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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
จรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น ของกลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส ฉบับนี้ มีไว้เพื่อบรรยายมาตรฐานความ
ประพฤติที่เราต้องปฏิบัติในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความประพฤติของเราในฐานะองค์การธุรกิจจะต้องตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และคาดหมายว่าเพือ่ นร่วมงานทุกท่านจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติ
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
ไม่วา่ จรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้านการ
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ดูเหมือนจะเป็นทีค่ นุ้ เคยเพียงใดก็ตาม แต่กย็ งั มีความจ�ำเป็นทีท่ า่ นจะต้องอ่าน
และพิจารณาเป็นครั้งคราว จรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
และนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น เหล่านี้เป็นข้อผูกพันที่แน่นหนา และเป็นการน�ำไปสู่
สิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ คาดหมายจากเพื่อนร่วมงานโดยไม่มีผู้ใดได้รับมอบอ�ำนาจให้ท�ำการยกเว้น
และการไม่ปฏิบัติตามถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีท่ า่ นจะต้องรูถ้ งึ ความหมายของจรรยาบรรณและนโยบาย
ด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ รวมถึงการน�ำไป
ใช้บังคับกับท่านนั้นเป็นอย่างไร เพื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติและเพื่อพิจารณาปรับปรุง
พัฒนาตนเอง ด้วยความเข้าใจทีถ่ กู ต้องและความคิดทีถ่ กู ต้องนีเ้ ท่านัน้ จะเป็นแนวทางส�ำคัญ
ให้เราน�ำไปใช้กระท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง และจะต้องกระท�ำอย่างไรให้ได้ต่อไป

						
พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส
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บทน�ำ
เอกสารเกีย่ วกับจรรยาบรรณ และความประพฤติทรี่ บั ผิดชอบ ตลอดจน นโยบายด้านการ
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น “ฉบับนี้” จัดท�ำขึ้นเพื่อ
มุ่งเน้นไปที่มาตรฐานความประพฤติที่เพื่อนร่วมงานทุกท่านควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติให้เกิด
ธรรมาภิบาลในกลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส
กลุม่ บริษทั ฯ คาดหมายว่าเพือ่ นร่วมงานทุกท่านจะมีความประพฤติอย่างสมเกียรติโดยใช้
ถ้อยแถลงนีเ้ ป็นโครงร่างในระบบคุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ น�ำไปเปรียบเทียบกับการปฏิบตั ิ
จริงว่าควรปฏิบัติ หรือควรละเว้นอย่างไร รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมมี
แนวปฏิบัติอันดีงาม เป็นแบบแผนเดียวกัน เพื่อคงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความเชื่อมั่นที่
สาธารณชนมีต่อกลุ่มบริษัทฯ
โดยเหตุนจี้ งึ ได้ประมวลร่างจรรยาบรรณ และนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
และนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ณ ที่นี้
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นิยามศัพท์เฉพาะ
“จรรยาบรรณ” ถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญขององค์การที่จะท�ำให้องค์การนั้นๆ มีความมั่นคง
และมัง่ คัง่ และสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะท�ำให้จรรยาบรรณคงอยูก่ บั องค์การอย่างยัง่ ยืน คือการน�ำไป
ปฏิบัติอย่างจริงใจ และจริงจังของเพื่อนร่วมงานทุกท่าน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างจรรยาบรรณให้
เข้มแข็ง และปลูกฝังจรรยาบรรณให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดไป
“จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติทกี่ ลุม่ บริษทั ฯ ก�ำหนดขึน้ เพือ่ รักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของเพื่อนร่วมงาน และของกลุ่มบริษัท
“คอร์รัปชั่น” (Corruption) หมายถึง การติดสนบนไม่ว่าในรูปแบบใด โดยการเสนอให้
สัญญามอบให้ ให้ค�ำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่
เหมาะสมกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผูม้ หี น้าที่ ไม่วา่ จะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดัวกล่าวกระท�ำหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน�ำธุรกิจให้
กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนมธรรมเนียม ประเพณีของ
ท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระท�ำได้
“การไม่ให้สนิ บน” หมายถึง กลุม่ บริษทั ฯ กรรมการ ผูบ้ ริหาร เพือ่ นร่วมงานและตัวแทน
ของกลุ่มบริษัท ฯ จะปฏิเสธการจ่ายเงิน ของก�ำนัล หรือทรัพย์อื่นใดแก่ลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ค้า
คู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ พนักงานของเอกชน
หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว
กระท�ำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่
ไม่ถูกต้อง
“การไม่รบั สินบน” หมายถึง กลุม่ บริษทั ฯ กรรมการ ผูบ้ ริหาร เพือ่ นร่วมงานและตัวแทน
ของกลุ่มบริษัท ฯ จะปฏิเสธการรับเงิน ของก�ำนัล หรือทรัพย์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ค้า
คู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ พนักงานของเอกชน
หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว
กระท�ำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่
ไม่ถูกต้อง
“การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์” หมายถึง การใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการกิจกรรม
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
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“การบริจาคเพื่อการกุศล” หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผล
ตอบแทนที่มีตัวตน
“คุณภาพ” หมายถึง
1. การด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อก�ำหนดทีต่ อ้ งการ โดยสินค้าหรือบริการ
นั้นสร้างความพอใจให้กับลูกค้าและมีต้นทุนทางการด�ำเนินการที่เหมาะสม ได้เปรียบ
คู่แข่งขัน
2. มุง่ มัน่ ในความเป็นเลิศในการผลิตสินค้าและการบริการ โดยใช้ความรูท้ กั ษะและความ
สามารถที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าสินค้าและบริการให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล มีมูลค่าที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า
3. ร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมรักษา ร่วมพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุน
ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม สร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว
คุณภาพของสินค้ามีคุณสมบัติ 7 ด้าน คือ
1. สมรรถนะ
2. ลักษณะเฉพาะ
3. ความเชื่อถือได้
4. ความสอดคล้องตามที่ก�ำหนด
5. ความทนทาน
6. ความสวยงาม
7. การรับรู้คุณภาพ หรือ ชื่อเสียงของสินค้า
คุณภาพของบริการ มีคุณสมบัติ 8 ด้าน คือ
1. ความเข้าใจลูกค้า
2. การตอบสนองความต้องการ
3. ความเชื่อถือได้
4. ความสุภาพ
5. ความสามารถ
6. การติดต่อสื่อสาร
7. ความปลอดภัย
8. การสามารถรับรู้ได้ในบริการ
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“คุณประโยชน์” หมายถึง ลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในการมุ่งมั่น
ทีจ่ ะพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า ด้วยการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนือ่ ง
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายพึงจะได้รับ
“คุณธรรม” หมายถึง คุณ+ธรรมะ คุณความดีทเี่ ป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง
และสังคม ซึ่งสรุปว่าคือ สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติ และจิตใจของตน
“จริยธรรม” หมายถึง จริย+ธรรมะ ความประพฤติทเี่ ป็นธรรมชาติ ความเป็นผูม้ จี ติ ใจสะอาด
บริสทุ ธิ์ เสียสละ หรือประพฤติดงี าม เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ในสังคม รวมสุรปคือ ข้อควรประพฤติปฏิบัติ
“ศีลธรรม” หมายถึง ความประพฤติที่เป็นข้อห้าม หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฎิบัติที่ดี
เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบบริสุทธิ์เกี่ยวกับจิตใจ
“ความซื่อสัตย์” คือ ความประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรู้สึกล�ำเอียง หรืออัคติ
“วินยั ” คือ การยึดมัน่ ในระบบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบตั ิ ซึง่ มีทงั้ วินยั ต่อตนเอง และ
วินัยต่อสังคม
“สุภาพ” คือ เรียบร้อยอ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ
“สามัคคี” คือ ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลตามทีต่ อ้ งการ เกิดงานอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน
เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลาก
หลายในเรือ่ งเชือ้ ชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์
“จิตอาสา” หรือ จิตสาธารณะ คือ การตระหนักรู้และค�ำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการ
ค�ำนึงถึงผูอ้ นื่ ทีร่ ว่ มสัมพันธ์เป็นกลุม่ เดียวกัน โดยมีจติ ใจของผูร้ จู้ กั ความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ
ในการท�ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม
ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลสาธารณสมบัติ ร่วมกันใช้ของส่วนรวม โดยใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา ให้ความช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยาก หรือผูท้ รี่ อ้ งขอ
ความช่วยเหลือเท่าทีจ่ ะท�ำได้ ตลอดจนร่วมมือกระท�ำเพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยกันแก้ปญ
ั หา
แต่ต้องไม่ขัดต่อกฏหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนร่วม
“มีน�้ำใจ” คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเอง หรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ
เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความ
จ�ำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
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“สิ่งมีมูลค่าใดๆ” หมายรวมถึงเงินสด บัตรก�ำนัล ของก�ำนัล ค�ำเสนอการจ้างงาน การให้
เงินสนับสนุนกิจกรรม เงินบริจาคเพื่อการกุศลที่กระท�ำขึ้นเมื่อได้รับการร้องขอโดยตรงหรือ
โดยอ้อมเพือ่ เอือ้ ประโยชน์แก่ผรู้ อ้ งขอ แม้วา่ ได้ให้เงินนัน้ ด้วยการกุศลโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม
“หน่วยงานภาครัฐ” หมายถึง วิสาหกิจ สถาบัน หน่วยงาน ฝ่ายงาน และหน่วยงานย่อย
ด้านการพาณิชย์ ตลอดจนหน่วยงานอืน่ ๆ ของภาครัฐ ทีร่ ฐั บาลเป็นเจ้าของ หรือควบคุมกิจการ
“กรรมการจัดการ” หมายถึง กรรมการจัดการของ กลุม่ บริษทั ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส (Man.Com)
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงสุด ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง
“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง คณะกรรมการจัดการระดับสูง (TM-COM)
“ผู้บริหารสูงสุด” หมายถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่
“ผูบ้ ริหารระดับกลาง” หมายถึง ผูบ้ ริหารทีอ่ ยูร่ ะดับรองลงมาจากผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่
ต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่าย ถึง ผู้จัดการส่วน
