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๑ 

๑. ค านิยาม 

จรรยำบรรณ หมำยถึง กำรด ำเนินธุรกิจตำมแนวปฏิบตัิที่ดี 
บริษัทฯ หมำยถึง บริษัท ดอยค ำผลิตภณัฑ์อำหำร จ ำกดั 
กรรมกำร หมำยถึง กรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อย 
พนกังำน หมำยถึง ผู้ บริหำร พนักงำนประจ ำ  พนักงำนชั่วครำว 

พนกังำนสญัญำจ้ำงพิเศษ 
บคุคลที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง บคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง

ต่อไปนี ้
 (๑) บคุคลที่มีอ ำนำจควบคมุกิจกำรบริษัท และใน

กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้หมำยควำมรวมถึง
กรรมกำรของนิติบคุคลนัน้ด้วย 

 (๒) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคล
ตำม (๑) 

 (๓) นิติบุคคลที่บุคคลตำม (๑) หรือ (๒) มีอ ำนำจ
ควบคมุกิจกำร 

ผู้มีสว่นได้เสีย หมำยถึง ผู้ ถือหุ้น พนกังำน ลกูค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี ้พนัธมิตรทำง
ธุรกิจ ภำครัฐ ภำคเอกชน เกษตรกร ชุมชน สงัคม 
และ สิ่งแวดล้อม 

กำรทจุริต คอร์รัปชนั หมำยถึง กำรติดสินบนทุกรูปแบบ เช่น เสนอให้ สัญญำ 
มอบให้ ให้ค ำมั่น เรียกร้องหรือรับเงิน / ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมำะสมกบั หน่วยงำน
ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน คู่ค้ำ ลูกค้ำและผู้มีส่วน
ได้เสียทกุกลุม่ ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หมำยถึง กำรด ำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อำจมีควำมต้องกำร
ส่วนตัว หรือของบุคคลที่เก่ียวข้องไม่ว่ำโดยทำง
สำยเลือด หรือทำงอื่นใด เข้ำมำมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจ หรืออำจขัดขวำง หรือเป็นอุปสรรคต่อ
ผลประโยชน์สงูสดุ 
 



 

๒ 

ของขวญั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด หมำยถึง สิทธิพิเศษ ในรูปของ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือ
ประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน ำ้ใจ เป็นรำงวลั หรือ 
เพื่อกำรสร้ำงสมัพนัธภำพที่ดี 

สินบน หมำยถึง ของขวัญ สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่
ตนเอง หรือจำกบุคคลซึ่งต้องกำรโน้มน้ำวให้
กระท ำกำรบำงอย่ำงที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมำย หรือ
ผิดจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 

ประเพณีนิยม หมำยถึง เทศกำล วันส ำคัญ หรือ กิจกรรมที่มีกำรปฏิบัติ
สืบเนื่องกนัมำ เป็นเอกลกัษณ์ และมีควำมส ำคญั
ต่อสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

๓ 

๒. จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

๒.๑ แนวทางการด าเนินธุรกจิ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสงัคมอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้ศำสตร์

พระรำชำและหลกัธรรมำภิบำล เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้มีสว่นได้เสีย โดยได้ก ำหนดเป้ำหมำย
และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจไว้ในวิสยัทัศน์ พันธกิจองค์กร และข้อพึงปฏิบตัิไว้ในคู่มือจรรยำบรรณ
ธุรกิจฉบบันี ้รวมทัง้ เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงควำมเห็นเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำร เพื่อเป็น
กลไกและกระบวนกำรที่จะดแูลให้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงจริงจงั น ำไปสู่กำรเป็นองค์กรธรรมำภิบำลที่
แท้จริง ดงันี ้:~ 

๑. ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่งครัด 
๒. ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ 
๓. มุ่งมัน่ที่จะประกอบธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสตัย์สจุริต และเป็นธรรม 
๔. ยดึมัน่ในกำรปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี ปลกูฝังให้พนกังำนมีจิตส ำนึกที่ดี 
๕. ค ำนึงถึงผลประโยขน์และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนขององค์กรด้วยควำมเสมอ

ภำคและเป็นธรรมทำงสงัคม ต่อผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ 
๖. ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบและรักษำประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียและสงัคม 
๗. สร้ำงระบบงำนที่เข้มแข็ง  เพื่อป้องกันกำรทุจจริต คอร์รัปชัน ผ่ำนระบบกำร

ตรวจสอบภำยใน 
๘. ก ำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทัว่ทัง้องค์กร มีสว่นร่วมในกำรต่อต้ำน

กำรทุจริต คอร์รัปชัน รำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิผล สง่เสริมคณุภำพชีวิตในกำรท ำงำน 

๙. เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทำงกำรร้องเรียนและรับฟังควำมคิดเห็น  และมี
มำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบำะแส  

 

๒.๒ นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy) 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม ยึดมัน่

ในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  รวมถึงปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำร และจรรยำบรรณทำงธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำนของบริษัทฯ เพื่อมัน่ใจว่ำ กรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงำนจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชำติ  จึงก ำหนดนโยบำย
ต่อต้ำนกำรทจุริต คอร์รัปชนั กบัทกุกิจกรรมของบริษัทฯ ดงันี ้:~ 

๑. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ ยอมรับกำรทจุริต คอร์รัปชนั 
และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ทุกรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม  ได้แก่ 



 

๔ 

กำรรับสิ่งของ ของขวัญ กำรเลีย้งรับรอง เงินเร่ียไร เงินบริจำค และผลประโยชน์
อื่นใด ให้แก่ตนเองจำกบุคคลที่เก่ียวข้อง บุคคลที่ท ำธุรกิจกับบริษัทฯ โดยให้
ครอบคลมุพนกังำน คู่ค้ำ ลกูค้ำ และผู้มีสว่นได้เสียในประเทศและต่ำงประเทศ 

๒. จดัให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริต คอร์รัปชนั 
เป็นประจ ำ อย่ำงน้อย ๑ ครัง้ต่อปี ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตัิ และข้อก ำหนดใน
กำรด ำเนินกำร เพื่อให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั 
และข้อก ำหนดทำงกฎหมำย 

 

แนวทางปฏิบัต ิ 
๑. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

คอร์รัปชนั และจรรยำบรรณและข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน โดยต้องไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองกำร
ทจุริต คอร์รัปชนั ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

๒. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ ไม่พงึละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่
เข้ำข่ำยทุจริต คอร์รัปชัน ที่เ ก่ียวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้ บังคับบัญชำ  หรือบุคคลที่
รับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ หำกมีข้อสงสยัหรือข้อ
ซักถำมให้ปรึกษำผู้ บังคับบัญชำ  หรือบุคคลที่ก ำหนดให้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำร
ติดตำมกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณธุรกิจผ่ำนช่องต่ำงๆ ทีก่ ำหนดไว้ 

