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1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

A. แรงงาน 
 

บรษัิทฯ ใหค้าํมนัเพือปกปอ้งสทิธิมนษุยชนของคนงานและใหค้วามเคารพในศกัดิศรขีองแรงงานดว้ยความเขา้ใจตามหลกั

ประชาคมสงัคมโลก การยอมรบั ตระหนกัถงึความสาํคญัตอ่การเคารพสทิธิมนษุยชนของบคุคลทกุคน โดยปฏิบติัตอ่ทกุคนอยา่ง

เทา่เทียม ปราศจากการเลือกปฏิบติั สนบัสนนุ สง่เสรมิสทิธิมนษุยชน หลีกเลียงการกระทาํทีเป็นการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

นอกจากนียงัตระหนกัถงึความสาํคญัในดา้นแรงงานโดยปฏิบติัต่อพนกังานตามกฎหมายแรงงาน โดยประยกุตใ์ชก้บัแรงงานทกุ

ประเภท ทงัแรงงานชวัคราว แรงงานนกัเรยีน แรงงานสญัญาจา้ง แรงงานจา้งโดยตรง และแรงงานประเภทอืนๆ รวมถงึแรงงาน

ตา่งดา้วกรณีถา้มี และขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

1.1 เสรภีาพในการสมคัรใจทาํงาน 

การบีบบงัคบั คมุขงั หรอืแรงงานผกูมดั (รวมถงึการผกูมดัดว้ยภาระหนี)  แรงงานทีไมส่มคัรใจจะไมถ่กูนาํมาใชใ้นบรษัิทฯ การ

ทาํงานตอ้งเป็นไปตามความสมคัรใจ และคนงานสามารถออกจากงานโดยแจง้เหตผุลอนัสมควร รวมถงึขอ้จาํกดัทีปราศจาก

เหตผุลอนัควร ในการหา้มแรงงานเคลือนทีภายในสถานประกอบการ ซงึทางบรษัิทฯ จดัใหใ้นสว่นของกระบวนการจา้งงาน 

1.2 หลีกเลียงการใชแ้รงงานเดก็ 

บรษัิทฯ ไมใ่ชแ้รงงานเดก็ในทกุขนัตอนของการผลติสนิคา้ ความหมาย “เด็ก” หมายถงึบคุคลทาํงานทีมีอายตุาํกว่า 15 ปี หรอืตาํ

กวา่ภาคศกึษาบงัคบั หรอือายตุาํกวา่ตามทีพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานกาํหนดไว ้   การใชโ้รงงานเป็นสถานทีฝึกงานบรษัิทฯ 

ไดป้ฏิบติัตามกฏหมายและกฏระเบียบทีกาํหนดไว ้   บรษัิทฯ จะไมใ่หแ้รงงานอายตุาํกวา่ 18 ปีทาํงานในสถานทีอนัตราย และ

หา้มมิใหท้าํงานในเวลากลางคืน และไมท่าํงานลว่งเวลา 

1.3 ชวัโมงการทาํงาน 

บรษัิทฯไดป้ฏิบติัตามกฏหมายทีเกียวกบัชวัโมงการทาํงาน ซงึไมเ่กินจาํนวนสงูสดุทีกาํหนดไว ้และไมเ่กิน60 ชวัโมงตอ่สปัดาห ์

รวมถงึชวัโมงทาํงานลว่งเวลา เวน้แตใ่นกรณีฉกุเฉินหรอืสถานการณที์ไมป่กติ และแรงงานใหมี้วนัหยดุอยา่งนอ้ย 1 วนัตอ่ทกุ7

วนั  

1.4 คา่จา้งและสวสัดิการตา่ง ๆ 
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บรษัิทฯ ไดป้ฏิบติัตามกฏหมายทีเกียวกบัคา่จา้ง รวมไปถงึกฏหมายทีเกียวขอ้งกบัคา่จา้งขนัตาํ คา่ลว่งเวลา  ค่าทาํงานใน

วนัหยดุ  และสวสัดิการตา่งๆ ทีลกูจา้งมีสทิธิไดร้บัจากการทาํงาน  โดยไมแ่บง่แยกเชือชาติ ศาสนา  ถินกาํเนิด  เพศ  ภาษา  สีผิว 

,จะไมน่าํมาใช ้ในการหกัคา่แรงเพือเป็นมาตรการลงโทษทางวินยั ในแตล่ะรอบของการจ่ายคา่แรง 

1.5 การปฏิบติัอยา่งมีมนษุยธรรม 

บรษัิทฯ ไมมี่การปฏิบติั ในการใชค้วามรุนแรงและไรม้นษุยธรรม รวมถงึการลว่งละเมิด และการข่มเหงทางเพศ  การลงโทษที

รุนแรง การขู่เข็ญทางจิตใจและรา่งกาย หรอืการละเมิดทางวาจาตอ่แรงงาน 

1.6 หา้มเลือกปฏิบติั 

บรษัิทฯ ยอมรบัใหส้ถานทีทาํงานเป็นทีทีปราศจากการคกุคามและการเลือกปฏิบติัทีผิดกฏหมาย บรษัิทฯ ไมน่าํหลกัการเลือก

