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จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ 

 1. ควำมรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ในการ
สร้างเสริมผลการด าเนินงานของบริษทั โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียตามสิทธิท่ีมีตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี พนกังาน ชุมชนและ
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และภาครัฐ  

 1) ผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวงั ซ่ือสัตย์ สุจริต เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
 2. ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจ
ต่อผูถื้อหุน้ อนัจะน าไปสู่ความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 3. มีการพฒันากิจการของบริษทัให้เจริญกา้วหน้าอย่างต่อเน่ือง ให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้น
อยา่งเหมาะสม 
 4. รายงานสารสนเทศส าคญัท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ทั้ ง
สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศท่ี
เก่ียวขอ้งโดยไม่กระท าการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ถึงสารสนเทศของบริษทั 
 5. จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงินในรายงาน
ประจ าปี 
 6. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 7. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 
ผูถื้อหุน้ 
 8. เผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบและศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม 
 9. อ านวยความสะดวกในการประชุมผูถื้อหุ้นโดย วนั เวลา สถานท่ี และวิธีการ  ไม่เป็น
อุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วย
ตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
 10. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ดว้ยความมีเหตุมีผล และเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งครบถว้น 
 11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษทั เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพยสิ์นของ
ตนเอง ขจดัการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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 2)  ลูกค้ำ 
 คณะกรรมการบริษทัตระหนักว่าความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ของลูกคา้เป็นกุญแจส าคญั   
อนัน าไปสู่ความส าเร็จของบริษทัอยา่งย ัง่ยนื โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ด าเนินธุรกิจดา้นผลิต จ าหน่ายสินคา้ และบริการ ท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 2. ด าเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมัน่ พฒันาสินคา้และบริการ คิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ เพิ่มคุณค่า
ให้แก่สินคา้และบริการ  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง  พร้อมกบัการให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็น
ต่อการตดัสินใจโดยไม่ปิดบงัหรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
 3. ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ่ือสัตย ์สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการ
ละเมิดสิทธิของลูกคา้  รักษาความลบัทางการคา้ของลูกคา้  ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
โดยมิชอบ 
 4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่สุจริตจากลูกคา้ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม 
 5. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัได้  ให้รีบแจง้ลูกคา้เป็นการ
ล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
 6. จดัให้มีช่องทางการส่ือสาร  เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษทัและค าร้องเรียน       
พึงไดรั้บการเอาใจใส่และด าเนินการอยา่งเป็นธรรม 

 3) คู่ค้ำ 
 คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้ด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดย
ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. มีระบบการคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทานท่ีมีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบติัตาม
มาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการปฏิบติัต่อคู่คา้บนพื้นฐานของการ
แข่งขนัท่ีเป็นธรรมเสมอภาค และเคารพซ่ึงกนัและกนั 
 2. รักษาความลบัหรือขอ้มูลทางสารสนเทศของคู่คา้ ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
 3. สร้างสัมพนัธภาพและความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั แลกเปล่ียนความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิ่ม
คุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกนั 
 4. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดใ้ห้รีบ
เจรจากบัคู่คา้เป็นการล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
 5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ขอ้ตกลงทางการคา้ 
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 4)  คู่แข่ง 
 คณะกรรมการบริษทัด าเนินธุรกิจภายใต้บทบญัญติัของกฎหมาย โดยก าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยค านึงถึงจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ในประเทศต่าง ๆ ท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
 2. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ 

 5) เจ้ำหนี้ 
 คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและมีวินยั เพื่อสร้างความเช่ือถือ
ใหก้บัเจา้หน้ี  โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกกลุ่มอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
 2. ปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัอยา่งเคร่งครัด 
 3. บริหารงานเพื่อใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดี 
 4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ตรงเวลา 
 5. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ให้รีบแจง้ให้เจา้หน้ีทราบเป็นการ
ล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

