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ส่วนที�   : นโยบายและแนวทางปฏิบติัตามจริยธรรมทางดา้นธุรกิจ 
 

 คณะกรรมการบริษัท กาํหนดนโยบายเกี0ยวกบัจริยธรรมทางดา้นธุรกิจ  เพื0อเป็นแนวปฏิบติัที0ดีที0ให ้ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท
ทุกคน ยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบติัเพื0อใหก้ารดาํเนินงานของบริษัทเป็นไปอยา่งโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และคาํนึงถึงผูมี้สว่นไดเ้สีย
ทุกฝ่าย ดงันี4  
 

1. นโยบายการบนัทึก การรายงาน และการเก็บรกัษาขอ้มูล 
 

 

D. พนักงานตอ้งบนัทึกขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลในการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนขอ้มูลเกี0ยวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ของบริษัท
อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์0บริษัทหรือกฎหมายกาํหนดไว ้
G. พนักงานตอ้งรายงานขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ตรงไปตรงมาตามขอ้เท็จจริง โดยไมจ่ดัทาํเอกสารปลอม ไมปิ่ดบงัหรือบิดเบือน
ขอ้มูลที0แทจ้ริง 
H. พนักงานตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลที0สาํคญัทางธุรกิจ ตลอดจนขอ้มูลความลบัเกี0ยวกบับริษัทและผูมี้สว่นไดเ้สียต่างๆ ของบริษัท
ไวอ้ยา่งเขม้งวดที0สุดและอยูใ่นวงจาํกดั โดยไมเ่ปิดเผยต่อผูไ้ม่เกี0ยวขอ้งทั4งภายในและภายนอกบริษัท แมจ้ะเกษียณอายุ 
ลาออก หรือสิ4 นสุดการทาํงานกบับริษัทแลว้ก็ตาม เวน้แต่เป็นไปตามขอ้บงัคบัโดยกฎหมายหรือมติของคณะกรรมการบริษัท 
I. บุคคลภายนอกซึ0งมีโอกาสเขา้มาเกี0ยวขอ้งหรือมีโอกาสไดล้่วงรูข้อ้มูลภายในที0สาํคญัของบริษัท   ตอ้งลงนามในขอ้ตกลง
การรกัษาความลบัขอ้มูล (Confidentiality Agreement) เพื0อใหม้ั 0นใจวา่บุคคลเหลา่นั4นจะใชค้วามระมดัระวงัรกัษาความลบั 
Z. การเปิดเผยขอ้มูลที0สาํคญัทางธุรกิจตอ้งเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที0มีอาํนาจหน้าที0เท่านั4น พนักงานไมมี่หน้าที0ในการ
เปิดเผยขอ้มูลนั4น ควรแนะนําใหผู้ถ้ามติดต่อไปยงัผูมี้หน้าที0เปิดเผยขอ้มูล 

 

 

2. นโยบายการใชง้านระบบเครือข่ายขององคก์ร 
 

 

1. ผูใ้ชง้าน Internet ในองคก์ร ตอ้งเป็นพนักงานในองคก์ร 
2. การใช ้Internet และการส่ง Email ตอ้งใชเ้พื0อประกอบการทาํงานเท่านั4น 
3. หา้มแจกจา่ยแบ่งปันหรือทาํใหผู้อื้0นทราบ รหสัลบัของตน ในการเขา้สูเ่ครือข่าย 
4. หา้มเปิดEmailที0ไมค่วร หรือที0ไมท่ราบผูส้่ง หรือสงสยัวา่จะก่อใหเ้กิดอนัตราย 
5. หา้มสง่ต่อหรือสง่ต่อสิ0งที0ผิดกฎหมายIT เช่น  ภาพลามกอนาจาร ขอ้ความหรือสื0อที0หมิ0นเบื4 องสูง เป็นตน้ 
6. หา้มทาํการเชื0อมต่อเขา้สูบ่ริษัท ดว้ยระบบ VPN จากเครื0องคอมพิวเตอร ์ที0เสี0ยงต่ออนัตราย หรือหากไม่จาํเป็นควรใช้

เครื0องคอมพิวเตอรป์ระจาํตวัเท่านั4น 
7. หา้มเชื0อมต่อกบัเครือขา่ยภายนอกดว้ยอุปกรณเ์สริม โดยที0ยงัติดต่อกบัเครือข่ายขององคก์รโดยเด็ดขาด 
8. หากตรวจสอบจากระบบแลว้พบเห็นวา่ ผูใ้ชก้าํลงัพยายามเขา้สูเ่วบที0ไมพึ่งประสงค ์หรือพยายามเชื0อมต่อไปยงัเครือข่าย