ปฏิบติัมาใช ้เช่น เชือชาติ สญัชาติ สีผิว เพศ ความเบียงเบนทางเพศ เผา่พนัธุ ์คนพิการ คนทอ้ง ศาสนาการเมือง สมาชิกสหภาพ

แรงงาน หรอืสถานภาพสมรส ในการวา่จา้งงานและการปฏิบติังาน เช่น การเลือนตาํแหน่ง  การใหร้างวลั และสง่เสรมิการ

ฝึกอบรม  

1.7 เสรภีาพในการสมาคม 

 บรษัิทฯ เคารพสทิธิของคนงานตามกฏหมายทอ้งถินทีไดก้าํหนดไวใ้นการรวมตวักนัอยา่งเสรีดว้ยความสมคัรใจ การสรรหา

ตวัแทน การเขา้รว่มหรอืมีตวัแทนโดยองคก์รของผูใ้ชแ้รงงาน ในการเขา้รว่มและไมเ่ขา้รว่มในสหภาพแรงงาน และการเจรจา

ตอ่รองตามความสมคัรใจ ตามทีกฏหมายไดก้าํหนดไวค้นงานทีไดร้บัเลือกไวใ้หเ้ป็นตวัแทนคนงานไมไ่ดถ้กูเลือกไปปฏิบติั และการ

เขา้ถงึผูบ้รหิารและเพือนคนงานในการทาํงานเป็นตวัแทนของพวกเขา คนงานสามารถทาํงานไดอ้ยา่งเปิดเผยกบัฝ่ายบรหิารใน

เรอืงสภาพการจา้งโดยปราศจากความหวาดกลวั การถกูลงโทษ คกุคาม หรอืข่มขู่    สทิธิของคนงานจะตอ้งถกูเคารพตามที

กฏหมายกาํหนดไว ้  บรษัิทฯ จะเป็นผูส้ง่เสรมิใหเ้กิดการสือสารทีเปิดกวา้ง และสรา้งความสมัพนัธโ์ดยตรงระหว่างลกูจา้งกบั

นายจา้งเพือเป็นทางเลือกใหเ้กิดสทิธิแรงงาน ความตอ้งการ และความเหน็ตา่งๆ ถกูนาํมาปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม 

และจรงิใจ 
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2. สิงแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย 

B. สุขภาพและความปลอดภยั 
บรษัิทฯจะดแูลรกัษาสงิแวดลอ้มตลอดกระบวนการของการดาํเนินธุรกิจ โดยเรมิตงัแต ่การออกแบบ กระบวนการผลิต 

เครอืงจกัร อปุกรณ ์และการนาํเทคโนโลยีทีเหมาะสมมาใช ้

1.8 สงิแวดลอ้ม สขุภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน 

เพือปอ้งกนัผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้มทีอาจเกิดขนึจากการประกอบกิจการ พนกังานและผูที้เกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ  

ดาํเนินการตามแนวปฏิบติัในเรอืงตา่ง ๆตามกระบวนการผลิตทีดี และขอ้กาํหนดทางกฎหมายทอ้งถิน  รวมถงึผลกระทบที

ตามมาตอ่ชมุชน สภาพแวดลอ้ม ควรไดร้บัผลกระทบนอ้ยลง และการปกปอ้งสขุภาพและความปลอดภยัของชมุชน มีระบบการ

จดัการทีไดร้บัการยอมรบั 

ประเมินความเสียงก่อนเรมิการทาํงาน รวมถงึตอ้งศกึษาขอ้มลูตา่ง ๆ เกียวกบัสภาพการทาํงานทีไมป่ลอดภยัหรอือาจเป็น

อนัตราย เพือวางแผนหรอืเตรียมการปอ้งกนัทีเหมาะสมในกรณีทีไดร้บัมอบหมายงานทีมีอนัตราย หรอืหากไม่มีความมนัใจถงึ

ความปลอดภยัจากการทาํงาน ควรหยดุหรอืชะลอการดาํเนินการนนั และปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูเ้ชียวชาญโดยทนัที  

รายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัที เมือพบเหน็สงิผิดปกติทงัจากเครอืงจกัร อปุกรณ ์(รวมถงึอปุกรณล์อ็คนิรภยั Lockout‐Tag out) 

และสถานทีในบรเิวณทีทาํงาน ทีอาจมีผลกระทบตอ่สขุภาพและความปลอดภยั   ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ทีความรบัผิดชอบโดยตรง

เรอืงความปลอดภยัในการทาํงาน ตอ้งกาํหนด หรอืเผยแพรแ่นวทางในการปอ้งกนัและควบคมุไมใ่หเ้กิดอบุติัเหต ุรวมถงึการดแูล

สขุภาพพนกังานตามความเสียงของงาน และการใหมี้การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัอยา่งตอ่เนือง 

                            2.2 ความพรอ้มในกรณีฉกุเฉิน 

บรษัิทฯใหค้วามสาํคญัในการเตรยีมความพรอ้มสถานการณแ์ละเหตกุารณใ์นกรณีฉกุเฉินทีอาจจะเกิดขนึได ้โดยใหมี้การ

ทบทวน การจาํลองสถานการณ ์ ทงัผูร้ว่มตรวจและประเมิน เพือลดผลกระทบใหน้อ้ยทีสดุ รวมถงึกระบวนการอพยพ การแจง้