“ผูบ้ งั คับบัญชา” หมายถึง ผูท้ มี่ หี น้าทีป่ กครองดูแลและสัง่ การให้เป็นไปตามอ�ำนาจการจัดการ
“เพื่อนร่วมงาน” หมายถึง ผู้ที่ท�ำสัญญาจ้างแรงงานกับ กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส
“คูค่ า้ ” หมายถึง ผูท้ เี่ ข้าผูกพันตน และมีสทิ ธิหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามทีป่ รากฏในสัญญา
ที่ได้ท�ำไว้กับ กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส
“ผู้ส่งมอบ” หมายถึง องค์การ หรือ กลุ่มบุคคลที่ ต้องการท�ำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ ใน
การส่งมอบ สินค้า อุปกรณ์ หรือ บริการ โดยมีคุณภาพ ราคาและระยะเวลาในการด�ำเนิน
งาน ตามที่ตกลงกัน
“ผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจ” หมายถึง บุคคล หรือนิตบิ คุ คลใดก็ตาม ทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ มีการติดต่อ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์การเพือ่ การกุศล เป็นต้น
“คู่ความร่วมมือ” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลใดก็ตามที่ กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเด
อร์ส มีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อด�ำเนินการบางอย่างร่วมกันเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และองค์การเพื่อการกุศล เป็นต้น
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส
ในด้านต่างๆ เช่น กรรมการบริษัท เพื่อนร่วมงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่ความร่วมมือ เจ้าหนี้ ลูกหนี้
สังคม ชุมชนรอบข้าง เป็นต้น
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รูปแบบของสินบนที่อาจเกี่ยวข้องในกระบวนการท�ำธุรกิจหรือธุรกรรมนั้นๆ เช่น
“ของขวัญและการเลีย้ งรับรอง” แม้วา่ การตอบแทนน�ำ้ ใจกัน การซือ้ ของขวัญ หรือการเลีย้ ง
ของคุณในวาระต่างๆ จะเป็นกิจกรรมที่กระท�ำได้ตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ที่อาจ
ให้ความส�ำคัญกับการมีนำ�้ ใจให้กนั แต่หากไม่ระวัง หรือเป็นการกระท�ำเพือ่ โน้มน้าวการตัดสินใจ
หรือหวังผลตอบแทนอาจถือว่าเป็นให้สินบนได้
“ค่าอ�ำนวยความสะดวก” (Facilitation Payment) หรือค่าน�้ำร้อนน�้ำชา เป็นการให้เงิน
หรือทรัพย์สนิ เล็กๆน้อยๆ เพือ่ เร่งการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ ห้เร็วยิง่ ขึน้ เช่น การเร่งการอนุมตั ิ
การออกใบอนุญาต
“เงินสนับสนุน” การบริจาคเพื่อการกุศุลหรือสาธารณะประโยชน์ โดยให้เงินหรือสิ่งของ
สนับสนุน อาจเป็นช่องทางในการให้สนิ บน ถ้าใช้การกุศลหรือโครงการทีส่ นับสนุนนัน้ เป็นตัวกลาง
ในการรับสินบนแทนเจ้าหน้าที่รัฐ
“เงินทอน” (Kickbacks) เกิดขึ้นเมื่อ บจก./หจก. ผู้รับประโยชน์ได้รับการว่าจ้าง สัปทาน
หรือโครงการ
โดย บจก./หจก. ดังกล่าวได้ตอบแทนเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ ในรูปของเงินสด ของขวัญ
การเลีย้ งรับรอง หรือแม้กระทัง่ ในรูปแบบของการให้กยู้ มื การมีสนิ บน เงินทอน หรือเงินทุจริต
จากผลก�ำไรทีแ่ บ่งให้นี้ ท�ำให้มลู ค่าโครงการทีน่ ำ� เสนอสูงเกินความเป็นจริงและขัดต่อกฎหมาย
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” (Conflict of Interest) คือการที่บุคคลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่มีส่วนได้
ส่วนเสียเกิดความขัดแย้งขึน้ ระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์วชิ าชีพ อันส่งผลให้
ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเป็นกลาง เช่น การทีผ่ บู้ ริหารใช้ตำ� แหน่งของตนไปด�ำเนินการ
เพื่อให้ บจก./หจก. ที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ได้งาน หรือการที่เจ้าหน้าที่รัฐมีอ�ำนาจอนุมัติใบ
อนุญาต ใช้ต�ำแหน่งของตนไปช่วยเหลือให้ญาติของตนได้เข้าท�ำงานใน บจก./หจก. ที่ยื่นขอ
ประโยชน์ทับซ้อนอาจอยู่ในรูปแบบพฤติกรรม Revolving Door ซึ่งถือเป็นให้สินบนรูป
แบบหนึ่ง กล่าวคือ บจก./หจก. ท�ำการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐหรืออดีตเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อหาผล
ประโยชน์จากข้อมูลและสายสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐคนดังกล่าว มาสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน บจก./หจก. จึงควรมีมาตรการการป้องกัน เช่น Cooling-off Period หรือระยะ
พักการเข้าร่วมงานของเจ้าหน้าที่หรืออดีตเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นเวลาประมาณสองปี
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กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส
“กลุ่มบริษัทฯ” หมายถึง บจก. / หจก. / ในกลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส ซึ่งประกอบด้วย
1. บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จ�ำกัด
• จัดจ�ำหน่ายหมึกพิมพ์สกรีนและดิจทัล ที่เป็นเชื้อน�้ำ เชื้อน�้ำมันและเชื้อ ยู.วี.
• เคมีภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการท�ำแม่พิมพ์สกรีน
• เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลส�ำหรับพิมพ์ผ้าและบรรจุภัณฑ์
2. บริษัท กุลวงศ์ จ�ำกัด
• ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายหมึกพิมพ์สกรีนและดิจิทัล น�้ำมันผสม น�้ำมันล้างหมึกพิมพ์
• กาวอัดชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการท�ำแม่พิมพ์ซิลค์สกรีน
• เคมีภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3. บริษัท สหสติกเกอร์ จ�ำกัด
• จัดจ�ำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ การพิมพ์สกรีน การพิมพ์ดิจิทัลและการท�ำป้าย
4. บริษัท ชัยสกรีน แมชชีนเนอรี่ จ�ำกัด
• จัดจ�ำหน่ายเครื่องพิมพ์สกรีน เครื่องพิมพ์แพ็ด เครื่องโดมมิ่ง
เครื่องก�ำจัดฝุ่นผงเพื่อท�ำความสะอาดชิ้นงาน
• ผลิตและจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์แพ็ด เพลทกัดลาย ลูกยางซิลิโคน
5. บริษัท อัมพร ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• บริการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เช่น กล่อง ลัง กระเป๋า ฯลฯ
• จัดจ�ำหน่าย แผ่นพลาสติกลูกฟูก “Future Board”
• จัดจ�ำหน่ายและแปรรูปแผ่น EVA EPE โฟม ส�ำหรับบรรจุสินค้า
6. บริษัท เทอิโกกุและชัยบูรณ์ จ�ำกัด
• จัดจ�ำหน่ายหมึกพิมพ์สกรีนคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น
7. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ซิลค์คัท
• บริการออกแบบ ถ่ายฟิล์ม
• ผลิตแม่พิมพ์สกรีน ผลิตกรอบสกรีนอลูมิเนียม
• จัดจ�ำหน่ายกระดาษท�ำความสะอาดส�ำหรับใช้ในอุตสหกรรม
8. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด แดพ ยู.วี.
• บริการเคลือบสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ด้วยวานิช ยู.วี และด้วยแผ่นฟิล์ม
ร่วมมือกันทำ�อะไรก็สำ�เร็จ 9
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วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ค่านิยม
วิสัยทัศน์
เป็นองค์การธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเพื่อนร่วมงาน เพื่อร่วมมือกันสร้าง
นวัตกรรมและความประทับใจ ให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พันธกิจ กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส
1. สร้างความเป็นผู้น�ำในธุรกิจที่ด�ำเนินอยู่
2. สร้างเสริมการท�ำงานเป็นทีม
3. สร้างความพอใจให้กับลูกค้า
4. สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
5. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมงาน
6. สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี และช่วยเหลือสังคม
ค่านิยม
ถูกต้อง
ถูกใจ
ถูกเวลา
ถูกหลัก

โปร่งใส มีจรรยาบรรณ ตรวจสอบได้
ยึดถือความพอใจของลูกค้าเป็นที่ตั้ง
จัดการรอบเวลาต่าง ๆ ในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ที่เกี่ยวข้อง
ให้รวดเร็วแข่งขันได้
จัดการด้วยหลักการที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่น เพื่อรองรับกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ
ดี
องค์การของเราจะต้องมีคนดี สินค้าดี บริการดีและมีภาพลักษณ์ที่ดี
เร็ว
มีบริการที่รวดเร็วโดยต้องเร็วกว่าที่ลูกค้าต้องการและคาดหวังไว้
ถูก
ต้องผลิตสินค้าให้คุ้มค่าคุ้มราคา โดยต้องให้มีคุณประโยชน์มากกว่าค่าใช้จ่าย
เก่ง
เพื่อนร่วมงานทุกคนต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะเพราะ
เพื่อนร่วมงานมีความส�ำคัญในการร่วมกันสร้างความส�ำเร็จอันยังยืน
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วัฒนธรรมองค์การ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
1. มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า
3. การน�ำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์
4. การเรียนรู้ขององค์การและของเพื่อนร่วมงาน
เกี่ยวกับวิธีคิด
5. ใช้สติปัญญาเป็นหลักในการท�ำงาน
6. การจัดการด้วยนวัตกรรม
7. การเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8. ทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ
9. ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการท�ำงาน
10. กระบวนการถัดไป คือ ลูกค้าของเรา
เกี่ยวกับวิธีการท�ำงาน
11. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
12. ด�ำเนินการบริหารแบบ PDDLI
13. จัดการด้วยข้อมูลจริงในสถานที่จริง
14. แก้ปัญหาที่สาเหตุ เน้นการป้องกันการเกิดปัญหาซ�้ำ
15. ใช้กรรมวิธีทางสถิติ
16. จัดล�ำดับความส�ำคัญ
17. จัดการเวลาอย่างมีคุณค่า
18. สร้างระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอ
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1. มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
จริยธรรม หมายถึงความประพฤติที่ ควรท�ำหรือไม่ควรท�ำ ซึง่ ต่างกับกฎหมายทีเ่ ป็นข้อบังคับ
ให้ตอ้ งท�ำ ดังนัน้ เพือ่ นร่วมงานทุกท่าน ต้องระลึกอยูเ่ สมอว่าท่านคือบุคคลส�ำคัญทีจ่ ะขับเคลือ่ น
กลุ่มบริษัทฯ ให้ไปในทิศทางใด เรื่องบางเรื่องไม่ผิดกฎหมายแต่เราทุกคนต้องคิดให้ดีๆ ว่าแม้
ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าไม่ควรท�ำ เราต้องไม่ท�ำ ดังนั้นผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน กลุ่มบริษัท ฯ
ทุกท่านต้องใช้สติในการคิด คิดก่อนคิด มีจิตใจใส สะอาด มีความประพฤติที่ดี ที่งาม มีความ
มุ่งมั่น มานะ และอดทน
สังคม ชุมชนและครอบครัว เป็นองค์ประกอบหลักของประเทศไทย ดังนั้นองค์การและ
เพือ่ นร่วมงานทุกท่านต้อง ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรักษา และร่วมพัฒนา สังคม ชุมชนและครอบครัว
อย่างต่อเนือ่ งเพราะหากสังคมอยูไ่ ด้ประเทศชาติของเราก็จะอยูไ่ ด้และเราทุกคนก็จะอยูอ่ ย่าง
มีความสุขร่วมกัน
2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า
เพือ่ นร่วมงานต้องมีความเข้าใจอย่างดีถงึ ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าทัง้ ภายใน
และภายนอก โดยร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ ลูกค้า สร้างสินค้าและการบริการทีแ่ ตกต่าง
และเหนือความคาดหวังของลูกค้า พร้อมทั้งติดตามดูแลลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าและแนวโน้มของตลาดการค้า
3. การน�ำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ต่างกับทัศนวิสัย เพราะทัศนวิสัยนั้นใช้ ตามอง แต่วิสัยทัศน์นั้น ต้องใช้ สติ
ปัญญาในการคิด การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นอย่ายิ่งที่ผู้น�ำทุกระดับ ต้อง
ร่วมมือกันในการก�ำหนดวิสัยทัศน์พร้อมถ่ายทอดเพื่อน�ำไปปฎิบัติ ทั่วทั้งองค์การ
