
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

  

คา่นยิมองคก์ร คอื คณุคา่ที�คาดหวัง เป็นมาตรฐาน
ใหทุ้กคนในองคก์รยดึถอืปฏบิัต ิเป็นปณิธานขององคก์ร
เพื�อกา้วไปสูค่วามสําเร็จ  

คา่นยิมนี+จะไมเ่ปลี�ยนแปลงไปตามกาลเวลา และ
ความเชื�อในค่านยิมจะเป็นตัวกําหนดพื+นฐานพฤตกิรรมที�
แสดงออก 

การที�พนักงานมีค่านิยมเป็นอันเดียวกัน จะ
นําไปสูว่ัฒนธรรมที�ดขีององคก์ร 

☺☺☺☺☺☺ 

การกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

Corporate Governance : CG หรอืเรยีกอกี
ชื�อหนึ�งวา่ บรรษทัภบิาล เป็นโครงสรา้งหรอืกระบวนการ
ภายในกจิการที�จัดใหม้ีขึ+นสําหรับการกําหนดทิศทาง 
สอดสอ่งดูแลการปฏบิัตงิานของกจิการใหม้คีวามถูกตอ้ง 
โปร่งใสและตรวจสอบได ้โดยบรษิัทฯ ไดก้ําหนดเป็น
นโยบาย วา่ 

 
 “การกํากบัดูแลกจิการ เป็นความรบัผดิชอบ

ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในการ
ปฏบิตัหินา้ที�ดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั 
และซื�อสตัยส์ุจรติ ดูแลผูถ้อืหุน้อย่างเทา่เทยีม
และเป็นธรรม ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื�อ
หาผลประโยชนใ์หแ้กต่นเองและผูอ้ ื�นโดยมชิอบ 
เปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส มจีรรยาบรรณใน
การดําเนนิธุรกจิตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย โดย
ไมล่ะเมดิสทิธมินุษยชน เป็นกลางทางการเมอืง 
และต่อต้านการทุจริต เพื�อการเตบิโตอย่าง
ย ั�งยนื” 

 
 

 

จรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกจิ 

(Code of Conduct)   

เพื�อใหก้ารดําเนนิกจิการของบรษิัทฯเป็นไปตามนโยบาย
การกํากบัดแูลกจิการที�ด ีและเป็นแนวปฏบิัตขิองผูบ้รหิาร
และพนักงานทกุคน บรษิัทฯจงึไดป้ระกาศจรรยาบรรณใน
การดําเนนิธรุกจิของบรษิัทฯ ในเรื�องดังตอ่ไปนี+ 
(1) จรรยาบรรณตอ่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(2) จรรยาบรรณตอ่ผูถ้อืหุน้ 
(3) จรรยาบรรณตอ่ลกูคา้ 
(4) จรรยาบรรณตอ่คูค่า้ 
(5) จรรยาบรรณตอ่คูแ่ขง่ขนัทางการคา้ 
(6) จรรยาบรรณตอ่เจา้หนี+ 
(7) จรรยาบรรณตอ่พนักงาน 
(8) จรรยาบรรณตอ่ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 
(9) จรรยาบรรณต่อการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิ

มนุษยชนสากล 
(10) จรรยาบรรณตอ่วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณีทอ้งถิ�น  
(11) จรรยาบรรณตอ่การสื�อสารทางการตลาด 
(12) จรรยาบรรณการเป็นกลางทางการเมอืง 
(13) จรรยาบรรณการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ัปชั�น 
 