เตือนพนกังาน การรายงานเหตฉุกุเฉิน การฝึกอบรมและการฝึกซอ้มแรงงาน อีกทงัเครอืงมือ อปุกรณที์ใชต้รวจจบั  การดบัเพลงิ 

ทางออกฉกุเฉินทีเพียงพอ และแผนฟืนฟหูลงัเกิดเหต ุ

แผนกระบวนการทีกลา่วมา เนน้การลดอนัตรายทีเกิดขนึตอ่ชีวิต สงิแวดลอ้ม และทรพัยส์นิใหน้อ้ยทีสดุ 

                            2.3 การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอนัเนืองมาจากการทาํงาน 
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บรษัิทฯมีการนาํกระบวนการและระบบตา่งๆมาใช ้เพือปอ้งกนัและการจดัการ รวมถงึการติดตามและรายงานการบาดเจ็บ 

รายงานความเจ็บป่วย อนัเนืองมาจากการทาํงาน และยงัไปถงึ การจาํแนก การบนัทกึกรณีการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย การสง่เสรมิ

การรายงานของแรงงาน การใหก้ารรกัษาทีจาํเป็น การสอบสวนและดาํเนินการแกไ้ขสาเหตขุองปัญหา และอาํนวยความสะดวก

ในการทีแรงงานกลบัเขา้มาทาํงาน 

                2.4 สขุอนามยัอตุสาหกรรม 

สขุภาพของแรงงานไดร้บัการปอ้งกนัโดยการใชอ้ปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคลทีเหมาะสม รวมไปถึงระบบการควบคมุ การจดัการใน

สว่นของแรงงานทีมีโอกาสเสียงตอ่การไดร้บัสารเคมี สารชีวภาพ และกายภาพ 

                 2.5 งานทีตอ้งการแรงงานทางกายภาพ 

บรษัิทฯมีระบบการจดัการทีเหมาะสมในสว่นของ การจดัการกบัวสัดโุดยแรงงานคน การยกของหนกั หรอืการยกของเป็นประจาํ 

การยืนเป็นเวลานานหรอืยืนเป็นประจาํ หรอืงานประกอบทีใชแ้รงมาก แรงงานทีเสียงตอ่อนัตรายจากงานทีใชแ้รงงานทางกายภาพ  

                 2.6 การปอ้งกนัอนัตรายจากการใชเ้ครอืงจกัรกล 

บรษัิทฯมีกระบวนการประเมินความปลอดภยัและมีการปอ้งกนัทางกายภาพ ในสว่นของเครอืงจกัรกลการผลติและครอืงจกัร 

อืนๆ รวมถงึการบาํรุงรกัษาอยา่งเหมาะสม ของระบบเครอืงลอ็คและสงิปอ้งกนัทีอาจก่ออนัตรายและบาดเจ็บตอ่แรงงาน 

                 2.7 สขุอนามยั อาหาร และทีอยูอ่าศยั 

บรษัิทฯมีกระบวนการทีเกียวกบัทางดา้นสขุภาพอนามยัของแรงงาน เช่น การมีหอ้งสขุาทีสะอาด นาํดืมทีสะอาด และการจดัเก็บ

อาหาร สถานทีรบัประทานอาหารทีถกูสขุอนามยั 

                 2.8 การสือสารดา้นสขุภาพและความปลอดภยั 

บรษัิทฯจดัใหมี้การฝึกอบรมทีเกียวกบัดา้นความปลอดภยั ในสถานประกอบการใหแ้ก่แรงงาน และการสือสารขอ้มลูทีเกียวกบั

สขุภาพและความปลอดภยั โดยการติดประกาศทีบอรด์ประกาศของบรษัิท 

                  2.9 กระบวนการผลิตสนิคา้ และบรกิาร 

ผลติสนิคา้โดยคาํนงึถงึผลกระทบตอ่สขุภาพของลกูคา้ และหากจะเปลียนแปลงวิธีการผลติสนิคา้และการใหบ้รกิารทีมีผลตอ่

ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูที้รบัผิดชอบก่อน และมีการบนัทกึรายละเอียด และ

เหตผุลไวเ้พือการอา้งอิง    ดแูลจดัเก็บขอ้มลูในความรบัผิดชอบไวเ้พือการทวนสอบ (Verification) ใหแ้น่ใจวา่ไดร้ายงานให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที กรณีทีพนกังานไดร้บัทราบหรอืมีขอ้กงัวลเกียวกบัสนิคา้และบรกิารอนัเกิดจากกระบวนการผลิตสนิคา้ 

และ/หรอืกระบวนการการใหบ้รกิาร หรอืสถานการณที์อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่สขุภาพของลกูคา้     ยินดีรบัขอ้รอ้งเรยีนในเรอืง

กระบวนการผลิตสนิคา้และบรกิาร และดาํเนินการประสานหรอืปรบัปรุงแกไ้ขใหท้นัทว่งที กรณีมีขอ้จาํกดัหรอืตอ้งใชเ้วลาในการ

แกปั้ญหา ผูร้บัผิดชอบตอ้งรายงานขอ้มลูและสถานะใหล้กูคา้ทราบในเวลาอนัควร รวมทงัรายงานความคืบหนา้ในการแกไ้ขเป็น

