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บริ ษทั ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
สำรบัญ
หัวเรือ่ ง
สำรจำกผูบ้ ริหำร
กำรนำจรรยำบรรณและแนวปฏิ บตั ิ ไปใช้
จรรยำบรรณและแนวปฏิ บตั ิ
หมวดที่ 1 ด้ำนแรงงำน
1.เสรีภาพในการเลือกงาน
2. การหลีกเลีย่ งการใช้แรงงานเยาวชน
3.ชัวโมงการท
่
างาน
4.ค่าจ้างและสวัสดิการ
5.การปฏิบตั อิ ย่างมีมนุษยธรรม
6.การไม่เลือกปฏิบตั ิ
7.เสรีภาพในการสมาคม
หมวดที่ 2 ด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย
1.ความปลอดภัยในการทางาน
2.ความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
3.การบาดเจ็บและการเจ็บปว่ ยอันเนื่องมาจากการทางาน
4.สุขอนามัยอุตสาหกรรม
5.งานทีต่ อ้ งการแรงงานทางกายภาพ
6.การป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องจักรกล
7.สุขอนามัยอาหารและทีอ่ ยู่อาศัย
8.การสือ่ สารด้านสุขภาพและความปลอดภัย
หมวดที่ 3 ด้ำนสิ่ งแวดล้อม
1.ใบอนุญาตและการรายงานด้านสิง่ แวดล้อม
2.การป้องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร
3.วัตถุอนั ตราย
4.น้าเสียและของเสีย
5.การปล่อยมลภาวะทางอากาศ
6.ข้อจากัดด้านวัสดุ
7.การจัดการระบบระบายน้าฝน
8.การใช้พลังงานทดแทนและการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
หมวดที่ 4 ด้ำนจริยธรรม
1.ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
2.ไม่มกี ารเอือ้ ประโยชน์ทไ่ี ม่เหมาะสม
3.การเปิ ดเผยข้อมูล
ั
4.ทรัพย์สนิ ทางปญญา
5.การดาเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม
6.การปกป้องลักษณะบุคคลและการไม่ตอบโต้
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บริ ษทั ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
7.การหาแหล่งแร่ธาตุโดยมีความรับผิดชอบ
หมวดที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1.การให้คามันสั
่ ญญาของบริษทั ฯ
2.สานึกในหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของฝา่ ยบริหาร
3.ข้อกาหนดทางกฏหมายและข้อกาหนดของลูกค้า
4.การประเมินความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ ง
5.วัตถุประสงค์การปรับปรุง
6.การฝึกอบรม
7.การสือ่ สาร
8.ความคิดเห็นตอบกลับและการมีสว่ นร่วมของแรงงาน
9.การตรวจติดตามและการประเมิน
10.กระบวนการปฎิบตั กิ ารแก้ไข
11.การจัดทาเอกสารและบันทึกข้อมูล
12.ความรับผิดชอบต่อผูส้ ง่ มอบ
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เอกสำรอ้ำงอิ ง
ภำคผนวก
ภาคผนวก 1 นโยบายการประกอบธุรกิจ
ภาคผนวก 2 นโยบายด้านแรงงานและจริยธรรม
ภาคผนวก 3 นโยบายการอนุรกั ษ์การได้ยนิ
ภาคผนวก 4 นโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน
ภาคผนวก 5 นโยบายเกีย่ วกับการรักษาความลับและทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
ภาคผนวก 6 นโยบายเกีย่ วกับเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์และยาเสพติด
ภาคผนวก 7 นโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลและคอมพิวเตอร์
ภาคผนวก 8 นโยบายเกีย่ วกับการรับของขวัญและงานเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
ภาคผนวก 9 นโยบายการให้ความเสมอภาค
ภาคผนวก 10 การปฏิบตั ติ ่อแร่ธาตุทม่ี ขี อ้ ขัดแย้ง
ภาคผนวก 11 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและทุจริต
ภาคผนวก 12 นโยบายการปกป้องสินทรัพย์
ภาคผนวก 13 นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ภาคผนวก 14 นโยบายบัญชีและบันทึกของบริษทั
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บริ ษทั ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
สำรจำกผูบ้ ริ หำร
ถึงพนักงานทุกท่าน
ผมในฐานะกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฟูไน (ไทยแลนด์ ) จากัด มี
ความมุ่งมันในการด
่
าเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึง่
หลักการดังกล่า วเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บ ริหารและ
พนักงานของบริษทั ฯเพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย อัน
ได้แก่ พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า และคู่คา้ ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างเป็ นธรรม บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งมันต่
่ อการ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยังยื
่ นควบคู่ไปกับการกากับดูแลกิจการ โดยการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้
เสียอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม รวมถึงการปกป้องสภาพแวดล้อม และการตอบแทนสังคมในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของสังคม บริษทั ฯ
ได้สนับสนุ นการดาเนินงานตามมาตรฐานสากลต่างๆ เช่นจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics
Industry Code of Conduct หรือ EICC) และปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ
UDHR )
เพื่อให้ปณิธานในการดาเนินธุรกิจด้วยหลักการบริหารจัดการทีด่ ขี องบริษทั ฯดาเนินไปด้วยดี และมีแนวทางทีช่ ดั เจนต่อ
การนาไปปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง บริษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบาย พร้อมทัง้ แนวปฏิบตั ใิ นแต่ละด้านเพื่อ
ใช้เป็ นกรอบในการยึดถือปฏิบตั ใิ นทิศทางเดียวกันทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีปรัชญาในการดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็ น
กรอบในการบริการ จนได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ เพื่อนพนักงาน คู่คา้ และผูน้ าในชุมชนของเราด้วยดี เสมอมา ชื่อเสียง
ของเรานับเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่ ในความสาเร็จทีต่ ่อเนื่อง โดยท่านและเพื่อนพนักงานของบริษทั ฯ ทุกๆคนคือคุณค่า หลักของบริษทั ฯ
ดังนัน้ ความเข้าใจและการปฏิบตั ิตามนโยบายของบริษทั ฯ และการทาให้คุณค่าหลักของเราเป็ นจริงถือเป็ นสิง่ สาคัญยิง่
กว่าสิง่ ใด และเพื่อยืนยันคามันสั
่ ญญาทีจ่ ริงจังของเราทีจ่ ะยึดมันต่
่ อมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบตั ติ ามกฏหมายและจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบตั นิ ้ีได้กาหนดขึน้ มาเพื่อให้ท่ านเข้าใจถึงการปฏิบตั แิ ละมาตรฐานความประพฤติท่เี ราทุกคนใน
บริษทั ต้องถือปฏิบตั ติ าม หากท่านมีขอ้ สงสัยใดๆ กรุณาติดต่อเพื่อขอรับข้อแนะนาจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง การยึดมันต่
่ อปณิธานของเราจะ
ช่วยให้มนใจได้
ั่
ว่าเราทุกคนจะได้รบั ชื่อเสียง ในทางทีด่ ใี นการเป็ นบุคคลากรทีม่ คี วามซื่อสัตย์, มีจรรยาบรรณและมีความเป็ นเลิศใน
ด้านอาชีพตลอดไป

(MR.SHOGO SHOMIZU)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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กำรนำจรรยำบรรณและแนวปฏิ บตั ิ ไปใช้
หลักจรรยาบรรณนี้ จัดทาขึน้ เพื่อช่วยให้ท่านตระหนักถึงประเด็นทางจริยธรรม และข้อพึงปฏิบตั เิ พื่อให้เป็ นแนวทางในการ
ั หาที่อ าจเกิด ขึ้น ในระหว่ า งการท างานประจ าวัน หลักจรรยาบรรณนี้ ได้ร ับ การลงนามจากกรรมการผู้จ ัด การ และ
แก้ไ ขป ญ
จรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวปฏิบตั นิ ้จี ะนาไปใช้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงาน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า และคู่คา้ ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล้อม
รวมไปถึงแรงงานรับเหมาของบริษทั ฯ เราคาดหวังว่าทุกท่านจะได้รบั หลักการนี้ และใช้เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับเรา
จรรยาบรรณและแนวปฏิบตั นิ ้ี อ้างอิงมาจาก จรรยาบรรณในการบริหารงานตามหลักปฏิบตั ขิ อง EICC (Electronic Industry
Citizenship Coalition) แนวปฏิบตั นิ ้ไี ด้กาหนดขึน้ เพื่อสร้างความมันใจว่
่ าบริษทั พนักงาน คู่คา้ และผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องในการดาเนิน
ธุรกิจเป็ นพันธมิตรในการที่จะดาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณที่ดีอย่างน้ อย ต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดกฏหมาย และระเบีย บ
ข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัดทีส่ ดุ
มาตรฐานนี้นาไปใช้กบั วิธกี ารทีเ่ รา
> ปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื ในสถานทีท่ างาน
> จัดการหน้าทีค่ วามรับผิดชอบด้านสิง่ แวดล้อมของเรา
> รับมือกับคู่แข่ง
> ติดต่อกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
> ปกป้องข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของทัง้ บริษทั และของลูกค้า
อนึ่ง หากท่านมีขอ้ สงสัยคาถาม หรือความไม่เข้าใจในแนวปฏิบตั นิ ้ี ท่านควรขอคาแนะนาจากหัวหน้างาน ผูจ้ ดั การของท่าน
หรือ ติดต่อฝา่ ยทรัพยากรบุคคล และหากท่านไม่สะดวกทีจ่ ะติดต่อ หรือไม่ต้องการ เปิ ดเผยตัว หรือต้องการช่องทางทีเ่ ป็ นความลับ
ท่านสามารถติดต่อกับบริษทั ได้ผ่านช่อ งทางตาม รายละเอียดที่ระบุในคู่มอื นี้ได้ทนั ทีหลังจากทีท่ ่ที ่านได้อ่านแนวปฏิบตั นิ ้ีแล้วโปรด
รับทราบว่า ท่านได้รบั และอ่านข้อปฏิบตั ิน้ีแล้ว และท่านได้เข้าใจความรับผิดชอบของท่านรวมถึงการปฎิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ฉิ บับนี้
โดยท่านได้ลงชื่อในสาเนาแบบฟอร์มการรับทราบของพนักงานในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจในส่วนท้ายของคู่มอื
นี้ แล้วส่งแบบฟอร์มทีก่ รอกรายละเอียดสมบูรณ์ทห่ี วั หน้างานหรือฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
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ท่ำนต้องทำอะไรกับจรรยำบรรณนี้
1. ความเข้าใจ หลักการ และแนวปฏิบตั ติ ่างๆ ทีก่ าหนดไว้ในจรรยาบรรณ โดยเฉพาะเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของท่าน
2. ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชา หรือ สอบถามในระบบให้คาปรึกษาจรรยาบรรณ เมื่อท่านไม่มนใจว่
ั ่ าสิง่ ทีก่ ระทาถูกต้องตามหลัก
จรรยาบรรณหรือไม่
3. สือ่ สารให้บุคคลอื่นทีท่ ่านร่วมงานด้วยหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเข้าใจแนวทางการปฏิบตั งิ านของพนักงานตามแนวทางของหลัก
จรรยาบรรณนี้
4. แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาทีไ่ ม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด และให้ความ
ร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
ถ้ำไม่ปฏิ บตั ิ ตำมจรรยำบรรณ จะมีผลอย่ำงไร
เรายึดมันต่
่ อค่านิยมของจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณนี้อย่างมาก และจะให้ความสาคัญกับการไม่ปฏิบตั ิตามใดๆ เพื่อ
รักษาความมุ่งมันเหล่
่ านี้
1. การไม่ปฏิบตั ติ ามหลักการและแนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้ในจรรยาบรรณอาจมีความผิดทางวินัย และอาจถูกพิจารณา
ลงโทษตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
2. นอกจากจะไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทีก่ ล่าวมาข้างต้นแล้ว การสนับสนุ นให้ผอู้ ่นื กระทาผิดจรรยาบรรณ การเพิกเฉย
เมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และการกระทาอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผู้ให้
ข้อเท็จจริง ถือเป็ นการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของบริษทั
3. สาหรับคู่คา้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หลาย ทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน จรรยาบรรณดังทีค่ าดหวังกับพนักงานของเราจะได้รบั
ผลเช่นเดียวกัน หากการละเมิดนัน้ ร้ายแรงเราจะสิน้ สุดความสัมพันธ์กบั บุคคลเหล่านัน้
ควำมคำดหวังต่อผูบ้ ริหำร ผูจ้ ดั กำร และเจ้ำหน้ ำที่
ในฐานะผูน้ าของบริษทั ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ ควรปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของจรรยาบรรณสูงสุด และเป็ นตัวอย่างให้ทมี งาน
ปฏิบตั ติ าม ผูน้ าจะต้องขยันมันเพี
่ ยร และเตรียมพร้อมสาหรับการฝ่าฝื นหลักจริยธรรมทีอ่ าจเกิดขึน้ และรายงานความผิดปกติตาม
เวลาทีส่ มควร ผูน้ าเหล่านี้ยงั จะรักษาสภาพแวดล้อมทีพ่ นักงานจะรูส้ กึ สบายใจ
ในการแจ้งความผิดปกติดา้ นการปฏิบตั ติ าม
กฏหมาย ด้วยการเป็ นผูน้ านัน้ คือการแสดงตนเป็ นตัวอย่างในการสร้างและรักษามาตรฐานการปฏิบตั ติ นตามกฏของทัง้ บริษทั ทีส่ รุป
ไว้ในหลักจริยธรรมนี้

จ ร ร ย ำ บ ร ร ณ ท ำ ง ธุ ร กิ จ แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ

Page 7

บริ ษทั ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
หมวดที่ 1 ด้ำนแรงงำน
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการที่ดี โดยได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้คามันที
่ จ่ ะปกป้องดูแล
ด้านสิทธิมนุษยชนของพนักงานและให้ความเคารพในศักดิศรี
์ ของพนักงานด้วยความเข้าใจ บริษทั ได้มอบโอกาสในการทางานทีเ่ ท่า
เทียมกันและสรรหาบุคคลากรโดยพิจารณาจากคุณความดี ประสบการณ์ ทักษะการทางาน และศักยภาพ ในการพิจารณาจ้างงาน
บุคลากรโดยไม่คานึงถึง เชื้อชาติ สีผวิ เพศ อายุ ศาสนา ชาติพนั ธุ์ วงศ์สกุล ความทุพพลภาพทางร่างกายหรือจิตใจ สถานภาพ
ทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศและพืน้ ฐานอื่นๆ ทีเ่ ป็ นการเลือกปฏิบตั ิ ถือเป็ นการต้องห้ามตามกฏหมาย ตามหลักประชาคมโลก และ
มาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทรับทราบและถือปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันในการดาเนินธุรกิจ
โดยได้กาหนดนโยบายนโยบายด้านแรงงานและจริยธรรม ดังนี้
จรรยำบรรณและหลักปฏิ บตั ิ ด้ำนแรงงำน
1.เสรีภำพในกำรเลือกงำน
“จรรยำบรรณ” บริษทั ฯไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานนักโทษ โดยการทางานเป็ นไปตามความสมัครใจ และ พนักงาน
สามารถลาออกโดยชีแ้ จงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร บริษทั ฯ ไม่ยดึ บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ตัวจริงของพนักงาน หรือ ใบอนุ ญาต
การทางานเพื่อเป็ นเงื่อนไขในการทางาน
แนวปฏิบตั ิ
1.1 บริษทั ฯ ไม่ใช้หรือว่าจ้างแรงงานบังคับในทุกกิจกรรมของบริษทั ฯ
1.2 บริษัทฯ ไม่ยดึ เอกสารสาคัญฉบับจริง อาทิ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พาสสปอร์ต ใบอนุ ญาตการทางาน เอกสาร
ทางการศึกษาของพนักงานเพื่อใช้เป็ นเงื่อนไขในการทางาน
1.3 พนักงานสามารถลาออกด้วยความสมัครใจโดยชีแ้ จงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1.4 บริษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยค่าธรรมเนียมและบทลงโทษทัง้ หมดให้พนักงานทราบ
1.5 สัญญาทีท่ าไว้กบั บริษทั ฯ มีขอ้ ความเป็ นภาษาท้องถิน่ ทีอ่ ่าน และเข้าใจได้ ไม่มขี อ้ ความทีส่ ่อื ว่าให้เห็นว่าเป็ นแรงงานที่
ถูกขูบ่ งั คับ แรงงานนักโทษทีไ่ ม่สมัครใจ หรือแรงงานทีต่ อ้ งทาตามสัญญาผูกพัน แรงงานทีม่ าจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานทาส
1.6 บัญชีเงินเดือนและค่าแรงไม่มีการแสดงให้เห็นถึงค่าธรรมเนียมที่ต้องห้าม ค่าธรรมเนียมที่เกินควร มีระบุเพียง
ค่าธรรมเนียมทีย่ อมรับได้ตามกฏหมาย
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2.กำรหลีกเลี่ยงกำรใช้แรงงำนเด็ก
“จรรยำบรรณ” บริษทั ฯได้ให้ความสาคัญโดยไม่ใช้แรงงานเด็กในทุกกิจกรรมของบริษทั คาาว่า “เด็ก” หมายถึงผูท้ ม่ี อี ายุ
ต่ากว่า 15 ปี กรณีทใ่ี ช้สถานทีข่ องบริษทั ฯ ฝึกงานให้นกั ศึกษา บริษทั ฯ ได้ดาเนินการต่างๆ ที่ สอดคล้องตาม กฏหมาย และบริษทั ฯ
ไม่ได้ให้พนักงานอายุต่ากว่า 18 ปี ทางานทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเป็ นอันตรายต่อ สุขภาพหรือความปลอดภัย เรามีมาตรการเชิงรุกในการ
ป้องกันการใช้แรงงานเด็กที่มอี ายุต่ ากว่าที่กฏหมายกาหนดทัง้ ในโรงงานการผลิตของเราเองและในโรงงานของคู่ค้า และผูม้ สี ่วน
เกี่ยวข้องทัง้ หลาย กาหนดให้มกี ารแสดงหลักฐานยืนยันอายุก่อนการจ้างงานทุกครัง้ โดยการยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบก่อนการ
ปฏิบตั งิ านทุกครัง้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าเราปฏิบตั ติ ามกฏหมายแรงงานของท้องถิน่ และข้อกาหนดของลูกค้า
แนวปฏิบตั ิ
2.1 บริษทั ฯ ศึกษาทาความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ และกฎหมายเกีย่ วกับการคุม้ ครอง และการใช้แรงงานเด็กทีม่ ี
ผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
2.2 บริษทั ฯ ไม่ใช้ ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มกี ารใช้แรงงานทีม่ อี ายุต่ากว่า 15 ปี
2.3 บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ และกฏหมายในเรื่องของสถานทีฝ่ ึกงานสาหรับนักศึกษา
2.4 หากมีแรงงานเยาวชน (ทีม่ อี ายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ) ทางาน บริษทั ฯ จะไม่ให้ทางาน ทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของพนักงานดังกล่าว
3. ชัวโมงกำรท
่
ำงำน
“จรรยำบรรณ” บริษทั ฯ เล็งเห็นว่าความเครียดความกดดันมีสว่ นลดความสามารถในการผลิตงานของพนักงานซึง่ อาจ
ส่งผลให้พนักงานลาออกเพิม่ ขึน้ หรืออาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ การทางานในแต่ละสัปดาห์ บริษทั ฯ ได้
กาหนดไว้ไม่ให้เกิน เกณฑ์สูงสุดตามที่กฏหมายท้องถิน่ กาหนดไว้ ยิ่งไปกว่านัน้ การทางานในหนึ่งสัปดาห์ได้กาหนดไว้ไม่เกิน 60
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ ซึง่ รวมถึงการทางานล่วงเวลายกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติและในแต่ละสัปดาห์ พนักงานจะได้หยุด
งานหนึ่งวัน เราพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการจัดตารางการทางานของพนักงานให้มคี วามสมดุลสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานใน
ท้อ งถิ่น ในส่ว นของพนัก งานในในโรงงานนัน้ เราปฏิบตั ิต ามมาตรฐานที่กาหนดโดยหลักจรรยาบ รรณแห่ งแนวร่ วมประชาคม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EICC เพื่อจากัดไม่ให้มกี ารกาหนดการทางานล่วงเวลามากเกินไป ทัง้ นี้ให้รวมไปถึงคู่คา้ และมีส่วนร่วม
ทัง้ หมด
แนวปฏิบตั ิ
3.1 บริษทั ฯกาหนดให้พนักงานทางานรวมแล้วไม่เกิน 60 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ (ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติ
ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาและอนุมตั โิ ดยผูบ้ ริหารทีม่ อี านาจ)
3.2 บริษทั ฯ กาหนดวันทางานปกติสปั ดาห์ละ 6 วัน และมีวนั หยุด 1 วันต่อ 1 สัปดาห์
3.3 พนักงานทางานล่วงเวลาด้วยความสมัครใจโดยไม่ได้ถูกบีบบังคับ หรือมีการบังคับพนักงานให้ทางานล่วงเวลา
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4. ค่ำจ้ำงและสวัสดิ กำร
“จรรยำบรรณ” บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดในกฎหมายการจ้างงานรวมถึงการจ่ายค่าจ้างทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าแรง
ชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลา และสิทธิประโยชน์ทก่ี ฎหมายกาหนดตามกฎหมาย พนักงานจะได้รบั ค่าแรงสาหรับการทางานล่วงเวลาสูง
กว่าการทางานในช่วงเวลาปกติ บริษัทฯ ไม่มกี ารหักเงินค่าจ้าง ของพนักงานเพื่อเป็ นมาตรการลงโทษทางวินัย พนักงานได้รบั
ค่าจ้างและเอกสารการจ่ายเงินตรงตามเวลาทีก่ าหนดไว้โดยการจ่ายผ่านบัญชีธนาคารหรือเอกสารทีค่ ล้ายคลึงกัน
แนวปฏิบตั ิ
4.1. บริษทั ฯ ได้ศกึ ษาทาความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามกฏ ระเบียบและกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ้างงานและการจ่ายค่าจ้าง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าแรง ชัวโมงการท
่
างานล่วงเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทีก่ ฏหมายกาหนด
4.2. พนักงานจะได้รบั ค่าจ้างเริม่ ต้นตามค่าแรงขัน้ ต่าทีก่ ฏหมายกาหนดและมีผลบังคับใช้
4.3. พนักงานจะได้รบั ค่าตอบแทนกรณีทางานล่วงเวลาสูงกว่าการทางานช่วงปกติและอย่างน้อยตามทีก่ ฏหมายกาหนด
4.4. บริษทั ฯ ไม่มกี ารหักเงินค่าจ้างของพนักงานเพราะเหตุพนักงานทาผิดวินยั
4.5. พนักงานได้รบั ค่าจ้างและเอกสารการจ่ายเงินตรงตามทีก่ าหนดไว้ในการจ่ายผ่านบัญชีธนาคารทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
5.กำรปฏิ บตั ิ อย่ำงมีมนุษยธรรม
“จรรยำบรรณ” บริษัท ฯ ได้กาหนดนโยบายและขัน้ ตอนการลงโทษอย่ างชัดเจนพร้อ มทัง้ สื่อสารให้พนัก งาน ทราบ
บริษทั ฯ จะต้องไม่ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความรุนแรงและไร้มนุษยธรรม ซึง่ จะรวมถึงทุกรูปแบบของการล่วงเกินและล่วงละเมิดทาง
เพศ การทาโทษทางร่างกาย การบีบบังคับทางกายหรือจิตใจ หรือใช้วาจาหยาบคายต่อพนักงาน หรือการปฏิบตั ใิ ดๆทีส่ ่อไปในทาง
ข่มขู่ หรือข่มขวัญพนักงาน
แนวปฏิบตั ิ
5.1. พนักงานจะต้องไม่กระทาการใดๆ ทีถ่ อื เป็ นการล่วงละเมิดทางเพศ การทาโทษทางร่างกาย การบีบบังคับ การใช้กาลัง
การใช้วาจาหยาบคาย หรือการชักชวนโดยสือ่ ถึงพฤติกรรมทางเพศซึง่ ส่งผลต่อสภาพการทางาน
5.2. พนักงานจะต้องให้ความเคารพ และให้เกียรติซง่ึ กันและกันระหว่างการทางาน เพื่อนร่วมงาน ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านและผูม้ าติดต่อหรือผูร้ บั จ้างช่วง
5.3. พนักงานจะต้องร่วมกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทางานปราศจากการกดขีข่ ่มเหง หรือการกระทาทีไ่ ม่มมี นุ ษยธรรม
และแจ้งให้หวั หน้างาน ผูจ้ ดั การ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
5.4. ถ้าสงสัยว่าจะได้รบั การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่มมี นุษยธรรม หรือเกิดความไม่เข้าใจ พนักงานจะต้องพูดคุยเพื่อทาความเข้าใจกับผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องทันที
5.5. พนักงานจะต้องทักท้วงผูก้ ระทาความผิด และคัดค้านถ้าถูกสังหรื
