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1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
A. แรงงาน
บริษัทฯ ให้คาํ มันเพือปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนงานและให้ความเคารพในศักดิศรีของแรงงานด้วยความเข้าใจตามหลัก
ประชาคมสังคมโลก การยอมรับ ตระหนักถึงความสําคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนอย่าง
เท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเลียงการกระทําทีเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
นอกจากนียังตระหนักถึงความสําคัญในด้านแรงงานโดยปฏิบตั ิต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงาน โดยประยุกต์ใช้กบั แรงงานทุก
ประเภท ทังแรงงานชัวคราว แรงงานนักเรียน แรงงานสัญญาจ้าง แรงงานจ้างโดยตรง และแรงงานประเภทอืนๆ รวมถึงแรงงาน
ต่างด้าวกรณีถา้ มี และข้อบังคับต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับแรงงานอย่างเป็ นธรรม
1.1

เสรีภาพในการสมัครใจทํางาน

การบีบบังคับ คุมขัง หรือแรงงานผูกมัด (รวมถึงการผูกมัดด้วยภาระหนี) แรงงานทีไม่สมัครใจจะไม่ถกู นํามาใช้ในบริษัทฯ การ
ทํางานต้องเป็ นไปตามความสมัครใจ และคนงานสามารถออกจากงานโดยแจ้งเหตุผลอันสมควร รวมถึงข้อจํากัดทีปราศจาก
เหตุผลอันควร ในการห้ามแรงงานเคลือนทีภายในสถานประกอบการ ซึงทางบริษัทฯ จัดให้ในส่วนของกระบวนการจ้างงาน
1.2

หลีกเลียงการใช้แรงงานเด็ก

บริษัทฯ ไม่ใช้แรงงานเด็กในทุกขันตอนของการผลิตสินค้า ความหมาย “เด็ก” หมายถึงบุคคลทํางานทีมีอายุตากว่
ํ า 15 ปี หรือตํา
กว่าภาคศึกษาบังคับ หรืออายุตากว่
ํ าตามทีพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงานกําหนดไว้ การใช้โรงงานเป็ นสถานทีฝึ กงานบริษัทฯ
ได้ปฏิบตั ิตามกฏหมายและกฏระเบียบทีกําหนดไว้ บริษัทฯ จะไม่ให้แรงงานอายุตากว่
ํ า 18 ปี ทาํ งานในสถานทีอันตราย และ
ห้ามมิให้ทาํ งานในเวลากลางคืน และไม่ทาํ งานล่วงเวลา
1.3

ชัวโมงการทํางาน

บริษัทฯได้ปฏิบตั ิตามกฏหมายทีเกียวกับชัวโมงการทํางาน ซึงไม่เกินจํานวนสูงสุดทีกําหนดไว้ และไม่เกิน60 ชัวโมงต่อสัปดาห์
รวมถึงชัวโมงทํางานล่วงเวลา เว้นแต่ในกรณีฉกุ เฉินหรือสถานการณ์ทีไม่ปกติ และแรงงานให้มีวนั หยุดอย่างน้อย 1 วันต่อทุก7
วัน
1.4

ค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ
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บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฏหมายทีเกียวกับค่าจ้าง รวมไปถึงกฏหมายทีเกียวข้องกับค่าจ้างขันตํา ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานใน
วันหยุด และสวัสดิการต่างๆ ทีลูกจ้างมีสทิ ธิได้รบั จากการทํางาน โดยไม่แบ่งแยกเชือชาติ ศาสนา ถินกําเนิด เพศ ภาษา สีผิว
,จะไม่นาํ มาใช้ ในการหักค่าแรงเพือเป็ นมาตรการลงโทษทางวินยั ในแต่ละรอบของการจ่ายค่าแรง
1.5

การปฏิบตั ิอย่างมีมนุษยธรรม

บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบตั ิ ในการใช้ความรุนแรงและไร้มนุษยธรรม รวมถึงการล่วงละเมิด และการข่มเหงทางเพศ การลงโทษที
รุนแรง การขู่เข็ญทางจิตใจและร่างกาย หรือการละเมิดทางวาจาต่อแรงงาน
1.6

ห้ามเลือกปฏิบตั ิ

บริษัทฯ ยอมรับให้สถานทีทํางานเป็ นทีทีปราศจากการคุกคามและการเลือกปฏิบตั ิทีผิดกฏหมาย บริษัทฯ ไม่นาํ หลักการเลือก
ปฏิบตั ิมาใช้ เช่น เชือชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ความเบียงเบนทางเพศ เผ่าพันธุ์ คนพิการ คนท้อง ศาสนาการเมือง สมาชิกสหภาพ
แรงงาน หรือสถานภาพสมรส ในการว่าจ้างงานและการปฏิบตั ิงาน เช่น การเลือนตําแหน่ง การให้รางวัล และส่งเสริมการ
ฝึ กอบรม
1.7