ภายนอก โดยไมไดร้บัคาํยินยอมจากผูบ้ริการ จะถูกระงบัการใชง้านทนัที 
 

3. นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

 

คณะกรรมการบริษัท ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมทางการเงิน, การดาํเนินงาน และการกาํกบัดูแลการ
ปฏิบติังาน โดยจดัใหมี้การตรวจสอบใหค้าํแนะนํา แกไ้ขปรบัปรุงระบบการทาํงาน ตลอดจนตรวจติดตามผลการปฏิบติังานของ
ระบบ เพื0อความมั 0นใจวา่ไดด้าํเนินการตามแนวทางที0กาํหนดอยา่งมีประสิทธิผล 
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4. นโยบายการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 

 

1. พนักงานตอ้งไมป่ระกอบธุรกิจที0แข่งขนักบับริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 
2. พนักงานตอ้งไม่กระทาํการที0อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์ของบริษัท หรือการ
กระทาํที0กอ่ใหเ้กิดภาระผูกพนัที0เกี0ยวขอ้งกบับริษัท ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม  
3. พนักงานตอ้งไม่ใชเ้วลาทาํงานไปทาํกิจการสว่นตวัหรือกิจกรรมใดๆ ที0ไมเ่กี0ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท อนัสง่ผลกระทบต่อ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในหน้าที0ของตน 
4. พนักงานตอ้งระมดัระวงัไม่ใหค้วามสมัพนัธส่์วนบุคคลที0มีต่อบุคคลอื0นหรือหน่วยงานใดๆ กระทบต่อผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท  

 

 5. นโยบายดา้นภาษี 
  

นโยบายดา้นภาษีของบริษัท ยึดมั 0นในหลกัความโปร่งใส โดยการเสียภาษีใหถู้กตอ้งตามเวลาตามกฎหมายกาํหนด และใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื0อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผูมี้สว่นไดเ้สียที0เกี0ยวขอ้ง 

 

6. นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั �น 
 D. สรา้งจิตสาํนึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้กพ่นักงานเพื0อปฏิบติังานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ดว้ยความซื0อสตัยแ์ละสุจริต  

G. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที0มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้าํนาจใหเ้หมาะสมเพื0อ
ป้องกนัมิใหพ้นักงานทุจริตหรือมีสว่นเกี0ยวขอ้งกบัการทุจริตการคอรปัชั 0นต่างๆ  
H. หา้มกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใหห้รือเสนอที0จะใหท้รพัยสิ์น หรือผลประโยชน์อื0นใดแกบุ่คคลภายนอก 
รวมทั4งกระทาํการใดๆ อนัเป็นการเรียกรอ้งหรอืยอมรบัซึ0งทรพัยสิ์น หรือผลประโยชน์อื0นใด สาํหรบัตนเองหรือผูอื้0นที0สอบ
ไปในทางจงูใจ ใหป้ฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัหน้าที0ในทางที0มิชอบ หรืออาจทาํใหบ้ริษัทเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 
I. จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินที0โปร่งใสและถูกตอ้ง  
Z. จดัใหมี้ช่องทางในการสื0อสาร เพื0อใหพ้นักงานและผูที้0มีส่วนเกี0ยวขอ้ง สามารถที0จะแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั 

 

7. นโยบายการรบัและใหข้องขวัญ บรกิารตอ้นรบั การเลี@ ยงรบัรอง หรอืประโยชนอื์�นๆ 
 D. การใหข้องขวญั บริการตอ้นรบั การเลี4 ยงรบัรอง หรือประโยชน์อื0นใด สามารถกระทาํได ้ดงัต่อไปนี4   

D.D ดาํเนินการในนามบริษัทอยา่งถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใส 
D.G ไมข่ดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ และหน่วยงานอื0นๆ ที0เกี0ยวขอ้ง 
D.H มีความเหมาะสมกบัสถานการณ ์เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถิ0น 
D.I ไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรบัการทุจริตคอรร์ปัชั 0น 
D.Z ไม่กอ่ใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัท 

