
 

 

แนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

Code of Conduct for Anti-Corruption 

ข้อปฏิบัติทั่วไป 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าท่ีการงาน โดยไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าท่ีใน

ต าแหน่งของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง การเรียกร้อง หรือ ด าเนินการ เพื่อการคอร์รัปชั่น โดยยัง

ประโยชน์อันมิชอบต่อตนเองหรือผู้อ่ืน 

2. นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายแล้ว การกระท าในข้อ 1 ให้หมายรวมถึง 

o การให้ หรือรับ ของขวญั หรือบริการ 

o การให ้หรือรับ เงินสด หรือสิง่ของแทนเงินสด 

o การติดสินบนเจา้หน้าที่ของรัฐหรอืบุคคลภายนอก หรือการรับสินบน 

o การยักยอกทรัพย์สิน หรือเวลางาน ของบริษัท 

o การฟอกเงิน 

o การยับยั้ง หรือขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการตามกฎหมาย 

o การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าจะเปน็ทางด้านการเงินหรือรปูแบบอ่ืนๆ อาทิ การให้สิง่ของและบริการ การ

โฆษณาส่งเสริม ฯลฯ 

o การบริจาคเพื่อการกุศล 

o เงนิสนับสนุน 

เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน ์อันไม่พึงจะมี หรืออันมิควรจะได้ ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน 

 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ คา่บริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรียกร้อง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงินทดแทน ของขวัญ ของมีค่า

ใดๆ รวมถึง บริการต่างๆ จากคู่ค้า ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอก หรือ คู่แข่งของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

ท่ีไม่สุจริต หรือเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อคู่ค้า หรือ ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอกและตนเอง 

- การเลี้ยงรับรอง รับ หรือให้ของขวัญตามประเพณี ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการท างานของบริษัท หรือในกรณี

ท่ีไม่มีระเบียบข้อบังคับก าหนดไว้ ให้ด าเนินการอย่างเหมาะสม รัดกุม โปร่งใส และปราศจากวัตถุประสงค์แอบแฝง

ดังกล่าวข้างต้น 

 

 

 



 

 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง 

- บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน น าเงิน ทรัพย์สิน สินค้า และบริการของบริษัท  ไปร่วมสนับสนุนทางการเมือง 

หรือด าเนินการในทางหนึ่งทางใดท่ีเป็นการใช้ทรัพยากรของบริษัท เช่น บุคลากร อาคารสถานท่ี ในการส่งเสริม หรือ

โฆษณา เพื่อประโยชน์ทางการเมือง 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพือ่การกุศล - ในการบริจาคเพื่อการกุศล กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องด าเนินการอย่าง

โปร่งใส ปราศจากจุดประสงค์แอบแฝง อาทิ เพื่อการให้สนิบน เพือ่ความได้เปรียบทางการค้า เพื่อสนับสนุนทางการเมือง ฯลฯ 

ดังนัน้ ในการปฏิบัติจึงต้องให้เปน็ไปดังนี้ 

- การบริจาคนั้นต้องพิสจูนไ์ด้ว่า มีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการด าเนนิการเพื่อสนับสนนุให้

วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงหรือเพือ่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการด าเนนิงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

- การบริจาคนั้นต้องพิสจูนไ์ด้ว่า เป็นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีสว่นเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคล

ใด หรือหนว่ยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนยีมปฏิบัติท่ัวไป เชน่ การติดตราสัญญลักษณ์ (Logo) 

การประกาศชื่อบริษัท ณ สถานทีจ่ัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นตน้ 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงินสนบัสนุน - เป็นวิธีการประชาสัมพนัธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อ

การกุศล โดยอาจกระท าได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินคา้ หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเก่ียวกับการติด

สินบน ดงันัน้ ในการปฏิบัติจึงตอ้งให้เปน็ไปดังนี ้

- เงนิสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ไดว้่า ผู้ขอเงนิสนับสนนุได้ท ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจรงิ และเปน็การด าเนินการเพื่อ

สนับสนุนใหว้ัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเปน็ไป

ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนนิงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

- เงนิสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ไดว้่า การให้เงินสนับสนนุหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถค านวณเป็นตวัเงินได้ เช่น การให้ที่

พักและอาหาร เปน็ต้น ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การ

ประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป 

- ในการเปน็ผู้ใหเ้งนิสนับสนุน จะต้องท าจัดท าใบบันทึกค าขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนนุและวัตถุประสงค์ของการ

สนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบท้ังหมดเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอ านาจอนุมัติ

ของบริษัท 

 

 



 

 

ขั้นตอนการปฏบิัติเพือ่ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 

Procedure for Anti-Corruption 

 

ขั้นตอนการก ากับและตรวจสอบ (Governance and Audit Procedure) 

ขั้นตอน คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

สายงาน

ตรวจสอบ 

ฝ่ายบริหาร

ความเสี่ยง 

ฝ่ายบริหาร พนักงาน/ผู้มี

ส่วนได้เสีย 

ประกาศ/ทบทวนนโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
      

ก าหนด/ทบทวนระบบและ

มาตรการบริหารจัดการ 
      

สื่อสารนโยบายและข้อปฏิบัติ

แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้

เสีย 

      

ประเมินความเสี่ยง 
      

ตรวจสอบกิจกรรมท่ีมีความ

เสี่ยง 

      

รายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
      

รายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการบริษัท 
      

 

 

  

  

  

    



 

 

ขั้นตอนการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน  

Grievance Procedure 

ให้สายงานตรวจสอบจัดให้มีช่องทาง ส าหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนการกระท าอันส่อทุจริต

หรือคอร์รัปชั่น โดยเป็นช่องทางท่ีเข้าถึงได้โดยง่าย และเก็บรักษาความลับของผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัด   ปัจจุบัน ผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนได้ผ่านช่องทางดังนี้ 

ภายในองค์กร   1. ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร 

                      ง2. กล่องรับความคิดเห็น 

                      ง3. ส่ง e-mail: labor.CoC@thaiunion.com 

ภายนอกองค์กร ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท http://investor-th.thaiunion.com/complaints_handling.html 

 

ขั้นตอน คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

สายงาน

ตรวจสอบ 

ฝ่ายบริหาร พนักงาน/ 

ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน 

 

     

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

     

รายงานผลการตรวจสอบต่อฝ่าย

บริหาร 

     

ด าเนนิการแก้ไข/ป้องกัน 

 

     

รายงานผลการด าเนนิการต่อสาย

งานตรวจสอบ 

     

รายงานผลการด าเนนิการต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

     

รายงานผลการด าเนนิการต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

     

 

 

  

  

  

  

  



 

 

กระบวนการลงโทษ  

DISCIPLINARY ACTION 

ผู้ท่ีกระท าการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดตามระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างานวา่ด้วยการบริหารงานบุคคล 

ส าหรับพนักงาน ผู้บริหาร ตลอดจนกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องไดร้ับการพิจารณาโทษทางวินัยท่ีก าหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

 

 


