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บริษัท  ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล  จ ำกดั (มหำชน) 
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน (Anti-corruption Policy) 

 

 บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ด ำเนินงำนตำมหลกับรรษทัภิบำล โดย
มีคณะกรรมกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลและบริหำรงำน ซ่ึงยึดถือหลกัควำมรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส 
ควำมเสมอภำค กำรสร้ำงคุณค่ำของธุรกิจในระยะยำว และส่งเสริมกำรปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ บริษทัฯ มีควำม
มุ่งมัน่ในกำรป้องกนั และต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบดว้ยตระหนกัถึงภยัร้ำยแรงของกำรคอร์รัปชัน่
ท่ีท ำลำยกำรแข่งขนัอย่ำงเสรีและเป็นธรรม ทั้งยงัก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจ สังคม 
และเพื่อให้กำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจท่ีอำจมีควำมเส่ียงดำ้นกำรคอร์รัปชัน่ ไดรั้บกำรพิจำรณำและปฏิบติั
อย่ำงรอบคอบ  บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท ำ “นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่” อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรขึ้น โดย
ก ำหนดให้บริษทัฯ ปฏิบติัตำม เพื่อเป็นแนวทำงท่ีชัดเจนในกำรด ำเนินธุรกิจ และพฒันำสู่องค์กรแห่ง
ควำมยัง่ยนื 

 
ค ำนิยำมตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน 

 กำรคอร์รัปชัน่ หมำยถึง กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยกำรเสนอให้ สัญญำว่ำจะ
ให้ มอบให้ ให้ค  ำมัน่ว่ำจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใดซ่ึงไม่เหมำะสม กบั
เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือผูมี้หนำ้ท่ีไม่วำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
เพื่อให้บุคคลดงักล่ำวปฏิบติัหรือละเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ี อนัเป็นกำรให้ไดม้ำหรือรักษำไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือ
แนะน ำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพำะ หรือเพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซ่ึงผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่
เหมำะสมทำงธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ  ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ทอ้งถ่ิน หรือจำรีตทำงกำรคำ้ ใหก้ระท ำได ้
  

นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน 

 ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั ฯ ด ำเนินกำรหรือยอมรับกำรคอร์รัปชัน่ในทุก
รูปแบบทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั ไม่วำ่ตนจะอยู่ในฐำนะเป็นผูรั้บ 
ผูใ้ห้ หรือผูเ้สนอให้สินบน  ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงำนรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชน ท่ี
บริษทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย โดยจะปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่อย่ำงเคร่งครัด  
และให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่น้ีอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนทบทวน
แนวทำงกำรปฏิบติั และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้สอดคลอ้งกับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 
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บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีพิจำรณำอนุมติันโยบำยและก ำกบัดูแลให้มีระบบท่ีสนบัสนุนกำร
ต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อให้มัน่ใจว่ำฝ่ำยบริหำรไดต้ระหนักและให้ควำมส ำคญั
กบักำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ดงัน้ี 
▪ พิจำรณำนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ ท่ีไดรั้บจำกกรรมกำรผูจ้ดักำร ให้มีควำมเหมำะสม

กับรูปแบบธุรกิจ สภำพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และน ำ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัเพื่ออนุมติั 

▪ พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่น ท่ี
ไดรั้บจำกกรรมกำรผูจ้ดักำร และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่ออนุมติั 

▪ สอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินควำมเส่ียง
เพื่อให้ควำมมัน่ใจว่ำระบบดังกล่ำว มีควำมเส่ียงท่ีจะท ำให้เกิดโอกำสกำรคอร์รัปชั่น ท่ีมี
ผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัน้อยท่ีสุด และมีควำม
เหมำะสมกบัรูปแบบธุรกิจของบริษทั 

▪ รับเร่ืองแจง้เบำะแสกำรคอร์รัปชัน่ท่ีคนในองคก์รมีส่วนเก่ียวขอ้งและตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
รวมถึงเสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษทัร่วมกันพิจำรณำบทลงโทษหรือแก้ไขปัญหำ
ดงักล่ำว 

3. กรรมกำรผูจ้ดักำร มีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ดงัน้ี 
▪ ก ำหนดนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่น เพื่อส่ือสำรไปยงัพนักงำนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 

รวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกับกำร
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก ำหนดของกฎหมำยและน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

