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สารนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน 

และนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทจุริตต่อหน้าที่  
 ของสหยูเน่ียนและบริษัทในกลุ่ม 

 
บริษัท สหยูเน่ียน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มสหยูเน่ียน ด าเนินธุรกิจภายใต้ค่านิยมหลัก    

คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์  ท่ี เ ป็นวัฒนธรรมขององ ค์กร นับตัง้แต่ เ ร่ิมก่อตั ง้บ ริษัทฯ                      
โดยคณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม และจดัท าคูมื่อการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี และคูมื่อจรรยาบรรณธุรกิจ อนัเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบงัคบัในการท างาน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานและเพ่ือให้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่และความมัน่ใจแก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อยา่งแท้จริง  
 

บริษัทฯตระหนกัดีว่าการท่ีธุรกิจจะเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนได้นัน้ ส่วนหนึ่งจะต้องมีสงัคมท่ีมีความ
ยัง่ยืนปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคญัต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ นอกจากจะ
ลดทอนความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจแล้ว ยงัสร้างความเสียหายแก่สงัคมและประเทศชาติโดยรวม
เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นท่ีจะร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ บริษัทฯได้น า
หลักเกณฑ์ กระบวนการ แนวทางปฏิบัติ ตามแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ ของโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต ( CAC ) มาพิจารณาปรับปรุง
และทบทวนคู่มือการก ากับดแูลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบงัคบัในการท างาน และได้
จดัท า ”นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่” และ “นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อ
หน้าท่ี” เป็นลายลักษณ์อักษรขึน้ โดยก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนและครอบคลุมตาม
มาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ดงักล่าว เพ่ือปอ้งกนัการคอร์รัปชัน่กบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ตลอดจนเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่การตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจ ท่ีอาจมีความเส่ียงด้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ได้รับการพิจารณาและปฏิบตัอิยา่งรอบคอบ  

 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  และนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตนี ้

บริษัทฯปรารถนาท่ีจะดแูล สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึก ให้บคุลากรของบริษัทฯทกุคนร่วมมือ
กันยึดถือนโยบายและน าแนวทางปฏิบตัิไปใช้ในการท างานประจ าวนั เพ่ือพฒันาสู่องค์กรแห่งความยัง่ยืน
สืบไป 

 

 
       นางสาวดาลดัย์ ทรัพย์ทวีชยักลุ  

                                                                            กรรมการผู้อ านวยการ 
                                                                               20 ตลุาคม 2559 
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นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน 
 
 

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน    
 
 

“ คอร์รัปช่ัน “  หมายถึง การจา่ยเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด อนัรวมถึงการ
น าเสนอ การให้ค ามัน่สัญญา หรือการกระท าพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีส่อไปในทางดงักล่าว ไม่ว่าจะโดยตรงจาก
บริษัทฯเอง หรือผ่านลูกค้า/คู่ค้า หรือบุคคลท่ีสาม ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระ 
หรือหน่วยงานเอกชน เพ่ือจงูใจหรือตอบแทนการปฏิบตัิตามหน้าท่ี หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหน้าท่ี หรือละ
เว้นการปฏิบตัติามหน้าท่ี หรือใช้อ านาจในต าแหนง่หน้าท่ีโดยมิชอบ 

 
 

“ ทุจริต “ หมายถึง การแสวงหาเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด โดยมิชอบด้วย
หน้าท่ีหรือด้วยกฏหมาย ของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบั ทัง้ของบริษัท ของลูกค้า /คู่ค้า/คู่สญัญา
ของบริษัท อาทิเช่น การท าหลกัฐานการเงินเป็นเท็จ การน าทรัพย์สินของบริษัทฯไปใช้ส่วนตวั  การเบียดบงั 
การยกัยอก ฉ้อโกง การกระท าในลกัษณะท่ีมีการขดักนัของผลประโยชน์ ฯลฯ 
 
