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ส่วนที่ 1 :
นโยบายและแนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมทางด้านธุรกิจ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

นโยบายการบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายขององค์กร
นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายด้านภาษี
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการรับและให้ของขวัญ บริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง หรือ
ประโยชน์อื่นๆ
นโยบายป้องกันการฟอกเงิน
นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
นโยบายการแข่งขันทางการค้า
นโยบายด้านสังคมและชุมชน
นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
นโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายพลังงาน
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

ส่วนที่ 2 : การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน
ส่วนที่ 3 : การสื่อสารและการสร้างความตระหนัก ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนที่ 4 : การประเมินผลการดำ�เนินงานและการทบทวน เพื่อปรับปรุง
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมทางด้านธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการ กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางด้านธุรกิจ  
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ให้ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคน ยึดถือ
เป็ น หลั ก ในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท เป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส
มีคุณธรรม จริยธรรม และคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1.นโยบายการบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
1. พนักงานต้องบันทึกข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลในการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจน
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทัน
เวลา โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทหรือกฎหมายกำ�หนดไว้
2. พนักงานต้องรายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง โดย
ไม่จัดทำ�เอกสารปลอม ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลที่แท้จริง
3. พนักงานต้องเก็บรักษาข้อมูลที่สำ�คัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลความลับ		
เกี่ยวกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทไว้อย่างเข้มงวดที่สุดและอยู่ใน
วงจำ�กัด โดยไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท แม้จะ
เกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำ�งานกับบริษัทแล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นไป
ตามข้อบังคับโดยกฎหมายหรือมติของคณะกรรมการบริษัท
4. บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูลภายใน
ที่สำ�คัญของบริษัท   ต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูล (Con
fidentiality Agreement) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้ความระมัดระวัง
รักษาความลับ
5. การเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญทางธุรกิจต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มี
อำ�นาจหน้าที่เท่านั้น พนักงานไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลนั้น ควรแนะนำ�ให้
ผู้ถามติดต่อไปยังผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
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2.นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายขององค์กร
1. ผู้ใช้งาน Internet ในองค์กร ต้องเป็นพนักงานในองค์กร
2. การใช้ Internet และการส่ง Email ต้องใช้เพื่อประกอบการทำ�งานเท่านั้น
3. ห้ามแจกจ่ายแบ่งปันหรือทำ�ให้ผู้อื่นทราบ รหัสลับของตน ในการเข้าสู่
เครือข่าย
4. ห้ามเปิดEmailที่ไม่ควร หรือที่ไม่ทราบผู้ส่ง หรือสงสัยว่าจะก่อให้เกิด
อันตราย
5. ห้ามส่งต่อหรือส่งต่อสิ่งที่ผิดกฎหมายIT เช่น  ภาพลามกอนาจาร ข้อความ
หรือสื่อที่หมิ่นเบื้องสูง เป็นต้น
6. ห้ามทำ�การเชื่อมต่อเข้าสู่บริษัท ด้วยระบบ VPN จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่
เสี่ยงต่ออันตราย หรือหากไม่จำ�เป็นควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำ�ตัวเท่านั้น
7. ห้ามเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกด้วยอุปกรณ์เสริม โดยที่ยังติดต่อกับ
เครือข่ายขององค์กรโดยเด็ดขาด
8. หากตรวจสอบจากระบบแล้วพบเห็นว่า ผู้ใช้กำ�ลังพยายามเข้าสู่เว็บที่ไม่พึง
ประสงค์ หรือพยายามเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายภายนอก โดยไมได้รับคำ�ยินยอม
จากผู้บริการ จะถูกระงับการใช้งานทันที
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3.นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน, การ
ดำ�เนินงาน และการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบให้คำ�แนะนำ� 
แก้ไขปรับปรุงระบบการทำ�งาน ตลอดจนตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบ
เพื่อความมั่นใจว่าได้ดำ�เนินการตามแนวทางที่กำ�หนดอย่างมีประสิทธิผล