G. หา้มรบัของขวญั บริการตอ้นรบั การเลี4 ยงรบัรอง หรือประโยชน์อื0นๆทั4งทางตรงหรือทางออ้ม ในทุกกรณี หากการกระทาํ
เหล่านั4นมีผลต่อการดาํเนินงานของบริษัท 

 

8. นโยบายป้องกันการฟอกเงิน 
 1. บริษัทยึดมั 0นการประกอบธุรกิจกบัลูกคา้และคู่คา้ที0น่าเชื0อถือซึ0งดาํเนินธุรกิจถูกตอ้งตามกฎหมาย โดย ปฏิบติัตาม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 อยา่งเคร่งครดั  
2. บริษัทจะไมส่นับสนุนและไม่กระทาํการใด ๆ เพื0อปกปิดหรืออาํพรางที0มาของเงินหรือทรพัยสิ์นที0เกี0ยวกบัการกระทาํผิด 
และไมท่าํธุรกรรมใดๆ ที0อาจทาํใหเ้งินหรือทรพัยสิ์นที0เกี0ยวกบัการกระทาํผิดถูกแปรสภาพเปลี0ยนรูป หรือถูกแปลงใหเ้ป็น
ทรพัยสิ์นที0ไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย  
3. พนักงานตอ้งใหค้วามร่วมมือโดยปราศจากเงื0อนไขกบัหน่วยงานที0เกี0ยวขอ้งเพื0อป้องกนัการฟอกเงินในระบบธุรกิจ รวมทั4ง
ปฏิบติัตามกฎหมายเกี0ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินอยา่งเคร่งครดั 
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9. นโยบายดา้นทรพัยสิ์นทางปัญญา 
 D.บริษัท จะไม่ละเมิดสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอื้0นไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม 

G.หา้มพนักงาน กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัท หรือของผูอื้0น และหา้มกระทาํ
การใด ๆ อนัฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยทรพัยสิ์นทางปัญญา ซึ0งหมายความรวมถึง ลิขสิทธิd  สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร 
เครื0องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ และกฎหมายอื0น ๆ ในทาํนองเดียวกนั  
H. พนักงานทุกคนจะตอ้งตรวจสอบวา่ขอ้มูลใด ๆ ที0จะนํามาใชใ้นการทาํงานของบริษัท เป็นขอ้มูลที0มีสิทธินํามาใชไ้ดโ้ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย 
I.พนักงานทุกคนมีหน้าที0ตอ้งดูแล ตรวจสอบ และป้องกนัทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัท มิใหถู้กละเมิด ไม่วา่จะเป็นการ
เผยแพร่ ทาํซํ4า ดดัแปลง แกไ้ข หรือกระทาํการใด ๆ โดยมิไดร้บัอนุญาตจากบริษัท 
Z.พนักงานทุกคนมีหน้าที0รกัษาความลบัทางการคา้ อาทิ ขอ้มูลทางธุรกิจ ขอ้มูลทางเทคนิค สูตรการผลิต กระบวนการและ
ขั4นตอนการผลิต การทดลองและวิจยัส่วนผสมและวตัถุดิบของสินคา้ การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์ของบริษัทและ
ของคู่คา้ทางธุรกิจของบริษัท โดยพนักงานยงัคงมีหน้าที0ดงักล่าวนี4 ต่อเนื0องไปแมอ้อกจากบริษัทไปแลว้ก็ตาม  
e.พนักงานทุกคนตอ้งไมเ่รียกรอ้ง รบัเอา หรือใชข้อ้มูลทางธุรกิจ หรือขอ้มูลอนัเป็นความลบัทางการคา้ของบริษัทหรือของ
ผูอื้0น ซึ0งไดม้าโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
f.ตลอดระยะเวลาการเป็นลูกจา้งของบริษัท ในกรณีที0พนักงานไดมี้การผลิต คิดคน้ พฒันา หรือปรบัปรุง ผลิตภณัฑ ์
กระบวนการผลิต กระบวนการทาํงาน สูตรการผลิตหรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์หรือผลงานสรา้งสรรคซึ์0งกอ่ใหเ้กิดสิทธิ
ในทางทรพัยสิ์นทางปัญญา ไมว่า่จะเป็นลิขสิทธิd สิทธิบตัร เครื0องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ หรือทรพัยสิ์นทางปัญญา
อื0น ๆ ในทาํนองเดียวกนั ใหถื้อวา่ผลงานเหล่านั4นเป็นของบริษัททั4งสิ4 น 

 