 6) พนักงำน 
 คณะกรรมการบริษทัถือว่าพนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของบริษทั 
โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ปฏิบติัต่อพนกังานโดยเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน 
ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผา่นขอ้มูลหรือความลบัของพนกังานต่อบุคคลภายนอกหรือผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง 
 2. ปฏิบติัต่อพนกังานภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทั 
 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกนัในการจา้งแรงงาน  ไม่เลือกปฏิบติั  ไม่กีดกนัด้วยเหตุทางเพศ    
สีผวิ เช้ือชาติ ศาสนา อาย ุความพิการ หรือสถานะอ่ืนใดท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปล่ียนความรู้  เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรอย่างทัว่ถึง สร้างความมัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตาม
ศกัยภาพของแต่ละคน 
 5. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบริษทั 
 6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้  ความสามารถ หน้าท่ีความ
รับผดิชอบและผลการปฏิบติังาน 
 7. จดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย ์เป็นตน้ 
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 8. เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางส่ือสาร  เสนอแนะ  และร้องทุกข ์เก่ียวกบัการท างาน  ซ่ึง
ข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 
 9. จดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ี รวมทั้งจดัสภาพแวดล้อมการ
ท างาน โดยค านึงถึงหลักความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนกังาน 
 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกระดบั ในการด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

 7) ชุมชนและสังคม 
 คณะกรรมการบริษทัด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ 
ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน เพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้งสังคมและส่วนรวมท่ีดี โดย
ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ไม่ด าเนินธุรกิจท่ีท าให้สังคมเส่ือมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ร่วมในชุมชน
และสังคม 
 2. ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดข้ึนในบริษทัและ
พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 
 3. ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนและสังคม อัน
เน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทั 
 4. ส่งเสริมการอนุรักษว์ฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
 5. ร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาชุมชน 
 6. ใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดสาธารณประโยชน์ 
 7. สร้างรายไดแ้ละส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนบัสนุนการจา้งงานและผลิตภณัฑชุ์มชน 
 8. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดข้ึนระหวา่งบริษทักบัชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความ
ถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นธรรม 

 8) ส่ิงแวดล้อม 
 คณะกรรมการบริษทัด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผดิชอบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
สม ่าเสมอ 
 2. สร้างวฒันธรรมองคก์รและสร้างจิตส านึกใหพ้นกังานทุกระดบั  เกิดความร่วมมือและความ
รับผดิชอบในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 
 3. ส่งเสริมใหค้วามรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทุกคนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
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 4. ส่งเสริมระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั มีมาตรการ
บ าบดัและฟ้ืนฟู การทดแทน การเฝ้าระวงัดูแลและป้องกนัผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนื 
 5. มีระบบคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทานท่ีด าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 6. ส่งเสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 9) ภำครัฐ 
 คณะกรรมการบริษทัด าเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยก าหนดเป็นนโยบาย
และแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ศึกษาและท าความเขา้ใจในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและไม่ด าเนินการใด ๆ 
อนัเป็นการขดัต่อกฎหมาย 
 2. ด าเนินการอย่างถูกต้อง เม่ือมีการติดต่อท าธุรกรรมกบัเจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ
 3. สร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัและภาครัฐ ในขอบเขตท่ีเหมาะสม 
 4. ปฏิบติัตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ี เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในแต่ละ
ประเทศหรือทอ้งถ่ิน 

 2. ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายด าเนินการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดแนวทาง
ปฏิบติั ดงัน้ี  
 1. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งรอบคอบ เป็นธรรม 
สมเหตุสมผล มีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนุมติัเขา้ท ารายการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็น
ส าคญั กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2. ยึดถือประโยชน์ของบริษทัภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการ
ขดัผลประโยชน์กบับริษทั  รวมทั้งไม่มีการเอ้ือประโยชน์ หรือใหสิ้ทธิพิเศษแก่บุคคลใด 
 3. กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
 4. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  และพนกังานซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายใน ห้ามท าการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงิน
เปิดเผยแลว้ 24 ชัว่โมง 
 5. ก าหนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าท่ี
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และแจง้เลขานุการบริษทัเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป 
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 6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษทัท่ีตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อ
บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง  
 7. การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยพนักงานของบริษทัท่ีมีอ านาจหน้าท่ี อาจมีการก าหนดชั้น
ความลบัของขอ้มูลตามความส าคญัของขอ้มูล และการใหข้อ้มูลตอ้งอยูใ่นกรอบของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 8. บริษทัไดก้ าหนดนโยบายให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อประธานกรรมการ
บริษทัทราบเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 