4.นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. พนักงานต้องไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
2. พนักงานต้องไม่กระทำ�การที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
3. พนักงานต้องไม่ใช้เวลาทำ�งานไปทำ�กิจการส่วนตัวหรือกิจกรรมใดๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อันส่งผลกระทบต่อความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน
4. พนักงานต้องระมัดระวังไม่ให้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่นหรือ
หน่วยงานใดๆ กระทบต่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

5.นโยบายด้านภาษี
นโยบายด้านภาษีของบริษัท ยึดมั่นในหลักความโปร่งใส โดยการเสียภาษีให้ถูก
ต้องตามเวลาตามกฎหมายกำ�หนด และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
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6.นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. สร้างจิตสำ�นึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการตรวจสอบ
และถ่วงดุลการใช้อำ�นาจให้เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตการคอรัปชั่นต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก รวมทั้งกระทำ�การใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง
หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำ�หรับตนเองหรือผู้อื่นที่สอบไป
ในทางจูงใจ ให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำ�ให้
บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
5. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถที่
จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย
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7.นโยบายการรับและให้ของขวัญ บริการต้อนรับ การเลี้ยง
รับรอง หรือประโยชน์อื่นๆ
1. การให้ของขวัญ บริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด
สามารถกระทำ�ได้ ดังต่อไปนี้
1.1 ดำ�เนินการในนามบริษัทอย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส
		1.2 ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานราชการ
		รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง 1.3 มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น
1.4 ไม่ใช้เป็นข้ออ้างสำ�หรับการทุจริตคอร์รัปชั่น
1.5 ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ของบริษัท
2. ห้ามรับของขวัญ บริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นๆทั้งทาง
ตรงหรือทางอ้อม ในทุกกรณี หากการกระทำ�เหล่านั้นมีผลต่อการดำ�เนินงาน
ของบริษัท

8.นโยบายป้องกันการฟอกเงิน
1. บริษัทยึดมั่นการประกอบธุรกิจกับลูกค้าและคู่ค้าที่น่าเชื่อถือซึ่งดำ�เนินธุรกิจ
ถูกต้องตามกฎหมาย โดย ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด
2. บริษัทจะไม่สนับสนุนและไม่กระทำ�การใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำ�พรางที่มาของเงิน
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ�ผิด และไม่ทำ�ธุรกรรมใดๆ ที่อาจทำ�ให้เงินหรือ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ�ผิดถูกแปรสภาพเปลี่ยนรูป หรือถูกแปลงให้เป็น
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
3. พนักงานต้องให้ความร่วมมือโดยปราศจากเงื่อนไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ป้องกันการฟอกเงินในระบบธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด
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9.นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
1. บริษัท จะไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าในรูปแบบใด
ก็ตาม
2. ห้ามพนักงาน กระทำ�การใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัท หรือของผู้อื่น และห้ามกระทำ�การใด ๆ อันฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ของกฎหมายว่าด้วย ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งหมายความรวมถึง ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และกฎหมาย
อื่น ๆ ในทำ�นองเดียวกัน
3. พนักงานจะต้องตรวจสอบว่าข้อมูลใด ๆ ทีจ่ ะนำ�มาใช้ในการทำ�งานของบริษท
ั
เป็นข้อมูลที่มีสิทธินำ�มาใช้ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
4. พนักงานมีหน้าที่ต้องดูแล ตรวจสอบ และป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของ
บริษัท มิให้ถูกละเมิด ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ ทำ�ซ้ำ� ดัดแปลง แก้ไข หรือกระทำ�
การใด ๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท
5. พนักงานมีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า อาทิ ข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลทาง
เทคนิค สูตรการผลิต กระบวนการและขั้นตอนการผลิต การทดลองและวิจัย
ส่วนผสมและวัตถุดิบของสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของ
บริษัทและของคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท โดยพนักงานยังคงมีหน้าที่ดังกล่าวนี้ต่อ
เนื่องไปแม้ออกจากบริษัทไปแล้วก็ตาม
6. พนักงานต้องไม่เรียกร้อง รับเอา หรือใช้ข้อมูลทางธุรกิจ หรือข้อมูลอันเป็น
ความลับทางการค้าของบริษัทหรือของผู้อื่น ซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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7. ตลอดระยะเวลาการเป็นลูกจ้างของบริษัท ในกรณีที่พนักงานได้มีการผลิต
คิดค้น พัฒนา หรือปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต กระบวนการทำ�งาน
สูตรการผลิตหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รูปภาพ รูปวาด
รูปทรง ลวดลาย สัญลักษณ์ ตัวเลข ตัวอักษร ถ้อยคำ�พรรณนา การบันทึก
เสียง ตลอดจนการประดิษฐ์ คิดค้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต
หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องมือ เครื่องจักร สิ่งของ หรือผลงาน
สร้างสรรค์ใด ๆ ก็ตาม ที่ใช้สำ�หรับการ ประกอบธุรกิจ การผลิต การซ่อมแซม
หรือการบำ�รุงรักษาอันเกี่ยวของกับงานของบริษัท หรือแตกแขนงต่อยอดจาก
งานของบริษัท ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต กระบวนการทำ�งาน
สูตรการผลิตหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ผลงานสร้างสรรค์
หรือผลงานการประดิษฐ์คิดค้นเช่นว่านั้น เป็นของบริษัททั้งสิ้น

