จรรยาบรรณบริษัท
(Code of Conduct)

ประกาศใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 4 มิถนุ ายน 2562 อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

บทนา
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตัง้ ใจในการดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ
ดังนั้น นอกเหนื อจากความมุ่งมั่นและความเอาใจใส่ในการดาเนิ นงานแล้ว การยึดมั่นในจรรยาบรรณ การมี
คุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สจุ ริต จะนาพาให้บริษัทฯ ประสบความสาเร็จได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้
การดาเนินงานของบริษัท ฯ และการปฏิบัติงานของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจรรยาบรรณดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จดั ทาคูม่ ือจรรยาบรรณบริษัท
เพื่ อ เป็ น แนวปฏิ บัติ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ รรยาบรรณ รวมถึ ง เป็ น แนวทางให้ก รรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หลักการในการดาเนินธุรกิจ
1.

บริษัทฯ จะดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีจรรยาบรรณ คุณธรรมและความโปร่งใส
โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผลู้ งทุน รวมทัง้ สร้าง
ความก้าวหน้าและมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2.

บริษัทฯ จะปรับปรุ งการบริหารจัดการกระบวนการ และการปฏิบตั ิการต่างๆ ให้ดีย่ิงขึน้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สงู ขึน้

3.

บริษัทฯ จะบริหารงานด้วยความซื่อตรง และปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับ
การดาเนินธุรกิจ การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างสม่าเสมอ

4.

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ ด้านสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ งั ยืน โดยเข้าไปมี
ส่วนร่วมตามสถานภาพของบริษัทฯ

1

ความรับผิดชอบต่อผู้ถอื หุน้
1.

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสทุ ธิ์ (Good Faith)
และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม

2.

ไม่บริหารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวัง หรือขาดความยัง้ คิด

3.

ปฏิบตั ิหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู ้ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถในทุกกรณี

4.

จัดการดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ

5.

รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อคณะกรรมการ
และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ

6.

ไม่ แ สวงหาประโยชน์ใ ห้ต นเองและผู้เ กี่ ย วข้อ งโดยใช้ข ้อ มูล ใดๆ ขององค์ก รซึ่ง ยัง ไม่ ไ ด้เ ปิ ด เผยต่อ
สาธารณชน

7.

แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม (Prospects) ในอนาคตของบริษัทฯ ทัง้ ด้าน
บวกและ ด้านลบ ซึง่ จะต้องอยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นไปได้ และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

8.

ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ ข่ง

9.

ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ โดยมิได้แจ้งให้
บริษัทฯ ทราบ

การปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
1.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ิตนให้อยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของท้องถิ่นที่ตงั้ รวมถึงประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ

2.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับตลาดทุน และสานักงาน ก.ล.ต.
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3.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
บริษัทฯ

4.

กรรมการ ผูบ้ ริหาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และพนักงานจะต้องไม่กระทาการใด หรือมีส่วนรู ้
เห็น ช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือ เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

5.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
กากับดูแล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ
1.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัท ฯ ด้วย
ความระมัดระวัง โดยใช้อย่างประหยัด มีจิตสานึกและรับผิดชอบ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ เท่านัน้

2.

กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องช่วยกันดูแลรักษาและระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท ฯ
เสื่อมค่า เสียหาย หรือสูญหาย

3.

กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัท ฯ เมื่อไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ
อีกต่อไป

ทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัทฯ ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัทฯ ซึง่ หมายรวมถึง ชื่อของบริษัทฯ โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร
เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า นวัตกรรม ข้อมูลต่างๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกาหนดไว้ดงั นี ้
1.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินทางปั ญญาในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน รวมถึงประกาศ คาสั่งและระเบียบปฏิบตั ิ
ต่างๆ ที่บริษัทฯ กาหนดไว้
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2.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สิน
ทางปั ญญาของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย สูญหาย และดูแลให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ

3.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานมีหน้าที่รกั ษาความลับทางการค้าและ
ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ได้รบั ความปลอดภัยอย่างดีท่ีสดุ