 3. กำรเลีย้งรับรอง กำรรับ หรือกำรให้ของขวัญ 
 คณะกรรมการบริษทัมุ่งหวงัให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปในทางท่ีมีการแข่งขนัอย่าง      
เป็นธรรม อยา่งไรก็ตาม การเล้ียงรับรองหรือการรับการเล้ียงรับรอง การรับหรือการให้ของขวญั ตามธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบติั  เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั เป็นส่ิงอนัควรปฏิบติัตามความเหมาะสม โดย
ก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1.  ไม่รับ หรือให้ของขวญั ของก านัล การเล้ียงรับรอง ท่ีอาจท าให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจ
อยา่งหน่ึงอยา่งใด หากจ าเป็นตอ้งรับหรือใหข้องขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรองตามประเพณีท่ีมีมูลค่าเกินกวา่
ปกติวสิัย ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั  
 2.  กรณีไดรั้บมอบหมาย หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก 
อาจรับเงิน ส่ิงของหรือของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานภายนอกนั้นก าหนดและใชเ้ป็นการทัว่ไป เช่น 
การไดรั้บ ของขวญั ของก านลั การจบัฉลากชิงรางวลั เป็นตน้  
 3.  กรณีท่ีตวัแทน คู่สัญญา หุ้นส่วน หรือผูอ่ื้นใด ท่ีตอ้งการให้ของขวญั ของก านลั หรือการเล้ียง
รับรอง ในนามของบริษทั ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัก่อน  
 4.  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองเหล่าน้ี ควรจะอยูภ่ายใตง้บประมาณท่ีเหมาะสม 

 4. กำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรคอร์รัปชัน 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการทุจริตการคอร์รัปชัน โดยก าหนด
แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบติังานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ดว้ย
ความซ่ือสัตย ์สุจริต 
 2. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
การใช้อ านาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกนัมิให้พนกังานทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต การคอร์รัปชัน   
ต่าง ๆ 
 3. หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน กระท าการใด ๆ อนัเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับซ่ึง
ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 
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 4. หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์
อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบุ้คคลนั้นกระท าหรือละเวน้การกระท าใดท่ีผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อ
ต าแหน่งหนา้ท่ีของตน 
 5. จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้ง 
 6. จดัใหมี้ช่องทางในการส่ือสาร เพื่อใหพ้นกังานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถท่ีจะแจง้เบาะแส
อนัควรสงสัย โดยมัน่ใจได้ว่าจะได้รับการคุม้ครอง และตอ้งมีการแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบทุก
เบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา 

 5. กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  
 1.  ด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั  และขอ้ผูกพนัตามสัญญาท่ีเก่ียวกบัสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา  
 2.  ดูแลรักษางานอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั   และไม่น าทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าว
ไปใช ้หรือใหบุ้คคลอ่ืนใชโ้ดยมิไดรั้บอนุญาต  
 3.  เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ่ื้น ไม่ละเมิดหรือน าผลงานของผูอ่ื้นไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต หรือใหค้่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน  
 4.  ผลงานท่ีพนกังานไดส้ร้างสรรค์ หรือท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัหน้าท่ีให้ถือเป็นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของบริษทั และเม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนกังานแลว้จะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวคืนให้
บริษทั ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นรูปแบบใด 

 6. กำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 คณะกรรมการบริษทัเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  
 1.  ไม่กระท าการใด ๆ หรือไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 2.  ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อน าไปเป็นส่วนหน่ึงในการ
ปฏิบติังาน  
 3.  ไม่จ  ากดัความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เช้ือชาติ ศาสนา การเมืองหรือ
เร่ืองอ่ืนใด ทั้งน้ี พึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือแตกแยก  
 4.  จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสาร เพื่อใหพ้นกังานหรือผูท่ี้เช่ือวา่สิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรั้บการ
ปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษทั และค าร้องเรียนพึงไดรั้บการเอาใจใส่และด าเนินการอยา่ง
เป็นธรรม 

 7. ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 
 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั โดยก าหนดแนวทาง
ปฏิบติั ดงัน้ี  



                                                                                     บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) (TFMAMA) 
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 1.  ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น และผลกระทบต่อสุขภาพ
ของพนักงาน คู่ค้าและผูมี้ส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภยัอย่าง
สม ่าเสมอ  
 2.  สนบัสนุนใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน โดยก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบติั และมาตรฐานการ
ท างานท่ีปลอดภัยในการท างานท่ีสอดคล้องตามความเส่ียง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการท างาน 
สภาพแวดล้อม วิธีการท างานท่ีปลอดภยั รวมถึงการจดัเคร่ืองมือและอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัให้กบั
พนกังาน  
 3.  มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจดัท า ฝึกซ้อม และปรับปรุงแผน
ฉุกเฉินอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบริษทั พนกังาน คู่คา้และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  
 4.  สร้างวฒันธรรมการท างานท่ีปลอดภยัทัว่ทั้งองค์กร ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความปลอดภยัในการ
ท างาน ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