เสรีภาพในการสมาคม

บริษัทฯ เคารพสิทธิของคนงานตามกฏหมายท้องถินทีได้กาํ หนดไว้ในการรวมตัวกันอย่างเสรีดว้ ยความสมัครใจ การสรรหา
ตัวแทน การเข้าร่วมหรือมีตวั แทนโดยองค์กรของผูใ้ ช้แรงงาน ในการเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมในสหภาพแรงงาน และการเจรจา
ต่อรองตามความสมัครใจ ตามทีกฏหมายได้กาํ หนดไว้คนงานทีได้รบั เลือกไว้ให้เป็ นตัวแทนคนงานไม่ได้ถกู เลือกไปปฏิบตั ิ และการ
เข้าถึงผูบ้ ริหารและเพือนคนงานในการทํางานเป็ นตัวแทนของพวกเขา คนงานสามารถทํางานได้อย่างเปิ ดเผยกับฝ่ ายบริหารใน
เรืองสภาพการจ้างโดยปราศจากความหวาดกลัว การถูกลงโทษ คุกคาม หรือข่มขู่ สิทธิของคนงานจะต้องถูกเคารพตามที
กฏหมายกําหนดไว้ บริษัทฯ จะเป็ นผูส้ ง่ เสริมให้เกิดการสือสารทีเปิ ดกว้าง และสร้างความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างลูกจ้างกับ
นายจ้างเพือเป็ นทางเลือกให้เกิดสิทธิแรงงาน ความต้องการ และความเห็นต่างๆ ถูกนํามาปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามความเหมาะสม
และจริงใจ
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2. สิงแวดล้ อม สุขภาพและความปลอดภัย
B. สุข ภาพและความปลอดภัย
บริษัทฯจะดูแลรักษาสิงแวดล้อมตลอดกระบวนการของการดําเนินธุรกิจ โดยเริมตังแต่ การออกแบบ กระบวนการผลิต
เครืองจักร อุปกรณ์ และการนําเทคโนโลยีทีเหมาะสมมาใช้
1.8

สิงแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน

เพือป้องกันผลกระทบต่อสิงแวดล้อมทีอาจเกิดขึนจากการประกอบกิจการ พนักงานและผูท้ ีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
ดําเนินการตามแนวปฏิบตั ิในเรืองต่าง ๆตามกระบวนการผลิตทีดี และข้อกําหนดทางกฎหมายท้องถิน รวมถึงผลกระทบที
ตามมาต่อชุมชน สภาพแวดล้อม ควรได้รบั ผลกระทบน้อยลง และการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน มีระบบการ
จัดการทีได้รบั การยอมรับ
ประเมินความเสียงก่อนเริมการทํางาน รวมถึงต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกียวกับสภาพการทํางานทีไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็ น
อันตราย เพือวางแผนหรือเตรียมการป้องกันทีเหมาะสมในกรณีทีได้รบั มอบหมายงานทีมีอนั ตราย หรือหากไม่มีความมันใจถึง
ความปลอดภัยจากการทํางาน ควรหยุดหรือชะลอการดําเนินการนัน และปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือผูเ้ ชียวชาญโดยทันที
รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทันที เมือพบเห็นสิงผิดปกติทงจากเครื
ั
องจักร อุปกรณ์ (รวมถึงอุปกรณ์ลอ็ คนิรภัย Lockout‐Tag out)
และสถานทีในบริเวณทีทํางาน ทีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าทีความรับผิดชอบโดยตรง
เรืองความปลอดภัยในการทํางาน ต้องกําหนด หรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงการดูแล
สุขภาพพนักงานตามความเสียงของงาน และการให้มีการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนือง
2.2 ความพร้อมในกรณีฉกุ เฉิน

