
 

จริยธรรมธุรกจิ TU หน้าที่  1 
 

           

 

 

 

 
 

 

 

 

               จริยธรรมธรุกจิ 

     บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุป๊ จ ำกดั(มหำชน) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จริยธรรมธุรกจิ TU หน้าที่  2 
 

 
จริยธรรมธุรกิจ 

 
บทน ำ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตัง้ใจในการด าเนินธุรกจิใหป้ระสบความส าเร็จ ดงันั้น 
นอกเหนือจากความมุง่มั่นและความเอาใจใส่ในการด าเนินงานแล้ว การยึดมั่นในจรยิธรรม การมีคุณธรรม ความโปร่งใส 
และความซื่อสัตย์สุจริต จะน าพาให้บรษิัทฯ ประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้การด าเนินงานของบริษทัและการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมายและจริยธรรมดังกล่าว บรษิัทจึงไดจ้ัดท า
คู่มือจรยิธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัตใินการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รวมถึงเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนักงานยึดถือปฏิบตัิได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม   
 
หลักกำรในกำรด ำเนินธุรกิจ 

1   บริษัทจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงประสิทธภิาพ ประสิทธิผล มีจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส โดยยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าและมี
การเติบโตอย่างมั่นคงและยัง่ยืน 

2 บริษัทจะปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการ และการปฏิบตัิการต่างๆ ให้ดยีิ่งขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น 

3 บริษัทจะบริหารงานด้วยความซือ่ตรง และปฏบิัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบตัิที่ดีเกี่ยวกับการด าเนิน
ธุรกิจ การบันทึกบัญชีอย่างถูกตอ้งและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ 

4 บริษัทมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเขา้ไปมีส่วนร่วมตาม
สถานภาพของบรษิัท 

 
ควำมรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น  

1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจในด าเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ ์ (Good Faith) และ
เป็นธรรมต่อผูถ้ือหุ้นทัง้รายใหญแ่ละรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสดุของผู้ถือหุ้นโดยรวม 

2 ไม่บริหารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวัง หรือขาดความยั้งคิด 
3 ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกตค์วามรู ้และทักษะการบรหิารจัดการอย่างเต็มความสามารถในทุกกรณี 
4 จัดการดูแลมใิหท้รัพย์สินใดๆ ของบริษัทเส่ือมค่าผิดปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ 
5 รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษทัอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

ของบริษทั 
6 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใชข้้อมูลใดๆ ขององค์กรซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณะชน 
7 แจ้งใหผู้้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโนม้ (Prospects) ในอนาคตของบริษัททัง้ด้านบวกและด้าน

ลบ ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได ้และมขี้อมูลสนบัสนุนอย่างเพียงพอ 
8 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทตอ่บุคคลภายนอก  โดยเฉพาะคูแ่ข่ง 
9 ไม่ด าเนินการใดๆ ในลักษณะซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจง้ใหบ้ริษัททราบ 
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กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบยีบ และข้อบังคับ  
1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏบิัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัของท้องถิ่นที่ตัง้ 

รวมถึงประเทศทีบ่ริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจ 
2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏบิัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย ์
3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏบิัติตามกฎระเบยีบของบริษัท 
4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่กระท าการใด หรือมส่ีวนรู้เห็น ช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือ เพื่อ

หลีกเล่ียงการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคบั 
5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องให้ความรว่มมือกับหน่วยงานก ากับดูแล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่า

ฝืนหรือการไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคบั อย่างเคร่งครัด 
 

ควำมรับผิดชอบต่อบริษัท 
 
ควำมรับผิดชอบต่อทรัพยส์ินของบริษทั 

1 ผู้บริหารและพนักงานต้องใชท้รัพย์สินของบริษทั ด้วยความระมัดระวัง โดยใช้อย่างประหยดั มีจิตส านึกและ
รับผิดชอบ เพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจ และให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อบริษัทเท่านั้น 

