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ค าจ ากัดความ 
“การก ากับดูแลกิจการ” หรือ “Corporate Governance : CG” 
หมายถึง การบริหารจัดการองค์กรที ่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

จากค าจ ากัดความ จะเห็นได้ว่า การก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นเรื่องท่ี
เกี ่ยวข้องกับทุกคนในองค์กร แต่ละคนล้วนมีหน้าที ่และความ
ร ับผ ิดชอบต ่อก ันและก ัน ในการม ีส ่วนร ่วมท  า ให ้องค ์กร
เจริญก้าวหน้าควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและชุมชน 
 

 

 

 

 

1. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และมีมาตรฐาน
ชัดเจนเป็นสากล 

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการซึ่งจะส่งผลต่อ
ความเช่ือม่ันของผู้ลงทุนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

3. เป็นเครื่องมือในการวัดผลการด าเนินงาน และตรวจสอบการ
ท างานต่างๆ  

4. สร้างกรอบความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

   

CG คืออะไร????? CG ดีอย่างไร? 
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การตอ่ตา้นการทจุรติ (Fraud) 

 

การทุจริต หมายถึง ประพฤติชั่ว ประพฤติไม่ดี ไม่ซื่อตรง โกง 
คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อให้ได้สิ่งท่ี
ต้องการ การใช้อ านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิ
ชอบ เพื ่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื ่อน คนรู ้จัก หรือ
ประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์
ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ โดยหลักแบ่งเป็น 2 
รูปแบบ ดังน้ี 

1) การคอร์รัปชั่น (Corruption) 

2) การยักยอกทรัพย์ (Asset Misappropriation) 

 

 

 

การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ (Corruption) 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายหลักคือ
การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
บริษัทจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุม
ธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
พร้อมกันนี้ ได้จัดท าแนวปฏิบัติ และก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นซึ่งมีรายละเอียดข้อปฏิบัติที่เคร่งครัด เพื่อ
ป้องกัน และ/หรือจัดการกับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้
การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีการสอบทานแนว
ปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และด ารงไว้ซึ ่งการด าเนิน
ธุรกิจบนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม โดยกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน 
และสื ่อสารนโยบายนี ้ไปยังผู ้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ เพื่อ
ป้องกันความเส่ียงต่อการคอร์รัปชั่น 
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คอร์รัปชั่น หมายถึง  
ก. การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่ หรือการใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ โดยมุ่งประสงค์ให้
ได้รับประโยชน์ใดๆ ส าหรับองค์กร ตนเอง หรือผู้อ่ืน 

ข. การติดสินบน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และการเรียกรับสินบน จาก
คู ่ค ้าหรือผู ้อ ื ่น เพื ่อเป็นแรงจูงใจให ้เกิดการท าผ ิดกฎหมาย 
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือศีลธรรม
อันดี และหมายความรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงาน
ของบริษัท 

ทั้งนี้ รวมถึงการช่วยเหลือทางการเมือง การให้การสนับสนุนทาง
การเงิน สิ่งของ สิทธิพิเศษ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจน
การส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของ
บริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า เว้นแต่เป็น
กรณีท่ีกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ให้กระท าได้ 

ข้อปฏิบัติเกี ่ยวกับการให้และรับของขวัญ ค่าบริการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- ห้ามเรียกร้อง หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงินทดแทน 
ของขวัญ ของมีค่าใดๆ รวมถึง บริการต่างๆ จากคู่ค้า ตัวแทนซื้อ
ขาย เจ้าหน้ี บุคคลภายนอก หรือ คู่แข่งของบริษัท 

- การเล้ียงรับรอง รับ หรือให้ของขวัญตามประเพณีนิยม สามารถ
กระท าได้โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง และเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับในการท างานของบริษัท หรือในกรณีท่ีไม่มีระเบียบ
ข้อบังคับก าหนดไว้ ให้ด าเนินการอย่างเหมาะสม รัดกุม โปร่งใส และ
ปราศจากวัตถุประสงค์ท่ีมิชอบแอบแฝง 
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ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง 

- บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และไม่มีนโยบายให้การ
สนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน น าเงิน ทรัพย์สิน สินค้า 
และบร ิการของบร ิษ ัท ไปร ่วมสนับสนุนทางการเม ือง หรือ
ด าเนินการในทางหนึ่งทางใดที่เป็นการใช้ทรัพยากรของบริษัทเพื่อ
ประโยชน์ทางการเมือง 

 

 

 

 

 

 

การยักยอกทรพัย์  
(Asset Misappropriation) 

การยักยอก หมายถึง การน าเงิน สินค้า หรือทรัพย์สินของ
บริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในงาน หรือการใช้เวลาการปฏิบัติงาน
ของบริษัทมาใช้เพื ่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่
เก่ียวข้อง 

ตามมาตรา 352 บัญญัติว่า “ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ ่งเป็นของ
ผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็น
ของตนหรือของบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิดฐาน
ยักยอก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพัน
บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ”  
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แม้ปัจจุบันคดียักยอกทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์นายจ้าง อยู ่ใน
หลักเกณฑ์ที่ศาลจะใช้วิธีสมานฉันท์ให้โอกาสจ าเลย (ลูกจ้าง) กับ
ผู ้เสียหาย (นายจ้าง) แต่สิ่งส าคัญคือประวัติของลูกจ้างจะเป็น 
“ลูกจ้างทีม่ีประวตัติิดตวัขอ้หายกัยอกทรัพยข์องนายจา้ง” ไปตลอด
ชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน 

ภายในองค์กร 
1. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือ ทีม Employee Relations 

(ER) (ตามท่ีบริษัทได้ก าหนดและประชาสัมพันธ์) 
2. ตู้รับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะท่ีติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน (รวม 

16 จุด) 
3. สายด่วน 061-417-2752 (24 ชั่วโมง) 
4. ส่งอีเมล Super.whale@thaiunion.com 
5. ส่งผ่านแอ็พลิเคชั่นไลน์                 @etd2317b 

 

 

 

 

 

ทรัพย์สิน
องค์กร 

ผลประโยชน์ส่วนตัว 

การยักยอก 
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นอกองค์กร 
1. ส่งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  

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

2. ส่งอีเมล complaints@thaiunion.com 
3. ส่งไปรษณีย์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ชั้น 23 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

 

  

[13] [14] 



จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
(ฉบับย่อ) 

จรรยาบรรณในการท าธรุกิจ หมายถึง การกระท าหรือความ
ประพฤติท่ีบุคลากรของ TU พึงกระท า เพื่อรักษาและส่งเสริม
ชื่อเสียงอันดีขององค์กร โดยยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และ
ถูกต้องตามกฎหมาย 
  
1) ความรับผดิชอบตอ่ผูถ้ือหุน้ 

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริหารองค์กร
อย่างระมัดระวัง 

- ดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าผิดปกติหรือ
สูญหายโดยมิชอบ 

- รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

- ไม่แสวงหาประโยชน์โดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน 

- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม 
(Prospects) ในอนาคตของบริษัท 

- ไม่ด าเนินการใดๆ ในลักษณะซึ ่งอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

 
2) การปฏบิตัติามกฏหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั 

- จะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฏหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับของท้องถิ่นที่ตั้ง รวมถึงประเทศที่บริษัทเข้าไป
ด าเนินธุรกิจ 

- จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแล และ
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตาม
กฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด 

 
3) ความรับผดิชอบตอ่ทรพัยส์นิขององคก์ร 

- ต้องใช ้ทร ัพย์ส ินขององค ์กรด ้วยความระมัดระวัง 
ประหยัด มีจิตส านึกและรับผิดชอบ และดูแลรักษาและ
ระมัดระวังไม่ให้เส่ือมค่า เสียหาย หรือสูญหาย  

- จะต้องไม่ใช ้ทรัพย์ส ินของบริษ ัท เมื ่อไม่ได ้ม ีความ
เก่ียวข้องกับบริษัทอีกต่อไป 
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4) ความรับผดิชอบตอ่ทรพัยส์นิทางปญัญาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

- รักษาความลับทางการค้าและข้อมูลต่างๆ ขององค์กร 
- ต้องไม่เผยแพร ่ ค ัดลอก หรือน าซอฟต์แวร ์ท ี ่ผิด

กฏหมายมาใช้ในองค์กร 
- ไม่ใช้อีเมลหรือระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรในการส่ง

