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บทนํา 

 บริษัท ดูโฮม จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสาํคัญและความจาํเป็นถึงการประกอบ

ธุรกิจย่อมตอ้งมีสิ่งท่ีเป็นหลกักาํกบัเพื่อขจดัการล่วงละเมิดสิทธิอนัชอบธรรมท่ีอาจเกิดขึน้ สิ่งนัน้คือ จริยธรรม

ทางธุรกิจ และไม่ไดห้มายความเฉพาะตัวธุรกิจเท่านั้น แต่รวมถึงกลไกในการจัดการกับองคป์ระกอบ และ

หนา้ท่ีขององคป์ระกอบของจรยิธรรมทางธุรกิจ การยึดหลกัจริยธรรมความดีเป็นแนวทางในการดาํเนินงานซึ่ง

ประกอบดว้ยคณุธรรมต่าง ๆ กลา่วคือ การมีจิตสาํนึกความรบัผิดชอบ มีความซื่อสตัยใ์นการปฏิบติัหนา้ที่ และ

ความอดทนความเสียสละ ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัทาํใหส้งัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ ปราศจากการเอาเปรียบซึ่ง

กนัและกนั นาํไปสูก่ารสรา้งคณุค่าในองคก์รอย่างยั่งยืน 
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 สารจากประธานกรรมการบริหาร 

 ตัง้แต่เริ่มดาํเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจบุนัดโูฮมได้

เผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง แต่ส่ิง

หน่ึงท่ีดูโฮมยึดมั่นอยู่เสมอ คือการดาํเนินธุรกิจอย่างซื่อสตัย ์มีคุณธรรม 

และนอกจากการดาํเนินธุรกิจท่ีองคก์รให้ความสาํคัญ “ดูโฮม” ยังให้

ความสาํคญัในดา้น “จรยิธรรมทางธุรกิจ” ทัง้มาตรฐานของสินคา้ บรกิาร 

และเพ่ือผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นธรรมต่อทุกฝ่าย กล่าวคือ ผูถื้อหุน้ 

ฝ่ายบริหาร คู่คา้ ลูกคา้ พนกังาน หน่วยงานต่าง ๆ และสังคม ธุรกิจจึง

ตอ้งมจีรยิธรรมซึ่งใชใ้นการปฏิบตัิต่อกนั 

 ธุรกิจไม่เพียงแค่ตอ้งมั่นคงยั่งยืน แต่ยังมีบทบาทสาํคัญต่อ

ระบบสงัคมเป็นอย่างมาก ในฐานะผูจ้าํหน่ายสินคา้และใหบ้ริการ ตอ้ง

คาํนึงถึงสังคมท่ีมีความเก่ียวพันและใกลช้ิดกับผูบ้ริโภคเป็นส่ิงสาํคัญ 

และเพ่ือให ้ดโูฮม มีภาพลกัษณช์ื่อเสียงองคก์รคณุภาพ การดาํเนินธุรกจิ

อย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม ปฏิบัติหนา้ท่ีไดอ้ย่างสมบูรณ ์เวน้ในส่ิงท่ี

ควรเว้น กระทําในส่ิงท่ีควรกระทําด้วยความฉลาด และรอบคอบ              

รูเ้หตุผล ถูกตอ้งตามกาลเทศะ เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมคุณค่า และ

ความคาดหวงัของสงัคมใหก้บัองคก์รธุรกจิ “จริยธรรมทางธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบตัิในการทาํงาน” ฉบบันี ้เป็นแนวทางส่งเสรมิ

ใหบุ้คลากรของ ดูโฮม ทุกคน มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยการประพฤติปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างถูกตอ้งและ

เป็นธรรม การมีจริยธรรมทางธุรกิจจะเป็นความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ ท่ีไดร้บัการยอมรบัและมีความน่าเชื่อถือ สืบต่อไป

ดว้ยความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวซึ่งเป็นคณุค่าแห่งจรยิธรรมท่ีแทจ้รงิ 

 ในโอกาสนี ้ผมมีความตัง้ใจใหพ้นกังานดูโฮมทุกคนศึกษาจริยธรรมทางธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบตัิในการทาํงานฉบบันี ้

ใหเ้ขา้ใจอย่างดีพรอ้มนาํไปปฏิบัติในการทาํงาน เพ่ือใหพ้นักงานทุกคนในองคก์รสืบทอดส่ิงท่ีคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ 

ตลอดจนพนักงานทุกระดับไดถื้อปฏิบัติและใหค้วามสาํคัญมาโดยตลอด และขอขอบคุณพนักงานดูโฮมทุกคนท่ีเป็นส่วน

