จรรยาบรรณธุรกิจ
และข้ อพึงปฏิบัติในการทางาน
Code of Conduct
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สารบัญ
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๒. จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
๒.๑ แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจ
๒.๒ นโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต คอร์ รัปชัน
๓. จรรยำบรรณกรรมกำรบริษทั ฯ
๓.๑ กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
๓.๒ ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และกำรรักษำข้ อมูลอันเป็ นควำมลับ
๓.๓ ควำมรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ
๔. จรรยำบรรณต่อผู้มสี ว่ นได้ เสีย
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๔.๔ นโยบำยกำรปฏิบตั ิต่อเกษตรกร / คู่ค้ำ / เจ้ ำหนี ้
๔.๕ นโยบำยกำรปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ ำ
๔.๖ นโยบำยด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้ อม
๔.๗ นโยบำยด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
๕. จรรยำบรรณพนักงำน
๕.๑ กำรปฏิบตั ิต่อตนเอง
๕.๒ กำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ ำ ผู้เกี่ยวข้ อง และสังคม
๕.๓ กำรปฏิบตั ิระหว่ำงพนักงำน
๕.๔ กำรปฏิบตั ิต่อองค์กร
๕.๕ กำรใช้ สิทธิทำงกำรเมือง
๖. กำรดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ และกำรทบทวนจรรยำบรรณขององค์กร
๗. กำรแจ้ งข้ อร้ องเรียนและข้ อเสนอแนะ
๗.๑ ช่องทำงกำรแจ้ งข้ อร้ องเรียน
๗.๒ กระบวนกำรดำเนินกำรเมือ่ ได้ รับข้ อร้ องเรียน
๗.๓ มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน
๘. วินยั
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๑. คานิยาม
จรรยำบรรณ
บริษัทฯ
กรรมกำร
พนักงำน

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

หมำยถึง

ผู้มีสว่ นได้ เสีย

หมำยถึง

กำรทุจริต คอร์ รัปชัน

หมำยถึง

ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

หมำยถึง

กำรดำเนินธุรกิจตำมแนวปฏิบตั ิที่ดี
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อำหำร จำกัด
กรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย
ผู้ บริ ห ำร พนั ก งำนประจ ำ พนั ก งำนชั่ ว ครำว
พนักงำนสัญญำจ้ ำงพิเศษ
บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ต่อไปนี ้
(๑) บุคคลที่มีอำนำจควบคุมกิจกำรบริ ษัท และใน
กรณี ที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลให้ ห มำยควำมรวมถึ ง
กรรมกำรของนิติบคุ คลนันด้
้ วย
(๒) คู่สมรส บุตร หรื อบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อบุคคล
ตำม (๑)
(๓) นิติบุคคลที่บุคคลตำม (๑) หรื อ (๒) มีอำนำจ
ควบคุมกิจกำร
ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ ำ คู่ค้ำ เจ้ ำหนี ้ พันธมิตรทำง
ธุรกิจ ภำครัฐ ภำคเอกชน เกษตรกร ชุมชน สังคม
และ สิ่งแวดล้ อม
กำรติ ด สิ น บนทุก รู ป แบบ เช่ น เสนอให้ สัญ ญำ
มอบให้ ให้ คำมั่น เรี ยกร้ องหรื อรับเงิน / ทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมำะสมกับ หน่วยงำน
ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน คู่ค้ำ ลูกค้ ำและผู้มีส่วน
ได้ เสียทุกกลุม่ ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้ อม
กำรด ำเนิ น กิ จ กรรมใดๆ ที่ อ ำจมี ค วำมต้ อ งกำร
ส่วนตัว หรื อของบุคคลที่เกี่ ยวข้ องไม่ว่ำโดยทำง
สำยเลือด หรื อทำงอื่นใด เข้ ำมำมีอิทธิ พลต่อกำร
ตัดสินใจ หรื ออำจขัดขวำง หรื อเป็ นอุปสรรคต่อ
ผลประโยชน์สงู สุด
๑

ของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด หมำยถึง สิทธิ พิเศษ ในรู ปของ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรื อ
ประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็ นสินนำ้ ใจ เป็ นรำงวัล หรื อ
เพื่อกำรสร้ ำงสัมพันธภำพที่ดี
สินบน
หมำยถึง ของขวัญ สิ่ ง ของ หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดให้ แ ก่
ตนเอง หรื อ จำกบุ ค คลซึ่ ง ต้ องกำรโน้ ม น้ ำ วให้
กระทำกำรบำงอย่ำงที่ไม่สุจริ ต ผิดกฎหมำย หรื อ
ผิดจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ประเพณีนิยม
หมำยถึง เทศกำล วัน ส ำคัญ หรื อ กิ จ กรรมที่ มีกำรปฏิบัติ
สืบเนื่องกันมำ เป็ นเอกลักษณ์ และมีควำมสำคัญ
ต่อสังคม

๒

๒. จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
๒.๑ แนวทางการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ มุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้ ศำสตร์
พระรำชำและหลักธรรมำภิบำล เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย โดยได้ กำหนดเป้ำหมำย
และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจไว้ ในวิสยั ทัศน์ พันธกิจองค์กร และข้ อพึงปฏิบตั ิไว้ ในคู่มือจรรยำบรรณ
ธุรกิจฉบับนี ้ รวมทัง้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำร เพื่อเป็ น
กลไกและกระบวนกำรที่จะดูแลให้ มีกำรดำเนินกำรอย่ำงจริงจัง นำไปสู่กำรเป็ นองค์กรธรรมำภิบำลที่
แท้ จริง ดังนี ้ :~
๑. ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง อย่ำงเคร่งครัด
๒. ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ
๓. มุ่งมัน่ ที่จะประกอบธุรกิจด้ วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์สจุ ริต และเป็ นธรรม
๔. ยึดมัน่ ในกำรปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี ปลูกฝังให้ พนักงำนมีจิตสำนึกที่ดี
๕. คำนึงถึงผลประโยขน์และผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนขององค์กรด้ วยควำมเสมอ
ภำคและเป็ นธรรมทำงสังคม ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัทฯ
๖. ดำเนินธุรกิจด้ วยควำมรับผิดชอบและรักษำประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียและสังคม
๗. สร้ ำงระบบงำนที่ เ ข้ ม แข็ ง เพื่ อ ป้ อ งกัน กำรทุจ จริ ต คอร์ รั ป ชัน ผ่ ำ นระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน
๘. กำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทัว่ ทังองค์
้ กร มีสว่ นร่วมในกำรต่อต้ ำน
กำรทุจริ ต คอร์ รัปชัน รำยงำนควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กำรสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
๙. เปิ ดโอกำสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียมีช่องทำงกำรร้ องเรี ยนและรับฟั งควำมคิดเห็น และมี
มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้ งเบำะแส
๒.๒ นโยบายการต่ อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะดำเนินธุรกิจด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นธรรม ยึดมัน่
ในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม รวมถึงปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำร และจรรยำบรรณทำงธุรกิจและข้ อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำนของบริษัทฯ เพื่อมัน่ ใจว่ำ กรรมกำร
ผู้บริ หำร และพนักงำนจะปฏิบัติตนเป็ นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชำติ จึงกำหนดนโยบำย
ต่อต้ ำนกำรทุจริต คอร์ รัปชัน กับทุกกิจกรรมของบริษัทฯ ดังนี ้ :~
๑. ห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ยอมรับกำรทุจริต คอร์ รัปชัน
และควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ทุกรู ปแบบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้ อ ม ได้ แ ก่
๓

๒.