10. นโยบายการปฏิบติัตอ่ลกูคา้ 
 1. บริษัทมุ่งมั 0นสรา้งความพึงพอใจใหลู้กคา้ไดร้บัสินคา้และบริการที0มีคุณภาพ ภายใตค้วามปลอดภยัต่อสุขภาพ อนามยั 

ชีวิต และทรพัยสิ์น  
2. พนักงานตอ้งปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงต่างๆ ที0มีต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรม กรณีที0ไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจา
กบัลูกคา้ล่วงหน้า เพื0อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย  
3. บริษัทตอ้งเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารต่างๆ ใหลู้กคา้ทราบอย่างถูกตอ้ง และเพียงพอ โดยไมป่กปิด บิดเบือนเนื4 อหา ใหข้อ้มูล
เท็จ หรือทาํใหเ้ขา้ใจผิดเกี0ยวกบัขอ้มูลที0สื0อสารออกไป  
I. บริษัทจะรกัษาความลบัของลูกคา้ รวมถึงไมนํ่าขอ้มูลของลูกคา้มาแสวงหาประโยชน์ของตนเอง และผูที้0เกี0ยวขอ้ง 

 
 
 

11. นโยบายดา้นการจดัซื@ อจดัจา้งและการปฏิบติัต่อคู่คา้ 
 1. บริษัทดูแลใหมี้ระบบการจดัซื4 อจดัจา้งสินคา้และบริการอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส โดยมี วิธีการคดัเลือกคู่คา้ กอ่นการ

สั 0งซื4 อหรือจดัจา้ง โดยปฏิบติัต่อคู่คา้ ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 
     2. บริษัทมีการประเมินผลการดาํเนินงานของคู่คา้เป็นประจาํทุกปี 

3. พนักงานตอ้งไม่เขา้ไปมีสว่นรว่มในกระบวนการจดัซื4 อจดัจา้งกบัคู่คา้ที0มีความเกี0ยวขอ้งกบัตนเอง เชน่ บุคคลหรือกิจการ
ในครอบครวั พี0น้อง ญาติสนิท เป็นตน้ 
4. พนักงานตอ้งปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงต่างๆ ที0มีต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม 
5. การจดัซื4 อจดัจา้งตอ้งไม่เจาะจงขอ้กาํหนดของผลิตภณัฑห์รือบริการจากคู่คา้ราย หนึ0งรายใดโดยเฉพาะ หรือพยายาม
เลือกสรรคุณลกัษณะที0โนม้เอียงไปทางผลิตภณัฑห์รือบริการนั4นๆ อยา่งจงใจ นอกจากจะมีความจาํเป็นซึ0งมีเหตุผลสนับสนุน
อยา่งเพียงพอ 
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12. นโยบายการปฏิบติัตอ่เจา้หนี@  
 บริษัท มีนโยบายปฏิบติัต่อเจา้หนี4 ทุกกลุ่มอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม โดยปฏิบติัตามสญัญาหรือเงื0อนไข ที0มีต่อเจา้หนี4

อยา่งเคร่งครดั ในกรณีที0ไมส่ามารถปฏิบติัตามเงื0อนไขขอ้ใดขอ้หนึ0ง ใหรี้บแจง้ใหเ้จา้หนี4 ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื0อร่วมกนัหาแนว
ทางแกไ้ข และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

 

13. นโยบายการปฏิบติัตอ่พนักงาน 
 1. บริษัทจดัใหมี้การจา้งงานที0เป็นธรรม เพื0อใหพ้นักงานไดร้บัค่าตอบแทนที0เหมาะสมตามความรูค้วามสามารถ ศกัยภาพ 