▪ คอยช่วยเหลือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรหำสืบขอ้เท็จจริงตำมท่ีไดรั้บแจง้หรืองำนท่ี
ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบักำรสอบสวนเร่ืองกำรคอร์รัปชัน่ โดย
สำมำรถมอบหมำยงำนใหก้บัทีมผูบ้ริหำรท่ีเห็นวำ่สำมำรถช่วยสืบหำขอ้เทจ็จริงได้ 

4. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบติังำน
ว่ำเป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง ตรงตำมนโยบำย แนวทำงปฏิบติั อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรระเบียบปฏิบติั 
กฎหมำยและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ีเขำ้ไปก ำกบัติดตำม  เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีระบบควบคุมท่ีมี
ควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเส่ียงจำกกำรคอร์รัปชั่นท่ีอำจเกิดขึ้น และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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5. พนักงำนตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีให้สอดคลอ้งกับนโยบำยน้ี กรณีมีขอ้สงสัยหรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืน
นโยบำยน้ีตอ้งรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ หรือผ่ำนช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแสหรือร้องเรียนกำร
คอร์รัปชัน่ท่ีก ำหนดไวใ้นนโยบำยฉบบัน้ี 
 

แนวทำงกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน 
1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนทุกระดับ ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นและ

จรรยำบรรณธุรกิจ โดยตอ้งไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชัน่ ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
2. เม่ือพนักงำนพบเห็นกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยกำรคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัฯ มีหน้ำท่ีต้อง

รำยงำนให้ผูบ้งัคบับญัชำ หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบและให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่ำง ๆ หำกมีข้อสงสัยหรือข้อซักถำมให้ปรึกษำกับผูบ้ังคับบัญชำ หรือบุคคลท่ี
ก ำหนดใหท้ ำหนำ้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรติดตำมกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจผ่ำนช่องทำง
ต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไว ้

3. บริษทัฯ ให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนหรือผูแ้จง้เบำะแสในเร่ือง กำรคอร์รัปชัน่โดย
ใช้มำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำน กำรคอร์รัปชั่น ตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นมำตรกำรคุม้ครองและรักษำควำมลบั 

4. ผูท่ี้กระท ำกำรคอร์รัปชั่น  ถือเป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณของบริษทัฯ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บกำร
พิจำรณำโทษทำงวินยัตำมระเบียบท่ีก ำหนดไว ้ นอกจำกน้ีอำจไดรั้บโทษตำมกฎหมำยดว้ย หำก
กำรกระท ำนั้นเขำ้ข่ำยผิดกฎหมำย 

5. บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ และท ำควำมเขำ้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ี หรือด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรืออำจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ในเร่ือง
ท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่น้ี 

6. กำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบติัตำมท่ีก ำหนดไวใ้น
จรรยำบรรณธุรกิจ หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี นโยบำยและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม
ต่ำง ๆ รวมทั้ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบติังำนของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทำงปฏิบติัอ่ืน
ใด ท่ีบริษทัฯ อำจก ำหนดขึ้นต่อไป  

7. เพื่อควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเร่ืองท่ีมีควำมเส่ียงสูงกบักำรเกิดคอร์รัปชัน่ กรรมกำรบริษทั 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัตอ้งปฏิบติัดว้ยควำมระมดัระวงัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
7.1 กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง (Political Contributions) 

หมำยถึง กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน ส่ิงของ และ/หรือกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
ตลอดจนกำรส่งเสริมให้พนกังำนเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของบริษทัฯ เพื่อให้ไดม้ำ
ซ่ึงควำมได้เปรียบทำงธุรกิจกำรคำ้ ทั้งน้ี ไม่รวมถึง กำรท่ีพนักงำนเขำ้ร่วมกิจกรรมตำมสิทธิ
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เสรีภำพส่วนบุคคล แต่จะตอ้งไม่แอบอำ้งควำมเป็นพนักงำน หรือน ำทรัพยสิ์น อุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองมือใด ๆ ของบริษทัฯ ไปใช ้เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ในทำงกำรเมือง     