กำรรับสิ่งของ ของขวัญ กำรเลีย้ งรับรอง เงินเรี่ ยไร เงินบริจำค และผลประโยชน์
อื่ นใด ให้ แก่ ตนเองจำกบุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ ง บุคคลที่ ท ำธุ รกิ จกับบริ ษั ท ฯ โดยให้
ครอบคลุมพนักงำน คู่ค้ำ ลูกค้ ำ และผู้มีสว่ นได้ เสียในประเทศและต่ำงประเทศ
จัดให้ มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนตำมนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต คอร์ รัปชัน
เป็ นประจำ อย่ำงน้ อย ๑ ครัง้ ต่อปี ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตั ิ และข้ อกำหนดใน
กำรดำเนินกำร เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ
และข้ อกำหนดทำงกฎหมำย

แนวทางปฏิบัติ
๑. กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชัน และจรรยำบรรณและข้ อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำน โดยต้ องไม่เข้ ำไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องกำร
ทุจริต คอร์ รัปชัน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้ อม
๒. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริ ษัทฯ ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระทำที่
เข้ ำ ข่ ำ ยทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท ฯ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชำ หรื อ บุ ค คลที่
รับผิดชอบทรำบ และให้ ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่ำง ๆ หำกมีข้อสงสัยหรื อข้ อ
ซัก ถำมให้ ป รึ ก ษำผู้บัง คับ บัญ ชำ หรื อ บุค คลที่ ก ำหนดให้ ท ำหน้ ำ ที่ รั บ ผิด ชอบเกี่ ยวกับ กำร
ติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณธุรกิจผ่ำนช่องต่ำงๆ ทีก่ ำหนดไว้
๓. บริ ษัทฯ จะให้ ควำมเป็ นธรรม คุ้มครอง ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทำงลบต่อ พนักงำนที่
ปฏิ เ สธ หรื อ แจ้ ง เรื่ อ งทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท ฯ โดยใช้ ม ำตรกำรคุ้ม ครองผู้
ร้ องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริต คอร์ รัปชัน ตำมที่บริ ษัทฯ กำหนดไว้
ในนโยบำยกำรแจ้ งข้ อร้ องเรียนและข้ อเสนอแนะ
๔. ผู้ที่กระทำกำรทุจริ ต คอร์ รัปชัน เป็ นกำรกระทำที่ผิดจรรยำบรรณของบริ ษัทฯ ซึ่งต้ องได้ รับกำร
พิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมระเบียบที่บริ ษัทฯ กำหนดไว้ และโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำ
นันผิ
้ ดกฎหมำย
๕. บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ ให้ ควำมรู้ และทำควำมเข้ ำใจตำมนโยบำยกำร
ต่อต้ ำนกำรทุจริ ต คอร์ รัปชัน กับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้ ำที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัทฯ
๖. บริ ษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนำและปลูกฝั งให้ พนักงำนมีจิตสำนึกที่ดี และปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี
ของสังคมและประเทศชำติ

๔

มาตรการดาเนินการ
๑. การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชัน ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้
ในคู่มือดังกล่าวนี ้ ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษัทฯ จะกาหนดขึ ้นต่อไป ให้ นามาตรการ
ต่อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชันนี ้ไปปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
๒. นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน ให้ ครอบคุลมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
้
การสรรหา การคัด เลื อ กบุ ค ลากร การเลื่ อ นต าแหน่ ง การฝึ ก อบรม การประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงาน และการให้ ผลตอบแทน
๓. บริษัทฯ จัดให้ มีระเบียบการเบิกจ่าย โดยกาหนดวงเงิน อานาจอนุมตั ิ วัตถุประสงค์ ผู้รับ ซึง่ ต้ อง
มีเอกสารหลักฐานประกอบที่ชดั เจน เพื่อป้องกันมิให้ มีการทุจริต คอร์ รัปชัน
๔. บริ ษัทฯ จัดให้ มีโครงสร้ างการตรวจสอบและอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกาหนด ช่วยค้ นหาข้ อบกพร่ อง
และลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริ ต คอร์ รัปชัน รวมถึงมีการตรวจสอบ สอบทานจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เพื่ อให้ คาแนะนาในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลตามแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดี
๕. เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริ ต คอร์ รัปชัน
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ทุกระดับจะต้ องปฏิบัติด้วยความระมั ดระวัง
เป็ นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย
การเผยแพร่ นโยบายการต่ อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชัน
เพื่อให้ ทกุ คนในบริษัทฯ ได้ รับทราบนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน บริษัทฯ จะ
ดาเนินการ ดังนี ้ :~
๑. บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ จรรยาบรรณธุรกิจและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางาน นโยบายการต่อต้ านการ
ทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารของบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ เว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท ฯ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หนังสือแจ้ งข่าวสารภายใน ติดบอร์ ดประกาศ และอื่นๆ ที่เหมาะสม
๒. บริ ษัทฯ จัดให้ มีการอบรมนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชันให้ แก่พนักงาน และเป็ น
หัวข้ อในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
๓. บริ ษั ท ฯ จะทบทวนนโยบาย แนวปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ การต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชัน อย่ า ง
สม่าเสมอ

๕

แนวทางปฏิบัตใิ นการรับและให้ ของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์ อ่ นื ใด
๑. ห้ ำมมิให้ ผ้ บู ริ หำร และพนักงำน รับ หรื อ ขอเรี่ ยไรของขวัญ เช่น กำรเลี ้ยงรับรอง กำรให้ บริ กำร
กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน หรือ เงินรำงวัล จำกคู่ค้ำและเจ้ ำหนี ้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
๒. ห้ ำมรับของขวัญ สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใด จำกบุคคลอื่นที่มีหน้ ำที่ หรื อธุรกิจเกี่ยวข้ องกับ
องค์ กร เว้ นแต่ในโอกำสหรื อเทศกำลอันเป็ นประเพณี นิยมที่คนทั่วไปพึ่งปฏิบัติต่อกัน โดย
ของขวัญ สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใดนัน้ ต้ องมีรำคำหรื อมูลค่ำกำรรับในแต่ละโอกำส ไม่เกิน
๓,๐๐๐.๐๐ บำท ต้ องรำยงำนให้ ผ้ บู งั คับบัญชำ ของตนทรำบทันที โดยกำรรับสิ่งของดังกล่ำว
ต้ องไม่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยไม่ เป็ นธรรมต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
ทังนี
้ ้ กรณีเงินสด หรือเช็ค ห้ ำมรับโดยเด็ดขำด
๓. กำรรับของขวัญ สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในข้ อ ๒. ซึ่งมีควำม
จำเป็ นที่ต้องรักษำสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงบุคคล หรือระหว่ำงองค์กร หรือในกรณีที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับกำรรับของขวัญ สิ่งของ หรื อผลประโยชน์อื่นใดว่ำอำจไม่เหมำะสม ให้ ดำเนินกำรภำยใน
๕ วันทำกำร นับแต่วนั ที่ได้ รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ดังนี ้ :~
➢ แจ้ ง รำยละเอี ย ดข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ กำรรั บ ของขวัญ สิ่ ง ของ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดต่ อ
ผู้บงั คับบัญชำ/ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน เพื่อพิจำรณำว่ำ มีควำมเหมำะสมและสมควร
รับหรือไม่ พร้ อมทังกรอกแบบฟอร์
้
มกำรรับของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด และส่งให้
ฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์
➢ หำกผู้บงั คับบัญชำ/ผู้บริ หำรสูงสุดของหน่วยงำน พิจำรณำแล้ ว ระบุว่ำ ไม่สมควรรับ ให้ คืน
ของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผ้ ใู ห้ โดยทันที
➢ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนของขวัญ สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใดกลับ ไปยังผู้ให้ ได้ ให้ ส่งมอบ
ของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดเป็ นสิทธิของหน่วยงำน
➢ ฝ่ ำยทรัพยำกรมนุษย์ กำหนดทำงเลือกในกำรจัดกำรของขวัญ สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่น
ใด (แล้ ว แต่กรณีแ ละควำมเหมำะสม) อำทิเ ช่น กำรบริ จำคให้ กับองค์กรกำรกุศล กำร
จัดเป็ นของรำงวัลให้ แก่เจ้ ำหน้ ำที่ พนักงำน เป็ นต้ น และมีหน้ ำที่จ ัดทำทะเบีย นกำรรับ
ของขวัญ สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใดของบริ ษัทฯ
๔. กำรให้ ของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ห้ ำมมิให้ ผ้ บู ริหำร และพนักงำนเสนอผลประโยชน์
หรื อ สิ่ง จูง ใจในรู ป ใดๆ ทัง้ สิ น้ ต่อ บุค คลภำยนอกอื่น ใด เพื่อ จูง ใจให้ ป ฏิบ ัติใ นทำงที่ มิชอบ
และก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ ง
๕. กำรให้ ของขวัญ สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใด ให้ กระทำในนำมบริ ษัทฯ ตำมที่ได้ รับมอบหมำย
ตำมหน้ ำที่ หรื อเป็ นตัวแทนของบริ ษั ทฯ เท่ำนัน้ เว้ นแต่เป็ นไปตำมควำมจำเป็ นในโอกำสหรื อ
๖

