จรรยาบรรณพนักงาน
(Code of Conduct for Employee)
1. พวกเราในฐานะผู้บริหารและพนักงานในกลุม่ โอจิ ขอนาจรรยาบรรณของกลุม่ โอจิ ตาม
รายละเอียดข้ างล่างนี ้มา ซึ่งเป็ นหลักการพื ้นฐานของกิจกรรมในองค์กร ในความรับผิดชอบ ในการ
ดาเนินงาน ในฐานะพนักงานขององค์กร โดยอยู่บนพื ้นฐานของหลักจริ ยธรรมที่เหมาะสมกับองค์กรและ
เป็ นที่ยอมรับของสังคม
2. พวกเราในฐานะผู้บริหารและพนักงานในกลุม่ โอจิ จะพยายามนาจรรยาบรรณไปใช้ เพื่อ
ก่อให้ เกิดคุณค่าทางสังคมอย่างแท้ จริง ดังนี ้:1.การปฏิบัตติ ามกฎหมาย
เราจะปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมาย เคารพจริยธรรมขององค์กร
และมาตรฐานทางสังคม รวมถึงความรู้สกึ ร่วมกันเพื่อให้ แน่ใจว่าการดาเนินธุรกิจของเรามีความ
ยุตธิ รรมและมีเกียรติ
2. เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
เราจะส่งเสริมการปลูกป่ า การใช้ กระดาษรี ไซเคิล การพัฒนาการดาเนินงานของเราให้
มีความสอดคล้ อง และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
3. ผลิตผลิตภัณฑ์ ท่ มี ีความความปลอดภัย มีประโยชน์ และการบริการที่ดี
เราจะนาไปสูส่ งั คมและวัฒนธรรม โดยการพัฒนา และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ชว่ ยให้ เรา
ได้ รับความพึงพอใจ และความไว้ วางใจจากลูกค้ า โดยพิจารณาทังความปลอดภั
้
ยและ
ประโยชน์ที่ได้ รับของผลิตภัณฑ์
4. การสื่อสารกับสังคม
เราจะสร้ างความสัมพันธ์ และความไว้ วางใจกับผู้มีสว่ นร่วมได้ เสียทังหมดรวมทั
้
งลู
้ กค้ า
ผู้ถือหุ้น และประชาชนในท้ องถิ่น โดยมุง่ มัน่ ที่จะมีการสื่อสารที่ดีกบั สังคม
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5. การมีส่วนร่ วมกับสังคม
เราจะมีสว่ นร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม
6. การอยู่ร่วมกับประชาคมระหว่ างประเทศ
เราจะเคารพวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละประเทศ แต่ละท้ องถิ่น
7. การผลิต
เรามีความภาคภูมิใจในบทบาทของผู้ผลิต โดยร่วมกับชุมชนท้ องถิ่น โดยดาเนินการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมและพัฒนาการผลิตให้ มี
ความก้ าวหน้ าพร้ อมด้ วยนวัตกรรม
8. ความพึงพอใจของพนักงาน
เราจะดาเนินการทุกขันตอนเพื
้
่อให้ พนักงานมีสขุ ภาพที่ดี มีความปลอดภัยในการทางาน
และเราจะให้ โอกาสพนักงานบรรลุถึงความสาเร็จความเจริญก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล

ข้ อปฏิบัตขิ องกลุ่มโอจิ
1.

เพื่อให้ การปฏิบตั ทิ ี่เป็ นจริงตามจรรยาบรรณของกลุม่ โอจิ ทางกลุม่ โอจิจงึ ได้ กาหนดข้ อควรปฏิบตั ทิ ี่
เป็ นมาตรฐานเพื่อใช้ ในการปฏิบตั งิ านของผู้บริหารและพนักงานทุกๆคน

2.

