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สำรจำกกรรมกำรผู้จัดกำร 

ในการท าธุุรกิจสิ่ิสิ าคัทท่่จทท าใ้้รริั ัทฯสม่ช่ือเิ่ยสแลทเจริทก้าว้น้าอย่าสต่อเนื่อสได้นั้นจทต้อสม่ปัจจัย้ลายอย่าสสแต่ิ่ิส้นึ่ส
ท่่รริััทฯสใ้้ความ  ิาคัทอย่าสมากสคือสการยึดมั่นท่่จทด าเนินธุุรกิจแลทรริ้ารสานด้วยความซ่ือิัตย์ิุจริตสโปร่สใิสตรวจิอรได้สแลท
เป็นไปตาม้ลักการก ากัรดูแลกิจการท่่ด่สเพื่อแิดสถึสความมุ่สมั่นดัสกล่าวสรริััทฯสได้เข้าร่วมลสนามในค าปรทกาศเจตนารมย์แนวร่วม
ปฏิรัติขอสภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อิร้าสมาตรฐานการปรทกอรธุุรกิจท่่ใิิทอาดสม่นโยรายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นสแลทจทไม่เข้าไปม่ิ่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นสทั้สทาสตรสแลททาสอ้อม 

รริััทฯสม่ความมุ่สมั่นท่่จทิร้าสวัฒนธุรรมอสค์กรใ้้ปฏิเิธุการทุจริตคอร์รัปช่ันในการท าธุุรกรรมกัรภาครัฐแลทเอกชนในสสสส
ทุกกรณ่สจึสได้ก า้นดคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันขอสรริััทฯสฉรัรน่้สเป็นิ่วนเพิ่มจากจรรยารรรณทาสธุุรกิจสเพื่อใ้้กรรมการส
ผู้รริ้ารสแลทพนักสานขอสรริััทฯสยึดถือแลทปฏิรัติตามอย่าสเคร่สครัด 

รริััทฯส้วัสเป็นอย่าสยิ่สว่าจทได้รัรความร่วมมือแลทการินัรินุนจากทุกภาคิ่วนในการิอดิ่อสสดูแลสติดตามสเพื่อใ้้รริััทฯส
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นตามเจตนารมย์ท่่ได้ใ้้ไว้สแลทเพื่อมั่นใจได้ว่าการด าเนินธุุรกิจขอสรริััทฯสเป็นไปตาม้ลักการก ากัรดูแล
กิจการท่่ด่สม่จรรยารรรณสท่่จทปฏิรัติต่อผู้ม่ิ่วนได้เิ่ยทุกกลุ่มสด้วยความโปร่สใิสเป็นธุรรมสแลทม่ความรัรผิดชอรต่อิัสคม 

 

 

(นายอ านาจสกิตติกรัยฤทธุิ์) 

กรรมการผู้จัดการ 
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คู่มือมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

บทน ำ 

รริััท ไทยฟิล์มอินดัิตร่่ จ ากัด (ม้าชน) เป็นรริััทช้ันน าสด าเนินธุุรกิจ้ลักในการผลิตแผ่นฟิล์มพลาิติกสท่่น าไปใช้ในการ
แปรรูปเป็นรรรจุภัณฑ์สิ่ือพิมพ์สเทปกาวสซ่ึสแตกต่าสกันตามคุณิมรัติขอสฟิล์มสเพื่อจ า้น่ายภายในปรทเทศแลทการิ่สออกต่าสปรทเทศ 
เช่น BOPP Film, Polyester Film, CPP Film แลท  Metallized Film 

คณทกรรมการรริััทฯสใ้้ความ  ิาคัทในการก ากัรดูแลกิจการภายในกรอรขอสการม่จริยธุรรมท่่ด่ิร้าสความโปร่สใิสิามารถ
ตรวจิอรได้สแลทเป็นธุรรมกัรผู้เก่่ยวข้อสทุกฝ่ายสตลอดจนใ้้ความ  ิาคัทต่อการปฏิรัติตามกฎ้มายท่่เก่่ยวข้อสกัรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแรรสโดยมุ่สมั่นท่่จทิร้าสใ้้เป็นวัฒนธุรรมแลทค่านิยม้นึ่สขอสอสค์กร 

หลักกำรและเหตุผล 

รริััทสไทยฟิล์มอินดัิตร่่สจ ากัดส(ม้าชน)ส(รริััทฯ)สตรท้นักถึสความ  ิาคัทในการก ากัรดูแลกิจการท่่ด่สโดยยึด้ลักการ
ด าเนินสานท่่เป็นธุรรมสรริ้ารสานด้วยความโปร่สใิแลทม่ความรัรผิดชอรต่อผู้ม่ิ่วนได้เิ่ยสม่ความรัรผิดชอรต่อิัสคมแลทิ่ิสแวดล้อมส
ดัสนั้นรริััทฯสจึสได้ม่การแิดสเจตนารมณ์อย่าสเปิดเผยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในรายสานปรทจ าปีขอสรริััทฯสมาโดยตลอดส 

ต่อเมื่อปัท้าการคอร์รัปช่ันขอสปรทเทศไทยได้ทว่ความรุนแรสสก่อใ้้เกิดความเิ่ย้ายต่อการพัฒนาเศรัฐกิจแลทิัสคมสเป็น
ผลใ้้ภาคเอกชนไทยสปรทกอรด้วย 

1. ิมาคมิ่สเิริมกรรมการรริััทไทยส 
2. ้อการค้าไทย 
3. ้อการค้าต่าสชาติ 
4. ิมาคมรริัทัจดททเร่ยนไทย 
5. ิมาคมธุนาคารไทย 
6. ิภาอุติา้กรรมแ้่สปรทเทศไทย 
7. ิภาธุุรกิจตลาดทุนไทย 
8. ิภาอุติา้กรรมท่อสเท่่ยวแ้่สปรทเทศไทย 

ได้ก่อตั้สโครสการส“แนวร่วมปฏิรัติขอสภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”ส(Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption, “CAC”)สซ่ึสิอดคล้อสกัรนโยรายในการด าเนินธุุรกิจขอสรริััทฯสดัสนั้นในการปรทชุมคณทกรรมการรริััทฯสครั้สท่่ส
7/2556 ท่่ปรทชุมเมื่อวันท่่ส12 พฤศจิกายนส2556 จึสได้ม่มติสใ้้รริััทฯสเข้าร่วมลสนามแิดสเจตนารมณ์ท่่จทไม่ม่ิ่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นส
แลทน ารริััทฯสเข้าิู่กรทรวนการรัรรอสการเป็นิมาชิกสCACสเพื่อร่วมต่อต้านการคอร์รัปช่ันสโดยคุณปรทยุทธุสสม้ากิจศิริสปรทธุาน
กรรมการแลทผู้อ านวยการใ้ท่ขอสรริััทฯสได้ลสนามค าปรทกาศเจตนารมณ์สแนวร่วมปฏิรัติส(Collective Action Coalition)สขอส
ภาคเอกชนไทยสในการต่อต้านการทุจริตสเมื่อวันท่่ส21สพฤัภาคมส2557สแลทสดร.พนัิสิิมทเิถ่ยรสปรทธุานกรรมการคณทกรรมการแนว
ร่วมปฏิรัติขอสภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตสได้ลสนามรัรทรารสเมื่อวันท่่ส4สมิถุนายนส2557 แลทได้ผ่านการรัรรอสเป็นิมาชิก
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ขอสแนวร่วมปฏิรัติขอสภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC)สเมื่อวันท่่ส18สิิส้าคมส2560สแลทเพื่อใ้้การตัดิินใจแลทการ
ด าเนินการทาสธุุรกิจท่่อาจม่ความเิ่่ยสด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันได้รัรการพิจารณาแลทปฏิรัติอย่าสรอรคอรสรริััทฯสจึสได้ จัดท าคู่มือ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  สเป็นลายลักัณ์อักัรขึ้นสเพื่อเป็นแนวทาสการปฏิรัติท่่ชัดเจนในการด าเนินธุุรกิจสแลทพัฒนาิู่อสค์กริู่ความ
ยั่สยืน 

ค ำนิยำม 

รริััทฯ ้มายถึส รริััทสไทยฟิล์มอินดัิตร่่สจ ากัดส(ม้าชน) 

รริััทย่อย ้มายถึส รริััท้รือนิติรุคคลท่่รริััทสไทยฟิล์มอินดัิตร่่สจ ากัดส(ม้าชน)สถือุ้้นเกินกว่าร้อยลทส50สไม่ว่าจทถือ
โดยตรส้รือทาสอ้อม 

พนักสาน ้มายถึส คณทกรรมการสคณทอนุกรรมการสผู้รริ้ารสพนักสานสแลทลูกจ้าสขอสรริััทฯ 

ผู้ท่่เก่่ยวข้อส ้มายถึส คู่ิมริสรุตรสพ่อแม่สพ่่น้อสสทาติสลูกพ่่ลูกน้อสสท่่ม่ความิัมพันธุ์โดยิายโล้ิตสรวมถึสเพื่อนแลทคนรู้จัก 

ผู้ท่่เก่่ยวข้อสทาสธุุรกิจ ้มายถึส นาย้น้าสตัวแทนสคู่ิัททาสตัวกลาสสผู้ท่่ท าธุุรกิจกัรรริััทฯ 