เทศกำลอันเป็ นประเพณีนิยมที่คนทัว่ ไปพึง่ ปฏิบตั ิต่อกัน ประเพณีทำงธุรกิจทัว่ ไป โดยของขวัญ
สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดนัน้ ต้ องมีรำคำหรือมูลค่ำกำรให้ ในแต่ละโอกำส ไม่เกิน ๓,๐๐๐.๐๐
บำท โดยกำรให้ สิ่งของดังกล่ำวต้ องไม่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยไม่ เป็ น
ธรรมต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
๖. กำรให้ ของขวัญ สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใด ที่เป็ นไปตำมควำมจำเป็ นในโอกำสหรื อเทศกำล
อั น เป็ น ประเพณี นิ ย มที่ ค นทั่ ว ไปพึ่ ง ปฏิ บัติ ต่ อ กัน ประเพณี ท ำงธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป ที่ มู ล ค่ ำ เกิ น
๓,๐๐๐.๐๐ บำท ให้ ดำเนินกำร ดังนี ้ :~
➢ แจ้ งรำยละเอียดข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับกำรให้ ของขวัญ สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใดและเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชำ/ผู้บริ หำรสูงสุดของหน่วยงำน เพื่อ พิจำรณำกลัน่ กรอง พร้ อมทัง้ กรอก
แบบฟอร์ มกำรขอเบิกของขวัญ สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใด และส่งให้ สำนักผู้บริหำร เพื่อ
พิจำรณำดำเนินกำรจัดหำ และเสนอต่อ ผู้จดั กำรใหญ่ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ ต่อไป
➢ กำหนดให้ สำนักผู้บริ หำร มีหน้ ำที่รวบรวมรำยชื่อจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และจัดทำทะเบียน
กำรให้ ของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ
๗. หำกบริ ษั ท ฯ ตรวจสอบพบว่ ำ กรรมกำร ผู้บ ริ ห ำร หรื อ พนักงำนคนใดคนหนึ่ง ด ำเนิ นกำร
เกี่ยวกับกำรให้ กำรรับของขวัญ สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงกำรจัดเลี ้ยง หรือรับเลี ้ยง
ในทำงที่ส่อว่ำเป็ นกำรกระทำโดยทุจริต คอร์ รัปชัน หรื อเพื่อกำรแสวงหำประโยชน์สว่ นตัว หรื อ
พวกพ้ อง จำกหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ ถือว่ำเป็ นกำรกระทำผิดทำงวินยั อย่ำงร้ ำยแรง และจะถูก
พิจำรณำลงโทษตำมระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท และถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
ต่อไป

๗

๓. จรรยาบรรณของกรรมการ
บริ ษั ท ฯ มุ่ ง หวั ง ให้ กรรมกำร และกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย ปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ภ ำยใต้ กรอบ
จรรยำบรรณ ดำรงตน หรื อปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์
สูงสุดในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ ยืนของบริษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้ :~
๓.๑ การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้ อบังคับบริษัทฯ
๓.๑.๑ ปฏิบตั ิตำมระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องในกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ดังนี ้ :~
(๑) กรรมกำร ต้ องไม่หลีกเลี่ยงกำรปฏิบตั ิตำมระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้ อง
(๒) กรรมกำร จะต้ องให้ ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนกำกับดูแลกิจกำรที่บริ ษัทฯ
ก ำหนดขึ น้ และรำยงำนข้ อ มูล เกี่ ย วกับ กำรฝ่ ำฝื น กำรไม่ ป ฏิ บัติ ต ำม
ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมำย ต่อหน่วยงำนนันๆ
้
๓.๑.๒ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมเป็ นกลำง โดยในกรณีที่กำรประชุมมีเรื่ องที่จะพิจำรณำ
กรรมกำรผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องดังกล่ำวต้ องออกต้ องออกจำกห้ อง
ประชุม และงดกำรมีสว่ นร่วมใดๆ ในกำรพิจำรณำตัดสินใจในเรื่องดังกล่ำว
๓.๑.๓ หลีกเลี่ยงควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อควำมโปร่งใสในกำรบริ หำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี ้ :~
(๑) ไม่นำข้ อมูลที่ได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ เพื่อแสวงหำประโยชน์ให้ แก่ตน
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
(๒) ไม่ใช้ ควำมลับขององค์กรในทำงที่ผิด และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นควำมลับ
ขององค์กร แม้ พ้นสภำพ หรือสิ ้นสุดกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ขององค์กรไปแล้ ว
(๓) ไม่หำประโยชน์สว่ นตัวจำกกำรเป็ นกรรมกำร
(๔) ไม่สร้ ำงข้ อผูกมัดที่อำจขัดแย้ งกับหน้ ำที่ของตนในภำยหลัง
(๕) ไม่รับสิ่งของ หรือประโยนชน์อื่นใด อันเป็ นกำรขัดต่อประโยชน์ขององค์กร
๓.๑.๔ รักษำข้ อมูลที่เป็ นควำมลับขององค์กร ไม่ให้ รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง
อำจจะก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กร หรือผู้มีสว่ นได้ เสีย ยกเว้ นกรณีที่เป็ นไป
ตำมกฎหมำย

๘

๓.๒ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
๓.๒.๑ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่มิให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนใช้ โอกำสจำกกำรเป็ น
กรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษัทฯ แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรื อ ผู้ที่
เกี่ยวข้ อง จึงกำหนดข้ อควรปฏิบตั ิไว้ ดังนี ้ :~
(๑) หลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง ที่อำจ
ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
(๒) กรณีที่จำเป็ นต้ องทำรำยกำรนัน้ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ ให้ ทำรำยกำร
นัน้ เสมื อนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกที่มีข้อตกลงทำงกำรค้ ำใน
ลัก ษณะเดี ย วกับ ที่ วิ ญ ญูช นพึ ง กระท ำกับ คู่สัญ ญำทั่ว ไป ด้ ว ยอ ำนำจ
ต่อรองทำงกำรค้ ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่เป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง และต้ องไม่มีสว่ นในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
(๓) ในกรณีที่ก รรมกำร ผู้บ ริ ห ำร หรื อ พนัก งำน ไปเป็ น กรรมกำร หุ้น ส่ว น
ห รื อ ที่ ป รึ ก ษำในองค์ ก รอื่ น กำรด ำรงต ำแหน่ ง นั น้ ต้ องไม่ ขั ด ต่ อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่โดยตรงในบริษัทฯ
(๔) ในกำรพิ จ ำรณำรำยกำรที่ มี ห รื อ อำจมี ค วำมขัด แย้ ง ทำงผลประโยชน์
(Conflicts of Interest) ระหว่ำงผู้ถือหุ้น กรรมกำร ผู้บริ หำร และบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ งอื่น ซึ่งใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิอย่ำงชัดเจน และเชื่อมัน่ ได้ ว่ำ
กำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำว มีควำมเป็ นธรรม โปร่ งใส สมเหตุสมผล และ
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน
(๕) ในกรณีบคุ คลที่เกี่ยวข้ องเข้ ำไปมีสว่ นร่วม หรือถือหุ้นในกิจกำรที่แข่งขันกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
ให้ ดำเนินกำร ดังนี ้ :~
• กรรมกำร ผู้บริ หำร และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง จะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมกำร
ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
• พนักงำน จะต้ องแจ้ งให้ กรรมกำรผู้จด
ั กำรใหญ่ ทรำบเป็ นลำยลักษณ์
อักษร