 คอรร์ปัช ั�น (Corruption) หมายถงึ 

“การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้
สัญญา มอบให ้ใหค้ํามั�น  เรียกรอ้ง หรือรับ ซึ�งเงนิ ทรัพยส์นิ 
หรือประโยชน์อื�นใดซึ�งไม่เหมาะสม กับเจา้หนา้ที�ของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน  หรอืผูม้หีนา้ที�ไม่วา่จะ
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม  เพื�อใหบ้คุคลดังกลา่วกระทําหรอืละ
เวน้การปฏบิัตหินา้ที� อันเป็นการใหไ้ดม้าหรอืรักษาไวซ้ึ�งธุรกจิ 
หรือแนะนําธุรกจิใหก้ับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือเพื�อใหไ้ดม้า
หรอืรักษาไวซ้ึ�งผลประโยชน์อื�นใดที�ไม่เหมาะสมทางธุรกจิ เวน้
แต่ เ ป็ น กร ณีที�ก ฎห มาย  ร ะ เ บียบ  ป ร ะกาศ  ข อ้บั งคั บ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ�น หรือจารีตทางการคา้ให ้
กระทําได”้ 

 

เป็นทางเลอืกที�ดกีวา่ 
ดา้นวสัดกุอ่สรา้งและบรกิาร 

วสิยัทศัน ์

“เราอยู่ในธุรกิจของการผลิต 
การจดัจําหน่าย รวมถึงการ
ให้บร ิการเกี�ยวกบั กระเบืHอง
ห ล ัง ค า  ผ น ัง  แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
ประกอบ เราเชื�อวา่การประกอบ
ธุ รกิจอย่างมีจร ิยธรรมและ
รบัผิดชอบต่อสงัคม จะเ ป็น
พืH น ฐ า น ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ตอ้งการและความคาดหวงัของ
ลกูคา้ พนกังาน สงัคม และผูถ้อื
หุ ้นของเรา สู่ความสําเร็จต่อ
พนัธกจิของเรา” 

พนัธกจิ 

      D – Diligence   : มุง่มั�นสูค่วามสาํเร็จ และความเป็น
เลศิ ดว้ยความรับผดิชอบ ความ
ขยันและตั +งใจทํางาน                  

B – Balance      : ตั +งมั�นรักษาสมดลุของผลประโยชน์
ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายอย่างเป็น
ธรรม 

U – Unity          : เชื�อมั�นวา่ความเป็นอนัหนึ�งอันเดยีว 
กนัจะนําพาไปสูค่วามสาํเร็จ 

   I -  Integrity     : ยดึมั�นความซื�อสตัย ์สจุรติ และ
โปร่งใส จะนําพาสูค่วามเป็นเลศิ 

      L – Learning   : สง่เสรมิการเรยีนรู ้แบง่ปัน เพื�อเป็น
คนเกง่และเป็นคนด ีเป็นที�ยอมรับ
ของสงัคม 

      D – Differentiation  : พัฒนาอยา่งไมห่ยดุยั +งเพื�อความ
แตกตา่งที�ดกีวา่ 

      S - Social Responsibility : ดแูลเอาใจใส ่สงัคม ชมุชน 
และสิ�งแวดลอ้มเพื�อการเตบิโต
อยา่งยั�งยนื 

คา่นยิมองคก์ร 

D – BUILDS 

วสิยัทศัน ์พนัธกจิ คา่นยิมองคก์ร    

“ มุง่ม ั�น โปรง่ใส ใฝ่พฒันา 

รกัษาสิ�งแวดลอ้ม ” 



 นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ั�น 

“หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ทุก
ระดบั ดําเนนิการหรอืยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัช ั�นใน
ทุกรูปแบบท ัHงทางตรงหรอืทางออ้มกบัเจา้หนา้ที�ของ
รฐั หน่วยงานของรฐั และหน่วยงานของเอกชน โดย
ครอบคลมุทกุธุรกจิที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ และใหม้กีาร
สอบทานและทบทวนแนวทางการปฏบิตัติามนโยบาย
ตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ั�นนีHอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้
สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกจิ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้กําหนดของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง” 

บริษทัฯ ได้รบัการรบัรองเป็นแนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจรติ (ทบทวนทุก 
3 ปี) 

 

 

