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จรรยาบรรณพนักงาน 

(Code of Conduct for Employee) 
   1.  พวกเราในฐานะผู้บริหารและพนกังานในกลุม่โอจิ ขอน าจรรยาบรรณของกลุม่โอจิ ตาม

รายละเอียดข้างลา่งนีม้า ซึ่งเป็นหลกัการพืน้ฐานของกิจกรรมในองค์กร ในความรับผิดชอบ ในการ

ด าเนินงาน ในฐานะพนกังานขององค์กร โดยอยู่บนพืน้ฐานของหลกัจริยธรรมท่ีเหมาะสมกบัองค์กรและ

เป็นท่ียอมรับของสงัคม  

  2. พวกเราในฐานะผู้บริหารและพนกังานในกลุม่โอจิ จะพยายามน าจรรยาบรรณไปใช้เพ่ือ 

ก่อให้เกิดคณุคา่ทางสงัคมอยา่งแท้จริง ดงันี:้- 
 

1.การปฏิบัตติามกฎหมาย 

เราจะปฏิบตัิตามข้อกฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมาย เคารพจริยธรรมขององค์กร 

และมาตรฐานทางสงัคม รวมถึงความรู้สกึร่วมกนัเพ่ือให้แนใ่จวา่การด าเนินธุรกิจของเรามีความ

ยตุธิรรมและมีเกียรติ 
 

2. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เราจะสง่เสริมการปลกูป่า การใช้กระดาษรีไซเคลิ การพฒันาการด าเนินงานของเราให้

มีความสอดคล้อง และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 

3. ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความความปลอดภัย มีประโยชน์ และการบริการท่ีดี 

เราจะน าไปสูส่งัคมและวฒันธรรม โดยการพฒันา และจดัหาผลิตภณัฑ์ท่ีชว่ยให้เรา

ได้รับความพงึพอใจ และความไว้วางใจจากลกูค้า โดยพิจารณาทัง้ความปลอดภยัและ

ประโยชน์ท่ีได้รับของผลิตภณัฑ์ 
 

4. การส่ือสารกับสังคม 

เราจะสร้างความสมัพนัธ์ และความไว้วางใจกบัผู้ มีสว่นร่วมได้เสียทัง้หมดรวมทัง้ลกูค้า 

ผู้ ถือหุ้น และประชาชนในท้องถ่ิน โดยมุง่มัน่ท่ีจะมีการส่ือสารท่ีดีกบัสงัคม 
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5. การมีส่วนร่วมกับสังคม 

  เราจะมีสว่นร่วมในการพฒันา ปรับปรุง และมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคม 
 

6. การอยู่ร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศ 

  เราจะเคารพวฒันธรรมและประเพณีของแตล่ะประเทศ แตล่ะท้องถ่ิน 
 

7. การผลิต  

เรามีความภาคภมูิใจในบทบาทของผู้ผลิต โดยร่วมกบัชมุชนท้องถ่ิน โดยด าเนินการ

ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีความปลอดภยั และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและพฒันาการผลิตให้มี

ความก้าวหน้าพร้อมด้วยนวตักรรม 
 

8. ความพงึพอใจของพนักงาน 

เราจะด าเนินการทกุขัน้ตอนเพ่ือให้พนกังานมีสขุภาพท่ีดี มีความปลอดภยัในการท างาน 

และเราจะให้โอกาสพนกังานบรรลถุึงความส าเร็จความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานตาม

ความสามารถของแตล่ะบคุคล 
 

ข้อปฏบิัตขิองกลุ่มโอจ ิ
 

1.      เพ่ือให้การปฏิบตัท่ีิเป็นจริงตามจรรยาบรรณของกลุม่โอจิ ทางกลุม่โอจิจงึได้ก าหนดข้อควรปฏิบตัท่ีิ 

     เป็นมาตรฐานเพ่ือใช้ในการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังานทกุๆคน 

2. ผู้บริหารและพนกังานทกุคน ควรตระหนกัถึงความรับผิดชอบตามข้อควรปฏิบตัขิองจรรยาบรรณ  

