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นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

Anti-Corruption Policy 

เจตนารมณ ์(Intent) 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่ำ “บริษทั”) มีนโยบำยหลักคือกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของ

ประเทศไทยในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น บริษัทจะไม่ยอมรับกำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกจิและรำยกำรทั้งหมดใน
ทุกประเทศและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้  บริษัทได้จัดท ำแนวปฏิบัติ และก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติเพื่อต่อต้ำนกำร

คอร์รัปชั่นซึ่งมีรำยละเอียดข้อปฏิบัติที่เคร่งครัด เพื่อป้องกนั และ/หรือจัดกำรกับกำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้กำรปฏิบัติ

เป็นไปตำมนโยบำยนี้  ทั้งนี้  บริษัทมีกำรสอบทำนแนวปฏิบัติและขั้นตอนกำรปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำร

เปลี่ยนแปลงของกฎหมำย ธุรกจิ และด ำรงไว้ซึ่งกำรด ำเนินธุรกิจบนฐำนของควำมถูกต้องและเป็นธรรม โดยกรรมกำร ผู้บริหำร 

และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำมนโยบำยนี้ โดยทั่วกัน และสื่อสำรนโยบำยนี้ ไปยังผู้ มีส่วนได้เสียภำยนอกทรำบ เพื่อป้องกัน

ควำมเสี่ยงต่อกำรคอร์รัปชั่น 

กำรกระท ำใดๆ ของบุคลำกรของบริษัทที่เป็นกำรคอร์รัปชั่น ให้ถือเป็นควำมผิดขั้นร้ำยแรงต่อระเบียบวินัยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป 

และให้ได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัย ตำมระเบียบข้อบังคับในกำรท ำงำนของบริษัท 

บริษัทจะให้ควำมคุ้มครองต่อกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำน ที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่น เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยต่อต้ำน

คอร์รัปชั่น และแนวปฏบัิติเพื่อต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นนี้  

ค านิยาม (Definition) 

คอร์รัปชั่น หมำยถึง  

ก. กำรปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติในต ำแหน่งหน้ำที่ หรือกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ในฐำนะ

พนักงำน ตัวแทน หรือฐำนะควำมสัมพันธ์อื่นๆ กับบริษัท โดยมุ่งประสงค์ให้ได้รับประโยชน์ใดๆ โดยมิชอบส ำหรับองค์กร 

ตนเอง หรือผู้อื่น 

ข. กำรติดสินบน* 
แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และกำรเรียกรับสินบน

** 
จำกคู่ค้ำหรือผู้อื่น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดกำรท ำผิดกฎหมำย 

หลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ หรือศีลธรรมอันดี และหมำยควำมรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับ และวิธี

ปฏบัิติงำนของบริษัท 

*  การติดสินบน หมายถึง การเสนอ การให ้ หรือสญัญาวา่จะใหผ้ลประโยชน์ ทัง้ในรูปของเงิน ส่ิงของ และสิ่ งตอบแทนต่างๆ เพือ่เป็น

แรงจูงใจใหเ้กิดการท าผิดกฎหมาย หลีกเลีย่งการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคับ หรือศีลธรรมอันดี 

** 
การเรียกรบัสินบน หมายถึง การใชอ้ านาจทีไ่ดม้าโดยต าแหน่งหนา้ที ่ ท าการเรียกรอ้ง จูงใจ หรือข่มขู่ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์ ทัง้

ในรูปของเงิน ส่ิงของ และสิ่ งตอบแทนต่างๆ เพือ่ประโยชน์อันมิชอบ แห่งตนหรือผูอื้่น 

ค. กำรยักยอก***
 เงินหรือสิ่งของ ของบริษัท ที่ได้รับมอบหมำยให้ใช้ในงำน หรือกำรใช้เวลำกำรปฏิบัติงำนของบริษัท มำใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกจิกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง 

*** 
การยักยอก หมายถึง การน าเงิน และส่ิงของ ที ่ไดร้ับมอบหมายให้ใชใ้นงาน หรือการใชเ้วลาการปฏิบัติงานของบริษัท มาใชเ้พื่อ

