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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

ประกาศใช้ตัง้แตว่นัท่ี 4 มิถนุายน 2562  อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ด าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลท่ีดี มี
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงผู้ มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม ช่ือเสียงของ
บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ นและนักลงทุนเป็นส าคัญ ดังนัน้ บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองก ากบัให้การด าเนินกิจกรรมตา่งๆ เป็นไปด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต 
โปร่งใส และยุติธรรม และตระหนักถึงผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อผู้ มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ช่ือเสียงของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ นและนักลงทุน รวมถึงพร้อมจะแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว  โดยมี
จดุมุง่หมายเพ่ือให้เกิดผลดีตอ่ความยัง่ยืนของกิจการ พร้อมกบัแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสีย เศรษฐกิจ 
สงัคม สิ่งแวดล้อม ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนอย่างแท้จริง ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและการ
ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ดงันี ้
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีสจุริตและเป็นธรรม ตามกรอบกติกาการแข่งขนั ภายใต้กฎหมายและ
ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยค านงึถงึผลประโยชน์ และผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า นกัลงทุน เจ้าหนี  ้และชุมชนโดยรอบบริษัทฯ เป็นต้น 
ทัง้ยงัสง่เสริมให้พนกังานตระหนกัถงึความส าคญัของการปฏิบตัิตามกฎหมายการแข่งขนัทางการค้า และ
ด าเนินธุรกิจโดยมีการแข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอื่นอย่างเป็นธรรม โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

(1) การก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสจุริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผย
ข้อมลูที่ส าคญั และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่บริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อ 
ผู้ ถือหุ้นลกูค้า คู่ค้าพนกังาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 

(2) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

บริ ษัทฯ  มีน โยบายด า เ นินธุ ร กิจ ด้านความ รับ ผิดชอบต่อสังคม  (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ภายใต้หลกัพืน้ฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
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ได้ส่วนเสียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้น าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีมาเป็นแนวทาง เพ่ือ
รักษาดุลยภาพของการด าเนินงานทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม อนัจะ
น าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอย่างยัง่ยืน 

(3) การก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอาชี
วอนามัย และความปลอดภัยในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการ
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นสากล โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้อง
ปฏิบตัิตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้องไม่มีสว่นรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือ
กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(4) การก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการด าเนินการท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดย
ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบตัิตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญา 

(5) การสง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบั ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ 
สนับสนุนและสร้างจิตส านึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนโดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย
ก าหนดแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

 บริษัทฯ จะสนบัสนนุและเคารพ คุ้มครองสิทธิมนษุยชนท่ีเป็นท่ียอมรับของนานาชาติ 

 บริษัทฯ จะไมข้่องแวะกบัการกระท าซึง่เป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
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 บริษัทฯ สนบัสนนุและเคารพในการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยหมัน่ตรวจสอบดแูลมิให้ธุรกิจของ
ตนเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน 

 บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังาน ซึง่ครอบคลมุถึงการมีอิสระในการให้
ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การได้รับข้อมลู หรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้จดั
ให้มชี่องทางการสื่อสารเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีสว่นได้เสียอย่างเสรี 

3. การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันาบุคลากรว่าเป็นหัวใจส าคญัส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
บริษัทฯ จึงให้ความส าคญักับการก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีตั ง้อยู่บนพืน้ฐานความ
เป็นธรรม ทัง้ในด้านการสรรหา การพฒันาบคุลากร รวมถงึมีการอบรมให้พนกังานอย่างตอ่เน่ือง มีการให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล เพ่ือรักษาไว้ซึง่บุคลากรท่ีมีคณุภาพซึง่
เป็นไปตามนโยบายการสรรหาและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

3.1 การใช้แรงงานโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ จะไมใ่ช้แรงงานโดยละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชน อาทิ การบงัคบัใช้แรงงาน (Forced Labour) 
หรือการใช้แรงงานเดก็ (Children Labour) 

3.2 การสรรหา 

บริษัทฯ มีการก าหนดคณุสมบตัิของพนกังานอย่างชดัเจนตามลกัษณะงาน ไมน่ าความแตกตา่งด้าน 
เชือ้ชาติ สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สญัชาติ ภมูิหลงัของบคุคล ความคิดเห็นทางการเมือง อาย ุ หรือ 
ความทพุพลภาพ มาเป็นปัจจยัในการพิจารณาและตดัสินการจ้างงาน โดยจะคดัเลือกผู้ ท่ีมี
คณุสมบตัิเหมาะสมตามกระบวนการคดัเลือกตามวิธีการที่ก าหนดไว้ 