           และไมก่ระท าการตอ่ต้าน 
 

           ความสัมพันธ์กับสังคม (ดขู้อ 13 และข้อ 15) 

1. การปฏิบัตติามกฎหมายธุรกิจที่เก่ียวข้อง 

- เราจะปฏิบตัติามกฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของเรา โดยการด าเนินการตาม

กฎหมาย ในเร่ืองการออกใบอนญุาต การด าเนินการตามกฎหมายก าหนด 
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2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- นอกเหนือจากการปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง กบัสิ่งแวดล้อมแล้วเราจะ

ใช้กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของกลุม่โอจิด้วย 
  

    3. ม่ันใจในความปลอดภัย 

- ในการด าเนินทางธุรกิจของเราทัง้หมด เราจะพิจารณาถึงความปลอดภยัซึง่ถือเป็น

ความส าคญัสงูสดุ เพ่ือให้เกิดความเช่ือถือ มัน่ใจในความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์และบริการของ

เรา วา่ได้ด าเนินการควบคมุสารเคมี การบริหารจดัการด้านความปลอดภยั การควบคมุการผลิต 

ตลอดจนดแูลเร่ืองอปุกรณ์ เคร่ืองจกัรให้มีความปลอดภยั และหากพบวา่มีปัญหาเราจะด าเนินการ

แก้ไข เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัเป็นส าคญัท่ีสดุ  
 

   4. การด าเนินการที่เหมาะสม 

- เราจะใช้ความรู้สกึท่ีดีในการท างาน โดยตระหนกัถึงความสมัพนัธ์ท่ีดีของเรากบัสงัคม เรา

มุง่มัน่ท่ีจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม เพ่ือชว่ยกนัพฒันาไปสูส่งัคมท่ีดีขึน้ 
 

  5. ความสัมพันธ์กับการเมืองและรัฐบาล 

- เราจะรักษาความสมัพนัธ์กบัการเมืองและรัฐบาล เราจะไมมี่สว่นร่วมในการกระท าความผิด 

การทจุริต การติดสินบน  
 

6. ความสัมพันธ์กับกลุ่มองค์กรต่อต้านสังคม 

                   - เราจะเฉียบขาดท่ีจะปฏิเสธความสมัพนัธ์กบัทกุกลุม่องค์กรท่ีตอ่ต้านสงัคม 
 

7. การอยู่ร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศ 

- นอกเหนือจากการปฏิบตัติามกฎหมายของแตล่ะประเทศ เราจะเคารพบรรทดัฐาน 

วฒันธรรม และประเพณีของสงัคม และจะน าไปสูก่ารพฒันาชมุชนท้องถ่ิน เราจะไมด่ าเนินการใช้

ประโยชน์จากการใช้แรงงานเดก็ และการบงัคบัใช้แรงงานท่ีผิดกฎหมาย  
 

ความสัมพันธ์กับลูกค้า , พันธมิตรทางธุรกจิและคู่แข่ง (ดูข้อ 3, 4 และ 15 ) 

8. มองหาความไว้วางใจจากลูกค้า  
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- เราจะด าเนินการอย่างดีท่ีสดุ เพ่ือให้ได้รับความไว้วางใจ จากลกูค้าด้วยความซ่ือสตัย์ เราจะ

รักษาความลบัของลกูค้า รวมถึงความลบัขององค์กรและข้อมลูสว่นบคุคล 
 

9. ดูแลความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยความซ่ือสัตย์ 

       - เราจะรักษาความสมัพนัธ์ กบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และชมุชนท้องถ่ินด้วยความซ่ือสตัย์  

และเราจะด าเนินการเก่ียวกบัของขวญั การเลีย้งรับรองให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ทัง้ในสว่นของ

การให้และการรับ 
 

10. การปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาด และการ

ต่อต้านการจ่ายเงนิให้แก่ผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาช่วง 