บริษัทฯให้ความสําคัญในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์และเหตุการณ์ในกรณีฉกุ เฉินทีอาจจะเกิดขึนได้ โดยให้มีการ
ทบทวน การจําลองสถานการณ์ ทังผูร้ ว่ มตรวจและประเมิน เพือลดผลกระทบให้นอ้ ยทีสุด รวมถึงกระบวนการอพยพ การแจ้ง
เตือนพนักงาน การรายงานเหตุฉกุ เฉิน การฝึ กอบรมและการฝึ กซ้อมแรงงาน อีกทังเครืองมือ อุปกรณ์ทีใช้ตรวจจับ การดับเพลิง
ทางออกฉุกเฉินทีเพียงพอ และแผนฟื นฟูหลังเกิดเหตุ
แผนกระบวนการทีกล่าวมา เน้นการลดอันตรายทีเกิดขึนต่อชีวิต สิงแวดล้อม และทรัพย์สนิ ให้นอ้ ยทีสุด
2.3 การบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยอันเนืองมาจากการทํางาน

FQM01-03 / Rev.02 /18 Apr 2019

จรรยาบรรณอาร์ พีเอส

RPS CODE OF CONDUCT

บริษัทฯมีการนํากระบวนการและระบบต่างๆมาใช้ เพือป้องกันและการจัดการ รวมถึงการติดตามและรายงานการบาดเจ็บ
รายงานความเจ็บป่ วย อันเนืองมาจากการทํางาน และยังไปถึง การจําแนก การบันทึกกรณีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วย การส่งเสริม
การรายงานของแรงงาน การให้การรักษาทีจําเป็ น การสอบสวนและดําเนินการแก้ไขสาเหตุของปั ญหา และอํานวยความสะดวก
ในการทีแรงงานกลับเข้ามาทํางาน
2.4 สุขอนามัยอุตสาหกรรม

สุขภาพของแรงงานได้รบั การป้องกันโดยการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลทีเหมาะสม รวมไปถึงระบบการควบคุม การจัดการใน
ส่วนของแรงงานทีมีโอกาสเสียงต่อการได้รบั สารเคมี สารชีวภาพ และกายภาพ
2.5 งานทีต้องการแรงงานทางกายภาพ

บริษัทฯมีระบบการจัดการทีเหมาะสมในส่วนของ การจัดการกับวัสดุโดยแรงงานคน การยกของหนัก หรือการยกของเป็ นประจํา
การยืนเป็ นเวลานานหรือยืนเป็ นประจํา หรืองานประกอบทีใช้แรงมาก แรงงานทีเสียงต่ออันตรายจากงานทีใช้แรงงานทางกายภาพ
2.6 การป้องกันอันตรายจากการใช้เครืองจักรกล

บริษัทฯมีกระบวนการประเมินความปลอดภัยและมีการป้องกันทางกายภาพ ในส่วนของเครืองจักรกลการผลิตและครืองจักร
อืนๆ รวมถึงการบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม ของระบบเครืองล็อคและสิงป้องกันทีอาจก่ออันตรายและบาดเจ็บต่อแรงงาน
2.7 สุขอนามัย อาหาร และทีอยูอ่ าศัย

บริษัทฯมีกระบวนการทีเกียวกับทางด้านสุขภาพอนามัยของแรงงาน เช่น การมีหอ้ งสุขาทีสะอาด นําดืมทีสะอาด และการจัดเก็บ
อาหาร สถานทีรับประทานอาหารทีถูกสุขอนามัย
2.8 การสือสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทฯจัดให้มีการฝึ กอบรมทีเกียวกับด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบการให้แก่แรงงาน และการสือสารข้อมูลทีเกียวกับ
สุขภาพและความปลอดภัย โดยการติดประกาศทีบอร์ดประกาศของบริษัท
2.9 กระบวนการผลิตสินค้า และบริการ

ผลิตสินค้าโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของลูกค้า และหากจะเปลียนแปลงวิธีการผลิตสินค้าและการให้บริการทีมีผลต่อ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูท้ ีรับผิดชอบก่อน และมีการบันทึกรายละเอียด และ
เหตุผลไว้เพือการอ้างอิง ดูแลจัดเก็บข้อมูลในความรับผิดชอบไว้เพือการทวนสอบ (Verification) ให้แน่ใจว่าได้รายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันที กรณีทีพนักงานได้รบั ทราบหรือมีขอ้ กังวลเกียวกับสินค้าและบริการอันเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า
และ/หรือกระบวนการการให้บริการ หรือสถานการณ์ทีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของลูกค้า ยินดีรบั ข้อร้องเรียนในเรือง
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ และดําเนินการประสานหรือปรับปรุงแก้ไขให้ทนั ท่วงที กรณีมีขอ้ จํากัดหรือต้องใช้เวลาในการ
แก้ปัญหา ผูร้ บั ผิดชอบต้องรายงานข้อมูลและสถานะให้ลกู ค้าทราบในเวลาอันควร รวมทังรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขเป็ น
ระยะด้วย

