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จรรยาบรรณบริษัท 
(Code of Conduct) 

 

ประกาศใชต้ัง้แตว่นัท่ี 4 มิถนุายน 2562 อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

 

บทน า  

บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตัง้ใจในการด าเนินธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ 
ดังนั้น นอกเหนือจากความมุ่งมั่นและความเอาใจใส่ในการด าเนินงานแลว้ การยึดมั่นในจรรยาบรรณ การมี
คณุธรรม ความโปรง่ใส และความซื่อสตัยส์จุริต จะน าพาใหบ้ริษัทฯ ประสบความส าเรจ็ไดอ้ย่างยั่งยืน และเพ่ือให้
การด าเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และ
พนกังาน เป็นไปอย่างถกูตอ้งตามกฎหมายและจรรยาบรรณดงักลา่ว บริษัทฯ จึงไดจ้ดัท าคูม่ือจรรยาบรรณบริษัท 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ รวมถึงเป็นแนวทางให้กรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังานยดึถือปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม  

 

หลักการในการด าเนินธุรกจิ  

1. บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจโดยค านงึถงึประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีจรรยาบรรณ คณุธรรมและความโปร่งใส 
โดยยดึมั่นในความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสรา้งผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูล้งทนุ รวมทัง้สรา้ง
ความกา้วหนา้และมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

2. บริษัทฯ จะปรบัปรุงการบริหารจดัการกระบวนการ และการปฏิบตัิการตา่งๆ ใหด้ีย่ิงขึน้อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัใหส้งูขึน้  

3. บริษัทฯ จะบริหารงานดว้ยความซื่อตรง และปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้ปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกบั
การด าเนินธุรกิจ การบนัทกึบญัชีอย่างถกูตอ้งและการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินอย่างสม ่าเสมอ  

4. บริษัทฯ มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมทัง้ดา้นสิ่งแวดลอ้ม และการสนบัสนนุการพฒันาท่ียั่งยืน โดยเขา้ไปมี
สว่นรว่มตามสถานภาพของบริษัทฯ  
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ความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุน้  

1. ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยจิตอนับริสทุธ์ิ (Good Faith) 
และเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม  

2. ไมบ่ริหารองคก์รอย่างขาดความระมดัระวงั หรือขาดความยัง้คิด  

3. ปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยการประยกุตค์วามรู ้และทกัษะการบริหารจดัการอย่างเตม็ความสามารถในทกุกรณี  

4. จดัการดแูลมิใหท้รพัยส์ินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมคา่ผิดปกติหรือสญูหายโดยมิชอบ  

5. รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกตอ้งครบถว้นตามความจริงต่อคณะกรรมการ
และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  

6. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ  ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน  

7. แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถงึแนวโนม้ (Prospects) ในอนาคตของบริษัทฯ ทัง้ดา้น
บวกและ ดา้นลบ ซึง่จะตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้และมีขอ้มลูสนบัสนนุอย่างเพียงพอ  

8. ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลบัของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ข่ง  

9. ไมด่  าเนินการใดๆ ในลกัษณะซึง่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทฯ โดยมิไดแ้จง้ให้
บริษัทฯ ทราบ  

 

การปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบังคับ  

1. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบตัิตนใหอ้ยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ินท่ีตัง้ รวมถงึประเทศท่ีบริษัทฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ  

2. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงานจะตอ้งปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และส านกังาน ก.ล.ต.   
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3. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงานจะตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
บริษัทฯ  

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และพนกังานจะตอ้งไม่กระท าการใด หรือมีส่วนรู ้
เห็น ช่วยเหลือ สนบัสนนุ รว่มมือ เพ่ือหลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั  

5. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงาน
ก ากับดูแล และรายงานขอ้มูลเก่ียวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบและขอ้บงัคบั 
อย่างเครง่ครดั  

 
ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ  

ความรับผิดชอบต่อทรัพยส์ินของบริษัทฯ  

1. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งใชท้รพัยส์ินของบริษัทฯ ดว้ย
ความระมดัระวงั โดยใชอ้ย่างประหยดั มีจิตส านึกและรบัผิดชอบ เพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจ และใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุตอ่บริษัทฯ เท่านัน้  

2. กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งช่วยกันดูแลรักษาและระมัดระวงัไม่ใหท้รพัยส์ินใดๆ  ของบริษัทฯ 
เสื่อมคา่ เสียหาย หรือสญูหาย  

3. กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งไม่ใชท้รพัยส์ินของบริษัทฯ เมื่อไม่ไดม้ีความเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ 
อีกตอ่ไป  

 

ทรัพยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ ข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทฯ ซึง่หมายรวมถงึ ช่ือของบริษัทฯ โลโก ้ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร 
เครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ นวตักรรม ขอ้มลูตา่งๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก าหนดไวด้งันี ้ 

1. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัทรพัยส์ินทางปัญญาในทกุประเทศท่ีบริษัทฯ เขา้ไปลงทนุ รวมถงึประกาศ ค าสั่งและระเบียบปฏิบตัิ
ตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว ้ 
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2. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งดแูลรกัษาและปกป้องทรพัยส์ิน
ทางปัญญาของบริษัทฯ ไมใ่หเ้กิดความเสียหาย สญูหาย และดแูลใหม้ีการใชท้รพัยส์ินทางปัญญาใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ  

3. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ท่ีรกัษาความลบัทางการคา้และ
ขอ้มลูตา่งๆ ของบริษัทฯ ใหไ้ดร้บัความปลอดภยัอย่างดีท่ีสดุ  

4. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีบริษัทฯ 
จดัใหเ้พ่ือธุรกิจของบริษัทฯ เท่านัน้  

5. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่เปิดเผยรหสัผ่าน (password) 
ท่ีใชใ้นการเขา้ถงึระบบขอ้มลูของบริษัทฯ แก่ผูอ้ื่นท่ีไมไ่ดม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง  

6. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่เผยแพร่ คัดลอก หรือน า
ซอฟตแ์วรท่ี์ผิดกฎหมายมาใชใ้นบริษัทฯ  

7. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไมใ่ชอ้ีเมลหรือระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัทฯ ในการสง่ขอ้ความท่ีหยาบคาย ลามก ก่อกวน ข่มขู่ กลา่วรา้ยใหก้บัผูอ้ื่น รวมถงึการหลีกเลี่ยง
เว็บไซดท่ี์ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม  ตามมาตราท่ีระบุไวใ้น “พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550”  

8. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งเคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผูอ้ื่น ไมล่ะเมิดลิขสิทธ์ิ เครื่องหมายการคา้ หรือการน าผลงานของผูอ้ื่นไปใชเ้พ่ือประโยชนข์อง
ตนหรือบริษัทฯ อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายกบับริษัทฯ  

 

การใหแ้ละรับสินบน  

1. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งปฏิบัติหนา้ท่ีการงาน โดยไม่
อาศยั หรือยินยอมใหผู้อ้ื่นอาศยัอ านาจหนา้ท่ีในต าแหน่งของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม รวมถึง 
การเรียกร้อง  หรือ ด าเนินการ  เพ่ือการคอร์รัปชั่ น  โดยยังประโยชน์อันมิชอบต่อตนเองหรือผู้อื่น 
นอกเหนือจากการปฏิบตัิงานในหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายแลว้ การกระท าดงักลา่วใหห้มายรวมถงึ  

• การให ้หรือรบั ของขวญั หรือบริการ ท่ีไมส่จุริตหรือเป็นการเอือ้ประโยชนต์่อคู่คา้ หรือตวัแทนซือ้
ขาย เจา้หนี ้บคุคลภายนอกและตนเอง 
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• การให ้หรือรบั เงินสด หรือสิ่งของแทนเงินสด ท่ีไม่สจุริตหรือเป็นการเอือ้ประโยชนต์่อคู่คา้ หรือ
ตวัแทนซือ้ขาย เจา้หนี ้บคุคลภายนอกและตนเอง 

• การติดสินบนเจา้หนา้ท่ีของรฐัหรือบคุคลภายนอก หรือการรบัสินบน  

• การยกัยอกทรพัยส์ิน หรือเวลางาน ของบริษัท  

• การฟอกเงิน  

• การยบัยัง้ หรือขดัขวาง กระบวนการยตุิธรรม และกระบวนการตามกฎหมาย  

• การช่วยเหลือทางการเมือง ไมว่า่จะเป็นทางดา้นการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ อาทิ การใหส้ิ่งของและ
บริการ การโฆษณาสง่เสริม ฯลฯ  

