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นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
  
 คณะกรรมการบริษทัมีความเช่ือมัน่วา่การมีระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส และตรวจสอบได ้ตลอดจน 
มีการถ่วงดุลอ านาจและระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกบัการเคารพสิทธิ
และความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นและรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเสริมสร้างให้
องคก์รมีภูมิคุม้กนัท่ีดีและสร้างความเจริญเติบโตอยา่งสมดุลและย ัง่ยนืในระยะยาว 
 ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 
และพนกังานทุกคนยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  
 1. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน  มุ่งมัน่ท่ีจะน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการ  จริยธรรม
ในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไปปฏิบติัในการด าเนินงานของ
บริษทั  
 2. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั   
ซ่ือสัตย ์สุจริต โดยปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. ด าเนินการใหโ้ครงสร้างการจดัการของบริษทัมีการก าหนดอ านาจ หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของ 
คณะกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน      
 4. ด าเนินการใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวม 
ถึงการมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้
 5. ด าเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอ   เช่ือถือได ้  และทนัเวลา   ตราบเท่าท่ี
ไม่กระทบต่อประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั 
 6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุ้น ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
 7. ด าเนินการโดยค านึงถึงความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 8. มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ดว้ยการ
รับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีท่ีสุดอยูเ่สมอ 
 9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านึกอนัดีงาม ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม ตลอดจน
มุ่งมัน่ในการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  
 10. ต่อตา้นการทุจริต    การคอร์รัปชัน่   ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา    เคารพต่อกฎหมาย  และ
สิทธิมนุษยชน 
 11. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบและมีเหตุผล  โดยยดึถือประโยชน์ 
ของบริษทัเป็นท่ีตั้ง  
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หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรแบ่งเป็น  5 หมวด ดังนี ้
 
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
 

 1.1  คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้  ไม่มีการ 
กระท าใดๆ  อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้    โดยท าหนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอยา่ง
เป็นธรรม   ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าเป็นผูถื้อหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ 
ทั้งท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย หรือผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัไดใ้ชสิ้ทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของ 
ผูถื้อหุ้น  สิทธิในการเขา้ถึงสารสนเทศอยา่งเพียงพอและทนัเวลา  และสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  เพื่อ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทั 

 1.2  คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและส่งค าถามล่วงหนา้ก่อน 
วนัประชุมผูถื้อหุ้น     โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งค าถามล่วงหน้าบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั 

 1.3 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการให้ขอ้มูล  วนั  เวลา  สถานท่ี   และวาระการประชุม   โดยมี
ค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนงัสือนดัประชุม   รวมทั้งสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุ้นสะดวกต่อ
การเดินทาง 

 1.4 คณะกรรมการบริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 
มีการก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหค้่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ 

 1.5 คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุ้น    เพื่อใหเ้กิดความ 
ถูกตอ้ง  รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ   ให้สิทธิผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล  และมี
การใชบ้ตัรลงคะแนน  รวมทั้งมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน  

 1.6 คณะกรรมการบริษทัเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมผลการลง 
คะแนนในแต่ละวาระในวนัท าการถดัไปบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 1.7 คณะกรรมการบริษทัจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้น โดยบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลง 
คะแนน  รายช่ือกรรมการบริษทั  กรรมการชุดยอ่ยและผูบ้ริหารท่ีมาประชุมและลาประชุม   ผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระพร้อมค าถามค าตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระท่ีไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อ
สาธารณชนบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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 2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
 

 2.1  คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยหุ้นประเภท
เดียวกนัมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกนั  เท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 2.2 คณะกรรมการบริษทัสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถ
มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน     โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้น
สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้   และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย  1  คน    เป็นทางเลือก
ในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

 2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกตั้ งเป็น
กรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