่ อชักจูงให้กระทาความผิด
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6.กำรไม่เลือกปฏิ บตั ิ
“จรรยำบรรณ” ความหลากหลายคือหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร ช่วยให้เราตอบสนองความต้องการทีเ่ ปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา บริษทั ฯ จะต้องโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ปฎิบตั ติ ่อพนักงานโดยปราศจากการล่วงละเมิดและการเลือกปฎิบตั โิ ดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย บริษัทฯ ไม่ใช้เชื้อชาติ สีผวิ อายุ เพศ สภาพ ชาติพนั ธุ ความพิการ การตัง้ ครรภ์ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง
ความเป็ นสมาชิก ภาพของสหภาพ หรือ สถานภาพการสมรสมาเป็ น มาตรฐานในการจ้างงาน เช่น การเลื่อนตาแหน่ ง การให้
ผลตอบแทน และการเข้าร่วมฝึกอบรม นอกจากนี้ พนักงานงานหรือผูท้ ม่ี ศี กั ยภาพจะได้รบั การจ้างงานกับบริษทั ฯ ก็ไม่ได้ใช้ผลการ
ตรวจร่างกายมาเป็ นเครื่องมือในการคัดเลือก
แนวปฏิบตั ิ
6.1. บริษทั ฯ และพนักงานจะปฏิบตั ติ ่อกันด้วยความเคารพต่อหลักสิทธิมนุ ษยชนโดยเลือกปฏิบตั ใิ นเรื่อง เชื้อชาติ สีผวิ
ศาสนา เพศ อายุ ชาติพนั ธุ การตัง้ ครรภ์ สถานภาพการสมรส ความชอบส่วนตัวทางเพศหรือความเบีย่ งเบนทางเพศ ประเทศทีเ่ กิด
สถานภาพการมีสญ
ั ชาติ การทุพพลภาพหรือความพิการ สถานภาพการเป็ นทหารผ่านศึก การเข้าร่วมทางการเป็ นสมาชิกสหภาพ
แรงงาน หรือ กลุ่มต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองโดยกฎหมายของรัฐบาล จังหวัด หรือ ท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง และผลการตรวจร่างกายมา
เป็ นเครื่องมือ หรือมาตรฐานในการจ้างงานการเลื่อนตาแหน่งการให้ผลตอบแทนและการเข้าร่วมฝึ กอบรมต่างๆ
6.2. บริษทั ฯ และพนักงานจะไม่คุกคามหรือล่วงละเมิดด้วยประการใดๆ ทัง้ ทางวาจา กริยา หรือ ท่าทางใดๆ ทีไ่ ม่เหมาะสม
6.3. กระบวนการสรรหาและพิจารณาความดีความชอบต้องได้รบั การพิจารณาอย่างถูกต้อง และเป็ นธรรมโดยไม่มกี ารเลือก
ปฏิบตั ใิ นเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ทร่ี ะบุในหัวข้อ 6.1
6.4. บริษัทฯจะไม่ ใช้ผลการตรวจร่า งกายมาเป็ นเครื่องมือหรือ มาตรฐานในการจ้า งงานการเลื่อนตาแหน่ ง การให้
ผลตอบแทน และการเข้าร่วมฝึกอบรมต่างๆ
6.5. พนักงานจะร่วมกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทางานปราศจากการเลือกปฏิบตั หิ รือการกระทาทีไ่ ม่เป็ นทาเป็ นธรรมและ
แจ้งให้หวั หน้างาน ผูจ้ ดั การ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
6.6. ถ้าสงสัยว่าจะได้รบั การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรม หรือเกิดความไม่เข้าใจ พนักงานสามารถขอพูดคุยเพื่อทาความเข้าใจกับ
หัวหน้างาน ผูจ้ ดั การ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
6.7 พนักงานสามารถทักท้วงผูก้ ระทาผิด และคัดค้านถ้าถูกสังหรื
่ อชักจูงให้กระทาผิดในเรื่องของการเลือกปฏิบตั ิ
7.เสรีภำพในกำรสมำคม
“จรรยำบรรณ” การพูดคุยสื่อสารกันอย่างเปิ ดเผย และการสร้างปฎิสมั พันธ์โดยตรงระหว่างพนักงานและผูบ้ ริหาร เป็ น
วิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ ในการแก้ปญั หาในสถานทีท่ างาน บริษทั ฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิในการสมาคมอย่างอิสระของพนักงาน
ในการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมสหภาพแรงงาน พนักงานสามารถทางานได้อย่างเปิ ดเผยกับฝ่ายบริหารในเรื่องสภาพการทางานโดย
ปราศจากความ หวาดกลัว การถูกลงโทษ การคุกคาม หรือการล่วงละเมิด
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แนวปฏิบตั ิ
7.1 บริษัทฯ จะให้ความเคารพต่อสิทธิในการสมาคมอย่ างอิสระของพนักงานภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ
7.2 บริษทั ฯ และพนักงานจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการกีดกันการใช้สทิ ธิทางการเมืองของบุคคล เช่น การไปใช้สทิ ธิใน
การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
7.3 บริษทั ฯ และพนักงานจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการยุยง ส่งเสริม หรือบังคับให้พนักงานในความดูแลให้การสนับสนุน
หรือฝกั ใฝท่ างการเมือง หรือพรรคการเมืองทีจ่ ะทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษทั ฯ เกีย่ วข้องกับการกระทาดังกล่าว
7.4 บริษทั ฯ และพนักงานจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการกีดกัน ทางความเชื่อและการนับถือศาสนาของบุคคล และการ
ประกอบพิธกี รรมทางศาสนาตามความเชื่อของบุคคล รวมทัง้ หลีกเลีย่ งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองหรือศาสนาอันจ ะ
นาไปสูค่ วามขัดแย้ง
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หมวดที่ 2 ด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย
บริษทั ฯ ตระหนักดีว่านอกจากการลดอุบตั กิ ารณ์ การบาดเจ็บเกีย่ วกับงานและการเจ็บป่วย, สภาพแวดล้อมการทางานที่
ปลอดภัยและมีสขุ ภาพดีจะช่วยเพิม่ คุณภาพของสินค้าและบริการ การผลิตทีต่ ่อเนื่อง และพนักงานจะมีขวัญและกาลังใจเพิม่ ขึน้ ถ้า
หากสถานประกอบการมีความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมทีด่ ี บริษทั ฯ ยอมรับระบบการบริหารงาน เช่น OHSAS 18001 (ระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มาใช้เป็ นข้ออ้างอิงเป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสารเพิม่ เติม
1.ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
“จรรยำบรรณ” พนักงานทีท่ างานเสีย่ งต่ออันตราย เช่น อันตรายจากไฟฟ้าหรือแหล่งพลังงานอื่น ไฟ ยานพาหนะ
และอันตรายจากการตกจากทีส่ งู จะต้องถูกควบคุมและผ่านการออกแบบทีเ่ หมาะสมโดยฝา่ ยวิศวกรรมและแผนกควบคุมบริหาร
จัดการเพื่อสร้างมาตรการการป้องกันการซ่อมบารุง ขัน้ ตอนการทางานทีป่ ลอดภัย (รวมทัง้ Lock-out/ Tag-out) และการฝึกอบรม
ด้านความความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง หากไม่สามารถควบคุมอันตรายได้อย่างเหมาะสมกับสิง่ ทีก่ ล่าวมานัน้ พนักงานจะได้รบั
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสม สภาพดี และ พนักงานจะไม่ถูกลงโทษในประเด็นความปลอดภัย
แนวปฏิบตั ิ
1.1. ควบคุมและออกแบบทีเ่ หมาะสมโดยฝา่ ยวิศวกรรมทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อสร้างมาตรการการป้องกัน และการซ่อมบารุง
รวมถึงขัน้ ตอนการทางานทีป่ ลอดภัยให้กบั พนักงานทีท่ างานเสีย่ งต่ออันตราย
1.2. ให้ความรูด้ า้ นความปลอดภัยกับพนักงานทัง้ ความรูพ้ น้ื ฐานและความรูเ้ ฉพาะด้านในงานทีท่ าอย่างต่อเนื่อง
1.3. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสม สภาพดี ให้กบั พนักงานทีท่ างานเสีย่ งต่ออันตราย
1.4. พนักงานจะไม่ถูกลงโทษทางวินยั หากมีประเด็นความไม่ปลอดภัยเกิดขึน้
2. ควำมพร้อมในกรณี ฉุกเฉิ น
“จรรยำบรรณ” สถานการณ์ ฉุกเฉินและเหตุ การณ์ ท่เี กิดขึ้น บริษัทฯ จะมีการชี้บ่ งและประเมินสถานการณ์ เพื่อลด
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยกาหนดแผนฉุกเฉินและวิธกี ารโต้ตอบรวมถึงการรายงานภาวะฉุ กเฉินขัน้ ตอนการเตือนภัยล่วงหน้า การ
อพยพ การฝึกอบรม และการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน อุปกรณ์ ป้องกันและระงับอัคคีภยั ทางออกหนีไฟทีเ่ พียงพอ รวมทัง้ แผนฟื้ นฟู
หลังเกิดเหตุ แผนและกระบวนการดังกล่าวต้องเน้นอันตรายทีเ่ กิดขึน้ ต่อชีวติ สิง่ แวดล้อม และทรัพย์สนิ ลงให้น้อยทีส่ ดุ
แนวปฏิบตั ิ
2.1 บริษทั ฯ มีการชีบ้ ่งและประเมินสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยได้กาหนดเป็นแผนฉุกเฉินและวิธกี าร
โต้ตอบบริษทั ฯ มีการรายงานภาวะฉุกเฉิน ขัน้ ตอนการเตือนภัยล่วงหน้า และขัน้ ตอนการอพยพ ให้กบั พนักงานรับทราบและถือ
ปฏิบตั ิ
2.3. บริษทั ฯ มีการฝึกอบรม และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินให้พนักงานตามแผนทีก่ าหนด
2.4 บริษทั ฯ ได้จดั เตรียมอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภยั พร้อมทัง้ กาหนดเส้นทางอพยพหนีไฟทีเ่ พียงพอ ชัดเจน
จ ร ร ย ำ บ ร ร ณ ท ำ ง ธุ ร กิ จ แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ
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2.5 บริษทั ฯ มีแผนฟื้นฟูหลังเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
3. กำรบำดเจ็บและกำรเจ็บป่ วยอันเนื่ องมำจำกกำรทำงำน
“จรรยำบรรณ” กาหนดขัน้ ตอนและระบบในการป้องกัน จัดการ วัดผล และรายงานการบาดเจ็บและการเจ็บปว่ ยจาก
การทางานรวมถึงการจัดทาในเรื่อง
a. การสนับสนุนการรายงานของพนักงาน
b. การบันทึกการบาดเจ็บและเจ็บปว่ ยจากการทางาน
c. การจัดหายา เวชภัณฑ์
d. การสอบสวนอุบตั เิ หตุและการดาเนินการแก้ไขเพื่อกาจัดต้นเหตุของอุบตั เิ หตุ
e. การสนับสนุนอานวยความสะดวกในการกลับเข้ามาทางานของพนักงาน
แนวปฏิบตั ิ
3.1 บริษทั ฯ ได้กาหนดขัน้ ตอนและระบบในการป้องกัน จัดการ วัดผล และรายงานการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการ
ทางานของพนักงาน
3.2 บริษทั ฯ ได้จดั หายาและเวชภัณฑ์ ทีจ่ าเป็ นให้กบั พนักงานอย่างพอเพียง
3.3 บริษทั ฯ มีกระบวนการสอบสวนอุบตั เิ หตุและการดาเนินการแก้ไขเพื่อกาจัดต้นเหตุของ อุบตั เิ หตุ
3.4 บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนอานวยความสะดวกในการกลับเข้ามาทางานของพนักงาน
4. สุขอนำมัยอุตสำหกรรม
“จรรยำบรรณ” ให้มีการชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมอันตรายอันอาจเกิดขึน้ กับพนักงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับสารเคมี
ชีวภาพ และกายภาพ รวมทัง้ มีการควบคุมทางวิศวกรรมและการจั ดการในอันตรายที่อาจเกิดขึน้ ต่อ สุขภาพของพนักงาน กรณีท่ี
อันตรายนัน้ ๆ ไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอ บริษทั ฯ ได้จดั หาอุปกรณ์ การป้องกันภัยส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมให้
แนวปฏิบตั ิ
4.1.บริษัทฯ จัดให้มีการชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมอันตรายอันอาจเกิดขึน้ กับพนักงานที่ทางาน เกี่ยวข้องกับ สารเคมี
ชีวภาพ และกายภาพ
4.2.บริษทั ฯ มีการควบคุมทางวิศวกรรมและการจัดการในอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อสุขภาพของ พนักงาน กรณี
ทีอ่ นั ตรายนัน้ ๆ ไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอ
4.3.บริษทั ฯ จัดหาอุปกรณ์การป้องกันภัยส่วนบุคคลให้อย่างเหมาะสมและเพียงพอให้กบั พนักงาน
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5. งำนที่ต้องกำรแรงงำนทำงกำยภำพ
“จรรยำบรรณ” ให้มกี ารชีบ้ ่ง ประเมิน และควบคุมอันตรายทางการยศาสตร์ รวมถึงมีค่มู อื ในการยกของหนัก หรือ การ
ทางานในท่าทีซ่ ้าๆ แรงงานทีเ่ สีย่ งต่ออันตรายจากงานทีใ่ ช้แรงงานทางกายภาพ รวมถึงการจัดการกับวัสดุโดยแรงงานคน และการ
ยกของหนักหรือยกของเป็ นประจา การยืนเป็ นเวลานานและการยืนเป็ นประจา หรืองานประกอบทีใ่ ช้แรงงานมาก ต้องได้รบั การระบุ
