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นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

Anti-Corruption Policy 

เจตนารมณ ์(Intent) 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่ำ “บริษทั”) มีนโยบำยหลักในกำรปฏบิัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกบั

กำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นของประเทศไทยรวมทั้งกฎหมำยของประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่ยอมรับกำรคอร์รัปชั่นในทุก

รูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกิจและรำยกำรทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้  บริษัทได้จัดท ำแนว

ปฏิบัติ และก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติเพ่ือต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นซึ่งมีรำยละเอยีดข้อปฏิบัติที่เคร่งครัด เพ่ือป้องกัน และ/หรือ

จัดกำรกบักำรคอร์รัปชั่นในทุกรปูแบบ เพ่ือให้กำรปฏบิตัิเป็นไปตำมนโยบำยนี้  ทั้งนี้  บริษัทมกีำรสอบทำนแนวปฏบิตัแิละขั้นตอน

กำรปฏบิัติอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำย ธุรกจิ และด ำรงไว้ซึ่งกำรด ำเนินธุรกจิบนฐำนของ

ควำมถูกต้องและเป็นธรรม โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏบิตัติำมนโยบำยนี้ โดยทั่วกนั และสื่อสำรนโยบำยนี้

ไปยังผู้มส่ีวนได้เสยีภำยนอกทรำบ เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงต่อกำรคอร์รัปชั่น 

กำรกระท ำใดๆ ของบุคลำกรของบริษัทที่เป็นกำรคอร์รัปชั่น จะถอืเป็นควำมผดิในทำงวินัยขั้นร้ำยแรง และได้รับกำรพิจำรณำโทษ

ทำงวินัย ตำมระเบยีบข้อบงัคบัในกำรท ำงำนของบริษัท 

บริษัทจะให้ควำมคุ้มครองต่อกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำน ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบำะแสกำรคอร์รัปชั่น เพ่ือให้เป็นไปตำม

นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น และแนวปฏบิตัเิพ่ือต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นนี้  

ค านิยาม (Definition) 

คอร์รัปชั่น หมำยถงึ  

ก. กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติในต ำแหน่งหน้ำที่ หรือกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบในฐำนะ

พนักงำน ตัวแทน หรือฐำนะควำมสมัพันธอ์ื่นๆ กบับริษัท โดยมุ่งประสงค์ให้ได้รับประโยชน์ใดๆ โดยมิชอบส ำหรับองค์กร 

ตนเอง หรือผู้อื่น 

ข. กำรติดสินบนแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและกำรเรียกรับสินบนจำกคู่ค้ำหรือผู้ อื่นเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกิดกำรท ำผิดกฎหมำย 

หลีกเล่ียงกำรปฏบิัติตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ หรือศีลธรรมอนัดี และหมำยควำมรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับและวิธี

ปฏบิตังิำนของบริษัท 

ค. กำรยักยอกเงินหรือสิ่งของของบริษัท ที่ได้รับมอบหมำยให้ใช้ในงำนหรือกำรปฏบิตัิงำนของบริษัทมำใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน

หรือเพ่ือกจิกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง 

*
 
การติดสินบน หมายถึง การเสนอ การให ้หรือสญัญาว่าจะใหผ้ลประโยชน์ ทัง้ในรูปของเงิน สิ่ งของ และสิ่ งตอบแทนต่างๆ 

เพือ่เป็นแรงจงูใจใหเ้กิดการท าผิดกฎหมาย หลีกเลีย่งการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั หรือศีลธรรมอนัดี 

**
 
การเรียกรับสินบน หมายถึง การใชอ้ านาจที่ไดม้าโดยต าแหน่งหน้าที่  ท าการเรียกรอ้ง จูงใจ หรือข่มขู่ เพื่อให้ไดม้าซึ่ง

ผลประโยชน ์ทัง้ในรูปของเงิน สิ่ งของ และสิ่ งตอบแทนต่างๆ เพือ่ประโยชนอ์นัมิชอบ แห่งตนหรือผูอื้น่ 

*** การยกัยอก หมายถึง การน าเงิน และสิ่ งของ ที่ไดร้บัมอบหมายใหใ้ชใ้นงาน หรือการใชเ้วลาการปฏิบติังานของบริษัท มาใช ้

เพือ่ประโยชนส์่วนตน ผูอื้น่ หรือเพือ่กิจกรรมอืน่ทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 
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กำรช่วยเหลือทำงกำรเมอืง หมำยถงึ กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน สิ่งของ สทิธพิิเศษ และ/หรือกำรเข้ำร่วมกจิกรรม ตลอดจน