 2.4 คณะกรรมการบริษทัได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษทัล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  2.5 คณะกรรมการบริษทัสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผูถื้อหุ้น    โดยส่ง
หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า  โดยได้จดัท าฉบับ
ภาษาองักฤษใหก้บัผูถื้อหุน้ต่างชาติ 
  2.6 คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในและมีมาตรการป้องกนั
การน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ     โดยห้ามมิให้กรรมการบริษทั
ผูบ้ริหาร  และพนกังาน  ซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายใน  ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง  
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน   
  2.7 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร   รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน
และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ   ปฏิบติัตาม
กฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
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 3. กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 
 

3.1 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและเคารพในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดยค านึงถึง
สิทธิตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทั เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่สิทธิดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองและการปฏิบติั
อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั จึงไดก้ าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม   
ตลอดจนค านึงถึง  ชุมชน  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน   ต่อตา้นการทุจริต   การคอร์รัปชัน่  
ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

 3.2 คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนใหจ้ดัท ารายงานความรับผดิชอบทางสังคม  โดยเป็นส่วนหน่ึง 
ของรายงานประจ าปี 

 3.3 คณะกรรมการบริษทัด าเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนท่ีผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ
รายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั  ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงินหรือ
เร่ืองท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

 3.4 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบาย  หรือแนวทางในการปกป้องคุม้ครองพนกังาน    หรือ
ผูแ้จง้เบาะแส  ในเร่ืองท่ีอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัหรือเร่ืองท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
 
 4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 
  4.1 คณะกรรมการบริษทัก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอย่างถูกต้อง โปร่งใส 
ทนัเวลา  ตามกฎหมาย  และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง     ทั้งสารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี  และ
สารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ์  ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้   รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลอ่ืน
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย     ตราบเท่าท่ีไม่กระทบต่อประโยชน์
อนัชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ช่องทางการเผยแพร่ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษและช่องทางอ่ืนๆ  ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่าง
ทัว่ถึง   เท่าเทียมกนั  
  4.2     คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบในการท าหนา้ท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อ
ส่ือสารกบับุคคลภายนอกอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หนา้ 5 
 

 5. ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัท (Responsibilities of The Board) 
 