ประเมิน และควบคุม
แนวปฏิบตั ิ
5.1 บริษทั ฯ มีการชีบ้ ่ง ประเมิน และการควบคุมอันตรายทางการยศาสตร์
5.2 บริษัท ฯ จัด ทาคู่มือความปลอดภัยในเรื่อ งของการยกของหนัก หรือ การท างานในท่า ซ้า ๆการลากของหนัก การ
เคลื่อนย้ายของหนัก และแจกจ่ายให้กบั พนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
6.กำรป้ องกันอันตรำยจำกกำรใช้เครือ่ งจักรกล
“จรรยำบรรณ” มีการประเมินอันตรายจากการทางาน กับเครื่องจักร ในกระบวนการผลิตและเครื่องจักรอื่นๆ โดยจัดหา
เครื่องป้องกันอันตรายต่อร่างกาย และการบารุงรักษาเครื่องจักรซึง่ อาจจะทาให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บต่อพนักงาน
แนวปฏิบตั ิ
6.1. บริษทั ฯ มีการประเมินอันตรายจากการทางานกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และเครื่องจักรอื่นๆ
6.2. บริษทั ฯ จัดหาเครื่องป้องกันอันตรายต่อร่างกายให้กบั พนักงานทีท่ างานกับเครื่องจักร
6.3. บริษทั ฯ จัดทาแผนและดาเนินการซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักร ทีอ่ าจทาให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บต่อพนักงาน
7. สุขอนำมัย อำหำร และที่อยู่อำศัย
“จรรยำบรรณ” พนักงานจะต้องเข้าถึงห้องสุขาทีส่ ะอาด น้ าดื่มสะอาด และการเตรียม การจัดเก็บอาหาร และสถานที่
รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ หอพักจะต้องได้รบั การดูแลรักษาที่สะอาดและปลอดภัย และต้องมีมาตรการฉุ กเฉินที่
เหมาะสม การระบายอากาศทีเ่ พียงพอ มีสทิ ธิในการเข้าออกได้ตามสมควร ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้จดั ให้มหี อ้ งส้วม น้ าดื่ม และทีจ่ ดั เตรียม
อาหาร ทีจ่ ดั เก็บอาหารและสถานทีร่ บั ประทานอาหารทีถ่ ูกสุขลักษณะให้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
แนวปฏิบตั ิ
7.1 บริษทั ฯ จัดให้มหี อ้ งน้า ห้องส้วมทีเ่ หมาะสม เพียงพอต่อพนักงานในแต่ละพืน้ ที่
7.2 บริษทั ฯ จัดให้มนี ้าดื่มทีส่ ะอาด และเพียงพอสาหรับพนักงาน
7.3 บริษทั ฯ จัดทาสถานที่สาหรับดาเนินการจัดเก็บวัตถุดบิ เพื่อใช้ในการปรุงอาหาร การปรุงอาหาร การจัดเก็บอาหาร
และสถานทีร่ บั ประทานอาหารทีถ่ ูกสุขลักษณะ เหมาะสมและเพียงพอสาหรับพนักงาน
จ ร ร ย ำ บ ร ร ณ ท ำ ง ธุ ร กิ จ แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ
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8.กำรสื่อสำรด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย
“จรรยำบรรณ” บริษทั ฯ ต้องจัดให้มกี ารฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยแก่พนักงาน ตลอดจนมีการติดประกาศ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานได้เข้าถึงได้อย่างชัดเจน
แนวปฏิบตั ิ
8.1. มีการติดประกาศในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องจักรในการทางาน
8.2. มีการฝึกอบรม และให้ความรูเ้ กีย่ วกับเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยในการทางาน
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หมวดที่ 3 ด้ำนสิ่ งแวดล้อม
บริษัทฯ ยอมรับ ว่า ความรับ ผิด ชอบต่ อสภาพแวดล้อ มเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของการผลิตสินค้า ผลกระทบที่ตามมาต่ อชุ มชน
สภาพแวดล้อมและแหล่งทีม่ าของธรรมชาติควรได้รบั ผลกระทบน้อยลง ในขณะทีป่ กป้องสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน ระบบ
การจัดการทีไ่ ด้รบั การยอมรับ เช่น ISO14001 The Environmental Management System ถูกนามาใช้อา้ งอิงในการจัดทา
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจและใช้เป็ นแหล่งข้อมูล ดังนี้
จรรยำบรรณและหลักปฏิ บตั ิ ด้ำนสิ่ งแวดล้อม
1. ใบอนุญำตและกำรรำยงำนด้ำนสิ่ งแวดล้อม
“จรรยำบรรณ” ให้มกี ารจัดการสิง่ แวดล้อมตามที่กฎหมายกาหนด (เช่น การปล่อยของเสีย) และเก็บใบอนุ ญาตไว้เป็ น
หลักฐานรวมถึงการจัดการและการรายงานสิง่ แวดล้อมตามทีก่ ฏหมายกาหนด
แนวปฏิบตั ิ
1.1 บริษทั ฯ จัดให้มจี ดั การด้านสิง่ แวดล้อมตามทีก่ ฎหมายกาหนด
1.2 บริษทั ฯ ได้จดั เก็บใบอนุญาตไว้โดยมีระยะเวลาในการจัดเก็บทีเ่ หมาะสมและเป็ นไปตามที่กฏหมายกาหนด
1.3 บริษทั ฯ มีระบบการจัดการและรายงานสิง่ แวดล้อมตามระยะเวลาและข้อปฏิบตั ทิ ก่ี ฏหมายกาหนด
2. กำรป้ องกันมลภำวะและกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร
“จรรยำบรรณ” ให้มกี ารปฏิบตั กิ ารกาจัดของเสียทุกชนิดรวมถึงการลดการใช้น้าและพลังงาน เช่น การปรับปรุง
กระบวนการผลิต กระบวนการบารุงรักษา การใช้วตั ถุดบิ ทดแทน การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการนามาใช้ซ้า
แนวปฏิบตั ิ
2.1 บริษทั ฯ มีการกาจัดของเสียทุกชนิดทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมของบริษทั ฯ อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็ นไปตามข้อกาหนด
กฎหมาย
2.2 บริษัทฯ มีมาตรการต่ างๆ ในเรื่องของการใช้น้ าและพลังงานที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต กระบวนการบารุงรักษา การใช้วตั ถุดบิ ทดแทน การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการนามาใช้ซ้า เป็ น
ต้น
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3. วัตถุอนั ตรำย
“จรรยำบรรณ” ให้มกี ารชีบ้ ่งและจัดการสารเคมีและวัตถุอ่นื ๆ ทีอ่ าจเป็ นอันตรายถ้าถูกปล่อยสู่สงิ่ แวดล้อม เพื่อให้มนใจ
ั่
ถึงความปลอดภัยเมื่อสัมผัส เคลื่อนย้าย จัดเก็บ ใช้งานนาไปใช้และกาจัด
แนวปฏิบตั ิ
บริษทั ฯ มีการชีบ้ ่ง จัดเก็บ ใช้งาน การนาไปใช้ การเคลื่อนย้าย และการกาจัดสารเคมีและวัตถุอ่นื ๆ ทีอ่ าจเป็ นอันตรายที่
นามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั
4. น้ำเสีย และ ของเสีย
“จรรยำบรรณ” บริษัทฯ ได้ให้เฝ้าระวัง ควบคุม และจัดการน้ าเสียและของเสียที่เกิดจากการประกอบการ และจาก
กระบวนการผลิตทีไ่ ม่เป็ นอันตรายและสาธารณูปโภคก่อนปล่อยออกสูภ่ ายนอกหรือนาไปกาจัด มีการจาแนก ควบคุม ตรวจสอบ และ
บาบัด
แนวปฏิบตั ิ
บริษทั ฯ มีการเฝ้าระวัง ควบคุม และจัดการน้ าเสียและของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตและ สาธารณูปโภค ก่อนปล่อย
ออกสูภ่ ายนอกบริษทั รวมทัง้ การนาไปกาจัด
5. กำรปล่อยมลภำวะทำงอำกำศ
“จรรยำบรรณ” บริษทั ฯ ได้กาหนดให้เฝ้าระวัง ควบคุม และจัดการกระบวนการปล่อยสารเคมีอนิ ทรีย์ ไอระเหย ละออง
ของเหลว การกัดกร่อนอนุภาค สารเคมีทล่ี ดโอโซน และการเผาไหม้ก่อนปล่อยออกสูอ่ ากาศภายนอก
แนวปฏิบตั ิ
บริษทั ฯ มีการเฝ้าระวัง ควบคุม และจัดการกระบวนการปล่อยสารเคมีอนิ ทรีย์ ไอระเหย ละออง ของเหลว การกัดกร่อน
อนุภาค สารเคมีทล่ี ดโอโซนและการเผาไหม้ก่อนปล่อยออกสูอ่ ากาศภายนอก
6. ข้อจำกัดด้ำนวัสดุ
“จรรยำบรรณ” ให้ปฏิบตั ติ ามกฏหมาย กฏระเบียบและความต้องการของลูกค้า ที่เกีย่ วข้องกับการห้า มหรือการกาจัด
การใช้สารทีก่ าหนดรวมถึงการติดฉลากการนามาใช้ซ้า
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แนวปฏิบตั ิ
6.1 ศึกษาทาความเข้าใจ กฏหมาย กฎระเบียบ และความต้องการของลูกค้า ทีเ่ กีย่ วข้องกับการห้าม หรือการกาจัด การใช้
สารทีก่ าหนดรวมถึงการติดฉลากการนามาใช้ซ้า หรือการกาจัด
6.2 ปฎิบตั ติ ามกฏหมาย กฏระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ทีม่ ผี ลบังคับใช้
6.3 ทักท้วงผูก้ ระทาผิด และคัดค้านถ้าถูกสังหรื
่ อชักจูงให้กระทาผิดในเรื่องของการกาจัดปริมาณ
7.กำรจัดกำรระบบระบำยน้ำฝน
“จรรยำบรรณ” บริษทั ฯกาหนดให้มรี ะบบการป้องกันการปนเปื้ อนในน้ าฝน และการป้องกันการปล่อยและทิ้งอย่างผิด
กฏหมายลงสูร่ ะบบระบายน้าฝน
แนวปฏิบตั ิ
7.1.มีการนาส่งน้าฝนเพื่อตรวจสอบปี ละ 1 ครัง้
7.2 .มีการจัดทาคันกัน้ ป้องกันสารเคมีรวไหลลงสู
ั่
ร่ างระบายน้าฝน
8.กำรใช้พลังงำนและกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
“จรรยำบรรณ” มีการติดตามและบันทึกการใช้พลังงานและปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีโ่ รงงาน และหรือในองค์กรผูเ้ ข้าร่วม
โดยมองหาวิธกี ารทีค่ มุ้ ค่าในการพัฒนาประสิทธิผลของพลังงานและเพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แนวปฏิบตั ิ
8.1 มีการติดตามและปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาหรับเชื้อเพลิงทีใ่ ช้สาหรับยานพาหนะของโรงงาน โดยมีการบันทึกการซือ้
น้ามันเชือ้ เพลิง
8.2 รณรงค์เพื่อใช้พฒ
ั นาประสิทธิผลในการใช้พลังงานและลดการใช้พลังงาน หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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หมวดที่ 4 ด้ำนจริ ยธรรม
เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบทางสังคมและเป้าหมายทางการค้า บริษทั ฯ และพนักงานได้รกั ษามาตรฐานสูงสุด
ในด้านจริยธรรม โดยได้กาหนดนโยบายต่างๆ ตลอดจนจรรยาบรรณและแนวปฏิบตั ดิ า้ นจริยธรรม ดังนี้
1. ควำมซื่อสัตย์ทำงธุรกิ จ
“จรรยำบรรณ” นาหลักคุณธรรมมาใช้ในทุกกิจกรรมของการดาเนินธุรกิจ โดยห้ามมิให้มกี ารคอรัปชัน่ ขู่เข็ญ ยักยอก
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้กาหนดขัน้ ตอนในการควบคุมการปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรมและได้ นาไปปฏิบตั ิใช้เพื่อให้สอดคล้องตาม
ข้อกาหนด
แนวปฏิบตั ิ
1. บริษทั ฯ กาหนดนโยบายและขัน้ ตอนในการควบคุมการปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรมภายใต้ แนวทางของ ข้อกาหนด EICC
และมาตรฐานสากลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อันได้แก่ นโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่
2. พนักงานทุกคนจะต้องศึกษา ทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ มาตรฐาน นโยบาย และขัน้ ตอนตามหลัก
จริยธรรมด้านต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
3. พนักงานจะต้องไม่กระทาการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือผิดกฎบริษทั ฯ ผิดกฎหมาย หรือยุยงส่งเสริมให้พนักงาน
อื่นกระทาผิด
4. หากพนักงานพบเห็นพนักงาน ผูอ้ ่นื กระทาผิดกฎระเบียบ กฎหมาย หรือขัอบังคับต่างๆ ต้องแจ้ง ให้บริษทั ฯ รับทราบ
หากไม่สะดวกทีจ่ ะติดต่อหรือไม่ตอ้ งการเปิ ดเผยตัว หรือต้องการช่องทางทีเ่ ป็ นความลับ
5. หากมีขอ้ สงสัย คาถาม หรือความไม่เข้าใจในแนวปฏิบตั นิ ้ี พนักงานควรขอคาแนะนา จากหัวหน้างาน ผูจ้ ดั การ หรือ
่
ติดต่อฝายทรัพยากรมนุษย์ทนั ที
6. บริษทั ฯ ได้กาหนดโทษสาหรับการฝา่ ฝืนข้อปฏิบตั แิ ต่ละด้านตามความเหมาะสมกับสภาพและ ข้อเท็จจริงเฉพาะของการ
ฝา่ ฝืนนัน้ พนักงานใดทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อปฏิบตั นิ ้ี หรือนโยบายอื่นใด อาจส่งผลให้มกี ารทาโทษสูงถึงขัน้
เลิกจ้างและดาเนินคดีทางกฏหมายหากได้รบั อนุญาต
7. หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อปฏิบตั ฉิ บับนี้ ท่านควรเลือกปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทีเ่ คร่งครัดทีส่ ดุ ไว้ก่อน
2. ไม่มีกำรเอื้อประโยชน์ที่ไม่เหมำะสม.