 
 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดบั ของสหยูเน่ียนและบริษัทในกลุ่มสหยูเน่ียน ต้องปฏิบตัิตาม
กฏหมาย และตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้อง หรือด าเนินการ หรือ
สนับสนุน หรือยอมรับการให้สินบน หรือการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้การดูแล          
เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการควบคมุการบริจาค
เพ่ือการกศุล การให้ของขวญัทางธุรกิจ และการสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ต้องมีความโปร่งใส ไม่มีเจตนาเพ่ือ
โน้มน้าวให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือภาคเอกชนด าเนินการท่ีไม่เหมาะสม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทกุประเทศ
และทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้ให้การสนบัสนนุหรือส่งเสริมลกูค้า คู่ค้า ผู้ รับจ้างหรือผู้ รับจ้างช่วง ผู้ มี
สว่นได้เสียหรือผู้ เก่ียวข้องอ่ืน ท่ีด าเนินธุรกิจกบับริษัทฯ ให้มีแนวทางปฏิบตัเิชน่เดียวกนักบับริษัทฯ เพ่ือให้การ
ด าเนินการด้านการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่บรรลตุามนโยบายท่ีก าหนด   

 

ทัง้นี ้ก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ในกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกเร่ือง ได้แก่ การคดัเลือก การ
ปฐมนิเทศ การอบรม การประเมินผลการปฎิบตัิงาน การให้ผลตอบแทน ท่ีจะท าหน้าท่ีสนบัสนนุให้มาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ประสบความส าเร็จ โดยส่ือสารให้พนกังานทุกระดบัท าความเข้าใจ มีส่วนร่วม 
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น าไปปฎิบตัิ รวมทัง้ควบคมุดแูลกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีนโยบายให้ความเป็นธรรม
และคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ ไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบตอ่พนกังาน แม้ว่าการ
กระท านัน้จะท าให้สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ และก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้โดยถือเป็นสว่นหนึง่ของแผนตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทาน
ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทานการประเมินความเส่ียง เพ่ือให้มั่นใจว่ามาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล และมีการรายงานผลการสอบทานต่อ
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนีก้ าหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบตัแิละข้อก าหนดในการด าเนินการอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย  
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แนวทางปฏบิัตติามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน 
 
 
 
 
 
 

แนวทางปฏิบัตเิก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  

 ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฏหมายและจริยธรรมมี
ความเป็นธรรม โปร่งใส  

  
 หลีกเล่ียงการเข้าไปเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ   

บริษัทฯ ไมป่ระกอบกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบับริษัทฯ 
 
 ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งใดๆท่ีตนรู้เน่ืองมาจากต าแหน่งหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบ 
 
 หลีกเล่ียงการท างานอ่ืนนอกเหนือจากการท างานของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่งานในความ

รับผิดชอบไมว่า่ในด้านใด 
 
 ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนและ/หรือ

ของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง อันเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ /
บริษัทย่อย รวมทัง้ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ/บริษัทย่อย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม  

 
 คณะกรรมการและผู้ บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์ เก่ียวกับรายการท่ี       

เก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย/บริษัทร่วม อย่างรอบคอบ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
อย่างมีเหตผุลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 
และต้องปฏิบตัิให้ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ดูแลให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วอยา่งถกูต้องครบถ้วน 
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แนวทางปฏิบัตใินการซือ้ขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน 

 
 ในการจดัท า เก็บรักษา หรือเปิดเผยข้อมลูภายใน ต้องด าเนินการอยา่งเหมาะสม และถกูต้องตาม

ข้อก าหนดของกฏหมาย โดยค านงึถึงผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียโดยรวม 
  

 ไม่น าข้อมลูภายในอนัเป็นข้อมลูในการด าเนินการและบริหารกิจการท่ีตนล่วงรู้มาจากการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของตน ไปใช้แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบคุคลอ่ืนโดยมิชอบ  

 
 กรรมการและผู้บริหารควรหลีกเล่ียงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วนั ก่อน

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายงานทางการเงินประจ าปี หรือรายไตรมาส จนถึง 24 ชั่วโมง
หลงัจากการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณชนแล้ว  
 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ และไม่ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เม่ือทราบข้อมลูท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ 

 
 