• การบริจาคเพ่ือการกศุล  

• เงินสนบัสนนุ  

2. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่เรียกหรือรบัผลประโยชนใ์ดๆ 
จากคูค่า้ ผูร้บัจา้ง ผูร้บัเหมา ผูจ้ดัสง่สินคา้ ท่ีปรกึษา หรือผูท่ี้บริษัทฯ ติดตอ่ธุรกิจดว้ย  

3. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่เสนอผลประโยชนใ์ดๆ  ต่อ
ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หนา้ท่ีของรฐั หรือผูท่ี้บริษัทฯ ติดตอ่ธุรกิจดว้ย เพ่ือการจงูใจใหป้ฏิบตัิงานในทางมิชอบ  

 

ของขวัญและการเลีย้งรับรองทางธุรกจิ  

1. ผูบ้ริหารและพนกังานควรหลีกเลี่ยงการใหห้รือรบัของขวญั ของก านลัใดๆ ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงิน  
กบัคู่คา้ของบริษัทฯ หรือผูท่ี้บริษัทฯ ติดต่อธุรกิจดว้ย เวน้แต่ในเทศกาลและในมลูค่าท่ีเหมาะสม ซึ่งตอ้ง
ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการมีขอ้ผกูมดัทางธุรกิจทัง้ในปัจจบุนัและท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต  

2. ผูบ้ริหารและพนกังานควรหลีกเลี่ยงการใหห้รือรบัการเลีย้งรบัรองในลกัษณะท่ีเกินกว่าปกติจากบุคคลท่ี
บริษัทฯ ติดตอ่ธุรกิจดว้ย เวน้แตก่ารรบัรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม โดยไมม่ีขอ้ผกูมดัใดๆ  

3. ในกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นตอ้งรบัของขวญั หรือของก านลัใดๆ ในมลูคา่ท่ีสงูกวา่ปกติ คือมลูคา่ตัง้แต ่ 3,000 
บาทขึน้ไป ตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาใหร้บัทราบ และสง่มอบของขวญั ของก านลัดงักลา่วใหก้บับริษัทฯ โดย
ทนัที  
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การใหข้้อมูลหรือการใหสั้มภาษณต์่อสาธารณชน  

1. การใหข้อ้มลูใดๆ เก่ียวกบับริษัทฯ ตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของความถกูตอ้ง เป็นจริง ดว้ยความระมดัระวงั โดย
บคุคลท่ีไดร้บัการมอบหมายใหก้ระท าการแทนบริษัทฯ  

2. บริษัทฯ มอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูม้ีอ  านาจในการใหข้อ้มูล หรือใหส้ัมภาษณ์ต่อ
สาธารณชน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห  ์สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก และมีอ  านาจในการ
มอบหมายใหผู้บ้ริหารระดบัสงูท่านอื่นๆ สามารถใหข้อ้มลูไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

3. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัทฯ เป็นผูต้ิดต่อสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ ฝ่ายนักลงทุน
สมัพนัธเ์ป็นผูท้  าหนา้ท่ีติดต่อสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ ผูจ้ดัการกองทุน นกัลงทุน นกัวิเคราะห ์สถาบนัการเงิน 
และสื่อมวลชน  

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชนแ์ละการรักษาความลับและข้อมูลภายในบริษัท  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ่งก าหนดใหก้รรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชนส์่วนตัวท่ีขัดแยง้ต่อผลประโยชนข์อง
บริษัทฯ การด าเนินธุรกิจตอ้งเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์เป็นประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทฯ ผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน โดย
นโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีหลกัการส าคญั ดงันี ้ 

1. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งไม่ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักับ
บริษัทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม  

2. ในกรณีท่ีกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารและพนกังานไปเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ 
หุน้ส่วน หรือท่ีปรกึษาในบริษัทอื่นใดท่ีด าเนินธุรกิจอื่น การไปด ารงต าแหน่งนัน้ตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์
ของบริษัทฯ และการปฏิบัติหนา้ท่ีโดยตรงในบริษัทฯ ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี ้ในกรณีท่ีกรรมการ 
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังานไดเ้ขา้ถือหุน้ เป็นหุน้ส่วน หรือด ารงต าแหน่ง
กรรมการ หรือท่ีปรึกษาในกิจการนั้นๆ ก่อนการเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรือก่อนท่ีบริษัทฯ จะเขา้ไปท าธุรกิจนัน้ หรือไดม้าโดยทางมรดก 
กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งรายงานใหบ้ริษัทฯ ทราบโดย
ทนัทีหรือโดยเรว็ท่ีสดุ (ตามแตก่รณี) 
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3. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งไม่กระท าการท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนข์องบริษัทฯ  

4. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหารและพนกังาน ควรหลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียว
โยงกบัตนเองท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทฯ  

5. ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ขอ้บังคบั 
ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส  านกังาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานตอ้งปฏิบตัิตนตามหลกัเกณฑ  ์วิธีการและขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการ
เก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบตัิตามมาตรฐานบัญชีท่ี
ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี อย่างเครง่ครดั  

6. ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ไปท ารายการหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีตนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน  ์ก็ตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณารายการดงักลา่ว โดยใหท้ า
รายการนัน้เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอกและค านงึถงึประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ  

7. ในกรณีท่ีรายการที่เก่ียวโยงกนัไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไปตามหลกัการที่คณะกรรมการบริษัท
อนมุตัิ หรือมีลกัษณะและขนาดของรายการไมอ่ยู่ในอ านาจการพิจารณาของฝ่ายจดัการ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาและใหค้วามเห็นก่อนน าเสนอเพ่ือขออนมุตัิจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี ตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
และ/หรือนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิอ่ืนของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ เปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตของบริษัทฯ และในรายงานประจ าปี รวมถงึแบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) เป็น
ประจ าทกุปี  
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การรักษาความลับและข้อมูลภายในบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในซึ่งได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหา
ผลประโยชนข์องกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยมีหลกัการส าคญั ดงันี ้ 

1. ไม่ใหก้รรมการและผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดร้บัทราบขอ้มลูภายในใชโ้อกาสดงักลา่ว  ในการแสวงหา
ประโยชนส์่วนตวั หรือเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือ
ประโยชนใ์นการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ  

2. การไมซ่ือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ รวมถงึการใหข้อ้มลูใดๆ ในช่วง 1 เดือนของกรรมการและผูบ้รหิาร 
ก่อนท่ี งบการเงินหรือขอ้มลูภายในอื่นใดอนัเป็นสาระส าคญั จะเผยแพรต่อ่สาธารณชน เพ่ือป้องกนัการ
แสวงหาผลประโยชนจ์ากการใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ ซึง่ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน และอาจ
สง่ผลกระทบตอ่การเคลื่อนไหวของราคาซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 

3. กรรมการและผูบ้ริหารตามค านิยามในประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนทุกท่านรบัทราบ
หนา้ท่ีในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
โดยทนัทีแตไ่มเ่กิน 3 วนัท าการหลงัจากวนัท่ี ซือ้ ขาย โอนหรือรบัโอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ  

4. การไม่เปิดเผยขอ้มูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก แมว้่าจะพน้สภาพการเป็น
กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ไปแลว้ก็ตาม  

การปฏบิัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย  

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

1. ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรูค้วามสามารถ ความรบัผิดชอบและผลงานของพนกังานแตล่ะคน  

2. ส่งเสริมพัฒนา และเพ่ิมพูนความรูค้วามสามารถของพนักงาน ใหม้ีความกา้วหนา้และความมั่นคงใน
อาชีพ  

3. สง่เสริมการมีสว่นรว่มของพนกังานในการก าหนดทิศทางการท างาน และการแกไ้ขปัญหาของบริษัทฯ  

4. ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิต สขุภาพอนามยั และการกระท าดว้ย
ความสจุริต  
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5. การใหร้างวลัและการลงโทษพนกังานตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของความถูกตอ้งและเป็นธรรม  และกระท าดว้ย
ความสจุริต  

6. ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ เก่ียวกบักฎหมายแรงงานและสวสัดิภาพของพนกังาน  

7. บริหารงานพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกตอ้ง ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ความกา้วหนา้และมั่นคงในอาชีพในการงานของพนกังาน  

8. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์และใหค้วามเคารพต่อสิทธิหนา้ท่ีส่วน
บคุคล  

 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

1. สนองความตอ้งการของลกูคา้/ผูบ้ริโภคดว้ยผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพและบริการที่ดีเลิศ  

2. ก าหนดระดบัคณุภาพของสินคา้ และบริการใหเ้ป็นท่ียอมรบัไดแ้ก่ลกูคา้  

3. เปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร เช่น การโฆษณาประชาสมัพนัธท่ี์เก่ียวกบัสินคา้ และบริการอย่างครบถว้นถูกตอ้ง 
เป็นธรรมแก่ลกูคา้ และไมบิ่ดเบือนขอ้เท็จจริง  