สาํคญัในการรกัษาชื่อเสียงท่ีดีของดโูฮม ใหค้งอยู่สืบไป 

 

 

 

 นายอดิศกัดิ์ ตัง้มิตรประชา 

   ประธานกรรมการบรหิาร 



 

5 
 

2. วิสัยทัศน ์

 บรษัิท ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรือ “DOHOME”) มีวิสยัทศันใ์นการดาํเนินธุรกิจ คือ เป็นศนูย์

รวมสินคา้และบริการดา้นวสัดกุ่อสรา้ง และอปุกรณต์กแต่งบา้นท่ี ครบ ถกู และดีท่ีสดุ สาํหรบัลกูคา้ทกุกลุ่ม 

 พันธกิจ 

• บริษัทฯ จะผลกัดนัใหด้โูฮมเป็นท่ีหน่ึงในใจของลกูคา้ในเร่ืองสินคา้ ราคา และบริการท่ีจริงใจดุจ

ญาติมิตรดว้ยความปรารถนาในการสรา้งประสบการณซ์ือ้สินคา้ท่ีเต็มไปดว้ยรอยยิม้ของลกูคา้ 

• บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะผลกัดันพนักงานใหม้ีศักยภาพ และนาํเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีทันสมัย

มาใชใ้นองคก์รเพื่อใหพ้นกังานทาํงานดว้ยความสขุและมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ 

• บริษัทฯ จะรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดีกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในปัจจบุนั รวมถึงแสวงหาพนัธมิตรทาง

ธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต เพื่อคงไวซ้ึ่งความสาํเรจ็รว่มกนั 

• บรษัิทฯ จะตอบแทนและรบัผิดชอบต่อสงัคมดว้ยการเขา้ร่วมกิจกรรมในโครงการที่เป็นประโยชน์

ต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

 เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้นาํในธุรกิจ คา้ปลีก คา้ส่ง และใหบ้ริการด้านวัสดุก่อสรา้ง และอุปกรณ์

ตกแต่งบา้นแบบครบวงจร ภายใตแ้นวคิด “ครบ ถกู ดี...ท่ีดโูฮม” โดยมีกลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจที่สาํคญั ดงันี ้ 

(1) การนาํเสนอสินคา้ท่ีมีความหลากหลายเพื่อใหส้ามารถ ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได้

ทกุกลุม่ โดยมุ่งเนน้ความเป็นผูน้าํดา้นราคา (Price Leadership) 

(2) การใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบวงจร 

(3) การเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายผ่านหนา้รา้น โดยการขยายสาขาไปทั่วทุกภมูิภาคของประเทศไทย 

(4) การพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบออนไลน ์
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3.  ค่านิยมและวัฒนธรรมองคก์ร 

 

 คณะกรรมการบรหิารรว่มกนักบัฝ่ายจดัการ และผูบ้รหิารแต่ละสายงานดาํเนินการกาํหนดกลยทุธ ์ท่ีมี

จุดมุ่งหมาย เสริมสรา้งทศันคติ เพื่อเป็นเป้าหมายในการทาํงานร่วมกนั โดยมีความเหมาะสม สามารถจดจาํ

ไดง้่าย กระชับและครอบคลุม และปฏิบัติตามไดอ้ย่างแทจ้ริง ใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์รใชเ้ป็นแนวทาง

ปฏิบติัในการทาํงานซึ่งเป็นหวัใจสาํคญัของดโูฮม คือ DOHOME  DO BY HEART 

 H : Honestly : โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 E : Excellent Service : การบริการที่เป็นเลิศ 

 A : Ability Development : มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 R : Ready to Change : พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

 T : Teamwork : การทํางานเป็นทีม  
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4. คาํนิยาม 

1. “ดูโฮม” หรือ “DOHOME” หรือ “บริษัทฯ” 

บรษัิท ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)  

บรษัิทย่อยของบรษัิท ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)  

2. กรรมการบริษัท 

กรรมการของบรษัิท ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 

3. พนักงาน 

พนกังานหรือลกูจา้ง รวมถึงพนกังานทดลองงาน ทกุระดบัตาํแหน่งปฏิบติังานประจาํภายใตส้ญัญาจา้ง

แรงงานของบรษัิท โดยไดร้บัค่าตอบแทน 

4. ผู้มีส่วนได้เสีย 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคล เป็นผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท เป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัท หรือมีผลประโยชนใ์ด ๆ กบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท พนกังาน

บริษัทหรือลูกจา้ง ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้ลกูหนี ้คู่แข่ง สงัคมชุมชนใกลเ้คียง และผูท่ี้มีการติดต่อ