และผลการปฏิบติังานของพนักงานดว้ยความโปรง่ใสและเป็นธรรม โดยสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษัท และ
เทียบเคียงไดก้บับริษัทอื0นในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 
2. บริษัทบริหารและพฒันาพนักงานใหมี้ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที0เหมาะสม  
3. บริษัทจดัใหมี้กระบวนการพิจารณา การสรรหา การแต่งตั4ง การโยกยา้ย การใหส้วสัดิการ การใหร้างวลั การเลิกจา้ง และ
การลงโทษพนักงานที0โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยปฏิบติัดว้ยความสุจริตและเป็นธรรม  
4. บริษัทมุ่งมั 0นดูแลสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อสุขภาพ อนามยั ชีวิต และทรพัยสิ์นของพนักงาน  
5. บริษัทตอ้งใหข้อ้มูลสาํคญัแกพ่นักงานเพื0อใหท้ราบผลการดําเนินงานและสภาพที0แทจ้ริงของบริษัท  
6. บริษัทสนับสนุนการหารือและความรว่มมือระหวา่งบริษัทกบัพนักงานหรือตวัแทนพนักงานในการนําเสนอขอ้มูลแก่ผูมี้
อาํนาจในการตดัสินใจของบริษัทเกี0ยวกบัการปรบัปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานเพื0อใหเ้กิดการพฒันาร่วมกนั  
7. บริษัทเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาคโดยปราศจากการ
แทรกแซง รวมถึงการจดัใหมี้กระบวนการรบัฟังขอ้คิดเห็นและการรอ้งเรียนอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม  
8. บริษัทสง่เสริมและจดักิจกรรมสนับสนุนใหพ้นักงานมีดุลยภาพในการใชชี้วิต ไมว่่าจะเป็นดา้นการทาํงาน การศึกษา    
การพกัผ่อน และการดูแลครอบครวั เป็นตน้ 

 

14. นโยบายการแข่งขันทางการคา้ 
 1. บริษัทดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ไมแ่สวงหาขอ้มูลที0เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที0ไมสุ่จริต ไม่

ทาํลายชื0อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ที0ไม่เป็นความจริง หรือดว้ยวธีิการที0ไม่เหมาะสม  
2. พนักงานตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามกฎหมายเกี0ยวกบัการแข่งขนัทางการคา้ทั4งในประเทศและต่างประเทศที0เกี0ยวขอ้ง ไม่
ดาํเนินการใดๆ ที0ก่อใหเ้กิดการแขง่ขนัที0ไมเ่ป็นธรรม เช่น การฮั4วประมูล การผูกขาดทางการคา้ การกาํหนดราคาที0ไมเ่ป็น
ธรรมต่อลูกคา้ เป็นตน้ ทั4งนี4 หากมีขอ้สงสยัใหป้รึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัท  
3. บริษัทสง่เสริมการแลกเปลี0ยนขอ้มูลในเชิงสรา้งสรรคต่์อธุรกิจพฒันาและบริหารศูนยก์ารคา้ในภาพรวม เพื0อสรา้งความ
เขม้แข็งใหแ้ก่ธุรกิจและมีส่วนช่วยพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม สิ0งแวดลอ้ม และประเทศชาติใหย้ั 0งยนื 
 

 

15. นโยบายดา้นสงัคมและชุมชน 
 1. บริษัทมุ่งมั 0นประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม รบัผิดชอบต่อสงัคมและชุมชน 

2. บริษัทมุ่งมั 0นมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนที0ประกอบธุรกิจ และสงัคมโดยรวม ทั4งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและชุมชน 
3. บริษัทสง่เสริมใหพ้นักงานมีจิตอาสาและรบัผิดชอบต่อสงัคม ไมห่วงัสิ0งตอบแทน  
4. บริษัทสง่เสริมใหเ้กิดกิจกรรมที0สรา้งประโยชน์แก่สงัคมและชุมชน 
5. บริษัทสง่เสริมการอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรมของชุมชนซึ0งมีธุรกิจของบริษัทตั4งอยู ่ 
6. บริษัทสนับสนุนการเขา้ร่วมเครือขา่ยภาคประชาคม เฝ้าติดตามและมีส่วนร่วมทางสงัคม การแลกเปลี0ยนและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ตลอดจนบรรเทาความเดือดรอ้นจากภยัพิบติัต่างๆ 
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16 นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
 

 