๙

๓.๒.๒ การใช้ ข้อมูลภายใน
(๑) ห้ ำ มใช้ โ อกำส หรื อ ข้ อ มูล ที ่ไ ด้ จ ำกกำรเป็ น กรรมกำร ผู้ บ ริ ห ำร หรื อ
พนัก งำน ในกำรหำประโยชน์ส่วนตน เพื่อผู้อื่น หรื อทำธุรกิจที่แข่งขันกับ
บริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
(๒) ห้ ำมใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สว่ นตน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
(๓) ห้ ำ มใช้ ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ ไปใช้ อ้ ำ งอิ ง ต่ อ บุ ค คลภำยนอก เพื่ อ สร้ ำง
ประโยชน์สว่ นตัว และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
(๔) ห้ ำ มเปิ ด เผยข้ อ มูล ควำมลับ ทำงธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ต่ อ บุค คลภำยนอก
โดยเฉพำะคู่แข่ งขัน แม้ หลังพ้ นสภำพกำรเป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อ
พนักงำนของบริษัทฯ ไปแล้ ว
๓.๓ ความรับผิดชอบต่ อทรัพย์ สินของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ ผ้ ูบริ หำร พนักงำน ใช้ ทรั พยำกรและทรัพย์สินของบริ ษัทฯ อย่ำงมี
ประสิทธิ ภำพ เพื่อ เพิ่ม ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรให้ บริ กำรที่ดีแ ก่ล ูกค้ ำ โดยกำหนด
เป็ นแนวปฏิบตั ิของผู้บริหำร และพนักงำน ดังนี ้ :~
๑. ใช้ ทรัพย์สินและทรัพยำกรของบริษัทฯ อย่ำงประหยัด และเกิดประโยชน์สงู สุด
๒. ช่วยกันดูแลมิให้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ เสื่อมค่ำหรือสูญหำยโดยมิชอบ
๓.๓.๑ การจัดทาเอกสาร
(๑) ต้ อ งจั ด ท ำเอกสำรต่ ำ งๆ ด้ ว ยควำมสุ จ ริ ต รอบคอบ และเป็ น ไปตำม
มำตรฐำนที่กำหนด
(๒) ห้ ำมมิให้ ปลอมแปลงหนังสือ รำยงำน หรือเอกสำรของบริษัทฯ
๓.๓.๒ การใช้ คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ/ข้ อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ
ให้ ถื อ เป็ นทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ ผู้ บริ ห ำร และพนั ก งำน ไม่ ค วรใช้
คอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อประโยชน์สว่ นตัว
(๒) ห้ ำมผู้บริ หำร และพนักงำน เปิ ดเผยข้ อมูลทำงธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึง
ข้ อมูลที่บริ ษัทฯ ซื ้อมำ ทัง้ ที่อยู่และไม่อยู่ในระบบข้ อมูลของบริ ษัทฯ หรื อ
คัดลอกข้ อมูลใส่ในสื่อบันทึกข้ อมูลส่วนตัว โดยไม่ได้ รับอนุญำต
(๓) ห้ ำมผู้บริ หำร และพนักงำน เปลี่ยนแปลง ทำซ ้ำ ลบทิง้ หรื อทำลำยข้ อมูล
ของบริ ษัทฯ โดยไม่ได้ รับอนุญำต
๑๐

(๔) ห้ ำมผู้บริ หำร และพนักงำน นำซอฟต์ แวร์ ที่ผิดกฎหมำยมำใช้ และห้ ำม
คั ด ลอกซอฟต์ แ วร์ ลิ ข สิ ท ธิ์ ด้ วยเหตุ ผ ลใดๆ โดยมิ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตจำก
บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ นนๆ
ั้
(๕) ห้ ำมผู้บริ หำร และพนักงำน ปรับแต่งอุปกรณ์ฮำร์ ดแวร์ หรื อติดตังอุ
้ ปกรณ์
ใดๆ ที่นอกเหนือจำกอุปกรณ์มำตรฐำนที่บริ ษัทฯ ติดตังให้
้ นอกจำกได้ รับ
อนุญำตเป็ นกรณีไป
(๖) ห้ ำมผู้บริ หำร และพนักงำน ใช้ อีเมล์ของบริ ษัทฯ ในกำรส่งต่อข้ อควำมที่
กล่ำวร้ ำย ทำให้ เสื่อมเสีย หรื อข้ อควำมที่หยำบคำย ลำมก ข่มขู่ก่อกวน
หรือสร้ ำงควำมรำคำญให้ กบั ผู้อื่น
(๗) ผู้บ ริ ห ำร และพนัก งำน ควรใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในกำรแสวงหำข้ อ มูล และ
ควำมรู้ ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิงำน และจะต้ องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่
ผิดกฎหมำย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงำม
(๘) ผู้บริ หำร และพนักงำน ควรใช้ ระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศและอุปกรณ์
สื่อสำรอื่นๆ ที่บริ ษัทฯ จัดให้ เช่น โทรศัพท์ โทรสำร โทรศัพท์มือถือ อย่ำงมี
จิตสำนึกและรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นหลัก
(๙) ห้ ำมผู้บริหำร และพนักงำน เข้ ำถึงระบบหรือข้ อมูลที่ไม่ได้ รับอนุญำต ไม่ได้
มีไว้ สำหรับตนโดยมิชอบ
(๑๐) ห้ ำมผู้บริ หำร และพนักงำน ที่ล่วงรู้มำตรกำรป้องกันกำรเข้ ำถึงข้ อมูลและ
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ผ้ อู ื่นจัดทำขึ ้น หรือไม่ได้ มีไว้ สำหรับตนโดยมิชอบ และ
ปรำรถนำ หรือทำให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ผ้ อู ื่น
(๑๑) บริ ษัทฯ หรื อหน่วยงำนที่ได้ รับมอบหมำย โดยบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
ตรวจสอบกำรใช้ งำนทรัพย์สินภำยใต้ ระบบสำรสนเทศของบริ ษัทฯ ตำม
ควำมเหมำะสม