ข้อความที่หยาบคาย ลามก ก่อกวน ข่มขู ่ กล่าวร้าย
ให้กับผู้อื่น รวมถึงการหลีกเลี่ยงเว็บไซด์ที่ผิดกฏหมาย
หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม 

- ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื ่น ไม่
ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือการน าผลงาน
ของผู้อ่ืนไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือองค์กร 

 
5) การใหแ้ละรบัสนิบน  

- ต้องไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ  
- ต้องไม่เสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ หรือผู้ที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เพื่อการจูงใจให้
ปฏิบัติงานในทางมิชอบ 

6) ของขวญัและการเลีย้งรบัรองทางธรุกจิ  

- ควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญ ของก านัลใดๆ เว้น
แต่ในเทศกาลและในมูลค่าที่เหมาะสม  

- ควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่
เกินกว่าปกติ เว้นแต่การรับรองทางธุรกิจตามประเพณี
นิยม โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ 

 

7) การใหข้้อมลูหรอืการใหส้มัภาษณต์อ่สาธารณชน  

- การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ความถูกต้อง เป็นจริง ด้วยความระมัดระวัง 
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8) ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  

- ต้องไม่ประกอบธุรกิจ หรือเป็นผู้บริหาร หุ้นส่วน หรือท่ี
ปรึกษาในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยทางอ้อม  

- ควรหลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

- ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องท ารายการท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ี
เก่ียวโยงกัน จะต้องปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
ข้อก าหนดเกี ่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการ
เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรฐาน
บัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด 

 

     
 

 

9) การรกัษาความลบัและข้อมลูภายในบรษิทั  

- ห้ามน าข้อมูลภายใน (ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ) ไปใช้
เพ ื ่อแสวงหาประ โยชน ์ส ่วนต ัว หร ือเป ิด เผยแก่
บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

- ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจต่อบุคคลภายนอก 
แม้ว่าจะพ้นสภาพการเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทไปแล้วก็ตาม 
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10) ความรบัผิดชอบตอ่พนักงาน 
- ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย  
- ส่งเสริมพัฒนา และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 
- ดูแลร ักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ม ีความ

ปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย 
- การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่

บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม 
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อ
สิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล 

 

11) ความรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้  

- ก าหนดระดับคุณภาพของสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
และบริการท่ีด ีและเป็นท่ียอบรับได้แก่ลูกค้า 

- รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม ่าเสมอ 
รวมถึงไม่น ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้เก่ียวข้อง
โดยมิชอบ 

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาต่างๆ ท่ีมีต่อลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด 

- ไม่ควรค้าก าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของ
สินค้าหรือบริการ และไม่ก าหนดเงื่อนไขการค้าท่ีไม่เป็น
ธรรมต่อลูกค้า 

 

12) ความรบัผิดชอบตอ่คูค่า้และเจา้หนี้ 

- ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีมีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด  
- ให้ข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็น

จริง 
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตใน

การค้ากับคู่ค้าหรือเจ้าหน้ี 
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13) ความรบัผิดชอบตอ่การแขง่ขนัทางการคา้ 

- แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกา
ของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม 

- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต  

- ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งขันด้วยการกล่าวร้าย หรือ
กระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

 

14) ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมสว่นรวม  

- ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคมส่วนรวม 

- คืนผลก าไรส่วนหน่ึงให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์
สังคมอย่างสม ่าเสมอ 

- ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อ
สังคม  

 

15) ความรบัผิดชอบของพนักงานตอ่บรษิทั  

- ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิด
ความสามัคคีและความเป็นน ้าหน่ึง
เดียวกัน 

- ปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความภักดี เพื่อความก้าวหน้าและความ
ม่ันคงของบริษัทและตัวพนักงานเอง 

- รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัทอย่างเคร่งครัด 
- รักษาสภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยที่ดีในการ

ท างาน  
- ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้ร่วมงาน โดยยึด

ประโยชน์และเป้าหมายของบริษัทเป็นส าคัญ 
- ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น โดยปราศจากซึ่งความจริงและไม่เป็น

ธรรม 
- ไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง

และผู้อ่ืน 
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