10.นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
1. บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
ภายใต้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน
2. พนักงานต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทาง
แก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ลูกค้าทราบอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
โดยไม่ปกปิด บิดเบือนเนื้อหา ให้ข้อมูลเท็จ หรือทำ�ให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลที่
สื่อสารออกไป
4. บริษัทจะรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำ�ข้อมูลของลูกค้ามาแสวงหา
ประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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11.นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
1. บริษัทดูแลให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
โดยมี วิธีการคัดเลือกคู่ค้า ก่อนการสั่งซื้อหรือจัดจ้าง โดยปฏิบัติต่อคู่ค้า ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน
2. บริษัทมีการประเมินผลการดำ�เนินงานของคู่ค้าเป็นประจำ�ทุกปี
3. พนักงานต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าที่มีความ
เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น บุคคลหรือกิจการในครอบครัว พี่น้อง ญาติสนิท เป็นต้น
4. พนักงานต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
5. การจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เจาะจงข้อกำ�หนดของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากคู่ค้า
รายหนึ่ง รายใดโดยเฉพาะ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทาง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมีความจำ�เป็นซึ่งมีเหตุผล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ

12.นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือเงื่อนไข ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

( -10- )

13.นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
1. บริษัทจัดให้มีการจ้างงานที่เป็นธรรม เพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม
ความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม โดยสอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกัน
2. บริษัทบริหารและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
3. บริษัทจัดให้มีกระบวนการพิจารณา การสรรหา การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้
สวัสดิการ การให้รางวัล การเลิกจ้าง และการลงโทษพนักงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย
ปฏิบัติด้วยความสุจริตและเป็นธรรม
4. บริษัทมุ่งมั่นดูแลสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย
ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
5. บริษัทต้องให้ข้อมูลสำ�คัญแก่พนักงานเพื่อให้ทราบผลการดำ�เนินงานและสภาพที่แท้
จริงของบริษัท
6. บริษัทสนับสนุนการหารือและความร่วมมือระหว่างบริษัทกับพนักงานหรือตัวแทน
พนักงานในการนำ�เสนอข้อมูลแก่ผู้มีอำ�นาจในการตัดสินใจของบริษัทเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำ�งานเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
7. บริษัทเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาคโดยปราศจากการแทรกแซง รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็น
และการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
8. บริษัทส่งเสริมและจัดกิจกรรมสนับสนุนให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการทำ�งาน การศึกษา    การพักผ่อน และการดูแลครอบครัว เป็นต้น
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14.นโยบายการแข่งขันทางการค้า
1. บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าที่ไม่
เป็นความจริง หรือด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม  
2. พนักงานต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ไม่ดำ�เนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรม เช่น การฮั้วประมูล การผูกขาดทางการค้า การกำ�หนดราคาที่ไม่
เป็นธรรมต่อลูกค้า เป็นต้น ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของ
บริษัท
3. บริษัทส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์ต่อธุรกิจพัฒนาและ
บริหารศูนย์การค้าในภาพรวม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีส่วนช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติให้ยั่งยืน