วิสยั ทัศน์ทดี่ ี ต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย พร้อมต้อง
มีดัชนีวัดคุณภาพเพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. การเรียนรู้ขององค์การและของเพื่อนร่วมงาน
องค์การส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานมีการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการเรียนรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ จะส่งผลต่อการพัฒนาองค์การให้มนั่ คง
ยัง่ ยืน รวมทัง้ การให้ความร่วมมือกับองค์การอืน่ เพือ่ น�ำความรูแ้ ละเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ
เข้ามาปรับใช้ในการพัฒนาเพือ่ นร่วมงานให้มคี วามสามารถ มีสมรรถนะและมีคณ
ุ ค่าเพิม่ ขึน้
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5. ใช้สติ ปัญญา เป็นหลักในการท�ำงาน
คือการพัฒนาจิตอันได้แก่ สมาธิและสติมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณค่าภายใน
และความสุขในการท�ำงานของเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะพัฒนาเพื่อนร่วมงานไปสู่คุณลักษณะที่
ส�ำคัญ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ รับผิดชอบ เสียสละ ซื่อสัตย์ อดทน ยิ้มแย้ม
แจ่มใส เต็มใจบริการ ฯลฯ ยิง่ ไปกว่านัน้ ในการท�ำงานร่วมกันแบบร่างกายเดียวกัน ต้องอาศัย
การสือ่ สารอย่างมีสติ หรือสติสนทนา คือสติในการฟัง การพูด การถามและสติในการคิดทาง
บวกซึ่งก็คือปัญญา นั่นเอง
หากเรามีความรู้ แต่ไม่มีความคิด ความรู้นั้นก็ไม่สามารถออกดอกออกผลได้ หากเรามี
ความคิดแต่ขาดสติ ความคิดนั้นก็จะวนเวียนอยู่กับที่ไม่ก้าวหน้า
ปัญญาคือความคิดทีใ่ ช้สติเป็นตัวน�ำและตัวควบคุม องค์การทีใ่ ช้ปญ
ั ญาในการด�ำเนินธุรกิจ
องค์การนัน้ จะมีสนิ ค้าใหม่ บริการใหม่และวิธกี ารท�ำงานใหม่ๆ ทีต่ อบสนองความต้องการและ
ความหวังของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้อย่างต่อเนือ่ งและองค์การนัน้ จะเจริญก้าวหน้า ยัง่ ยืน
มั่นคง ปลอดภัยและใจสุข
6. การจัดการด้วยนวัตกรรม
เสริมสร้างให้เกิดนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ซึง่ จะมีสว่ นส�ำคัญในการพัฒนาสินค้า
บริการและวิธีการท�ำงานขององค์การ รวมถึงการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการและ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านอย่างมีคณ
ุ ภาพให้รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ซึง่ จะมีผล
ให้เกิดสินค้าใหม่ บริการใหม่ วิธีการท�ำงานใหม่ เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. การเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์การต้องให้ความส�ำคัญต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการส่งเสริม
พัฒนาเพื่อนร่วมงานให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะ มีกระบวนการในการ
สร้างความผาสุกในการท�ำงานและสภาพแวดล้อมที่ดีในองค์การ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
และสร้างแรงจูงใจให้แก่เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนการปลูกฝังความคิดเชิงบวกและการปฏิบัติ
งานเชิงบวกของการอยู่และท�ำงานร่วมกันในรูปแบบของ “ร่วมคิด ร่วมท�ำ  ร่วมรักษา
ร่วมพัฒนา” ให้แก่เพื่อนร่วมงาน
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8. ทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ
เพือ่ นร่วมงานทุกคนในองค์การต้องมีความรูท้ กั ษะความสามารถและสมรรถนะ พร้อมทัง้
ร่วมมือกันยึดถือและปฏิบตั ติ ามกระบวนการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพ วิธกี ารปฏิบตั งิ าน ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
จึงจะท�ำให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพของหน่วยงานและขององค์การ องค์การของเราจะเจริญ
เติบโตก้าวหน้าได้มากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมงานทุกคนที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่
อย่าง “ร่างกายเดียวกัน” เพื่อสร้างคุณภาพผลผลิต ผลลัพธ์และสร้างความพอใจ ประทับใจ
ให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9. ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการท�ำงาน
ผลย่อมเกิดจากเหตุ ดังนั้นเราต้องให้ความส�ำคัญ ในการจัดการเหตุ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
- เหตุเกิดจาก ปัจจัยน�ำเข้า + กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
- กระบวนการเกิดจาก ความต้องการของลูกค้า ขัน้ ตอนการท�ำงาน วิธกี ารท�ำงาน ผูร้ ับ
ผิดชอบและจุดป้องกันความเสี่ยงและหรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
- กระบวนการที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังนี้
• ละเอียด ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย สามารถน�ำไปปฏิบัติได้ สามารถท�ำซ�้ำได้
สามารถคาดการณ์ได้และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
• น�ำไปปฏิบัติเป็นกิจวัตรในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• มีการทบทวน มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม�ำ่ เสมอ
• มีการบูรณาการระหว่างวิธีการท�ำงานหรือดัชนีวัดคุณภาพ
10. กระบวนการถัดไปคือลูกค้าของเรา
มีวิธีการท�ำงานที่ให้ความส�ำคัญถึงคุณภาพและบริการที่ดี ด้วยการส่งมอบผลงานที่ครบ
ถ้วน ถูกต้องและทันก�ำหนด ให้แก่กระบวนการถัดไปและพึงระลึกอยูเ่ สมอว่ากระบวนการถัด
ไปคือลูกค้าที่เราต้องมองงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลให้อย่างสม�่ำเสมอ ดังนั้นเรา
สามารถเพิ่มคุณภาพของสินค้าและการบริการได้ดังนี้
การหาความต้องการของลูกค้า
• ต้องกล้าที่จะถามลูกค้าว่า ต้องการอะไรและคาดหวังอะไรจากเรา และต้องกล้า
ที่จะบอก กระบวนการก่อนหน้า (เราเป็นลูกค้าของเขา) ว่าเราต้องการอะไรและ
คาดหวังอะไรจากเรา
• ศึกษาความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยมอบความเป็นเลิศของสินค้าและ
การบริการให้แก่ทีมงานทุกระดับของลูกค้า
14
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• ให้ลกู ค้ามีสว่ นร่วมในงานโดยการเสนอความคิด หรือเข้ามาเยีย่ มชมวิธกี ารท�ำงาน
ขององค์การ
เข้าใจเป้าหมายของหน่วยงาน
• เข้าใจในเป้าหมายและมาตรฐานของงาน เพือ่ ให้บริการแก่ลกู ค้ามากกว่าทีล่ กู ค้า
ต้องการ
หน้าที่รับผิดชอบ
• เข้าใจในบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตนเองโดยไม่กา้ วก่ายหน้าทีต่ อ่ กัน แต่
พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในการท�ำงาน
• เลือกสรรทีมงานทีม่ ที กั ษะและความสามารถ เพือ่ ร่วมกันท�ำงานให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์การและลูกค้า
11. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
มีความสุภาพอ่อนน้อมในการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน การมีสัมมาคารวะแก่ผู้
อาวุโส และการรับฟังความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างในมุมมองเชิงบวก ด้วยความสุภาพในการรับฟัง
ข้อมูล ซึ่งเป็นวิธีการท�ำงานของเพื่อนร่วมงานทุกระดับที่ปฏิบัติต่อลูกค้าภายในและลูกค้า
ภายนอกตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
12. ด�ำเนินการจัดการแบบ PDDLI
การจัดการแบบ PDDLI คือ การจัดการที่เป็นวงจรแห่งการเรียนรู้ โดยเริ่มตั้งแต่
Plan การวางแผน รวมถึงการออกแบบกระบวนการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพ วิธปี ฏิบตั งิ าน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ แบบฟอร์มปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพ รวมถึงการเลือกดัชนีวดั คุณภาพและเป้าหมาย
เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมก�ำหนดจุดป้องกันไว้อย่างชัดเจน
Deployment การถ่ายทอดเพื่อน�ำไปปฏิบัติ โดยต้องมั่นใจว่าเพื่อนร่วมงานและหรือผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียต้องสามารถด�ำเนินการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ท�ำอย่างเป็นกิจวัตร โดยทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่ส�ำคัญต้องสามารถท�ำซ�้ำได้
Diagnosis การตรวจวินจิ ฉัยเพือ่ วิเคราะห์ให้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดปัญหา
หรือไม่สามารถบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นนั่ เอง พร้อมแนะน�ำวิธกี ารแก้ไขปัญหา
และสาเหตุต่างๆ เหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรม
Learning ร่วมมือกันในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ วิธี
ปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพ แบบฟอร์มปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพ รวมถึงดัชนีวดั คุณภาพและเป้าหมาย
อย่างน้อยปีละครั้งและหรือ เมื่อมีความจ�ำเป็น เพื่อให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
ร่วมมือกันทำ�อะไรก็สำ�เร็จ 15
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Integration การบูรณาการเชือ่ มโยงของทุกกระบวนการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพ วิธปี ฏิบตั ิ
งานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ แบบฟอร์มปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หรือของทุกกิจกรรมทีด่ ำ� เนินงาน ต้องเชือ่ ม
โยงซึ่งกันและกัน ไม่ขัดแย้งกัน กล่าวคือต้องบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเสริมแรง
ให้แก่กันและกันดั่งเช่นแม่เหล็ก
13. จัดการด้วยข้อมูลจริงในสถานที่จริง
จัดการงานด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลและสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล
ปลอดภัยและเป็นความลับ ด้วยแนวทางทีเ่ ป็นระบบ สามารถปฏิบตั ซิ ำ�้ ได้และวัดผลได้ชดั เจน
อีกทัง้ ยังต้องสามารถสอบกลับได้ถงึ แหล่งทีม่ าของข้อมูล วิธกี ารจัดเก็บ ผูจ้ ดั เก็บ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล วัน
เวลา สถานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเป็นรูปธรรม
14. แก้ไขปัญหาที่สาเหตุ เน้นการป้องกันการเกิดปัญหาซ�้ำ
ใช้วิธีการตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยเครื่องมือคุณภาพ เช่น 7QC
7QM ปัญญามาปัญหาไป การปรับปรุงคุณภาพงาน ท�ำทันที โดยมุง่ เน้นการแก้ปญ
ั หาทีส่ าเหตุ
ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ให้ได้สารสนเทศ พร้อมก�ำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน
ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงมาตรการป้องกันเชิงรุก
15. ใช้กรรมวิธีทางสถิติ
จัดการด้วยข้อมูลและสารสนเทศทีเ่ ก็บอย่างเป็นระบบ มีการวัดวิเคราะห์และมีคา่ มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ตา่ งๆ ค่าแนวโน้ม เพือ่ ใช้ในการพยากรณ์โดยต้องเป็นข้อมูลและสารสนเทศทีม่ คี วาม
ครบถ้วน ถูกต้องน่าเชื่อถือ และสัมพันธ์กับระบบการจัดการขององค์การ
16. จัดล�ำดับความส�ำคัญ
จัดล�ำดับความส�ำคัญของกระบวนการท�ำงาน วิธกี ารท�ำงานและของหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
โดยพิจารณาถึงความส�ำคัญ จ�ำเป็นและคุ้มค่าหรือจากการเปรียบเทียบระหว่าง Output
มากกว่า Input หรือ จากวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงานและประเภทของงานทีเ่ กีย่ วข้อกับลูกค้า
ภายในและลูกค้าภายนอก เพื่อให้ส่งมอบคุณค่าต่อกระบวนการถัดไปภายในเวลาที่ก�ำหนด
17. จัดการเวลาอย่างมีคุณค่า
เวลาเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ยิง่ จะใช้หรือไม่ใช้เวลาก็จะหมดไป ดังนัน้ เราต้องจัดการเวลาด้วย