 
แนวทางปฏิบัติในการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีอาจสร้างแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจอย่างหน่ึงอย่างใด 
 

 ไมพ่งึรับหรือให้การเลีย้งรับรอง ของขวญั/ของท่ีระลึก และคา่ใช้จ่ายอ่ืนใด ท่ีเกินความจ าเป็นและ
ไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีท าธุรกิจกับบริษัทฯ ทัง้นีก้ารรับและให้ดงักล่าวท่ี
เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิตามประเพณี ถือเป็นเร่ืองท่ียอมรับได้ แตต้่องสมเหตสุมผล มีความ
เหมาะสม เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบตัิตามประเพณีในแตล่ะโอกาส โดย
เก็บรักษาหลกัฐานการใช้จา่ยเงิน เพ่ือตรวจสอบได้ในภายหลงั 

 
 ไม่เรียกรับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด กบัผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ ท่ีอาจท าให้

เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม หรือมีเจตนาเพ่ือชกัน าให้กระท า
หรือละเว้นการกระท าท่ีไมถ่กูต้อง หรือเพ่ือแลกเปล่ียนกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่พงึได้   
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แนวทางปฏิบัตด้ิานการจัดหา/จัดซือ้ 
 
 การจดัหา/จดัซือ้ต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์หรือขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบการจดัหา/

จัดซือ้ และสอดคล้องกับอ านาจด าเนินการ  มีความเป็นธรรมแก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ในการ
ตดัสินใจต้องค านงึถึงความสมเหตสุมผลด้านราคา คณุภาพ และบริการท่ีได้รับ รวมทัง้ค านึงถึง
มาตรฐานต่างๆ ท่ีผู้ ขายสินค้าหรือบริการพึงมี เช่น มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน
อตุสาหกรรม เป็นต้น 
 

 ผู้จดัหา/จดัซือ้จะต้องไม่ประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจน าผลประโยชน์มาสู่ตนโดยอาศยัต าแหน่งหน้าท่ี
ในการจดัหา/จดัซือ้ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  

   
 ไมใ่ช้ข้อมลูท่ีได้ทราบอนัเน่ืองมาจากการจดัหา/จดัซือ้ เพ่ือประโยชน์สว่นตวัหรือผู้ อ่ืน 

 
  

แนวทางปฏิบัตต่ิอหน่วยงานราชการ 
 
 ปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

  
 การท าธุรกรรมกับรัฐ เม่ือติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี ต้องมีการด าเนินการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา   

ไมก่ระท าการใด ๆ ท่ีอาจจงูใจให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการหรือละเว้นด าเนินการ 
 

 การท าความรู้จกัหรือการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนัตามวาระโอกาส เทศกาล หรือตาม
ประเพณีปฏิบตั ิหากอยูใ่นขอบเขตท่ีเหมาะสมสามารถท าได้  

 
 ให้การสนบัสนุนกิจกรรมของราชการ การบริจาคทรัพย์สิน สามารถท าได้โดยผ่านกระบวนการ

ขออนมุตัท่ีิถกูต้อง โปร่งใส และภายในวงเงินท่ีเหมาะสม 
 
 

แนวทางปฏิบัตใินการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงนิสนับสนุน 
 
บริษัทฯสนับสนุนการบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้เงินสนับสนุนในการพัฒนาชุมชนและสงัคม 

เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจ และความเข้มแข็งให้กบัชมุชนและสงัคม โดยการบริจาคเพ่ือการกศุล
และการให้เงินสนับสนุน ต่อองค์กรการกุศลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ มีขัน้ตอนพิจารณาและอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ท่ีมีอ านาจของบริษัท โดยมีกระบวนการตรวจสอบ การติดตาม รวมทัง้มีหลกัฐาน
หรือหนังสือตอบรับจากหน่วยงานท่ีได้รับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน  เพ่ือให้การใช้เงินเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ 
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แนวทางปฏิบัตด้ิานการเมือง 

 
 บริษัทฯไม่มีแนวปฏิบตัิท่ีจะให้การช่วยเหลือ การสนบัสนุน หรือเป็นตวัแทนพรรคการเมือง  ใน