C.สิงแวดล้อ ม
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บริษัทฯมีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม สิงทีเป็ นผลกระทบต่อชุมขน และทรัพยากรธรรมชาติ และมีความ
มุง่ มันในการพัฒนา เพือเตรียมความพร้อมในการทําระบบการจัดการISO14001 โดยได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานพืนฐานด้าน
สิงแวดล้อมดังนี
1)

ใบอนุญาตและการรายงานด้านสิงแวดล้อม

บริษัทฯได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด กฏหมายทีเกียวข้องกับสิงแวดล้อม รวมถึงการอนุมตั ิและขึนทะเบียน ใบอนุญาตด้าน
สิงแวดล้อมทีจําเป็ นทังหมด มีการดําเนินการ และจัดเก็บรักษา
2)

การป้องกันมลภาวะและการใช้ทรัพยากร

บริษัทฯได้มีนโยบายเกียวกับการลดการใช้ทรัพยากร ได้แก่ นํา การอนุรกั ษ์พลังงาน การก่อขยะทุกประเภท โดยได้ดาํ เนินการวิธี
ต่างๆ เช่นการปรับปรุงกระบวนการผลิต กิจกรรมการลดของเสีย กิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนือง และกิจกรรมทีทุกคนมีสว่ นร่วม
3)

วัตถุอนั ตราย

บริษัทฯมีกระบวนการทีมันใจได้วา่ สารเคมีและวัตถุอืนใดทีก่ออันตราย ได้รบั การระบุและการจัดการ รวมถึงการเคลือนย้าย การ
ิ
อม
จัดเก็บ การนํามาใช้ การรีไซเคิล การนํากลับมาใช้ใหม่ และการกําจัดทิงอย่างปลอดภัย ไม่ปล่อยไปสูส่ งแวดล้
4)

นําเสียและของเสีย

บริษัทฯมีกระบวนการอย่างเป็ นระบบ และมีความรับผิดชอบ ในการระบุ การจัดการ การลด และการกําจัดหรือรีไซเคิลของเสีย(ที
ไม่เป็ นอันตราย) นําเสียทีเกิดจากการประกอบการ ได้รบั การจําแนก ตรวจสอบ ควบคุมและบําบัดก่อนทีจะปล่อยทิงหรือกําจัด
ทิง ตามกระบวนการทางอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภค รวมไปถึงการใช้มาตรการเพือลดการก่อนําเสีย มีการดําเนินการ
ตรวจสอบการทํางานของระบบนําเสียเป็ นประจํา
5)

การปล่อยมลภาวะทางอากาศ

บริษัทฯ ให้ความสําคัญและมีกระบวนการในการจัดการทีเกียวกับ การปล่อยสารระเหย ทีเป็ นสารเคมี ละอองลอย สารกัดกร่อน
สารอนุภาค สารเคมีทีทําลายโอโซน และการเผาใหม้ทีเกิดจากการปฏิบตั ิงานออกสูอ่ ากาศ โดยมีการจําแนก และการตรวจสอบ
เป็ นประจํา รวมถึงการควบคุม การบําบัดและการดําเนินการตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมการปล่อยมลภาวะทาง
อากาศเป็ นประจํา
6)

ข้อจํากัดด้านวัสดุ

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อกําหนดของกฏหมาย และข้อกําหนดของลูกค้าทีเกียวกับการห้าม หรือการจํากัดสารเฉพาะ
ในสินค้า และการผลิต รวมไปถึงการติดฉลากระบุเกียวกับการรีไซเคิลและการกําจัดทิง
7)

การจัดการระบบระบายนําฝน

บริษัทฯ มีดาํ เนินการอย่างเป็ นระบบในการป้องกันการปนเปื อนในนําฝน และมีการป้องกันการปล่อยและทิงอย่างผิดกฏหมาย
ลงสูร่ ะบบระบายนําฝน
8) การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าสเรือนกระจก
บริษัทฯ มีการติดตามและบันทึกการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าสเรือนกระจก ทังในสถานทีประกอบการ และ/หรือในระดับ
องค์กร รวมไปถึงการแสวงหาวิธีทีคุม้ ค่าต่อการลงทุน เพือปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการใช้พลังงาน และเพือลดปริมาณการใช้
พลังงาน และการปล่อยก๊าสเรือนกระจก
FQM01-03 / Rev.02 /18 Apr 2019