3.3 การจ่ายค่าตอบแทนในการท างาน 

บริษัทฯ จดัให้มีเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนกังาน และให้พนกังานได้รับคา่ตอบแทนท่ี
เหมาะสมตามศกัยภาพ ต าแหน่งหน้าท่ี และความรับผิดชอบ รวมถึงสร้างความมัน่คงในสายอาชีพ
และมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจดัให้มีสวสัดิการด้านต่างๆ ส าหรับพนกังานของ
บริษัทฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกันสงัคม และนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด เช่น มี
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ประกันสุขภาพและอบุัติเหตใุห้แก่พนักงาน รวมทัง้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือ
พนกังานส าหรับคา่พิธีฌาปนกิจบิดามารดาท่ีเสียชีวิตของพนกังาน เป็นต้น 

3.4 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังาน โดยมีนโยบายพฒันาพนกังานเพ่ือฝึกฝนทกัษะและ
เพ่ิมพนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีการเรียนรู้และเลื่อนต าแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 

3.5 สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 

บริษัทฯ จดัให้มีระบบการท างานท่ีมุ่งเน้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของสถานประกอบการ
อย่างเหมาะสม เช่น การจัดให้มีสถานท่ีท างานท่ีสะอาดเพ่ือความปลอดภัยจากอันตรายท่ีอาจ
เกิดขึน้ ทัง้จากอุบตัิภยัและโรคภัย เป็นต้น โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกันอบุตัิเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ได้
อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตส านกึด้านความปลอดภยั อีกทัง้มีการให้
ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนกังานมีสขุภาพอนามยัท่ีดี และไม่ท าการใดท่ีเป็นผลร้าย
ตอ่สขุภาพอนามยัแก่ลกูค้าหรือผู้ รับบริการ รวมถึงดแูลสถานท่ีท างานให้ถกูสขุลกัษณะและมีความ
ปลอดภยัอยู่เสมอ 

3.6 การเจรจาต่อรอง 

บริษัทฯ ตระหนักและจะยึดมั่นต่อเสรีภาพของพนักงานในการสมาคมและรวมกลุ่มในการเจรจา
ตอ่รองกบับริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยแรงงานสมัพนัธ์ 

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของลกูค้าและผู้บริโภค โดยให้ความส าคญัในเร่ืองคุณภาพ และความ
ปลอดภัยของอาหารสตัว์น า้ โดยมุ่งเน้นการใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และการผลิตท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือให้
ลกูค้าได้ใช้สินค้าท่ีมีคณุภาพ และได้รับความพึงพอใจสงูสดุในราคาท่ีเหมาะเสม โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบงัคบัด้านความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด 

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการ
ก าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของ
บริษัทฯ รวมทัง้พัฒนากระบวนการด าเนินธุรกิจให้สามารถลดผลกระทบ พร้อมกับปกป้องและบูรณะ
ฟืน้ฟสูิ่งแวดล้อม โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิดงันี ้
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 บริษัทฯ จะสนบัสนุนการด าเนินการป้องกนัปัญหาสิ่งแวดล้อมซึง่เกิดขึน้จากการด าเนินกิจการของ
บริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะสนับสนุนให้พนักงานได้มีการแสดงความคิดริเร่ิมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง 

 บริษัทฯ จะสง่เสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างกิจการกบัชุมชนและสงัคม โดยให้การ
สนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมอาสาท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม 

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ น าแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจท่ีสร้าง
ประโยชน์และความสามารถในการแข่งขนัต่อธุรกิจและสงัคม โดยบริษัทฯ จะส ารวจกระบวนการต่าง ๆ 
ของธุรกิจท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร และศกึษาหาแนวทางแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบดงักลา่ว รวมทัง้ศกึษา พิจารณา 
และวิเคราะห์ กระบวนการท างาน เพ่ือพัฒนานวตักรรม และสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ควบคูก่บัการสร้างผลก าไรและการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ยืน 

8. การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบตัิตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสงัคม ให้เป็นประโยชน์
ตอ่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีจดัท ารายงานเปิดเผยการด าเนินงานด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม ท่ีคลอบ
คลุมการด าเนินการด้านธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสงัคม รวมถึงจัดท าข้อมูล
อย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลท่ีหลากหลาย ให้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูล
โดยสะดวก 
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การต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ จะไมย่อมรับหรือสนบัสนนุการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ไมว่า่กรณีใดๆ และจะปฏิบตัิตามมาตรการ
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่นีอ้ย่างเคร่งครัด รวมถงึจดัให้มีโครงสร้างผู้ รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในเพ่ือป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและคอร์รัปชัน่ภายในองค์กรอย่าง
เข้มงวดเพ่ือป้องกนั และ/หรือ จดัการกบัการคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ เพ่ือให้การปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายนี ้ ทัง้นี ้
บริษัทฯ จะมีการสอบทานแนวปฏิบตัิและขัน้ตอนการปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมาย ธุรกิจ และด ารงไว้ซึง่การด าเนินธุรกิจบนฐานของความถกูต้องและเป็นธรรม โดยกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามนโยบายนีโ้ดยทัว่กนัและสื่อสารนโยบายนีไ้ปยงัผู้มีสว่นได้เสียภายนอกทราบ 
เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน่ 

นอกจากนี ้การกระท าใดๆ ท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ท่ีเป็นการคอร์รัปชัน่ ให้ถือวา่เป็นความผิด
ร้ายแรงตอ่ระเบียบวินยั เก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไปและให้ได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบข้อบงัคบัในการ
ท างานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครอง ตอ่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้เป็นไป
ตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และแนวปฏิบตัิเพ่ือตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่นี ้

คอร์รัปชั่น ตามนโยบายฉบบันี ้หมายถงึ 

1. ความประพฤติทัง้หลายท่ีฝ่าฝืนหน้าท่ีของตน โดยไม่สมควรกบัต าแหน่งหน้าท่ีของตนในฐานะกรรมการ 
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน ตวัแทน หรือฐานะความสมัพนัธ์อื่นๆ ในบริษัทฯ 
โดยมุง่ประสงค์ให้ได้รับประโยชน์ใดๆ โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือ  

2. การติดสินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และการเรียกรับสินบนจากคู่ค้าหรือผู้อื่น เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกิดการ
ท าผิดกฎหมาย หลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั หรือศีลธรรมอนัดี และหมายความ
รวมถงึกฎระเบียบข้อบงัคบั และวิธีปฏิบตัิงานของบริษัทฯ หรือ  

3. การยกัยอก เงินหรือสิ่งของ ของบริษัทฯ ท่ีได้รับมอบหมายให้ใช้ในงาน หรือการใช้เวลาการปฏิบตัิงานของ 
บริษัทฯ มาใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนหรือเพ่ือกิจกรรมอื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

การติดสินบน หมายถึง การเสนอ การให้ หรือสญัญาว่าจะให้ผลประโยชน์ ทัง้ในรูปของเงิน สิ่งของ และสิ่งตอบ
แทนต่างๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกิดการท าผิดกฎหมาย หลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั หรือ
ศีลธรรมอนัดี  



 

7 
 

การเรียกรับสินบน หมายถึง การใช้อ านาจท่ีได้มาโดยต าแหน่งหน้าท่ี ท าการเรียกร้อง จูงใจ หรือข่มขู่ เพ่ือให้
ได้มาซึง่ผลประโยชน์ ทัง้ในรูปของเงิน สิ่งของ และสิ่งตอบแทนตา่งๆ เพ่ือประโยชน์อนัมิชอบ แห่งตนหรือผู้อื่น  

การยักยอก หมายถึง การน าเงิน และสิ่งของ ท่ีได้รับมอบหมายให้ใช้ในงาน หรือการใช้เวลาการปฏิบตัิงานของ
บริษัทฯ มาใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน ผู้อื่น หรือเพ่ือกิจกรรมอื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

บริษัทฯ จงึมีแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

1. ข้อปฏบิัตทิั่วไป 

- กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานต้องปฏิบัติหน้าท่ีการงาน โดยไม่อาศัย หรือยินยอมให้ผู้ อื่นอาศัย
อ านาจหน้าท่ีในต าแหน่งของตน ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม รวมถงึการเรียกร้อง หรือด าเนินการเพ่ือการ
คอร์รัปชั่น โดยยงัประโยชน์อันมิชอบต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพ่ือก่อประโยชน์อนัไม่พึงจะมี หรืออนัมิ
ควรจะได้ตอ่ตนเองหรือผู้อื่น   

