในกระบวนกำรตรวจสอบงำนขำยและ
กำรตลำด กระบวนกำรในงำนจัดซื ้อและทำสัญญำอย่ำงสม่ำเสมอ โดยจัดให้ มีวิธีกำรแก้ ไขที่
เหมำะสมพร้ อมข้ อเสนอแนะวิธีกำรป้องกันควำมเสีย่ งดังกล่ำว
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำกับดูแล และสนับสนุนให้ มีกำรดำเนินกำรบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจ ริ ตและคอร์ รั ป ชั่น
และทบทวนมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้ เพียงพอและเหมำะสม
 คณะกรรมการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
1. แต่งตังขึ
้ ้นจำกผู้รับผิดชอบของฝ่ ำยต่ำง ๆ ในโครงสร้ ำงองค์กร เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนด้ ำน
มำตรกำรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
2. มีหน้ ำที่สนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรให้ มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
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3. ติดตำมแนวทำงปฏิบตั ิในกำรต่อต้ ำนกำรทุจ ริ ต รวมทังวิ
้ เครำะห์ ประเมินผล จัดกำรติดตำม
และรำยงำนอย่ำงเป็ นระบบ
4. รำยงำนคำร้ องเรี ยนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกิดขึ ้นในองค์กรต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 บุคลากรของทาคูนิกรุ๊ ป รวมถึงบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานแทนหรื อทาในนาม
บริษัท
1. มีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำร
บริ ษัท และระเบียบตำม คูม่ ือกำรปฏิบตั ิงำนฉบับนี ้
บริ ษัทฯ ห้ ามมิให้ บุคลากรทาคูนิกรุ๊ ป ให้ และหรื อรับเงิน หรื อบริ กำร ที่มองได้ ว่ำเป็ นกำรให้
สินบนหรื อเงินหรื อสิ่งตอบแทนหรื อประโยชน์ โดยเอำไว้ เป็ นกำรส่วนตัวหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง ในทุก
รูปแบบในลักษณะที่อำจจะก่อให้ กำรทุจตริ ตคอร์ รัปชั่น ไม่วำ่ จะเพื่อตัวเอง ครอบครัว เพื่อน หรื อ
คนรู้จกั
10. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่นของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
1. มี ก ระบวนกำรในกำรบริ ห ำรบุ ค คลำกร เช่ น สรรหำ คัด เลือ กบุ ค คลำกรให้ เ พี ย งพอ ในกำร
สนับสนุน และพัฒนำบุคคลำกรโดยกำรอบรมให้ มีทกั ษะเพียงพอในกำรปฏิบตั ิงำน ให้ คำปรึกษำ
และข้ อแนะนำเกี่ยวกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เผยแพร่ให้ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรต่อต้ ำน
กำรทุจติตและคอร์ รัปชั่น และรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนและปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่น ๆ ของบุคคลำกรที่
เกี่ยวเนื่องกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ นอกจำกนี ้ยังเป็ นผู้ประสำนงำน รับเรื่ อง
ร้ องเรี ยน (ตามเอกสารแนบ ) สืบสวนสอบสวนกำรทุจริ ตตำมหนังสือร้ องเรี ยน หรื อ กรณี
พิพำท ทุกกรณี โดยนำเสนอคณะกรรมกำรสอบสวนเป็ นผู้พิจำรณำ
บริ ษัทฯ มีนโยบำยสนับสนุนให้ พนักงำน ปฏิเสธกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบแม้ กำรกระทำ
นันจะสู
้ ญเสียโอกำสทำงธุรกิจ และพนักงำนผู้ปฏิเสธกำรคอร์ รัปชัน่ จะได้ รับคำยกย่องชมเชยเป็ น
กรณีพิเศษ โดยจะไม่มีกำรลดตำแหน่งหรื อ มีผลทำงลบต่อพนักงำนผู้นนั ้ และให้ ฝ่ำยทรัพยำกร
บุคคลเป็ นผู้สื่อสำรให้ พนักงำนทุกคนทรำบ และถือปฏิบตั ิให้ เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ
หำกไม่ปฏิบตั ิตำมถือเป็ นควำมผิดทำงวินยั ที่ระบุไว้ ใน “ ข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน”
2. จัดทำวำรสำร หรื อ เอกสำรในกำรสื่อสำรให้ พนักงำนทรำบถึงช่องทำงกำรสื่อสำรที่มีในบริ ษั ทฯ