จรรยาบรรณอาร์ พีเอส

RPS CODE OF CONDUCT

D. จริยธรรม
บริษัทฯ ได้ยดึ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริยธรรมขันสูงสุด เพือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเพือให้ประสบความสําเร็จใน
ตลาด และยังรวมไปถึงสิงเหล่านี
(1)

ความซือสัตยทางธุรกิจ

บริษัทฯ รักษามาตรฐานความซือสัตย์ขนสู
ั งสุดในทุกการดําเนินธุรกิจ มีการประกาศใช้นโยบายทีเกียวข้องกับการทุจริต การ
คอรัปชัน การติดสินบน การรีดไถ และการฉ้อฉลในทุกรูปแบบ การเจรจาทางธุรกิจกระทําด้วยความโปร่งใส มีเอกสารอ้างอิง
และบันทึกข้อมูลทีเกียวข้องกับธุรกิจอย่างถูกต้อง
บริษัทฯมีการตรวจสอบ และบังคับใช้กระบวนการต่างๆ เพือให้มนใจได้
ั
วา่ เป็ นไปตามกฏหมายต่อต้านคอรัปชัน
(2)

ไม่มีการเอือประโยชน์ทีไม่เหมาะสม

บริษัทฯ จะไม่มีการสัญญา การเสนอ การมอบอํานาจ ให้ หรือยอมรับการตินสินบน หรือวิธีการอืนใด ทีจะทําให้ได้รบั
ผลประโยชน์ทีไม่ควร หรือไม่เหมาะสม รวมไปถีงการทําสัญญา การเสนอ การมอบอํานาจ ให้ หรือยอมรับสิงของใดทีมีมลู ค่า ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพือให้ได้มาหรือรักษาธุรกิจไว้ รวมไปถึงการชีนําธุรกิจแก่ผใู้ ดผูห้ นึง หรือการได้รบั ผลประโยชน์ทีไม่
เหมาะสม
(3)

การเปิ ดเผยข้อมูล

ข้อมูลทีเกียวข้องกับแรงงาน สุขภาพ และความปลอดภัย วิธีการปฏิบตั ิดา้ นสิงแวดล้อม กิจกรรมทางธุรกิจ โครงสร้าง สถานะ
และผลประกอบการทางการเงินของบริษัท จะได้รบั การเปิ ดเผยตามระเบียบและแนวปฏิบตั ิของอุตสาหกรรมทีเกียวข้อง ด้วย
ข้อมูลทีถูกต้อง ปราศจากการปลอมแปลง หรือแถลงข้อความอันเป็ นเท็จเกียวกับเงือนไขหรือวิธีปฏิบตั ิในห่วงโซ่อปุ ทาน
(4)

ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

บริษัทฯให้การเคารพ สิทธิทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ข้อมูลของลูกค้า การถ่ายโอนเทคโนโลยีและฐานความรูจ้ ะกระทําในลักษณะที
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
(5)

การดําเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันทีเป็ นธรรม

บริษัทฯรักษามาตรฐานของการดําเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันทีเป็ นธรรม และข้อมูลของลูกค้า ได้รบั การปกป้อง ด้วย
วิธีการทีเหมาะสม
(6)

การปกป้องลักษณะบุคคล และการไม่ตอบโต้

การคุม้ ครองความลับ ความเป็ นนิรนาม และการปกป้องทีเป็ นผูร้ อ้ งเรียน ไม่วา่ จะเป็ นผูส้ ง่ มอบ พนักงาน เจ้าหน้าทีของบริษัท
หรือเจ้าหน้าทีภาครัฐ หน่วยงานรัฐ ทีแจ้งข้อมูลทีเปิ ดเผยจากการกระทําทีไม่เหมาะสม เว้นแต่ถกู ห้ามโดยกฏหมาย บริษัทฯจะมี
กระบวนการสือสาร การคุม้ ครองสําหรับบุคลากร เพือให้สามารถแจ้งความกังวลของตนได้โดยปราศจากความกลัวการถูกตอบ
โต้
(7)

