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แนวทางจรรยาบรรณ บริษทั เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ดแอนดม์ารเ์ก็ตติ้ ง จ  ากดั (มหาชน) 

 

การปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณ 

1. ผูมี้หนา้ที่ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณ 

 พนักงานบริษัททุกระดบัมีหน้าท่ีปฏบิติัตามหลกัการและแนวปฏบิติัท่ีบริษัทก าหนดไว ้

2. ขอ้แนะน า 

2.1 ศึกษาหลกัการและแนวปฏบิติัต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิติัหน้าท่ีของท่าน 

2.2 ปรึกษาผูบ้ังคับบัญชาของท่าน หากไม่มัน่ใจว่าการปฏิบัติในกิจกรรมของท่านถูกต้องตามหลัก

จรรยาบรรณหรือไม่ 

2.3 ส่ือสารกบัผูติ้ดต่อกบัท่าน เพื่อใหเ้ขา้ใจแนวทางการปฏิบติัในกิจกรรมต่างๆ ตามหลกัจรรยาบรรณ

ของบริษัท 

2.4 หากพบเห็นการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณของบริษัท ขอใหแ้จง้เบาะแสผ่านช่องทาง

ของบริษัท เพื่อใหบ้ริษัทตรวจสอบขอ้เท็จจริง และพิจารณาด าเนินการต่อไป 

3.  การไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

 การไม่ปฏิบติัตามแนวปฏิบติั หรือการสนับสนุนใหผู้อ้ื่นกระท าผิดจรรยาบรรณ อาจมีความผิดทางวินัย หรือ

ทางกฏหมาย ซ่ึงมีบทลงโทษตามระเบียบของบริษัทแลว้แต่กรณี 

4.  การด าเนินการเม่ือพบการกระท าผิดจรรยาบรรณ 

 ผูพ้บเห็นการไม่ปฏบิติัตามจรรยาบรรณของบริษัท สามารถรอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแสไดผ่้านระบบรอ้งเรียน 

(Whistleblowing System) ของบริษัท 

5.  นโยบายการคุม้ครอง และใหค้วามเป็นธรรมแก่พนกังานผูแ้จง้ขอ้มูล 

5.1 ผู ้ร ้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจท าใหเ้กิดความ

เสียหายกบัตนเอง แต่ตอ้งระบุรายละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงใหเ้ห็น

ว่ามีเหตุอนัควรเช่ือว่ามีการกระท าท่ีเป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคบับริษัท 

หรือคู่มือแนวทางจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทเกิดขึ้ น อยา่งไรก็ตาม 

หากเลือกท่ีจะเปิดเผยตนเองก็จะท าใหผู้ร้บัขอ้รอ้งเรียนสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ขึ้ น 

5.2 ขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการรอ้งเรียน บริษัทถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึง

ความปลอดภยั และความเสียหายของผูร้ายงานแหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี 
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ผูร้บัผิดชอบในทุกขัน้ตอนจะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูท่ีไดร้บัรูช้ั้นความลบัสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคล

อื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระท าความผิดวินัย 

5.3 คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย อาจพิจารณาก าหนดมาตรการคุม้ครองผู ้

รอ้งเรียนไดต้ามความเหมาะสม หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเสียหายหรือความไม่

ปลอดภยัต่อผูร้อ้งเรียน อนัเน่ืองมาจากการรอ้งเรียนตามนโยบายฉบบัน้ี 

5.4 พนักงานท่ีปฏิบติัต่อบุคคลอื่นดว้ยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบติัดว้ยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม หรือ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นน้ัน อนัมีเหตุจูงใจมาจากการท่ีบุคคลอื่นน้ันไดร้อ้งเรียน ไดแ้จง้

ขอ้มูล รอ้งเรียน หรือใหเ้บาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั หรือคู่มือแนวทางจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท รวมไปถึง

การท่ีบุคคลอื่นน้ันฟ้องรอ้งด าเนินคดี เป็นพยาน ใหถ้อ้ยค า หรือใหค้วามร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือ

หน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระท าความผิดวินัยท่ีต้องได้รับโทษ ทั้งน้ี อาจได้รับโทษตามท่ี

กฎหมายก าหนดไวห้ากการกระท าความผิดตามกฎหมาย 

5.5 ผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยวิธีการหรือกระบวนการท่ีมี

ความเหมาะสมและเป็นธรรม 

 

 

 แนวทางปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ  

1.  สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

บริษัทใหค้วามส าคญักบัสิทธิมนุษยชนขั้นพื้ นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ดว้ย

การไม่เลือกปฏิบติักบัทุกคน ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น โดยแสดงใหเ้ห็นเจตนารมย์

ท่ีชดัเจนและแน่วแน่ท่ีจะไม่ใหก้ารสนับสนุน หรือท าธุรกิจกบัผูป้ระกอบการท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบัการละเมิด

สิทธิมนุษยชน และบริษัทมีการปฏบิติัต่อพนักงานอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยจดัใหม้ีสวสัดิการท่ีไม่

น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยใน

สถานท่ีท างาน การอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความกา้วหน้า รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นักงาน

มีโอกาสพัฒนาทักษะการท างานในดา้นอื่นๆ รวมทั้งมีการก าหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ตลอดจน

ปฏบิติัต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเป็นธรรม 

2.  สิ่งแวดลอ้ม 

 ส่ิงแวดลอ้มถือเป็นส่วนส าคญัในการด ารงอยู่ของมนุษย ์และเป็นพื้ นฐานส าคญัของการเติบโตอยา่ง

ยัง่ยืน ทั้งน้ี บริษัทเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายขนมขบเคี้ ยวท่ีมีวัตถุดิบจากธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อมโดยรวมของโลก จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ในการ

ด าเนินการของบริษัท บริษัทจะมีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มก่อนการด าเนินการ จะมีการออกแบบ
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กระบวนการท างานท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหน้้อยท่ีสุด โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม จะมีการดูแลและ

ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพท่ีไดร้บัผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจดัการของเสีย

ท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดการค านึงถึงผลกระทบต่อ

กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใหก้บัทุกคนในองคก์ร 

3.  การสง่มอบคณุค่าของผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภค 

 บริษัทจะพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อส่งมอบการบริโภคท่ีปลอดภยัและมีความสุขแก่ผูบ้ริโภค โดยค านึงถึง

สุขภาพของผูบ้ริโภคเป็นหลกั โดยการพฒันาผลิตภณัฑจ์ะเร่ิมตน้ตั้งแต่การจดัการตั้งแต่ตน้น ้ายนัปลายน ้า 

กล่าวคือ บริษัทมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การจดัซ้ือวตัถุดิบ กระบวนการผลิต บรรจุภณัฑ ์การดูแลอาชีวอ

นามัยและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหม้ีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคเป็นหลัก และ

สนับสนุนใหพ้นักงานทุกคนมีแนวคิดการส่งมอบความสุขในการบริโภคผลิตภณัฑท่ี์ปลอดภยั และดีต่อสุขภาพ  

4.  การตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 

 การด าเนินธุรกิจของบริษัทกบัผูเ้กี่ยวขอ้งจะด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์โดยปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง และก าหนดใหบ้ริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อตา้นการ

ทุจริตและคอรร์ปัชัน่ต่อสาธารณะ และสนับสนุนใหบ้ริษัทอื่นๆ และคู่คา้มีและประกาศนโยบายการต่อตา้น

การทุจริตและคอรร์ปัชัน่ รวมทั้งบริษัทมีแผนการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เพื่อสรา้ง

ความเช่ือมัน่ต่อผูเ้กี่ยวขอ้งและผูถื้อหุน้ 

5.  ของก านลัและการเล้ียงรบัรอง 

 การรบัหรือใหผ้ลประโยชน์ต่างๆ ซ่ึงรวมถึงทรพัยสิ์น บริการ การอ านวยความสะดวก หรือการเล้ียง

รับรองกบัผูเ้กี่ยวขอ้งทางธุรกิจ ตอ้งเป็นไปตามขนมธรรมเนียม ประเพณีในแต่ทอ้งถ่ินหรือแต่ละประเทศ 