2. ข้อปฏบิัตเิกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเรียกร้อง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงินทดแทน ของขวญั 
ของมีคา่ใดๆ รวมถงึบริการตา่งๆ จากคู่ค้า ตวัแทนซือ้ขาย เจ้าหนี ้บุคคลภายนอก หรือคูแ่ข่งของบริษัท
ฯ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ท่ีไม่สุจริต หรือเป็นการเอือ้ประโยชน์ต่อคู่ค้า หรือตัวแทนซือ้ขาย เจ้าหนี ้
บคุคลภายนอกและตนเอง  

- การเลีย้งรับรอง รับ หรือให้ของขวญัตามประเพณี ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคบัในการท างานของ
บริษัทฯ หรือในกรณีท่ีไมม่ีระเบียบข้อบงัคบัก าหนดไว้ ให้ด าเนินการอย่างเหมาะสม รัดกมุ โปร่งใส และ
ปราศจากวตัถปุระสงค์แอบแฝงดงักลา่วข้างต้น  

- ทัง้นี ้หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานทราบถงึการเลีย้งรับรอง การให้หรือรับของขวญัหรือสิ่งอ่ืนใด
ท่ีเกินความจ าเป็นและไม่เหมาะสม หรือหากได้รับมูลค่าเกินปกติวิสยั ให้ปฏิเสธไม่รับหรือไม่ให้ (ใน
กรณีท่ีเก่ียวข้อง) โดยให้รายงานผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือทราบ 

3. ข้อปฏบิัตเิกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง 

- บริษัทฯ วางตวัเป็นกลางทางการเมือง และไม่มีนโยบายให้การสนบัสนนุหรือช่วยเหลือทางการเมือง ไม่
วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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- กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แตจ่ะไม่ด าเนินการใดๆ 
ท่ีท าให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องทางการ
เมือง 

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน น าเงิน ทรัพย์สิน สินค้าและบริการของบริษัทฯ ไปร่วมสนบัสนุน
กิจกรรมทางการเมือง หรือด าเนินการในทางหนึง่ทางใดท่ีเป็นการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เช่น บุคลากร 
อาคารสถานท่ี ในการสง่เสริมหรือ โฆษณา เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 

4. ข้อปฏบิัตเิกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล 

ในการบริจารเพ่ือการกุศล กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานจะต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส ปราศจาก
จดุประสงค์แอบแฝง อาทิ เพ่ือการให้สินบน  เพ่ือความได้เปรียบทางการค้า เพ่ือสนบัสนุนทางการเมือง ฯลฯ 
ดงันัน้ ในการปฏิบตัิจงึต้องให้เป็นไปดงันี ้

 การบริจาคนัน้ต้องพิสจูน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพ่ือการกุศลดงักล่าวจริง และมีการด าเนินการ
เพ่ือสนบัสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสงัคมอย่าง
แท้จริงหรือเพ่ือเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการด าเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) 

 การบริจาคนัน้ต้องพิสจูน์ได้ว่าเป็นไปเพ่ือการกุศลดงักล่าว ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ตา่งตอบ
แทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปกติทั่วไป  เช่น 
การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศช่ือบริษัทฯ ณ สถานท่ีจัดงาน หรือในสื่อเพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

5. การให้เงนิสนับสนุน 

เป็นวิธีการประชาสมัพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทางหนึ่ง ซึง่แตกต่างจากการบริจาคเพ่ือการกุศล โดยอาจ
กระท าได้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือธุรกิจ ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ ซึง่อาจถกูเช่ือมโยงไปเก่ียวกบัการ
ติดสินบน ดงันัน้ ในการปฏิบตัิจงึต้องให้เป็นไปดงันี ้

 เงินสนบัสนนุนัน้ต้องพิสจูน์ได้วา่ ผู้ขอเงินสนบัสนนุได้ท ากิจกรรมตามโครงการดงักลา่วจริง และเป็นการ
ด าเนินการเพ่ือสนบัสนนุให้วตัถปุระสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม
อย่างแท้จริง หรือเพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) 
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 เงินสนบัสนุนนัน้ต้องพิสจูน์ได้วา่ การให้เงินสนบัสนนุหรือประโยชน์อื่นใดท่ีสามารถค านวณเป็นตวัเงิน
ได้ เช่น การให้ท่ีพกัและอาหาร เป็นต้น ไมม่ีส่วนเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบับุคคลใด 
หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคณุตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป 