สมัพนัธท์างธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรฐั รฐัวิสาหกิจ องคก์รเอกชน เป็นตน้ 

5. ธุรกรรม 

กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการทาํนิติกรรม การทาํสญัญา หรือการดาํเนินการใด ๆ กบัผูอ่ื้นทางการเงิน ทาง

ธุรกิจ หรือการดาํเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน เช่น การบริการ การซือ้ขาย การว่าจ้าง การให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงิน การสนบัสนนุทางดา้นเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ  
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5. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 ดูโฮมตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความเข้าใจอย่างย่ิงว่าปัจจัยทางสังคมและ 

สิ่งแวดลอ้ม ในการดาํเนินธุรกิจท่ีตอ้งปรบัเปลี่ยนอยู่เสมอนัน้ ทาํใหก้ลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียมีความซบัซอ้นมากขึน้ 

และมีความคาดหวงัสงูในการท่ีจะไดร้บัการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม ดโูฮมจึงใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ

บนพืน้ฐานหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกระดับ ตอ้งใหค้วามสาํคัญและปฏิบัติอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ดูโฮมจึงจัดทาํ นโยบายการ

ปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน โดยใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดถือปฏิบติั

ไดอ้ย่างถกูตอ้ง ดงันี ้

5.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

• ตอ้งสนบัสนุน สง่เสรมิ และอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกราย ทกุกลุม่ รวมถึงผูถื้อหุน้

กลุม่สถาบนั ไดร้บัสิทธิพืน้ฐานต่าง ๆ ทัง้ในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรพัย ์และในฐานะเจา้ของ

บรษัิท โดยวิธีการและมาตรฐานการปฏิบติัอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

• ตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต และการดาํเนินการใด ๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อ 

ผูถื้อหุน้ทกุราย เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม 

• ตอ้งจดัใหม้ีหน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ ์รบัผิดชอบหนา้ท่ีติดต่อสื่อการกับ 

ผู้ถือหุ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปของบริษัทอย่างถูกต้อง โปร่งใส 

เหมาะสม เพียงพอ และทนัเวลา 

• ตอ้งพฒันาการดาํเนินธุรกิจใหเ้จรญิเติบโตและสรา้งผลตอบแทนท่ีดีใหก้บัการลงทนุของผูถื้อหุน้

อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

• สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจเร่ืองสาํคญัของบริษัท เช่น การเลือกตัง้กรรมการ 

การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าสอบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ีสาํคัญและมีผลต่อ

ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ และขอ้บงัคบับรษัิท 

• ไม่ดาํเนินการใด ๆ ท่ีมีลกัษณะซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัท และ

ไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ่ื้นโดยใชข้อ้มลูใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผย

ต่อสาธารณะ 
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5.2  นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้าง 

• ปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนในองคก์รอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม

ตามความรู ้ความสามารถ หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน รวมถึงการว่าจา้ง 

การแต่งตัง้ การโยกยา้ย การใหร้างวัล และการลงโทษ ตอ้งกระทาํดว้ยความสุจริต โปร่งใส 

และเป็นธรรม 

• ใหค้วามสาํคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรูค้วามสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่าง

สมํ่าเสมอ สนบัสนนุและส่งเสริม การจดัอบรม การฝึกอบรม การสมัมนา โดยใหโ้อกาสอย่าง

ทั่วถึงกบัพนกังานทกุคน 

• สรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงานท่ีมีความรูค้วามสามารถสูงใหค้งอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กร

ต่อไป เสรมิสรา้งบรรยากาศการทาํงานท่ีดี ใหพ้นกังานรูส้กึผกูพนัต่อองคก์ร 

• สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีในองคก์ร โดยใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในกิจกรรม และรบัรูข้่าวสารต่าง ๆ 

และมีช่องทางใหพ้นักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือรอ้งเรียน และไดร้บัการพิจารณา

แกไ้ขขอ้รอ้งเรียนอย่างเป็นธรรม 

• ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการทาํงาน ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ ใหม้ีความปลอดภัยต่อชีวิต 

และทรพัยส์ินของพนกังาน  

• ดแูลซึ่งกนัและกนั ไม่ใหม้ีการกระทาํท่ีมีลกัษณะเป็นการคกุคามทางเพศ  

• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน อย่างเครง่ครดั การจ่าย

ค่าตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอและเป็นธรรม ดแูลปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดขอ้พิพาทแรงงาน 

• ปลูกฝังและสรา้งจิตสาํนึกท่ีดีตามแนวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคม และการต่อตา้นทุจริตและ

คอรร์ปัชนั รวมทัง้ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ นโยบายของบรษัิท รวมถึงการ