๓. บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรม คุ้มครอง ไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนกังำนที่
ปฏิเสธ หรือแจ้งเร่ืองทุจริต คอร์รัปชัน ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มำตรกำรคุ้ มครองผู้
ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทจุริต คอร์รัปชนั ตำมที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้
ในนโยบำยกำรแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

๔. ผู้ที่กระท ำกำรทจุริต คอร์รัปชนั เป็นกำรกระท ำที่ผิดจรรยำบรรณของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับกำร
พิจำรณำโทษทำงวินยัตำมระเบียบที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ และโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำ
นัน้ผิดกฎหมำย 

๕. บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้ และท ำควำมเข้ำใจตำมนโยบำยกำร
ต่อต้ำนกำรทจุริต คอร์รัปชนั กบับุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตัิหน้ำที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ และผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัทฯ 

๖. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพฒันำและปลกูฝังให้พนกังำนมีจิตส ำนึกที่ดี และปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี
ของสงัคมและประเทศชำติ 

 

 



 

๕ 

มาตรการด าเนินการ 

๑. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทจุริต คอร์รัปชนั ให้ใช้แนวปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้
ในคู่มือดงักล่าวนี ้ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิอื่นใดที่บริษัทฯ จะก าหนดขึน้ต่อไป ให้น ามาตรการ
ต่อต้านการทจุริต คอร์รัปชนันีไ้ปปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 

๒. นโยบายต่อต้านการทจุริต คอร์รัปชนั ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้แต่
การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน และการให้ผลตอบแทน 

๓. บริษัทฯ จดัให้มีระเบียบการเบิกจ่าย โดยก าหนดวงเงิน อ านาจอนมุตัิ วตัถปุระสงค์ ผู้ รับ ซึง่ต้อง
มีเอกสารหลกัฐานประกอบที่ชดัเจน เพื่อปอ้งกนัมิให้มีการทจุริต คอร์รัปชนั 

๔. บริษัทฯ จัดให้มีโครงสร้างการตรวจสอบและอนมุัติตามสายการบงัคบับญัชา เพื่อให้มัน่ใจว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด ช่วยค้นหาข้อบกพร่อง 
และลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทจุริต คอร์รัปชนั รวมถึงมีการตรวจสอบ สอบทานจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เพื่อให้ค าแนะน าในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแนวทางก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

๕. เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง 
เป็นไปอย่างโปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย 

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน 
เพื่อให้ทกุคนในบริษัทฯ ได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทจุริต คอร์รัปชนั บริษัทฯ จะ

ด าเนินการ ดงันี ้:~ 
๑. บริษัทฯ จะเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน นโยบายการต่อต้านการ

ทุจริต คอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัทฯ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หนงัสือแจ้งข่าวสารภายใน ติดบอร์ดประกาศ และอื่นๆ ที่เหมาะสม 

๒. บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันให้แก่พนักงาน และเป็น
หวัข้อในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 

๓. บริษัทฯ จะทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันอย่าง
สม ่าเสมอ 

 

 



 

๖ 

แนวทางปฏิบัตใินการรับและให้ของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด 
๑. ห้ำมมิให้ผู้บริหำร และพนกังำน รับ หรือ ขอเร่ียไรของขวญั เช่น กำรเลีย้งรับรอง กำรให้บริกำร 

กำรสนบัสนนุทำงกำรเงิน หรือ เงินรำงวลั จำกคู่ค้ำและเจ้ำหนีท้ี่ท ำธุรกิจกบับริษัทฯ 
๒. ห้ำมรับของขวญั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด จำกบุคคลอื่นที่มีหน้ำที่ หรือธุรกิจเก่ียวข้องกับ

องค์กร เว้นแต่ในโอกำสหรือเทศกำลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึ่งปฏิบัติต่อกัน  โดย
ของขวญั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดนัน้ ต้องมีรำคำหรือมลูค่ำกำรรับในแต่ละโอกำส ไม่เกิน 
๓,๐๐๐.๐๐ บำท ต้องรำยงำนให้ผู้บงัคบับญัชำ ของตนทรำบทนัที โดยกำรรับสิ่งของดงักล่ำว
ต้องไม่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยไม่ เป็นธรรมต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่  
ทัง้นี ้กรณีเงินสด หรือเช็ค ห้ำมรับโดยเด็ดขำด 

๓. กำรรับของขวญั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ ๒. ซึ่งมีควำม
จ ำเป็นที่ต้องรักษำสมัพนัธภำพอนัดีระหว่ำงบคุคล หรือระหว่ำงองค์กร หรือในกรณีที่มีข้อสงสยั
เก่ียวกบักำรรับของขวญั สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดว่ำอำจไม่เหมำะสม ให้ด ำเนินกำรภำยใน 
๕ วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ดงันี ้:~ 
➢ แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับกำรรับของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดต่อ

ผู้บงัคบับญัชำ/ผู้บริหำรสงูสดุของหน่วยงำน เพื่อพิจำรณำว่ำ มีควำมเหมำะสมและสมควร
รับหรือไม่ พร้อมทัง้กรอกแบบฟอร์มกำรรับของขวญั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด และสง่ให้ 
ฝ่ำยทรัพยำกรมนษุย์ 

➢ หำกผู้บงัคบับญัชำ/ผู้บริหำรสงูสดุของหน่วยงำน พิจำรณำแล้ว ระบวุ่ำ ไม่สมควรรับ ให้คืน
ของขวญั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ให้โดยทนัที 

➢ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนของขวญั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกลบัไปยงัผู้ ให้ได้ ให้ส่งมอบ
ของขวญั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดเป็นสิทธิของหน่วยงำน 

➢ ฝ่ำยทรัพยำกรมนษุย์ ก ำหนดทำงเลือกในกำรจัดกำรของขวญั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่น
ใด (แล้วแต่กรณีและควำมเหมำะสม) อำทิเช่น กำรบริจำคให้กับองค์กรกำรกุศล กำร
จัดเป็นของรำงวลัให้แก่เจ้ำหน้ำที่ พนักงำน  เป็นต้น และมีหน้ำที่จัดท ำทะเบียนกำรรับ
ของขวญั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ 

๔. กำรให้ของขวญั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ห้ำมมิให้ผู้บริหำร และพนกังำนเสนอผลประโยชน์ 
หรือสิ่งจูงใจในรูปใดๆ ทัง้สิน้ ต่อบุคคลภำยนอกอื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทำงที่มิชอบ 
และก่อให้เกิดควำมขดัแย้ง 

๕. กำรให้ของขวญั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ให้กระท ำในนำมบริษัทฯ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ตำมหน้ำที่ หรือเป็นตวัแทนของบริษัทฯ เท่ำนัน้ เว้นแต่เป็นไปตำมควำมจ ำเป็นในโอกำสหรือ