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของงานที่จ�ำเป็น งานที่เร่งด่วน โดยจัดล�ำดับความส�ำคัญของงาน
ให้เหมาะสมกับเวลา หรือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและของ
กระบวนการถัดไปได้อย่างทันท่วงที
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18. สร้างระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอ
จัดให้มกี ารทบทวน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพ วิธปี ฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
แบบฟอร์มปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและต้องด�ำเนินการทบทวนและปรับปรุง ตามรอบเวลาที่
ก�ำหนดและหรือเมือ่ มีความจ�ำเป็น เพือ่ ให้องค์การไวต่อการพัฒนาและปรับปรุง มีกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านเชิงป้องกัน มีระบบการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าและต่อความท้าทายและความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การทีเ่ ป็น
พลวัตรการปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอนี้จะเป็นการเสริมสร้างให้องค์การอยู่ได้อย่างมั่นคง
ปลอดภัย ใจสุขและยั่งยืน
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คุณลักษณะของเพื่อนร่วมงาน กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส
1. ให้อภัย
• รู้จักการให้อภัยต่อข้อผิดพลาดของผู้อื่นเหมือนให้อภัยตนเอง
• มีสติและพิจารณา เพื่อหาทางให้อภัย ให้เกิดขึ้นในใจของเราให้ได้ ก่อนที่ความโกรธ
จะมอดลง
2. กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
• มีความประพฤติดอี ยูใ่ นโอวาท แสดงความเคารพนับถือต่อบิดามารดา และผูม้ พี ระคุณ
• หมั่นเยี่ยมเยียนแสดงความรักห่วงใยและช่วยเหลือต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ
ประพฤติปฏิบัติให้บิดามารดาและผู้มีพระคุณมีความสุขและภาคภูมิใจ
3. ประหยัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
• พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
• ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล มีสติในการคิดพิจารณาก่อนกระท�ำการใดๆ
• มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
• รู้จักคุณค่าของปัจจัยที่มีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• รู้จักสร้างภูมิคุ้มกันในการด�ำเนินชีวิต
• มีความชื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทนและแบ่งปัน
4. ชื่อสัตย์สุจริต
• มีความชื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ พูดแต่ความจริงและปฏิบัติตาม
สัญญาที่ให้ไว้ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและองค์การที่ร่วมท�ำงาน ทั้งทางตรง และทางอ้อม
เคารพสิทธิของผู้อื่นและไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้อื่น
5. ขยันทุ่มเทรักการเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์
• มีความมุ่งมั่นท�ำภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจังจนส�ำเร็จ
• มีระเบียบวินัยในตนเองและสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
• มุ่งมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ
• มีความรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
• ยอมรับในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น
• ฝึกฝนตนเองจนเป็นที่ยอมรับในความรู้ความสามารถและน�ำไปปรับใช้ในการพัฒนา
ตนเองและองค์การในทางที่สร้างสรรค์
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6. มีจิตใจงาม เสียสละและบ�ำเพ็ญประโยชน์
• มีจิตใจอ่อนโยน มีทัศนคติที่ดีและปรารถนาดีต่อผู้อื่น
• พูดถึงผู้อื่นในแง่ดีเสมอ ไม่พูดให้ผู้อื่นเสียหายทั้งต่อหน้าและลับหลัง
• มีน�้ำใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือแบ่งปันตามโอกาสอันควร
• แบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นและบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสม�่ำเสมอ
• เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมองค์การและช่วยเหลือชุมชนและสังคม
7. เป็นผู้น�ำและยินดีเป็นผู้ตามที่ดี
• มีทักษะความเป็นผู้น�ำ กล้าคิดกล้าท�ำ กล้าตัดสินใจ กล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
• มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่น
• มีความสามารถในการจัดการที่ดีและสามารถโน้มน้าวผู้อื่นในทางที่ถูกต้อง
• มีความเป็นตัวของตัวเองในการคิดไตร่ตรอง วิเคราะห์สิ่งที่ถูกต้อง
• ท�ำสิ่งที่เหมาะสมกับกาลเทศะและประสานสามัคคีในหมู่คณะ
• ยินดีเป็นผู้ตามที่ยอมรับในความสามารถของผู้อื่น
8. สมานสามัคคี
• ร่วมมือกัน ท�ำอะไร ก็ส�ำเร็จ
• เราเป็นร่างกายเดียวกัน
• ให้ความส�ำคัญและความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
• รับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น
• ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรักษา ร่วมพัฒนา
9. มีระเบียบวินัย
• วินัย คือ ฐานรากของความดี โดยให้เริ่มต้นที่ตัวของเรา(ช.ม.)
• ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์การ
• เป็นผู้ตรงต่อเวลาในทุกหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
• รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ที่ได้รับมอบหมาย
10. รักษาความสะอาด
• ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สภาพแวดล้อมและสังคม
• ร่วมมือกันในการรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเพื่อลดความสูญเสียและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
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11. สร้างทัศนคติเชิงบวก ต่อตนเอง ต่องาน ต่อองค์การ ต่อลูกค้า
ต่อตนเอง
• มีสติและสมาธิในการท�ำงาน
• เห็นคุณค่าความสามารถของตน และพร้อมในการเพิม่ คุณค่า ความรูต้ ามความสามารถ
ของตนอยู่ตลอดเวลา
• มีอารมณ์แจ่มใส มองโลกในด้านบวกและคิดเสมอว่าทุกปัญหามีทางออก
ต่องาน
• เชื่อมั่นในตราสินค้า คุณภาพสินค้าและกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ
• มีความพร้อมในการท�ำงานเป็นทีมและประสานงานได้ดีกับทุกหน่วยงาน
• ยอมรับในค�ำติ ค�ำชมและพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาสิ่งที่ควรแก้ไขอย่างรวดเร็ว
เช่น วาจา กริยา คุณภาพสินค้าและคุณภาพการบริการ
ต่อองค์การ
• มีความสุข มีใจบริการในการท�ำงานด้วยความขยัน มีมานะ ซือ่ สัตย์สจุ ริตและโปร่งใส
พร้อมในการตรวจวินิจฉัย
• รักและพร้อมพัฒนาการท�ำงานร่วมกับองค์การในทุกสถานการณ์
ต่อลูกค้า
• รูค้ วามต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการให้
บริการด้วยไมตรีจิตรอย่างดีที่สุด
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โครงสร้างธรรมาภิบาล กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการจรรยาบรณ
(E.Com)

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจวินิจฉัย
(D.Com)

คณะกรรมการจัดการ
(Man.Com)

คณะกรรมการบ�ำบัดทุกข์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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โครงสร้างธรรมาภิบาล กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ให้คำ� แนะน�ำเพือ่ นร่วมงาน กลุม่ บริษทั ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ในหลัก
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และนโยบาย
ด้านการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ของกลุม่ บริษทั ฯ ตลอดจนให้คำ� แนะน�ำ หรือตักเตือนในกรณีทพี่ บ
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม รวมถึงการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารรับทราบ เพื่อร่วมกันรักษา
การปฏิบัติตามให้มั่นคง ยั่งยืน
2. คณะกรรมการตรวจวินิจฉัย
ก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
และนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น ของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนติดตามผลการด�ำเนินการ
แก้ไขกรณีไม่ปฏิบัติ รวมถึงให้แนวทางในการป้องกัน และส่งเสริมในการปฏิบัติ
3. คณะกรรมการจัดการ
ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อนร่วมงาน กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหลัก
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และนโยบาย
ด้านการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ของกลุม่ บริษทั ฯ ตลอดจนให้คำ� แนะน�ำ หรือตักเตือนในกรณีทพี่ บ
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม รวมถึงการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารรับทราบเพื่อร่วมกันแก้ไขสิ่งที่
ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้าน
การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และร่วมส่งเสริม รักษาการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณ ของกลุม่ บริษทั ฯ
4. คณะกรรมการบ�ำบัดทุกข์
ให้ความเป็นธรรมในการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขสิ่งที่ไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้าน
การต่อต้านคอร์รัปชั่น และร่วมส่งเสริม รักษาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายด้าน
การจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น ของกลุ่มบริษัท ฯ
5. ผู้ถือหุ้น
สนับสนุนแนวทางการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
และนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี ของกลุ่มบริษัท ฯ
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6. ที่ปรึกษากฎหมาย
เพือ่ ส่งเสริมการด�ำเนินการ ของกลุม่ บริษทั ฯ โดยให้คำ� แนะน�ำในด้านการจัดการคุณธรรม
และคุณภาพ เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตาม กฎ ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สังคม และลูกค้า
7. กรรมการผู้จัดการใหญ่
• เป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงาน
• ถ่ายทอดเพื่อให้เพื่อนร่วมงานทุกท่านน�ำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งตรวจวินิจฉัย เพื่อจัดการ
แก้ไข ป้องกัน ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มั่นคง ปลอดภัย ใจสุข
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ขัน้ ตอนการจัดการจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
นโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
1. เพือ่ นร่วมงานมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
เพื่อนร่วมงาน กุล่มบริษัท ชัยบูรณ์บราเดอร์ส ทุกท่าน โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่ม
บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
1. ท�ำความเข้าใจเนือ้ หาสาระของจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
และนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
2. เรียนรู้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
3. ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระอย่างสม�่ำเสมอ
4. ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มบริษัทฯ หรือ
อาจเกิดผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ
5. เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กลุ่มบริษัทฯ
ก�ำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
นโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
6. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้าน
การต่อต้านคอร์รัปชั่น
7. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลใดที่ กลุ่ม
บริษัท ฯ ได้มอบหมาย
8. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้น�ำในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายด้าน
การจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ตลอดจนส่ง
เสริมสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้เพือ่ นร่วมงานและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเข้าใจว่าการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบาย
ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติ
3. การรายงานการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
24

จรรยาบรรณคือรากฐานของความดี ชาว CBG สร้างศักดิ์ศรีด้วยคุณธรรม

พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตาม สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียน
ไปยังบุคคลดังต่อไปนี้
1. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
2. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. ผู้จัดการส�ำนักงานตรวจวินิจฉัย
4. ผู้บริหารระดับสูง
4. กระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน (โอกาสในการปรับปรุง)
1. รวบรวมข้อจริง
ผู้รับข้อร้องเรียนจะด�ำเนินการรวบรวมข้อจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้านการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน่ นัน้ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บคุ คลทีม่ คี วามเหมาะสมด�ำเนินการ หรือแจ้งต่อ
คณะกรรมการจรรยาบรรณด้านการจัดการ
2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล
ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธี
การจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่องโดยอาจจะด�ำเนินการด้วยตนเอง หรือรายงานต่อบุคคล
ทีม่ ีอำ� นาจด�ำเนินการและเกีย่ วข้องในเรื่องนัน้ ๆ เป็นผู้ดำ� เนินการประมวลผล และกลัน่ กรอง
ข้อมูล หรือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจวินิจฉัย
3. ก�ำหนดมาตรการด�ำเนินการ (ผู้ที่ด�ำเนินการตามข้อ 2)
- ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้บริหารระดับสูงก�ำหนดมาตรการและด�ำเนินการระงับการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
นโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
- มาตรการบรรเทาความเสียหาย ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยค�ำนึงถึงความเดือด
ร้อนเสียหาย โดยรวมทั้งหมด (ในกรณีเป็นเรื่องส�ำคัญ)
- ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้รายงานมาตรการด�ำเนินการและรายงานผลต่อคณะ
กรรมการตรวจวินิจฉัย และ/หรือผู้บริหารระดับสูง
4. รายงานผล
ให้ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานมาตรการด�ำเนินการและมาตรการบรรเทาความเสีย
หาย(ตามข้อ 3) ให้ผู้ร้องเรียนทราบหากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง
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5. มาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือ
ผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและนโยบายด้าน
การจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ผูร้ ายงาน ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รบั ความคุม้ ครอง
ตามหลักเกณฑ์เรื่อง “การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสที่
เป็นประโยชน์ส�ำหรับกลุ่มบริษัทฯ เกี่ยวกับการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ
ระเบียบทีอ่ อกโดยหน่วยงานของรัฐรวมถึงการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
จรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น ของกลุ่มบริษัท ฯ (Whistleblower Policy) ที่กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ดังนี้
1. ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้
หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท�ำให้ความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่
หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท�ำให้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจง
ข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. กลุ่มบริษัทฯ ถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็นโดย
ค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อน
เสียหาย ผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องขอให้ กลุม่ บริษทั ฯ ก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองทีเ่ หมาะ
สมก็ได้ หรือ กลุม่ บริษทั ฯ อาจก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ งร้องขอ
ก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือนร้อนเสียหายหรือความไม่
ปลอดภัย
4. ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการ
ที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
6. การกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายผิดจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
และนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
เพื่อนร่วมงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
การกระท�ำต่อไปนี้เป็นการกระท�ำที่ผิด
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1. ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
นโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
2. แนะน�ำ ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผอู้ นื่ ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและนโยบายด้านการ
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
3. ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบาย
ด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ในกรณี
ที่ตนทราบหรือควรทราบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการ
ฝ่าฝืนการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
และนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
5. การกระท�ำอันไม่เป็นธรรมต่อผูอ้ นื่ เนือ่ งจากการทีผ่ นู้ นั้ รายงานการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยา
บรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น
ทัง้ นีผ้ ทู้ ที ำ� ผิดจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบาย
ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ กลุ่มบริษัท ฯ
ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนั้นผิดกฎหมาย
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จรรยาบรรณ กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส
หมวด 1 จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส
• จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน
• จรรยาบรรณต่อลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือ คู่แข่ง และผู้ส่งมอบ
• จรรยาบรรณต่อสังคม และสังคม
หมวด 2 จรรยาบรรณของผู้บริหาร		
หมวด 3 จรรยาบรรณของเพื่อนร่วมงาน
หมวด 4 การกระท�ำที่อาจขัดกันซึ่งผลประโยชน์
• การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจ
• การรับหรือให้ของขวัญของที่ระลึก
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง
• การท�ำธุรกรรมกับรัฐ
• การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน
• การป้องกันการฟอกเงิน
• ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์
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หมวด 1
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ของ กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส
• จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน
• จรรยาบรรณต่อลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือ คู่แข่ง และผู้ส่งมอบ
• จรรยาบรรณต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
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จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน
1. กลุ่มบริษัท ฯ ต้องให้ความรู้และสร้างเสริมทักษะในการท�ำงานอย่างต่อเนื่องให้แก่
เพื่อนร่วมงาน
2. กลุม่ บริษทั ฯ ต้องให้ความเป็นธรรมและให้การพิจารณาอย่างยุตธิ รรมกับเพือ่ นร่วมงาน
ทุกระดับ
3. กลุ่มบริษัท ฯ ต้องให้ความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงในการท�ำงานและบริเวณ
สถานที่ท�ำงาน
4. กลุ่มบริษัท ฯ ต้องดูแลเพื่อนร่วมงานทุกระดับให้มีสวัสดิภาพและสวัสดิการในการ
ท�ำงานที่ดี
5. กลุม่ บริษทั ฯ ต้องปลูกฝังให้เพือ่ นร่วมงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และร่วมพัฒนาสังคม
6. กลุม่ บริษทั ฯ ต้องปลูกฝังให้เพือ่ นร่วมงานมีความเข้าใจเกีย่ วกับจรรยาบรรณและนโยบาย
ด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึง
บทบาทหน้าทีท่ ตี่ อ้ งปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลและนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์การ
7. กลุ่มบริษัท ฯ ต้องส่งเสริมให้มีการสร้างคุณธรรมและยกย่องเชิดชูเพื่อนร่วมงานที่
ท�ำคุณประโยชน์ต่อองค์การ และสังคม
8. กลุม่ บริษทั ฯ ต้องให้สทิ ธิในการแสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ องค์การและสังคม
9. การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิและเสรีภาพ
9.1 ความเป็นส่วนตัว
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิด
เผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัตสิ ขุ ภาพ ประวัตกิ ารท�ำงาน หรือ
ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือ
บุคคลอื่นใด ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัยเว้นแต่ได้กระท�ำไปตามหน้าที่โดย
สุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
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9.2 การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันโดยมีแนวทาง
ปฏิบตั ติ อ่ ผูเ้ กีย่ วข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหนึง่ บุคคลใด เนือ่ งจากความ
เหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะทางกายหรือจิตใจ เชื่อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา
หรือเรื่องอื่นใด
9.3 การด�ำเนินการด้านการเมือง
กลุ่มบริษัท ฯ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท�ำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือ
สนับสนุนพรรคการเมืองหนึง่ พรรคการเมืองใด หรือผูห้ นึง่ ผูใ้ ดทีม่ อี ำ� นาจทางการเมือง อย่างไร
ก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักและให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของ
เพื่อนร่วมงาน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
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จรรยาบรรณต่อลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือ คู่แข่ง และผู้ส่งมอบ
1. กลุ่มบริษัทฯ ให้การดูแลลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือ คู่แข่งและผู้ส่งมอบ อย่างทั่วถึง
ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
2. กลุม่ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการให้บริการต่อลูกค้า คูค่ า้ คูค่ วามร่วมมือ คูแ่ ข่งและ
ผู้ส่งมอบ อย่างดีที่สุด
3. กลุม่ บริษทั ฯ รักษาคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดด้วยราคาทีเ่ ป็นธรรมกับ
ลูกค้า ฯ