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ควรตระหนักถึงความรับผิดชอบตามข้ อควรปฏิบตั ขิ องจรรยาบรรณ
และไม่กระทาการต่อต้ าน

ความสัมพันธ์ กับสังคม (ดูข้อ 13 และข้ อ 15)
1. การปฏิบัตติ ามกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
- เราจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของเรา โดยการดาเนินการตาม
กฎหมาย ในเรื่ องการออกใบอนุญาต การดาเนินการตามกฎหมายกาหนด
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2. การอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
- นอกเหนือจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง กับสิ่งแวดล้ อมแล้ วเราจะ
ใช้ กฎระเบียบด้ านสิ่งแวดล้ อมของกลุม่ โอจิด้วย
3. มั่นใจในความปลอดภัย
- ในการดาเนินทางธุรกิจของเราทังหมด
้
เราจะพิจารณาถึงความปลอดภัยซึง่ ถือเป็ น
ความสาคัญสูงสุด เพื่อให้ เกิดความเชื่อถือ มัน่ ใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของ
เรา ว่าได้ ดาเนินการควบคุมสารเคมี การบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัย การควบคุมการผลิต
ตลอดจนดูแลเรื่ องอุปกรณ์ เครื่ องจักรให้ มีความปลอดภัย และหากพบว่ามีปัญหาเราจะดาเนินการ
แก้ ไข เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยเป็ นสาคัญที่สดุ
4. การดาเนินการที่เหมาะสม
- เราจะใช้ ความรู้สกึ ที่ดีในการทางาน โดยตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ดีของเรากับสังคม เรา
มุง่ มัน่ ที่จะเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม เพื่อช่วยกันพัฒนาไปสูส่ งั คมที่ดีขึ ้น
5. ความสัมพันธ์ กับการเมืองและรัฐบาล
- เราจะรักษาความสัมพันธ์กบั การเมืองและรัฐบาล เราจะไม่มีสว่ นร่วมในการกระทาความผิด
การทุจริ ต การติดสินบน
6. ความสัมพันธ์ กับกลุ่มองค์ กรต่ อต้ านสังคม
- เราจะเฉียบขาดที่จะปฏิเสธความสัมพันธ์กบั ทุกกลุม่ องค์กรที่ตอ่ ต้ านสังคม
7. การอยู่ร่วมกับประชาคมระหว่ างประเทศ
- นอกเหนือจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของแต่ละประเทศ เราจะเคารพบรรทัดฐาน
วัฒนธรรม และประเพณีของสังคม และจะนาไปสูก่ ารพัฒนาชุมชนท้ องถิ่น เราจะไม่ดาเนินการใช้
ประโยชน์จากการใช้ แรงงานเด็ก และการบังคับใช้ แรงงานที่ผิดกฎหมาย