4.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัท ฯ
จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ เท่านัน้

5.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่เปิ ดเผยรหัสผ่าน (password)
ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผอู้ ่นื ที่ไม่ได้มีสว่ นเกี่ยวข้อง

6.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่ อย ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่เผยแพร่ คัดลอก หรือนา
ซอฟต์แวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ในบริษัทฯ

7.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่ใช้อีเมลหรือระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัทฯ ในการส่งข้อความที่หยาบคาย ลามก ก่อกวน ข่มขู่ กล่าวร้ายให้กบั ผูอ้ ่นื รวมถึงการหลีกเลี่ยง
เว็บไซด์ท่ี ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม ตามมาตราที่ ระบุไว้ใน “พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550”

8.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องเคารพสิทธิ ในทรัพย์สิ น ทาง
ปั ญญาของผูอ้ ่นื ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือการนาผลงานของผูอ้ ่นื ไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนหรือบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ

การให้และรับสินบน
1.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่การงาน โดยไม่
อาศัย หรือยินยอมให้ผอู้ ่ืนอาศัยอานาจหน้าที่ในตาแหน่งของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง
การเรี ย กร้อ ง หรื อ ด าเนิ น การ เพื่ อ การคอร์รัป ชั่ น โดยยั ง ประโยชน์อัน มิ ช อบต่ อ ตนเองหรื อ ผู้อ่ื น
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมายแล้ว การกระทาดังกล่าวให้หมายรวมถึง
•

การให้ หรือรับ ของขวัญ หรือบริการ ที่ไม่สจุ ริตหรือเป็ นการเอือ้ ประโยชน์ต่อคู่คา้ หรือตัวแทนซือ้
ขาย เจ้าหนี ้ บุคคลภายนอกและตนเอง
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•

การให้ หรือรับ เงินสด หรือสิ่งของแทนเงินสด ที่ไม่สจุ ริตหรือเป็ นการเอือ้ ประโยชน์ต่อคู่คา้ หรือ
ตัวแทนซือ้ ขาย เจ้าหนี ้ บุคคลภายนอกและตนเอง

•

การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลภายนอก หรือการรับสินบน

•

การยักยอกทรัพย์สิน หรือเวลางาน ของบริษัท

•

การฟอกเงิน

•

การยับยัง้ หรือขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการตามกฎหมาย

•

การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านการเงินหรือรู ปแบบอื่นๆ อาทิ การให้ส่ิงของและ
บริการ การโฆษณาส่งเสริม ฯลฯ

•

การบริจาคเพื่อการกุศล

•

เงินสนับสนุน

2.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ
จากคูค่ า้ ผูร้ บั จ้าง ผูร้ บั เหมา ผูจ้ ดั ส่งสินค้า ที่ปรึกษา หรือผูท้ ่ีบริษัทฯ ติดต่อธุรกิจด้วย

3.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่เสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อ
ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผูท้ ่ีบริษัทฯ ติดต่อธุรกิจด้วย เพื่อการจูงใจให้ปฏิบตั ิงานในทางมิชอบ

ของขวัญและการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
1.

ผูบ้ ริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญ ของกานัลใดๆ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน
กับคู่คา้ ของบริษัทฯ หรือผูท้ ่ีบริษัทฯ ติดต่อธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลและในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งต้อง
ไม่เกี่ยวข้องกับการมีขอ้ ผูกมัดทางธุรกิจทัง้ ในปั จจุบนั และที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต

2.

ผูบ้ ริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลีย้ งรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่
บริษัทฯ ติดต่อธุรกิจด้วย เว้นแต่การรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม โดยไม่มีขอ้ ผูกมัดใดๆ

3.

ในกรณีท่ีมีเหตุจาเป็ นต้องรับของขวัญ หรือของกานัลใดๆ ในมูลค่าที่สงู กว่าปกติ คือมูลค่าตัง้ แต่ 3,000
บาทขึน้ ไป ต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาให้รบั ทราบ และส่งมอบของขวัญ ของกานัลดังกล่าวให้กบั บริษัทฯ โดย
ทันที
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การให้ข้อมูลหรือการให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณชน
1.