15.นโยบายด้านสังคมและชุมชน
1. บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
2. บริษัทมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่ประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน
3. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม ไม่หวังสิ่งตอบแทน
4. บริษัทส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
5. บริษัทส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งมีธุรกิจของบริษัทตั้งอยู่
6. บริษัทสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายภาคประชาคม เฝ้าติดตามและมีส่วน
ร่วมทางสังคม การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนบรรเทาความ
เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ
( -12- )

16.นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม
1. บริษัทจะพัฒนาระบบมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงานให้
สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของกฎหมายและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย
มรท.8001:2558
3. บริษัทไม่กระทำ�หรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม
4. บริษัทจะจัดชั่วโมงการทำ�งานวันหยุดและการทำ�งานล่วงเวลาตามความสมัคร
ใจของลูกจ้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
5. บริษัทไม่กระทำ�หรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและสิทธิ
สวัสดิการที่พึงจะได้รับของพนักงานทุกคนในองค์กร
6. บริษัทจะไม่ลงโทษทางวินัยโดยการหักค่าจ้างและกระทำ�การหรือสนับสนุนให้
ใช้วิธีลงโทษทางกายและใจ
7. บริษัทไม่ยินยอม และยอมรับให้มีการล่วงเกินทางเพศเกิดขึ้นทุกกรณีจะจัด
ให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
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8. บริษัทจะไม่จ้างหรือสนับสนุนให้มีการจ้างเด็กอายุต่ำ�กว่า 1 8 ปีทำ�งาน
9. บริษัทจะเคารพสิทธิของลูกจ้างในการจัดตั้งและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือ
คณะกรรมการอื่นๆรวมทั้งสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองเพื่อประโยชน์ของ
พนักงานโดยรวม
10. บริษัทจะดำ�เนินการควบคุมอันตรายจากความเสี่ยง ที่มีอยู่ในองค์กรเพื่อ
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
11. บริษัทจะจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างอย่างทั่วถึงและเพียงพอตามที่กฎหมาย
กำ�หนด
12. บริษัทจัดส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานอย่างต่อเนื่องรวม
ทั้งให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการ
13. เปิดโอกาสและมีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องทุกข์หรือข้อเสนอแนะ
เรื่องต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติงานผ่านทางตู้รับความเห็น/จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (email) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไปรษณีย์ แผนก
แรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และแบบสอบถามของบริษัท โดยไม่มี
การเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องเรียนแต่อย่างใดเป็นต้น
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17.นโยบายสิ่งแวดล้อม
1. บริษัท  ตระหนักถึงความสำ�คัญของสิ่งแวดล้อม และการป้องกันภาวะมลพิษ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัท  จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ส่วนราชการต่างๆ ประกาศใช้ และ/หรือ สถาบันสากลอื่นๆที่เหมาะสม
3. คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ประหยัดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด
4. การสร้างจิตสำ�นึกต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนโยบายสิ่งแวดล้อมได้รับ
การปฏิบัติและเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