4. ใหก้ารรบัประกนัสินคา้และบริการภายใตข้อ้ก าหนดอนัเหมาะสม  

5. ไม่ส่งมอบและบริการใหแ้ก่ลกูคา้ ทัง้ๆ ท่ีรูว้่าสินคา้และบริการนัน้ๆ มีขอ้บกพร่อง เสียหาย หรืออาจเกิด
อนัตรายตอ่ลกูคา้ได ้และไมป่ลอ่ยใหส้ินคา้หรือบริการที่มีคณุภาพต ่ากวา่มาตรฐานตกถงึมือลกูคา้  

6. จัดระบบการบริการลูกคา้ ใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรียนความไม่พอใจในสินคา้ และบริการไดโ้ดยสะดวก 
และก าหนดใหม้ีการด าเนินการอย่างดีท่ีสดุ เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัการตอบสนองผลอย่างรวดเรว็  

7. พยายามบริหารตน้ทุนการผลิตให้ต  ่าสุด แต่ยังคงรักษาคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีไดม้าตรฐาน
ตลอดเวลา  

8. รักษาความลับของลูกคา้อย่างจริงจังและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น ามาใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเองและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ  

9. แสวงหาวิธีการตา่งๆ เพ่ือเป็นการใหบ้ริการตอ่ลกูคา้อย่างตอ่เน่ืองตลอดเวลา  
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10. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขหรือสญัญาตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูคา้อย่างเครง่ครดั  

11. หากมีกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามขอ้ตกลงใดๆ  กับลูกคา้ได  ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ เพ่ือ
รว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและป้องกนัความเสียหาย  

12. ไม่ควรคา้ก าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกบัคณุภาพของสินคา้หรือบริการ  และไม่ก าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ี
ไมเ่ป็นธรรมตอ่ลกูคา้ 

  

 
ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้ 

1. ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อคู่คา้และเจา้หนีอ้ย่างเคร่งครดั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวตัถุประสงคแ์ละการบริหาร
การใชเ้งิน การช าระเงินคืน เง่ือนไขการค า้ประกนั การดแูลคณุภาพของหลกัทรพัยค์  า้ประกนั และเรื่องอื่น
ใดท่ีใหข้อ้ตกลงไวก้ับเจา้หนี  ้กรณีท่ีจะไม่สามารถปฏิบัติไดห้รือผิดนัดชาระ ตอ้งรีบเจรจากับคู่คา้และ
เจา้หนีเ้ป็นการลว่งหนา้ เพ่ือรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหาย  

2. ใหข้อ้มลูทางการเงินท่ีถกูตอ้ง ครบถว้นตามความเป็นจริง  

3. ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่จ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้หรือเจา้หนี  ้ถา้หากมีขอ้มูลว่ามี
การจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึน้ พึงหารือกับคู่คา้หรือเจา้หนี ้ เพ่ือร่วมกันแกไ้ขปัญหาโดย
ยตุิธรรมและรวดเรว็  

 

ความรับผิดชอบต่อการแข่งขันทางการค้า 

1. แข่งขนัทางการคา้ภายในกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  

2. ไมแ่สวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที่ไมส่จุริต ไมเ่หมาะสมหรือผิดกฎหมาย  

3. ไมท่ าลายช่ือเสียงของคู่แข่งขนัดว้ยการกลา่วรา้ย หรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็น
ธรรม  
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ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม  

1. ใหก้ารสนบัสนนุกิจการอนัเป็นประโยชนต์อ่ชมุชนและสงัคมสว่นรวม  

2. คืนผลก าไรสว่นหนึ่งขององคก์รใหแ้ก่กิจกรรมท่ีมีสว่นสรา้งสรรคส์งัคมอย่างสม ่าเสมอ  

3. สง่เสริมใหม้ีการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีมีผลเสียหายตอ่ช่ือเสียงของประเทศ ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

5. ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีช่วยเหลือและสนบัสนนุ หรือยอมเป็นเครื่องมือท่ีจะท าใหเ้กิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตา่งๆ หรือเป็นภยัตอ่สงัคมและความมั่นคงของประเทศ  

6. ปลกูฝังจิตส านกึความรบัผิดชอบตอ่สงัคมใหเ้กิดขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบัอย่างต่อเน่ืองและจริงจงั  

7. ปฏิบัติหรือมีการควบคุมใหม้ีการปฏิบัติอย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณข์องกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดแูล  