บริษทัฯ  มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นกลำง ไม่ฝักใฝ่ทำงกำรเมืองหรือนักกำรเมือง
มืออำชีพท่ีสังกดัพรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง บริษทัฯ จะไม่สนับสนุนทำงกำรเงินหรือ
ส่ิงของให้แก่พรรคกำรเมือง นกักำรเมืองหรือผูส้มคัรรับเลือกทำงกำรเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็นกำร
ช่วยเหลือทำงกำรเมืองตำมควำมหมำยในวรรคแรก โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเอ้ือประโยชน์ทำง
ธุรกิจใหก้บับริษทัฯ 
7.2 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล (Charitable  Contributions, Donations and Aid Grants) 

อำจท ำให้เกิดควำมเส่ียงต่อบริษทัฯ  เน่ืองจำกกิจกรรมดังกล่ำวเก่ียวข้องกับกำรใช้
จ่ำยเงินโดยไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตัวตน และอำจจะใช้เป็นข้ออ้ำงหรือเส้นทำงส ำหรับกำร
คอร์รัปชั่น  และเพื่อไม่ให้กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลมีวตัถุประสงค์แอบแฝง  ทำงบริษทัฯ  จึง
ก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กระบวนกำรสอบทำน และ
รำยละเอียดกำรควบคุมไวด้งัต่อไปน้ี 

ก. กำรบริจำคนั้นตอ้งพิสูจน์ได้ว่ำมีกิจกรรมตำมโครงกำรเพื่อกำรกุศลดังกล่ำวจริง 
และมีกำรด ำเนินกำรเพื่อสนบัสนุนให้วตัถุประสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเร็จ 
และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมอยำ่งแทจ้ริงหรือเพื่อเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์อง
กำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม  (Corporate Social Responsibility: 
CSR) 

ข. กำรใชเ้งิน หรือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ  เพื่อบริจำคกำรกุศล ตอ้งกระท ำในนำมบริษทั
ฯ เท่ำนั้น  โดยกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลตอ้งเป็น มูลนิธิ องค์กรสำธำรณะกุศล วดั
โรงพยำบำล สถำนพยำบำล หรือองคก์รเพื่อประโยชน์ต่อสังคมท่ีมีใบรับรอง  หรือ
เช่ือถือได ้สำมำรถตรวจสอบได ้และด ำเนินกำรผำ่นขั้นตอนตำมระเบียบของบริษทั
ฯ 

ค. กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล ในนำมส่วนตวัพึงกระท ำได ้แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้งหรือท ำให้
เกิดขอ้สงสัยไดว้ำ่เป็นกำรกระท ำท่ีทุจริต เพื่อหวงัผลประโยชน์ใด 

7.3 เงินสนบัสนุน (Sponsorships)  
เป็นวิธีกำรประชำสัมพนัธ์ทำงธุรกิจของบริษทัทำงหน่ึง ซ่ึงแตกต่ำงจำกกำรบริจำคเพื่อ

กำรกุศล โดยอำจกระท ำไดโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ ตรำสินคำ้ หรือช่ือเสียงของบริษทัฯ ซ่ึง
มีควำมเส่ียงอยู่เน่ืองจำกเป็นกำรจ่ำยเงินส ำหรับกำรบริกำรหรือผลประโยชน์ท่ียำกต่อกำรวดัผล
และติดตำม เงินสนบัสนุนยงัอำจถูกเช่ือมโยงไปเก่ียวกบักำรติดสินบน ดงันั้น บริษทัฯ จึงก ำหนด
นโยบำยและหลักเกณฑ์เก่ียวกับเงินสนับสนุน กระบวนกำรสอบทำน และรำยละเอียดกำร
ควบคุมไวด้งัต่อไปน้ี 
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ก. เงินสนับสนุนนั้นตอ้งพิสูจน์ไดว้่ำผูข้อเงินสนับสนุนไดท้ ำกิจกรรมตำมโครงกำร
ดงักล่ำวจริง และเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อสนับสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงกำร
ประสบผลส ำเร็จ และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมอยำ่งแทจ้ริง หรือเพื่อเป็นไปตำม
วตัถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) 

ข. เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ำกำรให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ี
สำมำรถค ำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น กำรให้ท่ีพักและอำหำร เป็นต้น ไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กบับุคคลใด หรือหน่วยงำนใด ยกเวน้ 
กำรประกำศเกียรติคุณตำมธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป 

ค. ในกำรเป็นผู ้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดท ำใบบันทึกค ำขอ ระบุช่ือผู ้รับเงิน
สนบัสนุนและวตัถุประสงค์ของกำรสนบัสนุนพร้อมแนบเอกสำรประกอบทั้งหมด
เสนอให้ผูมี้อ  ำนำจอนุมติัของบริษทัพิจำรณำอนุมัติตำมระดับอ ำนำจอนุมติัของ
บริษทั 

