
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

  

คา่นยิมองคก์ร คอื คณุคา่ที�คาดหวัง เป็นมาตรฐาน
ใหทุ้กคนในองคก์รยดึถอืปฏบิัต ิเป็นปณิธานขององคก์ร
เพื�อกา้วไปสูค่วามสําเร็จ  

การที�พนักงานมีค่านิยมเป็นอันเดียวกัน จะ
นําไปสูว่ัฒนธรรมที�ดขีององคก์ร 

☺☺☺☺☺☺ 

การกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี

Corporate Governance : CG หรอืเรยีกอกี
ชื�อหนึ�งวา่ บรรษทัภบิาล เป็นโครงสรา้งหรอืกระบวนการ
ภายในกจิการที�จัดใหม้ขี ึ1นสําหรับการกําหนดทศิทางการ
ปฏิบัติงานของกิจการใหม้ีความถูกตอ้ง โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้โดยบรษิัทฯ ไดก้ําหนดเป็นนโยบาย วา่ 

 
 “การกํากับดแูลกจิการ เป็นความรับผดิชอบของ

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในการปฏบิัต ิ
หนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื�อสัตยส์จุรติ ดูแลผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม ป้องกันการใชข้อ้มลูภายในเพื�อหาผล
ประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและผูอ้ ื�นโดยมิชอบ 
เปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณใน
การดําเนนิธุรกจิต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย โดย
ไมล่ะเมดิสทิธมินุษยชน เป็นกลางทางการเมอืง 
และต่อตา้นการทุจริต เพื�อการเติบโตอย่าง
ยั�งยนื” 

 
 
 
 
 

 

จรรยาบรรณในการดาํเนนิธุรกจิ 

(Code of Conduct)   

เพื�อใหก้ารดําเนนิกจิการของบรษิัทฯเป็นไปตามนโยบาย
การกํากบัดแูลกจิการที�ด ีและเป็นแนวปฏบิัตขิองผูบ้รหิาร
และพนักงานทกุคน บรษิัทฯจงึไดป้ระกาศจรรยาบรรณใน
การดําเนนิธรุกจิ ในเรื�องดังตอ่ไปนี1 
(1) จรรยาบรรณตอ่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(2) จรรยาบรรณตอ่ผูถ้อืหุน้ 
(3) จรรยาบรรณตอ่ลกูคา้ 
(4) จรรยาบรรณตอ่คูค่า้ 
(5) จรรยาบรรณตอ่คูแ่ขง่ขนัทางการคา้ 
(6) จรรยาบรรณตอ่เจา้หนี1 
(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 กระเบืAอง
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
พืA 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 ดว้ยความขยันและตั 1งใจ
ทํางาน                  

B – Balance      : ตั 1งมั�นรักษาสมดลุของผลประโยชน์
ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายอย่างเป็น
ธรรม 

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

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

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

      D – Differentiation  : พัฒนาอยา่งไมห่ยดุยั 1งเพื�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 ” 



 
      

นโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัช ั�น 

“หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ทุก
ระดบั ดําเนนิการหรอืยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัช ั�นใน
ทุกรูปแบบท ัAงทางตรงหรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมถงึ
ทุกธุรกจิในประเทศและทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และ
ใหม้กีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายตอ่ตา้นการ
ทุจรติคอรร์ปัช ั�นนีAอย่างสมํ�าเสมอ ตลอดจนทบทวน
แนวทางการปฏบิตั ิและขอ้กําหนดในการดําเนนิการ
เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ 
ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  และขอ้กําหนดของกฎหมาย” 

บรษิทัฯสมคัรเป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการตอ่ตา้นการทจุรติ ลําดบัที� 311 

 

เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายขา้งตน้ จงึ
กําหนดแนวทางการปฏบิตัใิหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทราบ
ดงัตอ่ไปนีA 
1. หา้มมใิหพ้นกังานทุกระดบั ครอบครวั เพื�อน และ/
หรอืคนรูจ้กั เรยีกรอ้งหรอืรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอื 
ประโยชนอ์ื�นใดจากผู ้รบัเหมา ผู ้รบัเหมาช่วง ลูกค้า 
ลูกคา้ช่วง ผูค้า้/ผูข้าย ผูร้่วมทุน หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีทุก
ฝ่ายของบรษิทัฯ ไม่ว่าในกรณีใด เป็นการส่วนตวัหรอื
เพื�อกลุ่มบุคคล ซึ�งอาจมีผลต่อการตดัสนิใจใน การ
ปฏบิตังิานอยา่งไมเ่ป็นธรรม เกดิความลําเอยีง หรอืเกดิ
ควา ม ลํา บ า กใจ  หรือ เ กิดค วาม ไม่ เ ป็ น ธ ร ร ม ต่อ
ผูเ้กี�ยวขอ้งอื�น  
2. ใหร้บัไดใ้นนามของบรษิทัฯ ที�ไดม้อบหนา้ที� รบัมอบ
อํานาจ หรอืใหเ้ป็นตวัแทนของบรษิทัฯ กําหนดให ้รบัได ้
ท ัAงนีA อาจมาจากการส่งเสรมิการขาย การจดักจิกรรม
สมนาคุณ หรอือื�นใด ของคู่คา้ ผูค้า้/ผูข้าย หรอือื�นๆ 
เพื�อมอบใหบ้รษิทัฯ หรอืตวัแทนของบรษิทัฯ จากการจดั

กจิกรรมหรอืการส่งเสรมิการขายน ัAน เมื�อไดร้บัใหส้่ง
มอบใหผู้จ้ดัการสว่นธุรการ เพื�อดําเนนิการตอ่ไป 

3. การไดร้บัดว้ยเหตุใดก็ตามอาจเพราะดว้ยความ
เคารพนบัถอื หรอืเพื�อการสรา้งความสมัพนัธท์ี�ด ีหรอื 
ในกรณีใดที�เ ห็นว่าได้ร ับมาโดยสุจร ิต  ให้ปฏิบ ัต ิ
ดงัตอ่ไปนีA 

3.1 กรณีเงนิสดหรอืเช็ค หา้มรบัโดยเด็ดขาด เวน้ให้
รบัไดโ้ดยถูกตอ้งตามขอ้ (2) 
3.2 รบัไดก้รณีเป็นของอุปโภคบรโิภคที�เก็บไวไ้ม่
เกนิ 7 วนั จะเนา่เสยี เช่น ของสด ผลไม ้นํ Aา ผลไม้
สด เป็นตน้ 
3.3 รบัไดใ้นกรณีเป็นของชําร่วย ของที�ระลกึ ที�
จดัทําขึAน เพื�อแจกจา่ยโดยท ั�วไป หรอืตามประเพณี 
ซึ�งมมีูลคา่โดยประมาณไม่เกนิ 1,000 บาท หากสูง
กว่านีAให้รายงานผู ้บงัคบับญัชา และส่งมอบให้
ผูจ้ดัการสว่นธุรการ เพื�อดําเนนิการตอ่ไป 

4.  บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีแจง้ เบาะแส
หรอืขอ้รอ้งเรยีนการปฏบิตังิานที�ไม่ถูกตอ้ง การกระทํา
ผดิกฎหมาย หรอื จรรยาบรรณ หรอื การทุจรติ เป็นตน้ 
โดยใหแ้จง้เบาะแสหรอืส่งขอ้รอ้งเรยีนไปยงัช่องทาง
ดงันีA  

สง่ทางไปรษณียม์าที� :- 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
69-70 หมู ่1 ถนนมติรภาพ กม.115 
ตําบลตลิ�งชนั อําเภอเมอืง จงัหวดัสระบุร ี18000 

หรอื  โทรศพัท ์036-224171-8 ตอ่ 282 

หรอื   E-Mail Address : Audit_Com@dbp.co.th 

การเผยแพร่ขอ้มูลบริษัทฯเกี�ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมองค์กร การกํากับดูแลกจิการที�ดี และนโยบาย
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ัปชั�น   

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

 บนอนิทราเน็ต(Intranet) ของบรษิัทฯ 

 

 

 
 

เป็นทางเลอืกที�ดกีวา่ 
ดา้นวสัดกุอ่สรา้งและบรกิาร 

 

 

เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท 
เกี�ยวกับ 

วสิัยทศัน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร 
การกาํกับดูแลกิจการที�ดี 

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

 

     การตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัช ั�น 