เช่น ทำงจดหมำย ทำงโทรศัพท์ ทำงเว็ปไซด์ ทำงไลน์ กลุ่ม ทำงเฟสบุ๊ค เป็ นต้ น หำกพบว่ำมี
หลักฐำน พนักงำนท่ำนใดเกี่ยวข้ องกับกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นควำมผิดร้ ำยแรง ถึงขันเลิ
้ ก
จ้ ำงทุกกรณี
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3. ทำหน้ ำที่ จัดให้ มีกำรสื่อสำรและจัด กำรฝึ กอบรมให้ แ ก่พ นัก งำนเพื่อ สร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ
เกี่ยวกับนโยบำยและแนวทำงว่ำ ด้ วยเรื่ องกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และจัดทำแผ่นพับ
อธิ บำยมำตรกำรกำรต่อต้ ำนกำรทุจ ริ ต และคอร์ รับชั่น ให้ แก่พนักงำน และคู่ค้ำของบริ ษัทฯได้
รับทรำบกำรปฏิบตั ิงำนโดยละเอียด
4. อบรมปฐมนิเทศ พนักงำนใหม่ เกี่ยวกับเรื่ อง กำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ ในวันแรกที่เข้ ำ
มำทำงำนทุกครั ง้ นอกจำกนัน้ ทุกปี ที่มีกำรสัมนำประจำปี ของบุคคลำกรทำคูนิกรุ๊ ป ต้ องบรรจุ
หัวข้ อ กำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เป็ นหัวข้ อหนึ่งในกำรสัมนำ เป็ นประจำทุกปี เพื่อเป็ น
กำรตรวจสอบควำมเข้ ำใจเรื่ องกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ ให้ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ออก
แบบสอบถำมควำมเข้ ำใจ ให้ พนักงำนทุกคนในบริ ษัทฯทำแบบทดสอบ และต้ องได้ คะแนนผ่ำน
ตำมเกณฑ์ที่บริ ษัทฯกำหนด
หำกมี ปัญหำในทำงปฏิบตั ิว่ำอะไรคือกำรทุจ ริ ต และคอร์ รัปชั่นหรื อไม่ ให้ ฝ่ำยทรั พยำกรบุคคล
และผู้บ ริ ห ำร ร่ ว มกัน พิ จ ำรณำตัด สิน ก ำหนดออกมำเป็ นแนวปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับกำรทุจ ริ ต และ
คอร์ รั ป ชั่น และออกเป็ นแนวปฏิ บัติ ใ ห้ บุ ค ลำกรของทำคูนิ ก รุ๊ ปเข้ ำ ใจและปฏิ บัติ ต ำมอย่ำ ง
เคร่ งครั ด พร้ อมทัง้ กำหนดให้ มีกำรเผยแพร่ แนวปฏิบัติ ผ่ำนทำง Intranet ทำงเว๊ ปไซด์ ของ
บริ ษัทฯ และหรื อรำยงำนประจำปี ของบริ ษัทฯ ให้ แก่สำธำรณะ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องทรำบ
 ฝ่ ายกากับการปฏิบัติงาน
1. จัดทำแบบฟอร์ มรับทรำบคู่มือมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น แบบฟอร์ มกำรแจ้ งกำร
ทุจริ ตที่เกิดขึ ้นในองค์กร เพื่อเป็ นช่องทำงให้ พนักงำนแจ้ งถึงเหตุกำรณ์ หรื อพฤติกรรมที่พบ (ตาม
เอกสารแนบ , )
2. ดำเนินกำรให้ คมู่ ือมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมกกำรบริ ษัท
เป็ นผู้พิจำรณำอนุมตั ิ
3. กำรรำยงำนข้ อมูลข่ำวสำรแก่สำธำรณะชนอย่ำงครบถ้ วน ถูกต้ อง ว่ำจะปฏิบตั ิตำมกฏหมำยของ
ประเทศไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น โดยไม่มีกำรบิดเบือนข้ อเท็จจริ ง ไว้ ใน เว็ป
ไซด์ของบริ ษัทฯ คือ www.takunigroup.com
4. จัดให้ มีกำรประเมินควำมเสีย่ งในแต่ละหน่วยงำน อย่ำงน้ อยปี ละ ครัง้
 ฝ่ ายบัญชี และการเงิน
1. ทำหน้ ำที่กำหนดมำตรกำร ขัน้ ตอนเพื่อให้ เกิ ดควำมมั่นใจว่ำกำรบันทึกรำยกำรทำงกำรเงิ น มี
หลักฐำนอย่ำงเพียงพอเพื่อใช้ ในกำรตรวจสอบกระบวนกำรทำบัญชีและกำรเก็บรักษำข้ อมูลเพื่อ
ยืนยันประสิทธิ ผลของกระบวนกำรตำมมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น วิธีปฏิบตั ิงำน
ที่สอดคล้ องกับนโยบำย ครอบคลุมกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ ที่เพียงพอ
และเหมำะสม ซึ่งจะต้ องครอบคลุมถึงกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ กับบุคคลที่สำมที่เกี่ ยวข้ องกับ
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บริ ษั ท ฯ เช่ น ตัว แทนจ ำหน่ำยสิน ค้ ำ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ บุ ค คลหรื อ กิ จ กำรอื่ นใด เป็ นต้ น และ