หา้มใชข้อ้มลูภายในอย่างเครง่ครดั เป็นตน้  
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5.3 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 

• มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑท่ี์มีคุณภาพและบริการท่ีดีเลิศ ส่งมอบผลิตภัณฑท่ี์มีคุณภาพ 

ความปลอดภยั และมีมาตรฐาน ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

• ใหก้ารโฆษณาประชาสมัพนัธท่ี์เก่ียวกบัสินคา้ และบริการอย่างครบถว้นถูกตอ้งเป็นธรรมแก่

ลูกคา้ โดยไม่มีการกล่าวโฆษณาเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจผิด

เก่ียวกบัคณุภาพ ปรมิาณ หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของสินคา้ หรือบรกิาร 

• มีความเขา้ใจในความตอ้งการของลกูคา้ มุ่งเนน้ในการสรา้งความพึงพอใจและความมั่นใจ

ใหก้บัลกูคา้ ท่ีจะไดร้บับริการท่ีดี มีคณุภาพ รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดี และการตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยความรวดเร็ว และตรงต่อเวลา 

• รกัษาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของลูกคา้ ไม่เปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ โดยท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตจาก

ลกูคา้ เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง ภายใตต้ามบทบงัคับของ

กฎหมาย และไม่นาํขอ้มลูไปใชเ้พื่อประโยชนต่์อตนเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

• มีระบบบริการลูกคา้ใหลู้กคา้แจง้ปัญหา หรือรอ้งเรียนเก่ียวกับคุณภาพของสินคา้และการ

บริการ รวมถึงมีการจัดทาํแบบประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา้ เพื่อนาํมาปรบัปรุงและ

พฒันาสินคา้และบรกิารต่อไป 

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครดั หากมีกรณีท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติัตามขอ้ตกลงใด ๆ กบัลกูคา้ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหล้กูคา้ทราบล่วงหนา้ เพื่อรว่มกนัพิจารณา

หาแนวทางแกไ้ขปัญหาและปอ้งกนัความเสียหาย 
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5.4  นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหนี ้

• ดาํเนินธุรกิจกับคู่คา้ และเจา้หนี ้บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและซื่อสตัยส์จุริต ไม่กระทาํ

การขัดต่อกฎหมายใด ๆ นาํมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยคาํนึงถึงความ

เสมอภาคในการดาํเนินธุรกิจและผลประโยชนร์่วมกนั บริษัทฯ ถือว่าคู่คา้เป็นปัจจยัสาํคญัใน

การรว่มสรา้งมลูค่าใหก้บัลกูคา้  

• มีความรับผิดชอบต่อคู่ค้า มีกระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง ตามขั้นตอน มีระเบียบนโยบายท่ี

ชัดเจน และกระบวนการคัดเลือกสรรหาอย่างยุติธรรม โดยให้สอดคล้องกับอาํนาจการ

ดาํเนินการ มีเงื่อนไขสญัญาและขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรม สง่เสรมิใหคู้่คา้เคารพสิทธิมนษุยชนและ

การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงมีนโยบาย

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั  

• ปฏิบติัตามสญัญาขอ้ตกลงหรือเงื่อนไขใด ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้และเจา้หนีอ้ย่างเคร่งครดั ไม่ว่าจะ

เป็นเร่ืองวตัถุประสงคแ์ละการบรหิารการใชเ้งิน การชาํระเงินคืน เงื่อนไขการคํา้ประกัน การ

ดแูลคณุภาพของหลกัทรพัยค์ ํา้ประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีใหข้อ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี ้กรณีท่ีจะไม่

สามารถปฏิบัติได้หรือผิดนัดชาํระ ตอ้งรีบเจรจากับคู่คา้และเจา้หนีเ้ป็นการล่วงหน้า เพื่อ

รว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและปอ้งกนัมิใหเ้กิดความเสียหาย 

• ใหข้อ้มลูทางการเงินท่ีถกูตอ้งครบถว้นตามความเป็นจรงิ มีแผนทางการเงิน และแผนชาํระหนี ้

ต่อคู่คา้และเจา้หนี ้รวมถึงแผนหรือกลไกแกไ้ขปัญหา เมื่อกิจการประสบปัญหาทางการเงิน

หรืออาจมีแนวโนม้จะประสบปัญหา  

• ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่จ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไม่สจุริตในการคา้กบัคู่คา้หรือเจา้หนี ้ถา้หากมี

ข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึน้ พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี ้เพื่อ

รว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว  
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5.5  นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

• ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการคา้ใหส้อดคลอ้งกับหลักสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับ

หลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ที่ดี ภายในกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