การทุจริตคอร์รัปชั่น ้มายถึส การใช้อ านาจท่่ได้มา้รือการใช้ทรัพย์ิินท่่ม่อยู่ในทาสมิชอรสเพื่อปรทโยชน์ขอสตนเอส้รือผู้ท่่
เก่่ยวข้อสส้รือก่อใ้้เกิดความเิ่ย้ายต่อปรทโยชน์ขอสผู้อื่นสการติดิินรนไม่ว่าจทอยู่ในรูปแรรใดสๆสแลท/้รือ
การใช้ข้อมูลท่่ได้รัร้รือใ้้จากการปฏิรัติ้น้าท่่การสานขอสรริััทฯสโดยการเินอใ้้สิัททามอรใ้้สใ้้ค ามั่นส
เร่ยกร้อสส้รือรัรซ่ึสเสินิด้รือิ่ิสขอสแทนเสินิดสขอสขวัท้รือรริการสทรัพย์ิินส้รือปรทโยชน์อื่นใดสซ่ึสไม่
เ้มาทิมสกรัเจ้า้น้าท่่ขอสรัฐส้น่วยสานขอสรัฐส้น่วยสานเอกชนส้รือผู้ม่้น้าท่่สไม่ว่าโดยทาสตรส้รือทาสอ้อมส
ท่่เป็นการเอื้อปรทโยชน์ใ้้กัรตนเอส ครอรครัวสพวกพ้อสสแลท/้รือผู้อื่นสเพื่อใ้้ได้มาซ่ึสทรัพย์ิินสผลปรทโยชน์
อื่นใดท่่ไม่เ้มาทิมทาสธุุรกิจส้รือผลปรทโยชน์ใดโดยมิชอรสรวมถึสการกรทท าใดสๆสท่่ขัด้รือแย้สกัร
จรรยารรรณทาสธุุรกิจขอสรริััทฯสยกเว้นแต่เป็นกรณ่ท่่กฎ้มายสรทเร่ยรสปรทกาศสข้อรัสคัรสขนรธุรรมเน่ยมส
ปรทเพณ่ขอสท้อสถิ่นส้รือจาร่ตทาสการค้าสใ้้กรทท าได้ 

ปรทเพณ่นิยม ้มายถึส เทศกาล้รือวัน  ิาคัทซ่ึสอาจม่การใ้้ขอสขวัทกันสแลทใ้้้มายรวมถึสการแิดสความขอรคุณสการ
แิดสความยินด่สการแิดสความเิ่ยใจสการต้อนรัรส้รือการใ้้ความช่วยเ้ลือตามมารยาทท่่ถือปฏิรัติกันใน
ิัสคม 

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

รริััทสไทยฟิล์มอินดัิตร่่สจ ากัดส(ม้าชน)สมุ่สมั่นท่่จทด าเนินธุุรกิจด้วยความโปร่สใิสซ่ือิัตย์ิุจริตสม่คุณธุรรมสจริยธุรรมสเป็นไป
ตาม้ลักธุรรมาภิราลสแลทิามารถตรวจิอรได้สยึดมั่นในความรัรผิดชอรต่อิัสคมแลทผู้ม่ิ่วนได้เิ่ยสโดยเฉพาทกรทรวนการท่่เก่่ยวข้อส
ต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแรรสไม่ว่าทาสตรส้รือทาสอ้อมสคณทกรรมการรริััทสจึสเ้็นควรก า้นดนโยรายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นกัรทุกกิจกรรมขอสรริััทฯสดัสน่้ 

1. รริััทฯสม่ความมุ่สมั่นในการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแรรสรวมทั้สใ้้ความร่วมมือกัรรุคคลภายนอกส้รือ
อสค์กรต่าสๆสในการิ่สเิริมแลทินัรินุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าสเต็มท่่ 



   

คู่มือมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น Page 5 

 

2. กรรมการสผู้รริ้ารสแลทพนักสานขอสรริััทฯสทุกรทดัรโดยครอรคลุมถึสรริััทย่อยทุกรริััทสต้อสปฏิรัติตามนโยราย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันส้้ามเร่ยกร้อสสด าเนินการสยอมรัรสม่ิ่วนร่วมในการกรทท า้รือเข้าไปเก่่ยวข้อสกัรการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแรรสเพื่อปรทโยชน์ต่อตนเอสสครอรครัวสเพื่อนสตลอดจนคนรู้จักสผู้ท่่เก่่ยวข้อสสทั้สทาสตรสแลททาสอ้อมสใ้้
การินัรินุนิ่สเิริมผู้ม่ิ่วนได้เิ่ยสลูกค้าสคู่ค้าสผู้รัรจ้าส้รือผู้รัรจ้าสช่วสสม่แนวปฏิรัติเช่นเด่ยวกัรรริััทฯ 

3. ิ่ือิารใ้้กัรรุคคลากรในรริััทฯสรัรทรารสท าความเข้าใจสแลทปฏิรัติตามนโยรายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันฉรัรน่้ส
รวมทั้สใ้้ความรู้สพยายามปลูกฝัสค่านิยมแลทจิต  ิานึกขอสผู้ท่่เก่่ยวข้อสทุกคนใ้้ปฏิรัติ้น้าท่่ขอสตนด้วยความซ่ือิัตย์
ิุจริตสม่จริยธุรรมสม่คุณธุรรมสตาม้ลักธุรรมาภิราลใ้้เป็นปกติวิิัยแลทเกิดเป็นวัฒนธุรรมขอสรริััทฯ 

4. รริััทฯสจัดใ้้ม่ช่อสทาสการิ่ือิาร้ลายช่อสทาสสเพื่อใ้้พนักสานแลทผู้ท่่ม่ิ่วนเก่่ยวข้อสิามารถเข้ามาแจ้สเราทแิส้รือ
ร้อสเร่ยนการทุจริตคอร์รัปชั่นใ้้ได้รัรความิทดวก 

5. รริััทฯสจทเก็รรักัาข้อมูลท่่ได้รัรจากผู้แจ้สเราทแิส้รือร้อสเร่ยนเป็นความลัรสใ้้ความเป็นธุรรมแลทใ้้ความมั่นใจแก่ผู้
แจ้สเราทแิ้รือผู้ร้อสเร่ยนว่าจทได้รัรการคุ้มครอสตามมาตรการขอสรริััทฯส 

6. รริััทฯสก า้นดใ้้ม่การปรทเมินความเิ่่ยสต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันทั่วทั้สอสค์กรสแลทจัดใ้้ม่การิอรทานการปฏิรัติสานส
การติดตามผลสแลทการตรวจิอรในรทรรการควรคุมภายในท่่เ้มาทิมสม่ปรทิิทธุิภาพตามนโยรายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันอย่าสิม่ าเิมอสตลอดจนทรทวนแนวปฏิรัติแลทข้อก า้นดในการด าเนินการเพื่อใ้้ิอดคล้อสกัรการ
เปล่่ยนแปลสขอสธุุรกิจสรทเร่ยรสข้อรัสคัรสแลทข้อก า้นดตามกฎ้มาย 

7. สผู้ใดฝ่าฝืนกรทท าการทุจริตคอร์รัปช่ันถือว่าม่ความผิดแลทจทต้อสได้รัรการพิจารณาโทัทาสวินัยสตามรทเร่ยรท่่รริััทฯส
ก า้นดไว้สแลทโทัตามกฎ้มายส้ากการกรทท านั้นผิดกฎ้มาย 

8. ใ้้ม่การทรทวนนโยรายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าสิม่ าเิมออย่าสน้อยปีลทส1สครั้สส้รือสเมื่อม่ิถานการณ์ความเิ่่ยส
ท่่เก่่ยวข้อสกัรการทุจริตสม่การเปล่่ยนแปลสอย่าสม่นัย  ิาคัทสตลอดจนม่การทรทวนพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันใ้้ิอดคล้อสกัรกฎ้มายท่่เก่่ยวข้อสรวมถึส้ลักปฏิรัติด้านจริยธุรรมสโดยจัดใ้้ม่การปรทเมินความเิ่่ยสใน
กิจกรรมท่่เก่่ยวข้อส้รือิุ่มเิ่่ยสต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นแลทน ามาจัดท าเป็นคู่มือแนวทาสในการปฏิรัติแก่ผู้เก่่ยวข้อส 

9. รายลทเอ่ยดการด าเนินการใดๆท่่เก่่ยวข้อสกัรการป้อสกันแลทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันใ้้ถือปฏิรัติตามส“คู่มือมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ท่่รริััทฯสก า้นดขึ้นสทั้สท่่ม่อยู่ในปัจจุรันแลทท่่จทม่การปรัรปรุสแก้ไขต่อไปในภาย้น้า 

ขอบเขต 
1. นโยรายฉรัรน่้รัสคัรใช้กัรคณทกรรมการแลทคณทอนุกรรมการทุกคณทสผู้รริ้ารสพนักสานสแลทลูกจ้าสขอสรริััทฯส(รวม

เร่ยกว่าส“พนักสาน”) 
2. รริััทฯสคาด้วัสใ้้รริััทย่อยสตัวแทนสแลท/้รือตัวกลาสทาสธุุรกิจท่่ม่ความเก่่ยวข้อสส้รือกรทท าการในนามรริััทฯส

ปฏิรัติตามนโยรายฉรัรน่้ 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

คณทกรรมการรริัทัฯสม่้น้าท่่แลทความรัรผิดชอรสดัสน่้ 
 พิจารณาอนุมัตินโยรายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันสแลทก า้นดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อน าไปปฏิรตัิ 
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 จัดใ้้ม่รทรรการควรคุมภายในสแลทการรริ้ารความเิ่่ยสท่่ินัรินุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันท่่ม่ปรทิิทธิุภาพส
เกิดปรทิิทธิุผลสเพื่อใ้้ทุกคนในรริััทฯสได้เข้าใจแลทตรท้นักถึสความ  ิาคัทขอสปัท้าท่่เกิดขึ้นจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

 มอร้มาย้น้าท่่แลทความรัรผิดชอรใ้้สผู้รริ้ารสแลทพนักสานสเพื่อิอรทานมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันส
แลทน ามาตการไปปฏิรัติ 