  5.1 คณะกรรมการบริษทัก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั  ประกอบดว้ย  บุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ  ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  ไม่จ  ากัดเพศ   และมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด   โดยมี
กรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารอยา่งนอ้ย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่ 
มีกรรมการอิสระตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  5.2 คณะกรรมการบริษทัก าหนดนิยามกรรมการอิสระ อยา่งนอ้ยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
 5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานท่ีส าคัญเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 
 5.4  คณะกรรมการบริษทัได้จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการแต่ละคณะ  โดยก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่ง  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี  ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการชุดยอ่ยและฝ่ายจดัการไวอ้ยา่งชดัเจน 
 5.5  คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทัในบริษทัอ่ืน  ตอ้งรายงานใหป้ระธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 
 5.6  คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีเลขานุการบริษทั  เพื่อท าหน้าท่ีตามกฎหมาย  และตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  โดยคุณสมบติัของเลขานุการบริษทัควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ด้านกฎหมาย  หรือบญัชี   หรือผ่านการ
อบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั  มีการอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 5.7 คณะกรรมการบริษทัจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณ เพื่อใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ถือปฏิบติัใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
 5.8 คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดวิสัยทศัน์ และพนัธกิจของบริษทั เพื่อให้กรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร และพนกังานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั 
 5.9 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการพฒันาความรู้  กรรมการบริษทั
ผูบ้ริหารและพนกังาน  อยา่งต่อเน่ือง 
 5.10 คณะกรรมการบริษทัก าหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ทุกปี    ซ่ึงในการพิจารณาวาระต่างๆ 
จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม  กรรมการบริษทัทุกท่านมี
ความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น    โดยกรรมการบริษทัผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี
ตนมีส่วนไดเ้สีย 
 5.11 คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหก้รรมการบริษทัมีหนา้ท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง  
ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 
 5.12 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทั 
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 5.13 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะ
ประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น   โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และควรแจง้ให้กรรมการผูอ้  านวยการ
ทราบถึงผลการประชุม 
 5.14 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการบริษทัทุกท่านเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็น 
เพิ่มเติมได้จากกรรมการผูอ้  านวยการ เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขต
นโยบายท่ีก าหนด      และในกรณีท่ีจ าเป็นคณะกรรมการบริษทัอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษา     หรือ
ผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอก  โดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 
 5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการด าเนินการกับความขัดแยง้ของผลประโยชน์ ด้วยความ
รอบคอบ  มีเหตุมีผลและปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 5.16 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้กรรมการบริษทั  และผูบ้ริหาร  ห้ามท าการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัในช่วง 1 เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
 5.17 คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์     และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และส่งส าเนาให้เลขานุการบริษทัเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป 
 5.18 คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน
และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
 5.19 คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนเป็นหน่วยงานหน่ึงภายในบริษทั โดย
มีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 5.20 คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหมี้การประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั 
 5.21 คณะกรรมการบริษทัจดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทาง
การเงินเสนอไวใ้นรายงานประจ าปี 
 5.22 คณะกรรมการบริษทัดูแลและด าเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่กรรมการ     
แต่ละคณะ  ตามอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบและเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 
 5.23 คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายในการสืบทอดต าแหน่งของพนกังานในหนา้ท่ีต่างๆ เพื่อ
การกา้วสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
 5.24 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษทัท่ีเข้ารับต าแหน่งในบริษทัเป็น   
คร้ังแรก 
 5.25 คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียง 
 5.26 คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหมี้การติดตามและประเมินการก ากบัดูแลกิจการดว้ยการจดัให้มี
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
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จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ 
 
1. ควำมรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 1.1  ผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์ สุจริต เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
 2. ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี      ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อ    
ผูถื้อหุน้  อนัจะน าไปสู่ความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  
 3. มีการพฒันากิจการของบริษทัให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง  ให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นอย่าง
เหมาะสม 
 4. รายงานสารสนเทศส าคญัท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น  ทั้งสารสนเทศ 
ท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยไม่กระท าการใดๆ  ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ถึงสารสนเทศของบริษทั 
 5. จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงินในรายงาน
ประจ าปี 
 6. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคล 
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 7. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น 
 8.  เผยแพร่หนังสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซต์ของบริษทัล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบและศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม 
 9. อ านวยความสะดวกในการประชุมผูถื้อหุ้น โดย  วนั   เวลา สถานท่ี  และวิธีการ  ไม่เป็นอุปสรรค
ในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถ
มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
 10. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ดว้ยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งครบถว้น 
 11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพยสิ์นของตนเอง 
ขจดัการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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 1.2 ลูกค้ำ 
 
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัวา่ความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ของลูกคา้เป็นกุญแจส าคญั อนัน าไป 
สู่ความส าเร็จของบริษทัอยา่งย ัง่ยนื  โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ด าเนินธุรกิจด้านผลิต  จ  าหน่ายสินค้า  และบริการ  ท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 2. ด าเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมัน่  พฒันาสินคา้และบริการ คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่
สินคา้และบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง  พร้อมกบัการให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการ
ตดัสินใจโดยไม่ปิดบงั หรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
 3. ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ่ือสัตย ์ สุจริต  เป็นธรรม  และไม่กระท าการใดๆ   ท่ีเป็นการละเมิด
สิทธิของลูกคา้ รักษาความลบัทางการคา้ของลูกคา้ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
 4. ไม่เรียก  รับ  หรือยนิยอมท่ีจะรับ   ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่สุจริตจากลูกคา้  ทั้งทางตรง
และทางออ้ม 
 5. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้  ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัได ้ ให้รีบแจง้ลูกคา้เป็นการล่วงหน้า 
เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
 6. จดัให้มีช่องทางการส่ือสาร   เพื่อให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนต่อบริษทั   และค าร้องเรียนพึงไดรั้บ
การเอาใจใส่และด าเนินการอยา่งเป็นธรรม  
 