กำรส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำร่วมกจิกรรมทำงกำรเมืองในนำมของบริษัทเพ่ือให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรียบทำงธุรกจิกำรค้ำ ทั้งนี้  ไม่

รวมถึงกำรที่พนักงำนเข้ำร่วมกจิกรรมตำมสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้ำงควำมเป็นพนักงำน หรือน ำทรัพย์สิน 

อปุกรณ ์เคร่ืองมอืใดๆ ของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมอืง 

ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่รัฐ หมำยรวมถึงข้ำรำชกำรเจ้ำหน้ำที่พนักงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกจิหรือของตวัแทนภำครัฐใดๆ ผู้สมคัร

รับกำรเลือกตั้งสมำชิกพรรคกำรเมือง องค์กรสำธำรณะระหว่ำงประเทศ หรือบุคคลใดๆ ที่รักษำรำชกำร รักษำกำร หรือปฏบิัติ

รำชกำรหรือปฏบิตัหิน้ำที่ในนำมของกลุ่มที่กล่ำวมำข้ำงต้น รฐับำล รวมถงึหน่วยงำนของรัฐในระดบัท้องถิ่นภมูภิำค และระดบัชำติ

ที่เกี่ยวข้องกบัอ ำนำจนิตบิญัญัต ิอ ำนำจบริหำร และอ ำนำจตลุำกำร  

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ (Role and Responsibility) 

1. คณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ตรวจสอบและก ำกับ ให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินธุรกิจมีควำม

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตำมนโยบำย แนวปฏิบัติ และขั้นตอนกำรปฏิบัติ ด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นซึ่งมี

รำยละเอยีดดงัต่อไปนี้  

• ท ำหน้ำที่ก  ำกับดูแลกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเงินและกำรด ำเนินกำร ของกระบวนกำรทำง

บัญชีและกำรเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนกำรอื่นๆในบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำร

คอร์รัปชั่น  

• จัดให้มช่ีองทำงในกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระท ำอนัอำจน ำสู่กำรคอร์รัปชั่น  

• ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น และ 

• รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ 

2. ผู้บริหำรมีหน้ำที่น ำนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นนี้ ไปปฏบิตัิ รวมทั้งสื่อสำรนโยบำยและสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้มีส่วนได้

เสยีทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร โดยก ำหนดให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรและมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรก ำกบัและ

ส่งเสริมกำรด ำเนินกำร และทบทวนระบบและมำตรกำรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตำม

เจตนำรมณแ์ละสอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำย และธรุกจิ 

3. ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดบัมหีน้ำที่เฝ้ำระวังและป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชั่นในงำนที่รับมอบหมำย รวมทั้ง

แจ้งเบำะแส หำกพบกำรกระท ำอนัส่อทุจริตหรือเสี่ยงต่อกำรคอร์รัปชั่น 
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แนวปฏิบติัเพือ่ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

Code of Conduct for Anti-Corruption 

1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องปฏิบัติหน้ำที่กำรงำน โดยไม่อำศัย หรือยินยอมให้ผู้อื่นอำศัยอ ำนำจหน้ำที่ใน

ต ำแหน่งของตน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม รวมถึง กำรเรียกร้อง หรือ ด ำเนินกำร เพ่ือกำรคอร์รัปชั่น โดยยัง

ประโยชน์อนัมชิอบต่อตนเองหรือผู้อื่น 

2. นอกเหนือจำกกำรปฏบิตัติำมข้อ 1 แล้ว กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนจะต้องด ำเนนิกำรในเรื่องต่อไปนี้  ดงันี้  

2.1 กำรให้ หรือรับ ของขวัญ หรือบริกำร หรือเงินสด หรือสิ่งของแทนเงินสด 

กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่ให้และไม่รับของขวัญ บริกำร หรือเงินสดจำกคู่ค้ำ ตัวแทน เจ้ำหนี้  

บุคคลภำยนอกอื่นๆ หรือคู่แข่งทำงกำรค้ำซึ่งอำจมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงธรุกจิ 

2.2 กำรเลี้ยงรับรอง 

กำรเลี้ยงรับรองกระท ำได้ หำกเป็นไปเพ่ือรักษำสมัพันธภำพทำงธรุกจิ แต่ต้องเป็นไปตำมปกตขิองธรุกจิและไม่มี