การหาแหล่งแร่ธาตุโดยมีความรับผิดชอบ
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ปั จจุบนั การดําเนินธุรกิจบริษัท จะไม่มีสว่ นเกียวข้องในการจัดหาแร่ธาตุ แทนทาลัม ดีบกุ ทังสเตนและทองคํา ทีนํามาใช้ในการ
ผลิตสินค้า หากในอนาคต มีการขยายธุรกิจทีเกียวข้องกับการจัดหาแร่ธาตุตามทีกล่าวมา บริษัทฯจะดําเนินการตรวจสอบ
สถานะแหล่งทีมาและลําดับห่วงโซ่ของการคุม้ ครองของแร่ธาตุเหล่านี อย่างเคร่งครัด และไม่มีนโยบายทีจะสนับสนุนด้านเงินทุน
แก่กลุม่ ติดอาวุธ ทีละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ไม่วา่ จะทางตรงหรือทางอ้อมในสาธาณรัฐประชาธิปไตยคองโก หรือ
ประเทศใกล้เคียง รวมไปถึงการแสดงมาตรฐานสถานะการตรวจสอบ ให้แก่ลกู ค้าเมือมีการร้องขอ
(8)

ความเป็ นส่วนตัว

บริษัทฯให้คาํ มันในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามความคาดหมายและด้วยเหตุผลอันควรของผูท้ าํ ธุรกิจด้วย รวมไปถึงผูส้ ง่
มอบ ลูกค้า ผูบ้ ริโภค พนักงาน และบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฏหมายรักษาความปลอดภัยความเป็ นส่วนตัว และระเบียบ
ข้อกําหนดในกรณีทีได้รวบรวม การเก็บรักษา การประมวลผล การส่งต่อ และการแบ่งปั นข้อมูล

E.ระบบการจัด การ
บริษัทฯใช้ระบบการจัดการ โดยการจัดตังระบบการจัดการซีงมีขอบข่ายทีเกียวข้องกับเนือหาของหลักจรรยาบรรณนี ระบบการ
จัดการ ได้รบั การออกแบบ เพือ
(ก) ให้สอดคล้องกับกฏหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดของลูกค้าทีเกียวข้องกับการประกอบกิจการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
(ข) เพือให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณนี
(ค) เพือให้ระบุ และบรรเทาความเสียงจากการปฏิบตั ิงานอันเกียวเนืองกับหลักจรรยาบรรณนี และระบบยังรวมไปถึงการ
เอืออํานวยในการพัฒนาอย่างต่อเนือง
ระบบการจัดการจะมีองค์ประกอบเบืองต้นดังนี
a)

คํามันสัญญาของบริษัทฯ

ในด้านสังคมและสิงแวดล้อมบริษัทฯ ถือเป็ น ความรับผิดชอบทีต้องปฏิบตั ิ ซึงบริษัทได้กาํ หนดเป็ นนโยบายไว้ในส่วนทีเกียวข้อง
(นโยบายการอนุรกั ษ์พลังงานแบบทุกคนมีสว่ นร่วม และนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน)
เพือให้มีการปฏิบตั ิและเพือการพัฒนาอย่างต่อเนือง
b)

การสํานึกในหน้าทีและความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร

บริษัทฯมีตวั แทนของบริษัทในการปฏิบตั ิหน้าทีการใช้ระบบการจัดการและโครงการทีเกียวข้อง
c)

ข้อกําหนดทางกฏหมายและข้อกําหนดของลูกค้า

ในข้อกําหนดทางกฏหมายและข้อกําหนดของลูกค้า บริษัทฯมีกระบวนการเพือระบุ ตรวจสอบ และทําความเข้าใจ กฏหมาย กฏ
ระเบียบ และข้อกําหนดของลูกค้าทีบังคับใช้ รวมถึงข้อกําหนดของหลักจรรยาบรรณนี
d)

การประเมินความเสียงและการจัดการความเสียง

บริษัทฯมีกระบวนการเพือระบุกรอบการปฏิบตั ิทางกฏหมาย สิงแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และความเสียงด้านการ
ปฏิบตั ิตอ่ แรงงาน และความเสียงด้านจริยธรรมทีเกียวข้อง กับการประกอบกิจการของบริษัท มีการพิจารณาระดับนัยสําคัญ
สําหรับความเสียงแต่ละรายการ ซึงทังหมดจะดําเนินการตามคู่มือประเมินความเสียง และการจัดการความเสียง
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วัตถุประสงค์ของการปรับปรุง

บริษัทฯมีแผนปรับปรุงด้านสังคมและสิงแวดล้อม ซึงอาจรวมถึงการกําหนดเป็ นนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายทีชดั เจน และ
วางแผนปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
f)

การฝึ กอบรม

บริษัทฯมีความมุง่ มันทีจะพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพือให้เกิดความรู ้ ข้อกําหนดทีเกียวข้อง บริษัทฯมีแผนการฝึ กอบรมทังระดับ
ผูจ้ ดั การและแรงงาน จุดประสงค์เพือนํานโยบาย กระบวนการทํางาน และวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงของบริษัทมาปฏิบตั ิ และ
เพือให้เป็ นไปตามกฏหมายและระเบียบข้อกําหนดทีบังคับใช้
g)