ระยะดว้ย 

 

        C.สิงแวดล้อม 
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บรษัิทฯมีความตระหนกัในความรบัผิดชอบตอ่สงิแวดลอ้ม สงิทีเป็นผลกระทบตอ่ชมุขน และทรพัยากรธรรมชาติ และมีความ

มุง่มนัในการพฒันา เพือเตรียมความพรอ้มในการทาํระบบการจดัการISO14001  โดยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานพืนฐานดา้น

สงิแวดลอ้มดงันี 

1) ใบอนญุาตและการรายงานดา้นสงิแวดลอ้ม 

บรษัิทฯไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด กฏหมายทีเกียวขอ้งกบัสงิแวดลอ้ม รวมถงึการอนมุติัและขนึทะเบียน ใบอนญุาตดา้น

สงิแวดลอ้มทีจาํเป็นทงัหมด มีการดาํเนินการ และจดัเก็บรกัษา 

2) การปอ้งกนัมลภาวะและการใชท้รพัยากร 

บรษัิทฯไดมี้นโยบายเกียวกบัการลดการใชท้รพัยากร ไดแ้ก่ นาํ การอนรุกัษพ์ลงังาน การก่อขยะทกุประเภท โดยไดด้าํเนินการวิธี

ตา่งๆ เช่นการปรบัปรุงกระบวนการผลิต กิจกรรมการลดของเสีย กิจกรรมปรบัปรุงอยา่งตอ่เนือง และกิจกรรมทีทกุคนมีสว่นรว่ม 

3) วตัถอุนัตราย 

บรษัิทฯมีกระบวนการทีมนัใจไดว้า่ สารเคมีและวตัถอืุนใดทีก่ออนัตราย ไดร้บัการระบแุละการจดัการ รวมถงึการเคลือนยา้ย การ

จดัเก็บ การนาํมาใช ้การรไีซเคิล การนาํกลบัมาใชใ้หม ่และการกาํจดัทิงอยา่งปลอดภยั ไมป่ลอ่ยไปสูส่งิแวดลอ้ม 

4) นาํเสียและของเสีย 

บรษัิทฯมีกระบวนการอยา่งเป็นระบบ และมีความรบัผิดชอบ ในการระบ ุการจดัการ การลด และการกาํจดัหรอืรีไซเคิลของเสีย(ที

ไมเ่ป็นอนัตราย)  นาํเสียทีเกิดจากการประกอบการ ไดร้บัการจาํแนก ตรวจสอบ ควบคมุและบาํบดัก่อนทีจะปลอ่ยทิงหรอืกาํจดั

ทิง  ตามกระบวนการทางอตุสาหกรรมและสาธารณปูโภค รวมไปถงึการใชม้าตรการเพือลดการก่อนาํเสีย มีการดาํเนินการ

ตรวจสอบการทาํงานของระบบนาํเสียเป็นประจาํ 

5) การปลอ่ยมลภาวะทางอากาศ 

บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญัและมีกระบวนการในการจดัการทีเกียวกบั การปลอ่ยสารระเหย ทีเป็นสารเคมี ละอองลอย สารกดักรอ่น 

สารอนภุาค สารเคมีทีทาํลายโอโซน และการเผาใหมที้เกิดจากการปฏิบติังานออกสูอ่ากาศ โดยมีการจาํแนก และการตรวจสอบ

เป็นประจาํ รวมถงึการควบคมุ การบาํบดัและการดาํเนินการตรวจสอบการทาํงานของระบบควบคมุการปลอ่ยมลภาวะทาง

อากาศเป็นประจาํ 

6) ขอ้จาํกดัดา้นวสัด ุ

บรษัิทฯ ยดึถือปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้กาํหนดของกฏหมาย และขอ้กาํหนดของลกูคา้ทีเกียวกบัการหา้ม หรอืการจาํกดัสารเฉพาะ

ในสนิคา้ และการผลิต รวมไปถงึการติดฉลากระบเุกียวกบัการรไีซเคิลและการกาํจดัทิง 

7) การจดัการระบบระบายนาํฝน 

บรษัิทฯ มีดาํเนินการอยา่งเป็นระบบในการปอ้งกนัการปนเปือนในนาํฝน และมีการปอ้งกนัการปลอ่ยและทิงอย่างผิดกฏหมาย 

ลงสูร่ะบบระบายนาํฝน 

8) การใชพ้ลงังานและการปลอ่ยก๊าสเรอืนกระจก 

บรษัิทฯ มีการติดตามและบนัทกึการใชพ้ลงังาน และการปลอ่ยก๊าสเรอืนกระจก ทงัในสถานทีประกอบการ และ/หรอืในระดบั

องคก์ร รวมไปถึงการแสวงหาวิธีทีคุม้คา่ตอ่การลงทนุ เพือปรบัปรุงประสทิธิภาพ ในการใชพ้ลงังาน และเพือลดปรมิาณการใช้

พลงังาน และการปลอ่ยก๊าสเรอืนกระจก 
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D. จร ิยธรรม 
บรษัิทฯ ไดย้ดึถือปฏิบติัตามมาตรฐานจรยิธรรมขนัสงูสดุ เพือแสดงความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและเพือใหป้ระสบความสาํเรจ็ใน