กำหนดให้ ฝ่ ำยบัญชีกำรเงิน เป็ นผู้รวบรวม ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเกิดกำรทุจริ ต และคอร์ รับชัน่
เกี่ยวกับงำนที่ฝ่ำยบัญชีกำรเงินรับผิดชอบ และหำแนวทำงแก้ ไข พร้ อมทังประเมิ
้
นใหม่ทุกปี โดย
ควำมร่วมมือของทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ อง
2. หำกพบหรื อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เมื่อตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน ให้
แจ้ งฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลเพื่อจัดตังคณะกรรมกำรสอบสวน
้
เพื่อพิจำรณำบทลงโทษ และให้ แจ้ ง
ผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทรำบถึงสำเหตุของกำรทุจริ ตและแจ้ งถึงบทลงโทษ
3. มีหน้ ำที่เก็บรักษำเอกสำรและบันทึกต่ำงๆ เพื่อให้ สำมำรถตรวจสอบได้ มีหน้ ำที่เรี ยกหำเอกสำร
และวำงระบบกำรบันทึกรำยกำรที่ถกู ต้ อง
 ฝ่ ายจัดซือ้ จัดจ้ าง
บริ ษัทฯ ได้ กำหนดขันตอนกำรจั
้
ดซื ้อทรัพย์สิน วัสดุสำนักงำน รวมทังกำรจั
้
ดจ้ ำงอื่นโดยนำเสนอให้
ผู้บงั คับบัญชำตำมสำยงำนอนุมตั ิและต้ องระบุวตั ถุประสงค์ของกำรจัดซื ้อ จัดจ้ ำง ในกำรอนุมตั ิให้ เป็ นไปตำม
ระเบียบอำนำจอนุมตั ิ
บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบำยเรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่
ผู้ขำยหรื อผู้ให้ บริ กำร เพื่อที่จะรับทรัพย์สนิ หรื อวัสดุอุปกรณ์ที่มีสภำพหรื อคุณสมบัติไม่ได้ มำตรฐำนและไม่ตรง
ตำมใบสัง่ ซือ้ หรื อเพื่อที่จ ะรั บกำรบริ กำรที่ไม่มีคุณภำพและไม่ตรงตำมข้ อตกลง ในกรณี ที่พบเหตุกำรณ์
ดังกล่ำวให้ แจ้ งผู้บงั คับบัญชำทรำบโดยทันที และหำทำงแก้ ไขร่วมกัน

11. ช่ องทางการแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน / แจ้ งเบาะแส
กลุม่ บริ ษัททำคูนิ กรุ๊ ป ได้ กำหนดให้ มีช่องทำงกำรร้ องเรี ยนหรื อกำรแจ้ งเบำะแสจำกกำรกระทำผิด
กฎหมำย หรื อจรรยำบรรณหรื อละเมิดนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น หรื อพฤติกรรมที่อำจส่อ
ถึงกำรทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึง่ รวมถึงพนักงำน ผู้บริ หำรและผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมทังมี
้
กลไกในกำรคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล และให้ ควำมสำคัญกับกำรเก็ บข้ อมูลข้ อร้ องเรี ยนเป็ นควำมลับ เพื่อสร้ ำง
ควำมมัน่ ใจให้ กบั ผู้ร้องเรี ยนดังนี ้

 ขอบเขตการแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียน
เมื่อมีข้อสงสัย หรื อพบเห็นกำรกระทำที่นำ่ สงสัยว่ำเป็ นกำรฝ่ ำฝื นหลักปฏิบตั ิที่ดี ดังเรื่ องต่อไปนี ้
1. กำรฝ่ ำฝื นกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรและแนวปฏิบตั ิของนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
2. กำรฝ่ ำฝื นตำมกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของกลุม่ บริ ษัททำคูนิกรุ๊ป
3. กำรได้ รับควำมไม่เป็ นธรรมในกำรปฏิบตั ิงำน
4. กำรกระทำทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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 ช่ องทางในการแจ้ งเบาะแสหรือร้ องเรียน สามารถแจ้ งผ่ าน 5 ช่ องทางคือ
1. เลขำนุกำรบริ ษัท
2. ฝ่ ำยกำกับกำรปฏิบตั ิงำน
3. ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
4. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
5. หรื อส่งจดหมำยถึงผู้บริ หำร หรื อช่องทำงอื่นตำมที่ผ้ แู จ้ งเบำะแสเห็นสมควรและปลอดภัย
โดยสามารถจัดส่ งผ่ านระบบอิเล็กทรอนิคส์ มีช่องทาง ดังนี ้