๑๑

๔. จรรยาบรรณต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
๔.๑ นโยบายการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่ำ ผู้ถือหุ้นคือเจ้ ำของกิจกำร บริ ษัทฯ มีหน้ ำที่สร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นในระยะยำว จึงกำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้ องปฏิบตั ิตำมแนวทำงต่อไปนี ้
๔.๑.๑ ปฏิบัติหน้ ำที่ด้วยควำมรั บผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริ ต ภำยใต้ กำร
ตัดสินใจอย่ำงสมเหตุสมผล บนพื ้นฐำนข้ อมูลที่เชื่อว่ำเพียงพอ ถูกต้ อง ไม่มีสว่ น
ได้ เสียทังทำงตรง
้
ทำงอ้ อม และทำโดยสุจริ ต เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ มี
จุ ด มุ่ ง หมำยโดยชอบและเหมำะสม ไม่ ก ระท ำกำรโดยมี ค วำมขั ด แย้ ง ทำง
ผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
๔.๑.๒ ปฏิบ ตั ิต ำมกฎหมำย วัต ถุป ระสงค์ข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท ฯ มติก รรมกำร มติท่ี
ประชุม ผู้ถือหุ้น ดำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่ดีของหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
๔.๑.๓ จัดกำร ดูแล มิให้ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ เสื่อมค่ำ หรื อสูญหำยโดยมิชอบ จัดให้ มี
ระบบควบคุมภำยใน และระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
๔.๑.๔ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำมำมีส่วนในกำรดูแลกิจกำร และให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับ
กำรดำเนินกิจกำร ภำยใต้ กำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
๔.๑.๕ รำยงำนสถำนภำพของบริ ษัทฯ อย่ำงสม่ำเสมอ ครบถ้ วนตำมควำมเป็ นจริ ง และ
ทันต่อสถำนกำรณ์
๔.๑.๖ แจ้ งข้ อมูล ข่ำวสำรและสำรสนเทศของบริ ษัทฯ ที่ถูกต้ องตำมข้ อเท็จจริ ง และ
เพี ย งพอต่ อกำรตัดสิน ใจแก่ผ้ ูถื อหุ้น ทุกรำยอย่ำ งเท่ำ เทียมกัน และในเวลำที่
เหมำะสม
๔.๑.๗ ดูแลไม่ให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน แสวงหำผลประโยชน์ให้ ตนเอง และผู้
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยให้ ข้ อ มูล ใดๆ ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ยัง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยต่ อ สำธำรณะ
เปิ ดเผยข้ อมูลลับของบริ ษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก และ/หรื อ ดำเนินกำรใดๆ ใน
ลักษณะที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
๔.๑.๘ จัดให้ มีช่องทำงสำหรับกำรแจ้ งเบำะแสกำรกระทำที่ไม่สุจริ ต หรื อข้ อร้ องเรี ยน
ต่ำงๆ ครอบคลุม ถึงเว็บไซต์ ไปรษณี ย์ และโทรคมนำคม และมีกระบวนกำร
ตอบสนองข้ อร้ องเรียน กำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้ งผลกำรดำเนินกำรต่อผู้
ร้ องเรียนอย่ำงเป็ นระบบและยุติธรรม
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๔.๑.๙ จัดให้ มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลหลำกหลำยช่องทำง รวมทังจั
้ ดทำเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ ให้ สำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลได้ โดยโดยสะดวก และจัดทำข้ อมูลด้ วยภำษำที่
เข้ ำใจง่ำย
๔.๒ นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
๔.๒.๑ บริ ษัทฯ มี ม ำตรกำรคุ้มครองพนักงำนที่ให้ ข้อมูลแก่ทำงกำรกรณี มีกำรทำผิด
กฎหมำย จะได้ รับควำมคุ้มครอง บริ ษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม ไม่
ว่ำจะเป็ นกำรเปลี่ยนตำแหน่งงำน ลักษณะงำน สถำนที่ทำงำน สัง่ พักงำน ข่มขู่
รบกวนกำรปฏิ บัติ ง ำน เลิ ก จ้ ำ ง อัน เนื่ อ งมำจำกสำเหตุแ ห่ ง กำรแจ้ ง เบำะแส
เกี่ยวกับกำรทำผิดกฎหมำยหรือกำรผิดจรรยำบรรณ
๔.๒.๒ บริ ษัทฯ ตระหนักว่ำพนักงำนเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรสร้ ำงผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภำพแก่
บริ ษัทฯ จึงให้ ควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม โดยยึดหลัก
ควำมเท่ำเทียมและเสมอภำค ทัง้ ในเรื่ องกำรจ้ ำงงำน ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้
โยกย้ ำย และกำรพัฒนำศักยภำพควบคู่กบั กำรพัฒนำคุณธรรม เพื่อให้ พนักงำน
เป็ นผู้มีควำมสำมำรถและเป็ นคนดีของสังคมด้ วย บริ ษัทฯ จึงได้ กำหนดหลักกำร
ปฏิบตั ิต่อพนักงำน ดังนี ้ :~
(๑) ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยแรงงำน และข้ อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงำน
อย่ำงเคร่งครัด
(๒) ปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้ วยควำมสุภำพ ให้ ควำมเคำรพต่อควำมเป็ นปั จเจกชน
และศักดิ์ศรีของควำมเป็ นมนุษย์ตำมหลักสิทธิมนุษยชนสำกล
(๓) จัด เงื่อ นไขกำรจ้ ำ งงำนที่เ ป็ น ธรรมสำหรั บ พนัก งำนและให้ พ นัก งำน
ได้ รับค่ำตอนแทนที่เหมำะสมตำมศักยภำพ
(๔) ดูแลรั กษำสภำพแวดล้ อม และจัดระบบกำรทำงำนให้ พนักงำนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสขุ อนำมัยที่ดี
(๕) ให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำพนักงำน เพื่อฝึ กทักษะและเพิ่มพูนศักยภำพ
โดยเปิ ดโอกำสให้ พนักงำนมีกำรเรียนรู้อย่ำงทัว่ ถึงและสม่ำเสมอ
(๖) แต่งตัง้ โยกย้ ำย ให้ รำงวัล และลงโทษพนักงำน ด้ วยควำมสุจริ ตใจ และ
ตัง้ อยู่บ นพื น้ ฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของ
พนักงำน
(๗) บริษัทฯ จัดให้ มีกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพสำหรับพนักงำน
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(๘) ให้ ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนและสถำนภำพของบริ ษัทฯ ให้
พนักงำนทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ
(๙) รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ ซึ่งตังอยู
้ ่บนพืน้ ฐำนควำมรู้ ทำงวิชำชีพ
ของพนักงำน
(๑๐) หลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่ คง
ในหน้ ำที่กำรงำนของพนักงำน หรือคุกคำม และสร้ ำงควำมกดดันต่อสภำพ
จิตใจของพนักงำน
(๑๑) สร้ ำงจิตสำนึกที่ดีให้ พ นักงำนรู้ จักกำรเป็ นผู้ให้ และเป็ นพลเมืองดี ข อง
สังคม
(๑๒) จัดให้ มีช่องทำงให้ พนักงำนสำมำรถร้ องเรี ยน ในกรณีไม่ได้ รับควำมเป็ น
ธรรม หรือแจ้ งเบำะแสเกี่ยวกับเรื่องที่อำจเป็ นกำรกระทำผิดกฎหมำย และ
มีกระบวนกำรแก้ ไข รวมถึงมำตรกำรคุ้มครอง พนักงำนผู้ร้อง ที่เป็ นระบบ
และยุติธรรม
(๑๓) สนับสนุนกำรใช้ สิทธิทำงกำรเมืองของพนักงำน ด้ วยควำมเป็ นกลำง
(๑๔) ส่ ง เสริ ม กำรมี ส่ ว นร่ ว มของพนัก งำนในกำรเสนอแนะแนวทำงในกำร
ปฏิบตั ิงำน และ/หรื อ ข้ อตกลงต่ำงๆ เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ ำย และ
สร้ ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีในกำรทำงำนร่วมกัน ภำยใต้ วฒ
ั นธรรมองค์กรที่ดี
ตลอดจนมีควำมสำมัคคีภำยในองค์กร
(๑๕) ส่ ง เสริ ม ให้ พ นัก งำนเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมทัง้ ภำยในและภำยนอก ซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม เพื่อสร้ ำงกำรมีสว่ นร่วมและควำมผูกพันต่อ
องค์กร ตำมควำมเหมำะสมและดุลพินิจของผู้บงั คับบัญชำ
๔.๓ นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษั ท ฯ มี น โยบำยให้ ค วำมส ำคัญ ต่ อ กำรสร้ ำงคุณ ค่ ำ และเติบ โตไปพร้ อมกับ ลูกค้ ำ
ตลอดจนเป็ นที่ไว้ วำงใจของลูกค้ ำ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่นำไปสู่ควำมสำเร็ จของธุรกิจบริ ษัทฯ โดยปฏิบตั ิต่อ
ลูกค้ ำด้ วยควำมจริ งใจและสุภำพอ่อนน้ อม และมีเจตจำนงที่จะแสวงหำวิธีกำรที่จะสนองควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำให้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น โดยกำหนดเป็ นนโยบำยและข้ อปฏิบตั ิไว้ ดงั ต่อไปนี ้
๑. ผลิต ออกแบบ และส่งมอบสินค้ ำที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพและได้ มำตรฐำนตรง
ตำมข้ อตกลงกับลูกค้ ำในรำคำที่เป็ นธรรม ไม่ค้ำกำไรเกินควร
๒. ให้ ข้อมูลข่ำวสำรและคำแนะนำที่ถูกต้ อง เพียงพอ ทันเหตุกำรณ์ต่อลูกค้ ำ เพื่อให้
ทรำบรำยละเอียดเกี่ยวกับสินค้ ำ/กำรบริกำร
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๓. ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อลูกค้ ำอย่ำงเคร่งครัด กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำม
เงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ ำทรำบ เพื่อร่ วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ ไข
ปั ญหำ
๔. ปฏิบตั ิกบั ลูกค้ ำด้ วยควำมสุภำพ และเป็ นที่วำงใจของลูกค้ ำ
๕. มีระบบกำรจัดเก็บข้ อมูลของลูกค้ ำอย่ำงปลอดภัย มีมำตรกำรรักษำควำมลับของ
ลูกค้ ำ ไม่ส่งต่อข้ อมูลโดยไม่ได้ รับควำมยินยอมจำกลูกค้ ำ และไม่นำข้ อมูลของ
ลูกค้ ำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
๖. รั บ ประกั น สิ น ค้ ำภำยใต้ เงื่ อ นไขระยะเวลำที่ เ หมำะสม และปฏิ บั ติ ต ำม
พระรำชบัญญัติค้ มุ ครองผู้บริโภค
๗. ให้ มี ร ะบบ/กระบวนกำร ที่ ใ ห้ ลูก ค้ ำ ร้ องเรี ย นเกี่ ย วกับ คุณ ภำพ ปริ ม ำณ ควำม
ปลอดภัยของสินค้ ำและบริ กำร รวมทังควำมรวดเร็
้
วในกำรตอบสนองกำรส่งมอบ
และกำรดำเนินกำรอย่ำงถึงที่สดุ เพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ รับกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว
๘. ริเริ่มสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้ ำ
๙. มุ่งเน้ นกำรพัฒนำเพื่อผลิตสินค้ ำ กำรใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ และกำรขนส่งสินค้ ำที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อม
๑๐. สร้ ำงช่องทำงในกำรให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ ลกู ค้ ำ
ทรำบอย่ำงต่อเนื่อง
๔.๔ นโยบายการปฏิบัติต่อเกษตรกร / คู่ค้า / เจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะให้ กำรปฏิบตั ิต่อคู่ค้ำ และเจ้ ำหนี ้ อย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม
รวมทัง้ มีนโยบำยกำรรับซื ้อผลผลิตและช่วยเหลือเกษตรกรรอบโรงงำนหลวงฯ โดยคำนึงถึงกำรสร้ ำง
ประโยชน์สูงสุดและตัง้ อยู่บนพืน้ ฐำนที่เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ ที่ทำให้ เกิด
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตำมพันธสัญญำ ให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ ง รำยงำนที่ถูกต้ อง
โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
๑. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกำสและคัดเลือกในกำรดำเนินธุรกิจให้ กับคู่ค้ำ / เกษตรกรรอบ
โรงงำนหลวงฯ โดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐำนควำมเสมอภำคและเป็ นธรรม
๒. ใช้ สินค้ ำและบริ กำรที่มีลิขสิ ทธิ์ สิทธิบตั ร และเครื่ องหมำยกำรค้ ำถูกต้ อง และไม่
สนับสนุนสินค้ ำหรือกำรกระทำที่เป็ นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ
๓. กรณีที่มีข้อมูลว่ำมีกำรเรี ยก หรื อกำรรับ หรื อกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ต
เกิดขึ ้น ต้ องเปิ ดเผยรำยละเอียดต่อคู่ค้ำ และร่วมกันแก้ ไขปั ญหำโดยยุติธรรมและ
๑๕