2 ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยกนัดูแลรักษาและระมัดระวงัไม่ใหท้รัพย์สินใดๆ ของบริษัทเส่ือมค่า เสียหาย หรือ
สูญหาย  

3 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษทั เมื่อไม่ไดม้ีความเกี่ยวข้องกับบรษิัทอีกต่อไป 
 
ทรัพย์สินทำงปญัญำของบริษทั ข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
บริษัทให้ความส าคัญกบัทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึง ชื่อของบริษทั โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมาย
การค้า ความลับทางการค้า นวตักรรม ข้อมูลต่างๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก าหนดไว้ดังนี้ 

1 ผูบ้ริหารและพนักงานต้องปฏบิตัิตามกฎหมายที่เกีย่วข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไป
ลงทุน รวมถึงประกาศ ค าส่ังและระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ที่บริษทัก าหนดไว้ 

2 ผู้บริหารและพนักงานต้องดูแลรกัษาและปกป้องทรพัย์สินทางปญัญาของบริษัทไมใ่ห้เกิดความเสียหาย สูญหาย 
และดูแลใหม้ีการใช้ทรพัย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท  

3 ผู้บริหารและพนักงานมหีน้าที่รักษาความลับทางการค้าและข้อมลูต่างๆ ของบรษิัทให้ได้รับความปลอดภัยอย่างดี
ที่สุด  

4 ผู้บริหารและพนักงานต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บรษิัทจัดให้เพื่อธุรกจิของบรษิัทเทา่นั้น 
5 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เปดิเผยรหัสผ่าน (password) ที่ใชใ้นการเข้าถึงระบบข้อมูลของบรษิัทแก่ผู้อื่นที่ไม่ได้

มีส่วนเกี่ยวข้อง 
6 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เผยแพร่ คัดลอก หรือน าซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ในบรษิัท  
7 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใชอ้ีเมลหรือระบบคอมพิวเตอรข์องบริษัทในการส่งข้อความทีห่ยาบคาย ลามก 

ก่อกวน ข่มขู่ กล่าวร้ายให้กับผู้อืน่ รวมถึงการหลีกเล่ียงเว็บไซด์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม ตาม
มาตราที่ระบุไวใ้น “พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” 

8 ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปญัญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายการค้า หรือ
การน าผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือบรษิัท  อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายกบับริษัท  
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กำรให้และรับสินบน 
1 กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ต้องปฏบิัติหน้าที่การงาน โดยไม่อาศยั หรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่

ในต าแหน่งของตน ไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง การเรียกร้อง หรือ ด าเนินการ เพื่อการคอร์รัปชั่น โดย
ยังประโยชน์อันมิชอบต่อตนเองหรือผู้อื่น นอกเหนือจากการปฏบิัติงานในหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายแล้ว การกระท า
ดังกล่าวใหห้มายรวมถึง 

o การให้ หรือรับ ของขวญั หรือบริการ 
o การให้ หรือรับ เงินสด หรือส่ิงของแทนเงินสด 
o การติดสินบนเจ้าหน้าทีข่องรัฐหรือบุคคลภายนอก หรือการรับสินบน 
o การยักยอกทรัพย์สิน หรือเวลางาน ของบริษทั 
o การฟอกเงิน 
o การยับยั้ง หรือขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการตามกฎหมาย 
o การช่วยเหลือทางการเมือง ไมว่า่จะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ อาทิ การให้ส่ิงของและบริการ 

การโฆษณาส่งเสริม ฯลฯ 
o การบริจาคเพื่อการกุศล 
o เงินสนับสนุน 

2 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เรียกหรือรับผลประโยชนใ์ดๆ จากคูค่้า ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ผูจ้ัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา 
หรือผู้ที่บริษทัติดต่อธุรกิจดว้ย 

3 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เสนอผลประโยชนใ์ดๆ ต่อลูกค้า คูค่้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือผู้ที่บรษิัทติดต่อธุรกิจ
ด้วย เพื่อการจงูใจให้ปฏิบตัิงานในทางมิชอบ 