• ไม่ใชวิ้ธีการใดๆ ใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูของคู่แข่งทางการคา้ อย่างผิดกฎหมาย และขดัต่อจรยิธรรม 

• ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สจุริต ไม่เหมาะสมหรือ

ผิดกฎหมาย  

• ไม่พยายามทาํลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย หรือกระทาํการ

ใด ๆ โดยปราศจากความจรงิและไม่เป็นธรรม  

• ให้ความเคารพในสิทธิท่ีจะปกป้องรักษาข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนของคู่แข่งทาง

การคา้  

5.6  นโยบายการปฏิบัติต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

• ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ตลอดจนขอ้กาํหนดต่าง ๆ รวมถึงพนัธสญัญาขอ้ผูกพนัท่ีตอ้ง

ปฏิบติัเก่ียวกบัดา้นสิ่งแวดลอ้มอย่างเคร่งครดั และสื่อสารใหล้กูคา้ คู่คา้ ผูค้า้ช่วง มีส่วนร่วม

ในการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม และส่งเสริมการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงหลีกเลี่ยง

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของ

ประเทศ 

• ดาํเนินกิจการโดยคาํนึงถึง จริยธรรม ผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสาํคัญ 

นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน  

• ตระหนกัถึงการใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้จากการอปุโภค บรโิภค และ

การนาํกลบัมาใชใ้หม่ ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม และควบคมุปรมิาณของเสีย การบาํบดัมลภาวะ

ต่าง ๆ ใหม้ีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยท่ีสดุ ทัง้ดา้นมลพษิทางนํา้ อากาศ ขยะมีพิษ สารเคมี 

เสียง และอ่ืน ๆ อย่างเครง่ครดั 
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• สนับสนุนโครงการต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ ท่ีเก่ียวกับการอนุรกัษ์และการปรับปรุง

สิ่งแวดลอ้ม และใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือชุมชน ดา้นการจัดการดา้น

สิ่งแวดลอ้ม ใหค้วามช่วยเหลือ และดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อสงัคม ชุมชน 

และสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนรกัษาขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถ่ินอย่างสมํ่าเสมอ  

• จดัใหม้ีการฝึกอบรมดา้นสิ่งแวดลอ้มกบัพนกังาน เพื่อปลกูฝังจิตสาํนึกและสรา้งพฤติกรรมท่ีดี

ในดา้นสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเป็นหนา้ที่ความรบัผิดชอบของพนกังานทกุคนในองคก์ร 

• บริษัทฯ ตระหนักถึงการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม และ

สนบัสนนุกิจกรรมของทอ้งถ่ินท่ีบรษัิทฯ มีการดาํเนินธุรกิจ บรษัิทฯ มีนโยบายสง่เสรมิกิจกรรม

การดแูลรกัษาธรรมชาติและอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม และมีนโยบายที่จะคดัเลือกและสง่เสริม การ

ใชผ้ลิตภณัฑ ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

 

6.  นโยบายด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคอย่างเคร่งครดั และให้

ความสาํคญัดา้นความปลอดภยัจากการอุปโภค บริโภคสินคา้และบรกิาร เพื่อใหม้ั่นใจว่าคณุภาพของสินคา้ 

และบริการท่ีดีเลิศ มีมาตรฐานความปลอดภัยสอดคลอ้งกับมาตรฐานอุตสาหกรรม จนถึงมาตรฐานสากลท่ี

เก่ียวขอ้ง ตัง้แต่กระบวนการผลิต การนาํเขา้ของสนิคา้ รวมถึงการใหข้อ้มลูหรือคาํเตือนเก่ียวกบัสินคา้ บริการ 

และวิธีการใชง้านท่ีถูกตอ้ง ตลอดอายุการใชง้าน และการรบัประกันสินคา้ ก่อนท่ีจะส่งมอบใหก้ับลกูคา้เป็น

สาํคญั และมีมาตรฐานการตรวจสอบคณุภาพของสินคา้อย่างเขม้งวดก่อนมีการส่งมอบเสมอ อีกทัง้ บริษัทฯ 

มีความตั้งใจสรา้งความพึงพอใจใหลู้กคา้ โดยการนาํเขา้สินคา้และมีสินคา้ท่ีเป็น Non-House Brand และ 

สินคา้ House Brand เพื่อสรา้งผลิตภัณฑใ์หม้ีความหลากหลาย เป็นทางเลือกแก่ลูกคา้มากขึน้ มีการจัดตัง้

ระบบบรหิารคณุภาพ และระบบความปลอดภยัของสินคา้ ใหเ้หมาะสมกบับริบทองคก์ร และสนบัสนนุทิศทาง

กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยผูบ้ริหารระดบัสูงและพนักงานทุกคนรบัทราบพรอ้มทัง้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑต่์าง ๆ 

มาจดัทาํเป็นมาตรฐานในการดาํเนินงานของบริษัทอย่างเครง่ครดัและมีประสิทธิผล 
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7. นโยบายการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 บรษัิทฯ ไดพ้ฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพ และปลอดภยั สอดคลอ้งตามกฎหมาย

ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบยั่งยืน โดยดาํเนินการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ การจดัเก็บฐานขอ้มลู การประมวลผล การแสดงผล การเผยแพร ่สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยี ดิจิตอล 

และความตอ้งการของธุรกิจ โดยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู ้ทักษะ ความเชี่ยวชาญการใชง้าน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จดัหาเทคโนโลยีที่ทนัสมยัเพื่อสนบัสนนุการทาํงานใหม้ีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึง

ต้นทุนและประโยชน์ต่อธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

7.1 ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษัท 

 บริษัทฯ มุ่งเนน้ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ตามหลัก

จริยธรรม โดยเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน โดยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ

ข้อกาํหนดเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยผู้บริหารและพนักงานมีหน้าท่ีต้องสรา้งสรรค์งานท่ีมี 

สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนช่วยปกป้องรักษาทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 

เครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ ซึ่งมีความสาํคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจ โดยจะตอ้งใชส้ิทธิ

เหล่านัน้อย่างมีความรบัผิดชอบ รวมถึงเคารพในสิทธิของเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญาดว้ย อาทิเช่น 

การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่มีลิขสิทธิ์ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ติดตัง้โปรแกรมท่ีไม่ไดร้บัอนญุาตมาลง

ในอุปกรณค์อมพิวเตอรข์องบริษัท ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแ์วร ์ตลอดจนบริหารจัดการการเข้าถึงสื่อ

เครือข่ายสงัคมออนไลนท์ุกประเภท รวมถึงการเผยแพรข่อ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ขอ้มลูใด ๆ 

ใหม้ีความมั่นคงปลอดภยัในการใชป้ระโยชนจ์ากสื่อสงัคมออนไลน ์ 
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8. นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอรรั์ปชัน 

 ในการดาํเนินธุรกิจย่อยมีผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ จึงจะตอ้งดาํเนินการอย่างถูกตอ้ง ซื่อสตัย ์

ตรงไปตรงมา โปร่งใส และตรวจสอบได ้และไม่เก่ียวขอ้งกับการทุจริตและคอรร์ปัชนั โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานทุกคนในองคก์รมีหนา้ท่ีปฏิบติัตาม “นโยบายต่อตา้นการทจุริตและคอร์รปัชนัของบริษัท (Anti-

Corruption Policy)” และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างเครง่ครดั และไมก่ระทาํการใด ๆ ที่ทาํใหเ้สือ่มเสียชื่อเสียง

ของบรษัิท  

9.  นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้แจ้งเบาะแส 

 บริษัทฯ ได้จัดทาํนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรร์ัปชัน และให้ความสาํคัญต่อการปฏิบัติตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งในการเปิดรบัขอ้รอ้งเรียน แจง้เบาะแส เก่ียวกบัการทุจริตคอรร์ปัชนั หรือการ

ประพฤติมิชอบนัน้ จะตอ้งมีกระบวนการท่ีใหค้วามเป็นธรรม มีความยุติธรรม รอบคอบ และคงความลบัไม่ให้

เกิดความเสียหายต่อบุคคลผูท่ี้ไดแ้จง้ขอ้มลู อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายใหก้ารคุม้ครองและให้

ความเป็นธรรมแก่พนกังานท่ีแจง้ขอ้มลูหรือใหแ้จง้เบาะแส เพื่อใหม้ั่นใจว่ากระบวนการหาขอ้เท็จจรงิ และการ

สอบสวน เก่ียวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ 

(Whistleblowing Policy) ไดใ้หค้วามคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูท้ี่แจง้ขอ้มลูหรือใหเ้บาะแส ดงันี ้

 ผู้มีสิทธิร้องเรียน 

1. พนกังานผูพ้บเห็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท และจรรยาบรรณของ

บรษัิท 

2. พนกังานท่ีถูกกระทาํ เช่น การกลั่นแกลง้ ข่มขู่ หรือถูกลงโทษทางวินยั เช่น ถูกลดขัน้เงินเดือน ถูก

พกังาน ใหอ้อกจากงาน หรือถกูเลือกปฏิบติัดว้ยวิธีการอนัมชิอบท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสภาพการจา้งงาน 