“จรรยำบรรณ”
เหมาะสม

บริษัท ฯ ไม่นาเสนอหรือยอมรับ การให้สินบน หรือวิธีการอื่นใดเพื่อให้ได้ผ ลประโยชน์ ม าอย่ างไม่
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แนวปฏิบตั ิ
1. พนักงานจะต้องไม่รบั ของขวัญ ของรางวัล หรือผลประโยชน์ใดๆ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางาน อันเป็ นมูลเหตุจูง
ใจให้พนักงานตัดสินใจกระทาการใดหรือละเว้นการกระทาการใด เพื่อเอือ้ ประโยชน์แก่ผใู้ ห้อย่างไม่ชอบธรรม
2. พนักงานจะต้องไม่ให้ของขวัญ ของรางวัล หรือผลประโยชน์ใดๆ แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางาน อันเป็ นมูลเหตุจูงใจ
ให้บุคคลนัน้ ตัดสินใจกระทาการใด หรือละเว้นการกระทาาการใด เพื่อเอือ้ ประโยชน์แก่พนักงานหรือบริษทั ฯ อย่างไม่ชอบธรรม
3. การให้ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ แก่ผรู้ บั หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์ใด ๆ จากผูใ้ ห้ แม้จะไม่มเี จตนาจูงใจ
ให้มีการตัดสินใจกระทาการใดหรือละเว้นกระทาการใดอย่างไม่ชอบธรรมก็ตาม การให้และการรับต้องไม่กระทาเกิ นกว่ าความ
เหมาะสมตามควร
4. ไม่รบั หรือให้ของขวัญ/ผลประโยชน์ท่อี าจทาให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดย ไม่เป็ นธรรม ในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ หากจาเป็ นต้องรับของขวัญ/ผลประโยชน์ทม่ี คี ่าเกินปกติวสิ ยั จากผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาหรือผู้ มี
อานาจตัดสินใจทราบและอนุมตั กิ ่อน
5. หากได้รบั มอบหมายหรือได้รบั อนุ ญาตจากผู้บงั คับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่ วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิง่ ของ หรือ
ของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานทีห่ น่วยงานภายนอกนัน้ กาหนด และใช้เป็ นการทัวไป
่
6. พนักงานที่ทางานเป็ นผู้กากับดูแลธุรกรรมใดๆ ของบริษัทฯ ไม่ควรแนะนาหรือชักชวนบุคคลในครอบครัวเข้ามาทา
ธุรกรรมหรือมีสว่ นได้สว่ นเสียในธุรกรรมของบริษทั ฯ ทีต่ นดูแลอยู่
7. พนักงานต้องไม่ใช้เงินงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ หรือ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไปในทางทีเ่ ป็ นประโยชน์ส่วนตัว
ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
3.กำรเปิ ดเผยข้อมูล

“จรรยำบรรณ” บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลทางธุรกิจ โครงสร้าง สถานะทางการเงิน และผลการปฏิบตั ิงานตามระเบียบ
ปฏิบตั ทิ างธุรกิจ
แนวปฏิบตั ิ
1. ข้อมูล หมายรวมถึง ข้อมูลทางการเงิน แผนการธุรกิจ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลเกีย่ วกับพนักงานและลูกค้า และข้อมูล
ประเภทอื่นๆ ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร (กระดาษ) สื่อวีดที ศั น์ หรือ แฟ้มข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ แบ่ง
ออกเป็ น
-ข้อมูลด้านวัตถุดบิ (Material) เช่น Drawing Specification Part Process Flow Chart Condition, Product Part
เป็ นต้น
-ข้อมูลด้านลูกค้า เช่น Customer Part Number Application Customer Name เป็ นต้น
-ข้อมูลด้านการเงิน เช่น Policy, Organization Company Profile Name Contact Information Salary Bonus
ยอดขาย ผลกาไร ผลประกอบการ การกาหนดราคา สัญญาและข้อตกลงด้านการเงิน เป็ นต้น
-ข้อมูลด้านการผลิต เช่น capacity number of machine line machine model system management manual,
procedure instruction rules external document เป็ นต้น
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2. บริษทั ฯ จัดทาบันทึก รายงานข้อมูลต่างๆ ทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริงของระเบียบปฏิบตั ทิ างธุรกิจรวมทัง้ มี
การเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างปลอดภัย และมีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลตามลาดับชัน้ ความลับอย่างเหมาะสม
3. บริษทั ฯ ยินดีเปิ ดเผยข้อมูลทางธุรกิจ โครงสร้าง สถานะทางการงิน และผลการปฏิบตั งิ านตาม ระเบียบปฏิบตั ทิ างธุรกิจ
ต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องเมื่อมีการร้องขอ
4. พนักงานทุกคนต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษทั ฯ ต่อสาธารณชน ไม่ว่าโดยทางวาจา ลายลักษณ์อกั ษร
หรือโดยทางสื่อ อิเล็กทรอนิคส์ เช่น บันทึกลงในแผ่น CD, DVD, VDO, Flash Drive, External Disk Drive, e-mail, เป็ นต้น เว้น
แต่จะได้รบั การมอบหมายหรืออนุมตั อิ ย่าง ชัดแจ้งจากฝา่ ยบริหารเพื่อให้กระทาเช่นนัน้
5. เมื่อรูว้ ่ามีการใช้ประโยชน์หรือการปฏิบตั ติ ่อข้อมูลความลับของบริษทั ฯ ผิดวัตถุประสงค์ จะต้องแจ้งให้ หัวหน้ างานหรือ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทราบทันที อีกทัง้ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีก่ บั บริษทั ฯ เพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว
6. การละเมิดฝ่าฝื นในเรื่องของการเปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริษทั ฯ ถือเป็ นความผิดทางวินัย ซึง่ จะมีบทลงโทษตามที่
ระบุไว้ในคู่มอื พนักงาน
7. เมื่อพ้นสภาพการเป็ นพนักงานแล้วพนักงานต้องไม่นาข้อมูลทางธุรกิจ โครงสร้าง สถานะทาง การเงิน และผลการ
ปฏิบตั งิ านตามระเบียบปฏิบตั ทิ างธุรกิจไปเปิ ดเผยต่อสาธารณะ หากกระทาการดังกล่าว บริษทั ฯ สามารถดาเนินการตามกฏหมาย
อย่างเหมาะสมต่อไป
4.ทรัพย์สินทำงปัญญำ
“จรรยำบรรณ” บริษัทฯ เคารพสิทธิทางด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญา การโอนถ่ายความรู้ เทคโนโลยีและวิธกี ารผลิตโดย
บริษทั ฯ มีการปฏิบตั แิ ละป้องกันตามระเบียบลิขสิทธิทรั
์ พย์สนิ ทางปญั ญา
แนวปฏิบตั ิ
1. ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา (Intellectual Property) หมายถึง ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาที่ครอบคลุมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Software), เอกสาร การประดิษฐ์คดิ ค้นทางเทคนิค เครื่องหมาย ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร สิทธิในเครื่องหมายการค้า เป็ นต้น
2. หากพนักงานต้องการใช้ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา และ/หรือข้อมูลของผู้อ่นื จะต้องได้รบั สิทธิตามกฏหมาย หรือได้รบั
อนุญาต และจะต้องใช้ภายใต้ขอบเขต หรือเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้เท่านัน้
3. เมื่อมีขอ้ สงสัยว่าสิง่ ที่ตนปฏิบตั ินัน้ จะเป็ นการละเมิดสิทธิของผู้อ่นื ให้ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชาหรือบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายดูแลด้านกฎหมายของบริษทั โดยทันที
4. เมื่อพบเห็นผูใ้ ดละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญา /ความลับทางการค้าของบริษทั ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
5. การให้ขอ้ มูลที่ถอื ว่าเป็ นทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ความลับทางการค้า หรือข้อมูลของคู่คา้ และลู กค้า แก่บุคคลภายนอก
จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจก่อนเท่านัน้
6. พนักงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการทาสัญญาหรือนิตกิ รรมใดๆ ระหว่างบริษทั ฯ และ บุคคลภายนอก ควรมีขอ้ ตกลงที่
ชัดเจนเกีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญา และ/หรือขอบเขต ในการใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั ว่าสามารถนาไปใช้ในการใดๆ ได้บา้ ง
7. เมื่อพ้นสภาพการเป็ นพนักงานแล้วพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ทางปญั ญาต่างๆ และ/หรือ ความลับทางการค้าของ
บริษทั ฯ อันรวมไปถึงผลงานเมื่อขณะปฏิบตั งิ าน คืนให้แก่บริษทั ฯ ทัง้ หมด ไม่ว่าข้อมูลนัน้ จะเก็บอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม
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5.กำรดำเนิ นธุรกิ จ กำรโฆษณำ และกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม
“จรรยำบรรณ” บริษัทฯมีการสนับสนุ นการดาเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันอย่างเป็ น ธรรมธรรม อีกทัง้ ยัง
รักษาข้อมูลลูกค้าด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
แนวปฏิบตั ิ
1. บริษทั ฯดาเนินธุรกิจ โฆษณา และแข่งขันทางการค้ากับบริษทั คู่แข่งในกรอบกติกาการแข่งขันที่ ถูกต้อง และเป็ นธรรม
2. บริษทั ฯดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ่ ข่งด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่ สุจริต ผิดกฏหมาย
3. บริษทั ฯ ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทาการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็ นธรรม
6. กำรปกป้ องลักษณะบุคคลและกำรไม่ตอบโต้
“จรรยำบรรณ” บริษทั ฯ ให้ความคุม้ ครองและรักษาความลับของผูส้ ่งมอบและพนั กงานลูกจ้างทีเ่ ปิ ดเผยข้อมูลลับ ทีไ่ ด้รู้
มา
แนวปฏิบตั ิ
1. บริษทั ฯ ให้ความคุม้ ครองและรักษาความลับของผูส้ ่งมอบกรณีทไ่ี ด้แจ้งกลับข้อมูลลับต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการดาเนินธุรกิจ
บริษทั ฯ
2. บริษทั ฯ ให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานทีอ่ ยู่ในการดูแลของบริษทั ฯ โดยไม่ให้มกี ารเปิ ดเผยออกไปสู่บุคคล
อื่น
3. การเปิ ดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปสูบ่ ุคคลอื่น จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมจากพนักงานผู้
เป็ นเจ้าของข้อมูล หรือทาตามหน้าทีโ่ ดยสุจริต
4. บริษทั ฯ ให้ความคุม้ ครองพนักงาน พนักงานผูร้ บั เหมาช่วง ลู กค้า หรือบุคคลได้แจ้งกลับข้อมูล ลับต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
5. พนักงานหรือผู้ทเ่ี กีย่ วข้องสามารถแจ้งกลับข้อมูลลับ หรือเรื่องราวต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการดาเนิน ธุรกิจของบริษทั ฯ ได้ท่ี
สายด่วนทีก่ าหนดและประกาศแจ้งให้ทราบ โดยข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของผูแ้ จ้งจะถือเป็ นความลับทีบ่ ริษทั ฯ หรอผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
จะต้องเก็บไว้ในระดับความปลอดภัยสูงสุด
7. กำรหำแหล่งแร่ธำตุโดยมีควำมรับผิดชอบ
“จรรยำบรรณ” บริษทั ฯ กาหนดนโยบายในการหาแหล่งแร่ธาตุแทนทาลัม ดีบุก ทังสเตน และทองคา ทีน่ ามาใช้ในการ