4. กลุ่มบริษัท ฯ ให้ความส�ำคัญในข้อมูลข่าวสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เป็นจริง
แก่ลูกค้า ฯ
5. กลุ่มบริษัท ฯ เก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ฯ และสื่อสารในเชิงบวกต่อภาพ
ลักษณ์ของลูกค้า ฯ และไม่น�ำข้อมูลความลับของลูกค้า ฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ทางมิชอบแก่ลูกค้า ฯ
6. กลุม่ บริษทั ฯ ห้ามให้เงินรางวัล / ค่าจ้าง / เปอร์เซ็นต์สว่ นต่างค่าสินค้าแก่ผปู้ ฏิบตั หิ น้าที่
ของลูกค้า ฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการค้าของกลุ่มบริษัทฯ
7. กลุม่ บริษทั ฯ พึงช�ำระหนีใ้ ห้แก่เจ้าหนีอ้ ย่างตรงต่อเวลา และถูกต้องตามเงือ่ นไขทีต่ กลง
กันไว้
8. กลุม่ บริษทั ฯ พึงให้โอกาสแก่ลกู หนีใ้ นการผ่อนช�ำระหนีเ้ ป็นบางกรณี โดยไม่ละเลยสิทธิ
ทางกฎหมาย
9. กลุ่มบริษัท ฯ พึงให้โอกาสทางการค้าในการเสนอขายสินค้า (การประมูล) ให้ข้อมูล
แก่ผสู้ ง่ มอบทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และกระท�ำข้อตกลงในการซือ้ ขายอย่างยุตธิ รรม
10. กลุ่มบริษัท ฯ ไม่ใส่ร้ายต่อ ลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือ คู่แข่งขันและผู้ส่งมอบ

32

จรรยาบรรณคือรากฐานของความดี ชาว CBG สร้างศักดิ์ศรีด้วยคุณธรรม

จรรยาบรรณต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนและให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน ภาครัฐ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และสิ่งแวดล้อม
1. กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และ
กฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. กลุม่ บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในการดูแลและพึงพิทกั ษ์รกั ษา
สิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อร่วมรักษาความ
สมดุลของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะมีผล
เสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนมีมาตรการ
ป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่อาจจะก่อให้เกิดสภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้มกี ารฝึกอบรมและวางระบบการตรวจสอบ ควบคุมดูแล บ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือในการด�ำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบดัง
กล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี กฎหมายและ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนไป เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดูแลสิ่ง
แวดล้อม ให้คงความปลอดภัยและเป็นที่มั่นใจต่อสาธารณะ
4. กลุม่ บริษทั ฯ พึงปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพสังคมโดยรวม
โดยการส่งเสริมและปลูกฝังให้เพื่อนร่วมงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตส�ำนึกที่ดี
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
5. กลุม่ บริษทั ฯ แบ่งปันรายได้จากก�ำในการด�ำเนินกิจการให้กบั สังคม โดยให้ความส�ำคัญ
และสนับสนุนกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชนต่อชุมชนและส่วนรวม
6. กลุ่มบริษัทฯ ให้ความร่วมมืออันดีในการพัฒนาสังคม และสนับสนุนโครงการอันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือเพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ
ของสังคมส่วนรวม
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หมวด 2
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร กลุม่ บริษทั ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส เป็นไปโดยราบรืน่ ยุตธิ รรม
และมีบรรยากาศการท�ำงานที่ดี จึงต้องมีข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร ดังนี้
1. ผู้บริหารต้องเป็นผู้น�ำที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
และของเพื่อนร่วมงาน
2. ผูบ้ ริหารต้องมีวสิ ยั ทัศน์ทกี่ ว้างไกล มีความเชีย่ วชาญ ในหน้าที่ มีวจิ ารณญาณทีถ่ กู ต้อง
ยุตธิ รรม มีเหตุผล มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มุง่ เน้นความสามัคคีเสริมสร้างการท�ำงาน
เป็นทีม พร้อมให้คำ� แนะน�ำ และรับฟังความคิดเห็นของเพือ่ นร่วมงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม
3. ผูบ้ ริหารต้องมีความมุง่ มัน่ สูค่ วามส�ำเร็จของงานทีร่ บั ผิดชอบด้วยการใช้ความรู้ ทักษะ
ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ เพื่อความส�ำเร็จ ตามเป้าหมาย และ
นโยบายจัดการของกลุ่มบริษัทฯ
4. ผูบ้ ริหารต้องให้ความส�ำคัญในการจัดเก็บความรู้ และถ่ายทอดการเรียนรูเ้ พือ่ ปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติที่ดีในการปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องด้วย
มนุษยสัมพันธ์อันดี ใช้วาจาที่สุภาพ มีความซื่อสัตย์ ให้ความร่วมมือกับส่วนรวม และ
ให้ความส�ำคัญกับการจัดการเวลา
6. ผู้บริหารต้องดูแลเพื่อนร่วมงานให้ได้รับผลตอบแทน และสวัสดิการที่ดี จัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเพื่อนร่วมงาน
7. ผู้บริหารต้องให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ด้วยการบริการที่ดีมีคุณภาพ และสร้างความ
ประทับใจให้กับลูกค้า
8. ผูบ้ ริหารต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า และสือ่ สารเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของลูกค้า
9. ผูบ้ ริหารต้องเป็นแบบอย่าง และปลูกฝังให้เพือ่ นร่วมงานใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าเพือ่
ประโยชน์สูงสุดของ กลุ่มบริษัทฯ
10. ผู้บริหารต้องปลูกฝังให้เพื่อนร่วมงานมีจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้มีการบ�ำเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ด้วยการพัฒนา
ช่วยเหลือสังคม
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11. ผู้บริหารต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมและการตรวจวินิจฉัยและ
การจัดการความเสี่ยง
1. ระบบการควบคุม และการตรวจวินิจฉัย
1.1 กลุม่ บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบการควบคุมและการตรวจวินจิ ฉัย
ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้ง
องค์การ แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่เพื่อนร่วม
งานสามารถควบคุม ก�ำกับ ประเมินผล และสอบทานการท�ำงานได้ด้วยตนเอง
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อ�ำนาจอย่างไม่ถูกต้อง ป้องกันการก
ระท�ำที่ผิดกฎหมาย
1.2 มีระบบการให้ค�ำปรึกษา การรับโอกาสในการปรับปรุง และระบบตรวจวินิจฉัย
ข้อจริงส�ำหรับเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้เสียส่วนต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางถาม
ข้อสงสัย หรือรายงานเรื่องที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง
1.3 กลไกคุม้ ครองผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการรับโอกาสในการปรับปรุงเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
และความเป็นธรรมให้กับเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ ทุกคน
ตามแนวทาง Whistleblower Policy
2. การจัดการความเสี่ยง
2.1 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั่วทั้งองค์การ
2.2 มีระบบการตรวจวินจิ ฉัย ก�ำกับดูแล ควบคุม และประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้งสร้างสัญญาณเตือนภัยความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการ
ความเสี่ยงด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับ
แนวทางที่ก�ำหนด และมีการรายงานให้คณะกรรมการจัดการทราบเป็นประจ�ำ 
ทุกเดือน
12. ผูบ้ ริหารต้องไม่ใช้ตำ� แหน่งหน้าทีแ่ สวงหาผลประโยชน์ให้ตน หรือพวกพ้อง กล้าทีจ่ ะปฏิเสธ
โดยไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ กลุ่มบริษัทฯ
และบริหาร/จัดการตามข้อก�ำหนดของกฎหมายกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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หมวด 3
จรรยาบรรณของเพื่อนร่วมงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันของเพื่อนร่วมงาน กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส เป็นไป
โดยราบรื่นไม่ติดขัด ไม่ขัดแย้ง มีบรรยากาศการท�ำงานที่ดี จึงต้องมีข้อพึงปฏิบัติของเพื่อน
ร่วมงาน ดังนี้
1. เพือ่ นร่วมงานพึงมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ กลุม่ บริษทั ฯ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะฝ่าฟัน อุปสรรคปัญหา มีความรอบคอบ รวดเร็ว
ขยันหมั่นเพียร ใช้เหตุผลในการพิจารณา ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตนตามนโยบาย
ระเบียบปฏิบัติของ กลุ่มบริษัทฯ โดยถือเอาประโยชน์ของ กลุ่มบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
2. เพือ่ นร่วมงานพึงพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ ให้มคี วามช�ำนาญในหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
ให้มีการวิเคราะห์งาน การรายงาน และ มีวิธีแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยงของงาน
3. เพื่อนร่วมงานพึงมีมนุษยสัมพันธ์ในการให้บริการการติดต่อประสานงานแก่ลูกค้า
ภายใน และลูกค้าภายนอกอย่างเต็มความสามารถด้วยความสุภาพ มีมารยาทอันดีรบั
ฟังปัญหาของลูกค้าด้วยเหตุผล และใจเป็นธรรม
4. เพือ่ นร่วมงานพึงเป็นผูร้ กั ษาระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา ยึดมัน่ ในคุณธรรมศีลธรรม ไม่
ข้องเกีย่ วกับอบายมุข และสิง่ ผิดกฎหมายใดๆ และไม่ประพฤติตนให้เสือ่ มเสียชือ่ เสียง
ต่อตนเอง และ กลุ่มบริษัทฯ
5. เพื่อนร่วมงานพึงรักษาข้อมูล ความลับ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของลูกค้า คู่ค้า คู่ความ
ร่วมมือ คู่แข่ง ผู้ส่งมอบและกลุ่มบริษัท ฯ เพื่อนร่วมงานไม่ใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ในการ
ยืมทรัพย์สินใด ๆ จากลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือ คู่แข่งและผู้ส่งมอบ และเพื่อนร่วม
งานและพวกพ้อง ต้องไม่ให้หรือไม่รับผลตอบแทน ผลประโยชน์ใด ๆ กับลูกค้า คู่ค้า
คู่ความร่วมมือ คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ ซึ่งขัดกับนโยบายการจัดการของ กลุ่มบริษัท ฯ
6. เพื่อนร่วมงานพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรของ กลุ่มบริษัท ฯ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
สูงสุด
7. เพื่อนร่วมงานพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากร และ
บ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวม
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8. เกี่ยวกับสารให้โทษและอาวุธ
1. กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการที่เข้มงวดเกี่ยวกับสารให้โทษและอาวุธ เพื่อนร่วมงาน
ต้องไม่ดื่มหรือ มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครองในสถานที่ของ กลุ่มบริษัท ฯ
2. เพื่อนร่วมงานต้องไม่ใช้หรือครอบครองยาเสพติดผิดกฎหมาย หรือสารควบคุม
ในบริเวณพืน้ ทีข่ องกลุม่ บริษทั ฯ หรือขณะทีม่ สี ว่ นร่วมในกิจกรรมใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในและนอกสถานที่
3. เพื่อนร่วมงานต้องไม่มารายงานตัวเข้าท�ำงานในระหว่างที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของ
แอลกอฮอล์ ยาเสพติดผิดกฎหมาย หรือสารควบคุมต่างๆ
4. เพื่อนร่วมงานต้องไม่มีหรือครอบครองอาวุธใดๆ ขณะที่อยู่ในพื้นที่ที่ท�ำงานของ
กลุม่ บริษทั ฯ หรือในการปฏิบตั งิ านนอกสถานที่ โดยกลุม่ บริษทั ฯ ใส่ใจอย่างจริงจัง
ในเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในที่ท�ำงาน เป็น
เรื่องส�ำคัญที่เพื่อนร่วมงานทุกคนต้องเข้าใจ/ใส่ใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด
9. กฎระเบียบเกี่ยวกับค่าจ้างและชั่วโมงการท�ำงาน กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยค่าจ้างและชัว่ โมงการท�ำงานใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่างานทั้งหมดที่ด�ำเนินการให้กับ กลุ่มบริษัทฯ มีค่าตอบแทนอย่างถูกต้อง ดังนั้นเพื่อน
ร่วมงานทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนตามชัว่ โมงท�ำงาน ต้องท�ำรายงานและบันทึกเวลาอย่างถูก
ต้องตามระเบียบปฎิบัติงานที่ก�ำหนดไว้
10. สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่ง
เสริมด้านสิง่ แวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ของพนักงาน ชุมชน หรือผูเ้ กีย่ วข้อง
อย่างต่อเนือ่ ง และมุง่ มัน่ ปลูกจิตส�ำนึกในเรือ่ งดังกล่าวกับเพือ่ นร่วมงาน และผูเ้ กีย่ วข้อง
ให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
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หมวด 4
การกระท�ำที่อาจขัดกันซึ่งผลประโยชน์
•
•
•
•
•
•
•
•
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การรับหรือให้ของขวัญของที่ระลึก
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง
การท�ำธุรกรรมกับรัฐ
การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน
การป้องกันการฟอกเงิน
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หมวด 4
การกระท�ำที่อาจขัดกันซึ่งผลประโยชน์
1. การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจ
1.1 ห้ามการรับหรือให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีอ่ าจสร้างแรงจูงใจในการตัดสิน
ใจอย่างไม่ชอบธรรม ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
1.2 ห้ามการจ่ายส่วนลดการค้า หรือค่านายหน้าโดยวิธใี ดๆ นอกจากการออกเอกสาร
ลดหนี้ให้กับลูกค้าโดยตรง
1.3 ห้ามว่าจ้างตัวแทนมาท�ำหน้าที่แทนในการกระท�ำที่ไม่สามารถกระท�ำได้ตาม
จรรยาบรรณและนโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและนโยบายด้าน
การต่อต้านคอร์รัปชั่น ในการด�ำเนินงาน
1.4 การท�ำสัญญา หรือตกลงในกรณีใดๆ นอกเหนือไปจากธุรกิจธรรมดา เช่น ออก
ใบก�ำกับภาษีให้แก่ลกู ค้าในราคาเต็ม และออกส่วนลดให้ตา่ งหากโดยทีไ่ ม่ได้แสดง
ไว้ในใบก�ำกับภาษีว่าจะมีส่วนลด เช่นเดียวกันกับการจัดซื้อโดยที่ราคาที่แท้จริง
ไม่ได้แสดงในใบก�ำกับภาษี
2. การรับหรือให้ของขวัญของที่ระลึก
การรับหรือให้ทรัพย์สนิ หรือสิง่ ของทีไ่ ม่มคี า่ เกินควร เพือ่ เป็นของขวัญ/ของทีร่ ะลึกตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีในแต่ละท้องถิ่น ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ ไม่ประสงค์
ให้เพื่อนร่วมงานรับของขวัญ/ของที่ระลึกที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อนร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องกับ กลุ่มบริษัทฯ ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใดๆ ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้อง
ยึดถือประโยชน์ของ กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
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4. การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง
การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ตามกระบวนการปฏิบัติ
งานทีม่ คี ณ
ุ ภาพของ กลุม่ บริษทั ฯ และมีความเป็นธรรมแก่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ทัง้ นีใ้ นการตัดสิน
ใจต้องค�ำนึงความสมเหตุสมผลด้าน คุณภาพ บริการและราคาที่ได้รับ รวมทั้งต้องสามารถ
ให้เหตุผลทีเ่ หมาะสมได้เมือ่ มีการตรวจสอบ ในกรณีทไ่ี ม่แน่ใจให้ศกึ ษากระบวนการปฏิบตั งิ าน
ที่มีคุณภาพการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างอย่างละเอียด หรือสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดซื้อฯ หรือผู้บังคับบัญชาก่อนด�ำเนินการใดๆ
5. การท�ำธุรกรรมกับรัฐ
ในการท�ำธุรกรรมกับรัฐ กลุม่ บริษทั ฯ ต้องหลีกเลีย่ งการกระท�ำทีอ่ าจจูงใจให้รฐั หรือเพือ่ น
ร่วมงานของรัฐด�ำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่การท�ำความรู้จักหรือการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถท�ำได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่
สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบตั ิ เป็นต้น
6. การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน
เพือ่ นร่วมงานและผูเ้ กีย่ วข้องกับ กลุม่ บริษทั ฯ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการใช้ขอ้ มูล
และทรัพย์สินของ กลุ่มบริษัทฯ ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้เสื่อมสูญหาย หรือ
น�ำไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัวหรือเพือ่ บุคคลอืน่ โดยข้อมูลและทรัพย์สนิ ของ กลุม่ บริษทั หมาย
ถึง สังหาริมทรัพย์ เช่น อุปกรณ์ส�ำนักงาน เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ และอสังหาริมทรัพย์
เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง นอกจากนี้ ยังหมายความรวมไปถึง เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ
ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลความลับของ กลุ่มบริษัทฯ
6.1 การบันทึก รายงานและการเก็บรักษาข้อมูล เพื่อนร่วมงานทุกคนมีหน้าที่ต้อง
ด�ำเนินการให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับงานของตนอยูใ่ นสภาพทีป่ ลอดภัย และสามารถ
น�ำมาใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์กับ กลุ่มบริษัทฯได้เมื่อต้องการ และไม่น�ำไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น นอกจากนั้นในการบันทึกหรือรายงานจะต้อง
ท�ำให้ถูกต้องตามระบบที่วางไว้
6.2 การใช้และการดูแลรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ถือว่าเป็นสินทรัพย์ทมี่ คี า่ ของกลุม่
บริษัทฯ มีไว้เพื่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อนร่วมงานต้องใช้งานและ
ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ รวมทัง้ มีหน้าทีป่ กป้องและดูแลรักษาให้พน้ จากการถูก
ล่วงละเมิดหรือน�ำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
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7. การป้องกันการฟอกเงิน
กลุ่มบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอก
เงิน กล่าวคือ กลุ่มบริษัทฯ จะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการ
รับ โอน หรือ เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิด เพื่อป้องกันไม่
ให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดใช้ กลุม่ บริษทั ฯ เป็นช่องทางหรือเป็นเครือ่ งมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออ�ำพราง
แหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
7.1 การโอนเงินระหว่างธนาคารทีไ่ ม่มวี ตั ถุประสงค์ทางธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมาย
7.2 มีบญ
ั ชีกบั ธนาคาร หรือมีกองทุนเพือ่ ใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้บนั ทึกในบัญชีของ กลุม่ บริษทั ฯ
8. ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา คือ สิง่ ประดิษฐ์ การค้นพบ ความคิด การปรับปรุง โปรแกรม ซอฟแวร์
งานศิลปะ และงานเขียน ผลงานนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ กลุ่มบริษัทฯ หากผลงานนี้ถูกสร้าง
หรือพัฒนาขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน ในเวลาของบริษัท โดยเป็นส่วนของหน้าที่ของเพื่อนร่วม
งานหรือโดยใช้ทรัพยากรหรือข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ
โดยเพือ่ นร่วมงานต้องแจ้งให้กลุม่ บริษทั ฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษรทันทีเกีย่ วกับผลงาน
ดังกล่าว และร่วมมือกับบริษัทในการพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งความคุ้มครองส�ำหรับ กลุ่มบริษัท ฯ
การใช้และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา
กลุ่มบริษัท ฯ ถือว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
เครือ่ งหมายการค้า ความลับทางการค้า องค์ความรู้ หรือข้อมูลอืน่ ใด เป็นทรัพย์สนิ ทีม่ คี า่ ของ
กลุม่ บริษทั ฯ ผูบ้ ริหารและเพือ่ นร่วมงานมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม “นโยบายทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของ กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส” ที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยต้องปกป้องและดูแล
รักษาทรัพย์สินทางปัญญาของ กลุ่มบริษัทฯ ให้พ้นจากการน�ำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
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นโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
1. น้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ใน
ระบบการจัดการ
2. ประยุกต์การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management:TQM)                
มาใช้ในการสร้างมาตรฐานการจัดการของ กลุ่มบริษัท ฯ
3. ส่งเสริม และพัฒนามาตรฐานการจัดการของ กลุ่มบริษัทฯ ให้ได้ตามมาตรฐานระบบ
การจัดการคุณภาพ ISO9001
4. ส่งเสริมกิจกรรม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้ได้ตามมาตรฐานการจัดการ
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย มอก.18001
5. ส่งเสริมให้การรักษา และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ และ
ให้ได้ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
6. ตระหนักถึงความส�ำคัญ และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดมาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับ
ผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด�ำเนินนโยบายการป้องกัน
และจัดการเรื่องเอดส์ และยาเสพติดในสถานประกอบการ
7. ให้มีการแบ่งอ�ำนาจหน้าที่การจัดการอย่างเป็นระบบ และบันทึกรายละเอียดลงใน
โปรแกรมตารางอ�ำนาจการจัดการ MA (Management Authority)
8. มีระบบเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก ของกลุ่มบริษัท ฯ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
9. การด�ำเนินงานภายใน กลุ่มบริษัทฯ ให้ยึดหลักของความชัดเจนโปร่งใส ตรวจวินิจฉัยได้
มีความประพฤติดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความมีประสิทธิภาพ ความมี
ประสิทธิผล
10. ให้มีระบบรายงานของฝ่ายต่าง ๆ ทั้งรายงานระดับบริหารและรายงานระดับปฏิบัติ
การ โดยแยกเป็นรายงานประจ�ำวัน ประจ�ำสัปดาห์ ประจ�ำเดือน ประจ�ำไตรมาส และ
ประจ�ำปี อย่างชัดเจน
11. การสื่อสาร และการตอบกลับ เกี่ยวกับการด�ำเนินงานขององค์การต้องเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และทันต่อความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ซึ่งหมายถึงความ
สามารถในการท�ำสิ่งที่ควรท�ำให้เสร็จ
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12. ให้มีระบบการตรวจวินิจฉัย(Diagnosis) เพื่อตรวจวินิจฉัยด้านการด�ำเนินการ       
(Operation) และด้านการเงิน (Financial) โดยใช้มาตรฐานของสถาบันการตรวจ
สอบภายในแห่งประเทศไทย และ/หรือ มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือมาตรฐาน COSO (The Committer of Sponsoring Organizations of The
Tread Way Commission)
13. ให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการมาเป็นที่ปรึกษาได้ในกรณีที่ส�ำคัญ