8. ไมน่ าเงินของผูถื้อหุน้ไปสนบัสนนุทางการเมือง  
 
 

ความรับผิดชอบของพนักงานต่อบริษัทฯ  

1. ปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัย ์สุจริต มีความภักดี เพ่ือความกา้วหนา้และความมั่นคงของ
บริษัทฯ และตวัพนกังานเอง  

2. ร่วมกันรกัษาและสรา้งสรรคใ์หเ้กิดความสามคัคีและความเป็นน า้หนึ่งเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกัน
ท างานและแกไ้ขปัญหาเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ  

3. เอาใจใส่และปฏิบตัิหนา้ท่ีการงานของบริษัทดว้ยความรบัผิดชอบ เสียสละ อดทน เพ่ือสรา้งบริษัทฯ ใหม้ี
คณุภาพ มีประสิทธิภาพ และมีผลก าไร เพ่ือการพฒันาบริษัทฯ ไปสูค่วามเป็นเลิศ  

4. ใชท้รพัยส์ินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดัและบ ารุงรกัษา ไมใ่หเ้สื่อมคา่ หรือสญูหาย รวมทัง้
ไมใ่ชท้รพัยส์ินของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนส์ว่นตวั  

5. รกัษาความลบัของลกูคา้ คูค่า้ และบริษัทฯ อย่างเครง่ครดั  
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6. ร่วมมือและช่วยเหลือในการท างานกบัผูร้่วมงานทุกคน เพ่ือประโยชนข์องบริษัทฯ และเคารพในสิทธิของ
พนกังานอื่นท่ีรวมเป็นบริษัทเดียวกนั  

7. เอาใจใส่และช่วยเหลือด าเนินการใดๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มและสรา้งความปลอดภัยท่ีดีในการ
ท างาน เพ่ือใหม้ีความสะอาดปลอดภยั และน่ารื่นรมยอ์ยู่เสมอ  

8. ใหค้วามรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานแก่ผูร้่วมงาน โดยยึดประโยชนแ์ละเป้าหมายของ
บริษัทฯ เป็นส าคญั  

9. ไม่กล่าวรา้ยบริษัทฯ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และเพ่ือนพนักงานโดย
ปราศจากซึง่ความจริงและไมเ่ป็นธรรม  

10. แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหาร หากพบวา่มีการกระท าใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย  

11. ไมอ่าศยัต าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาผลประโยชนเ์พ่ือตนเองและผูอ้ื่นโดยมิชอบ  

12. ไมก่ระท าการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ภาพลกัษณแ์ละช่ือเสียง  

13. เอาใจใส่จริงจัง และเคร่งครดัต่อกิจกรรมทัง้ปวง ท่ีจะเสริมสรา้งคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนา
องคก์รไปสูค่วามเป็นเลิศ  

 

การดูแลใหม้กีารปฏบิัตติามจรรยาบรรณธุรกจิ  

1. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหารและพนกังานทกุคนมีหนา้ท่ีตอ้งรบัทราบและปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครดั หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือมีการกระท าใดๆ ท่ีขดัต่อจรรยาบรรณ
ธุรกิจ บริษัทฯ จะด าเนินการพิจารณาลงโทษตามแตล่ะกรณี  

2. ผูบ้ริหารและผูบ้ังคบับัญชาควรเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงควรช่วย
สง่เสริม สรา้งจิตส านกึ และการอบรมใหพ้นกังานยดึถือและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ  

3. การรบัขอ้รอ้งเรียนท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณธรุกิจ โดยก าหนดใหเ้ลขานกุารบริษัทท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงาน
รบัขอ้รอ้งเรียนดา้นบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธรุกิจ ซึง่ผูม้ีสว่นไดเ้สียของบริษัทฯ สามารถสง่ขอ้
รอ้งเรียน ดา้นบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจไดโ้ดยตรงมายงัท่ีอยู่ตอ่ไปนี ้ 
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ช่องทางการร้องเรียน 

ผูม้ีสว่นไดเ้สียท่ีพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ สามารถสอบถามหรือแสดง
ขอ้คิดเห็นไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสง่ขอ้รอ้งเรียนไปท่ี  

ทางไปรษณีย ์:  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 
89/1 หมูท่ี่ 2 ต าบลกาหลง อ าเภอเมืองสมทุรสาคร  
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

ทางโทรศพัท ์:  66(0)- 3441-7222 
ทางโทรสาร:  66(0)- 3441-7255 
 

 

 