ตลาด และยงัรวมไปถงึสงิเหลา่นี 

(1) ความซือสตัยทางธุรกิจ 

บรษัิทฯ รกัษามาตรฐานความซือสตัยข์นัสงูสดุในทกุการดาํเนินธุรกิจ มีการประกาศใชน้โยบายทีเกียวขอ้งกบัการทจุรติ การ

คอรปัชนั การติดสนิบน การรีดไถ และการฉอ้ฉลในทกุรูปแบบ  การเจรจาทางธุรกิจกระทาํดว้ยความโปรง่ใส มีเอกสารอา้งอิง

และบนัทกึขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจอยา่งถกูตอ้ง  

บรษัิทฯมีการตรวจสอบ และบงัคบัใชก้ระบวนการตา่งๆ เพือใหม้นัใจไดว้า่ เป็นไปตามกฏหมายตอ่ตา้นคอรปัชนั 

 

(2) ไมมี่การเอือประโยชนที์ไมเ่หมาะสม 

บรษัิทฯ จะไมมี่การสญัญา การเสนอ การมอบอาํนาจ ให ้หรอืยอมรบัการตินสนิบน หรอืวิธีการอืนใด ทีจะทาํใหไ้ดร้บั

ผลประโยชนที์ไมค่วร หรอืไมเ่หมาะสม รวมไปถีงการทาํสญัญา การเสนอ การมอบอาํนาจ ให ้หรอืยอมรบัสงิของใดทีมีมลูคา่ ไม่

วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพือใหไ้ดม้าหรอืรกัษาธุรกิจไว ้รวมไปถงึการชีนาํธุรกิจแก่ผูใ้ดผูห้นงึ หรอืการไดร้บัผลประโยชนที์ไม่

เหมาะสม 

(3) การเปิดเผยขอ้มลู 

ขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัแรงงาน สขุภาพ และความปลอดภยั วิธีการปฏิบติัดา้นสงิแวดลอ้ม กิจกรรมทางธุรกิจ โครงสรา้ง สถานะ

และผลประกอบการทางการเงินของบรษัิท จะไดร้บัการเปิดเผยตามระเบียบและแนวปฏิบติัของอตุสาหกรรมทีเกียวขอ้ง ดว้ย

ขอ้มลูทีถกูตอ้ง ปราศจากการปลอมแปลง หรอืแถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็เกียวกบัเงือนไขหรอืวิธีปฏิบติัในหว่งโซอ่ปุทาน 

(4) ทรพัยส์นิทางปัญญา 

บรษัิทฯใหก้ารเคารพ สทิธิทรพัยส์นิทางปัญญา ขอ้มลูของลกูคา้ การถ่ายโอนเทคโนโลยีและฐานความรูจ้ะกระทาํในลกัษณะที

ปกปอ้งสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญา 

(5) การดาํเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขนัทีเป็นธรรม 

บรษัิทฯรกัษามาตรฐานของการดาํเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขนัทีเป็นธรรม และขอ้มลูของลกูคา้ ไดร้บัการปกปอ้ง ดว้ย

วิธีการทีเหมาะสม 

(6) การปกปอ้งลกัษณะบคุคล และการไมต่อบโต ้

การคุม้ครองความลบั ความเป็นนิรนาม และการปกปอ้งทีเป็นผูร้อ้งเรยีน ไมว่า่จะเป็นผูส้ง่มอบ  พนกังาน  เจา้หนา้ทีของบรษัิท 

หรอืเจา้หนา้ทีภาครฐั หน่วยงานรฐั ทีแจง้ขอ้มลูทีเปิดเผยจากการกระทาํทีไมเ่หมาะสม เวน้แตถ่กูหา้มโดยกฏหมาย บรษัิทฯจะมี

กระบวนการสือสาร การคุม้ครองสาํหรบับคุลากร เพือใหส้ามารถแจง้ความกงัวลของตนไดโ้ดยปราศจากความกลวัการถกูตอบ

โต ้ 

(7) การหาแหลง่แรธ่าตโุดยมีความรบัผิดชอบ 
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ปัจจบุนัการดาํเนินธุรกิจบรษัิท จะไมมี่สว่นเกียวขอ้งในการจดัหาแรธ่าต ุแทนทาลมั ดีบกุ ทงัสเตนและทองคาํ ทีนาํมาใชใ้นการ

ผลติสนิคา้ หากในอนาคต มีการขยายธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัการจดัหาแรธ่าตตุามทีกลา่วมา บรษัิทฯจะดาํเนินการตรวจสอบ

สถานะแหลง่ทีมาและลาํดบัหว่งโซข่องการคุม้ครองของแรธ่าตเุหลา่นี อยา่งเครง่ครดั และไมมี่นโยบายทีจะสนบัสนนุดา้นเงินทนุ

แก่กลุม่ติดอาวธุ ทีละเมิดสทิธิมนษุยชนอยา่งรา้ยแรง ไมว่า่จะทางตรงหรอืทางออ้มในสาธาณรฐัประชาธิปไตยคองโก หรอื

ประเทศใกลเ้คียง รวมไปถงึการแสดงมาตรฐานสถานะการตรวจสอบ ใหแ้ก่ลกูคา้เมือมีการรอ้งขอ 