7.4 ของขวญั (Gifts) ค่ำบริกำรตอ้นรับ (Hospitality) และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน (Others) 
 บริษทัฯ ตระหนกัดีว่ำกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดี กบัพนัธมิตรทำงธุรกิจเป็นส่ิงส ำคญัท่ี
จะน ำมำ  ซ่ึงควำมส ำเร็จอย่ำงต่อเน่ืองของบริษทัฯ  พนักงำนสำมำรถให้ หรือรับของขวญั 
(Gifts) และ/หรือ ค่ำบริกำรตอ้นรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่ำใชจ่้ำยอ่ืน (Others) แก่/
จำกบุคคลใด ๆ ได ้หำกเขำ้เง่ือนไขทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ก. ไม่เป็นกำรกระท ำโดยตั้งใจ เพื่อครอบง ำ ชกัน ำ หรือตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อให้
ไดม้ำซ่ึงควำมไดเ้ปรียบใด ๆ ผ่ำนกำรกระท ำไม่เหมำะสม หรือเป็นกำรแลกเปล่ียน
อยำ่งชดัเจนหรือแอบแฝง เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงกำรช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ 

ข. เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค. เป็นกำรใหใ้นนำมบริษทัฯ ไม่ใช่ในนำมของพนกังำน 
ง. ไม่เป็นของขวญัท่ีอยู่ในรูปของเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่ำเงินสด (เช่น บตัรของขวญั 

หรือบตัรก ำนลั) 
จ. เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เช่น กำรให้ของขวญัเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วงเทศกำล

สงกรำนต ์ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซ่ึงถือเป็นธรรมเนียมปกติ 
ฉ. ประเภทและมูลค่ำมีควำมเหมำะสม และมอบให้ถูกตอ้งตำมกำลเทศะ เช่น ในกรณี

ท่ีบริษทัอยู่ระหว่ำงจดัให้มีกำรประกวดรำคำ พนกังำนจะตอ้งไม่รับของขวญั หรือ
ค่ำบริกำรตอ้นรับจำกบริษทัท่ีเขำ้ร่วมกำรประกวดรำคำนั้นๆ  

ช. เป็นกำรใหอ้ยำ่งเปิดเผย ไม่ปกปิด 
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พนักงำนสำมำรถรับของขวญัซ่ึงมีมูลค่ำไดไ้ม่เกิน 3,000 บำท ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิเสธ
และจะตอ้งรับของขวญัซ่ึงมีมูลค่ำเกินกว่ำ  3,000  บำท ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชำทรำบโดย
ใชแ้บบรำยงำนกำรรับของขวญั และน ำส่งของขวญัดงักล่ำวแก่เลขำนุกำรบริษทั เพื่อน ำไป
เป็นของรำงวลัใหแ้ก่พนกังำนหรือบริจำคเพื่อกำรกุศลตำมควำมเหมำะสม 

7.5 กำรขดัแยง้กนัทำงผลประโยชน์ และกำรจดัท ำรำยกำรระหวำ่งกนั   
กำรขดัแยง้กนัทำงผลประโยชน์ หมำยถึง สถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำท่ีกรรมกำร 

ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของบริษทั มีผลประโยชน์ส่วนตน หรือผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ี
เกิดขึ้น จนมีผลต่อกำรตดัสินใจ เกิดปัญหำท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งเป็นกลำง และ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษทั ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม 

กรณีท่ีบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรำยกำรระหวำ่งกนัอนัอำจ
ก่อใหเ้กิดกำรขดัแยง้กนัทำงผลประโยชน์ หรือมีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีกำรขดัแยง้กนัทำง
ผลประโยชน์ในอนำคต บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมถึง
กำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนั  

7.6 กำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก (Facilitation Payment) 
ค่ำอ ำนวยควำมสะดวก หมำยถึง ค่ำใชจ่้ำยท่ีจ่ำยใหเ้จำ้หนำ้ท่ีของรัฐอยำ่งไม่เป็นทำงกำร 