ผลิตสินค้าซึง่ ไม่ได้เป็ นการสนับสนุ นด้านเงินทุนแก่กลุ่มติดอาวุธที่ละเมิดสิทธิมนุ ษยชนอย่างร้ายแรงไม่ว่า โดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หรือประเทศใกล้เคียง
แนวปฏิบตั ิ
7.1.มีการตรวจสอบสถานะอย่างเคร่งครัดในการหาแหล่งทีม่ าและลาดับห่วงโซ่ของการคุม้ ครองแร่ธาตุน้ี
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หมวดที่ 5 ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร
บริษทั ฯ มีความมุ่งมันในการด
่
าเนินธุรกิจ มิใช่เพื่อแสวงหาผลกาไร ด้วยการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมเพียงเท่านัน้ แต่ยงั ให้
ความสาคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการจัดการภายใต้จิตวิญญาณด้ายการพัฒนานโยบายด้านบริหาร ให้เป็ นไปตาม
แนวทางทีท่ าให้ผถู้ อื หุน้ มีความภูมใิ จ เพื่อร่วมกันทาให้ความฝนั ทีต่ งั ้ ไว้เป็ นความจริง โดยจะปฏิบตั ติ ามหลักการบริหารจัดการ ทัง้
ภายในและนอกประเทศ โดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชนข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อ
การดาเนินธุรกิจอย่างมีอสิ ระ และมีสานึกทัง้ ในเหตุและผล โดยมีนโยบายดังนี้
จรรยำบรรณและหลักปฏิ บตั ิ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1.กำรให้คำมันสั
่ ญญำของบริษทั ฯ
“จรรยำบรรณ” แสดงความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและสิ่ง แวดล้อ มโดยก าหนดนโยบายที่แ สดงถึง ความสอดคล้อ งต่ อ
ข้อกาหนดปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และลงนามรับรองโดยผูบ้ ริหารระดับสูง และประกาศไว้ในสถานประกอบการเป็ นภาษาท้องถิน่ นัน้
แนวปฏิบตั ิ
1.1 บริษัท ฯ โดยกรรมการผู้จดั การได้ก าหนดและลงนามนโยบายในการประกอบธุร กิจที่แ สดงถึงความสอดคล้องต่ อ
ข้อกาหนดและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในระบบการจัดการด้านแรงงาน ความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม และจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2 สือ่ สารนโยบายให้กบั พนักงานทุกคนรับทราบทาความเข้าใจ และถือปฏิบตั ติ าม
1.3 เผยแพร่นโยบายให้กบั คู่คา้ และชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซด์ สื่อสิง่ พิมพ์ จดหมายอิเล็คทรอนิคส์
(e-mail) การพบปะ และสือ่ สารกับชาวบ้านในชุมชนโดยตรง
2. สำนึ กในหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของฝ่ ำยบริหำร
“จรรยำบรรณ” กาหนดความรับผิดชอบของตัวแทนฝ่ายบริหารที่แสดงถึงการดาเนินการของระบบการจัดการและ
แผนงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผูบ้ ริหารระดับสูงได้มกี ารทบทวนสถานะของระบบการจัดการเป็ นระยะๆ
แนวปฏิบตั ิ
2.1 บริษทั ฯ โดยกรรรมการผูจ้ ดั การได้แต่งตัง้ ตัวแทนฝา่ ยบริหารด้านคุณภาพ (QMR) ด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
(EMR) และด้านความรับผิดชอบต่อแรงงานและสังคม (LMR)
2.2 ตัวแทนฝา่ ยบริหารแต่ละด้านได้จดั ตัง้ คณะทางานพร้อมทัง้ กาหนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
2.3 สือ่ สารข้อมูลของตัวแทนฝา่ ยบริหารและคณทางานให้พนักงานรับทราบ
2.4 ผูบ้ ริหาร คณะผูบ้ ริหาร และตัวแทนฝา่ ยบริหารแต่ละด้านร่วมกันทบทวนสถานะของระบบ การจัดการ (Management
Review) เป็ นระยะๆ อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
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3. ข้อกำหนดทำงกฏหมำยและข้อกำหนดของลูกค้ำ
“จรรยำบรรณ” ในฐานะพลเมืองที่ดขี องประเทศ บริษัทมุ่งมันในการปฎิ
่
บตั ิตามกฏหมาย มาตรฐานต่างๆ เพื่อความ
ความสงบเรียบร้อยของสังคมและการอยู่ร่วมกันโดยสงบสุข การฝ่าฝื นเป็ นสิง่ ทีย่ อมรับไม่ได้ แม้ว่าจะอ้างว่าทาไปเพื่อผลประโยชน์
ของบริษทั -ลูกค้า-หรือตามคาสังของผู
่
บ้ งั คับบัญชา
แนวปฏิบตั ิ
3.1 บริษทั ฯ ได้ชบ้ี ่ง ติดตาม และทาความเข้าใจในกฏหมาย กฏระเบียบ มาตรฐาน และ ข้อกาหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.1.1 กฏหมาย ครอบคลุมถึง กฎหมายในประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฏหมายระหว่าง
ประเทศ ฯลฯ
3.1.2 กฏระเบีย บ ครอบคลุมถึง กฏระเบียบของบริษัท และนโยบายต่ า งๆ เช่น นโยบายการประกอบธุรกิจ
นโยบายด้านแรงงานและจริยธรรม นโยบายการอนุรกั ษ์การได้ ยิน นโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน ฯลฯ
3.1.3 มาตรฐาน ครอบคลุมถึง มาตรฐานภายในและภายนอกทีเ่ ป็ นที่ยอมรับโดยทัวไปใน
่
การดาเนินธุรกิจเช่น
มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO9001, มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม ISO14001, RoHS, บรรทัดฐานทางสังคม ประเพณีทางการค้า เป็ นต้น
3.2 สือ่ สารให้พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบและปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
4. กำรประเมิ นควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
“จรรยำบรรณ” ให้มกี ระบวนการชีบ้ ่งความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แรงงาน และจริยธรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินการของบริษทั ฯโดยกาหนดความสาคัญของความเสีย่ งแต่ละชนิด และดาเนินการควบคุมความเสีย่ งนัน้ ๆ
แนวปฏิบตั ิ
4.1 บริษทั ฯจัดให้มกี ระบวนการชีบ้ ่งความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แรงงาน และจริยธรรมที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินการของบริษทั ฯ โดยกาหนด ความสาคัญของความเสีย่ งแต่ละชนิด และดาเนินการควบคุมความเสีย่ งนัน้ ๆ
5. วัตถุประสงค์ของกำรปรับปรุง
“จรรยำบรรณ” ให้กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายและแผนปฏิบตั กิ ารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อปรับปรุงการ
ดาเนินงานด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงการประเมินผลตามเป้าหมายนัน้ เป็ นระยะๆ
แนวปฏิบตั ิ
บริษทั ฯ ได้กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายและแผนปฏิบตั กิ ารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อ ปรับปรุงการดาเนินงานด้าน
แรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม และจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ รวมถึงการประเมินผลตามเป้าหมายนัน้ เป็ นระยะๆ
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6.กำรฝึ กอบรม
“จรรยำบรรณ”
ให้กาหนดแผนการฝึ กอบรมสาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานเพื่อดาเนินการให้สอดคล้องตามนโยบาย
วิธปิ ฏิบตั งิ านและวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อการปรับปรุงและเป็ นไปตามกฏหมายและข้อกาหนด ทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวปฏิบตั ิ
บริษทั ฯได้กาหนดแผนการฝึ กอบรมสาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานเพื่อดาเนินการให้สอดคล้องตามนโยบาย วิธปิ ฏิบตั งิ าน
และวัถุประสงค์เป้าหมายเพื่อการปรับปรุงและเป็ นไปตามกฏหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
7. กำรสื่อสำร
“จรรยำบรรณ” ให้มกี ระบวนการในการสื่อสารไปยังพนักงาน ผู้ส่งมอบ และลูกค้า ในเรื่องนโยบายการปฏิบตั ิความ
คาดหวังและการดาเนินการทีช่ ดั เจนและถูกต้อง
แนวปฏิบตั ิ
บริษทั ฯ ได้กาหนดกระบวนการในการสือ่ สารไปยังพนักงานลูกจ้าง ผูส้ ่งมอบ และลูกค้า ในเรื่องนโยบาย การปฏิบตั ิ ความ
คาดหวัง และการดาเนินการทีช่ ดั เจนและถูกต้อง
8. ควำมคิ ดเห็นตอบกลับและกำรมีส่วนร่วมของแรงงำน
“จรรยำบรรณ” ให้มกี ระบวนการในการประเมินความเข้าใจของพนักงานและมีช่องทางการแจ้งกลับข้อมูลการปฏิบตั ติ าม
ข้อกาหนดของมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
แนวปฏิบตั ิ
บริษทั ฯ ได้มกี ารกาหนดกระบวนการในการประเมินความเข้าใจของพนักงานและมีช่องทางการแจ้งกลับข้อมูลการปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดของมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
9.กำรตรวจติ ดตำมและประเมิ นผล
“จรรยำบรรณ” ให้กาหนด ตรวจสอบ วิเคราะห์ และทบทวน กระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามภายใน
และภายนอก
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แนวปฏิบตั ิ
บริษัทฯ ได้กาหนด ตรวจสอบ วิเคราะห์ และทบทวน กระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจ ติดตามภายในและ
ภายนอกอย่าสม่าเสมอ และอย่างน้อยยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อประเมินการปฏิบตั ติ าม
10.กระบวนกำรปฏิ บตั ิ กำรแก้ไข
“จรรยำบรรณ” กระบวนการสาหรับการปฏิบตั กิ ารแก้ไขความบกพร่องทีถ่ ูกบ่งชีจ้ ากการประเมิน การตรวจติดตาม การ
สืบสวน และการทบทวนภายในหรือภายนอก ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
แนวปฏิบตั ิ
บริษัท ฯ มีการกาหนดกระบวนการดาเนินการการปรับปรุงแก้ไขที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขและยุติความไม่
สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณทางการค้าของ EICC
11.กำรจัดทำเอกสำรและกำรบันทึกข้อมูล
“จรรยำบรรณ” บริษทั ฯ จะต้องมีการทาเอกสารและบันทึกอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพสาหรับระบบการจัดการด้าน
แรงงาน สุขภาพและอนามัย สิง่ แวดล้อม และจริยธรรม และมีการใช้ระดับการเข้าถึงทีเ่ หมาะสมเพื่อให้มนั ใจว่ามีความเป็ นส่วนตัว
แนวปฏิบตั มิ กี ารจัดเก็บเอกสารด้วยความปลอดภัยและเข้าถึงได้เฉพาะผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญาตเท่านัน้
12.ควำมรับผิดชอบต่อผูส้ ่งมอบ
“จรรยำบรรณ” กระบวนการสื่อสารจุดประสงค์ของจรรยาบรรณไปยังซัพพลายเออร์และกระบวนการเฝ้าติดตามการ
ปฏิบตั งิ านของซัพพลายเออร์ให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณ
แนวปฏิบตั ิ
มีการสือ่ สารอย่างเป็ นทางการกับผูจ้ ดั หาเกีย่ วกับหลักปฏิบตั แิ ละข้อกาหนดของหลักปฏิบตั ิ หรือได้ใส่รายละเอียดเกีย่ วกับ
ข้อกาหนดและหลักปฏิบตั แิ ละข้อบัญญัตติ ่างๆ ลงในสัญญาทีท่ ากับผูจ้ ดั หา
ตลอดจนมีกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีม่ นใจว่
ั่ า
ซัพพลายเออร์มกี ารนาหลักปฏิบตั ไิ ปใช้งานโดยการเข้าไปเยีย่ มชมสถานที่
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ภำคผนวก
เอกสำรอ้ำงอิง
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ภำคผนวก 1.