ความสัมพันธ์ กับลูกค้ า , พันธมิตรทางธุรกิจและคู่แข่ ง (ดูข้อ 3, 4 และ 15 )
8. มองหาความไว้ วางใจจากลูกค้ า
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- เราจะดาเนินการอย่างดีที่สดุ เพื่อให้ ได้ รับความไว้ วางใจ จากลูกค้ าด้ วยความซื่อสัตย์ เราจะ
รักษาความลับของลูกค้ า รวมถึงความลับขององค์กรและข้ อมูลส่วนบุคคล
9. ดูแลความสัมพันธ์ กับพันธมิตรทางธุรกิจ ด้ วยความซื่อสัตย์
- เราจะรักษาความสัมพันธ์ กับพันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชนท้ องถิ่นด้ วยความซื่อสัตย์
และเราจะดาเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การเลี ้ยงรับรองให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ทังในส่
้ วนของ
การให้ และการรับ
10. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบว่ าด้ วยการต่ อต้ านการผูกขาด และการ
ต่ อต้ านการจ่ ายเงินให้ แก่ ผ้ ูรับเหมา หรื อผู้รับเหมาช่ วง
- เราจะปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันการผูกขาด รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง และจะมีสว่ นร่วมในการค้ าที่เป็ นธรรม และจะไม่กระทาการผิดกฎหมาย เช่นการเข้ าร่วม
ในแก๊ งค้ า หรื อสมรู้ร่วมคิด ฯลฯ กล่าวคือไม่เข้ าร่วมกลุม่ บริษัท ที่ตกลงราคาร่วมกันเพื่อไม่ให้ มีการ
แข่งขันกัน เราจะต่อต้ านเรื่ องการจ่ายเงินล่าช้ าให้ กบั ผู้รับเหมา เพื่อผู้รับเหมาช่วง และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้ อกฎหมาย และเราจะรักษาความสัมพันธ์ทางการค้ าที่เหมาะสมกับ
ผู้รับเหมา
11. ข้ อห้ ามของการแข่ งขันที่ไม่ เป็ นธรรม
- เราจะปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม รวมถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆที่เกี่ยวข้ อง และจะไม่นาความลับของบริ ษัทอื่น หรื อการมีสว่ นร่วมในการขายที่จะ
ทาลายความเชื่อถือของผู้อื่น เราจะเคารพในเรื่ องของสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปั ญญา
ของผู้อื่น
12. การปฏิบัตติ ามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการนาเข้ าและส่ งออก
- เราจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องและจะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริษัท เกี่ยวกับการจัดซื ้อวัตถุดิบ และดาเนินการนาเข้ า
ส่งออก โดยถูกต้ อง
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ความสัมพันธ์ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
13. การเปิ ดเผยข้ อมูลการจัดการ
- เรามีความมุง่ มัน่ ในการบริ หารจัดการด้ วยความโปร่งใส โดยจะเปิ ดเผยนโยบายการ
บริหารจัดการ กระบวนการทางธุรกิจ และข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจ, สังคมและ
สิ่งแวดล้ อม ในเวลาที่เหมาะสม
14. ข้ อห้ ามของการใช้ ข้อมูลภายใน
- เราจะไม่มีสว่ นร่วมของการนาข้ อมูลภายในบริ ษัทฯ หรื อกระทาการใดๆ ที่ทาให้ เกิด
ความสงสัยว่าได้ นาข้ อมูลภายในเพื่อเป็ นประโยชน์ทางการค้ า

ความสัมพันธ์ กับพนักงานของบริษัทฯ (ดูข้อ1และข้ อ 3)
15. เราจะเคารพสิทธิมนุษยชน
- เราจะเคารพสิทธิมนุษยชนขันพื
้ ้นฐานของทุกคน และจะดาเนินการอย่างเป็ นธรรม ไม่
เลือกปฏิบตั ิ หรื อให้ ร้าย ไม่ว่าเรื่ องของความเชื่อ ความศรัทธา เชื ้อชาติ ศาสนา เพศ สถานะภายใน
บริษัทฯ ฯลฯ และไม่ก้าวก่ายความเป็ นส่วนตัว และเราจะไม่ให้ ผ้ อู ื่นกระทาการดังกล่าวด้ วย
16. สร้ างความมั่นใจในสุขภาพความปลอดภัยในสถานที่ทางาน
- เราถือความปลอดภัยเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่สดุ เราจะทาให้ เกิดความปลอดภัยและสุขภาพ
ที่ดีในสถานที่ทางาน และการสร้ างจิตสานึกด้ านความปลอดภัยเพื่อให้ เกิดความปลอดภัย และอา
ชีวอนา-มัยแก่ทกุ ๆ คนทังร่้ างกายและจิตใจ
17. การปฏิบัตติ ามหน้ าที่และการพัฒนาตนเอง
- เราจะทาความเข้ าใจกับจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะปฏิบตั เิ ป็ นมาตรฐาน ปฏิบตั งิ าน
ด้ วยความขยันตามบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ ้น เราจะมุ่งมัน่ ในการ
พัฒนาตนเองในการเรี ยนรู้ให้ มากขึ ้น และเพิ่มทักษะให้ ดีขึ ้น

