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ค าจ ากดัความ 

“การก ากบัดูแลกจิการ” หรอื “Corporate Governance : CG” หมายถึง 
การบรหิารจดัการองค์กรที่มปีระสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

จากค าจ ากดัความ จะเห็นได้ว่า การก ากบัดูแลกิจการที่ดีเป็นเรื่องที่
เกีย่วขอ้งกบัทุกคนในองคก์ร แต่ละคนลว้นมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ต่อกนัและกนั ในการมสี่วนร่วมท าใหอ้งค์กรเจรญิก้าวหน้าควบคู่ไปกบั
การดแูลสงัคมและชุมชน 
 

 

 

 

 

1. เสรมิสรา้งระบบบรหิารจดัการทีด่ ีโปร่งใส และมมีาตรฐานชดัเจน
เป็นสากล 

2. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการซึง่จะสง่ผลต่อความ
เชื่อมัน่ของผูล้งทุนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

3. เป็นเครื่องมอืในการวดัผลการด าเนินงาน และตรวจสอบการท างาน
ต่างๆ  

4. สรา้งกรอบความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 
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CG คอือะไร????? CG ดอียา่งไร? 



การต่อต้านการทุจริต (Fraud) 

การทุจรติ หมายถงึ ประพฤตชิัว่ ประพฤตไิม่ด ีไม่ซื่อตรง โกง คด

โกง ฉ้อโกง โดยใชอุ้บายหรอืเล่หเ์หลีย่มหลอกลวงเพือ่ใหไ้ดส้ิง่ทีต่อ้งการ 
การใช้อ านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั หรอืประโยชน์อื่นใดอนัมิ
ควรได้ ซึ่งก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประโยชน์ของผูอ้ื่น การทุจรติอาจ
เกดิไดห้ลายลกัษณะ โดยหลกัแบ่งเป็น 2 รปูแบบ ดงันี้ 

1) การคอรร์ปัชัน่ (Corruption) 

2) การยกัยอกทรพัย ์(Asset Misappropriation) 

 

 

 

 

 

การต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ (Corruption) 
บรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มนีโยบายหลกัคอืการ

ปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ บรษิทัจะ
ไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบ โดยครอบคลุมธุรกจิและรายการ
ทัง้หมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มกนันี้ ไดจ้ดัท า
แนวปฏบิตั ิและก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตัเิพือ่ต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ซึง่มี
รายละเอียดขอ้ปฏิบตัิที่เคร่งครดั เพื่อป้องกนั และ/หรอืจดัการกบัการ
คอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อให้การปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายนี้ ทัง้นี้ 
บรษิทัมกีารสอบทานแนวปฏบิตัแิละขัน้ตอนการปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย ธุรกจิ และด ารงไวซ้ึ่ง
การด าเนินธุรกจิบนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม โดยกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนต้องปฏบิตัติามนโยบายนี้โดยทัว่กนั และ
สื่อสารนโยบายนี้ไปยงัผูม้สี่วนได้เสยีภายนอกทราบ เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งต่อการคอรร์ปัชัน่ 
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คอรร์ปัชัน่ หมายถงึ  

ก. การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่ หรือการใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ โดยมุ่งประสงค์ให้
ไดร้บัประโยชน์ใดๆ ส าหรบัองคก์ร ตนเอง หรอืผูอ้ื่น 

ข. การตดิสนิบน แก่เจา้หน้าทีข่องรฐั และการเรยีกรบัสนิบน จากคู่คา้
หรือผู้อื่น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการท าผิดกฎหมาย หลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือศีลธรรมอันดี และ
หมายความรวมถงึกฎระเบยีบขอ้บงัคบั และวธิปีฏบิตังิานของบรษิทั 

ทัง้นี้ รวมถงึการช่วยเหลอืทางการเมอืง การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิ 
สิง่ของ สทิธพิเิศษ และ/หรอืการเขา้ร่วมกจิกรรม ตลอดจนการส่งเสรมิ
ใหพ้นักงานเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงในนามของบรษิทัเพื่อใหไ้ด้มา
ซึ่ งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า  เว้นแต่เป็นกรณีทีก่ฎหมาย 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถิน่ ใหก้ระท าได ้

 