 1.3  คู่ค้ำ 
 
 คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยก าหนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. มีระบบการคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain)      ท่ีมีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย
ปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั        เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม       โดยมีการปฏิบติัต่อคู่คา้
บนพื้นฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  เสมอภาค  และเคารพซ่ึงกนัและกนั 
 2. รักษาความลบัหรือขอ้มูลทางสารสนเทศของคู่คา้ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง
โดยมิชอบ 
 3. สร้างสัมพนัธภาพและความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั   แลกเปล่ียนความรู้   ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคุณค่า
ใหแ้ก่สินคา้และบริการ  เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกนั 
 4. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัได ้ให้รีบเจรจา
กบัคู่คา้เป็นการล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
 5. ไม่เรียก  รับ  หรือยินยอมท่ีจะรับ  ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  ซ่ึงอยู่นอกเหนือขอ้ตกลง
ทางการคา้ 
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 1.4  คู่แข่ง 
 
 คณะกรรมการบริษทัด าเนินธุรกิจภายใต้บทบญัญติัของกฎหมาย    โดยก าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม    โดยค านึงถึงจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ในประเทศต่างๆ ท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
 2. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ 
 
 1.5   เจ้ำหนี ้
 
 คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีหลกัการและมีวินยั เพื่อสร้างความเช่ือถือให้กบั
เจา้หน้ี โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกกลุ่มอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
 2. ปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัอยา่งเคร่งครัด 
 3. บริหารงานเพื่อใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดี 
 4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ตรงเวลา  
 5. ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง  ให้รีบแจง้ให้เจา้หน้ีทราบเป็นการล่วงหน้า
เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
 
 1.6 พนักงำน 
 
 คณะกรรมการบริษทัถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของบริษทั โดย
ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน
ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผา่นขอ้มูลหรือความลบัของพนกังานต่อบุคคลภายนอกหรือผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง 

2. ปฏิบติัต่อพนกังานภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทั 
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกนัในการจา้งแรงงาน   ไม่เลือกปฏิบติั   ไม่กีดกนัด้วยเหตุทางเพศ  สีผิว  

เช้ือชาติ ศาสนา อาย ุความพิการหรือสถานะอ่ืนใดท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน 
4. สนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรม แลกเปล่ียนความรู้ เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถของ 

บุคลากรอยา่งทัว่ถึง สร้างความมัน่คงในอาชีพ  และใหโ้อกาสในการเจริญกา้วหนา้ตามศกัยภาพของแต่ละคน 
5. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบริษทั 
6. ให้ผลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ

และผลการปฏิบติังาน 
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7. จดัใหมี้สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน   อาทิ  การรักษาพยาบาล  กองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

8. เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางส่ือสาร  เสนอแนะและร้องทุกขเ์ก่ียวกบัการท างาน   ซ่ึงขอ้เสนอ 
ต่างๆ จะไดรั้บการพิจารณาและก าหนดวธีิการแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ในการท างานร่วมกนั 

9.     จดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทั้งจดัสภาพแวดลอ้มการท างาน โดย
ค านึงถึงหลกัความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพชีวติของพนกังาน 

10.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกระดบัในการด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

 1.7   ชุมชนและสังคม 
 
 คณะกรรมการบริษทัด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชน
และสังคม   ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน เพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้งสังคมและส่วนรวมท่ีดี   โดยก าหนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ไม่ด าเนินธุรกิจท่ีท าให้สังคมเส่ือมลง   และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ร่วมในชุมชนและ
สังคม 

2. ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดข้ึนในบริษัทและ
พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

3. ก าหนดใหมี้มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนและสังคม  อนัเน่ืองมาจาก 
การด าเนินงานของบริษทั 