1. บริษัทจะพฒันาระบบมาตรฐานความรบัผิดชอบทางสงัคม และแรงงาน ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฎหมาย และมี
การปรบัปรุงอยา่งต่อเนื0อง 
2. ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัมีหนา้ที0ปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2558 
3. บริษัทไม่กระทาํหรือสนับสนุนใหมี้การใชแ้รงงานบงัคบัในทุกรูปแบบทั4งโดยตรงและโดยออ้ม 
4. บริษัทจะจดัชั 0วโมงการทาํงานวนัหยุดและการทาํงานล่วงเวลาตามความสมคัรใจของลูกจา้งใหเ้ป็นไปตามที0กฎหมาย
กาํหนด  
5. บริษัทไม่กระทาํหรือสนับสนุนใหมี้การเลือกปฏิบติัในการจา้งงานและสิทธิสวสัดิการที0พึงจะไดร้บัของพนักงานทุกคนใน
องคก์ร  
6. บริษัทจะไม่ลงโทษทางวนัิยโดยการหกัค่าจา้งและกระทาํการหรือสนับสนุนใหใ้ชว้ธีิลงโทษทางกายและใจ 
7. บริษัทไม่ยนิยอม และยอมรบัใหมี้การล่วงเกินทางเพศเกิดขึ4 นทุกกรณีจะจดัใหมี้มาตรการป้องกนัที0เหมาะสม  
8. บริษัทจะไมจ่า้งหรือสนับสนุนใหมี้การจา้งเด็กอายุตํ 0ากว่า 15 ปี และไมส่นับสนุนใหแ้รงงานเด็กทาํงานที0เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพอนามยั หรืออยูใ่นสภาวะแวดลอ้มที0อาจกอ่ใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั และความปลอดภยั  
9. บริษัทจะเคารพสิทธิของลูกจา้งในการจดัตั4งและการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกหรือคณะกรรมการอื0นๆรวมทั4งสิทธิในการร่วม
เจรจาต่อรองเพื0อประโยชน์ของพนักงานโดยรวม 

10. บริษัทจะดาํเนินการควบคุมอนัตรายจากความเสี0ยง ที0มีอยูใ่นองคก์รเพื0อสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของพนักงาน  
11. บริษัทจะจดัสวสัดิการใหลู้กจา้งอยา่งทั 0วถึงและเพียงพอตามที0กฎหมายกาํหนด  
12. บริษัทจดัส่งเสริมใหมี้การพฒันาคุณภาพชีวิตพนักงานอย่างต่อเนื0องรวมทั4งใหมี้การทบทวนและปรบัปรุงนโยบายความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมและแรงงานอยา่งเหมาะสม เพื0อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการจดัการ  
13. เปิดโอกาสและมีช่องทางใหพ้นักงานสามารถรอ้งทุกขห์รือขอ้เสนอแนะเรื0องต่างๆที0เกิดจากการปฏิบติังานผ่านทางตูร้บั
ความเห็น/จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(email) ช่องทางอิเล็กทรอนิกสต่์างๆ ไปรษณีย ์แผนกแรงงานสมัพนัธ ์ฝ่ายทรพัยากร
มนุษย ์และแบบสอบถามของบริษัท โดยไมมี่การเปิดเผยขอ้มูลของผูร้อ้งเรียนแต่อยา่งใดเป็นตน้ 

 

17. นโยบายสิ�งแวดลอ้ม 
 D. บริษัท  ตระหนักถึงความสาํคญัของสิ0งแวดลอ้ม และการป้องกนัภาวะมลพิษ เพื0อการปรบัปรุงและพฒันาอยา่งต่อเนื0อง 

G. บริษัท  จะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆที0เกี0ยวขอ้งกบัผลกระทบต่อสิ0งแวดลอ้มที0สว่นราชการต่างๆ ประกาศใช ้
และ/หรือ สถาบนัสากลอื0นๆที0เหมาะสม 

      H. คุณภาพของสิ0งแวดลอ้มและการใชพ้ลงังาน ตลอดจนทรพัยากรธรรมชาติอยา่งประหยดัถือเป็นความรบัผิดชอบของผูม้ี   
      ส่วนไดส่้วนเสียที0ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบอยา่งเคร่งครดั 

I. การสรา้งจิตสาํนึกต่อคุณภาพของสิ0งแวดลอ้มรวมทั4งนโยบายสิ0งแวดลอ้มไดร้บัการปฏิบติัและเผยแพร่แก่ผูมี้สว่นไดส้ว่น
เสีย 

 

18. นโยบายพลงังาน 
 

 