การให้ขอ้ มูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องอยู่บนพืน้ ฐานของความถูกต้อง เป็ นจริง ด้วยความระมัดระวัง โดย
บุคคลที่ได้รบั การมอบหมายให้กระทาการแทนบริษัทฯ

2.

บริ ษัท ฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารเป็ นผูม้ ี อานาจในการให้ขอ้ มูล หรื อให้สัมภาษณ์ต่อ
สาธารณชน ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก และมีอานาจในการ
มอบหมายให้ผบู้ ริหารระดับสูงท่านอื่นๆ สามารถให้ขอ้ มูลได้ตามที่เห็นสมควร

3.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ฯ เป็ นผูต้ ิดต่อสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ ฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์เป็ นผูท้ าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ ผูจ้ ดั การกองทุน นักลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบันการเงิน
และสื่อมวลชน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาความลับและข้อมูลภายในบริษัท
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้จดั ให้มีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกาหนดให้กรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ข อง
บริษัทฯ การดาเนินธุรกิจต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท ฯ ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน โดย
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีหลักการสาคัญ ดังนี ้
1.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงาน ต้องไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับ
บริษัทฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

2.

ในกรณีท่ีกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานไปเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้
หุน้ ส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่นใดที่ ดาเนินธุรกิจอื่น การไปดารงตาแหน่งนัน้ ต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์
ของบริ ษัท ฯ และการปฏิ บัติหน้าที่ โดยตรงในบริษัท ฯ ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ี กรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้เข้าถือหุน้ เป็ นหุน้ ส่วน หรือดารงตาแหน่ง
กรรมการ หรื อที่ ป รึก ษาในกิ จ การนั้น ๆ ก่ อนการเป็ น กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทาธุรกิจนัน้ หรือได้มาโดยทางมรดก
กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดย
ทันทีหรือโดยเร็วที่สดุ (ตามแต่กรณี)
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3.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงาน ต้องไม่กระทาการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ

4.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยว
โยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ

5.

ในกรณี ท่ีเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อบังคับ
ประกาศ คาสั่งหรือข้อก าหนดของสานัก งานคณะกรรมการก ากับหลั กทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กรรมการ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานต้องปฏิบตั ิตนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการ
เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีท่ี
กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อย่างเคร่งครัด

6.

ในกรณี ท่ีกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานมีความจาเป็ นต้องเข้าไปทารายการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก็ตอ้ งไม่มีส่วนในการพิจารณารายการดังกล่าว โดยให้ทา
รายการนัน้ เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอกและคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ

7.

ในกรณีท่รี ายการที่เกี่ยวโยงกันไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมตั ิ หรือมีลกั ษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอานาจการพิจารณาของฝ่ ายจัดการ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นก่อนนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และ/หรือนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิอ่นื ของบริษัทฯ

8.

บริษัทฯ เปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตของบริษัทฯ และในรายงานประจาปี รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) เป็ น
ประจาทุกปี
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การรักษาความลับและข้อมูลภายในบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ได้จัด ให้มี น โยบายการใช้ข ้อ มูล ภายในซึ่ง ได้ ก าหนดมาตรการป้ อ งกัน การใช้ข ้อ มูล ภายในเพื่ อหา
ผลประโยชน์ของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยมีหลักการสาคัญ ดังนี ้
1.

ไม่ให้กรรมการและผูบ้ ริหารหรือหน่วยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในใช้โอกาสดังกล่าว ในการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

2.

การไม่ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงการให้ขอ้ มูลใดๆ ในช่วง 1 เดือนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ก่อนที่ งบการเงินหรือข้อมูลภายในอื่นใดอันเป็ นสาระสาคัญ จะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน เพื่อป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ ซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และอาจ
ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์

3.