 

๗ 

เทศกำลอนัเป็นประเพณีนิยมที่คนทัว่ไปพึง่ปฏิบตัิต่อกนั ประเพณีทำงธุรกิจทัว่ไป โดยของขวญั 
สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดนัน้ ต้องมีรำคำหรือมลูค่ำกำรให้ในแต่ละโอกำส ไม่เกิน ๓,๐๐๐.๐๐ 
บำท โดยกำรให้สิ่งของดงักลำ่วต้องไม่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยไม่ เป็น
ธรรมต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ 

๖. กำรให้ของขวญั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นไปตำมควำมจ ำเป็นในโอกำสหรือเทศกำล
อันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึ่งปฏิบัติต่อกัน ประเพณีทำงธุรกิจทั่วไป  ที่มูลค่ำเกิน 
๓,๐๐๐.๐๐ บำท ให้ด ำเนินกำร ดงันี ้:~ 
➢ แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกบักำรให้ของขวญั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดและเสนอ

ต่อผู้บังคับบัญชำ/ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน เพื่อพิจำรณำกลัน่กรอง พร้อมทัง้กรอก
แบบฟอร์มกำรขอเบิกของขวญั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด และส่งให้ ส ำนกัผู้บริหำร เพื่อ
พิจำรณำด ำเนินกำรจดัหำ และเสนอต่อ ผู้จดักำรใหญ่ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ ต่อไป 

➢ ก ำหนดให้ ส ำนกัผู้บริหำร มีหน้ำที่รวบรวมรำยชื่อจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และจดัท ำทะเบียน
กำรให้ของขวญั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ 

๗. หำกบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ำ กรรมกำร ผู้ บริหำร หรือพนักงำนคนใดคนหนึ่ง  ด ำเนินกำร
เก่ียวกบักำรให้ กำรรับของขวญั สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงกำรจดัเลีย้ง หรือรับเลีย้ง
ในทำงที่ส่อว่ำเป็นกำรกระท ำโดยทจุริต คอร์รัปชนั หรือเพื่อกำรแสวงหำประโยชน์สว่นตวั หรือ
พวกพ้อง จำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินยัอย่ำงร้ำยแรง และจะถกู
พิจำรณำลงโทษตำมระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท และถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘ 

 

๓. จรรยาบรรณของกรรมการ 

บริษัทฯ  มุ่งหวังให้  กรรมกำร  และกรรมกำรชุดย่อย  ปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้กรอบ
จรรยำบรรณ ด ำรงตน หรือปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชน์
สงูสดุในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยืนของบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสีย ดงันี ้:~ 

๓.๑ การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ 
๓.๑.๑ ปฏิบตัิตำมระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินธรุกจิ

ของบริษัทฯ ดงันี ้:~ 
(๑) กรรมกำร ต้องไม่หลีกเลี่ยงกำรปฏิบตัิตำมระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้อง 
(๒) กรรมกำร จะต้องให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนก ำกบัดแูลกิจกำรที่บริษัทฯ 

ก ำหนดขึน้ และรำยงำนข้อมูลเก่ียวกับกำรฝ่ำฝืน  กำรไม่ปฏิบัติตำม
ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำย ต่อหน่วยงำนนัน้ๆ 

๓.๑.๒ ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมเป็นกลำง โดยในกรณีที่กำรประชุมมีเร่ืองที่จะพิจำรณำ 
กรรมกำรผู้หนึ่งผู้ ใดซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองดังกล่ำวต้องออกต้องออกจำกห้อง
ประชมุ และงดกำรมีสว่นร่วมใดๆ ในกำรพิจำรณำตดัสินใจในเร่ืองดงักลำ่ว 

๓.๑.๓ หลีกเลี่ยงควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อควำมโปร่งใสในกำรบริหำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดงันี ้:~ 
(๑) ไม่น ำข้อมูลที่ได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ เพื่อแสวงหำประโยชน์ให้แก่ตน 

หรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

(๒) ไม่ใช้ควำมลบัขององค์กรในทำงที่ผิด และไม่เปิดเผยข้อมลูที่เป็นควำมลบั
ขององค์กร แม้พ้นสภำพ หรือสิน้สดุกำรปฏิบตัิหน้ำที่ขององค์กรไปแล้ว 

(๓) ไม่หำประโยชน์สว่นตวัจำกกำรเป็นกรรมกำร 

(๔) ไม่สร้ำงข้อผกูมดัที่อำจขดัแย้งกบัหน้ำที่ของตนในภำยหลงั 

(๕) ไม่รับสิ่งของ หรือประโยนชน์อื่นใด อนัเป็นกำรขดัต่อประโยชน์ขององค์กร  

๓.๑.๔ รักษำข้อมลูที่เป็นควำมลบัขององค์กร ไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง ซึ่ง
อำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กร หรือผู้มีสว่นได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไป
ตำมกฎหมำย 

 
 
 



 

๙ 

 

๓.๒ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

๓.๒.๑ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ มีนโยบำยที่มิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนใช้โอกำสจำกกำรเป็น

กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทฯ แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผู้ที่
เก่ียวข้อง จึงก ำหนดข้อควรปฏิบตัิไว้ ดงันี ้:~ 

(๑) หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกบัตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

(๒) กรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรนัน้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ท ำรำยกำร
นัน้เสมือนกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกที่มีข้อตกลงทำงกำรค้ำใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไป ด้วยอ ำนำจ
ต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ
บคุคลที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีสว่นในกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

(๓) ในกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำน ไปเป็นกรรมกำร หุ้นส่วน 
หร ือ ที่ป รึกษำในองค์กรอื่น  กำรด ำรงต ำแหน่งนั น้  ต้องไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกำรปฏิบตัิหน้ำที่โดยตรงในบริษัทฯ 

(๔) ในกำรพิจำรณำรำยกำรที่มีหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
(Conflicts of Interest) ระหว่ำงผู้ ถือหุ้น กรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่
อำจมีควำมขดัแย้งอื่น ซึ่งใช้เป็นแนวปฏิบตัิอย่ำงชัดเจน และเชื่อมัน่ได้ว่ำ
กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำว มีควำมเป็นธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล และ
เปิดเผยข้อมลูอย่ำงถกูต้องครบถ้วน 

(๕) ในกรณีบคุคลที่เกี่ยวข้องเข้ำไปมีสว่นร่วม หรือถือหุ้นในกิจกำรที่แข่งขนักบั
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ 
ให้ด ำเนินกำร ดงันี ้:~ 
• กรรมกำร ผู้บริหำร และบคุคลที่เกี่ยวข้อง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมกำร 

ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
• พนกังำน จะต้องแจ้งให้ กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ทรำบเป็นลำยลกัษณ์

อกัษร 

 

 



 