(8) ความเป็นสว่นตวั 

บรษัิทฯใหค้าํมนัในการปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคลตามความคาดหมายและดว้ยเหตผุลอนัควรของผูท้าํธุรกิจดว้ย รวมไปถงึผูส้ง่

มอบ ลกูคา้ ผูบ้รโิภค พนกังาน และบรษัิทฯ ไดป้ฏิบติัตามกฏหมายรกัษาความปลอดภยัความเป็นสว่นตวั และระเบียบ 

ขอ้กาํหนดในกรณีทีไดร้วบรวม การเก็บรกัษา การประมวลผล การสง่ตอ่ และการแบง่ปันขอ้มลู 

E.ระบบการจัดการ  

บรษัิทฯใชร้ะบบการจดัการ โดยการจดัตงัระบบการจดัการซีงมีขอบข่ายทีเกียวขอ้งกบัเนือหาของหลกัจรรยาบรรณนี ระบบการ

จดัการ ไดร้บัการออกแบบ เพือ 

(ก) ใหส้อดคลอ้งกบักฏหมาย ระเบียบ และขอ้กาํหนดของลกูคา้ทีเกียวขอ้งกบัการประกอบกิจการและผลิตภณัฑข์องบรษัิท 

(ข) เพือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณนี 

(ค) เพือใหร้ะบ ุและบรรเทาความเสียงจากการปฏิบติังานอนัเกียวเนืองกบัหลกัจรรยาบรรณนี และระบบยงัรวมไปถึงการ

เอืออาํนวยในการพฒันาอยา่งต่อเนือง 

ระบบการจดัการจะมีองคป์ระกอบเบืองตน้ดงันี 

a) คาํมนัสญัญาของบรษัิทฯ 

ในดา้นสงัคมและสงิแวดลอ้มบรษัิทฯ ถือเป็น ความรบัผิดชอบทีตอ้งปฏิบติั ซงึบรษัิทไดก้าํหนดเป็นนโยบายไวใ้นสว่นทีเกียวขอ้ง 

(นโยบายการอนรุกัษพ์ลงังานแบบทกุคนมีสว่นรว่ม และนโยบายความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน) 

เพือใหมี้การปฏิบติัและเพือการพฒันาอยา่งตอ่เนือง 

b) การสาํนกึในหนา้ทีและความรบัผิดชอบของฝ่ายบรหิาร 

บรษัิทฯมีตวัแทนของบรษัิทในการปฏิบติัหนา้ทีการใชร้ะบบการจดัการและโครงการทีเกียวขอ้ง 

c) ขอ้กาํหนดทางกฏหมายและขอ้กาํหนดของลกูคา้ 

ในขอ้กาํหนดทางกฏหมายและขอ้กาํหนดของลกูคา้ บรษัิทฯมีกระบวนการเพือระบ ุตรวจสอบ  และทาํความเขา้ใจ กฏหมาย กฏ

ระเบียบ และขอ้กาํหนดของลกูคา้ทีบงัคบัใช ้รวมถงึขอ้กาํหนดของหลกัจรรยาบรรณนี 

d) การประเมินความเสียงและการจดัการความเสียง 

บรษัิทฯมีกระบวนการเพือระบกุรอบการปฏิบติัทางกฏหมาย สงิแวดลอ้ม สขุภาพและความปลอดภยั และความเสียงดา้นการ

ปฏิบติัตอ่แรงงาน  และความเสียงดา้นจรยิธรรมทีเกียวขอ้ง กบัการประกอบกิจการของบรษัิท มีการพิจารณาระดบันยัสาํคญั

สาํหรบัความเสียงแตล่ะรายการ ซงึทงัหมดจะดาํเนินการตามคู่มือประเมินความเสียง และการจดัการความเสียง 
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e) วตัถปุระสงคข์องการปรบัปรุง 

บรษัิทฯมีแผนปรบัปรุงดา้นสงัคมและสงิแวดลอ้ม ซงึอาจรวมถงึการกาํหนดเป็นนโยบาย วตัถปุระสงค ์เปา้หมายทีชดัเจน และ

วางแผนปฏิบติัเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมถงึการประเมินความสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์

f) การฝึกอบรม 

บรษัิทฯมีความมุง่มนัทีจะพฒันาบคุลากรทกุระดบั เพือใหเ้กิดความรู ้ขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้ง บรษัิทฯมีแผนการฝึกอบรมทงัระดบั

ผูจ้ดัการและแรงงาน จดุประสงคเ์พือนาํนโยบาย กระบวนการทาํงาน และวตัถปุระสงคใ์นการปรบัปรุงของบรษัิทมาปฏิบติั และ

เพือใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและระเบียบขอ้กาํหนดทีบงัคบัใช ้

g) การสือสาร 

บรษัิทฯมีกระบวนการสือสารทีเกียวกบันโยบาย แนวปฏิบติั ความคาดหมาย และผลของการทาํงานของบรษัิทอยา่งชดัเจน และ

ถกูตอ้ง ตอ่แรงงาน ผูส้ง่มอบ และลกูคา้ 

h) ความคิดเหน็ตอบกลบั และการมีสว่นรว่มของแรงงาน 

บรษัิทฯมีกระบวนการเพือประเมินความเขา้ใจของพนกังานและรบัความคิดเหน็ตอบกลบัตอ่วิธีปฏิบติั และสภาพการทาํงาน 