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
18. การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของบริษัท ฯ
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- เราจะปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของพนักงาน และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพยากร
มนุษย์ ในการปฏิบตั งิ านไม่เพียงแต่การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เท่านัน้
แต่ยงั มีระเบียบอื่นๆ เช่นคูม่ ือการทางาน หรื อกฎระเบียบอื่นๆ ของบริ ษัทฯ ที่นามาใช้ ในการ
ปฏิบตั งิ าน
19. การจัดการความลับของบริษัทฯ
- นอกเหนือจากข้ อมูลลูกค้ าของบริษัทฯ ยังมีข้อมูลการขาย การผลิต การวิจยั พัฒนาและ
อื่นๆ ถือเป็ นทรัพย์สินของบริ ษัทฯ เราจะไม่นาข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่บคุ คลภายนอก หรื อนาไปใช้ โดย
ไม่ได้ รับอนุญาต และเราจะไม่นาข้ อมูลความลับของบุคคลอื่นไปเปิ ดเผย โดยจะเก็บเป็ นความลับ
เหมือนข้ อมูลบริษัทฯ
20. การบันทึกรายการบัญชี
- เราจะบันทึกรายการทางบัญชี กิจกรรมของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมมีการจัดการ และ
จัดเก็บ เป็ นไปตามข้ อกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ และดาเนินตามมาตรฐานการบัญชี
21. ระบบคอมพิวเตอร์
- เราจะใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสม และสอดคล้ องกับกฎระเบียบของบริ ษัทฯ
เราจะไม่ทาลาย แก้ ไขข้ อมูล การใช้ ซอฟแวร์ ที่ไม่ได้ รับอนุญาตและการมีสว่ นในการกระทาผิดอื่นๆ
22. การบารุงรักษาสินทรั พย์ ของบริษัทฯ
- เราจะเก็บบันทึกที่จาเป็ นของสินทรัพย์ของบริษัทฯ (อุปกรณ์,ทรัพย์สินทางปัญญา,เครื่ อง
เขียน-แบบพิมพ์, และเงิน เป็ นต้ น) ไม่วา่ จะเป็ นสินทรัพย์มีตวั ตน หรื อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดย
การนามาใช้ และจัดการอย่างเหมาะสม และเราจะไม่นาสินทรัพย์ของบริษัทฯ มาใช้ เป็ นของส่วนตัว
23. ข้ อห้ ามของ การขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- เราจะไม่กระทาใดๆ ที่กระทบกับบริษัทฯ โดยใช้ ตาแหน่ง อานาจหน้ าที่ หรื อบนพื ้นฐาน
ที่เราได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ เราจะไม่มีสว่ นร่วมในกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ โดยไม่ได้ รับอนุมตั จิ ากบริษัทฯ
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24. ข้ อห้ ามกิจกรรมทางการเมือง และศาสนาในสถานที่ทางาน
- เราจะไม่ทากิจกรรมส่วนตัวในสถานที่ทางาน เพื่อมีส่วนร่วมทางการเมืองหรื อศาสนา,
การลงคะแนนการเลือกตัง้ การกระทาอื่นๆ ที่ไม่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทฯ

การสื่อสารเชิงรุ ก
25. สภาพแวดล้ อมการทางานที่โปร่ งใส
- เราจะดาเนินการให้ ดีที่สดุ เพื่อบรรลุและรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ โปร่งใส
และเปิ ดเผย เราจะหารื อเกี่ยวกับการทางานและปัญหาในสถานที่ทางาน เราจะไม่เก็บปัญหาที่เรา
ไม่สามารถแก้ ไขได้ แต่เราจะปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อหาแนว
ทางแก้ ไขต่อไป

ลงชื่อ .......................................................
(นายสุ รัช นาวีการ)
กรรมการ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
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