ประโยชน์ส่วนตน ผูอื้่น หรือเพือ่กิจกรรมอื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 
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กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน สิ่งของ สทิธพิิเศษ และ/หรือกำรเข้ำร่วมกจิกรรม ตลอดจน

กำรส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของบริษัทเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมได้เปรียบทำงธุรกิจกำรค้ำ ทั้งนี้  ไม่

รวมถึงกำรที่พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมตำมสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้ำงควำมเป็นพนักงำน หรือน ำทรัพย์สิน 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมือง 

ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่รัฐ หมำยรวมถึงข้ำรำชกำรเจ้ำหน้ำที่พนักงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกจิหรือของตัวแทนภำครัฐใดๆ ผู้สมัคร

รับกำรเลือกตั้งสมำชิกพรรคกำรเมือง องค์กรสำธำรณะระหว่ำงประเทศ หรือบุคคลใดๆ ที่รักษำรำชกำร รักษำกำร หรือปฏิบัติ

รำชกำรหรือปฏบัิติหน้ำที่ในนำมของกลุ่มที่กล่ำวมำข้ำงต้น รัฐบำล รวมถึงหน่วยงำนของรัฐในระดับท้องถ่ินภมิูภำค และระดับชำติ

ที่เกี่ยวข้องกบัอ ำนำจนิติบัญญัติ อ ำนำจบริหำร และอ ำนำจตุลำกำร  

หนา้ที่และความรบัผิดชอบ (Role and Responsibility) 

1. คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ตรวจสอบและก ำกับ ให้ม่ันใจว่ำกำรด ำเนินธุรกิจมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไป

ตำมนโยบำย แนวปฏิบัติ และขั้นตอนกำรปฏิบัติ ด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่

ก ำกับดูแลกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเงินและกำรด ำเนินกำร ของกระบวนกำรทำงบัญชีและกำรเ กบ็

บันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนกำรอื่นๆในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น จัดให้มีช่องทำงในกำร

ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรกระท ำอันอำจน ำสู่ กำรคอร์รัปชั่น กำรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร

ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ 

2. ผู้บริหำรมีหน้ำที่น ำนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นนี้ ไปปฏิบัติ รวมทั้งสื่อสำรนโยบำยและสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้มีส่วนได้

เสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร โดยก ำหนดให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรและมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรก ำกับและ

ส่งเสริมกำรด ำเนินกำร  และทบทวนระบบและมำตรกำรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่ อให้เป็นไปตำม

เจตนำรมณ์และสอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย และธุรกจิ 

3. ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับมีหน้ำที่เฝ้ำระวงัและป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชั่น ในงำนที่รับมอบหมำย 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 เพื่อกำรคอร์รัปชั่น โดยยัง

ประโยชน์อนัมิชอบต่อตนเองหรือผู้อื่น 

2. นอกเหนือจำกกำรปฏบัิติงำนในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ในข้อ 1 แล้ว ให้หมำยรวมถึง 

2.1 กำรให้ หรือรับ ของขวญั หรือบริกำร หรือเงนิสด หรือสิ่งของแทนเงนิสด 

ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่ให้และไม่รับของขวัญที่อำจมีผลต่อกำรตัดสนิใจทำงธุรกจิ 

2.2 กำรเลี้ยงรับรอง 

กำรเลี้ยงรับรองกระท ำได้ หำกเป็นไปเพื่อรักษำสมัพนัธภำพทำงธุรกจิ แต่ต้องเป็นไปตำมปกติของธุรกจิและไม่มี

ผลต่อกำรตดัสนิใจทำงธุรกจิ 

2.3 กำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก 

- ห้ำมจ่ำยเงนิเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ่ำยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรจ่ำยเงนินั้นจะเป็น

กำรจ่ำยตำมประเพณนีิยมหรือเป็นกำรจ่ำยผ่ำนบุคคลอื่น โดยเฉพำะกำรจ่ำยเงนิเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่