 Corporate Social Responsibility : CSR 
หรือเรียกว่า  บรรษ ัทบริบาล   เ ป็นกลไกการ
ดําเนนิงานในกจิการที�เชื�อมโยงสูก่ระบวนการภายนอก
ที�องคก์รจัดใหม้ขี ึ+นภายใตจุ้ดมุง่หมายที�ตอ้งการสรา้ง
ประโยชนต์อ่ เศรษฐกจิ สิ�งแวดลอ้ม สงัคม และชมุชน 
บนพื+นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน อันจะนําไปสู่
ความยั�งยนืของกจิการในระยะยาว 
 

การเผยแพร่คู่มอืการกํากับดูแลกจิการที�ด ี จรรยาบรรณใน
การดําเนินธุรกจิ ความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม 
และนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ัปชั�น  

 บนเว็บไซต ์(Website) ของบรษิัทฯ :  หัวขอ้ “ขอ้มลูสาํหรับ
นักลงทนุ” http://www.dbp.co.th  

 บนอนิทราเน็ต (Intranet) ของบรษิัทฯ : http://drt/ 

 แจง้ขอ้มูลการลงทนุ  E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th 

 แจง้การทจุรติคอรร์ัปชั�น  E-Mail Address : 

Audit_com@dbp.co.th 
 

สรปุเปรยีบเทยีบคณุลกัษณะของ CG & CSR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กรณีที�มีขอ้สงสัยในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กจิการที�ดี ในคู่มือฉบับนี+ หรือนโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอรร์ัปชั�นของบรษิัทฯ สามารถใชด้ลุยพนิจิของตนเองกอ่น
ในเบื+องตน้ โดยการสอบถามตวัเองกอ่นวา่สิ�งที�กระทํานั+น 
1.  เป็นสิ�งที�ถกูตอ้งตามกฎหมาย หรอื จรยิธรรมหรอืไม ่
2.  เป็นที�ยอมรับและสามารถเปิดเผยตอ่สงัคมไดห้รอืไม ่
3.  เป็นการทําใหเ้กดิความเสยีชื�อเสยีงของบรษิัทฯหรอืไม ่
4.  สอบถามผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงกอ่น 

 

 
อยา่ 

 

 

  

 

 

ยดึมั�นในความรับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 

ความรูเ้กี�ยวกบั 
การกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

บรรษทัภบิาล (CG) 
บรรษทับรบิาล (CSR) 

การตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัช ั�น 

การกาํกบัดแูลกจิการ (CG) หรอื 
บรรษทัภบิาล 
1. เป็นการนําหลักคุณธรรม จรยิธรรม ปลูกฝังให ้

เกดิกบับคุลากรในองคก์ร 
2. ดําเนนิการความรับผดิชอบตอ่สงัคมขั +นพื+นฐาน

ที�คํานงึถงึการปฏบิตัติามกฎหมาย 
3. มุ่งหมายใหก้จิการมขีีดความสามารถในการ

สร า้ งมูลค่ า เพิ�ม    แล ะสั งคมภายนอก
ตรวจสอบได ้

     ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) หรอื 
บรรษทับรบิาล 
1. คํานึงถึงผลกระทบจากการดําเนินงานที�

เชื�อมโยงสู่กระบวนการภายนอก โดยมีฐาน
การพัฒนาจากการกํากบัดแูลกจิการที�ด ี

2. คํานงึถงึความรับผดิชอบต่อสังคม ที�มากกว่า
การปฏบิตัติามกฎหมาย 

3. คํานงึถงึการป้องกนั ดแูล และแกไ้ขผลกระทบ
จากการดําเนินงานที�มตี่อผูม้สี่วนไดเ้สยีของ
กจิการ   ในดา้นสิ�งแวดลอ้ม  สังคม   และ  
ธรรมาภบิาล ซึ�งเป็นเงื�อนไขสําคัญของการนํา
องคก์รเขา้สูว่ถิขีองกจิการที�ยั�งยนื 

 

อยา่พยายามทาํ CSR ใหเ้ป็นงาน 
แตเ่นน้ทาํงานใหม้ ีCSR 

 


