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นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ประกาศใช้ตัง้แตว่นัท่ี 4 มิถนุายน 2562 อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

บริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ด าเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น
และนักลงทุน ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติก าหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องปฏิบตัิหน้าท่ีบนหลกัการท่ีว่า การตดัสินใจในการเข้าท าธุรกรรมหรือรายการ
ใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ น และนักลงทุน และควรหลีกเลี่ยงการ
กระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

แนวปฏบิัต ิ

บริษัทก าหนดให้กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนกังานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์
สว่นตวัท่ีขดัแย้งตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ การด าเนินธุรกิจต้องเป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท และหากมีความขดัแย้งใดๆ เกิดขึน้ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับธุรกรรมท่ีพิจารณาต้องแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในธุรกรรมดังกล่าวและต้องไม่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณา รวมถึงไม่มีอ านาจในการอนุมัติธุรกรรมนัน้ๆ ทัง้นี  ้การกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้หมายความรวมถงึการกระท า ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

1. การแข่งขันกับบริษัทฯ  

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนกังานไม่พึงประกอบการ ด าเนินการ หรือ
ลงทุนใดๆ อนัเป็นการแข่งขันหรืออาจเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าจะท า
เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรือผู้อื่น ซึง่อาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทฯไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเข้า
เป็นหุ้ นส่วน หรือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีอ านาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะ
เดียวกันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกท่ีจะท าให้เช่ือมั่นได้ว่าการ
ด าเนินการดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ รวมทัง้จะมีมาตรการที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของ
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

2. แสวงหาผลประโยชน์จากกจิการส่วนตัวกับบริษัทฯ 

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนควรจะเปิดเผยการด าเนินธุรกิจ
หรือกิจการท่ีกระท าขึน้เป็นส่วนตัวหรือกับครอบครัว หรือญาติ พ่ีน้อง หรือผู้ อยู่ ในอุปการะ ซึ่งมี
ผลประโยชน์ท่ีอาจก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ได้ และจัดท า
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เอกสารการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียทัง้โดยตรงและโดยอ้อมเป็นประจ าทุกปี  หรือมีการเปลี่ยนแปลงใน
รายละเอียดท่ีเปิดเผยไปแล้วอย่างมีนยัส าคญั เช่น 

- ร่วมลงทนุหรือมีผลประโยชน์กบัผู้ ค้าท่ีประกอบธุรกิจกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

- ด ารงต าแหน่งใดๆ หรือเป็นท่ีปรึกษาของผู้ ค้าท่ีท าธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลกูค้าของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย 

- ท าการค้าผลิตภณัฑ์หรือบริการกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยตรงหรือ ท าการผ่านผู้อื่น 

3. การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อื่น โดยอาศยัข้อมลูอนัเป็น
ความลบัของบริษัทฯ เช่น แผนงาน ผลประกอบการ มติ การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลอง
ค้นคว้า การประมลูราคา รวมถงึจะต้องปฏิบตัิตามนโยบายการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด 

4. การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในกจิการอื่น 

ในกรณีท่ีกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้ บริหาร และพนกังานเข้าถือหุ้ น เป็นหุ้นส่วน ซึ่ง
เป็นจ านวนท่ีมีนยัส าคญั หรือด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือท่ีปรึกษา ในกิจการอื่น การไปด ารงต าแหน่งนัน้
ต้องไม่ท าให้กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้ บริหาร และพนกังานกระท าการ หรือละเว้น
การกระท าการท่ีควรท าตามหน้าท่ี หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าท่ีในบริษัทฯ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการ 
กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผู้บริหาร และพนกังานได้หุ้นนัน้มาก่อนหรือด ารงต าแหน่งกรรมการใน
กิจการนัน้ๆ ก่อนการเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 
หรือก่อนท่ีบริษัทฯ จะเข้าไปท าธุรกิจนัน้ หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อย ผู้บริหาร และพนกังานต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทนัทีหรือโดยเร็วท่ีสดุ (ตามแตก่รณี) โดยใน
กรณีเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ให้รายงานให้เลขานกุาร
บริษัททราบ เพ่ือให้เลขานกุารบริษัทรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ ถือหุ้น ทราบ
ต่อไป (ตามแต่กรณี) และส าหรับกรณีเป็นพนักงานบริษัทฯ ให้รายงานต่อผู้บังคัญบัญชาในสายงาน
โดยตรง 

ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีมีส่วนได้เสียในการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง  จะต้องงดออก
เสียงลงคะแนน หรือไมเ่ข้าร่วมประชมุในวาระท่ีพิจารณาเร่ืองท่ีตนมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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5. การเข้าท ารายการและตดิตามดูแล รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัท ต้องจดัให้มีมาตรการติดตามดแูลรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่
คณะกรรมการต้องพิจารณาถงึความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบและเป็นอิสระภายในกรอบของ 
การก ากบัดแูลกิจการที่ดีในการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทฯ เป็นส าคญั เสมือนหนึ่งเป็นการท าธุรกรรมกบับุคคลภายนอก โดยในกรณีท่ีกรรมการ กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนกังานมีความจ าเป็นต้องเข้าไปท ารายการหรือมีส่วนเก่ียวข้อง
กบัรายการที่ตนมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ก็ต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณารายการดงักลา่ว  

ทัง้นี ้กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผู้บริหารและพนกังาน ควรหลีกเลี่ยงการท ารายการท่ี
เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (“รายการท่ีเก่ียวโยงกัน”) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

ในการเข้าท ารายการของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผู้บริหาร และพนกังาน หรือบคุคล
ท่ีเก่ียวโยง ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของ
ส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน กรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและข้อก าหนด
เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ของบริ ษัทและ
บริษัทย่อย แนวทางท่ีก าหนดไว้ในนโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบตัิอ่ืนของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี อย่างเคร่งครัด 

ในกรณีท่ีรายการท่ีเก่ียวโยงกันไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัท
อนุมัติ  หรือมีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ ในอ านาจการพิจารณาของฝ่ายจัดการ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาและให้ความเห็นก่อนน าเสนอเพ่ือขออนุมตัิจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในนโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/
หรือนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิอ่ืนของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ รายงานประจ าปี รวมถึง
แบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) เป็นประจ าทกุปี 

 