18.นโยบายพลังงาน
1. บริษัทส่งเสริมให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ
2. บริษัทมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์พลังงาน
3. บริษัทจะบริหารจัดการพลังงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. บริษัทส่งเสริมและสนับสนุน ในการสร้างจิตสำ�นึกของพนักงานให้มีการเรียนรู้
ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ
เพื่อก่อให้เกิด การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเปล่า
5. บริษัทจัดให้มีระบบข้อเสนอแนะ เพื่อการมีส่วนร่วมในเรื่องอนุรักษ์พลังงาน
ขององค์กร
6. บริษัทจัดให้มีการศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำ�นวัตกรรมใหม่ เพื่อนำ�
มาประยุกต์ใช้ในการประหยัดพลังงาน
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19.นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน
1. ความปลอดภัยในการทำ�งานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติ
งานของพนักงาน
2. บริษัทจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำ�งานและสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งานให้ปลอดภัย
3. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำ�นึกของพนักงาน
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำ�ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำ�อบรม
ฝึกสอนจูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องคำ�นึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเพื่อนร่วมงานตลอด
จนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำ�คัญตลอดเวลาปฏิบัติงาน
6. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ที่ปฏิบัติงาน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของบริษัท และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิด
เห็นในการปรับปรุงสภาพการทำ�งานและวิธีการทำ�งานให้ปลอดภัย
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ส่วนที่ 2 : การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน
หากพนักงานและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กรมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำ�ที่ไม่เป็นธรรม ตามนโยบาย
จริยธรรมทางธุรกิจ สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนตาม
ช่องทางภายในดังนี้
ตู้แสดงความคิดเห็น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กรรมการบริหาร
หัวหน้างาน คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
สำ�หรับช่องทางร้องเรียนภายนอกแจ้งคำ�ร้องเรียน ถึง ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำ�กัด 62 หมู่ 8  
ถนนบางนา-ตราด  ต.บางโฉลง  อ.บางพลีจ.สมุทรปราการ 10540  
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง : +66 (0)2-3468136  
หรืออีเมล์ : hreti@ilc-cosmetic.com
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ส่วนที่ 3 :การสื่อสารและการสร้างความตระหนัก
ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทดำ�เนินการสื่อสาร อบรม และสร้าง
ความตระหนักตามนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางด้านธุรกิจ เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัททุกคน ยึดถือเป็นหลัก
ในการปฏิบัติ
ส่วนที่ 4 :การประเมินผลการดำ�เนินงานและการทบทวน เพื่อ
ปรับปรุง
บริษัทกำ�หนดและวิธีการในการการประเมินผลการดำ�เนินงานเพื่อมั่นใจว่านโยบาย
จริยธรรมทางด้านธุรกิจ ของบริษัท จะถูกนำ�ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการในการ
ประเมินผลการดำ�เนินงานแบ่งออกเป็นหลายส่วน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานที่อาจจะส่ง
ผลกระทบให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามนโยบายจริยธรรมทางด้านธุรกิจ ของ
บริษัท เพื่อนำ�ไปสู่การดำ�เนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขต่อไป
2. บริษัทกำ�หนดให้หน่วยงาน IQA (Internal Quality Audit) รับผิดชอบ
การตรวจประเมินตามวาระ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำ�เนินการสื่อสาร อบรม และสร้าง
ความตระหนักแก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำ�ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง      
หรือมีการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างครบถ้วน
อ้างอิงขั้นตอนและการดำ�เนินงานตาม PM9.2-01: การตรวจติดตามภายใน(Internal Audit) หากพบความไม่สอดคล้องต้องมีการดำ�เนินการแก้ไขและป้องกันโดยเป็น
ไปตามขั้นตอนและการดำ�เนินงานตาม PM10.2-01: การปฏิบัติการแก้ไขและปฏิบัติ
การป้องกัน
3. การตรวจประเมินจากลูกค้า หรือการตรวจติดตามจากองค์กรผู้ให้การ
รับรองตามวาระ บริษัทจะนำ�ผลการตรวจประเมิน  ที่ไม่สอดคล้องมาตรฐานไปดำ�เนิน
การแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ�
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