- เราจะปฏิบตัติามพระราชบญัญตัปิอ้งกนัการผกูขาด รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง และจะมีสว่นร่วมในการค้าท่ีเป็นธรรม และจะไมก่ระท าการผิดกฎหมาย เช่นการเข้าร่วม

ในแก๊งค้า หรือสมรู้ร่วมคิด ฯลฯ กลา่วคือไมเ่ข้าร่วมกลุม่บริษัท  ท่ีตกลงราคาร่วมกนัเพ่ือไมใ่ห้มีการ

แขง่ขนักนั เราจะตอ่ต้านเร่ืองการจา่ยเงินลา่ช้าให้กบัผู้ รับเหมา เพ่ือผู้ รับเหมาชว่ง และอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวกบักฎระเบียบและข้อกฎหมาย และเราจะรักษาความสมัพนัธ์ทางการค้าท่ีเหมาะสมกบั

ผู้ รับเหมา 
 

    11. ข้อห้ามของการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม 

- เราจะปฏิบตัติามพระราชบญัญตัปิอ้งกนัการแขง่ขนัท่ีไม่เป็นธรรม รวมถึงกฎหมายและ

กฎระเบียบอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้อง และจะไมน่ าความลบัของบริษัทอ่ืน หรือการมีสว่นร่วมในการขายท่ีจะ 

ท าลายความเช่ือถือของผู้ อ่ืน เราจะเคารพในเร่ืองของสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ และทรัพย์สินทางปัญญา

ของผู้ อ่ืน 
 

   12. การปฏิบัตติามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการน าเข้าและส่งออก 

     - เราจะปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั สนธิสญัญาระหวา่งประเทศท่ี

เก่ียวข้องและจะปฏิบตัิตามกฎระเบียบของบริษัท เก่ียวกบัการจดัซือ้วตัถดุิบ และด าเนินการน าเข้า 

สง่ออก โดยถกูต้อง  
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ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทนุ 

   13. การเปิดเผยข้อมูลการจัดการ 

- เรามีความมุง่มัน่ในการบริหารจดัการด้วยความโปร่งใส โดยจะเปิดเผยนโยบายการ

บริหารจดัการ กระบวนการทางธุรกิจ และข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจ, สงัคมและ

สิ่งแวดล้อม ในเวลาท่ีเหมาะสม 
  

  14. ข้อห้ามของการใช้ข้อมูลภายใน 

            - เราจะไมมี่สว่นร่วมของการน าข้อมลูภายในบริษัทฯ หรือกระท าการใดๆ ท่ีท าให้เกิด

ความสงสยัว่าได้น าข้อมลูภายในเพ่ือเป็นประโยชน์ทางการค้า 
 

  ความสัมพันธ์กับพนักงานของบริษัทฯ (ดขู้อ1และข้อ 3) 

    15. เราจะเคารพสิทธิมนุษยชน 

- เราจะเคารพสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานของทกุคน และจะด าเนินการอยา่งเป็นธรรม  ไม่

เลือกปฏิบตั ิหรือให้ร้าย ไมว่่าเร่ืองของความเช่ือ ความศรัทธา เชือ้ชาต ิศาสนา เพศ สถานะภายใน

บริษัทฯ ฯลฯ และไมก้่าวก่ายความเป็นสว่นตวั และเราจะไมใ่ห้ผู้ อ่ืนกระท าการดงักลา่วด้วย 
 

   16. สร้างความม่ันใจในสุขภาพความปลอดภัยในสถานท่ีท างาน 

- เราถือความปลอดภยัเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสดุ เราจะท าให้เกิดความปลอดภยัและสขุภาพ

ท่ีดีในสถานท่ีท างาน และการสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภยัเพ่ือให้เกิดความปลอดภยั และอา

ชีวอนา-มยัแก่ทกุๆ คนทัง้ร่างกายและจิตใจ 
 

    17. การปฏิบัตติามหน้าที่และการพัฒนาตนเอง 

- เราจะท าความเข้าใจกบัจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะปฏิบตัเิป็นมาตรฐาน ปฏิบตังิาน

ด้วยความขยนัตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึน้ เราจะมุ่งมัน่ในการ