ขอ้ปฏิบตัิเกี่ยวกบัการให้และรบัของขวญั ค่าบรกิาร และ
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ 

- หา้มเรยีกรอ้ง หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงนิทดแทน ของขวญั 
ของมีค่าใดๆ รวมถึง บริการต่างๆ จากคู่ค้า ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ 
บุคคลภายนอก หรอื คู่แขง่ของบรษิทั 

- การเลี้ยงรบัรอง รบั หรือให้ของขวญัตามประเพณีนิยม สามารถ
กระท าได้โดยตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และเป็นไปตามระเบยีบ
ขอ้บงัคบัในการท างานของบรษิัท หรอืในกรณีที่ไม่มรีะเบียบขอ้บงัคบั
ก าหนดไว ้ใหด้ าเนินการอย่างเหมาะสม รดักุม โปร่งใส และปราศจาก
วตัถุประสงคท์ีม่ชิอบแอบแฝง 
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ขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการช่วยเหลอืทางการเมอืง 

- บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และไม่มีนโยบายให้การ
สนบัสนุนหรอืช่วยเหลอืทางการเมอืงไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

- หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน น าเงนิ ทรพัย์สนิ สนิคา้ และ
บรกิารของบรษิทั ไปร่วมสนับสนุนทางการเมอืง หรอืด าเนินการในทาง
หนึ่งทางใดทีเ่ป็นการใชท้รพัยากรของบรษิทัเพือ่ประโยชน์ทางการเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

การยกัยอกทรพัย ์ 
(Asset Misappropriation) 

การยกัยอก หมายถงึ การน าเงนิ สนิคา้ หรอืทรพัยส์นิของบรษิทัที่
ได้รบัมอบหมายใหใ้ช้ในงาน หรอืการใช้เวลาการปฏบิตังิานของบรษิัท
มาใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตนหรอืเพือ่กจิกรรมอื่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

ตามมาตรา 352 บญัญตัวิ่า “ผูใ้ดครอบครองทรพัย์ซึ่งเป็นของผูอ้ื่นหรอื
ซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบงัเอาทรพัย์นัน้เ ป็นของตนหรอื
ของบุคคลทีส่ามโดยทุจรติ ผูน้ัน้กระท าความผดิฐานยกัยอก ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไมเ่กนิสามปี หรอืปรบัไมเ่กนิหกพนับาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั”  
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แมปั้จจุบนัคดยีกัยอกทรพัยห์รอืยกัยอกทรพัยน์ายจา้ง อยู่ในหลกัเกณฑ์
ที่ศาลจะใช้วิธีสมานฉันท์ให้โอกาสจ าเลย  (ลูกจ้าง) กับผู้เสียหาย 
(นายจา้ง) แต่สิง่ส าคญัคอืประวตัขิองลูกจา้งจะเป็น “ลูกจ้างท่ีมีประวติั
ติดตวัข้อหายกัยอกทรพัยข์องนายจ้าง” ไปตลอดชวีติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน 

ภายในองคก์ร 
1. ผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา หรอื ทมี Employee Relations (ER) 

(ตามทีบ่รษิทัไดก้ าหนดและประชาสมัพนัธ)์ 
2. ตูร้บัขอ้รอ้งเรยีน/ขอ้เสนอแนะทีต่ดิตัง้อยูภ่ายในโรงงาน (รวม 16 

จุด) 
3. สายด่วน 061-417-2752 (24 ชัว่โมง) หรอืโทร 1800 013 080 
4. สง่อเีมล http://thaiunion.ethicspoint.com 
5. สง่ผา่นแอพ็ลเิคชัน่ไลน์                 
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ทรพัยสิ์น
องคก์ร 

ผลประโยชน์ส่วนตวั 

การยกัยอก 
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นอกองคก์ร 
1. สง่ผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

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

2. สง่อเีมล complaints@thaiunion.com 
3. สง่ไปรษณีย ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอื 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บรษิทั ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 23 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ์ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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จรยิธรรมและจรรยาบรรณ  
(ฉบบัยอ่) 

จรรยาบรรณในการท าธรุกิจ หมายถงึ การกระท าหรอืความประพฤติ
ทีบุ่คลากรของ TU พงึกระท า เพือ่รกัษาและสง่เสรมิชื่อเสยีงอนัดขีอง
องคก์ร โดยยดึหลกัคุณธรรม ซื่อสตัยส์ุจรติ และถกูตอ้งตามกฎหมาย 
  
1) ความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต บริหารองค์กรอย่าง
ระมดัระวงั 

- ดูแลมิให้ทรพัย์สนิใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าผิดปกติหรอืสูญ
หายโดยมชิอบ 

- รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างถูกต้อง
ครบถว้น 

- ไมแ่สวงหาประโยชน์โดยใชข้อ้มูลใดๆ ขององคก์รซึง่ยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะชน 

- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้ม 
(Prospects) ในอนาคตของบรษิทั 

- ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซึ่งอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 

 
2) การปฏิบติัตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั 

- จะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฏหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับของท้องถิ่นที่ตัง้ รวมถึงประเทศที่บริษัทเข้าไป
ด าเนินธุรกจิ 

- จะต้องใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานก ากบัดูแล และรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย 
ระเบยีบและขอ้บงัคบั อยา่งเคร่งครดั 

 
3) ความรบัผิดชอบต่อทรพัยสิ์นขององคก์ร 

- ตอ้งใชท้รพัยส์นิขององคก์รดว้ยความระมดัระวงั ประหยดั มี
จติส านึกและรบัผดิชอบ และดูแลรกัษาและระมดัระวงัไม่ให้
เสือ่มค่า เสยีหาย หรอืสญูหาย  

- จะต้องไม่ใช้ทรพัย์สนิของบรษิทั เมื่อไม่ได้มคีวามเกี่ยวขอ้ง
กบับรษิทัอกีต่อไป 
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4) ความรบัผิดชอบต่อทรพัยสิ์นทางปัญญาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

- รกัษาความลบัทางการคา้และขอ้มลูต่างๆ ขององคก์ร 
- ต้องไม่เผยแพร่ คดัลอก หรอืน าซอฟต์แวร์ที่ผดิกฏหมายมา

ใชใ้นองคก์ร 
- ไม่ใช้อีเมลหรือระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรในการส่ง

ข้อความที่หยาบคาย ลามก ก่อกวน ข่มขู่ กล่าวร้ายให้กบั
ผูอ้ื่น รวมถงึการหลกีเลี่ยงเวบ็ไซดท์ี่ผดิกฏหมายหรอืละเมดิ
ศลีธรรมอนัดงีาม 

- ต้องเคารพสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมดิ
ลขิสทิธิ ์เครื่องหมายการคา้ หรอืการน าผลงานของผูอ้ื่นไปใช้
เพือ่ประโยชน์ของตนหรอืองคก์ร 

 
5) การให้และรบัสินบน  

- ตอ้งไมเ่รยีกหรอืรบัผลประโยชน์ใดๆ  
- ต้องไม่เสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อลูกคา้ คู่คา้ เจ้าหน้าที่ของ

รฐั หรอืผูท้ีบ่รษิทัตดิต่อธุรกจิดว้ย เพือ่การจงูใจใหป้ฏบิตังิาน
ในทางมชิอบ 

6) ของขวญัและการเลีย้งรบัรองทางธรุกิจ  

- ควรหลกีเลีย่งการใหห้รอืรบัของขวญั ของก านลัใดๆ เวน้แต่
ในเทศกาลและในมลูค่าทีเ่หมาะสม  

- ควรหลกีเลีย่งการใหห้รอืรบัการเลีย้งรบัรองในลกัษณะที่เกนิ
กว่าปกต ิเวน้แต่การรบัรองทางธุรกจิตามประเพณีนิยม โดย
ไมม่ขีอ้ผกูมดัใดๆ 

 

7) การให้ข้อมูลหรอืการให้สมัภาษณ์ต่อสาธารณชน  

- การใหข้อ้มลูใดๆ เกีย่วกบับรษิทั ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของความ
ถูกตอ้ง เป็นจรงิ ดว้ยความระมดัระวงั 
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8) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

- ตอ้งไมป่ระกอบธุรกจิ หรอืเป็นผูบ้รหิาร หุน้สว่น หรอืทีป่รกึษา
ในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางออ้ม  

- ควรหลกีเลีย่งการท ารายการทีเ่กีย่วโยงทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 