ตามทีคลอบคลมุอยูใ่นหลกัจรรยาบรรณนี เพือสง่เสรมิกระบวนการปรบัปรุงอย่างตอ่เนือง 

i) การตรวจติดตามและการประเมิน 

บรษัิทฯมีแผนในการจดัทาํระบบจดัการ ISO14001 หากเมือมีระบบแลว้เสรจ็ บรษัิทฯจะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของระบบ 

รวมถงึการตรวจติดตามและการประเมินเป็นระยะๆ เพือใหค้วามมนัใจไดว้า่ไดด้าํเนินการตามกฏหมายและกฏระเบียบ

ขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งทงัหมด 

j) กระบวนการปฏิบติัการแกไ้ข 

ปัจจบุนั บรษัิทฯมีกระบวนการปฏิบติัการแกไ้ขอยา่งทนัทว่งทีตอ่ความเสือมประสทิธิภาพซงึระบไุดจ้ากการประเมินภายในหรอื

ภายนอก รวมถึงการตรวจสอบ การสอบสวน การทบทวน 

k) การจดัทาํเอกสารและบนัทกึขอ้มลู 

บรษัิทฯมีกระบวนการทีเกียวกบัการสรา้งและรกัษาเอกสาร และบนัทกึของขอ้มลู เพือใหม้นัใจไดว้า่ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและ

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของบรษัิท รวมถงึการรกัษาความลบัเพือปกปอ้งความเป็นสว่นตวัตามความเหมาะสม 

l) ความรบัผิดชอบตอ่ผูส้ง่มอบ 

บรษัิทฯมีกระบวนการทีจะสือสารหลกัจรรยาบรรณตอ่ผูส้ง่มอบ และเฝา้พินิจใหผู้ส้ง่มอบปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณนี 

 

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษัิทฯยดึมนัแนวทางของการไมป่ระกอบกิจการทีเป็นการแข่งขนั หรอืมีลกัษณะเดียวกนักบัธุรกิจของบรษัิทฯ   ตอ้งไมแ่สวงหา

ผลประโยชนจ์ากขอ้มลู หรอืสงิทีตนหรอืผูอื้นรูเ้นืองมาจากตาํแหน่งหนา้ทีการงาน และความรบัผิดชอบ  หลีกเลียงการเขา้ไป
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เกียวขอ้งกบัการกระทาํไมว่า่กบัผูเ้กียวขอ้งทางธุรกิจของบรษัิทฯหรอืพนกังาน ทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

กรณีมีการกระทาํใดทีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที    

 

4.หลักจริยธรรมและการปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน 

4.1 ขอ้มลูสว่นบคุคล 

บรษัิทฯเคารพสิทธิความเป็นสว่นตวัของผูที้เกียวขอ้ง ดงันนัขอ้มลูสว่นบคุคลของพนกังานและผูที้เกียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ 

เช่น สถานะบคุคล ชีวประวติัการทาํงาน ขอ้มลูทางการเงิน ขอ้มลูสาํหรบัการติดตอ่   ขอ้มลูสขุภาพ หรอืขอ้มลูสว่นตวัอืน ๆ ตอ้ง

ไดร้บัความคุม้ครองไมใ่หถ้กูใช ้ เปิดเผย หรอืถ่ายโอนไปยงับคุคลอืนอนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดสทิธิตามกฎหมาย  ตอ้งเคารพ

ในขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอืน โดยหากจะใช ้  เปิดเผย หรอืถ่ายโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอืน จะตอ้งไดร้บัความยินยอม

จากบคุคลนนั ๆ และไมเ่ป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย    ผูท้าํหนา้ทีเก็บรกัษาขอ้มลูทีอยูใ่นความครอบครองหรอือยูใ่นการดแูล

รกัษาของบรษัิท ตอ้งคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของพนกังานและผูที้เกียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ ดงันนัการใช ้  เปิดเผย หรอืถ่าย

โอนขอ้มลูสว่นบคุคลของพนกังานและผูที้เกียวขอ้งจะกระทาํไดเ้ทา่ทีจาํเป็นตามหนา้ทีการงานปกติและไมเ่ป็นการละเมิดสทิธิ

ตามกฎหมาย 

4.2  การบนัทกึการรายงาน และการเก็บรกัษาขอ้มลู 

บรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการขอ้มลูภายในองคก์ร โดยการบนัทกึหรอืรายงานขอ้มลูตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์

ทีบรษัิทฯกาํหนดและถกูตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย สว่นการเก็บรกัษาขอ้มลูจะตอ้งดาํเนินการใหอ้ยูใ่นสภาพทีปลอดภยั และ

สามารถนาํมาใชอ้า้งอิงหรอืใชป้ระโยชนไ์ดเ้มือตอ้งการ ดแูลเอกสารสาํคญัและขอ้มลูทีเป็นความลบัดว้ยวิธีการเฉพาะทีกาํหนด

ไวใ้นแตล่ะระดบัแตล่ะชนิด หรือประเภทของขอ้มลู และตอ้งมนัใจไดว้า่มีการจดัเก็บอยา่งปลอดภยัและเหมาะสม ทงัขอ้มลูทีเป็น