 กรณ่ท่่คณทกรรมการตรวจิอรสได้รายสานการกรทท าการทุจริตสท่่ิ่สผลกรททรต่อรริััทฯสคณทกรรมการรริััท  สสสสส
ม่้น้าท่่ใ้้ค าปรึกัาสข้อแนทน าสพิจารณารทลสโทัสแลทร่วมกัน้าวิธุ่การแก้ไขปัท้าใ้้กรักรรมการผู้จัดการ 

คณทกรรมการตรวจิอรสม่้น้าท่่แลทรรัผิดชอรสดสัน่้ 
 พิจารณานโยรายต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันสท่่ได้รัรจากกรรมการผู้จัดการใ้้ม่ความเ้มาทิมกัรรูปแรรธุุรกิจส

ิภาพแวดล้อมขอสรริัทัฯสวัฒนธุรรมอสค์กรสแลทน าเินอต่อคณทกรรมการรริัทัเพือ่อนุมตัิ 
 ิอรทานความถูกต้อสขอสเอกิารแลทแรรปรทเมินตนเอสเก่่ยวกัรมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันขอสรริััทฯสตาม

โครสการแนวร่วมปฏิรัติขอสภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
 ิอรทานรายสานการตรวจิอรรทรรการควรคุมภายในสแลทการปรทเมินความเิ่่ยสเก่่ยวกัรการทุจริตคอร์รัปช่ันส

ตามท่่ฝ่ายตรวจิอรภายในได้เินอสเพื่อใ้้มั่นใจว่ารทรรดัสกล่าวลดความเิ่่ยสท่่จทท าใ้้เกิดโอกาิการทุจริต
คอร์รัปช่ันสท่่ม่ผลกรททรต่อฐานทการเสินสแลทผลการด าเนินสานขอสรริััทฯสน้อยท่่ิุดสแลทม่ความเ้มาทิมกัร
รูปแรรธุุรกิจขอสรริััทฯ 

 รัรเรื่อสแจ้สเราทแิการกรทท าทุจริตคอร์รัปช่ันสท่่รุคคลในอสค์กรม่ิ่วนเก่่ยวข้อสสแลทตรวจิอรข้อเท็จจริสตามท่่
ได้รัรแจ้สสแลทเินอเรื่อสใ้้คณทกรรมการรริัทัสร่วมกันพิจารณาลสโทั้รือแก้ไขปัท้าดัสกล่าว 

ฝ่ายตรวจิอรภายในสม่้น้าท่่แลทรัรผิดชอรสดสัน่้ 
 ปฏิรัติ้น้าท่่ใ้้เป็นไปตามแผนการตรวจิอรภายในท่่ก า้นดไว้สแลทเินอรายสานการตรวจิอรรทรรการควรคุม

ภายในสแลทการปรทเมินความเิ่่ยสเก่่ยวกัรการทุจริตคอร์รัปช่ันสท่่เกิดจากการตรวจิอรรทรรการควรคุมภายในสใ้้
คณทกรรมการตรวจิอรได้รัรทราร 

 ปฏิรัติสานตามท่่คณทกรรมการตรวจิอรได้มอร้มายสในเรื่อสการตรวจิอรการทุจริตคอร์รัปช่ันท่่เก่่ยวข้อสกัร
อสค์กรส 

กรรมการผู้จัดการสม่้น้าท่่แลทรัรผิดชอรสดสัน่้ 
 ก า้นดนโยรายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสเพื่อเินอต่อคณทกรรมการตรวจิอร 
 ิ่ือิารกรัรุคลากรในอสค์กรสแลทผู้ท่่เก่่ยวข้อสใ้้ได้ทรารถึสนโยรายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ทรทวนนโยรายต่อต้านการทุจรติคอรร์ัปชั่นสแลทมาตรการต่าสๆท่่เก่่ยวข้อสใ้้เ้มาทิมกัรการเปล่่ยนแปลสขอสธุุรกจิส

้รือข้อก า้นดขอสกฎ้มายสเพื่อเินอต่อคณทกรรมการตรวจิอร 
 ินัรินุนคณทกรรมการตรวจิอรสในการิอรข้อเท็จจริสตามท่่ได้รัรแจ้ส้รือสานท่่ได้รัรมอร้มายจาก

คณทกรรมการตรวจิอรเก่่ยวกัรการิอริวนเรื่อสการทุจริตคอร์รัปช่ันสโดยิามารถมอร้มายสานใ้้กัรท่มผู้รริ้าร
ท่่เ้็นควรว่าเ้มาทิมในการปฏิรัติกิจกรรมิอรข้อเท็จจริสน่้ได ้



   

คู่มือมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น Page 7 

 

คณทการรริ้ารความเิ่่ยสม่้น้าท่่แลทรรัผิดชอรสดสัน่้ 
 ดูแลแลทินัรินุนใ้้ม่นโยรายรริ้ารความเิ่่ยสท่่ครอรคลุมปรทเด็นความเิ่่ยสด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ก ากัรดูแลใ้้ม่กรทรวนการท่่เ้มาทิมในการปรทเมินความเิ่่ยสด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่าสิม่ าเิมอสแลท

พิจารณาิอรทานผลการปรทเมินความเิ่่ยสด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกัรฝ่ายจัดการสรวมถึสก ากัรดูแลเพื่อใ้้มั่นใจ
ว่าม่การรริ้ารจัดการความเิ่่ยสดัสกล่าวอย่าสเพ่ยสพอสเ้มาทิม 

พนักสานทุกรทดัร 
 ทรทวนกรทรวนการปฏิรัติสานเพื่อใ้้ม่การควรคุมภายในท่่เ้มาทิมสแลทิอดคล้อสกัรแนวทาสการรริ้ารความ

เิ่่ยสอยู่เิมอสเพื่อลดความเิ่่ยสท่่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ม่ความรัรผิดชอรในการแจ้สสแลทรายสานการกรทท าใดๆท่่พรเ้็นส้รือม่ข้อิสิัยว่าอาจม่การลทเมิดสฝ่าฝืนคู่มือฉรัร

น่้สผ่านช่อสทาสท่่รริััทฯสก า้นด 

แนวทำงกำรปฏิบตั ิ
1. “พนักสาน”สขอสรริััทฯสรวมถึสผู้รัรจ้าส้รือผู้รัรจ้าสช่วสอื่นๆสท่่เก่่ยวข้อสสต้อสปฏิรัติตามนโยรายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปช่ันอย่าสเคร่สครัดส(Zero-Tolerance Policy) โดยต้อสไม่เข้าไปเก่่ยวข้อสกัรการทุจริตคอร์รัปช่ันสเพื่อมุ่ส้วัส
ปรทโยชน์ต่อตนเอสสครอรครัวสเพื่อนแลทผู้ท่่เก่่ยวข้อสทุกคนไม่ว่าโดยทาสตรส้รือทาสอ้อม 

2. พนักสานไม่พึสลทเลย้รือเพิกเฉยสเมื่อพรเ้็นการกรทท า้รือพฤติกรรมท่่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปช่ันส้รือิ่อไปในทาส
ทุจริตคอร์รัปชั่นสท่่ม่ผลเก่่ยวข้อสกัรรริััทฯสโดยทั้สทาสตรส้รือทาสอ้อมสพนักสานต้อสแจ้สใ้้ผู้รัสคัรรัทชา้รือรุคคลท่่
รัรผิดชอรทรารสแลทใ้้ความร่วมมือในการตรวจิอรข้อเท็จจริสต่าสๆส้ากม่ข้ อิัสิัย้รือข้อซักถามใ้้ปรึกัา
ผู้รัสคัรรัทชา้รือรุคคลท่่ก า้นดใ้้ท า้น้าท่่รัรผิดชอรเก่่ยวกัรการติดตามการปฏิรัติตามนโยรายน่้สผ่านช่อสทาสต่าสๆสท่่
รริััทฯสก า้นดไว้ 

3. รริััทฯสจทใ้้ความเป็นธุรรมแลทคุ้มครอสพนักสานท่่ปฏิเิธุ้รือพนักสานท่่แจ้สเรื่อสทุจริตคอร์รัปชั่นท่่เก่่ยวข้อสกัรสรริััท
ฯสโดยใช้มาตรการคุ้มครอสผู้ร้อสเร่ยน้รือผู้ท่่ใ้้ความร่วมมือในการแจ้สแลทรายสานการทุจริตคอร์รัปช่ันสตามท่่รริััทฯส
ก า้นดไว้ในมาตรการคุ้มครอสแลทรักัาความลัรสแลทม่นโยรายว่าจทไม่ม่การลดต าแ้น่สสลสโทัส้รือใ้้ผลทาสลรต่อ
รุคลากรท่่ปฏิเิธุการทุจริตคอร์รัปช่ันสแม้ว่าการกรทท าดัสกล่าวจทท าใ้้รริััทฯสิูทเิ่ยธุุรกิจ้รือพลาดโอกาิในการ
ได้รัรธุุรกิจใ้ม่สโดยรริััทฯสเชื่อว่านโยรายไม่ยอมรัรการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่าสิ้ินเชิสสจทช่วยิร้าสคุณค่าใ้้แก่   รริััทฯส
ทั้สน่้รริััทฯสได้ก า้นดกรทรวนการปฏิรัติสานขอสแต่ลท้น่วยสานขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏริัติสก า้นดรทราท้น้าท่่แลทความ
รัรผิดชอรสม่กรทรวนการติดตามสตรวจิอรได้ 