๑๐ 

๓.๒.๒ การใช้ข้อมูลภายใน 
(๑) ห้ำมใช้โอกำส หรือข้อม ูลที ่ได้จำกกำรเป็นกรรมกำร  ผู้บริหำร  หรือ

พนักงำน ในกำรหำประโยชน์ส่วนตน เพื่อผู้อื่น หรือท ำธุรกิจที่แข่งขันกับ
บริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

(๒) ห้ำมใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สว่นตน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ห้ำมใช้ข้อมูลของบริษัทฯ  ไปใช้อ้ำงอิงต่อบุคคลภำยนอก  เพื่อสร้ำง

ประโยชน์สว่นตวั และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ห้ำมเปิดเผยข้อมูลควำมลับทำงธุรกิจของบริษัทฯ  ต่อบุคคลภำยนอก 

โดยเฉพำะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำร  ผู้บริหำร หรือ
พนกังำนของบริษัทฯ ไปแล้ว 

 

๓.๓ ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหำร พนักงำน ใช้ทรัพยำกรและทรัพย์สินของบริษัทฯ  อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรให้บริกำรที่ดีแก่ลูกค้ำ โดยก ำหนด
เป็นแนวปฏิบตัิของผู้บริหำร และพนกังำน ดงันี ้:~ 

๑. ใช้ทรัพย์สินและทรัพยำกรของบริษัทฯ อย่ำงประหยดั และเกิดประโยชน์สงูสดุ 
๒. ช่วยกนัดแูลมิให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เสื่อมค่ำหรือสญูหำยโดยมิชอบ 

๓.๓.๑ การจัดท าเอกสาร 
(๑) ต้องจัดท ำเอกสำรต่ำงๆ  ด้วยควำมสุจริต  รอบคอบ และเป็นไปตำม

มำตรฐำนที่ก ำหนด 
(๒) ห้ำมมิให้ปลอมแปลงหนงัสือ รำยงำน หรือเอกสำรของบริษัทฯ 

๓.๓.๒ การใช้คอมพวิเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๑) อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ/ข้อมลูสำรสนเทศต่ำงๆ 

ให้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ผู้ บริหำร  และพนักงำน ไม่ควรใช้
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อประโยชน์สว่นตวั 

(๒) ห้ำมผู้บริหำร และพนักงำน เปิดเผยข้อมูลทำงธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
ข้อมูลที่บริษัทฯ ซือ้มำ ทัง้ที่อยู่และไม่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ หรือ
คดัลอกข้อมลูใสใ่นสื่อบนัทกึข้อมลูสว่นตวั โดยไม่ได้รับอนญุำต 

(๓) ห้ำมผู้บริหำร และพนักงำน เปลี่ยนแปลง ท ำซ ำ้ ลบทิง้ หรือท ำลำยข้อมลู
ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนญุำต 



 

๑๑ 

(๔) ห้ำมผู้บริหำร และพนักงำน น ำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมำยมำใช้ และห้ำม
คัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้รับอนุญำตจำก
บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นัน้ๆ 

(๕) ห้ำมผู้บริหำร และพนกังำน ปรับแต่งอปุกรณ์ฮำร์ดแวร์ หรือติดตัง้อปุกรณ์
ใดๆ ที่นอกเหนือจำกอปุกรณ์มำตรฐำนที่บริษัทฯ ติดตัง้ให้ นอกจำกได้รับ
อนญุำตเป็นกรณีไป 

(๖) ห้ำมผู้บริหำร และพนักงำน ใช้อีเมล์ของบริษัทฯ ในกำรส่งต่อข้อควำมที่
กล่ำวร้ำย ท ำให้เสื่อมเสีย หรือข้อควำมที่หยำบคำย ลำมก ข่มขู่ก่อกวน 
หรือสร้ำงควำมร ำคำญให้กบัผู้อื่น 

(๗) ผู้ บริหำร และพนักงำน ควรใช้อินเทอร์เน็ตในกำรแสวงหำข้อมูล และ
ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิงำน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่
ผิดกฎหมำย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงำม 

(๘) ผู้บริหำร และพนักงำน ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและอุปกรณ์
สื่อสำรอื่นๆ ที่บริษัทฯ จดัให้ เช่น โทรศพัท์ โทรสำร โทรศพัท์มือถือ อย่ำงมี
จิตส ำนึกและรับผิดชอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

(๙) ห้ำมผู้บริหำร และพนกังำน เข้ำถึงระบบหรือข้อมลูที่ไม่ได้รับอนญุำต ไม่ได้
มีไว้ส ำหรับตนโดยมิชอบ 

(๑๐) ห้ำมผู้บริหำร และพนกังำน ที่ล่วงรู้มำตรกำรป้องกนักำรเข้ำถึงข้อมูลและ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจดัท ำขึน้ หรือไม่ได้มีไว้ส ำหรับตนโดยมิชอบ และ
ปรำรถนำ หรือท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อื่น 

(๑๑) บริษัทฯ หรือหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำย โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
ตรวจสอบกำรใช้งำนทรัพย์สินภำยใต้ระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ  ตำม
ควำมเหมำะสม 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒ 

๔. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๔.๑ นโยบายการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ตระหนกัดีว่ำ ผู้ ถือหุ้นคือเจ้ำของกิจกำร บริษัทฯ มีหน้ำที่สร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้แก่ผู้

ถือหุ้นในระยะยำว จึงก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ต้องปฏิบตัิตำมแนวทำงต่อไปนี ้
๔.๑.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ภำยใต้กำร

ตดัสินใจอย่ำงสมเหตสุมผล บนพืน้ฐำนข้อมลูที่เชื่อว่ำเพียงพอ ถกูต้อง ไม่มีสว่น
ได้เสียทัง้ทำงตรง ทำงอ้อม และท ำโดยสจุริต เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ มี
จุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม ไม่กระท ำกำรโดยมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ  

๔.๑.๒ ปฏิบตัิตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  มติกรรมกำร มติที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่ดีของหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั  

๔.๑.๓ จดักำร ดแูล มิให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เสื่อมค่ำ หรือสญูหำยโดยมิชอบ จดัให้มี
ระบบควบคมุภำยใน และระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 

๔.๑.๔ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเข้ำมำมีส่วนในกำรดูแลกิจกำร  และให้ควำมเห็นเก่ียวกบั
กำรด ำเนินกิจกำร ภำยใต้กำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

๔.๑.๕ รำยงำนสถำนภำพของบริษัทฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง และ
ทนัต่อสถำนกำรณ์ 

๔.๑.๖ แจ้งข้อมูล ข่ำวสำรและสำรสนเทศของบริษัทฯ ที่ถูกต้องตำมข้อเท็จจริง และ
เพียงพอต่อกำรตัดสินใจแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน  และในเวลำที่
เหมำะสม 