- ในกรณีที่จ าเป็นตอ้งท ารายการที่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่ว
โยงกัน จะต้องปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยง 
และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและ
บรษิทัย่อย ตลอดจนปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดย
สภาวชิาชพีบญัชอียา่งเคร่งครดั 

 

     
 

 

 

9) การรกัษาความลบัและข้อมูลภายในบริษทั  

- หา้มน าขอ้มลูภายใน (ทีไ่มไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ) ไปใชเ้พือ่
แสวงหาประโยชน์ส่วนตวั หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก 
หรอืบุคคลทีไ่มม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ประโยชน์ในการซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทั 

- ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูความลบัทางธุรกจิต่อบุคคลภายนอก แมว้่า
จะพน้สภาพการเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัไป
แลว้กต็าม 
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10) ความรบัผิดชอบต่อพนักงาน 
- ใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบักฎหมาย  
- สง่เสรมิพฒันา และเพิม่พนูความรูค้วามสามารถ 
- ดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท างานใหม้คีวามปลอดภยั

ต่อชวีติ สุขภาพอนามยั 
- การใหร้างวลัและการลงโทษพนักงานตอ้งอยูบ่น

พืน้ฐานของความถูกตอ้งและเป็นธรรม 
- ปฏิบตัิต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิศ์รีของ

ความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิ
หน้าทีส่ว่นบุคคล 

 

11) ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า  

- ก าหนดระดบัคุณภาพของสนิคา้และบรกิารใหม้คีณุภาพและ
บรกิารทีด่ ีและเป็นทีย่อบรบัไดแ้ก่ลกูคา้ 

- รกัษาความลบัของลกูคา้อยา่งจรงิจงัและสม ่าเสมอ รวมถงึไม่
น ามาใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเองและผูเ้กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

- ปฏบิตัติามเงือ่นไขหรอืสญัญาต่างๆ ทีม่ตี่อลกูคา้อยา่ง
เคร่งครดั 

- ไมค่วรคา้ก าไรเกนิควรเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคุณภาพของสนิคา้
หรอืบรกิาร และไมก่ าหนดเงือ่นไขการคา้ทีไ่มเ่ป็นธรรมต่อ
ลกูคา้ 

 

12) ความรบัผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหน้ี 

- ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีม่ตี่อคู่คา้และเจา้หนี้อยา่งเคร่งครดั  
- ใหข้อ้มลูทางการเงนิทีถู่กตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจรงิ 
- ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตใน

การคา้กบัคู่คา้หรอืเจา้หนี้ 
 

  

[21] [22] 



13) ความรบัผิดชอบต่อการแข่งขนัทางการค้า 

- แขง่ขนัทางการคา้ภายในกรอบกตกิา
ของการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 

- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เ ป็นความลับของ
คู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่มสุ่จรติ  

- ไมท่ าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ขนัดว้ยการกล่าวรา้ย หรอืกระท า
การใดๆ โดยปราศจากความจรงิและไมเ่ป็นธรรม 

 

14) ความรบัผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม  

- ใหก้ารสนบัสนุนกจิการอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม
สว่นรวม 

- คนืผลก าไรสว่นหนึ่งใหแ้ก่กจิกรรมทีม่สีว่นสรา้งสรรคส์งัคม
อยา่งสม ่าเสมอ 

- ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อ
สงัคม  

 

15) ความรบัผิดชอบของพนักงานต่อบริษทั  

- ร่วมกนัรกัษาและสรา้งสรรคใ์หเ้กดิความ
สามคัคแีละความเป็นน ้าหนึ่งเดยีวกนั 

- ปฏิบัติห น้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่ อ สัตย์  สุ จ ริต  มีค ว ามภักดี  เพื่ อ
ความกา้วหน้าและความมัน่คงของบรษิทัและตวัพนกังานเอง 

- รกัษาความลบัของลกูคา้ คู่คา้ และบรษิทัอยา่งเคร่งครดั 
- รักษาสภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยที่ดีในการ

ท างาน  
- ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้ร่วมงาน โดยยึด

ประโยชน์และเป้าหมายของบรษิทัเป็นส าคญั 
- ไมก่ล่าวรา้ยผูอ้ื่น โดยปราศจากซึง่ความจรงิและไมเ่ป็นธรรม 
- ไม่อาศยัต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและ

ผูอ้ื่น 
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