4. พนักสานท่่กรทท าการทุจริตคอร์รัปช่ันสถือเป็นการกรทท าผิดนโยรายขอสรริั ัทฯสซ่ึสจทต้อสได้รัรการพิจารณาโทัทาสวินัย
ตามรทเร่ยรท่่รริััทฯสก า้นดไว้สนอกจากน่้อาจจทได้รัรโทัตามกฎ้มายส้ากการกรทท านั้นผิดกฎ้มาย 

5. คณทกรรมการรริััทแลทคณทกรรมการรริ้ารสตรท้นักถึสความ  ิาคัทในการเผยแพร่สใ้้ความรู้สใ้้ค าปรึกัาสแลทท า
ความเข้าใจกัรรุคลากรในอสค์กรสแลทผู้ท่่เก่่ยวข้อสสเก่่ยวกัรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันสเพื่อใ้้รุคลากรแลทผู้ท่่
เก่่ยวข้อสได้ปฏิรัติใ้้เป็นไปตามนโยรายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันฉรัรน่้สรวมถึสเป็นแรรอย่าสท่่ด่สในเรื่อสการม่ความ
ซ่ือิัตยส์ม่จริยธุรรมแลทจรรยารรรณ 
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6. รริััทฯสมุ่สมั่นท่่จทิร้าสแลทรักัาวัฒนธุรรมอสค์กรท่่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันสแลทการใ้้้รือรัริินรนเป็นการ
กรทท าท่่ยอมรัรไม่ได้สไม่ว่าจทเป็นการกรทท ากัรรุคคลใดก็ตามส้รือการท าธุุรกรรมกัรภาครัฐ้รือภาคเอกชนทุกๆ
กิจกรรมขอสรริััทฯ 

ข้อก ำหนดในกำรด ำเนนิกำร 
1. นโยรายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉรัรน่้สใ้้ครอรคลุมไปถึสกรทรวนการรริ้ารสานรุคคลสตั้สแต่การิรร้า  ้รือ การ

คัดเลือกรุคลากรสการเลื่อนต าแ้น่สสการฝึกอรรมสการปรทเมินผลการปฏิรัติสานพนักสานสแลทการใ้้ผลตอรแทนสโดย
ก า้นดใ้้ผู้รัสคัรรัทชาทุกรทดัรสิ่ือิารแลทท าความเข้าใจกัรพนักสานเพื่อใช้ในกิจกรรมทาสธุุรกิจท่่อยู่ในความ
รัรผิดชอรแลทควรคุมดูแลการปฏิรัติใ้้เป็นไปอย่าสม่ปรทิิทธิุภาพ 

2. การด าเนินการใดๆสตามนโยรายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันใ้้ใช้แนวปฏิรัติตามท่่ก า้นดไว้ในจรรยารรรณทาสธุุรกิจส
นโยรายการก ากัรดูแลกิจการสนโยรายแลทแนวปฏิรัติต่อผู้ม่ิ่วนได้เิ่ยกลุ่มต่าสๆสคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันสรวมทั้สรทเร่ยรสแลทคู่มือปฏิรัติสานขอสสรริััทสไทยฟิล์มอินดัิตร่่สจ ากัดส(ม้าชน)สท่่เก่่ยวข้อสสตลอดจน
แนวทาสปฏิรัติอื่นใดท่่รริััทฯสจทก า้นดขึ้นในคราวต่อไป 

3. เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่อสท่่ม่ความเิ่่ยสิูสกัรการเกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันสกรรมการรริััทสผู้รริ้ารสแลท
พนักสานขอสรริััทฯสทุกรทดัรต้อสปฏิรัติด้วยความรทมัดรทวัสในเรื่อสดัสต่อไปน่้ 

3.1 การรัริินรนสการรัรเสินสขอสขวัทสขอสก านัลสแลทการเล่้ยสรัรรอสทาสธุุรกิจส้รือผลปรทโยชน์อื่นใดสใ้้เป็นไปตามท่่

ก า้นดในจรรยารรรณทาสธุุรกิจขอสรริััทฯ 

3.2 เสินรริจาคเพื่อการกุศลส้รือเสินินัรินุนสต้อสเป็นไปอย่าสโปร่สใิแลทถูกต้อสตามกฎ้มายสโดยต้อสมั่นใจว่ าเสิน

รริจาคส้รือเสินินัรินุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้าสในการติดิินรน 

3.3 ความิัมพันธุ์ทาสธุุรกิจแลทการจัดซื้อจัดจ้าสกัรภาครัฐส้้ามใ้้้รือรัริินรนในการด าเนินธุุรกิจทุกชนิดสรวมทั้สการ

ติดต่อสานกัรภาครัฐจทต้อสเป็นไปอย่าสโปร่สใิสซ่ือิัตย์สแลทต้อสด าเนินการใ้้เป็นไปตามกฎ้มายท่่เก่่ยวข้อส 

นโยบำยให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง 

การช่วยเ้ลือทาสการเมือสส้มายถึสสการินัรินุนทาสการเสินส้รือไม่ใช่ตัวเสินสซ่ึสรวมถึสการใ้้ยืมสรริจาคอุ ปกรณ์สการ
ใ้้รริการด้านเทคโนโลย่โดยไม่คิดค่ารริการสรวมทั้สการิลทเวลาท าสานขอสพนักสานสแก่พรรคการเมือสสนักการเมือสส้รือผู้ลสิมัครรัร
เลือกตั้สทาสการเมือสสแลท/้รือการเข้าร่วมกิจกรรมสตลอดจนการิ่สเิริมใ้้พนักสานเข้าร่วมกิจกรรมทาสการเมือสในนามขอสรริััทฯส
เพื่อใ้้ได้มาซ่ึสความได้เปร่ยรทาสธุุรกิจการค้า 

พนักสานจทต้อสไม่กรทท าการอันใดท่่เก่่ยวข้อสกัรการเมือสภายในรริััทฯสแลทไม่ใช้ทรัพยากรใดขอสรริััทฯสเพื่อด าเนินการ
ดัสกล่าวสรริััทฯสเป็นอสค์กรท่่ยึดมั่นในความเป็นกลาสทาสการเมือสสินัรินุนการปฏิรัติตามกฎ้มายสแลทการปกครอสรทรอร
ปรทชาธิุปไตยสรวมถึสไม่ม่นโยรายในการใ้้การช่วยเ้ลือทาสการเมือสสไม่ว่าจทโดยทาสตรส้รือทาสอ้อมสทั้สน่้พนักสานม่ิิทธุิเิร่ภาพใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทาสการเมือสภายใต้รทรัททัติแ้่สรัฐธุรรมนูทสตามิิทธิุเิร่ภาพิ่วนรุคคลท่่กรทท านอกเวลาท าการสแต่จทต้อสไม่
แอรอ้าสความเป็นพนักสานส้รือน าทรัพย์ิินสอุปกรณ์สเครื่อสมือใดๆสขอสรริััทฯสไปใช้เพื่อปรทโยชน์ใดๆในทาสการเมือส 

 



   

คู่มือมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น Page 9 

 

นโยบำยกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล 

การรริจาคเพื่อการกุศลอาจท าใ้้เกิดความเิ่่ยสต่อรริััทฯสเนื่อสจากกิจกรรมดัสกล่าวเก่่ยวข้อสกัรการใช้จ่ายเสินโดยไม่ม่
ผลตอรแทนท่่ม่ตัวตนสเพื่อใ้้เกิดปรทโยชน์แก่ชุมชนสิัสคมสแลทอาจจทใช้เป็นข้ออ้าส้รือเิ้นทาส  ิา้รัรการทุจริตคอร์รัปช่ันสแลทการ
รริจาคอาจเกิดจากค าขอร้อส้รือค าช้่แนท้รือการแนทน าขอสเจ้า้น้าท่่ขอสรัฐ้รือุ้้นิ่วนทาสธุุรกิจสการจ่ายเสินรริจาคแก่อสค์กร
ดัสกล่าวอาจถูกพิจารณาว่าเป็นการใ้้ิินรนทาสอ้อมสเพื่อท่่จทได้รัร้รือรักัาไว้ซ่ึสิัททาทาสธุุรกิจสการขออนุทาตขอสรัฐราล สสสสสสสสสสสสส
ข้อวินิจฉัยท่่ท าใ้้ได้ปรทโยชน์ด้านภาั่้รือศุลกากรส้รือเกิดความได้เปร่ยรทาสธุุรกิจท่่ไม่เ้มาทิมสดัสนั้นในการรริจาคเพื่อการกุศลส
ต้อสปฏิรัติดัสน่้ 

1. การใช้เสินส้รือสทรัพย์ิินขอสรริััทฯสเพื่อรริจาคการกุศลสต้อสกรทท าในนามรริััทฯสเท่านั้นสโดยการรริจาคเพื่อการกุศลส
ต้อสพิิูจน์ได้ว่าม่กิจกรรมตามโครสการเพื่อการกุศลดัสกล่าวจริสสแลทม่การด าเนินการเพื่อินัรินุนใ้้วัตถุปรทิสค์ขอส
โครสการปรทิรผล  ิาเร็จสแลทก่อใ้้เกิดปรทโยชน์ต่อิัสคมอย่าสแท้จริส้รือเพื่อเป็นไปตามวัตถุปรทิสค์ขอสการ
ด าเนินสานด้วยความรัรผิดชอรต่อิัสคมส(Corporate Social Responsibility: CSR)สต้อสเป็นสมูลนิธิุสอสค์กริาธุารณทกุศลส
วัดสโรสพยาราลสิถานพยาราล้รืออสค์กรเพื่อปรทโยชน์ต่อิัสคมสท่่ม่ใรรัรรอสสเอกิาร้ลักฐานชัดเจนส้รือเช่ือถือได้ส
ิามารถตรวจิอรได้สแลทด าเนินการผ่านขั้นตอนตามรทเร่ยรขอสรริััทฯส 