๔.๑.๗ ดแูลไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้
ที่ เ ก่ียวข้องโดยให้ข้อมูลใดๆ  ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะ 
เปิดเผยข้อมูลลบัของบริษัทฯ ต่อบุคคลภำยนอก และ/หรือ ด ำเนินกำรใดๆ ใน
ลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

๔.๑.๘ จัดให้มีช่องทำงส ำหรับกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำที่ไม่สุจริต หรือข้อร้องเรียน
ต่ำงๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ ไปรษณีย์ และโทรคมนำคม และมีกระบวนกำร
ตอบสนองข้อร้องเรียน กำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลกำรด ำเนินกำรต่อผู้
ร้องเรียนอย่ำงเป็นระบบและยตุิธรรม 



 

๑๓ 

๔.๑.๙ จดัให้มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูหลำกหลำยช่องทำง รวมทัง้จดัท ำเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้โดยโดยสะดวก และจดัท ำข้อมลูด้วยภำษำที่
เข้ำใจง่ำย  

 

๔.๒ นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 
๔.๒.๑ บริษัทฯ มีมำตรกำรคุ้มครองพนักงำนที่ให้ข้อมูลแก่ทำงกำรกรณีมีกำรท ำผิด

กฎหมำย จะได้รับควำมคุ้มครอง บริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม ไม่
ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน สถำนที่ท ำงำน สัง่พักงำน ข่มขู่ 
รบกวนกำรปฏิบัติงำน เลิกจ้ำง อันเนื่องมำจำกสำเหตุแห่งกำรแจ้งเบำะแส
เก่ียวกบักำรท ำผิดกฎหมำยหรือกำรผิดจรรยำบรรณ 

๔.๒.๒ บริษัทฯ ตระหนกัว่ำพนกังำนเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสร้ำงผลิตภณัฑ์คณุภำพแก่
บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิต่อพนกังำนอย่ำงเป็นธรรม โดยยึดหลกั
ควำมเท่ำเทียมและเสมอภำค ทัง้ในเร่ืองกำรจ้ำงงำน ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้ 
โยกย้ำย และกำรพฒันำศกัยภำพควบคู่กบักำรพฒันำคณุธรรม เพื่อให้พนกังำน
เป็นผู้มีควำมสำมำรถและเป็นคนดีของสงัคมด้วย บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดหลกักำร
ปฏิบตัิต่อพนกังำน ดงันี ้:~ 
(๑) ปฏิบตัิตำมกฎหมำยแรงงำน และข้อบงัคบัต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับพนักงำน

อย่ำงเคร่งครัด 
(๒) ปฏิบตัิต่อพนกังำนด้วยควำมสภุำพ ให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน 

และศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนษุย์ตำมหลกัสิทธิมนษุยชนสำกล 
(๓) จัดเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนที่เป็นธรรมส ำหรับพนักงำนและให้พนักงำน

ได้รับค่ำตอนแทนที่เหมำะสมตำมศกัยภำพ 
(๔) ดูแลรักษำสภำพแวดล้อม และจัดระบบกำรท ำงำนให้พนักงำนมีควำม

ปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสขุอนำมยัที่ดี 
(๕) ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำพนกังำน เพื่อฝึกทกัษะและเพิ่มพนูศกัยภำพ 

โดยเปิดโอกำสให้พนกังำนมีกำรเรียนรู้อย่ำงทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ 
(๖) แต่งตัง้ โยกย้ำย ให้รำงวลั และลงโทษพนักงำน ด้วยควำมสุจริตใจ และ

ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมรู้  ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของ
พนกังำน 

(๗) บริษัทฯ จดัให้มีกองทนุส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับพนกังำน 



 

๑๔ 

(๘) ให้ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนและสถำนภำพของบริษัทฯ ให้
พนกังำนทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ 

(๙) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐำนควำมรู้ทำงวิชำชีพ
ของพนกังำน 

(๑๐) หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คง
ในหน้ำที่กำรงำนของพนกังำน หรือคกุคำม และสร้ำงควำมกดดนัต่อสภำพ
จิตใจของพนกังำน 

(๑๑) สร้ำงจิตส ำนึกที่ดีให้พนักงำนรู้จักกำรเป็นผู้ ให้ และเป็นพลเมืองดีของ
สงัคม 

(๑๒) จัดให้มีช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถร้องเรียน  ในกรณีไม่ได้รับควำมเป็น
ธรรม หรือแจ้งเบำะแสเกี่ยวกบัเร่ืองที่อำจเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย และ
มีกระบวนกำรแก้ไข รวมถึงมำตรกำรคุ้มครอง พนกังำนผู้ ร้อง ที่เป็นระบบ
และยตุิธรรม 

(๑๓) สนบัสนนุกำรใช้สิทธิทำงกำรเมืองของพนกังำน ด้วยควำมเป็นกลำง 
(๑๔) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรเสนอแนะแนวทำงในกำร

ปฏิบตัิงำน และ/หรือ ข้อตกลงต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย และ
สร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีในกำรท ำงำนร่วมกนั ภำยใต้วฒันธรรมองค์กรที่ดี 
ตลอดจนมีควำมสำมคัคีภำยในองค์กร 

(๑๕) ส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรมทัง้ภำยในและภำยนอก  ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรและสงัคม เพื่อสร้ำงกำรมีสว่นร่วมและควำมผกูพนัต่อ
องค์กร ตำมควำมเหมำะสมและดลุพินิจของผู้บงัคบับญัชำ 

 

๔.๓ นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 
บริษัทฯ มีนโยบำยให้ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงคุณค่ำและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้ำ 

ตลอดจนเป็นที่ไว้วำงใจของลกูค้ำ ซึ่งเป็นปัจจยัที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จของธุรกิจบริษัทฯ โดยปฏิบตัิต่อ
ลูกค้ำด้วยควำมจริงใจและสุภำพอ่อนน้อม  และมีเจตจ ำนงที่จะแสวงหำวิธีกำรที่จะสนองควำม
ต้องกำรของลกูค้ำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและข้อปฏิบตัิไว้ดงัต่อไปนี ้

๑. ผลิต ออกแบบ และส่งมอบสินค้ำที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพและได้มำตรฐำนตรง
ตำมข้อตกลงกบัลกูค้ำในรำคำที่เป็นธรรม ไม่ค้ำก ำไรเกินควร 

๒. ให้ข้อมูลข่ำวสำรและค ำแนะน ำที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเหตุกำรณ์ต่อลกูค้ำ เพื่อให้
ทรำบรำยละเอียดเก่ียวกบัสินค้ำ/กำรบริกำร 



 

๑๕ 

๓. ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ที่มีต่อลกูค้ำอย่ำงเคร่งครัด กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำม
เง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้ำทรำบ เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข
ปัญหำ 

๔. ปฏิบตัิกบัลกูค้ำด้วยควำมสภุำพ และเป็นที่วำงใจของลกูค้ำ 
๕. มีระบบกำรจดัเก็บข้อมลูของลกูค้ำอย่ำงปลอดภยั มีมำตรกำรรักษำควำมลบัของ