 
ของขวญัและกำรเลี้ยงรับรองทำงธุรกิจ 

1 ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเล่ียงการใหห้รือรับของขวัญ ของก านัลใดๆ ทั้งที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตัวเงิน กับคู่
ค้าของบริษทัหรือผูท้ี่บริษทัติดตอ่ธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลและในมูลค่าที่เหมาะสม ซึง่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการ
มีข้อผูกมัดทางธุรกิจทั้งในปจัจุบนัและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2 ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเล่ียงการใหห้รือรับการเล้ียงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัทฯ 
ติดต่อธุรกจิด้วย เว้นแต่การรับรองทางธุรกจิตามประเพณีนิยม โดยไมม่ีข้อผูกมัดใดๆ  

3 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องรับของขวญั หรือของก านัลใดๆ ในมูลค่าที่สูงกว่าปกต ิคือมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป 
ต้องแจ้งผู้บงัคับบญัชาให้รบัทราบและส่งมอบของขวัญ ของก านัลดังกล่าวให้กับบริษัทโดยทันที  
 

กำรให้ข้อมูลหรือกำรให้สัมภำษณ์ต่อสำธำรณชน 
1 การใหข้้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษทัฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นจริง ด้วยความระมดัระวัง โดยบุคคลที่

ได้รับการมอบหมายให้กระท าการแทนบริษทัฯ  
2 บริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเป็นผู้มีอ านาจในการใหข้้อมูล หรือให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชน 

ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ส่ือมวลชน และบุคคลภายนอก และมีอ านาจในการมอบหมายให้ผู้บรหิาร
ระดับสูงท่านอ่ืนๆ สามารถให้ขอ้มูลได้ตามที่เห็นสมควร 

3 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารมอบหมายให้เลขานุการบรษิัทเป็นผูต้ดิต่อส่ือสารกับผู้ถือหุ้น ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็น
ผู้ท าหน้าทีต่ิดต่อส่ือสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบันการเงิน และใหฝ้่ายสื่อสาร
องค์กรเป็นผู้ใหข้้อมูลแก่ส่ือมวลชน 
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ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรรักษำควำมลับและข้อมูลภำยในบริษัท 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวทีข่ัดแยง้ต่อผลประโยชน์ของบริษทั 
การด าเนินธุรกิจต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงคท์ี่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และหากมีความขัดแยง้ใดๆ เกิดขึ้น ต้อง
รายงานและเปิดเผยโดยทันท ีดังนี้ 

1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไมป่ระกอบธุรกจิทีแ่ข่งขันกับบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 
2 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่นใดที่ด าเนินธุรกิจอื่น 

การไปด ารงต าแหน่งนั้นต้องไมข่ัดต่อประโยชนข์องบริษทัและการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท 
3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่กระท าการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชนข์องบรษิัท 
4 กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงาน ควรหลีกเล่ียงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท 
5 ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ข้อบังคับ ประกาศ 

ค าส่ังหรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัตตินตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทัและบริษัทย่อย ตลอดจนปฏิบตัิตามมาตรฐานบัญชทีี่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อย่าง
เคร่งครัด 

6 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีความจ าเป็นต้องเข้าไปท ารายการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการทีต่น
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ก็ต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการดังกล่าว โดยให้ท ารายการนั้นเสมือนการ
ท ารายการกับบุคคลภายนอกและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบรษิัท 

7 ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ หรือ
มีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยูใ่นอ านาจการพจิารณาของฝ่ายจัดการ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
พิจารณาและให้ความเห็นก่อนน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

8 บริษัทจะเปิดเผยรายการทีม่ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบรษิัท และในรายงานประจ าป ี รวมถึงแบบแสดง
รายการข้อมูล (แบบ 56-1) เป็นประจ าทุกป ี

 
กำรรักษำควำมลบัและข้อมูลภำยในบริษทั 
บริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ดังนี้ 