1. บริษัทสง่เสริมใหก้ารอนุรกัษ์พลงังานเป็นส่วนหนึ0งของธุรกิจ  
2. บริษัทมุง่มั 0น ที0จะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดอื0นๆที0เกี0ยวขอ้งกบัการอนุรักษ์พลงังาน 
3. บริษัทจะบริหารจดัการพลงังานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน  และปรบัปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด  
4. บริษัทสง่เสริมและสนับสนุน ในการสรา้งจิตสาํนึกของพนักงานใหมี้การเรียนรู ้ในเรื0องการอนุรกัษ์พลงังาน รวมทั4งการ
อบรมใหค้วามรูแ้ก่พนักงานทุกระดบั เพื0อกอ่ใหเ้กิด การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและลดการสูญเปลา่  
5. บริษัทจดัใหมี้ระบบขอ้เสนอแนะ เพื0อการมีสว่นร่วมในเรื0องอนุรกัษ์พลงังานขององคก์ร  
6. บริษัทจดัใหมี้การศึกษาเทคโนโลยีที0ทนัสมยั และนํานวตักรรมใหม่ เพื0อนํามาประยุกตใ์ชใ้นการประหยดัพลงังาน 
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19. นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
1. ความปลอดภยัในการทาํงาน ถือเป็นนโยบายสาํคญัของบริษัท และเป็นหน้าที0รบัผิดชอบอนัดบัแรกของพนักงานทุกคน  
2. บริษัทฯ จะดาํเนินการพฒันาระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้กบัขอ้กาํหนด                  
ของกฎหมายและขอ้กาํหนดอื0นๆ ที0บริษัทไดท้าํขอ้ตกลงไว ้
3. บริษัทฯ จะควบคุมและป้องกนัอนัตรายที0ส่งผลต่อสุขภาพ และอนัตรายจากอคัคีภยั สารเคมี ไฟฟ้า เครื0องจกัร                   
เหตุฉุกเฉิน โรคจากการทาํงานและอนัตรายอื0นๆ ที0เกิดกบัผูป้ฏิบติังาน ผูร้บัเหมา และผูม้าติดต่อหรือมาปฏิบติังานภายใน
บริษัท ใหอ้ยูใ่นระดบัความเสี0ยงที0ยอมรบัได ้
4. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กระทาํตนใหเ้ป็น
แบบอยา่งที0ดี เป็นผูนํ้า อบรม ฝึกสอน จูงใจ ควบคุมดูแล รบัผิดชอบใหพ้นักงานปฏิบติังานดว้ยวิธีที0ปลอดภยัและให ้             
เป็นไปตามกฎระเบียบแหง่ความปลอดภยัที0กาํหนดขึ4 นอยา่งเคร่งครดั 

Z.บริษัทฯสนับสนุนและสง่เสริมใหผู้ป้ฏิบติังานทุกคน มีสว่นร่วมในการดาํเนินกิจกรรมอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

6.บริษัทฯ จดัใหมี้การติดตาม ประเมินผล และพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ    
ความปลอดภยั เพื0อใหเ้กิดประสิทธิผลในการปฏิบติั 

    

ส่วนที� * : การแจง้เบาะแสและการรอ้งเรียน 
 

หากพนักงานและ/หรือผูมี้สว่นไดส้่วนเสียทั4งภายในและภายนอกองคก์รมีขอ้สงสยัหรือพบเห็นการกระทาํที0ไมเ่ป็นธรรม  
ตามนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ สามารถสอบถาม แจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียนตามช่องทางภายในดงันี4  ตูแ้สดงความคิดเหน็  
ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์กรรมการบริหาร หวัหนา้งาน คณะกรรมการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั คณะกรรมการสวสัดิการ 
ในสถานประกอบการ สาํหรบัช่องทางรอ้งเรียนภายนอกแจง้คาํรอ้งเรียน ถึง ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ 
ที0อยู่ : บริษัท อินเตอรเ์นชั 0นแนล แลบบอราทอรีส ์จาํกดั eG หมู ่m  ถนนบางนา-ตราด  ต.บางโฉลง  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ DoZIo  
หมายเลขโทรศพัทส์ายตรง : +ee (o)G-HIemDHe  หรืออีเมล ์: hreti@ilc-cosmetic.com   
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ส่วนที� + : 

 
การสื�อสารและการสรา้งความตระหนกั ไปยงัผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

บริษัทดาํเนินการสื0อสาร อบรม และสรา้งความตระหนักตามนโยบายเกี0ยวกบัจริยธรรมทางดา้นธุรกิจ เพื0อเป็นแนวปฏิบติัที0ดีที0ใหผู้ ้
มีสว่นไดส้ว่นเสียของบริษัททุกคน ยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบติั ดงันี4  

 

 รายละเอียดในการสื�อสาร วิธีการ ผูร้บัการสื�อสาร หน่วยงานรบัผิดชอบ 
1. การสื0อสารพนักงานตอ้งมีความเขา้ใจ มี

ความตระหนัก และนําไปปฏิบติั พรอ้ม
ดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงร่วมกนั และการ
เสนอแนะ หรือแจง้เบาะแส 