เจ้ำหน้ำที่รัฐ 

- หลีกเลี่ยงหรือปิดโอกำสที่จะท ำให้ต้องตกอยู่ในสถำนกำรณ์กำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก 

- อบรมและเผยแพร่ควำมรู้ในเชงิปฏบัิติกำรให้แก่บุคลำกรที่อำจเกี่ยวข้องหรือตกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่จะต้องจ่ำย

ค่ำอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อให้บุคลำกรสำมำรถรับมือในสถำนกำรณ์ดังกล่ำวได้ 

- แจ้งผู้บังคับบัญชำทรำบเกี่ยวกบักำรถูกเรียกร้องค่ำอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อร่วมกนัหำทำงออก 

- แนวปฏบัิตินี้ ให้รวมถึงบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

2.4 กำรรับสนิบน ไม่ว่ำจะมำในรูปแบบใด 

ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่รับสนิบนทุกรปูแบบ 

2.5 กำรยักยอกทรัพย์สนิ หรือเวลำงำนของบริษัท 

ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่น ำทรัพย์สนิหรือเวลำงำนของบริษัทไปกระท ำกำรอื่นเพื่อประโยชน์สว่นตน 

2.6 กำรฟอกเงิน 

ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะกจิกำรของบริษัทหรือกจิกำรส่วนตน โดย

เดด็ขำด 

2.7 กำรยับยั้ง หรือขัดขวำง กระบวนกำรยุติธรรม และกระบวนกำรตำมกฎหมำย 

ต้องหลีกเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ กต็ำม ซึ่งจะส่งผลให้เกดิกำรยับยั้ง หรือขัดขวำง กระบวนกำรยุติธรรม และ

กระบวนกำรตำมกฎหมำย 

2.8 กำรสนับสนุนพรรคกำรเมือง  

- บริษัทต้องด ำรงอยู่บนควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองและไม่ฝักใฝ่กลุ่มกำรเมืองฝ่ำยใด 

- บริษัทไม่มีนโยบำยที่จะให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงนิแก่พรรคกำรเมือง กลุ่มกำรเมือง หรือนักกำรเมือง 
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- ผู้บริหำรและบุคลำกรมีสทิธเิสรีภำพในกำรเข้ำร่วมกจิกรรมทำงกำรเมืองในฐำนะส่วนตัวภำยใต้บทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่อ้ำงชื่อบริษัท และต้องไม่น ำทรัพย์สินหรืออุปกรณ์เครื่องมือใดๆ ของบริษัท ไปใช้

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินใดๆ ทำงกำรเมือง ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนกำรเงินหรือรูปแบบอื่นๆ อำทิ กำรให้

สิ่งของและบริกำร กำรโฆษณำส่งเสรมิ ฯลฯ 

- กำรใช้สทิธทิำงกำรเมืองและกำรแสดงออกทำงกำรเมืองจะต้องด ำเนนิกำรนอกเวลำท ำงำน นอกสถำนที่

ปฏบัิติงำน โดยใช้ทรัพยำกรของตนเองเท่ำนั้น และจะต้องไม่สง่ผลกระทบต่อกำรปฏบัิติงำนที่ได้รบัมอบหมำย 

- ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้น สั่งกำร หรือโน้มน้ำว ด้วยวิธกีำรหรือรูปแบบใดๆ เพื่อให้

พนักงำนหรือผู้ใต้บังคับบัญชำเข้ำร่วมกจิกรรมของพรรคกำรเมือง กลุ่มกำรเมือง หรือนักกำรเมืองทุกประเภท 

2.9 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้กำรสนับสนุน 

ต้องมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส ปรำศจำกจุดประสงค์แอบแฝง มีขั้นตอน สอบทำนวัตถุประสงค์ และกำร

ควบคุมอย่ำงรัดกุมชัดเจน เพื่อให้ม่ันใจว่ำ จะไม่ได้ถูกน ำไปใช้ก่อให้เกดิผลประโยชน์อนัไม่พึงจะมี หรืออันมิควรจะได้ 

ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเป็นข้ออ้ำงในกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  

ขอ้ปฏิบติัในการบริจาคเพือ่การกุศล 

- กำรบริจำคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ำ มีกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกุศลดังกล่ำวจริง และมีกำรด ำเนินกำรเพื่อ

สนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลส ำเรจ็ และก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมอย่ำงแท้จริงหรือเพื่อ

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

- กำรบริจำคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ำ เป็นไปเพื่อกำรกุศลดังกล่ำวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทน

ให้กบับุคคลใด หรือหน่วยงำนใด ยกเว้น กำรประกำศเกยีรติคุณตำมธรรมเนียมปฏบัิติทั่วไป เช่น กำรติดตรำ

สญัญลักษณ์ (Logo) กำรประกำศชื่อบริษัท ณ สถำนที่จัดงำน หรือในสื่อเพื่อกำรประชำสมัพันธ ์เป็นต้น 

ขอ้ปฏิบติัเกีย่วกบัการใหเ้งินสนบัสนุน - เป็นวิธกีำรประชำสมัพันธท์ำงธุรกจิของบริษัททำงหนึ่ง ซึ่งแตกต่ำงจำก

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล โดยอำจกระท ำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตรำสินค้ำ หรือชื่อเสียงของบริษัท  ซึ่งอำจถูก

เชื่อมโยงไปเกี่ยวกบักำรติดสนิบน ดังนั้น ในกำรปฏิบัตจิึงต้องให้เป็นไปดังนี้  

- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ำ ผู้ขอเงินสนับสนุนได้ท ำกิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำวจริง และเป็นกำร

ด ำเนินกำรเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลส ำเรจ็ หรือก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมอย่ำง

แท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) 

- เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสจูน์ได้ว่ำ กำรให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สำมำรถค ำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น 

กำรให้ที่พักและอำหำร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือ

หน่วยงำนใด ยกเว้น กำรประกำศเกยีรติคุณตำมธรรมเนียมธุรกจิทั่วไป 

- ในกำรเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องท ำจัดท ำใบบันทึกค ำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของ

กำรสนับสนุนพร้อมแนบเอกสำรประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้ มีอ ำนำจอนุมัติของบริษัทพิจำรณำอนุมัติตำม

ระดับอ ำนำจอนุมัติของบริษัท 

2.10 กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

ผู้บริหำรและบุคลำกรต้องหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทหรือกลุ่มบริษัท กำร

ด ำเนินกำรใดๆ จะต้องเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล อยู่บนพื้ นฐำนของกำรกระท ำเพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ขัดต่อ

กฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจริยธรรมอนัดี ทั้งนี้  หำกมีกำรกระท ำหรือพฤติกรรมใดที่เข้ำข่ำยมีควำมขัดแย้ง

ทำงผลประโยชน์กบับริษัทจะต้องท ำกำรรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดังกล่ำวเพื่อร่วมกันพิจำรณำแก้ไขหำทำง

หลีกเลี่ยง 
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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 
      

สื่อสำรนโยบำยและข้อปฏบัิติ

แก่พนักงำนและผู้มีส่วนได้

เสยี 

      

ประเมินควำมเสี่ยง 
      

ตรวจสอบกจิกรรมที่มีควำม

เสี่ยง 

      

รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
      

รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท 
      

กระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมภายใน 

บริษัทได้ก ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบ ติดตำม และควบคุมภำยใน เพื่อป้องกันกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น และเพื่อให้

เกดิควำมม่ันใจว่ำ ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ก ำหนดข้ึนช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ได้ ดังนี้  

1) จัดให้มีกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอเป็นประจ ำ 

2) ให้ควำมคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียน 

3) มีกำรสืบสวน สอบสวน ติดตำม ตลอดจนแก้ไข/ป้องกัน โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยใน 

4) จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยในแก่ผู้บริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

5) มีกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ที่อำจมีขั้นตอนและกระบวนกำรที่เข้ำข่ำยเสี่ยงต่อกำรทุจริตและ

คอร์รัปชั่น 

6) มีมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยประเมินระดับควำมเสี่ยงทั้งโอกำสเกดิและผลกระทบ 

7) จัดให้มีกำรสื่อสำรและฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องแก่บุคลำกรของบริษัท เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจนโยบำยกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น 
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ขั้นตอนการแจง้เบาะแสและรอ้งเรียน 

Grievance Procedure 

จัดให้มีช่องทำง ส ำหรับพนักงำนและผู้ มีส่วนได้เสีย สำมำรถแจ้งเบำะแสและร้องเรียนกำรกระท ำอันส่อทุจริตหรือ

คอร์รัปชั่น โดยเป็นช่องทำงที่เข้ำถึงได้โดยง่ำย และเกบ็รักษำควำมลับของผู้ ร้องเรียนอย่ำงเคร่งครัด  ปัจจุบัน ผู้ มีส่วนได้เสีย

สำมำรถแจ้งเบำะแสและร้องเรียนได้ผ่ำนช่องทำงดังนี้  

ภายในองคก์ร  1. ผู้บังคับบัญชำ หรือผู้บริหำร หรือทมี Employee Relations (ER) ตำมที่บริษัทได้ก ำหนดและประชำสมัพันธ์ 

2. 2. ตู้รับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ซึ่งติดตั้งอยู่ภำยในบริเวณโรงงำน 

3. 3. สำยด่วน 06-1417-2752 (24 ชั่วโมง) 

4. 4. แจ้งผ่ำนเวบ็ไซต์ thaiunion.ethicspoint.com 

5. 5. แจ้งผ่ำนแอพพลิเคชั่นไลน์   

ภายนอกองคก์ร ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบริษัท http://investor-th.thaiunion.com/complaints_handling.html 

ขั้นตอน คณะกรรมกำร

บริษัท 

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

สำยงำน

ตรวจสอบ 

ฝ่ำยบริหำร พนักงำน/ 

ผู้มีส่วนได้เสยี 

แจ้งเบำะแส/ร้องเรียน 

 

     

ตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

 

     

รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อฝ่ำย

บริหำร 

     

ด ำเนนิกำรแก้ไข/ป้องกนั 

 

     

รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรต่อสำย

งำนตรวจสอบ 

     

รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

     

รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท 
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มาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบัของผูร้อ้งเรียน 

PROTECTION AND CONFIDENTIAL OF THE WHISTLE-BLOWERS 

พนักงำนผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับกำรปกป้อง และคุ้มครองสิทธิตำมกฎหมำย หรือตำมแนวทำงที่บริษัท

ได้ก ำหนดไว้  

 

การปกป้องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ที่ปฏิเสธการคอรร์ปัชัน่ 

PROTECTION OF DIRECTORS, MANAGEMENT AND EMPLOYEES  

FOR REFUSING TO PAY BRIBES 

 

บริษัทจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนที่ปฏเิสธกำรคอร์รัปชั่น แม้ว่ำกำร

กระท ำนั้นจะท ำให้บริษัทสญูเสยีโอกำสทำงธุรกจิ 

 

กระบวนการลงโทษ  

DISCIPLINARY ACTION 

ผู้ที่กระท ำกำรทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นกำรกระท ำผิดตำมระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนว่ำด้วยกำรบริหำรงำน

บุคคล ส ำหรับพนักงำน ผู้บริหำร ตลอดจนกรรมกำรบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยที่ก ำหนดไว้ รวมถึงอำจ

ได้รับโทษตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำกกำรกระท ำนั้นผิดกฎหมำย 

 

การทบทวนนโยบาย  

REVIEW POLICY 

ผู้บริหำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกนัพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่นฉบับนี้ ให้มีควำม

เหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภำพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมขององค์กร อย่ำงน้อยปีละครั้ง เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร

บริษัทเพื่ออนุมัตต่ิอไป 

 