2. การรริจาคเพื่อการกุศลสในนามิ่วนตัวพึสกรทท าได้สแต่ต้อสไม่เก่่ยวข้อสส้รือท าใ้้เกิดข้อิสิัยได้ว่าเป็นการกรทท าท่่
ทุจริตสเพื่อ้วัสผลปรทโยชน์ใดส้รือผลปรทโยชน์ต่าสตอรแทนใ้้กัรรุคคลใดส้รือ้น่วยสานใดสยกเว้นสการปรทกาศ
เก่ยรติคุณตามธุรรมเน่ยมปฏิรัติทั่วไปสเช่นสการติดตราิัทลักัณ์ส(Logo) การปรทกาศรายช่ือสณสิถานท่่จัดสานส้รือในิ่ือ
เพื่อการปรทชาิัมพันธุ์สเป็นต้น 

นโยบำยเงินสนับสนุน 

้มายถึสเสินท่่จ่ายใ้้้รือได้รัรจากลูกค้าสคู่ค้าสแลทุ้้นิ่วนทาสธุุรกิจอย่าสิมเ้ตุิมผลสเป็นวิธุ่การปรทชาิัมพันธุ์ทาสธุุรกิจขอส
รริััทฯสทาส้นึ่สสซ่ึสแตกต่าสจากการรริจาคเพื่อการกุศลสโดยอาจกรทท าได้โดยม่วัตถุปรทิสค์เพื่อธุุรกิจสตราิินค้าส้รือช่ือเิ่ยสขอส
รริััทฯสเป็นปรทโยชน์ต่อการิร้าสความน่าเชื่อถือทาสการค้าส(Goodwill) ซ่ึสม่ความเิ่่ยสเนื่อสจากเป็นการจ่ายเสิน  ิา้รัรการรริการ้รือ
ผลปรทโยชน์ท่่ยากต่อการวัดผลแลทติดตามสเสินินัรินุนยัสอาจถูกเชื่อมโยสไปเก่่ยวกัรการติดิินรนสดัสนั้น 

ในการใ้้เสินินัรินุนสต้อสปฏิรัติดัสน่้ 
1. ต้อสใช้เสินส้รือสทรัพย์ิินขอสรริััทฯสเพื่อินัรินุนโครสการสต้อสรทรุช่ือในนามรริััทฯสเท่านั้น สโดยเสินินัรินุนท่่

จ่ายไปสต้อสม่วัตถุปรทิสค์เพื่อธุุรกิจสตราิินค้าสภาพลักัณ์ท่่ด่สแลทช่ือเิ่ยสขอสรริััทฯสเป็นปรทโยชน์ต่อการิร้าสความ
น่าเชื่อถือทาสการค้าส(Goodwill) เ้มาทิมแก่โอกาิ 

2. การเริกจ่ายต้อสรทรุวัตถุปรทิสค์ท่่ชัดเจนสแลทม่้ลักฐานท่่ตรวจิอรได้สแลทด าเนินการผ่านขั้นตอนตามรทเร่ยรขอส
รริััทฯ 

นโยบำยกำรให้หรือรับของขวัญ ของก ำนัล ของแถม ค่ำบริกำรต้อนรับ และค่ำตอบแทน 

รริััทฯสม่นโยรายท่่จทไม่มอร้รือรัรขอสขวัทสขอสก านัลสขอสแถมสในรูปแรรใดๆ้รือท่่เป็นเสินิดกัรผู้ท่่ท าธุุรกิจกัรรริััทฯส
เว้นแต่สการใ้้้รือรัรขอสขวัทสขอสก านัลสแลทการเล่้ยสรัรรอสตามปรทเพณ่นิยมท่่อยู่ในเกณฑ์พอิมควรสเพื่อรักัาความิัมพันธ์ุท่่ด่ทาส
ธุุรกิจสโดยไม่้วัสท่่จทได้รัรการรริการ้รือิ่ิสตอรแทนโดยเฉพาทเจาทจสท่่ไม่ถูกต้อสตาม้ลักจรรยารรรณทาสธุุรกิจส้ากเป็นขอสท่่ม่
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มูลค่าิูสแต่ไม่ิามารถใช้ปรทโยชน์กัรทาสรริััทฯสได้สใ้้ม่การพิจารณาจากกรรมการผู้จัดการ้รือคณทกรรมการเพื่อน าไปขายส้รือ
ปรทมูลแลทน าเสินกลัรเข้ามาเป็นผลปรทโยชน์ขอสรริััทฯสโดยม่เอกิารแลทขั้นตอนปฏิรัติท่่ชัดเจนสโปร่สใิสแลทตรวจิอรได้ 

ค่าตอรแทนสอันเนื่อสมาจากการิ่สเิริมการขายสจทต้อสไม่ใช่การติดิินรนเพื่อใ้้ได้มาซ่ึสข้อตกลสในการท าธุุรกิจร่วมกันสแลท
ไม่เป็นการรัรเพื่อผลปรทโยชน์ขอสรุคคลใดสโดยิามารถรัรได้ในกรณ่ท่่เป็นการใ้้แลทรัรรริััทต่อรริััทสโดยไม่ขัดต่อนโยรายในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสแลทม่เอกิารรัรท่่ชัดเจนิามารถตรวจิอรได้ 

นโยบำยกำรรับส่วนลดจำกลูกค้ำ 

การรัริ่วนลดจากลูกค้าทั้สในรูปตัวเสิน้รือทรัพย์ิินอื่นใดท่่ม่มูลค่าสควรเป็นไปตาม้ลักปฏิรัติทาสธุุรกิจปกติสโดยไม่ม่
วัตถุปรทิสค์ท่่ไม่เ้มาทิมสแลทใ้้น านโยรายการใ้้้รือรัรขอสขวัทสแลทการรัรค่าตอรแทนมาใช้ในกรณ่น่้ด้วย 

กำรปฏิบัติงำนจัดซื้อ จัดหำสินค้ำ/ให้บริกำร 

1. การจัดซื้อทรัพย์ิิน/วัิดุิ านักสานสรวมทั้สการจัดจ้าสอื่นสในการใ้้รริการทุกครั้สสต้อสด าเนินการผ่านขั้นตอนตามรทเร่ยรขอส

รริััทฯสต้อสน าเินอใ้้ผู้รัสคัรรัทชาตามิายสานอนุมัติสแลทควรรทรุวัตถุปรทิสค์ขอสการจัดซ้ือสจัด้าิินค้าสแลทการ

ใ้้รริการสม่ความโปร่สใิเป็นธุรรมสแลทิามารถตรวจิอรได้สม่การปรทเมินเพื่อคัดเลือกผู้จัดจ า้น่ายิินค้า/ใ้้รริการแลท

ผู้รัรเ้มาด้วยความรอรคอร 

2. รริััทฯสไม่ม่นโยรายเร่ยก้รือรัรสเินอ้รือใ้้สผลปรทโยชน์ทาสการเสิน้รือผลปรทโยชน์อื่นใดแก่ผู้ขาย้รือผู้ใ้้รริการส

เพื่อท่่จทรัรทรัพย์ิิน้รือวัิดุอุปกรณ์ท่่ม่ิภาพ้รือคุณิมรัติไม่ได้มาตรฐานแลทไม่ตรสตามใริ่ัสซ้ือส้รือเพื่อท่่จทรัรการ

รริการท่่ไม่ม่คุณภาพแลทไม่ตรสตามข้อตกลสสทั้สน่้จทแจ้สใ้้ผู้ขาย้รือผู้ใ้้รริการทรารถึสคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปช่ันฉรัรน่้สแลทรริััทฯสิสวนิิทธิุท่่จทรอกยกเลิกการจัดซ้ือสจัด้าิินค้า/รริการส้ากพรว่าม่การกรทท าการทุจริต

คอร์รัปชั่น 

กำรปฏิบัติงำนทรัพยำกรบุคคล ฝึกอบรม 

รริััทฯสได้ก า้นดขั้นตอนการด าเนินการสานทรัพยากรรุคคลสตั้สแต่การิรร้าสการตรวจิอรปรทวัติการท าสานสการจ้าสสานส
การปฐมนิเทศสการฝึกอรรมสการปรทเมินผลสการิอริวนสการลสโทัพนักสานสฯลฯสไว้ในรทเร่ยรปฏิรัติสแลทคู่มือพนักสาน 

รริััทฯสม่ข้อก า้นดในการด าเนินสานแลทแนวปฏิรัติไว้อย่าสชัดเจนสรวมถึสการไม่เร่ยกรัรส้รือรัรผลปรทโยชน์้รือ
ผลตอรแทนไม่ว่ารูปแรรใดๆจากผู้ิมัคร้รือผูท้่่เก่่ยวข้อสกัรการิมัครสทั้สในช่วสการิมัครสานสแลทช่วสปรทเมินผลทดรอสสานสเพื่อใ้้ม่
การรรรจุเป็นพนักสาน 

กำรปฏิบัติงำนบัญชีกำรเงิน 

การรัรเสินจากลูกค้าสนิติรุคคล้รือรุคคลอื่น 

1. ก่อนการรัรเสินสฝ่ายการเสินต้อสทรารทุกครั้สว่าเป็นการรัรเสินเพื่อวัตถุปรทิสค์ใด 
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2. ในการรัรเสินต้อสออกเอกิารการรัรเสินเป็น้ลักฐานใ้้ผู้จ่ายเสินทุกครั้สแลทิามารถรันทึกรัทช่ได้ตาม้ลักการรัทช่สสส
ท่่ด่ 

3. ้ากการรัรเสินนั้นไม่ชอรด้วยกฎ้มาย้รือไม่ถูกต้อสตามวัตถุปรทิสค์สใ้้ปฏิเิธุการรัรเสินสแลทแจ้สใ้้ผู้รริ้ารทราร
เพื่อ้าทาสป้อสกันแลทแก้ไข 