อา้งอิงPM7.4-01: การ
ติดต่อสื0อสารและการจดัการ
ขอ้รอ้งเรียนจากผูมี้ส่วนได้
สว่นเสีย 

หวัหนา้งานและพนักงานที0
เกี0ยวขอ้ง 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

2. การสื0อสารใหก้บัคู่คา้ที0มีการจดัซื4 อจดัจา้ง 
หรือการจา้งงานผูร้บัเหมาช่วง เพื0อใหมี้
ความเขา้ใจ มีความตระหนัก และนําไป
ปฏิบติัเมื0อตอ้งมีการติดต่อซื4 อขายกบัริษัท 
ILC ตามนโยบาย  ที0เกี0ยวขอ้ง 

อา้งอิงPM7.4-01: การ
ติดต่อสื0อสารและการจดัการ
ขอ้รอ้งเรียนจากผูมี้ส่วนได้
สว่นเสีย 

ผูที้0เป็นคู่คา้ทุกราย ที0
ส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจ
หลกัของบริษัท ILC อาทิ 
ผูข้ายวตัถุดิบ ผูข้ายบรรจุ
ภณัฑ ์ผูร้บัจา้งเหมางาน
โครงสรา้งและวิศวกรรม 
เป็นตน้ 

ฝ่ายงานที0รบัผิดชอบ
ติดต่อซื4 อหรือจา้งเหมา 

3. การสื0อสารใหก้บัลูกคา้หรือบุคคลที0มีความ
สนใจ เพื0อใหมี้ความเขา้ใจ มีความตระหนัก 
และนําไปปฏิบติัเมื0อตอ้งมีการติดต่อหรือ
สมัพนัธก์บัริษัท ILC ตามนโยบาย  ที0
เกี0ยวขอ้ง  

อา้งอิงPM7.4-01: การ
ติดต่อสื0อสารและการจดัการ
ขอ้รอ้งเรียนจากผูมี้ส่วนได้
สว่นเสีย 

ผูที้0เป็นลูกคา้หรือบุคคลที0
มีความสนใจ 

ฝ่ายงานที0รบัผิดชอบ
ติดต่อลูกคา้หรือบุคคล
ที0มีความสนใจ 

 

 
 

ส่วนที� 0 : การประเมินผลการดาํเนินงานและการทบทวน เพื�อปรบัปรุง 
 

บริษัทกาํหนดและวิธีการในการการประเมินผลการดาํเนินงานเพื0อมั 0นใจว่านโยบายจริยธรรมทางดา้นธุรกิจ ของบริษัท จะถูก
นําไปปฏิบติัอยา่งต่อเนื0อง ซึ0งวิธีการในการประเมินผลการดาํเนินงานแบ่งออกเป็นหลายส่วน ดงันี4  

D. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที0 ทบทวนแนวทางการปฏิบติังานที0อาจจะส่งผลกระทบใหเ้กิดการปฏิบติัที0ไม่สอดคลอ้งตาม
นโยบายจริยธรรมทางดา้นธุรกิจ ของบริษัท เพื0อนําไปสู่การดาํเนินการเพื0อป้องกนัและแกไ้ขต่อไป 

G. บริษัทกาํหนดใหห้น่วยงาน IQA (Internal Quality Audit) รบัผิดชอบการตรวจประเมินตามวาระ เพื0อใหม้ั 0นใจวา่มีการ 
 

ดาํเนินการสื0อสาร อบรม และสรา้งความตระหนักแกพ่นักงานใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจและสามารถนําไปปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง      
หรือมีการสื0อสารขอ้มูลต่างๆ ไปยงัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษัทอยา่งครบถว้น 

 อา้งอิงขั4นตอนและการดาํเนินงานตาม PMy.G-oD: การตรวจติดตามภายใน(Internal Audit) หากพบความไม่สอดคลอ้ง
ตอ้งมีการดาํเนินการแกไ้ขและป้องกนัโดยเป็นไปตามขั4นตอนและการดาํเนินงานตาม PM10.2-01: การปฏิบัติการแกไ้ขและ
ปฏิบติัการป้องกนั  

3. การตรวจประเมินจากลูกคา้ หรือการตรวจติดตามจากองคก์รผูใ้หก้ารรบัรองตามวาระ บริษัทจะนําผลการตรวจประเมิน  
ที0ไมส่อดคลอ้งมาตรฐานไปดาํเนินการแกไ้ขและป้องกนัการเกิดซํ4า 

 