ลูกค้ำ ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกลูกค้ำ  และไม่น ำข้อมูลของ
ลกูค้ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

๖. รับประกันสินค้ำภำยใต้ เ ง่ือนไขระยะเวลำที่ เหมำะสม  และปฏิบัติตำม
พระรำชบญัญตัิคุ้มครองผู้บริโภค 

๗. ให้มีระบบ/กระบวนกำร ที่ให้ลูกค้ำร้องเรียนเก่ียวกับคุณภำพ  ปริมำณ ควำม
ปลอดภยัของสินค้ำและบริกำร รวมทัง้ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองกำรส่งมอบ 
และกำรด ำเนินกำรอย่ำงถึงที่สดุ เพื่อให้ลกูค้ำได้รับกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว 

๘. ริเร่ิมสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของลกูค้ำ 
๙. มุ่งเน้นกำรพฒันำเพื่อผลิตสินค้ำ กำรใช้บรรจภุณัฑ์ และกำรขนสง่สินค้ำที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
๑๐. สร้ำงช่องทำงในกำรให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และกำรพฒันำผลติภณัฑ์ให้ลกูค้ำ

ทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 
 

๔.๔ นโยบายการปฏิบัติต่อเกษตรกร / คู่ค้า / เจ้าหนี ้
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะให้กำรปฏิบตัิต่อคู่ค้ำ และเจ้ำหนี ้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม 

รวมทัง้ มีนโยบำยกำรรับซือ้ผลผลิตและช่วยเหลือเกษตรกรรอบโรงงำนหลวงฯ โดยค ำนึงถึงกำรสร้ำง
ประโยชน์สูงสุดและตัง้อยู่บนพืน้ฐำนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตำมพันธสญัญำ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รำยงำนที่ถูกต้อง 
โดยมีแนวปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

๑. บริษัทฯ เปิดโอกำสและคัดเลือกในกำรด ำเนินธุรกิจให้กับคู่ค้ำ / เกษตรกรรอบ
โรงงำนหลวงฯ โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐำนควำมเสมอภำคและเป็นธรรม 

๒. ใช้สินค้ำและบริกำรที่มีลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมำยกำรค้ำถูกต้อง และไม่
สนบัสนนุสินค้ำหรือกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 

๓. กรณีที่มีข้อมลูว่ำมีกำรเรียก หรือกำรรับ หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริต
เกิดขึน้ ต้องเปิดเผยรำยละเอียดต่อคู่ค้ำ และร่วมกนัแก้ไขปัญหำโดยยตุิธรรมและ



 

๑๖ 

รวดเร็ว หำมำตรกำรป้องกัน และให้โอกำสเท่ำเทียมกันในกำรคัดเลือก โดย
พิจำรณำคณุสมบตัิเป็นส ำคญั 

๔. ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกนัไว้กบัเกษตรกร / คู่ค้ำ / เจ้ำหนีอ้ย่ำงเคร่งครัด 
๕. ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ตกลงไว้กบัเกษตรกร / คู่ค้ำ / เจ้ำหนี ้ได้ 

ต้องรีบแจ้งให้เกษตรกร / คู่ค้ำ / เจ้ำหนี ้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำแนว
ทำงแก้ไข 

๖. ให้โอกำสเกษตรกร / คู่ค้ำ / เจ้ำหนี ้ทีด่ ำเนินธุรกิจถกูต้องตำมกฎหมำย ปฏิบตัิตำม
ระบบมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม  ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย  และมีควำม
รับผิดชอบต่อสงัคม 

๗. ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของเกษตรกร / คู่ค้ำ / เจ้ำหนี ้
และเปิดโอกำสให้เกษตรกร / คู่ค้ำ / เจ้ำหนี ้เข้ำมำมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคมของ
บริษัทฯ 

 

๔.๕ นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกับ

หลักปฏิบัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ไม่ละเมิดควำมลบั หรือล่วงรู้ควำมลบัทำงกำรค้ำของคู่แข่งทำง
กำรค้ำ ด้วยวิธีฉ้อฉล ดงัต่อไปนี ้

๑. ประพฤติปฏิบตัิภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขนัที่ดี สง่เสริมกำรค้ำเสรี และไม่ใช้
วิธีทุ่มตลำด 

๒. ไม่แสวงหำข้อมลูที่เป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สจุริต หรือไม่
เหมำะสม เช่น กำรให้สินบน หรือว่ำจ้ำงพนักงำนของบริษัทคู่แข่งเพื่อให้ได้มำซึ่ง
ข้อมลูที่เป็นควำมลบัของบริษัทคู่แข่ง 

๓. ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกลำ่วหำในทำงร้ำย 
๔. ไม่สนบัสนนุให้มีกำรปฏิบตัิร่วมกนัเพื่อกระท ำกำร  หรือสมยอมในกำรเสนอรำคำที่

ไม่เป็นธรรมต่อลกูค้ำ 
๕. ไม่ละเมิดและปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำอย่ำงเคร่งครัด 

 
๔.๖ นโยบายด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย และ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ที่ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกระบวนกำรที่เป็นมิตรต่อพนกังำนและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนว
ปฏิบตั ิดงัต่อไปนี ้



 

๑๗ 

๑. ปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆ ด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และ
สิ่งแวดล้อม 

๒. ปฏิบัติตำมระบบมำตรฐำน  GMP / HACCP / ISO 9001 ด้ำนคุณภำพ / ISO 
14001 ด้ำนสิ่งแวดล้อม /ISO 50001 ด้ำนพลงังำน / FSSC 22000 / CSR-DIW / 
อตุสำหกรรมสีเขียว และระบมำตรฐำนที่บริษัทฯ ขอกำรรับรอง 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ  มีมำตรกำร
ประหยัดพลังงำน และส่งเสริม กระบวนกำรน ำทรัพยำกรกลับมำใช้ใหม่ตลอด
กระบวนกำรทำงธุรกิจ 

๔. จัดให้มีระบบกำรท ำงำนที่มุ่งเน้นให้เกิดควำมปลอดภัยและสขุอนำมยัในสถำนที่
ท ำงำนอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรมีระบบป้องกันมลพิษที่อำจเกิดขึน้ในระหว่ำง
ปฏิบัติงำน กำรจัดสถำนที่ท ำงำนให้สะอำดและถูกสุขลักษณะ  เพื่อให้บุคลำกร
ตลอดจนผู้ เข้ำมำในบริษัทฯ ทกุคนปลอดภยัจำกอนัตรำยจำกอบุตัิเหตแุละโรคภยั 

๕. ก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนกังำนต้องเอำใจใส่อย่ำงจริงจงัต่อกิจกรรมทัง้ปวงที่จะ
เสริมสร้ำงคุณภำพด้ำนควำม ปลอดภัยอำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อม ปฏิบตัิงำน
ด้วยจิตส ำนึกถึงควำมปลอดภยั และค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดเวลำ 