และเป็นกำรซ่ึงอำจมีมูลค่ำเล็กนอ้ยหรือมูลค่ำสูง เพื่อให้เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำร หรือเป็นกำรกระตุน้ใหก้ำรด ำเนินกำรรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนกำรนั้นไม่ตอ้ง
อำศยัดุลยพินิจของเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ และเป็นกำรกระท ำอนัชอบดว้ยหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ีรัฐผูน้ั้น 
รวมทั้งเป็นสิทธิท่ีบริษทัฯ พึงจะไดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ เช่น กำรขอใบอนุญำต กำรขอ
หนงัสือรับรอง และกำรไดรั้บกำรบริกำรสำธำรณะ เป็นตน้ 

บริษทัฯ ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินค่ำอ ำนวยควำมสะดวก และกำรจ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก
เป็นส่ิงตอ้งหำ้มส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ 

7.7 กำรจำ้งพนกังำนของรัฐ 
บริษทัฯมีกำรคดัเลือกบุคลำกรท่ีมีประวติัท ำงำนหรือเป็นพนกังำนของรัฐ ตอ้งปฏิบติั

ตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก ำหนด และเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ใหใ้ชก้ำรจำ้ง
ดงักล่ำวเป็นกำรตอบแทนกำรไดม้ำซ่ึงผลประโยชน์ใด ๆ รวมทั้งใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบักำรจำ้งพนกังำนรัฐใหส้ำธำรณะรับทรำบ เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 
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ทรัพยำกรบุคคล 
นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่น้ี ให้ครอบคลุมถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่กำรสรร

หำ หรือกำรคดัเลือกบุคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนพนักงำน 
และกำรให้ผลตอบแทน โดยก ำหนดให้ผูบ้งัคบับญัชำทุกระดบัส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจ กบัพนกังำนเพื่อใช้
ในกิจกรรมทำงธุรกิจท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบ และควบคุมดูแลกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 
เร่ืองท่ีรับแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนกำรคอร์รัปช่ัน 

1. พบเห็นกำรกระท ำท่ีคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกับองค์กร โดยทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น พบเห็น
บุคคลในองคก์รติดสินบน/รับสินบนเจำ้หนำ้ท่ีของหน่วยงำนรัฐบำลหรือหน่วยงำนเอกชน 

2. พบเห็นกำรกระท ำท่ีผิดขั้นตอนตำมระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ หรือมีผลกระทบต่อระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษทัฯ จนท ำใหส้งสัยไดว้่ำ อำจจะเป็นช่องทำงในกำรคอร์รัปชัน่ 

3. พบเห็นกำรกระท ำท่ีท ำใหบ้ริษทัฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ 
4. พบเห็นกำรกระท ำท่ีผิดกฏหมำย ผิดศีลธรรม จรรยำบรรณทำงธุรกิจ 

 
ช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนกำรคอร์รัปช่ัน 
 คณะกรรมกำรบริษทัได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูพ้ิจำรณำรับเร่ืองแจ้ง
เบำะแส ขอ้ร้องเรียน กำรกระท ำท่ีอำจท ำให้เกิดควำมสงสัยไดว้่ำเป็นกำรคอร์รัปชัน่ ท่ีเกิดขึ้นกบับริษทัฯ 
โดยทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยผ่ำนช่องทำงกำรรับเร่ืองท่ีได้ก ำหนดไวใ้นนโยบำยฉบับน้ี โดยผู ้
ร้องเรียนจะตอ้งระบุรำยละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจง้เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียน พร้อมหลกัฐำน หรือขอ้มูลท่ี
เพียงพอต่อกำรตรวจสอบ และแจง้ช่ือ  ท่ีอยู่ และหมำยเลขโทรศพัทท่ี์สำมำรถติดต่อได ้ส่งมำยงัช่องทำง
รับเร่ือง ดงัน้ี 

1. แจง้ผำ่นช่องทำง อีเมล ์ดงัน้ี 
1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท่ี auditcommittee@unionpetrochemical.com หรือ 
1.2 กรรมกำรผูจ้ดักำร ท่ี perapol@unionpetrochemical.com หรือ 
1.3 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท่ี ladawan@unionpetrochemical.com หรือ 
1.4 เลขำนุกำรบริษทั ท่ี secretry@unionpetrochemical.com หรือ 

2. แจง้ผำ่นช่องทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (หัวขอ้ “แจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน” ) 
 http://www.unionpetrochemical.com/corruption.html 