เลขำนุกำรบริ ษัท / ฝ่ ำยกำกับกำรปฏิบตั ิงำน Email : thanasa.k@takuni.com
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
Email : chanantida.p@takuni.com
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
Email : Auditcom@takuni.com
 มาตรการการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
1. บริ ษัทฯ จะเก็บข้ อมูลของผู้แจ้ งเบำะแส ผู้ร้องเรี ยน ผู้ถกู ร้ องเรี ยนไว้ เป็ นควำมลับ
2. บริ ษั ท ฯ จะเปิ ดเผยข้ อ มูล เท่ำ ที่ จ ำเป็ น โดยค ำนึง ถึ ง ควำมปลอดภัย และควำมเสีย หำยของ
ผู้รำยงำน แหล่งที่มำของข้ อมูลหรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้ องที่ได้ รับควำมเสียหำย ด้ วยกระบวนกำรที่
เหมำะสมและเป็ นธรรม
3. บริ ษัทฯ จะไม่กระทำกำรใด ๆ อันไม่เป็ นธรรมกับผู้ที่แจ้ งเบำะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ควำม
ร่ วมมื อในกำรตรวจสอบข้ อเท็จ จริ ง ไม่ว่ำ จะโดยกำรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงำน ลักษณะงำน
สถำนที่ทำงำน สัง่ พักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบตั ิงำน เลิกจ้ ำง หรื อกระทำกำรอื่นใดที่มีลกั ษณะ
เป็ นกำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรม
 บทลงโทษ
บุ ค คลำกรของทำคู นิ ก รุ๊ ป ต้ อ งท ำควำมเข้ ำ ใจและปฏิ บัติ ต ำมมำตรกำรต่อ ต้ ำ นกำรทุจ ริ ต และ
คอร์ รัปชั่นในทุกขันตอนของกำรปฏิ
้
บตั ิงำน ข้ อกล่ำวหำเรื่ องกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นอำจสร้ ำงควำมเสียหำย
เสียชื่อเสียงต่อบุคคลำกรของบริ ษัท และทำให้ ภำพลักษณ์ของบริ ษัทฯ มัวหมองได้
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีกระบวนกำรในกำรลงโทษบุคคลำกรที่ไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ไว้ อย่ำงเหมำะสม กำรลงโทษนี ้รวมถึงกำรเลิกจ้ ำงงำนในกรณีที่บริ ษัทฯเห็นว่ำจำเป็ น กำรกระทำใด
ๆ ที่ฝ่ำฝื นหรื อไม่เป็ นไปตำมมำตรกำรนี ้ ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อมจะได้ รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ตำม
” ข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน “ ที่บริ ษัทฯ กำหนดไว้ หรื อมีโทษตำมกฎหมำย
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. กระบวนการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน
ผู้ร้องเรียน
(พนักงาน / ผู้มสี ่ วนได้ เสียของบริษัท)
วิธีการแจ้ ง :

1. จดหมาย
2. E-mail

3. หรือช่ องทางอื่นที่เห็นว่ าปลอดภัย
เลขานุการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ ายกากับฯ / ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล /
ผู้บริหารที่เห็นว่ าสมควรและปลอดภัย
(พนักงาน / ผู้มสี ่ วนได้ เสียของบริษัท
1. ส่ งเรื่องร้ องเรียนให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เพื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้ องเรียน
2. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลส่ งเรื่องต่ อให้
เลขานุการคณะกรรมการต่ อต้ านการ
ทุจริตฯ เพื่อแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวน ภายใน วันทาการ
3. กาหนดให้ ผ้ ูจัดการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
สอบสวน
คณะกรรมการสอบสวน
สอบสวนข้ อเท็จจริง
1. ถ้ ามีการกระทาผิดจริงตามที่มีการ
ร้ องเรียน ให้ ผ้ ูถูกร้ องเรียนเซ็นต์ รับทราบ
โทษของการกระทาความผิดนัน้
2. เลขานุการคณะกรรมการสอบสวน (HR)
แจ้ งบทลงโทษทางวินัยแก่ ผ้ ูกระทา
ความผิด และบันทึกประวัติการกระทาผิด
ไว้ ในแฟ้มพนักงาน
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