กรรมการและผูบ้ ริหารตามคานิ ยามในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนทุกท่ านรับทราบ
หน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยทันทีแต่ไม่เกิน 3 วันทาการหลังจากวันที่ ซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

4.

การไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิ จของบริษัท ฯ ต่อบุคคลภายนอก แม้ว่าจะพ้นสภาพการเป็ น
กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้วก็ตาม

การปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสีย
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
1.

ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ค้ วามสามารถ ความรับผิดชอบและผลงานของพนักงานแต่ละคน

2.

ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู ค้ วามสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความมั่น คงใน
อาชีพ

3.

ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงานในการกาหนดทิศทางการทางาน และการแก้ไขปั ญหาของบริษัทฯ

4.

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย และการกระทาด้วย
ความสุจริต
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5.

การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพืน้ ฐานของความถูกต้องและเป็ นธรรม และกระทาด้วย
ความสุจริต

6.

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน

7.

บริหารงานพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ โดยไม่เป็ นธรรมและไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพในการงานของพนักงาน

8.

ปฏิบัติต่อพนักงานบนพืน้ ฐานของศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิ หน้าที่ ส่วน
บุคคล

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
1.

สนองความต้องการของลูกค้า/ผูบ้ ริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณ
ุ ภาพและบริการที่ดีเลิศ

2.

กาหนดระดับคุณภาพของสินค้า และบริการให้เป็ นที่ยอมรับได้แก่ลกู ค้า

3.

เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง
เป็ นธรรมแก่ลกู ค้า และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

4.

ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ขอ้ กาหนดอันเหมาะสม

5.

ไม่ส่งมอบและบริการให้แก่ลกู ค้า ทัง้ ๆ ที่รูว้ ่าสินค้าและบริการนัน้ ๆ มีขอ้ บกพร่อง เสียหาย หรืออาจเกิด
อันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคณ
ุ ภาพต่ากว่ามาตรฐานตกถึงมือลูกค้า

6.

จัดระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้า และบริการได้โดยสะดวก
และกาหนดให้มีการดาเนินการอย่างดีท่ีสดุ เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั การตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

7.

พยายามบริหารต้นทุนการผลิตให้ต่ าสุด แต่ยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการที่ ได้มาตรฐาน
ตลอดเวลา

8.

รักษาความลับของลูกค้าอย่ างจริงจังและสม่ า เสมอ รวมถึงไม่นามาใช้เพื่ อประโยชน์ของตนเองและ
ผูเ้ กี่ยวข้องโดยมิชอบ

9.

แสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อเป็ นการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
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10.

ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรือสัญญาต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้าอย่างเคร่งครัด

11.

หากมีกรณี ท่ี ไม่สามารถปฏิ บัติตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่ อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาและป้องกันความเสียหาย

12.

ไม่ควรค้ากาไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และไม่กาหนดเงื่อนไขการค้าที่
ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
1.

ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่มีต่อคู่คา้ และเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องวัตถุประสงค์และการบริหาร
การใช้เงิน การชาระเงินคืน เงื่อนไขการคา้ ประกัน การดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์คา้ ประกัน และเรื่องอื่น
ใดที่ให้ขอ้ ตกลงไว้กับเจ้าหนี ้ กรณี ท่ีจะไม่สามารถปฏิบัติได้หรือผิดนัดชาระ ต้องรีบเจรจากับคู่คา้ และ
เจ้าหนีเ้ ป็ นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย

2.

ให้ขอ้ มูลทางการเงินที่ถกู ต้อง ครบถ้วนตามความเป็ นจริง

3.

ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่คา้ หรือเจ้าหนี ้ ถ้าหากมีขอ้ มูลว่ามี
การจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ ไม่สุจริตเกิ ดขึน้ พึงหารือกับคู่คา้ หรือเจ้าหนี ้ เพื่ อร่วมกันแก้ไขปั ญหาโดย
ยุติธรรมและรวดเร็ว

ความรับผิดชอบต่อการแข่งขันทางการค้า
1.

แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม

2.

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริต ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย

3.

ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทาการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็ น
ธรรม
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ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
1.

ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมส่วนรวม

2.

คืนผลกาไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่มีสว่ นสร้างสรรค์สงั คมอย่างสม่าเสมอ

3.

ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

4.

ไม่กระทาการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.

ไม่กระทาการใดๆ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุน หรือยอมเป็ นเครื่องมือที่จะทาให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็ นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

6.

ปลูกฝั งจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึน้ ในหมูพ่ นักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

7.

ปฏิบัติหรือมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบี ยบที่
เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแล

8.

ไม่นาเงินของผูถ้ ือหุน้ ไปสนับสนุนทางการเมือง

ความรับผิดชอบของพนักงานต่อบริษัทฯ
1.

ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความภักดี เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของ
บริษัทฯ และตัวพนักงานเอง

2.

ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็ นนา้ หนึ่งเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกัน
ทางานและแก้ไขปั ญหาเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ

3.

เอาใจใส่และปฏิบตั ิหน้าที่การงานของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษัทฯ ให้มี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีผลกาไร เพื่อการพัฒนาบริษัทฯ ไปสูค่ วามเป็ นเลิศ

4.

ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและบารุ งรักษา ไม่ให้เสื่อมค่า หรือสูญหาย รวมทัง้
ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สว่ นตัว

5.

รักษาความลับของลูกค้า คูค่ า้ และบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
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6.

ร่วมมือและช่วยเหลือในการทางานกับผูร้ ่วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเคารพในสิทธิของ
พนักงานอื่นที่รวมเป็ นบริษัทเดียวกัน

7.

เอาใจใส่และช่วยเหลือ ดาเนิ นการใดๆ ที่ จะรักษาสภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยที่ ดีใ นการ
ทางาน เพื่อให้มีความสะอาดปลอดภัย และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ

8.

ให้ความรู แ้ ละถ่ายทอดประสบการณ์ในการทางานแก่ผูร้ ่วมงาน โดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของ
บริษัทฯ เป็ นสาคัญ

9.

ไม่กล่าวร้ายบริษัท ฯ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่ อย ผูบ้ ริหาร และเพื่ อนพนักงานโดย
ปราศจากซึง่ ความจริงและไม่เป็ นธรรม

10.

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูบ้ ริหาร หากพบว่ามีการกระทาใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย

11.

ไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผูอ้ ่นื โดยมิชอบ

12.

ไม่กระทาการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง

13.

เอาใจใส่จริงจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทัง้ ปวง ที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิ ภาพและการพัฒนา
องค์กรไปสูค่ วามเป็ นเลิศ

การดูแลให้มกี ารปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ
1.

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งรับทราบและปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่ าฝื นหรือมีการกระทาใดๆ ที่ขดั ต่อจรรยาบรรณ
ธุรกิจ บริษัทฯ จะดาเนินการพิจารณาลงโทษตามแต่ละกรณี

2.

ผูบ้ ริหารและผูบ้ ังคับบัญชาควรเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงควรช่วย
ส่งเสริม สร้างจิตสานึก และการอบรมให้พนักงานยึดถือและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ

3.

การรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ โดยกาหนดให้เลขานุการบริษัททาหน้าที่เป็ นหน่วยงาน
รับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึง่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัทฯ สามารถส่งข้อ
ร้องเรียน ด้านบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจได้โดยตรงมายังที่อยู่ตอ่ ไปนี ้
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ช่องทางการร้องเรียน
ผูม้ ีสว่ นได้เสียที่พบเห็นการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ สามารถสอบถามหรือแสดง
ข้อคิดเห็นไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยส่งข้อร้องเรียนไปที่
ทางไปรษณีย ์ :
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน)
89/1 หมูท่ ่ี 2 ตาบลกาหลง อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ทางโทรศัพท์ :
66(0)- 3441-7222
ทางโทรสาร:
66(0)- 3441-7255
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