4. ส่งเสริมการอนุรักษว์ฒันธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
5. ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ  ในการพฒันาชุมชน  
6. ใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดสาธารณประโยชน์  
7. สร้างรายไดแ้ละส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน   โดยสนบัสนุนการจา้งงานและผลิตภณัฑชุ์มชน 
8. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีใหเ้กิดข้ึนระหวา่งบริษทักบัชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกตอ้ง   

โปร่งใส  เป็นธรรม 
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 1.8   ส่ิงแวดล้อม 
 
 คณะกรรมการบริษทัด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม   โดยมีการก าหนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ  และนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม   โดยค านึงถึง 
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 

2.     สร้างวฒันธรรมองค์กรและสร้างจิตส านึกให้พนักงานทุกระดบั    เกิดความร่วมมือและความ
รับผดิชอบในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 
 3. ส่งเสริมใหค้วามรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทุกคนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

4.    ส่งเสริมระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั มีมาตรการบ าบดั 
และฟ้ืนฟู   การทดแทน   การเฝ้าระวงัดูแลและป้องกนัผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ย ัง่ยนื 

5. มีระบบคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน  (Value Chain)  ท่ีด าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
6. ส่งเสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
 1.9  ภำครัฐ 
 
 คณะกรรมการบริษทัด าเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกฎระเบียบของภาครัฐ  โดยก าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบติั  ดงัน้ี 
 1. ศึกษาและท าความเขา้ใจในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและไม่ด าเนินการใดๆ  อนัเป็น
การขดัต่อกฎหมาย 
 2. ด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง  เม่ือมีการติดต่อท าธุรกรรมกบัเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ 
 3. สร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัและภาครัฐในขอบเขตท่ีเหมาะสม  
 4. ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ    ในแต่ละประเทศ 
หรือทอ้งถ่ิน 
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2. ควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ 
 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั 
ดงัน้ี 
 1. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างรอบคอบ  เป็นธรรม 
สมเหตุสมผล  มีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนุมติัเขา้ท ารายการ     โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็น
ส าคญั กรรมการบริษทัผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2. ยึดถือประโยชน์ของบริษทัภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมาย   โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการ
ขดัผลประโยชน์กบับริษทั  รวมทั้งไม่มีการเอ้ือประโยชน์  หรือใหสิ้ทธิพิเศษแก่บุคคลใด 
 3. กรรมการบริษทั  และผูบ้ริหาร  ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
 4. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายใน ห้ามท าการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องบริษทั  ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
 5. ก าหนดให้กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร   รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   มีหน้าท่ี
รายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป 
 6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผา่นขอ้มูล   หรือความลบัของบริษทัท่ีตนเองทราบ  หรือไดรั้บทราบต่อบุคคล 
ภายนอกหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง  
 7. การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยพนักงานของบริษทัท่ีมีอ านาจหน้าท่ี     อาจมีการก าหนดชั้น
ความลับของข้อมูลตามความส าคัญของข้อมูล    และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 
3. กำรเลีย้งรับรอง กำรรับ หรือกำรให้ของขวญั  
 
 คณะกรรมการบริษทัมุ่งหวงัใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปในทางท่ีมีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 
อยา่งไรก็ตาม การเล้ียงรับรอง การรับ หรือการใหข้องขวญั หรือการรับการเล้ียงรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณี
ปฏิบติั  เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนั  เป็นส่ิงอนัควรปฏิบติัตามความเหมาะสม  โดยก าหนด
แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ไม่รับ   หรือให้ของขวญั   ของก านัล  การเล้ียงรับรอง  ท่ีอาจท าให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจ
อยา่งหน่ึงอยา่งใด หากจ าเป็นตอ้งรับหรือใหข้องขวญั ของก านลั การเล้ียงรับรอง ตามประเพณีท่ีมีมูลค่าเกินกวา่
ปกติวสิัย  ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 
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 2. กรณีไดรั้บมอบหมาย      หรือไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก
อาจรับเงิน  ส่ิงของหรือของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานภายนอกนั้นก าหนดและใชเ้ป็นการทัว่ไป เช่น  
การไดรั้บของขวญั ของก านลั การจบัฉลากชิงรางวลั เป็นตน้ 
 3. กรณีท่ีตวัแทน  คู่สัญญา  หุ้นส่วน  หรือผูอ่ื้นใด  ท่ีตอ้งการให้ของขวญั  ของก านลั  หรือการเล้ียง
รับรองในนามของบริษทั  ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัก่อน  
 4. ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองเหล่าน้ี ควรจะอยูภ่ายใตง้บประมาณท่ีเหมาะสม    
 