๔.
๕.

๖.

๗.

รวดเร็ ว หำมำตรกำรป้อ งกัน และให้ โ อกำสเท่ ำ เที ย มกัน ในกำรคัด เลื อ ก โดย
พิจำรณำคุณสมบัติเป็ นสำคัญ
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกันไว้ กบั เกษตรกร / คู่ค้ำ / เจ้ ำหนี ้อย่ำงเคร่งครัด
ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้ กบั เกษตรกร / คู่ค้ำ / เจ้ ำหนี ้ ได้
ต้ องรี บแจ้ งให้ เกษตรกร / คู่ค้ำ / เจ้ ำหนี ้ ทรำบล่วงหน้ ำ เพื่อร่ วมกันพิจำรณำแนว
ทำงแก้ ไข
ให้ โอกำสเกษตรกร / คู่ค้ำ / เจ้ ำหนี ้ ทีด่ ำเนินธุรกิจถูกต้ องตำมกฎหมำย ปฏิบตั ิตำม
ระบบมำตรฐำนสิ่ ง แวดล้ อ ม ควำมปลอดภั ย และอำชี ว อนำมัย และมี ค วำม
รับผิดชอบต่อสังคม
ส่งเสริ มกำรดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของเกษตรกร / คู่ค้ำ / เจ้ ำหนี ้
และเปิ ดโอกำสให้ เกษตรกร / คู่ค้ำ / เจ้ ำหนี ้ เข้ ำมำมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของ
บริษัทฯ

๔.๕ นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ ำภำยใต้ กรอบแห่งกฎหมำยเกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำ ไม่ละเมิดควำมลับ หรื อล่วงรู้ ควำมลับทำงกำรค้ ำของคู่แข่งทำง
กำรค้ ำ ด้ วยวิธีฉ้อฉล ดังต่อไปนี ้
๑. ประพฤติปฏิบตั ิภำยใต้ กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี ส่งเสริมกำรค้ ำเสรี และไม่ใช้
วิธีท่มุ ตลำด
๒. ไม่แสวงหำข้ อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ ำด้ วยวิธีกำรที่ไม่สจุ ริต หรื อไม่
เหมำะสม เช่น กำรให้ สินบน หรื อว่ำจ้ ำงพนักงำนของบริ ษัทคู่แข่งเพื่อให้ ได้ มำซึ่ง
ข้ อมูลที่เป็ นควำมลับของบริษัทคู่แข่ง
๓. ไม่ทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ ำด้ วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ ำย
๔. ไม่สนับสนุนให้ มีกำรปฏิบตั ิร่วมกันเพื่อกระทำกำร หรือสมยอมในกำรเสนอรำคำที่
ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้ ำ
๕. ไม่ละเมิดและปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยทรัพย์สินทำงปั ญญำอย่ำงเคร่งครัด
๔.๖ นโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษั ท ฯ มุ่ง มั่น ที่ จ ะด ำเนิ น ธุ ร กิ จ บนพื น้ ฐำนของควำมปลอดภัย อำชี ว อนำมัย และ
สิ่งแวดล้ อมที่ดี ที่ส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีกระบวนกำรที่เป็ นมิตรต่อพนักงำนและสิ่งแวดล้ อม โดยมีแนว
ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
๑๖

๑. ปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้ อบังคับต่ำงๆ ด้ ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และ
สิ่งแวดล้ อม
๒. ปฏิ บั ติ ต ำมระบบมำตรฐำน GMP / HACCP / ISO 9001 ด้ ำนคุ ณ ภำพ / ISO
14001 ด้ ำนสิ่งแวดล้ อม /ISO 50001 ด้ ำนพลังงำน / FSSC 22000 / CSR-DIW /
อุตสำหกรรมสีเขียว และระบมำตรฐำนที่บริษัทฯ ขอกำรรับรอง
๓. ส่งเสริ มและสนับสนุนใช้ ทรั พยำกรอย่ำงมีประสิทธิ ภำพและคุ้มค่ำ มีมำตรกำร
ประหยัดพลังงำน และส่งเสริ ม กระบวนกำรนำทรัพยำกรกลับมำใช้ ใหม่ตลอด
กระบวนกำรทำงธุรกิจ
๔. จัดให้ มีระบบกำรทำงำนที่ม่งุ เน้ นให้ เกิดควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนที่
ทำงำนอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรมีระบบป้องกันมลพิษที่อำจเกิดขึน้ ในระหว่ำง
ปฏิบัติงำน กำรจัดสถำนที่ทำงำนให้ สะอำดและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ บุคลำกร
ตลอดจนผู้เข้ ำมำในบริษัทฯ ทุกคนปลอดภัยจำกอันตรำยจำกอุบตั ิเหตุและโรคภัย
๕. กำหนดให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนต้ องเอำใจใส่อย่ำงจริ งจังต่อกิจกรรมทังปวงที
้
่ จะ
เสริ มสร้ ำงคุณภำพด้ ำนควำม ปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้ อม ปฏิบตั ิงำน
ด้ วยจิตสำนึกถึงควำมปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้ อมตลอดเวลำ
๖. เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ ของกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ และสื่อสำร
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้ อม ให้ พนักงำน
และผู้เกี่ยวข้ องรับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง
๔.๗ นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่ อชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำชุมชนและสังคมสังคมให้ เข้ มแข็งอยู่ได้ ด้วยตนเอง โดย
มุ่งเน้ นกระบวนกำรทำงำนกำรมีส่วนร่ วมกับชุมชนและสังคม อีกทัง้ มีควำมตัง้ ใจที่จะช่วยเหลือ
สนับสนุน และดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ กับชุมชนและสังคม เพื่อให้ เกิดควำมกินดีอยู่ดีและประโยชน์สขุ
อย่ำงยัง่ ยืน
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำมำรถในกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและ
ยั่งยืนขององค์กร ภำยใต้ นโยบำยควำมรั บผิดชอบต่อสังคมที่ว่ำ “คน” เป็ นทรัพยำกรหลักในกำร
ขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่ำงสมดุล และสำมำรถอยู่ร่วมกับ
สังคมได้ อย่ำงมีควำมสุขและยัง่ ยืน
๑. บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์และควำมยัง่ ยืนของชุมชน
และสังคมเป็ นสำคัญ โดยให้ ควำมสำคัญกับชุมชนและสังคมที่อยู่บริเวณโดยรอบ
สถำนประกอบกำรของบริษัทฯ ตำมนโยบำย บ้ ำน วัด โรงเรียน โรงงำนหลวงฯ (บ-ว-ร-ร)
๑๗

๒.