4. ก า้นดใ้้ผู้จ่ายเสินช ารทเสินเป็นเช็คข่ดคร่อมแลทรทรุส“A/C PAYEE” ้รือช ารทผ่านรัทช่ธุนาคารสในกรณ่ท่่รัรเป็นเสิน
ิดต้อสม่กรทรวนการท่่ท าใ้้เกิดความมั่นใจว่าเสินิดนั้นเข้ารัทช่ธุนาคารขอสรริััทฯ 

5. ้้ามน าเสินเข้ารัทช่พนักสาน้รือรัทช่อื่นขอสผู้ใดท่่รริััทฯสไม่ม่อ านาจิั่สจ่ายตามอ านาจด าเนินการปกติ 
6. ไม่เร่ยก้รือรัรสไม่เินอ้รือใ้้สผลปรทโยชน์ทาสการเสิน้รือผลปรทโยชน์อื่นใดสใ้้กัรผู้จ่ายเสินเพื่อท่่ชทลอการรัรเสิน

ขอสรริััทฯส้รือท าใ้้รริััทฯสเกิดความเิ่ย้ายจากการไม่ได้รัรเสิน้รือได้รัรล่าช้า้รือได้รัรไม่เต็มจ านวน 

การจ่ายเสินใ้้กัรเจ้า้น่้สนิติรุคคล้รือรุคคลอื่น 

1. ก่อนการจ่ายเสินทุกครั้สสต้อสม่การวิเคราท้์ว่าเป็นการจ่ายเสินเพื่อวัตถุปรทิสค์ใดสแลทต้อสผ่านการรันทึกรัทช่จากฝ่าย
รัทช่แลทเป็นรายการท่่ถูกต้อสตาม้ลักรัทช่แลทกฎ้มายท่่เก่่ยวข้อส 

2. ้ากพรรายการท่่ไม่ถูกต้อส้รือไม่เ้มาทิมสต้อสรายสานใ้้ผู้รัสคัรรัทชาทรารเพื่อ้าทาสป้อสกันแลทแก้ไข 
3. ในการจ่ายทุกครั้สสการอนุมัติิ่ัสจ่ายต้อสเป็นไปตามอ านาจการด าเนินการปกติ 
4. ในการจ่ายทุกครั้สสต้อสได้รัร้ลักฐานการจ่ายเสินท่่ถูกต้อสตามกฎ้มายส(ปรทมวลรััฎากร) 
5. ปฏิรัติต่อเจ้า้น่้้รือผู้รัรเสินอย่าสเท่าเท่ยมกันสไม่เลือกปฏิรัติสโดยช ารทเสินตามเสื่อนไขธุุรกิจท่่เ้มาทิม 
6. ไม่เร่ยก้รือรัรสไม่เินอ้รือใ้้สผลปรทโยชน์ทาสการเสิน้รือผลปรทโยชน์อื่นใดสใ้้กัรเจ้า้น่้้รือผู้รัรเสินในอันท่่จทท า

ใ้้รริััทฯสเกิดความเิ่ย้ายจากการช ารทเสิน้รือช ารทล่าช้า้รือช ารทไม่เต็มจ านวน 

กระบวนกำรในกำรประเมนิควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่นส 

รริััทฯสจัดใ้้ม่รทรรการรริ้ารความเิ่่ยสท่่เ้มาทิมกัรลักัณทการด าเนินธุุรกิจขอสรริััทฯสเพื่อป้อสกันแลทปรารปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นสโดยรทรุเ้ตุการณ์ท่่ม่ความเิ่่ยสิูสจากการทุจริตคอร์รัปช่ันท่่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินธุุรกิจสปรทเมินรทดัรความเิ่่ยส
ทั้สโอกาิเกิดแลทผลกรททรสก า้นดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท่่เ้มาทิมกัรความเิ่่ยสท่่ปรทเมินได้สวิธุ่วัดความ  ิาเร็จส
ตลอดจนทรัพยากรท่่ต้อสใช้เพื่อลดความเิ่่ยสสแลทม่การเฝ้าติดตามปรทเมินผลการปฏิรัติตามแผนการรริ้ารความเิ่่ยสท่่ก า้นดขึ้นส 

รริััทฯสก า้นดใ้้ม่แนวปฏิรัติเก่่ยวกัรการก ากัรดูแลแลทควรคุมดูแลเพื่อป้อสกันแลทติดตามความเิ่่ยสจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นสิรุปได้สดัสน่้ 

1. จัดใ้้ม่กรทรวนการตรวจิอรสปรทเมินรทรรการควรคุมภายในสแลทการรริ้ารความเิ่่ยสท่่ครอรคลุมรทรรสาน  ิาคัทต่าสๆส
เช่นสรทรรการขายแลทการตลาดสการจัดซ้ือจัดจ้าสสการจัดท าิัททาสรทรรการจัดท าแลทควรคุมสรปรทมาณสรทรรการรันทึก
รัทช่สการจ่ายช ารทเสินสเป็นต้นสทั้สน่้เพื่อป้อสกันแลทติดตามความเิ่่ยสจากการทุจริตคอร์รัปช่ันสรวมทั้สใ้้ข้อเินอแนทเก่่ยวกัร
แนวทาสในการแก้ไขท่่เ้มาทิม 

2. จัดใ้้ม่ช่อสทาสการรัรแจ้สข้อมูลสเราทแิส้รือข้อร้อสเร่ยนการฝ่าฝืนสการกรทท าผิดกฎ้มาย้รือจรรยารรรณธุุรกิจขอสรริััทฯส
้รือแนวทาสปฏิรัติในการป้อสกันการม่ิ่วนเก่่ยวข้อสกัรการคอร์รัปช่ัน้รือข้อิสิัยในรายสานทาสการเสินส้รือรทรรการ
ควรคุมภายในสโดยม่นโยรายในการคุ้มครอสผู้ใ้้ข้อมูล้รือเราทแิสแลทจทเก็รรักัาข้อมูลขอสผู้ใ้้ข้อมูลเป็นความลัรสรวมทั้ส
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ม่มาตรการในการตรวจิอรแลทก า้นดรทลสโทัทาสวินัยขอสรริััทฯสแลท/้รือกฎ้มายท่่เก่่ยวข้อสสกรณ่ท่่ิามารถติดต่อ
ผู้ใ้้เราทแิ้รือผู้ร้อสเร่ยนได้สรริััทฯสจทแจ้สผลการด าเนินการใ้้รัรทรารเป็นลายลักัณ์อักัร 

3. ้ัว้น้าิายสานท่่เก่่ยวข้อสรัรผิดชอรในการติดตามการปฏิรัติสานสการปรัรปรุสแก้ไขข้อผิดพลาดส(ถ้าม่)สแลทรายสานใ้้ผู้ม่
อ านาจทรารตามล าดัร 

รริััทฯสก า้นดใ้้ม่แนวทาสในการติดตามปรทเมินผลการปฏิรัติตามแนวทาสปฏิรัติในการป้อสกันการม่ิ่วนเก่่ยวข้อสกัรการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นสดัสน่้ 

1. ก า้นดใ้้สกรรมการรริััทฯสผู้รริ้ารแลทพนักสานสปรทเมินผลการปฏิรัติสานตนเอสเก่่ยวกัรการปฏิรัติตามนโยรายการก ากัร
ดูแลกิจการท่่ด่แลทจรรยารรรณทาสธุุรกิจท่่รริััทฯสก า้นดขึ้นสอย่าสิม่ าเิมอส 

2. จัดใ้้ม่ฝ่ายตรวจิอรภายในสท า้น้าท่่ตรวจิอรรทรรการควรคุมภายในสการรริ้ารความเิ่่ยสสแลทใ้้ข้อเินอแนทอย่าส
ต่อเนื่อสสโดยด าเนินการตรวจิอรตามแผนการตรวจิอรปรทจ าปีท่่ได้รัรความเ้็นชอรจากคณทกรรมการตรวจิอรสแลท
รายสานผลการตรวจิอรท่่ม่นัย  ิาคัทแลทข้อเินอแนทต่อคณทกรรมการตรวจิอรส 

3. ก า้นดใ้้ฝ่ายรริ้ารความเิ่่ยสแลทควรคุมภายในสรัรผิดชอรในการทดิอรแลทปรทเมินความเิ่่ยสจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน
อย่าสต่อเนื่อสสเพื่อใ้้การน ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันไปปฏิรัติอย่าสม่ปรทิิทธิุผลสตลอดจนติดตามสทรทวนแลท
ปรัรปรุสมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่าสิม่ าเิมอสโดยน าเินอผลการปรทเมินต่อคณทกรรมการรริ้ารความเิ่่ยสส
แลทรายสานต่อคณทกรรมการรริััทตามล าดัรสอย่าสทันเวลาแลทิม่ าเิมอ 

4. ้ากการิืริวนข้อเท็จจริสแล้วพรว่าสข้อมูลจากการตรวจิอรส้รือข้อร้อสเร่ยนสม่้ลักฐานท่่ม่เ้ตุอันควรใ้้เช่ือว่าม่รายการส
้รือการกรทท าซ่ึสอาจม่ผลกรททรอย่าสม่นัย  ิาคัทต่อฐานททาสการเสินสแลทผลการด าเนินสานขอสรริััทฯสรวมถึสการฝ่าฝืนสสสสสสสส
การกรทท าผิดกฎ้มาย้รือจรรยารรรณธุุรกิจขอสรริััทฯส้รือแนวทาสปฏิรัติในการป้อสกันการม่ิ่วนเก่่ยวข้อสกัรการทุจริต
คอร์รัปช่ันส้รือข้อิสิัยในรายสานทาสการเสินส้รือรทรรการควรคุมภายในสคณทกรรมการตรวจิอรจทรายสานต่อ
คณทกรรมการรริััทสเพื่อด าเนินการปรัรปรุสแก้ไขภายในรทยทเวลาท่่คณทกรรมการตรวจิอรเ้็นิมควร 