๖. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับควำมสมัพันธ์ของกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และสื่อสำร
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อม ให้พนักงำน
และผู้ เก่ียวข้องรับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง  

 

๔.๗ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ที่จะพฒันำชุมชนและสงัคมสงัคมให้เข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตนเอง โดย

มุ่งเน้นกระบวนกำรท ำงำนกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม อีกทัง้ มีควำมตัง้ใจที่จะช่วยเหลือ 
สนบัสนนุ และด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ กบัชุมชนและสงัคม เพื่อให้เกิดควำมกินดีอยู่ดีและประโยชน์สขุ
อย่ำงยัง่ยืน  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำมำรถในกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและ
ยั่งยืนขององค์กร ภำยใต้นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่ว่ำ “คน” เป็นทรัพยำกรหลักในกำร
ขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงสมดุล  และสำมำรถอยู่ร่วมกับ
สงัคมได้อย่ำงมีควำมสขุและยัง่ยืน 

๑. บริษัทฯ จะด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจที่ค ำนึงถึงประโยชน์และควำมยัง่ยืนของชมุชน
และสงัคมเป็นส ำคญั โดยให้ควำมส ำคญักบัชุมชนและสงัคมที่อยู่บริเวณโดยรอบ
สถำนประกอบกำรของบริษัทฯ ตำมนโยบำย บ้ำน วดั โรงเรียน โรงงำนหลวงฯ (บ-ว-ร-ร) 



 

๑๘ 

๒. บริษัทฯ จะส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำนภำคสงัคมในกำรร่วม
ประชุม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนต่ำงๆ เพี่อกำร
พฒันำชีวิตควำมเป็นอยู่ของชมุชนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

๓. บริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรวำงแผนและมำตรกำรป้องกนั / แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชมุชน อนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

๔. จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน และ
สง่เสริมให้พนกังำนร่วมปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีของสงัคมและมีจิตอำสำ 

๕. บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพฒันำควำมรู้และกำรศกึษำของเยำวชนไทยตำมศกัยภำพที่มี
อยู่ของบริษัทฯ 

๖. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในท้องถิ่นในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน
ของสถำนศึกษำ ศำสนสถำน และสุขลักษณะของเยำวชน และผู้ ด้อยโอกำส 
รวมถึงสิ่งแวดล้อมของชมุชน 

๗. ส่งเสริม ท ำนบุ ำรุงศำสนำ และอนุรักษ์วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี
อนัดีงำมของท้องถิ่น 

๘. ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับธุรกิจชุมชนท้องถิ่น  และให้
โอกำสในกำรเป็นคู่ค้ำกบับริษัทฯ 

๙. สร้ำงรำยได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยกำรสรรหำและสนบัสนุนในกำรจ้ำง
งำนและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ชุมชนมี
ควำมรู้ เพื่อกำรประกอบอำชีพและสำมำรถน ำควำมรู้ไปสร้ำงหรือส่งเสริม
ครอบครัวและชมุชนให้มีรำยได้เพิ่มและสำมำรถอยู่ได้ด้วยตนเอง 

๑๐. สื่อสำรกับชุมชนและสงัคมอย่ำงสม ่ำเสมอและมีควำมโปร่งใส ตลอดจนเผยแพร่
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
ทกุกลุม่ได้รับทรำบ 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 

๕. จรรยาบรรณพนักงาน 

บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรพฒันำศกัยภำพพนกังำนสูค่วำมเป็นพลเมอืงดีของสงัคม เพื่อสง่เสริม
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนบุคคล  (Individual Social 
Responsibility: ISR) เน้นให้พนักงำนเป็นศูนย์กลำง เพื่อส่งเสริมกำรเป็น “คนดีและคนเก่ง” และ
สำมำรถขยำยผลไปสูส่งัคมและผู้มีสว่นได้สว่นเสียของธุรกิจ โดยมีแนวทำงดงัต่อไปนี ้

 

๕.๑ การปฏิบัติต่อตนเอง 
๑. ปฏิบตัิงำนด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต รำยงำนตำมควำมเป็นจริง 
๒. เคำรพและปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด 
๓. ปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวัง  ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่หำ

ผลประโยชน์ในทำงมิชอบ 
 

๕.๒ การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม 
๑. ผลิตชิน้งำนที่มีคณุภำพ และสง่มอบให้ตรงเวลำตำมที่ลกูค้ำต้องกำร 
๒. ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภยั ตลอดจนดแูลและรักษำสภำพแวดล้อม

ให้ปลอดภยั 
๓. ยอมรับในข้อผิดพลำดและสง่มอบสินค้ำทดแทนให้กบัลกูค้ำ 
๔. ไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้ำก่อนได้รับอนญุำต 
๕. มีสว่นร่วมในกิจกรรมที่บริษัทฯ จดัขึน้ 
๖. มีสว่นร่วมในกำรสืบสำนขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น 
๗. ก ำหนดช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกลกูค้ำ เพื่อประโยชน์

ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
 

๕.๓ การปฏิบัติระหว่างพนักงาน 
๑. ไม่ชกัจงูหรือชีน้ ำกำรตดัสินใจของเพื่อนร่วมงำนในสิทธิเร่ืองกำรเมือง 
๒. มีน ำ้ใจกบัเพื่อนร่วมงำน ช่วยเหลือกำรงำนอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม 
๓. ใช้สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงสภุำพและเหมำะสม 
 

๕.๔ การปฏิบัติต่อองค์กร 
๑. ท ำงำนด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
๒. กำรใช้ทรัพย์สิน และสวสัดิกำรต่ำงๆ ขององค์กรอย่ำงรู้คณุค่ำ 



 

๒๐ 

๓. เมื่อพบเห็นเหตกุำรณ์ทจุริต คอร์รัปชนั ประพฤติมิชอบ หรือเหตกุำรณ์ที่อำจท ำให้
เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร ต้องรำยงำนทันทีผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ 

๔. ตัง้ใจเรียนรู้เพื่อพฒันำตนเองให้ก้ำวหน้ำ 
๕. ติดตำมข่ำวสำรเพื่อใช้เป็นเหตผุลในกำรพดูคยุ 
๖. สวมใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรำยตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด 

 

๕.๕ การใช้สิทธิทางการเมือง 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง ไม่เข้ำไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่ 
พรรคกำรเมืองหนึ่งพรรคกำรเมืองใด หรือผู้มีอ ำนำจทำงกำรเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่น ำเงินทุนหรือ
ทรัพยำกรของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม แก่พรรคกำรเมืองหรือ
นกักำรเมืองใดๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑ 