กิจกรรมสาธารณะตา่ง ๆ ไม่ว่าทางด้านการเงิน หรือรูปแบบอ่ืนใด รวมถึง ไม่กระท าการใดท่ีจะ
ท าให้ผู้ อ่ืนเข้าใจว่าบริษัทฯเก่ียวข้องหรือฝักใฝ่ทางการเมือง หรือพรรคการเมือง หรือผู้ ใดท่ีมี
อ านาจทางการเมือง ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  

 
 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน มีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฏหมาย แตจ่ะไม่ด าเนินการ

ใด ๆ ท่ีท าให้บริษัทฯสูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วน
เก่ียวข้องทางการเมือง 

 
 กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน จะไม่ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมถึงใช้

ทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือด าเนินการดงักลา่ว   
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ช่องทางการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้รายงาน 
 

 
บริษัทฯจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนหรือให้ค าแนะน าก่อนการร้องเรียนท่ี

ปลอดภัย หากต้องการแจ้งเบาะแสเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระท าทุจริตและคอร์รัปชั่น โดย
ก าหนดกระบวนการพิจารณา มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กบัผู้ รายงานหรือผู้ ร้องเรียน ท่ีมี
ความเหมาะสมและเป็นธรรม ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ีท่ีบริษัทฯ
ก าหนดไว้ 
 
 
 

บทลงโทษ 
 

 
 หากมีการฝ่าฝืนหรือกระท าผิดตามนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการ
พิจารณาทางวินยัตามระเบียบข้อบงัคบัในการท างานท่ีบริษัทฯก าหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฏหมาย
หากการกระท านัน้ผิดกฏหมาย 
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นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทจุริตต่อหน้าที่   

 
 

ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองบทบาทต่อผู้ มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัต ิ
นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทจุริตตอ่หน้าท่ี  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้บริษัทฯได้รับทราบ
เร่ืองร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัในการท างาน และจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อนัน ามาซึง่ความความเส่ือมเสียในทรัพย์สินและช่ือเสียงของบริษัทฯ ทัง้จากพนกังานภายในและผู้ มี
สว่นได้เสียทกุกลุม่ โดยก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตักิารร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ดงันี ้

 
การส่ือสารและการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 
 
ให้ฝ่ายบริหารส่ือสารท าความเข้าใจให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน หรือผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ได้รับ

ทราบเร่ืองนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และกระบวนการพิจารณา ตลอดจนช่องทางการแจ้ง
เบาะแส/ข้อร้องเรียน รวมทัง้ให้เปิดเผยข้อมูลนโยบายการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ผ่านทางช่องทางตา่ง ๆ 
ได้แก่ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  

 
การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 
 
1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน หรือผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ท่ีพบเห็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถติดต่อแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือขอค าแนะน าก่อนการ
ร้องเรียน ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน หรือฝ่ายบุคคล 
หรือผู้บงัคบับญัชา หรือกรรมการผู้อ านวยการ 
  

2. การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนให้ระบ ุช่ือ-สกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ ร้องเรียน รายละเอียด
ข้อเท็จจริงพยานหลกัฐาน พร้อมทัง้แนบหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทฯจะเก็บข้อมูลของ    
ผู้ ร้องเรียนเป็นความลับ กรณีท่ีผู้ ร้องเรียนไม่เปิด ช่ื อ-สกุล ในการร้องเรียน จะต้องระบุ
รายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลกัฐานท่ีปรากฎชดัแจ้งเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นถึงการกระท าทจุริต 

  
3. การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนให้กระท าผา่นทางชอ่งทางการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนท่ีจดัไว้ ดงันี ้

 
3.1 จดหมายสง่ท่ีประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการผู้อ านวยการ 

บริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1828 ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260 
 

3.2 กลอ่งรับเร่ืองร้องเรียนภายในบริษัทฯ   
 



 ... นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทจุริต   บริษัท สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน) 11/12 

 

 
กระบวนการพจิารณาตามนโยบายการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน 

 
เม่ือได้รับเร่ืองท่ีกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน หรือผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนว่า