1 ไม่ให้กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในใช้โอกาสดังกล่าว ในการแสวงหาประโยชน์
ส่วนตัว หรือเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไมม่ีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย
หลักทรัพยข์องบริษทั 

2 การไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทรวมถึงการใหข้้อมูลใดๆ  ในช่วง 1 เดือนของกรรมการและผู้บริหาร ก่อนที่งบ
การเงินหรือข้อมูลอ่ืนใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้้อมูลภายใน
ของบริษทั ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน และอาจส่งผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคาซื้อขายหลักทรพัย ์

3 กรรมการและผู้บรหิารตามค านยิามของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนทุกท่านรับทราบหน้าที่ในการรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทไีม่เกิน 3 
วันท าการหลังจากวันที ่ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท  



 

จริยธรรมธุรกจิ TU หน้าที่  6 
 

4 การไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบรษิัท ต่อบุคคลภายนอก แมว้่าจะพ้นสภาพการเปน็กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทไปแล้วกต็าม 

 
กำรปฏิบัติต่อผูม้ีสว่นได้เสีย 
 
ควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน 

1 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ  ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน 
2 ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ 
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการก าหนดทิศทางการท างาน และการแก้ไขปัญหาของบรษิัท 
4 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ สุขภาพอนามยั และการกระท าด้วยความสุจริต 
5 การให้รางวัลและการลงโทษพนกังานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม และกระท าด้วยความ

สุจริต 
6 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน 
7 บริหารงานพนักงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้า

และมั่นคงในอาชีพในการงานของพนักงาน 
8 ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธหิน้าที่ส่วนบุคคล 

 
ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ 

1 สนองความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภคดว้ยผลิตภัณฑ์ทีม่ีคุณภาพและบริการที่ดีเลิศ 
2 ก าหนดระดับคุณภาพของสินค้า และบริการให้เป็นที่ยอบรบัได้แก่ลูกค้า 
3 เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกีย่วกับสินค้า และบริการอย่างครบถว้นถูกต้องเป็นธรรม

แก่ลูกค้า และไมบ่ิดเบือนข้อเทจ็จริง 
4 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อก าหนดอันเหมาะสม 
5 ไม่ส่งมอบและบริการให้แก่ลูกคา้ ทั้งๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนัน้ๆ มีข้อบกพร่อง เสียหาย หรอือาจเกิดอันตราย

ต่อลูกค้าได ้และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการทีม่ีคุณภาพต่ ากวา่มาตรฐานตกถงึมือลูกค้า 
6 จัดระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้า และบริการได้โดยสะดวก และ

ก าหนดให้มีการด าเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว 
7 พยายามบริหารต้นทุนการผลิตให้ต่ าสุด แต่ยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการที่ไดม้าตรฐานตลอดเวลา 
8 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ รวมถึงไม่น ามาใช้เพื่อประโยชนข์องตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดย

มิชอบ 
9 แสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนือ่งตลอดเวลา 
10 ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาตา่งๆ ที่มตี่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด 
11 หากมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัตติามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหาย 
12 จัดให้มีระบบที่ให้ความปลอดภัยต่อลูกค้า เช่น ระบบป้องกันอัคคภีัย ป้องกันการถูกโจรกรรม 
13 ไม่ควรค้าก าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรอืบริการ และไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็น

ธรรมต่อลูกค้า 
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ควำมรับผิดชอบต่อคู่คำ้และเจ้ำหน้ี 
1 ปฏิบัติตามข้อตกลงทีม่ีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์และการบริหารการใช้เงิน 

การช าระเงินคืน เงื่อนไขการค้ าประกัน การดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ าประกัน และเร่ืองอื่นใดที่ให้ข้อตกลงไว้
กับเจ้าหนี ้ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติไดห้รือผิดนัดช าระ ต้องรบีเจรจากับคู่ค้าและเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางแกไ้ขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย 

2 ใหข้้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจรงิ 
3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจรติในการค้ากับคู่ค้าหรือเจ้าหนี ้ ถ้าหากมขี้อมูลว่ามีการจ่าย

ผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สุจรติเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี ้เพื่อร่วมกันแก้ไขปญัหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 
 
ควำมรับผิดชอบต่อกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ 

1 แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม 
2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจรติ ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย 
3 ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันด้วยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

1 ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชนต์่อชมุชนและสังคมส่วนรวม 
2 คืนผลก าไรส่วนหนึ่งขององค์กรใหแ้ก่กิจกรรมทีม่ีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ าเสมอ 
3 ส่งเสริมใหม้ีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4 ไม่กระท าการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5 ไม่กระท าการใดๆ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุน หรือยอมเป็นเคร่ืองมือที่จะท าให้เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือกฎระเบยีบต่างๆ หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมัน่คงของประเทศ 
6 ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจรงิจัง 
7 ปฏิบัติหรือมีการควบคุมใหม้ีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องที่

ออกโดยหน่วยงานก ากับดูแล 
8 ไม่น าเงินของผู้ถือหุ้นไปสนับสนุนทางการเมือง 

 
ควำมรับผิดชอบของพนักงำนต่อบริษัท 

1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความภักด ี เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของบรษิัทและ
ตัวพนักงานเอง 

2 ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ าหนึ่งเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกันท างานและ
แก้ไขปญัหาเป็นทีมทีม่ีประสิทธภิาพ 

3 เอาใจใส่และปฏิบัตหิน้าที่การงานของบริษทัด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษัทให้มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ และมีผลก าไร เพื่อการพัฒนาบริษทัไปสู่ความเปน็เลิศ 

4 ใช้ทรพัย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและบ ารุงรกัษา ไม่ให้เส่ือมค่า หรือสูญหาย รวมทัง้ไมใ่ช้
ทรัพย์สินของบรษิัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  

5 รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัทอย่างเคร่งครัด 
6 ร่วมมือและชว่ยเหลือในการท างานกับผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อประโยชนข์องบรษิัท และเคารพในสิทธิของพนักงาน

อื่นที่รวมเป็นบรษิัทเดียวกัน 
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7 เอาใจใส่และช่วยเหลือด าเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภยัที่ดีในการท างาน เพื่อให้
มีความสะอาดปลอดภัย และน่าร่ืนรมย์อยู่เสมอ 

8 ให้ความรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานแก่ผู้รว่มงาน โดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษทัเป็น
ส าคัญ 

9 ไม่กล่าวร้ายบรษิัท / ผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งความจริงและไม่เป็นธรรม 
10 แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผูบ้ริหาร หากพบว่ามีการกระท าใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย 
11 ไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่นโดยมชิอบ 
12 ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง 
13 เอาใจใส่จริงจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทัง้ปวง ที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสู่

ความเป็นเลิศ 
 

กำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจ 
1 กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรบัทราบและปฏิบัติตามจรยิธรรมธุรกจิอยา่งเคร่งครัด หาก

พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือมีการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกจิ บริษัทจะด าเนินการพิจารณาลงโทษตามแต่ละ
กรณี 

2 ผู้บริหารและผูบ้ังคับบญัชาควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัตติามจรยิธรรมธุรกิจ รวมถึงควรชว่ยส่งเสริม สร้าง
จิตส านึก และการอบรมให้พนักงานยึดถือและปฏิบตัิตามจรยิธรรมธุรกจิ 

3 การรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ โดยก าหนดให้ เลขานุการบริษัทท าหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อ
ร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถส่งข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิ
บาลและจริยธรรมธุรกิจได้โดยตรงมายังที่อยู่ต่อไปนี้ 

 
ทางไปรษณีย์ : หน่วยรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกจิ 

ฝ่ายเลขานุการบริษทั  ส านักประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
บรษิัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) 
เลขที่ 979/12 ชั้น M อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 ทางอีเมล  :   CG_Ethics@thaiunion.com 