4.  กำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรคอร์รัปช่ัน 
 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายปฏิบติัตามกฎหมาย  ต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชัน่   โดยก าหนด
แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติให้แก่พนักงานในการปฏิบติังานตามกฎหมาย กฎระเบียบ  ดว้ย
ความซ่ือสัตย ์ สุจริต 
 2. จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
การใช้อ านาจให้เหมาะสม   เพื่อป้องกนัมิให้พนกังานทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต   การคอร์รัปชัน่
ต่างๆ 
 3. หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน   กระท าการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซ่ึง
ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบติั  หรือละเวน้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 
 4. หา้มกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน ใหห้รือเสนอท่ีจะใหท้รัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใด 
แก่บุคคลภายนอก  เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเวน้การกระท าใดท่ีผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อ
ต าแหน่งหนา้ท่ีของตน 
 5. จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้ง 
 6. จดัให้มีช่องทางในการส่ือสารเพื่อให้พนักงานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถท่ีจะแจง้เบาะแส   
อนัควรสงสัย      โดยมัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บการคุม้ครอง       และตอ้งมีการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
ทุกเบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หนา้ 14 
 

5. กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 
 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย        ขอ้บงัคบั      และขอ้ผูกพนัตามสัญญาท่ีเก่ียวกบัสิทธิ
ในทรัพยสิ์นทางปัญญา  
 2. ดูแลรักษางานอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั       และไม่น าทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าว
ไปใชห้รือใหบุ้คคลอ่ืนใชโ้ดยมิไดรั้บอนุญาต 
 3.    เคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ไม่ละเมิดหรือน าผลงานของผูอ่ื้นไปใชเ้พื่อประโยชน์
ส่วนตน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตหรือใหค้่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน 
 4. ผลงานท่ีพนกังานไดส้ร้างสรรคห์รือท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัหนา้ท่ีใหถื้อเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ของบริษทั และเม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนกังานแลว้จะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวคืนให้บริษทั   
ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นรูปแบบใด 
 
6. กำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
 คณะกรรมการบริษทัเคารพต่อสิทธิมนุษยชน  โดยก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ไม่กระท าการใดๆ หรือไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 2. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชนแก่พนกังาน เพื่อน าไปเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบติังาน 
 3. ไม่จ  ากดัความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เช้ือชาติ  ศาสนา การเมือง หรือเร่ือง
อ่ืนใด  ทั้งน้ีพึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือแตกแยก 
 4. จดัให้มีช่องทางการส่ือสาร        เพื่อให้พนกังานหรือผูท่ี้เช่ือว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรั้บ
การปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษทั และค าร้องเรียนพึงไดรั้บการเอาใจใส่และด าเนินการ
อยา่งเป็นธรรม 
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7. ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 
 