อาจมีการกระท าการทจุริตตอ่หน้าท่ี ก าหนดให้มีกระบวนการด าเนินการพิจารณา ดงันี ้ 
  
1. จดัตัง้คณะกรรมการพิจารณาการรับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ซึ่งอาจประกอบด้วย หวัหน้า   

ฝ่ายตรวจสอบภายใน หวัหน้าฝ่าย compliance  หวัหน้าฝ่ายบคุคล และหวัหน้าฝ่ายของผู้ถกู
ร้องเรียน ตามความเหมาะสมเฉพาะเร่ือง  
 

2. รวบรวมข้อเท็จจริง สืบค้นข้อมลูเพิ่มเตมิ ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลู  
 

3. หากเร่ืองร้องเรียนน่าเช่ือถือและมีมลูให้ด าเนินการสอบสวน โดยกระบวนการพิจารณาและการ
ยตุข้ิอร้องเรียน ให้พิจารณาตามระยะเวลาอนัควรแก่กรณีโดยเร็ว  

 
4. พิจารณากระบวนการลงโทษทางวินยักบัผู้ ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริต

คอร์รัปชัน่และระเบียบข้อบงัคบัในการท างาน ตามท่ีบริษัทฯเห็นสมควร รวมทัง้พิจารณาการ
ด าเนินการบรรเทาความเสียหายให้กบัผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ  

 
5. รายงานผลการพิจารณาตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  
 
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียน  
 
1. ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น 

รวมทัง้ไม่เปิดเผยตวัผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ ร้องเรียน เพ่ือปกป้องการกลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือท าลาย
พยานหลกัฐาน  
 

2. บริษัทฯจะให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียนอย่างเหมาะสม โดยเร่ืองท่ีร้องเรียนนัน้ต้องเป็นความจริง 
ในกรณีท่ีมีหลักฐานปรากฎชดัแจ้งเพียงพอว่าผู้ ร้องเรียนแจ้งเร่ือง ร้องเรียนโดยเจตนาไม่สุจริต 
เป็นการเท็จ หรือเป็นการใสร้่ายบคุคลอ่ืน ให้ด าเนินการดงันี ้

 
2.1 หากผู้ ร้องเรียนเป็นพนักงาน ถือว่าเป็นการผิดทางวินัย ให้สอบสวนเพ่ือพิจารณา

ลงโทษตามระเบียบการบริหารงานบคุคลของบริษัทฯ  
 

2.2 หากผู้ ร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทฯได้รับความเสียหาย บริษัทฯอาจ
พิจารณาด าเนินคดีกบัผู้ ร้องเรียน 
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ภาคผนวก 
 

คณะกรรมการบริษัทรับทราบการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริต เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 
 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
ข้อความส่วนที่เพิ่มเตมิในย่อหน้าที่ 2  
 

มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลในทุกเร่ือง ได้แก่ การคดัเลือก การปฐมนิเทศ การอบรม การ
ประเมินผลการปฎิบัติงาน การให้ผลตอบแทน ท่ีจะท าหน้าท่ีสนับสนุนให้มาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ประสบความส าเร็จ โดยส่ือสารให้พนกังานทกุระดบัท าความเข้าใจ มีส่วนร่วม น าไปปฎิบตัิ รวมทัง้
ควบคมุดแูลกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ โดยมีนโยบายให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังาน
ท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชั่น ไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน แม้ว่าการกระท านัน้จะท าให้
สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 
 
ช่องทางการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้รายงาน 
 
ข้อความส่วนที่ปรับปรุงแก้ไข 
 

บริษัทฯจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนหรือให้ค าแนะน าก่อนการร้องเรียนท่ี
ปลอดภัย หากต้องการแจ้งเบาะแสเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระท าทุจริตและคอร์รัปชั่น โดย
ก าหนดกระบวนการพิจารณา มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กบัผู้ รายงานหรือผู้ ร้องเรียน ท่ีมี
ความเหมาะสมและเป็นธรรม ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ีท่ีบริษัทฯ
ก าหนดไว้ 

 
 
 