รวมทั้งกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยตอ้งมีมลูค่าท่ีเหมาะสม และไม่เป็นการสรา้งแรงจงูใจในการตดัสินใจท่ีไม่เป็น

ธรรม 

6.  การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 ในการท ากิจกรรมใดๆ ทางธุรกิจของบริษัท พนักงานทุกคนจะปฏิบติัโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท ภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรม โดยใหห้ลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ท่ีกระทบต่อการตดัสินใจต่างๆ 
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7.  การด าเนินการดา้นการเมือง 

 บริษัทวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่สนับสนุนดา้นการเงิน หรือการสนับสนุนรูปแบบอื่นใดๆ 

แก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผูม้ีอ านาจทางการเมือง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม ใน

ทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นการเมืองทอ้งถ่ิน ภูมิภาค หรือระดบัประเทศ ทั้งน้ี บริษัทเคารพสิทธิทางการเมืองของ

พนักงานทุกคน โดยเป็นสิทธิส่วนบุคคล ทั้งน้ี พนักงานทุกคนต้องไม่น าช่ือขององค์กร ไปเกี่ยวขอ้งกับ

การเมือง 

8.  การจดัการขอ้มูลสว่นบุคคล 

 เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย บริษัทเคารพสิทธิและคุม้ครองความเป็น

ส่วนตวัของขอ้มูลต่างๆ ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นคู่คา้ ลูกคา้ และพนักงาน ซ่ึงขอ้มูลต่างๆ อาทิ

เช่น สถานะ ประวัติการท าธุรกรรม ขอ้มูลการติดต่อ หรือขอ้มูลส่วนตัวอื่นๆ จะไดร้ับการคุม้ครองไม่ถูก

น าไปใช ้เปิดเผย หรือส่งต่อไปยงับุคคลอื่น อนัเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย โดยบริษัทประกาศใหใ้ช้

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อใหบ้ริษัทมีหลกัเกณฑ ์กลไก มาตรการก ากบัดูแลและ

การบริหารจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสม ชดัเจนและเป็นไปตามกฎหมาย 

9.  การใชข้อ้มูลภายใน 

 พนักงานทุกคนทุกระดับชั้น จะตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษัทท่ีตนเองรับผิดชอบอยู่ เพื่อการ

สรา้งประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในของบริษัทท่ีตนเองรบัผิดชอบใหแ้ก่บุคคลอื่นเพื่อ

สรา้งประโยชน์อนัมิชอบ 

10.  การใช ้และการดแูลทรพัยส์ินทางปัญญา 

 บริษัทตอ้งเคารพ และไม่ละเมิดในทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น รวมทั้งปกป้องรกัษาทรพัยสิ์นทาง

ปัญญาของบริษัทไม่ใหถู้กน าไปใชจ้ากบุคคลอื่น 

11.  การเปิดเผยขอ้มูล และการสื่อสารขอ้มูล 

 การเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทจะเปิดเผยผ่านหน่วยงานของบริษัทท่ีไดร้ับอนุญาต โดยยึดหลกัความ

ถูกตอ้ง เท่าเทียม และตรวจสอบได ้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งเป็นหลกั 

12.  การประกอบธุรกิจในตา่งประเทศ 

 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศของบริษัท จะยึดตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และวฒันธรรมของ

ประเทศท่ีบริษัทเขา้ไปท าธุรกิจ ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัแยง้กบัแนวทางปฏบิติัตามหลกัจริยธรรมของบริษัท  
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13.  การแข่งขนัทางการคา้ 

 บริษัทยึดถือความเสมอภาค ความซ่ือสัตย ์และโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ และไม่สรา้งความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม โดยมีกรอบการแข่งขันทางการคา้ท่ีสุจริต และเป็นไปตาม

กฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้ง 

14.  การป้องกนัการฟอกเงิน 

 บริษัทใหค้วามส าคญัและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัการฟอกเงินอย่าง

เคร่งครดั 

 