3. แจง้ผำ่นช่องทำงไปรษณีย ์จ่ำหนำ้ซองถึง หรือยืน่ส่งโดยตรง ไดท่ี้ 
3.1 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ 
3.2 กรรมกำรผูจ้ดักำร หรือ 
3.3 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือ 

mailto:ladawan@unionpetrochemical.com
http://www.unionpetrochemical.com/


บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ หนำ้ 8/16 
 

3.4 เลขำนุกำรบริษทั  
 ท่ี บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 728 อำคำรยูเน่ียนเฮ้ำส์  ถนนบรมรำชชนนี  แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั  กทมฯ 10700 

4. แจง้ผำ่นช่องทำงโทรศพัทเ์บอร์ : 02-881-8288  / แฟกซ์ : 02-433-7243-4 
   
  กรณีผูแ้จ้งเบำะแส หรือผูร้้องเรียน มีขอ้ร้องเรียนคณะกรรมกำรบริษทั ขอให้ท่ำนส่ง
เร่ืองร้องเรียนมำยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรเก็บรวบรวมสถิติขอ้มูลเบำะแส ท่ีเก่ียวกบักำร
คอร์รัปชนั (ระหวำ่งบริษทักบัหน่วยงำนรัฐ หรือระหวำ่งบริษทัดว้ยกนัเอง) และน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ  
  บุคคลท่ีสำมำรถแจง้เบำะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบักำรคอร์รัปชัน่ คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่มของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น  ลูกคำ้  คู่แข่งทำงกำรคำ้  เจำ้หน้ี ภำครัฐบำล ชุมชน สังคม ผูบ้ริหำร 
และพนกังำนของบริษทัฯ ทั้งน้ีไม่ว่ำท่ำนจะแจง้ดว้ยวิธีใดดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯ จะรักษำควำมลบัของ
ท่ำน 
 
มำตรกำรคุ้มครองและรักษำควำมลบั 

▪ เพื่อเป็นกำรคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระท ำโดยเจตนำสุจริต  บริษทัฯ จะ
ปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่หรือ ขอ้มูลใด ๆ ท่ีสำมำรถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูล และเก็บรักษำขอ้มูล
ของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นควำมลบั โดยจ ำกัดเฉพำะผูท่ี้มีหน้ำท่ี รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินกำรตรวจสอบ เร่ืองร้องเรียนเท่ำนั้น  ท่ีสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลดงักล่ำวได ้

▪ ในกรณีท่ีมีกำรร้องเรียนกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหนำ้ท่ีในกำรคุม้ครองผู ้
แจง้เบำะแส หรือผูร้้องเรียน พยำน และบุคคลท่ีให้ขอ้มูลในกำรสืบหำขอ้เท็จจริง  ไม่ให้ไดรั้บ
ควำมเดือดร้อน อนัตรำยใด หรือควำมไม่ชอบธรรม  อนัเกิดมำจำกกำรแจง้เบำะแส ร้องเรียน กำร
เป็นพยำนหรือกำรให้ขอ้มูล โดยขอให้ผูร้้องเรียนส่งเร่ืองร้องเรียนมำยงัประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบโดยตรง 

▪ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำท่ีในกำรใช้ดุลยพินิจสั่งกำรตำมท่ีเห็นสมควร เพื่อ
คุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสหรือผูร้้องเรียน พยำน และบุคคลท่ีให้ขอ้มูลในกำรสืบสวนหำขอ้เท็จจริง 
ไม่ให้ไดรั้บควำมเดือดร้อน อนัตรำยใด หรือควำมไม่ชอบธรรม อนัเกิดมำจำกกำรแจง้เบำะแส 
ร้องเรียน กำรเป็นพยำน หรือกำรใหข้อ้มูล 

▪ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถมอบหมำยงำนใหก้บัผูบ้ริหำรคนใดคนหน่ึง ท ำหนำ้ท่ี
แทนในกำรใชดุ้ลยพินิจสั่งกำรคุม้ครองควำมปลอดภยัของผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้้องเรียน พยำน 
และบุคคล ท่ีใหข้อ้มูล โดยผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บมอบหมำย ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีไดรั้บแจง้
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เบำะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยทำงตรง หรือทำงออ้ม (เช่น ผูถู้กกล่ำวหำ เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชำของ
ตนโดยตรง) 

▪ ผูไ้ด้รับข้อมูลจำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน มีหน้ำท่ีเก็บรักษำขอ้มูล ข้อ
ร้องเรียนและเอกสำรหลกัฐำนของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นควำมลบั ห้ำมเปิดเผยขอ้มูล
แก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหนำ้ท่ีท่ีกฏหมำยก ำหนด 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรสืบสวน และบทลงโทษ 