นโยบำยในกำรประกอบธุรกิ จ
บริษทั ฯ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพนักงาน สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความมุ่งมันที
่ ่
จะดาเนินการตามมาตรฐานด้านต่างๆ ทัง้ ด้านคุณภาพสินค้า อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยดาเนิน
ธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมที่ดีพร้อมทัง้ พัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมของบริษทั ฯ ให้มีประสิทธิภาพและชัดเจน โดยมีความตัง้ ใจและ
มุ่งมัน่ ดังนี้
1. พัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สนิ ค้าทีม่ คี ุณภาพตรงตามความต้องการและข้อกาหนด
ของลูกค้า การส่งมอบตามเวลาภายใต้หลักอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี องพนักงาน สังคมและชุมชน
2. ปรับปรุงและป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับพนักงานและผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง การใช้ทรัพยากร การควบคุมมลภาวะและ
การลดของเสียอันนื่องมาจากกิจกรรมของบริษทั ฯอย่างต่อเนื่อง
3. ปฏิบ ัติต ามข้อ ก าหนดของมาตรฐานด้า นคุ ณภาพสิน ค้า อาชีว อนามัย และความปลอดภัย สิ่ง แวดล้อ ม และความ
รับผิดชอบต่ อแรงงาน รวมทัง้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทัง้ ที่เป็ นกฎหมายภายในประเทศและที่เป็ น สากล ด้วยการนามาจัดทาเป็ น
มาตรฐานในการดาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ
4. จัดทาและทบทวนวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพสินค้า ชีวอนามัย ความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม และความ
รับผิดชอบต่อแรงงาน อันเนื่องมาจากกิจกรรมของบริษทั ฯ
5. จัด สรรทรัพ ยากรอย่ า งเพีย งพอ ควบคู่ไ ปกับ การฝึ ก อบรม ปลูก ฝ งั จิต ส านึ กและให้คาปรึก ษาด้า นคุ ณภาพสิน ค้ า
อาชีวอนามัยความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม และความรับผิดชอบต่อแรงงาน พร้อมทัง้ ถ่ายทอดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ดังกล่าวให้กบั พนักงานและผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องรับทราบ นาไปปฏิบตั ิ และรักษาไว้อย่างจริงจัง
6. เผยแพร่นโยบายและกิจกรรมด้านคุณภาพสินค้า อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม และความรับผิดชอบต่ อ
แรงงาน ให้กบั สาธารณชน และหน่วยงานทีส่ นใจรับทราบ พร้อมทัง้ รับฟงั ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุง
กิจกรรมของบริษทั ฯ ให้ดยี งิ่ ขึน้
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ภำคผนวก 2
นโยบำยด้ำนแรงงำนและจริ ยธรรม
บริษัท ฯ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อแรงงานและสังคม ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีความมุ่งมันที
่ ่จะดาเนินการตาม
มาตรฐานด้านแรงงานและจริยธรรมที่ดี พร้ อมทัง้ พัฒนาและปรับปรุงสภาพการทางานและมาตรฐานด้านจริยธรรมที่ดี โดยมีหลัก
ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. มีการจ้างงานทีเ่ กิดจากความสมัครใจ ไม่มกี ารใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก
2. พนักงานได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยความเคารพในศักดิศรี
์ และการคุม้ ครองด้านสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ และ
การล่วงละเมิดทางเพศใดๆ กับพนักงานทัง้ สิน้
3. จัดให้มชี วโมงการท
ั่
างานทีส่ อดคล้องตามกฏหมายแรงงานและข้อกาหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. มีการจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ ให้กบั พนักงานตามทีก่ ฎหมายกาหนดอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
5. ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด กฎหมาย และกฎระเบียบด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน และจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
6. เคารพสิทธิพนักงานการสมาคม หรือ รวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ ทีไ่ ม่ ขดั ต่อกฎหมาย รวมถึงการเข้าร่วมในกระบวนการ
เจรจาต่อรองตามขัน้ ตอนของกฎหมาย
7. ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุ น คงไว้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย ไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง จัดให้มหี อ้ งน้า ห้องสุขา และน้าดื่มทีส่ ะอาด ถูกสุขลักษณะ ปจั จัยในการปฐม
พยาบาลทีเ่ หมาะสม
8. คุม้ ครองแรงงานหญิงมีครรภ์โดยให้ทางานทีป่ ลอดภัย และเหมาะสม
9. ไม่ใช้วธิ กี ารลงโทษทางวาจาทีไ่ ม่เหมาะสม และไม่ลงโทษทางร่างกาย
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บริ ษทั ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
ภำคผนวก 3
นโยบำยกำรอนุรกั ษ์กำรได้ยิน
บริษัท ฯ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวติ และความปลอดภัยของพนักงานในการทางาน บริษัทจึงมี
ความมุ่งมันที
่ ่จะจัดให้มโี ครงการอนุ รกั ษ์การได้ยนิ ในสถานประกอบการในพื้นทีท่ ่มี สี ภาวะการทางานที่ พนักงานได้รบั เสียงเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการทางานแปดชัวโมงตั
่
ง้ แต่ 85 เดซิเบลเอ (dB(A)) ขึน้ ไป ตามข้อกาหนดและมาตรฐานด้านความปลอดภัย พร้อม
ทัง้ พัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมของบริษทั ให้เป็ นไปตาม โครงการอนุรกั ษ์การได้ยนิ โดยมีความตัง้ ใจและมุ่งมัน่ ดังนี้
1. ควบคุมและป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากเสียงดังทีม่ ผี ลต่อสมรรถภาพการได้ยนิ ของพนักงานและผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้อง
โดยคานึงถึงการจัดการด้านวิศวกรรม การป้องกันทีท่ างผ่าน และการป้องกันทีต่ วั บุคคลตามลาดับ
2. เฝ้าระวังเสียงดังและการได้ยนิ ตามหลักการสารวจ การตรวจวัดทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม และมาตรฐานต่างๆ ด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. จัดทาและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมถึงการกาหนดบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ การจัดทาโครงการ
อนุรกั ษ์การได้ยนิ เพื่อประเมิน พัฒนา และปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่องและลดความ เสีย่ งต่อการสูญเสียการได้ยนิ อันเนื่องจากการ
ทางานของพนักงาน
4. จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอควบคู่ไปกับการฝึ กอบรม ปลูกฝงั จิตสานึก และให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และ
นาไปปฏิบตั ไิ ว้อย่างจริงจัง
5. เผยแพร่นโยบายและกิจกรรม โครงการอนุ รกั ษ์การได้ยนิ ให้พนัก งาน รวมถึงหน่ วยงานต่างๆ รับทราบพร้อมทัง้ รับฟงั
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้ดยี งิ่ ขึน้
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บริ ษทั ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
ภำคผนวก 4
นโยบำยอนุรกั ษ์พลังงำน
บริษทั ฯ มีความมุ่งมันในการจั
่
ดการพลังงานทุกประเภททีน่ ามาใช้ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด โดยกาหนดเป็ น หลักการในการ
บริหารจัดการและดาเนินธุรกิจของบริษทั มีความตัง้ ใจและความมุ่งมัน่ ดังนี้
1. ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องและป้องกันการเกิดมลภาวะ
2. จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอในการดาเนินการจัดการด้านพลังงาน
3. ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของมาตรฐาน กฏหมาย กฏระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์และการจัดการพลังงาน
4. รณรงค์ ส่งเสริม และจัดให้มกี จิ กรรมต่างๆ ในการอนุรกั ษ์พลังงานในทุกๆ หน่วยงาน เพื่อให้พนักงาน ทุกคนมีสว่ นร่วม
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บริ ษทั ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
ภำคผนวก 5
นโยบำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับและทรัพย์สินทำงปัญญำ
บริษทั ฯ มีความมุ่งมันในการบริ
่
หารงานด้วยหลักจริยธรรม โดยมีความตัง้ ใจและความมุ่งมันในการด
่
าเนินการ เกีย่ วกับการ
รักษาข้อมูลความลับและทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ดังนี้
1. บริษทั ฯ ห้ามมิให้พนักงานของบริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ซึง่ หมายรวมถึง ข้อมูลทางการเงิน แผนการธุรกิจ
ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลเกีย่ วกับพนักงานและลูกค้า และข้อมูลประเภทอื่นๆ ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะอยู่ ในรูปแบบของเอกสาร สื่อวี
ดีทศั น์ หรือ แฟ้มข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น และ ทรัพย์สนิ ทางปญั ญาซึง่ ครอบคลุมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสารการประดิษฐ์
คิดค้นทางเทคนิค เครื่องหมายลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร สิทธิในเครื่องหมายการค้าทีเ่ ป็ นสาระสาคัญอันถือว่าต้องเป็ นเรื่องที่ ต้องปกปิ ดต่อ
บุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธกี ารใดๆ ก็ตาม
2. สิง่ ประดิษฐ์ใด ๆ ทีพ่ นักงานค้นคิดหรือร่วมกันค้นคิดระหว่างทีพ่ นักงานทางานกับบริษทั ฯ ถือว่าเป็ นสิทธิและทรัพย์สนิ
ของบริษทั ฯ พนักงานจะนาไปเปิ ดเผยหรือใช้เป็ นผลประโยชน์ไม่ได้
ั
3. ห้ามมิให้พนักงานละเมิดต่อทรัพย์สนิ ทางปญญาผู
อ้ ่นื ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์สนิ ทางปญั ญาในประเทศหรือ ต่างประเทศก็ตาม
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บริ ษทั ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
ภำคผนวก 6
นโยบำยเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยำเสพติ ด
บริษทั ฯ จัดให้สถานที่ทางานของบริษทั ฯ และ พนักงานเป็ นสถานทีท่ ป่ี ลอดจากเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือ
สารเสพติดอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลบันทอนสมรรถภาพในการท
่
างานของพนักงานและจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่ อ ความปลอดภัย
ประสิทธิภาพในการทางานและผลงานของพนักงาน การเสพ ครอบครอง แจกจ่าย หรือจาหน่าย เครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ และยาเสพ
ติดในสถานที่ทางานของบริษัทฯ เป็ นเรื่องที่หา้ มโดยเด็ดขาด และเป็ นเหตุในการเลิกจ้างได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยาเสพติดซึง่ มีโทษ
ร้ายแรง และผิดกฎหมาย โดยบริษทั ฯ จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภทอย่าง
เต็มที่ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ถ้าพนักงานฝ่าฝื นนโยบายเกีย่ วกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดนี้ พนักงานผูน้ ัน้ จะถูกดาเนินการตาม ระเบียบ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ และหากเกีย่ วข้องกับยาเสพติดร้ายแรงอาจถูกดาเนินการตามกฎหมายและอาจให้ พ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
ของบริษทั ฯโดยทันที
2. พนักงานทีเ่ สพติดเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์หรือยาเสพติดร้ายแรงทีต่ ้องการบาบัด และขอความช่วยเหลือจากบริษทั ฯ
หรือเข้าร่วมในโครงการฟื้ นฟูสมรรถภาพจะไม่ถูกปลดออกจากสภาพการเป็ นพนักงาน หากปฏิเสธไม่เข้ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
หรือไม่เข้ารับการรักษาหรือเมื่อเข้ารับการรักษาแล้วแต่ ไม่ได้ผลเป็ นตามมาตรฐาน การฟื้ นฟู สมรรถภาพ พนักงานผู้นัน้ จะถูก
ดาเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีเ่ หมาะสมต่อไป
3. พนักงานผูม้ เี ครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์หรือยาเสพติดหรือพบว่ามีสารเสพติด จะไม่ได้รบั อนุ ญาตให้ทางานในตาแหน่ งที่
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ กาหนด ซึง่ มีความสาคัญต่อความปลอดภัย ความมันคง
่ และความเป็ นอยู่ของพนักงานคนอื่น ๆ หรือของ
ประชาชนทัวไปหรื
่
อของบริษทั ฯ
4. บริษทั ฯ อาจทาการตรวจค้นเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์หรือยาเสพติดในสถานทีท่ ข่ี องบริษทั ฯ เป็ นเจ้าของหรือ ครอบครอง
โดยไม่แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าก็ได้
5. บริษทั ฯ อาจส่งพนักงานไปพบแพทย์หรือส่งแพทย์เข้าทีท่ างาน เพื่อทาการตรวจเกีย่ วกับเครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ หรือ
สารเสพติดในร่างกายของพนักงาน เมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าพนักงานนัน้ ติดเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติด
6. เพื่อความปลอดภัยในการท างาน บริษัท ฯ อาจจะพิจ ารณาให้ผู้รบั จ้างและผู้รบั เหมาของบริษัทฯ ผ่ านการตรวจ
แอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายทุกคนก่อนเข้าทางานในพืน้ ทีบ่ ริษทั ฯ.