อันเน่ืองมาจากการท่ีตนไดร้อ้งเรียน แจง้ข้อมูล ให้ข้อมูล หรือช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบหา

ขอ้เท็จจริง รวมไปถึงการดาํเนินคดีทางกฎหมาย การเป็นพยาน การใหถ้อ้ยคาํ หรือการใหค้วาม

รว่มมือใด ๆ ต่อ ศาลหรือหน่วยงานของรฐั 
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 ผู้รับเร่ืองร้องเรียน 

(1) หวัหนา้สงูสดุของฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์

(2) หวัหนา้สงูสดุของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(3) ผูบ้งัคบับญัชาที่ตนไวว้างใจในทกุระดบั 

(4) เลขานกุารบรษัิท 

(5) กรรมการบรษัิทคนหนึ่งคนใด 

 วิธีการร้องเรียน 

(1) ดว้ยวาจา หรือลายลกัษณอ์กัษร  

(2) ผ่านทางท่ีอยู่อีเมลของผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 

(3) เว็บไซตข์องบรษัิท 

(4) ทาํเป็นจดหมายถึงผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 

 ผูร้อ้งเรียนสามารถรอ้งเรียนไดม้ากกว่าหน่ึงช่องทาง โดยการรอ้งเรียนจะถือเป็นความลับท่ีสุด

และไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร ้องเรียน ในกรณีท่ีผู้ร ้องเรียนเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุ

รายละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีจะแสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตอุนัควรเชื่อว่ามีการกระทาํ

ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษัิท หรือจรรยาบรรณของบรษัิท ทัง้นี ้หากเปิดเผยตนเอง

จะสามารถแจง้ผลดาํเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องท่ีรอ้งเรียนใหท้ราบได ้

การคุ้มครองปกป้องผู้ทีแ่จ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส  

1. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน หรือกรรมการสอบสวน และกรรมการบริษัท ถือเป็นความลบั จะไม่เปิดเผยขอ้มลู

ใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงาน แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู 

หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนผูร้ ับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลท่ีไดร้ับรูเ้ป็น

ความลบัสงูสดุ และไม่เปิดเผยต่อบคุคลอ่ืน หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทาํผิดวินยั 

2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน หรือกรรมการสอบสวน และกรรมการบริษัท อาจจะกาํหนดมาตรการคุม้ครอง

ตามความเหมาะสม โดยผูร้อ้งเรียนไม่ตอ้งรอ้งขอ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองรอ้งเรียนท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะ

เกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภยั 
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3. พนกังานท่ีปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนดว้ยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบติัดว้ยวิธีการไม่เหมาะสม หรือ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนนัน้ อนัมีเหตจุูงใจมาจากท่ีบุคคลอ่ืนนัน้ไดร้อ้งเรียน ใหข้อ้มลู 

หรือแจง้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ และ

จรรยาบรรณของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอ่ืนนัน้ดาํเนินคดีทางกฎหมาย การเป็นพยาน การให้

ถอ้ยคาํ หรือการใหค้วามร่วมมือใด ๆ ต่อ ศาลหรือหน่วยงานของรฐั ถือเป็นความผิดวินัยท่ีต้อง

ไดร้บัโทษ และอาจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้หากเป็นการกระทาํความผิดตามกฎหมาย 

4. ผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยวิธีการหรือกระบวนการที่มี

ความเหมาะสม และเป็นธรรม 

10. นโยบายงดให้และงดรับของขวัญ (No Gift Policy) 

 ดโูฮมตระหนกัถึงการทุจริตคอรร์ปัชนัเป็นปัญหาสาํคัญท่ีทุกภาคส่วนตอ้งร่วมมือกนัขจัดใหห้มดสิน้ไป 

จึงใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารจดัการใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ มีความโปรง่ใสเพื่อให้

การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความมั่นใจ และไว้วางใจในการดาํเนินธุรกิจ เสริมสรา้ง

วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบติังานใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากย่ิงขึน้ และปลูกฝัง

จิตสาํนึกใหเ้ป็นคนดี มีค่านิยมในทางสจุริต และมีจิตบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทาํอนัอาจมีผลต่อดลุพินิจ 

หรือการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีซึ่งนาํไปสู่ การเลือกปฏิบติั หรือก่อใหเ้กิดผลประโยชนท์บัซอ้น โดยมีแนว

ทางการปฏิบติั ดงันี ้ 

 ความหมายของของขวัญ 

ของขวญั หมายความว่า สิ่งของใด ๆ หรือบริการใด ๆ ท่ีใหแ้ก่กัน และ/หรือ ไดร้บัท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน 