14. ให้ความส�ำคัญ และใส่ใจต่อสังคม ชุมชนรอบข้าง ในการอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกัน และกันตามความเหมาะสม
15. ให้ความส�ำคัญ และปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ อย่างเสมอภาค และ เป็นธรรม
16. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน�ำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน
องค์การ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และการแข่งขัน
17. เพือ่ นร่วมงานทุกท่านต้องยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ ประกาศ
ของกลุ่มบริษัทฯ และตามข้อบังคับของกฎหมาย โดยจะได้รับการยกย่องชมเชยหาก
ปฏิบตั ติ าม แต่ถา้ หากฝ่าฝืนจะได้รบั การพิจารณาโทษตามกฎระเบียบของกลุม่ บริษทั ฯ
และตามข้อบังคับของกฎหมาย
18. เพื่อนร่วมงานทุกท่านจะต้องให้ความร่วมมือในการท�ำงานด้วยความเต็มใจ ไม่มีอคติ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง
19. เพือ่ นร่วมงานทุกท่านจะต้องมีจติ ส�ำนึกในอ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามมาตรฐาน
งาน หรือข้อตกลงในการท�ำงาน โดยยึดถือ และปฏิบัติให้ส�ำเร็จ เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของ กลุ่มบริษัทฯ และของเพื่อนร่วมงาน
20. เพือ่ นร่วมงานทุกท่านต้องรักษาและสร้างภาพลักษณ์ของกลุม่ บริษทั ฯ ด้วยการปฏิบตั ิ
ตนต่อลูกค้าและสาธารณชนให้ได้มาตรฐานในระดับสูง อันจะมีผลให้กลุ่มบริษัทฯ มี
ความน่าเชื่อถือและลูกค้าซื้อสินค้าด้วยความเต็มใจ และต้องระลึก อยู่เสมอว่า ตน
คือตัวแทนของกลุ่มบริษัทฯ (You are the Company)
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นโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
การต่อต้านคอร์รัปชั่น
กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส ยึดมึ่นที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มี
คุณธรรมและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี อีกทัง้ ได้ตะหนักดีวา่ การให้สนิ บนและการคอร์รปั ชัน่ เป็นภัยร้ายแรง ก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศษรฐกิจและสังคม บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จ�ำกัด จึง
ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต” เพือ่ แสดงเจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ในการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ เพือ่ สร้าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด และประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็น
แนวทางปฎิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการด�ำเนินธุรกิจ และจะด�ำเนินการสอบทานขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
ของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย และรักษา
ชือ่ เสียงของกลุม่ บริษทั ฯ โดยผูบ้ ริหารและเพือ่ นร่วมงานหรือบุคคลอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องต้องปฏิบตั ิ
ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
การไม่ให้และไม่รับสินบน
ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานและตัวแทนของ กลุ่มบริษัท ฯ ต้องปฏิเสธการให้และรับสินบน
ทั้งการจ่ายและรับ เงิน ของก�ำนัล หรือทรัพย์อื่นใด จากลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ พนักงานของเอกชน หน่วยงานของ
เอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท�ำหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง
กลุม่ บริษทั ชัยบูรณ์บราเดอร์ส ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นดังนี้
1. ก�ำหนดมาตรฐานที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นไม่ให้เกิดขึ้นในการท�ำธุรกรรม
ทุกประเภทของ กลุม่ บริษทั ฯ ซึง่ ครอบคลุมถึงการกระท�ำของเพือ่ นร่วมงานและบุคคล
ใดๆ โดยกลุ่มบริษัท ฯ จะต้องจัดให้มี
1.1 การจัดท�ำกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
จ่ายเงิน
1.2 การท�ำงานที่มีการตรวจสอบ และหรือ การตรวจวินิจฉัย
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2. ไม่ท�ำธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคล หรือ หน่วยงานใดที่ กลุ่มบริษัทฯ ตรวจสอบว่ามี
การกระท�ำที่เป็นการคอร์รัปชั่น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เพือ่ นร่วมงานยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ที่มีคุณภาพและมีจิตส�ำนึกในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
4. กลุ่มบริษัท ฯ จัดให้มีมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการคอร์รัปชั่น โดยครอบคลุมถึง
4.1 การประเมินความเสี่ยงด้านการประเมินการคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงานรวมทั้ง
การติดตามและตรวจวินิจฉัยผลการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
4.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างสม�ำ่ เสมอ
4.3 การจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ ง ให้กบั เพือ่ นร่วมงานในหลักสูตร จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจและธรรมาภิบาล
5. เพือ่ นร่วมงานของ กลุม่ บริษทั ฯ จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามนโยบาย โดย
จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
5.1 ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสั่งของ กลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง
ก�ำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณและการต่อต้านคอร์รัปชั่นของเพื่อนร่วมงานกลุ่ม
บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
5.2 ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม ส่งเสริม หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาด
5.3 ไม่เข้าร่วมการกระท�ำใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายส�ำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น
5.4 ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบตั งิ าน โดยปฏิบตั ติ ามมาตรการทีใ่ ช้เกีย่ วกับการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสีย่ งทีใ่ ช้สำ� หรับการป้องกันการคอร์รปั ชัน่ อย่างเคร่งครัด
5.5 ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิ ของกลุม่ บริษทั ฯ ให้เป็นไปเพือ่ ประโยชน์แก่กจิ การของ
กลุ่มบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินใดของกลุ่มบริษัทฯ ที่
ขัดแย้งกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
5.6 ป้องกัน สอดส่องดูแล และรายงานหรือแจ้งเบาะแสการกระท�ำ หรือการพยายาม
กระท�ำการใด ที่เป็นการคอร์รัปชั่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กลุ่มบริษัทฯ
ก�ำหนดโดยเร็ว
ในกรณีที่ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานของ กลุ่มบริษัท ฯ ท่านใดกระท�ำหรือละเว้นการก
ระท�ำ  หรือมีส่วนสนับสนุนการกระท�ำใดที่ขัดกับข้อบังคับของนโยบายเหล่านี้ กลุ่มบริษัท ฯ
จะด�ำเนินการทางกฎหมายต่อผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
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6. กลุ่มบริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส 2 ช่องทาง
1. ส่งอีเมลล์ถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส
pattanachai@cbg.in.th
2. ส่งจดหมายถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส
7. กระบวนการสอบสวนลงโทษส�ำหรับการกระท�ำของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานของ
กลุ่มบริษัท ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นจะด�ำเนินการตามกระบวนการปฏิบัตงาน
CBGQWP 10.4.2 (การพิจารณาความรับผิดชอบต่อความเสียหายของทรัพย์สินของ
กลุ่มบริษัท ฯ)
8. ในกรณีที่มีการคอร์รัปชั่นของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานของ กลุ่มบริษัท ฯ และหรือ
บุคคลใดที่เป็นการกระท�ำความผิดอาญาตามกฎหมายต่อกลุ่มบริษัท ฯ กลุ่มบริษัท ฯ
จะด�ำเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษ หรือส่งเรื่องไปยังส่วนงานที่มีอ�ำนาจที่จะด�ำเนินคดี
ตามกฎหมาย
ในกรณีทมี่ กี ารคอร์รปั ชัน่ ของผูบ้ ริหารและเพือ่ นร่วมงานของ กลุม่ บริษทั ฯ และหรือบุคคล
ใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดแก่ทรพัย์สินหรือ
ชื่อเสียงเกียรติคุณของกลุ่มบริษัท ฯ กลุ่มบริษัท ฯ จะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้นั้น
9. กลุ่มบริษัท ฯ จะร่วมและให้การสนับสนุนบุคคลและองค์กร ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เพือ่ สร้างสังคมและสภาพแวดล้อมทีป่ ราศจากคอร์รปั ชัน่ อย่างยัง่ ยืน
ตลอดไป
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ดัชนีวัดคุณภาพ
ระบบการจัดการจรรยาบรรณ การจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
และการต่อต้านคอร์รัปชั่น
1. อัตราส่วนการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่ขึ้นทะเบียน
2. อัตราส่วนประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องตาม
กฎหมาย และข้อก�ำหนดอื่นๆ
3. อัตราส่วนเพื่อนร่วมงานที่มี Competency ในระดับที่ก�ำหนด
4. อัตราส่วนเพื่อนร่วมงานที่มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังความ
สามารถ
5. อัตราส่วนเพื่อนร่วมงานที่ได้รับการบันทึกยกย่องการท�ำคุณความดี
6. อัตราส่วนเพื่อนร่วมงานที่ได้รับโทษทางวินัยขั้นตักเตือนเป็นหนังสือ
7. จ�ำนวนข้อพิพาทจากเพื่อนร่วมงาน
8. อัตราส่วนการพิจารณาผู้รับเหมา คนกลาง และตัวแทน ที่ได้รับการเปรียบเทียบ
9. อัตราส่วนการช�ำระหนี้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันก�ำหนด
10. อัตราส่วนการเรียกเก็บเงินครบถ้วน ถูกต้อง ตามใบเสนอราคาที่ขายได้
11. อัตราส่วนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
12. อัตราส่วนการทุจริตโดยการยักยอก เบียดบัง ทรัพย์สิน และเวลา ของกลุ่มบริษัทฯ
13. อัตราส่วนการทุจริตโดยการปลอมแปลงการกระท�ำใด ๆ อันเป็นเท็จที่ท�ำให้ กลุ่มบริษัท ฯ
เสียหาย
14. อัตราส่วนการละเว้นการกระท�ำที่ต้องปฏิบัติ หรือรับผิดชอบตามหน้าที่
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เกียรติประวัติด้านจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล
1. การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี
“ประเภทธุรกิจขนาดกลาง”
2. รางวัลองค์กรโปร่งใส NACC Integrity Award
3. ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2554 และ 2559
4. มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจ�ำปี 2559
5. จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย
6. เกียรติบัตรบรรษัทภิบาล SMEs
7. รางวัลองค์กรสีขาวต้นแบบ
8. รางวัล CSR - DIW
9. รางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” สาขาพัฒนาสังคมด้านส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
10. สถานที่ท�ำงานน่าอยู่น่าท�ำงาน ระดับเงิน กรมอนามัย
11. เกียรติบัตรความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ สภากาชาดไทย
12. ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3
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กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส

จรรยาบรรณ

นโยบายด้านการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
นโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
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