บริ ษัทฯ จะส่งเสริ มกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำนภำคสังคมในกำรร่วม
ประชุม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และให้ ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพี่อกำร
พัฒนำชีวิตควำมเป็ นอยู่ของชุมชนอย่ำงสม่ำเสมอ
๓. บริ ษัทฯ กำหนดให้ มีกำรวำงแผนและมำตรกำรป้องกัน / แก้ ไข เมื่อเกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชน อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
๔. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคม โดยกำรมีส่วนร่ วมของพนักงำน และ
ส่งเสริมให้ พนักงำนร่วมปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีของสังคมและมีจิตอำสำ
๕. บริษัทฯ มุ่งเน้ นที่จะพัฒนำควำมรู้และกำรศึกษำของเยำวชนไทยตำมศักยภำพที่มี
อยู่ของบริษัทฯ
๖. สร้ ำงควำมร่ วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในท้ องถิ่นในกำรพัฒนำโครงสร้ ำงพื ้นฐำน
ของสถำนศึก ษำ ศำสนสถำน และสุข ลัก ษณะของเยำวชน และผู้ด้ อ ยโอกำส
รวมถึงสิ่งแวดล้ อมของชุมชน
๗. ส่งเสริ ม ทำนุบำรุ งศำสนำ และอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี
อันดีงำมของท้ องถิ่น
๘. ส่งเสริ มกำรดำเนินงำนเพื่อสร้ ำงควำมเข้ มแข็งให้ กับธุรกิจชุมชนท้ องถิ่น และให้
โอกำสในกำรเป็ นคู่ค้ำกับบริษัทฯ
๙. สร้ ำงรำยได้ และส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน โดยกำรสรรหำและสนับสนุนในกำรจ้ ำง
งำนและผลิตภัณ ฑ์ ข องชุมชน ตลอดจนสนับ สนุนกิจ กรรมที่มุ่ง เน้ นให้ ชุมชนมี
ควำมรู้ เพื่ อ กำรประกอบอำชี พ และสำมำรถน ำควำมรู้ ไปสร้ ำงหรื อ ส่ ง เสริ ม
ครอบครัวและชุมชนให้ มีรำยได้ เพิ่มและสำมำรถอยู่ได้ ด้วยตนเอง
๑๐. สื่อสำรกับชุมชนและสังคมอย่ำงสม่ำ เสมอและมีควำมโปร่งใส ตลอดจนเผยแพร่
และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ทุกกลุม่ ได้ รับทรำบ

๑๘

๕. จรรยาบรรณพนักงาน
บริษัทฯ มุ่งเน้ นกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนสูค่ วำมเป็ นพลเมืองดีของสังคม เพื่อส่งเสริม
และพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คลให้ เกิ ด ควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมส่ ว นบุ ค คล (Individual Social
Responsibility: ISR) เน้ นให้ พนักงำนเป็ นศูนย์ กลำง เพื่อส่งเสริ มกำรเป็ น “คนดีและคนเก่ง ” และ
สำมำรถขยำยผลไปสูส่ งั คมและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของธุรกิจ โดยมีแนวทำงดังต่อไปนี ้
๕.๑ การปฏิบัติต่อตนเอง
๑. ปฏิบตั ิงำนด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต รำยงำนตำมควำมเป็ นจริง
๒. เคำรพและปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้ อบังคับของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด
๓. ปฏิ บัติ ง ำนด้ ว ยควำมระมัด ระวัง ซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และไม่ ใ ช้ ต ำแหน่ ง หน้ ำ ที่ ห ำ
ผลประโยชน์ในทำงมิชอบ
๕.๒ การปฏิบัติต่อลูกค้ า ผู้เกี่ยวข้ อง และสังคม
๑. ผลิตชิ ้นงำนที่มีคณ
ุ ภำพ และส่งมอบให้ ตรงเวลำตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำร
๒. ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบด้ ำนควำมปลอดภัย ตลอดจนดูแลและรักษำสภำพแวดล้ อม
ให้ ปลอดภัย
๓. ยอมรับในข้ อผิดพลำดและส่งมอบสินค้ ำทดแทนให้ กบั ลูกค้ ำ
๔. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ ำก่อนได้ รับอนุญำต
๕. มีสว่ นร่วมในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ ้น
๖. มีสว่ นร่วมในกำรสืบสำนขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น
๗. กำหนดช่องทำงกำรรับฟั งควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจำกลูกค้ ำ เพื่อประโยชน์
ในกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
๕.๓ การปฏิบัติระหว่ างพนักงาน
๑. ไม่ชกั จูงหรือชี ้นำกำรตัดสินใจของเพื่อนร่วมงำนในสิทธิเรื่องกำรเมือง
๒. มีน ้ำใจกับเพื่อนร่วมงำน ช่วยเหลือกำรงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม
๓. ใช้ สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงสุภำพและเหมำะสม
๕.๔ การปฏิบัติต่อองค์ กร
๑. ทำงำนด้ วยควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
๒. กำรใช้ ทรัพย์สิน และสวัสดิกำรต่ำงๆ ขององค์กรอย่ำงรู้คณ
ุ ค่ำ
๑๙

๓.

๔.
๕.
๖.

เมื่อพบเห็นเหตุกำรณ์ ทจุ ริ ต คอร์ รัปชัน ประพฤติมิชอบ หรื อเหตุกำรณ์ที่อำจทำให้
เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร ต้ องรำยงำนทันทีผ่ำนช่องทำงกำรแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน
และข้ อเสนอแนะที่บริษัทฯ กำหนดไว้
ตังใจเรี
้ ยนรู้เพื่อพัฒนำตนเองให้ ก้ำวหน้ ำ
ติดตำมข่ำวสำรเพื่อใช้ เป็ นเหตุผลในกำรพูดคุย
สวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรำยตำมที่บริษัทฯ กำหนด

๕.๕ การใช้ สิทธิทางการเมือง
บริ ษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้ วยควำมเป็ นกลำงทำงกำรเมือง ไม่เข้ ำไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่
พรรคกำรเมืองหนึ่งพรรคกำรเมืองใด หรื อผู้มี อำนำจทำงกำรเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่ นำเงินทุนหรื อ
ทรั พ ยำกรของบริ ษั ท ฯ ไปใช้ ส นับ สนุน ไม่ ว่ ำ โดยทำงตรงหรื อ ทำงอ้ อ ม แก่ พ รรคกำรเมื อ งหรื อ
นักกำรเมืองใดๆ