รายได ้และผลประโยชนจ์ากการจา้งงาน หรือผลประโยชนท์างธุรกิจ ในการปกติ  

• ของขวญั สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได ้

• ของขวญัที่คิดราคาได ้หมายรวมถึง สินคา้บรโิภคต่าง ๆ ความบนัเทิง การตอ้นรบั การใหท้ี่พกั การ

เดินทาง อปุกรณเ์คร่ืองใช ้เช่น ตวัอย่างสินคา้ บตัรของขวญั เคร่ืองใชส้่วนตัว บตัรกาํนลั บตัรลด

ราคาสินคา้หรือบรกิาร และเงิน เป็นตน้ 
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• ของขวญัท่ีคิดเป็นราคาไม่ได ้หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซือ้

ขายได ้อาทิเช่น การใหบ้ริการส่วนตวั การปฏิบติัดว้ยความชอบส่วนตน การเขา้ถึงประโยชน ์หรือ

การสญัญาว่าจะให ้หรือการสญัญาว่าจะไดร้บัประโยชนม์ากกว่าคนอ่ืน ๆ 

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายงดให้และงดรับของขวัญ (No Gift Policy) 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั งดใหแ้ละงดรบัของขวญัจากบุคคลภายนอก และผูม้า

ติดต่อธุรกิจในทกุช่วงเทศกาล 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ตอ้งไม่เรียกหรือรบัผลประโยชนใ์ด ๆ จากคู่คา้ ผูค้า้ช่วง 

ผูร้บัเหมา ผูจ้ดัสง่สินคา้ บคุคลภายนอกอ่ืน ๆ หรือผูท้ี่มาติดต่อธุรกิจดว้ย 

3. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการตอ้นรบั หรือการแสดง ความเสียใจ

ในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม ควรใชบ้ตัรอวยพร สมดุอวยพร บตัรแสดงความยินดี แทนการ

ใหข้องขวญั 

 เพื่อความชัดเจนในการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอรร์ปัชันในเร่ือง

ดงัต่อไปนีใ้หก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงั และตรวจสอบใหแ้น่ชดั  

• การให ้มอบหรือรบัของกาํนัล และการเลีย้งรบัรองจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตาม

กฎหมาย เป็นไปตามธรรมเนียมทางการคา้ปกติ หรือประเพณีนิยมในมลูค่าที่เหมาะสม 

• การใหห้รือรบัเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย โดย

ตอ้งมั่นใจว่าการใหห้รือการรบัเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการอาํพรางการติด

สินบน 

• ในการดาํเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมลู และการดาํเนินการอ่ืน ๆ กับหน่วยงาน

ภาครฐั หรือเอกชนจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัทจะตอ้งไม่ใหห้รือรบัสินบนในทุกขัน้ตอนของการดาํเนิน

กิจการ 
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11. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทาํงานฉบับนี ้

1. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนมีหนา้ที่ตอ้งรบัทราบและปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจและ 

ข้อพึงปฏิบัติในทํางานอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือมีการกระทําใด ๆ ท่ีขัดต่อ

จรยิธรรมทางธุรกิจ บรษัิทจะดาํเนินการพิจารณาลงโทษตามแต่ละกรณี  

2. ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาควรเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงควร

ช่วยสง่เสรมิ สรา้งจิตสาํนึก และการอบรมใหพ้นกังานยดึถือและปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจ  

3. การรบัขอ้รอ้งเรียนท่ีเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ โดยกาํหนดใหเ้ลขานุการบริษัททาํหน้าที่เป็น

หน่วยงานรบัขอ้รอ้งเรียนดา้นบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท

สามารถสง่ขอ้รอ้งเรียนดา้นบรรษัทภิบาลและจรยิธรรมทางธุรกิจไดโ้ดยตรงมายงัที่อยู่ต่อไปนี ้ 

ทางไปรษณีย:์ ฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ  

เลขานกุารบรษัิท  

บรษัิท ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 60 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

12. การปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทาํงานฉบับนี ้

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จะจัดทาํการปรับปรุงและให้การติดตาม

ความกา้วหนา้ของจรยิธรรมทางธุรกิจและขอ้พงึปฏิบติัในการทาํงานในระดบัสากล เป็นระยะ ๆ เพื่อใหม้ีความ

ทนัสมยัและเหมาะสมตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง  

1. หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2555: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

2. หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560: สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

3. แนวทางการจัดทาํนโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing): ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

4. หลกัเกณฑก์ารประเมินสถานภาพบรรษัทภิบาล: สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

5. หลกัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ บรษัิท ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)  

6. นโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั บรษัิท ดโูฮม จาํกดั (มหาชน)   
 

 

 