รริััทฯสจัดใ้้ม่การิ่ือิารแนวทาสปฏิรัติในการป้อสกันการม่ิ่วนเก่่ยวข้อสกัรการทุจริตคอร์รัปชั่นน่้สโดยเผยแพร่ผ่านช่อสทาส
ต่าสๆสเช่นสรนเว็รไซต์ขอสรริััทฯสทั้สน่้เพื่อใ้้สกรรมการรริััทสผู้รริ้ารสแลทพนักสานทุกคนรัรทรารแลทถือปฏิรัติ 

เรื่องที่รับแจ้งเบำะแส หรือร้องเรยีนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

1. พรเ้็นการกรทท าท่่ทุจริตคอร์รัปช่ันท่่เก่่ยวข้อสกัรอสค์กรสโดยทาสตรสส้รือทาสอ้อมสเช่นสพรเ้็นรุคคลในอสค์กรติดิินรน/  
รัริินรนสเจ้า้น้าท่่ขอส้น่วยสานรัฐราลส้รือ้น่วยสานเอกชน 

2. พรเ้็นการกรทท าท่่ผิดขั้นตอนตามรทเรย่รปฏิรตัิขอสรริัทัฯส้รือม่ผลตอ่รทรรการควรคมุภายในขอสรริั ัทฯสจนท าใ้้ิสิัย
ได้ว่าอาจจทเป็นช่อสทาสในการทุจริตคอร์รัปชั่น 

3. พรเ้็นการกรทท าท่่ท าใ้้รริััทฯสเิ่ยผลปรทโยชน์สกรททรต่อช่ือเิ่ยสขอสรริััทฯส 
4. พรเ้็นการกรทท าท่่ผิดกฎ้มายสผิดศ่ลธุรรมสจรรยารรรณทาสธุุรกิจส 

ช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

คณทกรรมการรริััทสได้มอร้มายใ้้คณทกรรมการตรวจิอรเป็นผู้พิจารณารัรเรื่อสแจ้สเราทแิสข้อร้อสเร่ยนการกรทท าท่่อาจ
ท าใ้้เกิดความิสิัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันสท่่เกิดขึ้นกัรรริััทฯสโดยทั้สทาสตรส้รือทาสอ้อมสโดยผ่านช่อสทาสการรัรเรื่อสท่่ได้
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ก า้นดไว้ในนโยรายฉรัรน่้สโดยผู้ร้อสเร่ยนจทต้อสรทรุรายลทเอ่ยดขอสเรื่อสท่่จทแจ้สเราทแิส้รือข้อร้อสเร่ยนสพร้อม้ลักฐานส้รือข้อมูล
ท่่เพ่ยสพอต่อการตรวจิอรสแลทแจ้สช่ือสท่่อยู่สแลท้มายเลขโทรศัพท์สท่่ิามารถติดต่อได้สิ่สมายัสช่อสทาสรัรเรื่อสดัสน่้ 

1. แจ้สผ่านช่อสทาสจด้มายอิเล็กทรอนิกิ์ดัสน่้ 
1.1 ปรทธุานคณทกรรมการตรวจิอรสท่่สauditcommittee@thaifilmind.com ้รือ 
1.2 เลขานุการรริััทสท่่สsecretary@thaifilmind.com  

2. แจ้สทาสไปรัณ่ย์สโดยรทรุ้น้าซอสถึสส้รือยื่นิ่สโดยตรสสได้ท่่ส 
2.1 ปรทธุานคณทกรรมการตรวจิอรส้รือ 
2.2 เลขานุการรริััท 

ท่่สรริััทสไทยฟิล์มอินดัิตร่่สจ ากัดส(ม้าชน) 
73/3ส้มู ่4สถนนเทพรัตนส 
ต ารลราสโฉลสสอ าเภอราสพล่ 
จัส้วัดิมุทรปราการส10540 

ในกรณ่ท่่ต้อสการร้อสเร่ยนโดยเร่สด่วนใ้้ร่รรายสานตรสต่อเลขานุการรริััทท่่สsecretary@thaifilmind.com 
ในกรณ่ผู้แจ้สเราทแิส้รือผู้ร้อสเร่ยนสม่ข้อร้อสเร่ยนคณทกรรมการรริััทฯสขอใ้้ท่านิ่สเรื่อสร้อสเร่ยนมายัสปรทธุาน
คณทกรรมการตรวจิอรโดยตรส 

รุคคลท่่ิามารถแจ้สเราทแิ้รือขอ้ร้อสเร่ยนเก่่ยวกัรการทุจริตคอร์รัปช่ันสคือสผู้ม่ิ่วนได้เิ่ยทุกกลุ่มขอสรริััทฯสได้แก่สสผู้ถือุ้้นส
ลูกค้าสคู่แข่สทาสการค้าสเจ้า้น่้สภาครัฐราลสชุมชนสิัสคมสผู้รริ้ารสแลทพนักสานขอสรริััทฯสทั้สน่้สไม่ว่าท่านจทแจ้สด้วยวิธุ่ใดดัสกล่าว
ข้าสต้นสรริััทฯสจทรักัาความลัรขอสท่าน 

ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรสืบสวน และบทลงโทษ 

1. เมื่อได้รัรการแจ้สเราทแิสคณทกรรมการตรวจิอรสจทเป็นผู้กลั่นกรอสสิืริวนข้อเท็จจริส 
2. รท้ว่าสการิืริวนข้อเท็จจริสสคณทกรรมการตรวจิอรส้รืออาจจทมอร้มายใ้้ตัวแทนส(คณทกรรมการรริ้าร)สแจ้สผลความ

คืร้น้าเป็นรทยทใ้้ผู้แจ้สเราทแิ้รือผู้ร้อสเร่ยนได้ทรารสโดยก า้นดรทยทเวลาในการิอริวนข้อเท็จจริสจนถึสพิจารณาเิร็จ
ิ้ินภายในส30สวันสแลทิามารถขยายเวลาการิืริวนข้อเท็จจริสแลทพิจารณาจนเิร็จิ้ินได้อ่กไม่เกินส30สวัน 

3. ้ากการิืริวนข้อเท็จจริสแล้วพรว่าสข้อมูล้รือ้ลักฐานท่่ม่ สม่เ้ตุอันควรเช่ือได้ว่าผู้ท่่ถูกกล่าว้าได้กรทท าการทุจริต
คอร์รัปชั่นจริสสรริััทฯสจทใ้้ิิทธุิผู้ถูกกล่าว้าได้รัรทรารข้อกล่าว้าแลทใ้้ิิทธิุผู้ถูกกล่าว้าพิิูจน์ตนเอสสโดยการ้าข้อมูล
้รือ้ลักฐานเพิ่มเติมท่่แิดสใ้้เ้็นว่าตนเอสไม่ม่ิ่วนเก่่ยวข้อสกัรการกรทท าอันทุจริตคอร์รัปชั่นสตามท่่ได้ถูกกล่าว้าส 

4. ้ากผู้ถูกกล่าว้าสได้กรทท าการทุจริตคอร์รัปช่ันจริสสการทุจริตคอร์รัปช่ันนั้นถือว่าเป็นการกรทท าผิดต่อนโยรายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นขอสรริััทฯสผู้ถูกกล่าว้าจทต้อสได้รัรการพิจารณาโทัทาสวินัยตามรทเร่ยรท่่รริััทฯสได้ก า้นดไว้สแลท้าก
การกรทท าทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นผิดกฎ้มายสผู้กรทท าผิดอาจจทต้อสได้รัรโทัทาสกฎ้มายสทั้สน่้สโทัทาสวินัยตามรทเร่ยรขอส
รริััทฯสค าตัดิินขอสปรทธุานคณทกรรมการตรวจิอรสถือเป็นอันิิ้นิุดส 

5. การร้อสเร่ยนโดยไม่ิุจริต้รือผิดช่อสทาสสการแจ้สเรื่อสร้อสเร่ยนสแจ้สเราทแิสใ้้ถ้อยค าส้รือใ้้ข้อมูลใดๆสถ้าพิิูจน์ได้ว่า
กรทท าโดยไม่ิุจริตส้รือท าผิดช่อสทาสสถ้าเป็นพนักสาน้รือเจ้า้น้าท่่ขอสรริััทฯสรุคคลนั้นจทได้รัรโทัทาสวินัยตาม

mailto:auditcommittee@thaifilmind.com
mailto:secretary@thaifilmind.com
mailto:secretary@thaifilmind.com
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มาตรฐานโทัด้วยสแต่้ากเป็นรุคคลภายนอกสแลทรริััทฯสได้รัรความเิ่ย้ายสรริััทฯสจทพิจารณาด าเนินคด่กัรรุคคลนั้นๆ
ด้วย 

ในกรณ่ท่่ม่การร้อสเร่ยนสกรรมการรริััทฯสคณทกรรมการตรวจิอรม่้น้าท่่ในการรัรเรื่อสส้าข้อมูลสแลทตรวจิอรข้อเท็จจริส
ตามท่่ได้รัรแจ้สสเพื่อรายสานต่อคณทกรรมการรริััทฯสใ้้ร่วมกันพิจารณาแลทก า้นดโทัตามท่่เ้็นิมควร 