การสือสาร

บริษัทฯมีกระบวนการสือสารทีเกียวกับนโยบาย แนวปฏิบตั ิ ความคาดหมาย และผลของการทํางานของบริษัทอย่างชัดเจน และ
ถูกต้อง ต่อแรงงาน ผูส้ ง่ มอบ และลูกค้า
h)

ความคิดเห็นตอบกลับ และการมีสว่ นร่วมของแรงงาน

บริษัทฯมีกระบวนการเพือประเมินความเข้าใจของพนักงานและรับความคิดเห็นตอบกลับต่อวิธีปฏิบตั ิ และสภาพการทํางาน
ตามทีคลอบคลุมอยูใ่ นหลักจรรยาบรรณนี เพือส่งเสริมกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนือง
i)

การตรวจติดตามและการประเมิน

บริษัทฯมีแผนในการจัดทําระบบจัดการ ISO14001 หากเมือมีระบบแล้วเสร็จ บริษัทฯจะดําเนินการตามข้อกําหนดของระบบ
รวมถึงการตรวจติดตามและการประเมินเป็ นระยะๆ เพือให้ความมันใจได้วา่ ได้ดาํ เนินการตามกฏหมายและกฏระเบียบ
ข้อกําหนดทีเกียวข้องทังหมด
j)

กระบวนการปฏิบตั ิการแก้ไข

ปั จจุบนั บริษัทฯมีกระบวนการปฏิบตั ิการแก้ไขอย่างทันท่วงทีตอ่ ความเสือมประสิทธิภาพซึงระบุได้จากการประเมินภายในหรือ
ภายนอก รวมถึงการตรวจสอบ การสอบสวน การทบทวน
k)

การจัดทําเอกสารและบันทึกข้อมูล

บริษัทฯมีกระบวนการทีเกียวกับการสร้างและรักษาเอกสาร และบันทึกของข้อมูล เพือให้มนใจได้
ั
วา่ ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบและ
สอดคล้องกับข้อกําหนดของบริษัท รวมถึงการรักษาความลับเพือปกป้องความเป็ นส่วนตัวตามความเหมาะสม
l)

ความรับผิดชอบต่อผูส้ ง่ มอบ

บริษัทฯมีกระบวนการทีจะสือสารหลักจรรยาบรรณต่อผูส้ ง่ มอบ และเฝ้าพินิจให้ผสู้ ง่ มอบปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณนี
3. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

บริษัทฯยึดมันแนวทางของการไม่ประกอบกิจการทีเป็ นการแข่งขัน หรือมีลกั ษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ต้องไม่แสวงหา
ผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิงทีตนหรือผูอ้ ืนรู เ้ นืองมาจากตําแหน่งหน้าทีการงาน และความรับผิดชอบ หลีกเลียงการเข้าไป
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เกียวข้องกับการกระทําไม่วา่ กับผูเ้ กียวข้องทางธุรกิจของบริษัทฯหรือพนักงาน ทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรณีมีการกระทําใดทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที

4.หลักจริยธรรมและการปฏิบัติต่อข้ อมูลและทรัพย์สิน
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯเคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวของผูท้ ีเกียวข้อง ดังนันข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผูท้ ีเกียวข้องในการดําเนินธุรกิจ
เช่น สถานะบุคคล ชีวประวัติการทํางาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสําหรับการติดต่อ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลส่วนตัวอืน ๆ ต้อง
ได้รบั ความคุม้ ครองไม่ให้ถกู ใช้ เปิ ดเผย หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลอืนอันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ต้องเคารพ
ในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอืน โดยหากจะใช้ เปิ ดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอืน จะต้องได้รบั ความยินยอม
จากบุคคลนัน ๆ และไม่เป็ นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ผูท้ าํ หน้าทีเก็บรักษาข้อมูลทีอยูใ่ นความครอบครองหรืออยูใ่ นการดูแล
รักษาของบริษัท ต้องคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผูท้ ีเกียวข้องในการดําเนินธุรกิจ ดังนันการใช้ เปิ ดเผย หรือถ่าย
โอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผูท้ ีเกียวข้องจะกระทําได้เท่าทีจําเป็ นตามหน้าทีการงานปกติและไม่เป็ นการละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมาย
4.2

การบันทึกการรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรือรายงานข้อมูลต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ทีบริษัทฯกําหนดและถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องดําเนินการให้อยูใ่ นสภาพทีปลอดภัย และ
สามารถนํามาใช้อา้ งอิงหรือใช้ประโยชน์ได้เมือต้องการ ดูแลเอกสารสําคัญและข้อมูลทีเป็ นความลับด้วยวิธีการเฉพาะทีกําหนด
ไว้ในแต่ละระดับแต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล และต้องมันใจได้วา่ มีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ทังข้อมูลทีเป็ น
ข้อมูลภายในของบริษัทและข้อมูลของผูเ้ กียวข้องทางธุรกิจ เช่น ลูกค้า คู่คา้ หรือคู่ธุรกิจเป็ นต้น
4.3 การใช้ขอ้ มูลภายใน

การใช้ขอ้ มูลภายในทีเป็ นข้อมูลสําคัญต้องดําเนินการให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียโดยรวมและความ
ถูกต้องตามทีกฎหมายกําหนด และต้องไม่ใช้ขอ้ มูลนันเพือประโยชน์สว่ นตัวหรือบุคคลอืน ห้ามเปิ ดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลภายใน
ไปยังบุคคลทีไม่เกียวข้องกับข้อมูลนัน ซึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพีน้อง เพือนฝูง เป็ นต้น
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ิ ของบริษัท
4.4 การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สน
บริษัทฯจะใช้ทรัพย์สนิ อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที พร้อมทังส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาทรัพย์สนิ มิให้
เสียหาย สูญหาย หรือนําไปใช้เพือประโยชน์สว่ นตัวหรือเพือบุคคลอืน
4.5 การใช้และดูแลรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯเน้นให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตามนโยบายและระเบียบใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องได้รบั การดูแลรักษาให้พน้ จากการถูกล่วงละเมิดหรือนําไปใช้โดยไม่มีสิทธิ พนักงานต้อง
รักษาความลับและความสมบูรณ์ของระบบการสือสารและระบบคอมพิวเตอร์ รหัสส่วนตัว รหัสผ่าน รหัสเข้าสูร่ ะบบ เทคโนโลยี
และข้อมูลของบริษัท ทังต้องไม่นาํ เทคโนโลยีเหล่านีไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต พนักงานต้องไม่ใช้ระบบการสือสารและระบบ
คอมพิวเตอร์ในกิจกรรมทีผิดกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายบริษัท ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือบริการทีคล้ายคลึงกันในทางทีจะทําให้
บริษัทเกิดความเสียหาย อับอาย ขาดความเชือถือ หรือเสียชือเสียง
ิ ทางปั ญญาของบริษัทและลูกค้า
4.6 การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สน
ความคิด แนวคิด และข้อมูลอืนๆ ทีพนักงานคิดค้นขึนได้ ถือเป็ นทรัพย์สนิ ทีมีคา่ ต่อบริษัท สิงเหล่านีเป็ นหัวใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกระตุน้ ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ หากพนักงานไม่แยกแยะปกป้องทรัพย์สินทางปั ญญาเหล่านี บริษัทอาจ
สูญเสียเอกสิทธิและความได้เปรียบทางธุรกิจ พนักงานต้องดูแลรักษาทรัพย์สินทางปั ญญาสูตรการผลิต วิธีการผลิตสินค้าของ
บริษัทฯหรือลูกค้าไม่ให้ถกู ละเมิด เปิ ดเผย ทําซํา ดัดแปลง หรือกระทําการใด ๆ โดยไม่ได้รบั อนุญาต รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
หรือผูด้ แู ลงานด้านทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เมือพบการกระทําทีเห็นว่าเป็ นการละเมิดสิทธิอาจนําไปสูก่ ารละเมิดสิทธิหรือการ
กระทําทีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกียวกับทรัพย์สินทางปั ญญา
5.การเปิ ดเผยข้ อมูลและการสือสาร

การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทฯยึดถือหลักความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยต้องมันใจได้ว่าเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้อง
ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเปิ ดเผยอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ด้วยวาจา การแถลง
ข่าว หรือโดยช่องทางอืนใด ต้องกระทําโดยผูม้ ีอาํ นาจโดยตรงในเรืองนัน ๆเว้นแต่ได้รบั มอบหมายจากผูม้ ีอาํ นาจในการเปิ ดเผย
ข้อมูลนันเอง การเปิ ดเผยข้อมูลอืน ๆ ให้เปิ ดเผยบนพืนฐานของความเป็ นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผอู้ ืนสําคัญผิดในข้อเท็จจริง
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