๒๐

๖. การดูแลให้ มีการปฏิบัติตามและการทบทวนจรรยาบรรณขององค์ กร
บริ ษัทฯ กำหนดให้ เป็ นหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน
ทุกคนที่จะต้ องรับทรำบ ทำควำมเข้ ำใจ ปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ ในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจและ
ข้ อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำนนี ้อย่ำงเคร่งครัด มิใช่กำรปฏิบตั ิตำมสมัครใจ และไม่สำมำรถอ้ ำงอิงว่ำไม่
ทรำบแนวปฏิบตั ิที่กำหนดขึ ้น
ผู้บริหำรทุกระดับในองค์กรจะต้ องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินกำร
ให้ พนักงำนภำยใต้ สำยบังคับบัญชำของตนทรำบ เข้ ำใจ และปฏิบตั ิตำมคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจและ
ข้ อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำนอย่ำงจริงจัง
บริษัทฯ ไม่พงึ ปรำรถนำที่จะให้ กำรกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมำย ขัดกับหลักจรรยำบรรณที่ดี
หำกกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนผู้ใดกระทำผิดจรรยำบรรณที่กำหนดไว้ จะได้ รับโทษทำงวินัย
อย่ำงเคร่ งครัด และหำกมีกำรกระทำที่เชื่อได้ ว่ำผิดกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้ อบังคับของ
ภำครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้ เจ้ ำหน้ ำที่ภำครัฐดำเนินกำรต่อไป
คณะกรรมกำรบริ ษั ทฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดให้ มี ก ำรทบทวนคู่มื อ
“จรรยำบรรณธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำน” เป็ นประจำทุกปี

๒๑

๗. การแจ้ งข้ อร้ องเรียนและข้ อเสนอแนะ
๗.๑ ช่ องทางการแจ้ งข้ อร้ องเรียนและข้ อเสนอแนะ
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ พนักงำนและผู้มีส่วนได้ เสีย มีช่องทำงกำรร้ องเรียน
กำรแสดงควำมเห็น และแจ้ งเบำะแสกำรกระทำผิดกฎหมำย ทุจริ ต คอร์ รัปชัน ภำยในบริ ษัทฯ โดย
กำหนดให้ กรรมกำรอิสระ หน่วยงำนอิสระ หรื อหน่วยงำนกลำง ทำหน้ ำที่เป็ นหน่วยรับข้ อร้ องเรี ยน
ด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี ้ :~
๗.๑.๑ กรณีผ้ รู ้ องเรียนภำยในบริษัทฯ
๑) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ถึง กรรมกำรอิสระ หรื อ ผู้จดั กำรฝ่ ำยควบคุมภำยใน
หรื อ เลขำนุกำรบริ ษั ทฯ หรื อ ผู้จัดกำรฝ่ ำยกฎหมำย หรื อ ผู้จัดกำรฝ่ ำย
ทรัพยำกรมนุษย์
๒) จดหมำยถึง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อำหำร จำกัด (ระบุบคุ คลที่เป็ นผู้รับ)
๓) กล่องแสดงควำมคิดเห็น
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ เปิ ดโอกำสผู้มีส่วนได้ เสีย บุคคลภำยนอก มีช่องทำง
กำรร้ องเรี ยน กำรแสดงควำมเห็น เกี่ยวกับควำมพึงพอใจในกำรใช้ ผลิตภัณฑ์และบริ กำรใดๆ ของ
บริ ษัทฯ โดยกำหนดให้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องโดยตรงทำหน้ ำที่เป็ นหน่วยรับข้ อร้ องเรี ยนของบริ ษัทฯ
ดังนี ้ :~
๗.๑.๒ กรณีผ้ รู ้ องเรียนภำยนอกบริษัทฯ
๑) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ info@doikham.co.th
๒) จดหมำย
ส่งถึง ฝ่ ำยกำรตลำด
ที่อยู่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อำหำร จำกัด
เลขที่ ๑๑๗/๑ ถนนพญำไท แขวงถนนเพชรบุรี
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๓) โทรศัพท์ ๐๒-๖๕๖-๖๙๙๒
๗.๒ กระบวนการดาเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียน
บริ ษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ พนักงำน และผู้มีส่วนได้ เสีย มีช่องทำงกำรร้ องเรี ยนและแสดง
ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ เพื่อเป็ นแนวทำงสูก่ ำรพัฒนำและสร้ ำงควำมยัง่ ยืนให้ กบั องค์กร ดังนี ้ :~
๑. ผู้รั บข้ อร้ องเรี ยนรวบรวมข้ อเท็ จจริ งที่ เกี่ ยวข้ องกับกำรฝ่ ำฝื น กำรไม่ ปฏิ บัติ ตำม
จรรยำบรรณ
๒๒

๒. ผู้รับข้ อร้ องเรียนรำยงำนข้ อเท็จจริ งต่อกรรมกำรอิสระ หน่วยงำนอิสระ หรื อ หน่วยงำน
กลำง ปฏิบัติหน้ ำที่สอบสวนข้ อเท็จจริ ง เพื่อพิจำรณำกำรร้ องเรี ยน โดยแยกแยะ
เรื่ องที่เกี่ยวข้ องออกเป็ นประเด็นด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำร ด้ ำนกำรพัฒนำควำมรู้
กำรตรวจสอบข้ อเท็จจริง เป็ นต้ น
๓. มำตรกำรดำเนินกำร ผู้รับข้ อร้ องเรียนนำเสนอกรรมกำรอิสระ หน่วยงำนอิสระ หรือ
หน่วยงำนกลำง เพื่อสอบสวนข้ อเท็จจริ ง และกำหนดมำตรกำรดำเนินกำร เพื่อ
ระงับกำรฝ่ ำฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
๔. กำรรำยงำนผล ผู้รับข้ อร้ องเรียนมีหน้ ำที่แจ้ งผลให้ ผ้ รู ้ องเรียนทรำบ หำกผู้ร้องเรียน
เปิ ดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็ นเรื่ องสำคัญให้ รำยงำนผลต่อประธำนกรรมกำร และ/
หรือ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบ
๗.๓ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
บริษัทฯ กำหนดมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้ :~
๑. ผู้ร้องเรียน สำมำรถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หำกเห็นว่ำ กำรเปิ ดเผยนันจะไม่
้
ปลอดภัย แต่หำกมีกำรเปิ ดเผยตนเอง ก็จะทำให้ องค์กรสำมำรถรำยงำนควำม
คืบหน้ ำและชี ้แจงข้ อเท็จจริงให้ ทรำบ
๒. ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน จะเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องไว้ เป็ นควำมลับ คำนึงถึงควำมปลอดภัย
โดยกำหนดมำตรกำรคุ้มครองพนักงำนที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ ข้อมูล และ/หรือ
ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้ อมูล โดยจะได้ รับควำมคุ้มครองจำกกำรปฏิบตั ิที่
ไม่เป็ นธรรม เช่น กำรเปลี่ยนตำแหน่งงำน ลักษณะงำน สถำนที่ทำงำน สัง่ พักงำน
ข่ ม ขู่ รบกวนกำรปฏิ บัติ ง ำน เลิ ก จ้ ำ ง อัน เนื่ อ งมำจำกสำเหตุแ ห่ ง กำรแจ้ ง ข้ อ
ร้ องเรียน

๒๓

๘. วินัย
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ถือว่ำ จรรยำบรรณและข้ อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำน เป็ นวินยั อย่ำง
หนึ่ง ซึง่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้ องปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด กำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตำมถือเป็ นกำรทำผิดวินยั ตำมระเบียบว่ำด้ วยกำรบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคน มีหน้ ำที่ต้องปฏิบัติตำมและส่งเสริ มให้ ผ้ ูอื่ น
ปฏิ บัติ ต ำมจรรยำบรรณและข้ อ พึง ปฏิ บัติ ใ นกำรท ำงำน โดยกำรกระท ำต่ อ ไปนี ถ้ ื อ เป็ น กำรผิ ด
จรรยำบรรณ
๑. กำรไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณและข้ อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำน
๒. แนะนำ ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณและข้ อพึงปฏิบตั ิในกำร
ทำงำน
๓. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรฝ่ ำฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณและข้ อพึง
ปฏิบตั ิในกำรทำงำน ในกรณีที่ตนทรำบ
๔. ไม่ให้ ควำมร่วมมือ ขัดขวำง กำรสืบสวน/สอบสวน ข้ อเท็จจริง
๕. กำรกระท ำอัน ไม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ ผู้ร้ องเรี ย น จำกกำรรำยงำนกำรไม่ ป ฏิ บัติ ต ำม
จรรยำบรรณและข้ อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำน

๒๔