1. เม่ือได้รับกำรแจ้งเบำะแส ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ จะเป็นผูก้ลัน่กรอง สืบสวนหำ
ข้อเท็จจริง พิจำรณำและสรุปข้อเท็จจริง  โดยใช้เวลำประมำณ 30 – 60 วนั (ขึ้นอยู่กับควำม
ซบัซอ้นในกำรหำขอ้เทจ็จริง)   

2. ระหว่ำงกำรสอบสวนขอ้เท็จจริง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรืออำจจะมอบหมำยให้
ตวัแทน (คณะกรรมกำรบริหำร) แจง้ผลควำมคืบหนำ้เป็นระยะให้ผูแ้จง้เบำะแสหรือผูร้้องเรียน
ไดท้รำบ  

3. หำกกำรสืบสวนขอ้เท็จจริงแล้วพบว่ำ ขอ้มูลหรือหลกัฐำนท่ีมี มีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่ำ ผูท่ี้ ถูก
กล่ำวหำไดก้ระท ำกำรคอร์รัปชัน่จริง บริษทัฯ จะให้สิทธิผูถู้กกล่ำวหำ ไดรั้บทรำบขอ้กล่ำวหำ  
และให้สิทธิผูถู้กกล่ำวหำพิสูจน์ตนเอง โดยกำรหำขอ้มูลหรือหลกัฐำนเพิ่มเติมท่ีแสดงให้เห็นว่ำ  
ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำอนัคอร์รัปชัน่ ตำมท่ีไดถู้กกล่ำวหำ 

4. หำกผูถู้กกล่ำวหำ ได้กระท ำกำรคอร์รัปชั่นจริง กำรคอร์รัปชั่นนั้นถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดต่อ
นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ ผูถู้กกล่ำวหำจะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำโทษ ทำงวินยั
ตำมระเบียบท่ีบริษทัฯ ได้ก ำหนดไว ้และหำกกำรกระท ำคอร์รัปชัน่นั้นผิดกฏหมำย  ผูก้ระท ำผิด
อำจต้องได้รับโทษทำงกฏหมำย ทั้งน้ี โทษทำงวินัยตำมระเบียบของบริษทัฯ  ค ำตัดสินของ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ถือเป็นอนัส้ินสุด 

5. กำรร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทำง กำรแจง้เร่ืองร้องเรียน แจง้เบำะแส ให้ถอ้ยค ำ หรือให้
ขอ้มูลใด ๆ ถำ้พิสูจน์ไดว้ำ่กระท ำโดยไม่สุจริต หรือท ำผิดช่องทำง ถำ้เป็นพนกังำนหรือเจำ้หน้ำท่ี
ของบริษทัฯ บุคคลนั้นจะไดรั้บโทษทำงวินยัตำมมำตรฐำนโทษดว้ย แต่หำกเป็นบุคคลภำยนอก 
และบริษทัฯ ไดรั้บควำมเสียหำย บริษทัฯจะพิจำรณำด ำเนินคดีกบับุคคลนั้น ๆ ดว้ย 

              
        ในกรณีท่ีมีกำรร้องเรียน กรรมกำรบริษทัฯ  ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีในกำรรับเร่ือง
หำขอ้มูล และตรวจสอบขอ้เท็จจริงตำมท่ีไดรั้บแจง้ เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ให้ร่วมกนั
พิจำรณำและก ำหนดโทษตำมท่ีเห็นสมควร 

              ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีนโยบำยลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงดำ้นลบแก่พนกังำนท่ีปฏิเสธกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่ แมว้ำ่กำรกระท ำนั้นจะส่งใหบ้ริษทัฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม 
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กำรเผยแพร่นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ัน 

เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รไดรั้บทรำบนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่  บริษทัฯ จะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 
1. บริษทัฯ ติดประกำศนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ ในสถำนท่ีเด่นชดั ทุกคนในองคก์รสำมำรถ

อ่ำนได ้
2. บริษทัฯ เผยแพร่นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ ผำ่นช่องทำงกำรส่ือสำรของบริษทั เช่น เวบ็ไซต์

บริษทัฯ จดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail),  แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (56-1) และรำยงำน
ประจ ำปี (56-2) 