ผลต่อกำรตดัสนิใจทำงธรุกจิ 

2.3 กำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก 

- ห้ำมจ่ำยเงินเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ่ำยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรจ่ำยเงินนั้นจะ

เป็นกำรจ่ำยตำมประเพณนีิยมหรือไม่กต็ำมแก่เจ้ำหน้ำที่รัฐ 

- อบรมและเผยแพร่ควำมรู้ในเชิงปฏบิัติกำรให้แก่พนักงำนที่อำจเกี่ยวข้องหรือตกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่จะต้องจ่ำย

ค่ำอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้พนักงำนสำมำรถรับมอืในสถำนกำรณด์งักล่ำวได้ 

- แจ้งผู้บงัคบับญัชำทรำบเกี่ยวกบักำรถูกเรียกร้องค่ำอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือร่วมกนัหำทำงออก 

- แนวปฏบิตันิี้ ให้รวมถงึบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

2.4 กำรรับสนิบน  

กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่รับสนิบนทุกรปูแบบ 

2.5 กำรยักยอกทรัพย์สนิ  

กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่น ำทรัพย์สินไปกระท ำกำรอื่นเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ผู้อื่น หรือเพ่ือ

กจิกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง 

2.6 กำรฟอกเงิน 

กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่มส่ีวนร่วมใดๆ ในกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเพ่ือกจิกำรของบริษัทหรือกจิกำร

ส่วนตน โดยเดด็ขำด 

2.7 กำรยับยั้ง หรือขดัขวำง กระบวนกำรยุตธิรรม และกระบวนกำรตำมกฎหมำย 

กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนต้องหลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆ กต็ำม ซึ่งจะส่งผลให้เกดิกำรยับยั้ง หรือขัดขวำง 

กระบวนกำรยุตธิรรม และกระบวนกำรตำมกฎหมำย 

2.8 กำรสนับสนุนพรรคกำรเมอืง  

- บริษัทต้องด ำรงอยู่บนควำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืงและไม่ฝกัใฝ่กลุ่มกำรเมอืงฝ่ำยใด 

- บริษัทไม่มนีโยบำยที่จะให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่พรรคกำรเมอืง กลุ่มกำรเมอืง หรือนักกำรเมอืง 
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- กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนมีสิทธิเสรีภำพในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในฐำนะส่วนตัวภำยใต้

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่อ้ำงชื่อบริษัท และต้องไม่น ำทรัพย์สนิหรืออุปกรณ์เครื่องมือใดๆ ของ

บรษิัท ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินใดๆ ทำงกำรเมือง ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนกำรเงินหรือรูปแบบอื่นๆ อำท ิ

กำรให้สิ่งของและบริกำร กำรโฆษณำส่งเสรมิ ฯลฯ 

- กำรใช้สิทธิทำงกำรเมืองและกำรแสดงออกทำงกำรเมืองจะต้องด ำเนินกำรนอกเวลำท ำงำน นอกสถำนที่

ปฏบิตังิำน โดยใช้ทรัพยำกรของตนเองเท่ำนั้น และจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกำรปฏบิตังิำนที่ได้รับมอบหมำย 

- ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้น สั่งกำร หรือโน้มน้ำว ด้วยวิธีกำรหรือรูปแบบใดๆ เพ่ือให้

พนักงำนหรือผู้ใต้บงัคบับญัชำเข้ำร่วมกจิกรรมของพรรคกำรเมอืง กลุ่มกำรเมอืง หรือนักกำรเมอืงทุกประเภท 

2.9 กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลและกำรให้กำรสนับสนุน 

ต้องมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส ปรำศจำกจุดประสงค์แอบแฝง มีขั้นตอน สอบทำนวัตถุประสงค์ และกำร

ควบคุมอย่ำงรัดกุมชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่ำ จะไม่ได้ถูกน ำไปใช้ก่อให้เกดิผลประโยชนอ์นัไม่พึงจะม ีหรืออนัมคิวร

จะได้โดยชอบด้วยกฎหมำย ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเป็นข้ออ้ำงในกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  

2.9.1 ขอ้ปฏิบติัในการบริจาคเพือ่การกศุล 

- กำรบริจำคนั้นต้องพิสจูน์ได้ว่ำ มีกจิกรรมตำมโครงกำรเพ่ือกำรกุศลดงักล่ำวจริง และมีกำรด ำเนินกำร

เพ่ือสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลส ำเรจ็ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำง

แท้จริงหรือเพ่ือเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) 

- กำรบริจำคนั้นต้องพิสจูน์ได้ว่ำ เป็นไปเพ่ือกำรกุศลและไม่มส่ีวนเกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์ต่ำงตอบแทน

ให้กบับริษัท บุคคล หรือหน่วยงำนใด ยกเว้น กำรประกำศเกยีรตคิุณตำมธรรมเนียมปฏบิัตทิั่วไป เช่น 

กำรติดตรำสัญญลักษณ์ (Logo) กำรประกำศชื่ อบริษัท ณ สถำนที่จัดงำน หรือในสื่อเพ่ือกำร

ประชำสมัพันธ ์เป็นต้น 

2.9.2 ขอ้ปฏิบติัเกีย่วกบัการใหเ้งินสนบัสนุน  

กำรให้เงินสนับสนุนเป็นวิธกีำรประชำสมัพันธท์ำงธุรกจิของบริษัททำงหนึ่ ง ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรบริจำคเพ่ือกำร

กุศล โดยอำจกระท ำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือธุรกิจ ตรำสินค้ำ หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งอำจถูกเชื่อมโยงไป

เกี่ยวกบักำรตดิสนิบน ดงันั้น ในกำรปฏบิตัจิึงต้องให้เป็นไปดงันี้  

- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสจูน์ได้ว่ำ ผู้ขอเงินสนับสนุนได้ท ำกิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำวจริง และเป็น

กำรด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลส ำเรจ็ หรือก่อให้เกดิประโยชน์ต่อ

สงัคมอย่ำงแท้จริง หรือเพ่ือเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

(Corporate Social Responsibility: CSR) 

- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสจูน์ได้ว่ำ กำรให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สำมำรถค ำนวณเป็นตวัเงิน

ได้ เช่น กำรให้ที่พักและอำหำร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กบับุคคล

ใด หรือหน่วยงำนใด ยกเว้น กำรประกำศเกยีรตคิุณตำมธรรมเนียมธรุกจิทั่วไป 

- ในกำรเป็นผู้ ให้เงินสนับสนุน จะต้องท ำจัดท ำใบบันทึกค ำขอ ระบุชื่ อผู้ รับเงินสนับสนุนและ

วัตถุประสงคข์องกำรสนับสนุนพร้อมแนบเอกสำรประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มอี  ำนำจอนุมตัิของบริษัท

พิจำรณำอนุมตัติำมระดบัอ ำนำจอนุมตัขิองบริษัท 
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2.10 กำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนต้องหลีกเล่ียงกำรกระท ำที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 

กำรด ำเนินกำรใดๆ จะต้องเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล อยู่บนพ้ืนฐำนของกำรกระท ำเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ไม่ขัดต่อ

กฎหมำย กฎ ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง รวมถงึจริยธรรมอนัด ีทั้งนี้  หำกมกีำรกระท ำหรือพฤตกิรรมใดที่เข้ำข่ำยมคีวำมขดัแย้ง

ทำงผลประโยชน์กบับริษัท กรรมกำร ผู้บริหำรหรือพนักงำนดงักล่ำวจะต้องท ำกำรรำยงำนควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์

และน ำเสนอต่อบริษัทเพ่ือร่วมกนัพิจำรณำแก้ไขหำทำงหลีกเล่ียง 
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ขั้นตอนการปฏิบติัเพือ่ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

Procedure for Anti-Corruption 

ขั้นตอนการก ากบัและตรวจสอบ (Governance and Audit Procedure) 

ขั้นตอน คณะกรรมกำร

บริษัท 

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

สำยงำน

ตรวจสอบ 

ฝ่ำยบริหำร

ควำมเสี่ยง 

ฝ่ำยบริหำร พนักงำน/ผู้มี

ส่วนได้เสยี 

ประกำศ/ทบทวนนโยบำย

ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
      

ก ำหนด/ทบทวนระบบและ

มำตรกำรบริหำรจัดกำร 
      

สื่อสำรนโยบำยและข้อปฏบิตัิ

แก่พนักงำนและผู้มสี่วนได้

เสยี 

      

ประเมนิควำมเสี่ยง 
      

ตรวจสอบกจิกรรมที่มคีวำม

เสี่ยง 
      

รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
      

รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท 
      

 

กระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมภายใน 

บริษัทได้ก ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบ ตดิตำม และควบคุมภำยใน เพ่ือป้องกนักำรทุจริตและคอร์รัปชั่น และเพ่ือให้