๖. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวนจรรยาบรรณขององค์กร 

บริษัทฯ ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ทกุคนที่จะต้องรับทรำบ ท ำควำมเข้ำใจ ปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้ในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจและ
ข้อพึงปฏิบตัิในกำรท ำงำนนีอ้ย่ำงเคร่งครัด มิใช่กำรปฏิบตัิตำมสมคัรใจ และไม่สำมำรถอ้ำงอิงว่ำไม่
ทรำบแนวปฏิบตัิที่ก ำหนดขึน้ 

ผู้บริหำรทกุระดบัในองค์กรจะต้องดแูลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส ำคญัที่จะด ำเนินกำร
ให้พนกังำนภำยใต้สำยบงัคบับัญชำของตนทรำบ เข้ำใจ และปฏิบตัิตำมคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจและ
ข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำนอย่ำงจริงจงั 

บริษัทฯ ไม่พงึปรำรถนำที่จะให้กำรกระท ำใดๆ ที่ผิดกฎหมำย ขดักบัหลกัจรรยำบรรณที่ดี 
หำกกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนผู้ ใดกระท ำผิดจรรยำบรรณที่ก ำหนดไว้ จะได้รับโทษทำงวินัย
อย่ำงเคร่งครัด และหำกมีกำรกระท ำที่เชื่อได้ว่ำผิดกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคับของ
ภำครัฐ บริษัทฯ จะสง่เร่ืองให้เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐด ำเนินกำรต่อไป 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดให้มีกำรทบทวนคู่มือ 
“จรรยำบรรณธุรกิจ และข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน” เป็นประจ ำทกุปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๒ 

๗. การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

๗.๑ ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนกังำนและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทำงกำรร้องเรียน 

กำรแสดงควำมเห็น และแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดกฎหมำย ทุจริต คอร์รัปชัน ภำยในบริษัทฯ โดย
ก ำหนดให้กรรมกำรอิสระ หน่วยงำนอิสระ หรือหน่วยงำนกลำง ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียน
ด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ดงันี ้:~ 

๗.๑.๑ กรณีผู้ ร้องเรียนภำยในบริษัทฯ 
๑) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ถึง กรรมกำรอิสระ หรือ ผู้จดักำรฝ่ำยควบคมุภำยใน 

หรือ เลขำนุกำรบริษัทฯ หรือ ผู้ จัดกำรฝ่ำยกฎหมำย หรือ ผู้ จัดกำรฝ่ำย
ทรัพยำกรมนษุย์ 

๒) จดหมำยถึง บริษัท ดอยค ำผลิตภณัฑ์อำหำร จ ำกดั (ระบบุคุคลที่เป็นผู้ รับ) 
๓) กลอ่งแสดงควำมคิดเห็น 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เปิดโอกำสผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลภำยนอก มีช่องทำง
กำรร้องเรียน กำรแสดงควำมเห็น เก่ียวกับควำมพึงพอใจในกำรใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรใดๆ ของ
บริษัทฯ โดยก ำหนดให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องโดยตรงท ำหน้ำที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ 
ดงันี ้:~ 

๗.๑.๒ กรณีผู้ ร้องเรียนภำยนอกบริษัทฯ 
๑) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ info@doikham.co.th 
๒) จดหมำย  

สง่ถึง ฝ่ำยกำรตลำด 
ที่อยู่ บริษัท ดอยค ำผลิตภณัฑ์อำหำร จ ำกดั 
 เลขที่ ๑๑๗/๑ ถนนพญำไท แขวงถนนเพชรบรีุ  

เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
๓) โทรศพัท์  ๐๒-๖๕๖-๖๙๙๒ 
 

๗.๒ กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 
บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำน และผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทำงกำรร้องเรียนและแสดง

ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทำงสูก่ำรพฒันำและสร้ำงควำมยัง่ยืนให้กบัองค์กร ดงันี ้:~ 
๑. ผู้ รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกำรฝ่ำฝืน  กำรไม่ปฏิบัติตำม

จรรยำบรรณ 

mailto:info@doikham.co.th


 

๒๓ 

๒. ผู้ รับข้อร้องเรียนรำยงำนข้อเท็จจริงต่อกรรมกำรอิสระ หน่วยงำนอิสระ หรือ หน่วยงำน
กลำง ปฏิบัติหน้ำที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจำรณำกำรร้องเรียน โดยแยกแยะ
เร่ืองที่เก่ียวข้องออกเป็นประเด็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  ด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ 
กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น 

๓. มำตรกำรด ำเนินกำร ผู้ รับข้อร้องเรียนน ำเสนอกรรมกำรอิสระ หน่วยงำนอิสระ หรือ 
หน่วยงำนกลำง เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำร เพื่อ
ระงบักำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย 

๔. กำรรำยงำนผล ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้ำที่แจ้งผลให้ผู้ ร้องเรียนทรำบ หำกผู้ ร้องเรียน 
เปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็นเร่ืองส ำคญัให้รำยงำนผลต่อประธำนกรรมกำร และ/
หรือ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบ 
 

๗.๓ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
บริษัทฯ ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนตำมหลกัเกณฑ์ ดงันี ้:~ 
๑. ผู้ ร้องเรียน สำมำรถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หำกเห็นว่ำ กำรเปิดเผยนัน้จะไม่

ปลอดภัย แต่หำกมีกำรเปิดเผยตนเอง ก็จะท ำให้องค์กรสำมำรถรำยงำนควำม
คืบหน้ำและชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทรำบ 

๒. ผู้ รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องไว้เป็นควำมลบั ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย 
โดยก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองพนกังำนที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมลู และ/หรือ 
ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อมลู โดยจะได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรปฏิบตัิที่
ไม่เป็นธรรม เช่น กำรเปลี่ยนต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน สถำนที่ทำงำน สัง่พกังำน 
ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบัติงำน  เลิกจ้ำง อันเนื่องมำจำกสำเหตุแห่งกำรแจ้งข้อ
ร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔ 

๘. วินัย 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ถือว่ำ จรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน เป็นวินยัอย่ำง
หนึ่ง ซึง่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนต้องปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครัด กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ
ตำมถือเป็นกำรท ำผิดวินยัตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบคุคล 

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมและส่งเสริมให้ผู้ อื่น
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำน โดยกำรกระท ำต่อไปนีถื้อเป็นกำรผิด
จรรยำบรรณ  

๑. กำรไม่ปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณและข้อพงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน 
๒. แนะน ำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบตัิในกำร

ท ำงำน 
๓. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณและข้อพึง

ปฏิบตัิในกำรท ำงำน ในกรณีที่ตนทรำบ 
๔. ไม่ให้ควำมร่วมมือ ขดัขวำง กำรสืบสวน/สอบสวน ข้อเท็จจริง 
๕. กำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ ร้องเรียน  จำกกำรรำยงำนกำรไม่ปฏิบัติตำม

จรรยำบรรณและข้อพงึปฏิบติัในกำรท ำงำน 