3. บริษทัฯ จะจดัใหมี้กำรอบรมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ใหแ้ก่พนกังำน 
4. บริษทัฯ จะมีกำรทบทวนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่อยำ่งสม ่ำเสมอทุกปี 

 
จึงประกำศมำเพื่อทรำบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั ทั้งน้ี ให้มีผลบงัคบัใช้กบับริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ย 
       
  
            ประกำศ ณ วนัท่ี  22  กุมภำพนัธ์  2565 
 
                                                                                                     
                                                                                                      

ลงช่ีอ .................................................. 
          ( นำยพีรพล  สุวรรณนภำศรี ) 
                    กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ หนำ้ 11/16 
 

 

กำรยอมรับและยึดถือปฏิบัติ 
 

 

ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ และยดึถือปฏิบติัตำม
นโยบำยน้ี 

 

ขำ้พเจำ้ยอมรับในนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ และพร้อมท่ีน ำไป
ประยกุตป์ฏิบติัในกำรด ำเนินงำนอยำ่งเคร่งครัด 

 

 

                                                                                                       
ลงช่ีอ .................................................. 

( นำยพีรพล   สุวรรณนภำศรี ) 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ หนำ้ 12/16 
 

 

กำรยอมรับและยึดถือปฏิบัติ 
 

 

ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ และยดึถือปฏิบติัตำม
นโยบำยน้ี 

 

ขำ้พเจำ้ยอมรับในนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ และพร้อมท่ีน ำไป
ประยกุตป์ฏิบติัในกำรด ำเนินงำนอยำ่งเคร่งครัด 

 

 

                                                                                                                                                             
ลงช่ีอ .................................................. 

( นำยวิรัช   สุวรรณนภำศรี ) 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 

บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ หนำ้ 13/16 
 

 

กำรยอมรับและยึดถือปฏิบัติ 
 

 

ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ และยดึถือปฏิบติัตำม
นโยบำยน้ี 

 

ขำ้พเจำ้ยอมรับในนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ และพร้อมท่ีน ำไป
ประยกุตป์ฏิบติัในกำรด ำเนินงำนอยำ่งเคร่งครัด 

 

 

                                                                                                                                                         
ลงช่ีอ .................................................. 
( นำงกำญจนำ   สุวรรณนภำศรี ) 

กรรมกำรบริหำร 
บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ หนำ้ 14/16 
 

 

กำรยอมรับและยึดถือปฏิบัติ 
 

 

ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ และยดึถือปฏิบติัตำม
นโยบำยน้ี 

 

ขำ้พเจำ้ยอมรับในนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ และพร้อมท่ีน ำไป
ประยกุตป์ฏิบติัในกำรด ำเนินงำนอยำ่งเคร่งครัด 

 

 

                                                                                                                                                         
ลงช่ีอ .................................................. 
( นำงสำวสุธิดำ   สุวรรณนภำศรี ) 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ หนำ้ 15/16 
 

 

กำรยอมรับและยึดถือปฏิบัติ 
 

 

ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ และยดึถือปฏิบติัตำม
นโยบำยน้ี 

 

ขำ้พเจำ้ยอมรับในนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ และพร้อมท่ีน ำไป
ประยกุตป์ฏิบติัในกำรด ำเนินงำนอยำ่งเคร่งครัด 

 

 

                                                                                                                                                         
ลงช่ีอ .................................................. 

( นำยสมเจตน์  สำยฝน ) 
กรรมกำรบริหำร 

บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ หนำ้ 16/16 
 

กำรยอมรับและยึดถือปฏิบัติ 
 

 

ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ และยดึถือปฏิบติัตำม
นโยบำยน้ี 

 

ขำ้พเจำ้ยอมรับในนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ และคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ และพร้อมท่ีน ำไป
ประยกุตป์ฏิบติัในกำรด ำเนินงำนอยำ่งเคร่งครัด 

 

 

                                                                                                                                                         
ลงช่ีอ .................................................. 

( นำงอภิญญำ  ปล้ืมรัก ) 
กรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ หนำ้ 17/16 
 

 

 

                             

บริษัท  ยูเน่ียน  ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั (มหำชน) 

(UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED) 

 

นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน 
 

 

 

แกไ้ขครัง้ที่ 01 
วนัท่ีแกไ้ข 22 กมุภาพนัธ ์2565 
ไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 

1/2565 
เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2565 

ประกาศใชเ้มื่อวนัท่ี  22 กมุภาพนัธ ์2565 
 