เกดิควำมมั่นใจว่ำ ระบบกำรบรหิำรควำมเสี่ยงที่ก  ำหนดขึ้นช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ได้ ดงันี้ 

1. จัดให้มกีำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอเป็นประจ ำ 

2. ให้ควำมคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียน 

3. มกีำรสบืสวน สอบสวน ตดิตำม ตลอดจนแก้ไข/ป้องกนั โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกบัสำยงำนตรวจสอบ 

4. จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยในแก่ผู้บริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

5. มกีำรประเมนิควำมเสี่ยงจำกกำรท ำธรุกรรมต่ำงๆ ที่อำจมขีั้นตอนและกระบวนกำรที่เข้ำข่ำยเสี่ยงต่อกำรทุจริตและ

คอร์รัปชั่น 

6. มมีำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยประเมนิระดบัควำมเสี่ยงทั้งโอกำสเกดิและผลกระทบ 

7. จัดให้มกีำรสื่อสำรและฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องแก่พนักงำนของบรษิัท เพ่ือให้เกดิควำมรู้ควำมเข้ำใจนโยบำยกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น 
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ขั้นตอนการแจง้เบาะแสและรอ้งเรียน 

Complaint and Reporting Procedure 

สำยงำนตรวจสอบได้จัดให้มีช่องทำง ส ำหรับพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสยี สำมำรถแจ้งเบำะแสและร้องเรียนกำรกระท ำ

อนัส่อทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยเป็นช่องทำงที่เข้ำถงึได้โดยง่ำย และเกบ็รักษำควำมลับของผู้ ร้องเรียนอย่ำงเคร่งครัด  ปัจจุบนั ผู้มี

ส่วนได้เสยีสำมำรถแจ้งเบำะแสและร้องเรียนได้ผ่ำนช่องทำงดงันี้  

ภายในองคก์ร 1. ผู้บงัคบับญัชำ หรือผู้บริหำรง 2. กล่องรับควำมคดิเหน็ 3. ส่ง e-mail: labor.CoC@thaiunion.com 

ภายนอกองคก์ร ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษัท h t tp :// inves to r - th . th a iun i on .com/compla in t s_h and l ing .h tml 

ขั้นตอน คณะกรรมกำร

บริษัท 

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

สำยงำน

ตรวจสอบ 

ฝ่ำยบริหำร พนักงำน/ 

ผู้มสี่วนได้เสยี 

แจ้งเบำะแส/ร้องเรียน 

 

     

ตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

 

     

รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อฝ่ำย

บริหำร 
     

ด ำเนนิกำรแก้ไข/ป้องกนั 

 

     

รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรต่อสำย

งำนตรวจสอบ 
     

รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
     

รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท 
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มาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบัของผูร้อ้งเรียน 

PROTECTION AND CONFIDENTIALITY OF THE WHISTLE-BLOWERS 

พนักงำนผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับกำรปกป้อง และคุ้มครองสทิธิตำมกฎหมำย หรือตำมแนวทำงที่บริษัท

ได้ก ำหนดไว้  

 

การปกป้องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีปฏิเสธการคอรร์ปัชัน่ 

PROTECTION OF DIRECTORS, MANAGEMENT AND EMPLOYEES  

FOR REFUSING TO PAY BRIBES 

 

บริษัทจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนที่ปฏเิสธกำรคอร์รัปชั่น แม้ว่ำกำร

กระท ำนั้นจะท ำให้บริษัทสญูเสยีโอกำสทำงธรุกจิ 

 

กระบวนการลงโทษ  

DISCIPLINARY ACTION 

ผู้ที่กระท ำกำรทุจริต คอร์รัปชั่น ถอืเป็นกำรกระท ำผดิตำมระเบยีบข้อบงัคบัเกี่ยวกบักำรท ำงำนว่ำด้วยกำรบริหำรงำน

บุคคล ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยที่ก  ำหนดไว้ รวมถงึอำจได้รับโทษตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำกกำรกระท ำนั้นผดิ

กฎหมำย 

 

การทบทวนนโยบาย  

POLICY REVIEW 

ผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกนัพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่นฉบับนี้ ให้มีควำม

เหมำะสมกบัรูปแบบธุรกจิ สภำพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมขององค์กร อย่ำงน้อยปีละครั้ง เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร

บริษัทเพ่ืออนุมตัต่ิอไป 

 