ขอ้มลูภายในของบรษัิทและขอ้มลูของผูเ้กียวขอ้งทางธุรกิจ เช่น ลกูคา้ คู่คา้ หรอืคู่ธุรกิจเป็นตน้ 

4.3 การใชข้อ้มลูภายใน 

การใชข้อ้มลูภายในทีเป็นขอ้มลูสาํคญัตอ้งดาํเนินการใหเ้หมาะสม โดยคาํนงึถงึผลกระทบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียโดยรวมและความ

ถกูตอ้งตามทีกฎหมายกาํหนด และตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูนนัเพือประโยชนส์ว่นตวัหรือบคุคลอืน หา้มเปิดเผยหรอืสง่ผ่านขอ้มลูภายใน

ไปยงับคุคลทีไม่เกียวขอ้งกบัขอ้มลูนนั ซงึรวมถงึบคุคลในครอบครวั ญาติพีนอ้ง เพือนฝงู เป็นตน้  
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4.4 การใชแ้ละการดแูลรกัษาทรพัยส์นิ ของบรษัิท 

บรษัิทฯจะใชท้รพัยส์นิอยา่งมีประสทิธิภาพและใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งเตม็ที พรอ้มทงัสง่เสรมิใหพ้นกังานดแูลรกัษาทรพัยส์นิมิให้

เสียหาย สญูหาย หรอืนาํไปใชเ้พือประโยชนส์ว่นตวัหรอืเพือบคุคลอืน 

  4.5 การใชแ้ละดแูลรกัษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรษัิทฯเนน้ใหก้ารใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและมีความปลอดภยัตามนโยบายและระเบียบใน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะตอ้งไดร้บัการดแูลรกัษาใหพ้น้จากการถกูลว่งละเมิดหรอืนาํไปใชโ้ดยไมมี่สิทธิ  พนกังานตอ้ง

รกัษาความลบัและความสมบรูณข์องระบบการสือสารและระบบคอมพิวเตอร ์รหสัสว่นตวั รหสัผา่น รหสัเขา้สูร่ะบบ เทคโนโลยี

และขอ้มลูของบรษัิท ทงัตอ้งไมน่าํเทคโนโลยีเหลา่นีไปใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต    พนกังานตอ้งไม่ใชร้ะบบการสือสารและระบบ

คอมพิวเตอรใ์นกิจกรรมทีผิดกฎหมายหรอืขดัตอ่นโยบายบรษัิท ไมใ่ชอ้ินเตอรเ์น็ตหรอืบรกิารทีคลา้ยคลงึกนัในทางทีจะทาํให้

บรษัิทเกิดความเสียหาย อบัอาย ขาดความเชือถือ หรอืเสียชือเสียง 

4.6 การใชแ้ละการดแูลรกัษาทรพัยส์นิ ทางปัญญาของบรษัิทและลกูคา้ 

ความคิด แนวคิด และขอ้มลูอืนๆ ทีพนกังานคิดคน้ขนึได ้ถือเป็นทรพัยส์นิทีมีคา่ตอ่บรษัิท สิงเหลา่นีเป็นหวัใจในการพฒันา

ผลติภณัฑใ์หม ่และกระตุน้ใหเ้กิดโอกาสทางธุรกิจใหม ่หากพนกังานไมแ่ยกแยะปกปอ้งทรพัยส์ินทางปัญญาเหลา่นี บรษัิทอาจ

สญูเสียเอกสทิธิและความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ  พนกังานตอ้งดแูลรกัษาทรพัยส์ินทางปัญญาสตูรการผลติ   วิธีการผลติสนิคา้ของ

บรษัิทฯหรอืลกูคา้ไมใ่หถ้กูละเมิด เปิดเผย ทาํซาํ ดดัแปลง หรอืกระทาํการใด ๆ โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต   รายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชา

หรอืผูด้แูลงานดา้นทรพัยส์นิทางปัญญา  เมือพบการกระทาํทีเหน็วา่เป็นการละเมิดสทิธิอาจนาํไปสูก่ารละเมิดสิทธิหรอืการ

กระทาํทีอาจก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทเกียวกบัทรพัยส์ินทางปัญญา 

5.การเปิดเผยข้อมูลและการสือสาร 

การเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทฯยดึถือหลกัความเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบไดโ้ดยตอ้งมนัใจไดว้่าเป็นการเปิดเผยขอ้มลูทีถกูตอ้ง

ชดัเจน สอดคลอ้งกบักฎหมาย และเป็นไปอยา่งเทา่เทียมกนั ไม่วา่จะเปิดเผยอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร ดว้ยวาจา   การแถลง

ข่าว หรอืโดยช่องทางอืนใด  ตอ้งกระทาํโดยผูมี้อาํนาจโดยตรงในเรอืงนนั ๆเวน้แตไ่ดร้บัมอบหมายจากผูมี้อาํนาจในการเปิดเผย

ขอ้มลูนนัเอง  การเปิดเผยขอ้มลูอืน ๆ ใหเ้ปิดเผยบนพืนฐานของความเป็นจรงิ และตอ้งไมมี่เจตนาใหผู้อื้นสาํคญัผิดในขอ้เทจ็จรงิ 

 