มำตรกำรคุ้มครองและรักษำควำมลับ 

เพื่อเป็นการคุ้มครอสิิทธุิขอสผู้ร้อสเร่ยนแลทผู้ใ้้ข้อมูลท่่กรทท าการโดยเจตนาิุจริตสรริััทฯสจทปกปิดช่ือสท่่อยู่้รือข้อมูลใดๆส
ท่่ิามารถรทรุตัวผู้ร้อสเร่ยน้รือผู้ใ้้ข้อมูลสแลทเก็รรักัาข้อมูลขอสผู้ร้อสเร่ยนแลทผู้ใ้้ข้อมูลไว้เป็นความลัรสโดยจ ากัดเฉพาทผู้ท่่ม่้น้าท่่
รัรผิดชอรในการด าเนินการตรวจิอรเรื่อสร้อสเร่ยนเท่านั้นสท่่ิามารถเข้าถึสข้อมูลดัสกล่าวได้ 

ในกรณ่ท่่ม่การร้อสเร่ยนกรรมการรริััทสคณทกรรมการตรวจิอรจทท า้น้าท่่ในการคุ้มครอสผู้แจ้สเราทแิส้รือผู้ร้อสเร่ยนส
พยานสแลทรุคคลท่่ใ้้ข้อมูลในการิืริวน้าข้อเท็จจริสสไม่ใ้้ได้รัรความเดือดร้อนสอันตรายใดๆส้รือความไม่ชอรธุรรมสอันเกิดมาจาก
การแจ้สเราทแิสร้อสเร่ยนสการเป็นพยาน้รือการใ้้ข้อมูลสโดยขอใ้้ผู้ร้อสเร่ยนิ่สเรื่อสร้อสเร่ยนมายัสปรทธุานคณทกรรมการตรวจิอร
โดยตรส 

คณทกรรมการตรวจิอรสม่้น้าท่่ในการใช้ดุลยพินิจิ่ัสการตามท่่เ้็นิมควรสเพื่อคุ้มครอสผู้แจ้สเราทแิ้รือผู้ร้อสเร่ยนสพยานส
แลทรุคคลท่่ใ้้ขอ้มูลในการิืริวน้าข้อเทจ็จริสสไม่ใ้้ได้รัรความเดือดร้อนสอันตรายใดๆส้รือความไม่ชอรธุรรมสอันเกิดมาจากการแจ้ส
เราทแิสร้อสเร่ยนสการเป็นพยานส้รือการใ้้ข้อมูล 

คณทกรรมการตรวจิอรสิามารถมอร้มายสานใ้้กัรผู้รริ้ารคนใดคน้นึ่สสท า้น้าท่่แทนในการใช้ดุลยพินิจิ่ัสการคุ้มครอส
ความปลอดภัยขอสผู้แจ้สเราทแิส้รือผู้ร้อสเร่ยนสพยานสแลทรุคคลท่่ใ้้ข้อมูลสโดยผู้รริ้ารท่่ได้รัรมอร้มายสต้อสไม่ม่ิ่วนเก่่ยวข้อสกัร
เรื่อสท่่ได้รัรแจ้สเราทแิส้รือร้อสเร่ยนสทั้สโดยทาสตรสส้รือทาสอ้อมส(เช่นสผู้ถูกกล่าว้าสเป็นผู้ใต้รัสคัรรัทชาขอสตนโดยตรส) 

ทั้สน่้สผู้ได้รัรข้อมูลจากการปฏิรัติ้น้าท่่ท่่เก่่ยวข้อสกัรเรื่อสร้อสเร่ยนสม่้น้าท่่เก็รรักัาข้อมูลสข้อร้อสเร่ยนแลทเอกิาร้ลักฐาน
ขอสผู้ร้อสเร่ยนแลทผู้ใ้้ข้อมูลไว้เป็นความลัรส้้ามเปิดเผยข้อมูลแก่รุคคลอื่นท่่ไม่ม่้น้าท่่เก่่ยวข้อสสเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตาม้น้าท่่ท่่
กฎ้มายก า้นด 

รวมทั้สรริััทฯสม่นโยรายว่าจทไม่ม่การลดต าแ้น่สสลสโทัส้รือใ้้ผลทาสลรต่อรุคลากรท่่ปฏิเิธุการทุจริตคอร์รัปช่ันสแม้ว่า
การกรทท าดัสกล่าวจทท าใ้้รริััทฯสิูทเิ่ยธุุรกิจ้รือพลาดโอกาิในการได้รัรธุุรกิจใ้ม่ 

กำรเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพื่อใ้้ทุกคนในอสค์กรสผู้ม่ิ่วนได้เิ่ยทุกกลุ่มได้รัรทรารนโยรายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสรริััทฯสด าเนินการดัสต่อไปน่้ 

1. รริััทฯสติดปรทกาศนโยรายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสในิถานท่่มอสเ้็นเด่นชัดสทุกคนในอสค์กริามารถอ่านได้ส 
2. รริััทฯสเผยแพร่นโยรายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันสผ่านช่อสทาสการิ่ือิารขอสรริััทฯสอาทิสเว็รไซต์รริััทฯสจด้มาย

อิเล็กทรอนิกิ์สรายสานการเปิดเผยข้อมูลปรทจ าปีส(56-1) แลทรายสานปรทจ าปีในปีถัดไปเป็นต้นไป โดยนโยรายดัสกล่าวขอส
รริััทฯสเป็นการปฏิรัติภายใต้กฎ้มายขอสปรทเทศไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

3. รริััทฯสจทจัดใ้้ม่การอรรมนโยรายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันกัรพนักสานใ้ม่ทุกคนสแลทพนักสานทุกคนจทได้รัรการ
อรรมเก่่ยวกัรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าสิม่ าเิมอสเพื่อใ้้ตรท้นักถึสนโยรายฉรัรน่้สพนักสานทุกคนจทได้รัร  ิาเนา
นโยรายสเพื่อช่วยใ้้มั่นใจว่าได้รัรทรารแลทเข้าใจถึสนโยรายขอสรริััทฯสในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันสนอกจากน่้ยัส
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ิามารถ้าอ่านนโยรายรวมทั้สข้อมูลล่าิุดท่่ปรัรปรุสแก้ไขได้จากเว็รไซต์ขอสรริััทฯสwww.thaifilmind.comสแลทจากสinternal 
mail รริััทฯจทแจ้สใ้้พนักสานทราร้ากม่การเปล่่ยนแปลสข้อมูลท่่ิ าคัท 

4. รริััทฯสจทม่การจัดท าิ่ือ้รือิิ่สขอส้รือิัททลักัณ์ใดๆท่่แิดสถึสนโยรายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นส 
5. รริััทฯสจทิ่ือิารนโยรายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันใ้้แก่ตัวแทนสตัวกลาสทาสธุุรกิจสผู้จัดจ า้น่ายิินค้า/ผู้ใ้้รริการส

ตลอดจนรุคคลอื่นท่่เก่่ยวข้อสทรารสตั้สแต่เริ่มต้นความิัมพันธ์ุทาสธุุรกิจแลทในภาย้ลัสตามความเ้มาทิม สทั้สน่้สรริััทฯส
ินัรินุนใ้้ตัวแทนสตัวกลาสทาสธุุรกิจสผู้จัดจ า้น่ายิินค้า/ผู้ใ้้รริการสแลทรุคคลอื่นท่่เก่่ยวข้อสยึดมั่นในมาตรฐานการ
รัรผิดชอรต่อิัสคมเช่นเด่ยวกัรรริััทฯ 

กระบวนกำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยใน 
รริััทฯสได้จัดใ้้ม่กรทรวนการตรวจิอรภายในเป็นปรทจ าทุกปีจาก้น่วยสานตรวจิอรภายในสซ่ึสรริััทฯสใ้้ความเป็นอิิรท

แลทไม่จ ากัดขอรเขตแก่ผู้ตรวจิอรภายในในการปฏิรัติสานสนอกจากน่้ยัสม่การตรวจิอรรัทช่โดยผู้ตรวจิอรรัทช่รัรอนุทาตทุกๆสส
ไตรมาิแลททุกิ้ินปีสตามท่่ก า้นดโดยคณทกรรมการก ากัร้ลักทรัพย์แลทตลาด้ลักทรัพย์สกรมพัฒนาธุุรกิจการค้าสแลทกรมิรรพากร 

คณทกรรมการตรวจิอรรัรผิดชอรในการจัดใ้ม้่การควรคมุเพื่อใ้ม้ั่นใจว่าธุุรกิจด าเนินการในขอรเขตท่่ถูกต้อสเ้มาทิมแลท
ปฏิรัติตามนโยรายขอสรริััทฯสแลทปฏิรัติตามกฎ้มายแลทข้อก า้นดสคณทกรรมการตรวจิอรจทติดตามแลทตรวจิอรว่าพนักสานได้
ปฏิรัติตามนโยราย้รือตามขั้นตอนท่่เก่่ยวข้อสสแลทิอดคล้อสตามกฎ้มายแลทข้อก า้นดอย่าสิม่ าเิมอ 
กำรติดตำมและทบทวน 

รริััทฯสก า้นดใ้้ม่การติดตามแลททรทวนนโยรายแลทแนวทาสปฏิรัติอย่าสิม่ าเิมอทุกปีโดยทุกฝ่ายท่่เก่่ยวข้อสส้ากม่ข้อ
ิสิัยว่ากิจกรรมท่่ท า้รือรายการธุุรกิจใดๆอาจลทเมิดนโยรายน่้ส้รือลทเมิดกฎ้มายส้รือข้อก า้นดต่าสๆสต้อสรายสานใ้้กรรมการ
ผู้จัดการ้รือผู้ท่่เก่่ยวข้อสทรารตามช่อสทาสในการแจ้สเราทแิ้รือร้อสเร่ยน 

วันที่ใช้บังคับ 

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉรัรน่้ใ้้ใช้รัสคัรสตั้สแต่วันท่่ปรทกาศเป็นต้นไป 
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