 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั 
ดงัน้ี 
 1.  ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน       โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นและผลกระทบต่อสุขภาพ
ของพนักงาน คู่ค้า และผูมี้ส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภยัอย่าง
สม ่าเสมอ 
 2.  สนบัสนุนให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน    โดยก าหนดระเบียบ   วิธีปฏิบติั  และมาตรฐาน
การท างานท่ีปลอดภยัในการท างานท่ีสอดคล้องตามความเส่ียง        ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการท างาน
สภาพแวดล้อม  วิธีการท างานท่ีปลอดภยั  รวมถึงการจดัเคร่ืองมือและอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัให้กบั
พนกังาน 
 3.  มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจดัท า ฝึกซ้อม และปรับปรุงแผน
ฉุกเฉินอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบริษทั พนกังาน คู่คา้ และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 4.  สร้างวฒันธรรมการท างานท่ีปลอดภยัทัว่ทั้งองคก์ร ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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จรรยำบรรณกรรมกำรบริษทั ผู้บริหำร และพนักงำน 
 
1.  ควำมรับผดิชอบในหน้ำที่  
 
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี     ได้มีการด าเนินการมา
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้รรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังานรับทราบและถือปฏิบติัใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียว 
กนัภายใตก้รอบจรรยาบรรณ  และด ารงตนอยูไ่ดด้ว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  ระมดัระวงั  รอบคอบ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั   และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  จึงไดก้ าหนดจรรยาบรรณ ดงัน้ี 
 
 กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร 
 
 1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั  ซ่ือสัตย ์สุจริต  โดยปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั
บริษทั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. ปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเต็มความสามารถ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั รวมถึงการเขา้ประชุม
ทุกคร้ัง ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 
 3. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง   โดยในการประชุมกรรมการบริษทั   และผูบ้ริหาร  ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในเร่ืองท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย 
 4. ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบและมีเหตุผล โดย
ยดึถือประโยชน์ของบริษทั  เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
 5. ในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องบริษทั    กรรมการบริษทั    และผูบ้ริหาร   รวมทั้ง 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั
รับทราบในการประชุมคราวถดัไป 
 6. หา้มกรรมการบริษทั  และผูบ้ริหาร  ท าการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง  1 เดือน ก่อน
การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
 7. กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
 8. มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 
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 พนักงำน 
 
 1. สนบัสนุนและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจการของบริษทัอย่างสม ่าเสมอและปฏิบติังานใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อใหเ้กิดผลดีและความเจริญกา้วหนา้แก่บริษทัและพนกังาน 
 2. ปฏิบติัตามกฎหมาย นโยบาย ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. ปฏิบติัต่อผูม้าติดต่อด้วยกิริยามารยาท   อธัยาศัยอนัดีงาม   และการบริการท่ีเป็นเลิศ   รักษา
ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทั 
 4. รักษาความลบัทางการคา้และไม่น าขอ้มูลภายในของบริษทัเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

5.  ห้ามกูย้ืมเงินจากลูกคา้  ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัลูกคา้หรือผูท้  าธุรกิจกบับริษทั  เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงินจาก
ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 
 6. ปฏิบติัตามค าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายของผูบ้งัคบับญัชา   
 7. ยดึมัน่ในการท างานเป็นทีม  ช่วยเหลือ  สามคัคี  และเคารพในสิทธิซ่ึงกนัและกนั   เพื่อประโยชน์
ของบริษทัและพนกังาน   
 8. ปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยความมีน ้ าใจและมนุษยสัมพนัธ์อนัดี   ไม่กล่าวร้ายต่อผูอ่ื้นโดยปราศจาก
ความจริง   รวมทั้งไม่น าผลงานของบุคคลอ่ืนมาอา้งเป็นผลงานตนเอง 
 9.  ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความตั้งใจ ซ่ือสัตย ์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดส้ าหรับตนเอง หรือ
ผูอ่ื้น  โดยอาศยัหนา้ท่ีการงานท่ีท ากบับริษทั 
 10.  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
ต่องาน  หรือทรัพยสิ์นของบริษทั 
 11. ปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองดี   ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง    โดยใช้สิทธิ
ทางการเมืองอย่างเหมาะสม  หลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือขดัต่อความ
สงบเรียบร้อย  ศีลธรรมอนัดีของประชาชน   
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2.  กำรดูแลรักษำทรัพย์สินของบริษัท  
 
 กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลการใชท้รัพยสิ์นของ
บริษทั  และทรัพยสิ์นภายใตก้ารดูแลของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ใชท้รัพยสิ์นในการด าเนินธุรกิจโดยไม่น าทรัพยสิ์นดงักล่าวไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคล 
ภายนอก 
 2.   ปกป้องผลประโยชน์  และดูแลทรัพยสิ์นมิให้สูญหาย  ช ารุด  หรือน าไปใช้ในทางท่ีผิดเสมือน
วิญญูชนพึงรักษาทรัพยสิ์นของตนเอง ขจดัการแสวงหาประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบ  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม 
 3.  ด าเนินการใหมี้การประกนัภยัในวงเงินท่ีเพียงพอต่อความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์น 
 4. ไม่ใชค้อมพิวเตอร์ท าร้าย ละเมิด สอดแนม แกไ้ขแฟ้มขอ้มูลของผูอ่ื้น หรือสร้างหลกัฐานท่ีเป็นเท็จ 
อนัอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 
 5. ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตท่ีจดัให้  เพื่อธุรกิจของบริษทัอย่างระมดัระวงั  และไม่น ามาซ่ึงความ 
เส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทั 
 6. เก็บรักษาและไม่ยนิยอมใหผู้อ่ื้นใชร้หสัผา่นส าหรับเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศต่างๆ  ของบริษทั 
 7. ไม่น าทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัไปท าซ ้ า ดดัแปลงหรือกระท าการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตวั
หรือประโยชน์ของผูอ่ื้น  โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากบริษทั 
 8. รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา   เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ    หรืออาจน าไปสู่การ
ละเมิดสิทธิ หรือการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั 
 9. ดูแลให้มีการจดัเก็บเอกสารท่ีส าคญัของบริษทัให้ครบถว้นตามเวลาท่ีกฎหมาย      หรือระเบียบ    
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดและเม่ือพน้ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งเก็บรักษาเอกสารแลว้  พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งดูแลให้มีการ
ท าลายดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม 
 
3.  กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 
 
 คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการแจง้เบาะแส    หรือขอ้ร้องเรียน 
เม่ือพบเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย  การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนกังานในบริษทั  ตลอดจน
พฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั รวมทั้งการรับขอ้ร้องเรียนในกรณีท่ีพนกังาน
และผูมี้ส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการท่ีบริษทั
ก าหนด 
 บริษทัจะรับฟังและด าเนินการกบัทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการ
คุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีเป็นระบบและยติุธรรม ขอ้มูลของผูร้้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบัของบริษทั 
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 มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 
 1. ผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้  หากเห็นวา่การเปิดเผยนั้นจะท าให้เกิดความไม่
ปลอดภยั  หรือความเสียหาย 
 2. บริษทัจะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั  และค านึงถึงความปลอดภยัของผูร้้องเรียน   โดย
ก าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน     รวมถึงผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง    
จะได้รับความคุม้ครองจากการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม  อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน  เช่น  
รบกวนการปฏิบติังาน เปล่ียนต าแหน่งงาน เลิกจา้ง เป็นตน้ 
 
4.  กำรวนิิจฉัยข้อสงสัย  
 
 ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีรับผิดชอบและให้ค  าแนะน าแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   เพื่อให้รับทราบเขา้ใจ  และ
ปฏิบติังานตามจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว ้ หากจรรยาบรรณท่ีก าหนดไวไ้ม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยงัมี
ขอ้สงสัย  ไม่สามารถปฏิบติัหรือตดัสินใจได ้  ให้ปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น  ในกรณีท่ีมีขอ้ขดัแยง้
ใหถื้อค าวนิิจฉยัของกรรมการผูอ้  านวยการ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษทั  เป็นท่ีส้ินสุด 
 

--------------------------------------------- 
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