 ในการเป็นผู้ ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดท าใบบันทึกค าขอ ระบุช่ือผู้ รับเงินสนับสนุนและวตัถุประสงค์
ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทัง้หมดเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมตัิของบริษัทฯ พิจารณา
อนมุตัิตามระดบัอ านาจอนมุตัิของบริษัทฯ 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

6.1 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีตรวจสอบและก ากบั ให้มัน่ใจว่าการด าเนินธุรกิจมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนการปฏิบัติ ด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการควบคุมภายในท่ีครอบคลมุทัง้
ด้านการเงินและการด าเนินการ ของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึง
กระบวนการอื่นๆ ในบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ จดัให้มีช่องทางใน
การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าอนัอาจน าสูก่ารคอร์รัปชัน่ การให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการ
ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
บริษัท อย่างสม ่าเสมอ 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีปฏิบตัิตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารน ามาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิ 

 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

6.2 เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีศึกษาติดตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการท่ีดีภายในบริษัทฯ  และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 
และพนกังานให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 
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6.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีก ากับดแูลการควบคมุภายในท่ีครอบคลุมทัง้ด้านการเงินและ
การด าเนินการของกระบวนการทางด้านบญัชีและการเก็บบนัทึกข้อมลูรวมถึงกระบวนการอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
อย่างเพียงพอ สอดคล้องกบันโยบายข้อก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีจดัให้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท าอนั
อาจน าไปสูก่ารคอร์รัปชัน่ การให้ค าแนะน าเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และรายงาน
ผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการ
กระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
รวมถึงการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

6.4 คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีน านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิ รวมถึงสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนักแก่ผู้มีส่วนได้เสียทัง้ภายใน
และภายนอกบริษัทฯ โดยก าหนดให้มีระบบบริหารจดัการและมาตรการท่ีเหมาะสมในการก ากบั
และสง่เสริมการด าเนินการ และทบทวนระบบและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่อย่างต่อเน่ือง 
ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริหารและพนักงานมีหน้าท่ีเฝ้าระวงัและป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น ใน
งานท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้แจ้งเบาะแส หากพบการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริตหรือเสี่ยงต่อ
การคอร์รัปชัน่  

6.5 ผู้บริหาร 

 ผู้บริหารมีหน้าท่ีน านโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและการต่อต้านการคอร์รัปชัน่นีไ้ปปฏิบตัิ 
รวมทัง้สื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนกัแก่ผู้มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  
โดยก าหนดให้มีระบบการบริหารจดัการและมาตรการท่ีเหมาะสมในการก ากบัและส่งเสริมการ
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ด าเนินการ และทบทวนระบบและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชัน่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และธุรกิจ 

 ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัมีหน้าท่ีเฝา้ระวงัและป้องกนัความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน่ ในงาน
ท่ีรับมอบหมาย รวมทัง้แจ้งเบาะแส หากพบการกระท าอนัสอ่ทจุริตหรือเสี่ยงตอ่การคอร์รัปชัน่ 

6.6 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 เป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
ของทกุหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้ รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของการควบคมุภายในโดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

7. ขัน้ตอนการปฏบิัตเิพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

 

8. ขัน้ตอนการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน 

ให้สายงานตรวจสอบจัดให้มีช่องทาง สาหรับพนกังานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนการ

กระท าอนัสอ่ทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ โดยเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้โดยง่าย และเก็บรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียนอย่าง
เคร่งครัด ปัจจบุนั ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนได้ผา่นช่องทางดงันี ้
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ภายในองค์กร  1. ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้บริหาร  

 2. กลอ่งรับความคิดเห็น  

 3. สง่ e-mail: IA.TFM@Thaiunion.com 

ภายนอกองค์กร  1. ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  www.thaiunionfeedmill.com  

 2. ทางไปรษณีย์ ติดตอ่ 

  บริษัท  ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล์  จ ากดั (มหาชน) 

  89/1 หมู ่2 ถนนพระราม 2 ต าบลกาหลง อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

  โทรศพัท์ : 034-417-222 

9. กระบวนการลงโทษ 

ผู้ ท่ีกระท าการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท าผิดตามระเบียบข้อบังคบัเก่ียวกับการท างานว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนกรรมการของ 
บริษัทฯ ซึง่จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัท่ีก าหนดไว้ รวมถงึอาจได้รับโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

http://www.thaiunionfeedmill.com/