พฒันาตนเองในการเรียนรู้ให้มากขึน้ และเพิ่มทกัษะให้ดีขึน้ 
 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

18. การปฏิบัตติามกฎระเบียบของบริษัท ฯ 
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- เราจะปฏิบตัติามกฎระเบียบของพนกังาน และกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากร

มนษุย์  ในการปฏิบตังิานไมเ่พียงแตก่ารปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัของบริษัทฯ เทา่นัน้ 

แตย่งัมีระเบียบอ่ืนๆ เชน่คูมื่อการท างาน หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ท่ีน ามาใช้ในการ

ปฏิบตังิาน 
 

19. การจัดการความลับของบริษัทฯ  

- นอกเหนือจากข้อมลูลกูค้าของบริษัทฯ ยงัมีข้อมลูการขาย การผลิต การวิจยัพฒันาและ

อ่ืนๆ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เราจะไมน่ าข้อมลูดงักล่าวให้แก่บคุคลภายนอก หรือน าไปใช้โดย

ไมไ่ด้รับอนญุาต และเราจะไมน่ าข้อมลูความลบัของบคุคลอ่ืนไปเปิดเผย โดยจะเก็บเป็นความลบั

เหมือนข้อมลูบริษัทฯ 
 

20. การบันทกึรายการบัญชี 

  - เราจะบนัทึกรายการทางบญัชี กิจกรรมของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมมีการจดัการ และ 

จดัเก็บ เป็นไปตามข้อกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทฯ และด าเนินตามมาตรฐานการบญัชี 
 

21. ระบบคอมพวิเตอร์ 

- เราจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์อยา่งเหมาะสม และสอดคล้องกบักฎระเบียบของบริษัทฯ  

เราจะไมท่ าลาย แก้ไขข้อมลู การใช้ซอฟแวร์ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตและการมีสว่นในการกระท าผิดอ่ืนๆ 
 

22. การบ ารุงรักษาสินทรัพย์ของบริษัทฯ  

- เราจะเก็บบนัทกึท่ีจ าเป็นของสินทรัพย์ของบริษัทฯ (อปุกรณ์,ทรัพย์สินทางปัญญา,เคร่ือง

เขียน-แบบพิมพ์, และเงิน เป็นต้น)   ไมว่า่จะเป็นสินทรัพย์มีตวัตน หรือสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน โดย

การน ามาใช้และจดัการอย่างเหมาะสม และเราจะไมน่ าสินทรัพย์ของบริษัทฯ มาใช้เป็นของสว่นตวั 
 

23. ข้อห้ามของ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- เราจะไมก่ระท าใดๆ ท่ีกระทบกบับริษัทฯ  โดยใช้ต าแหนง่ อ านาจหน้าท่ี หรือบนพืน้ฐาน

ท่ีเราได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ี เราจะไมมี่สว่นร่วมในกิจกรรมท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์

ของบริษัทฯ โดยไมไ่ด้รับอนมุตัจิากบริษัทฯ 
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24. ข้อห้ามกิจกรรมทางการเมือง และศาสนาในสถานท่ีท างาน 

- เราจะไมท่ ากิจกรรมส่วนตวัในสถานท่ีท างาน เพ่ือมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือศาสนา,

การลงคะแนนการเลือกตัง้ การกระท าอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทฯ 
 

การส่ือสารเชิงรุก 
 

25. สภาพแวดล้อมการท างานที่โปร่งใส 

- เราจะด าเนินการให้ดีท่ีสดุ เพ่ือบรรลแุละรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้โปร่งใส 

และเปิดเผย เราจะหารือเก่ียวกบัการท างานและปัญหาในสถานท่ีท างาน เราจะไมเ่ก็บปัญหาท่ีเรา 

ไมส่ามารถแก้ไขได้  แตเ่ราจะปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อหาแนว

ทางแก้ไขตอ่ไป 
 

 

      ลงช่ือ ....................................................... 

       (นายสุรัช นาวกีาร) 

             กรรมการ 

             วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 

 