7. บริษทั ฯ จะส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โดยให้ความรูถ้ งึ อันตรายของสิง่ เสพติดกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
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บริ ษทั ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
ภำคผนวก 7
นโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบข้อมูลและคอมพิ วเตอร์
บริษทั ฯ มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ า ข้อมูลระบบงานและระบบ คอมพิวเตอร์ได้มี
การป้องกันรักษาให้พร้อมทีจ่ ะใช้ได้ตลอดเวลาในธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและต้นทุนของมาตรการต่าง ๆ ในการ
ควบคุมดูแลให้เป็ นไปตามความเหมาะสมต่อความเสีย่ งของข้อมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์ครอบคลุม
ถึงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสือ่ สารและอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้บรรลุถงึ ความมุ่งมันดั
่ งกล่าว บริษทั ฯ จะดาเนินการตาม
มาตรฐานและระเบียบปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กาหนดความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งานและผูด้ แู ลข้อมูล
2. ประเมินความเสีย่ งและสร้างระบบควบคุมความเสีย่ งให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อม
3. สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าดูขอ้ มูล การแก้ไข การทาลายข้อมูลโดยมิชอบไม่ว่าจะเป็ นการกระทาโดย
อุบตั เิ หตุหรือด้วยความตัง้ ใจ
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บริ ษทั ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด
ภำคผนวก 8
นโยบำยเกี่ยวกับกำรรับของขวัญและงำนเลี้ยงรับรองทำงธุรกิ จ
บริษัท ฯ มีความมุ่งมันในการด
่
าเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใสและเป็ นธรรมบนพืน้ ฐานของนโยบายทีเ่ ปิ ดกว้าง การรับหรือ การให้
ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เช่นเงิน ทอง หุน้ ทรัพย์สนิ ต่างๆ การท่องเทีย่ วพักผ่อน งานเลีย้ ง การบริการต่างๆ เป็ นต้น อันมุ่งจะ
ก่อให้เกิดผลต่อการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรมเป็ นสิง่ ที่ต้องห้ามสาหรับพนักงาน บริษทั ฯ อย่างไรก็ตามการให้ของขวัญ การเลีย้ ง
รับรอง การรับของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามสมควร แก่กรณีตามทานองครองธรรมหรือตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบ ัติ
เพื่อรักษาไว้ซง่ึ ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันเป็ นสิง่ ทีก่ ระทาได้แต่ควรอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้
1. ต้องเป็ นไปตามประเพณีนิยมซึง่ มีธรรมเนียมปฏิบตั อิ ยู่
2. ต้องเป็ นไปตามความเหมาะสมและโอกาสโดยกาหนด รับ ให้ ปี ละ 1 ครัง้ มูลค่ารวมไม่เกิน 500 บาทต่อสถาน
ประกอบกิจการ
3. ต้องเป็ นไปตามความเหมาะสมและโอกาสโดยกาหนด มอบ ให้ ปี ละ 1 ครัง้ มูลค่ารวมไม่เกิน 500 บาทต่อสถาน
ประกอบกิจการ
4. ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็ นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของบริษทั ฯ
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ภำคผนวก 9
นโยบำยกำรให้ควำมเสมอภำค
บริษทั ฯ มีความมุ่งมันในการบริ
่
หารงานด้วยหลักจริยธรรม โดยมีความตัง้ ใจและความมุ่งมันในการให้
่
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันสาหรับผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ดังนี้
1. ให้โอกาสในการจ้างงานสาหรับผูส้ มัครงานทุกคนโดยไม่คานึงถึงเชือ้ ชาติ สีผวิ ศาสนา เพศ อายุ การตัง้ ครรภ์ สถานภาพ
การสมรส ความชอบส่วนตัวทางเพศหรือความเบีย่ งเบนทางเพศ ประเทศที่ เกิด สถานภาพการมีสญ
ั ชาติ การทุพพลภาพ สถานภาพ
การเป็ นทหารผ่านศึก การเข้าร่วมทาง การเมืองการเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ กลุ่มต่างๆ ที่ได้รบั การคุม้ ครองโดยกฎหมาย
ของรัฐบาล จังหวัดหรือท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.กระบวนการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรของบริษทั ฯ จะไม่นารายละเอียดในหัวข้อ 1 มาเป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกผูส้ มัคร
แต่อย่างใด
3. กระบวนการมอบหมายงาน การเลื่อนตาแหน่ ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง การบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและ
การเลือกเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานของพนักงานจะไม่นารายละเอียดในหัวข้อ 1 มาเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาแต่อย่างใด
4. ให้ความเสมอภาคและความเคารพต่อพนักงาน คู่คา้ ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝา่ ยในเรื่องของศาสนา ความเชื่อทางศาสนา
และประเพณีนิยม
5. พนักงานของบริษทั ฯ จะต้องศึกษาและปฏิบตั ติ นให้สอดคล้องกับประเพณีนิยมและวัฒนธรรมของแต่ละสังคม/ประเทศ ที่
บริษทั ฯ เข้าไปทาธุรกิจด้วย
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ภำคผนวก 10
นโยบำยกำรปฏิ บตั ิ ต่อแร่ธำตุที่มีข้อขัดแย้ง ( Conflict Minerals/Metals)
บริษัท ฯ ให้ความสาคัญและมุ่งมันในการปฏิ
่
บตั ิให้สอดคล้องและถูกต้องตามแนวปฏิบตั ิจริยธรรมและปฏิบตั ิตามข้อ
กฎหมายบังคับใช้และข้อบังคับตามนโยบายการปฏิบตั ติ ่อแร่ธาตุทม่ี ขี อ้ ขัดแย้งซึง่ Funai Electric Co.,Ltd. ซึง่ เป็ นบริษทั แม่ บริษทั ฯ
ได้ป ระกาศและยึด ถือ เป็ น หลักปฏิบ ัติอย่ า งเคร่ ง ครัด พร้อ มทัง้ ยิน ดีท่ีจ ะปฏิบ ัติตามความต้อ งการของลูก ค้า โดยตระหนัก ถึง
ความสาคัญและความรับผิดชอบต่อสังคมเคารพในสิทธิมนุ ษยชน แม้ว่าเรามิได้จดั หาโลหะเหล่านี้โดยตรง แต่มนั อาจอยู่ในวัสดุหรือ
ส่วนประกอบทีเ่ ราทาการจัดหามา ดังนัน้ เราจึงให้ความสาคัญและร่วมมือกับลูกค้าและผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ เพื่อจัดหาวัสดุและส่วนประกอบ
ทีเ่ ราใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของลูกค้าซึง่ ผลิตภัณฑ์น้ีอาจมีโลหะผสมอยู่ เพื่อให้มนใจถึ
ั ่ งแหล่งทีม่ าของแร่โลหะเหล่านี้จะต้องไม่
ได้มาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และประเทศทีอ่ ยู่ตดิ กันทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
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ภำคผนวก 11
นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดและทุจริ ต (Whistleblower Policy)
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจน
ปฏิบ ัติต ามกฏหมายและระเบี ย บที่เ กี่ย วข้อ งอย่ า งเคร่ ง ครัด จึง ได้ก าหนดนโยบายการแจ้ง เบาะแสการกระท าผิด และทุ จ ริต
(Whistleblower Policy) ฉบับนี้ขน้ึ มาใช้ปฏิบตั ิ เพื่อการคุ้มครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส
เกีย่ วกับการกระทาผิด หรือทุจริตต่อบริษทั ฯ
1. วัตถุประสงค์
1.1. สนับสนุ นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียต่างๆสามารถร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแสการกระทาผิดและการทุจริตใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
1.2. กาหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็ นความลับในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต เพื่อ
ปกป้องบุคคลใดก็ตามให้สามารถให้ขอ้ มูลในเรื่องทีต่ นเป็ นกังวลได้อย่างมันใจ
่
1.3. ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต รวมทัง้ ให้ความร่วมมือหรือความ
ช่วยเหลือใดๆแก่ผรู้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปลีย่ นแปลงตาแหน่ งงาน ลักษณะงาน สถานทีท่ างาน พักงาน
ไล่ออก การหยุดดาเนินธุรกรรมทางการค้าต่างๆ และการกระทาอื่นใดทีม่ ลี กั ษณะงานการปฏิบตั ไิ ม่เป็ นธรรมหรือผลเสียหายแก่ผแู้ จ้ง
เบาะแสโดยชื่อผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสและข้อมูลทีแ่ จ้งจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ.
2. ผูม้ ีสิทธิ รอ้ งเรียนและแจ้งเบำะแส
2.1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ท่มี ีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลอื่นๆที่พบเห็นการกระทาที่ฝ่าฝื นกฏหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั นโยบาย ประกาศ จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั และการทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่
2.2.พนักงานทีถ่ ูกกลันแกล้
่
ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกลดขัน้ เงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือก
ปฎิบตั ดิ ว้ ยวิธกี ารอันไม่ชอบเกีย่ วเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการทีต่ นร้องเรียน ให้ขอ้ มูล หรือจะให้ขอ้ มูล ช่วยเหลือ
ในขัน้ ตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผรู้ บั ร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดาเนินคดี การเป็ นพยาน การให้
ถ้อยคา หรือการให้ความร่วมมือใดๆต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐรวมทัง้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส
3. บริ ษัทฯได้กำหนดวิ ธีกำรและช่ องทำงกำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถ
ดาเนินการได้ดงั นี้
3.1. สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วยตนเอง ต่อ กรรมการผูจ้ ดั การ
3.2. ผ่านช่องทางอีเมล์ของบริษทั คือ fthhr_manager@funai.co.jp หรือ ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
3.3 ตูร้ บั หนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสทีบ่ ริษทั กาหนดขึน้
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ในกรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียนเลือกทีจ่ ะไม่เปิ ดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานทีช่ ดั เจนเพียงพอทีแ่ สดงให้เห็นว่า
มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทาทีเ่ ป็ นทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั และการ
ทุจริจหรือคอร์รปั ชัน่
ทัง้ นี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจะถือเป็ นความลับทีส่ ดุ และผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสสามารถร้องเรียนได้มากกว่า
หนึ่งช่องทาง และไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนผูร้ อ้ งเรียน แต่หากเปิ ดเผยตนเองจะทาให้บริษทั สามารถแจ้งผลการดาเนิน การ หรือ
รายละเอียดเพิม่ เติมในเรื่องทีร่ อ้ งเรียนให้ทราบได้
4. ขัน้ ตอนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
4.1. การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ภายหลังผูร้ บั เรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯได้กาหนด ต้อง
ส่งเรื่องร้องเรียนกรรมการผูจ้ ดั การ ภายใน 5 วัน ทาการนับตัง้ แต่ได้รบั เรื่องร้องเรียน ตามแต่ละกรณ๊ของผูถ้ ูกร้องเรียน ดังนี้
4.1.1 พนักงาน
กรณีพนักงานเป็ นผู้ถูกร้องเรียนเกีย่ วกับการประพฤติผดิ ให้ผบู้ ริหารเป็ นผูจ้ ดั การเรื่องร้องเรียนและผู้พจิ ารณา
บทลงโทษ โดยแต่งตัง้ หน่ วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือผู้ทไี ม่มสี ่วนได้เสียกับเรื่องร้องเรียน
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียน
4.1.2 ผูบ้ ริหาร
กรณีผู้บริหารเป็ นผู้ถูกร้องเรียนเกีย่ วกับประพฤติผดิ ให้ประธานกรรมการ ประธานบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นผูจ้ ดั การเรื่องร้องเรียน โดยหารือร่วมกันเพื่อตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) ทา
หน้าทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม และเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาสรุปข้อร้องเรียน และบทลงโทษ
4.1.3 กรรมการ และ/หรือ บริษทั
กรณีกรรมการ และ/หรือ บริษัทเป็ นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้จ ัดการเรื่องร้องเรียน โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบหา รือร่ว มกันเพื่อ ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (Investigation Committee) ทาหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาสรุปข้อร้องเรียน
4.2 การรายงานสรุปผล
4.2.1 ผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ จากผูจ้ ดั การเรื่องร้องเรียน มีหน้าทีร่ ายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนและบทลงโทษ ต่อผูจ้ ดั การ
เรื่องร้องเรียน ตามแต่ละกรณีของผูถ้ ูกร้องเรียนในข้อ 4.1
4.2.2 ผูจ้ ดั การเรื่องร้องเรียนตามแต่กรณีในข้อ 4.1 มีหน้าทีแ่ จ้งสรุปเรื่องร้องเรียนและบทลงโทษแก่ผถู้ ูกร้องเรียน
ผูร้ บั เรื่องร้องเรียน ผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และบุคคลอื่นๆ ตามความเหมาะสม
4.2.3 กรณีพนักงานเป็ นผูถ้ ูกร้องเรียน ให้ผจู้ ดั การเรื่องร้องเรียนรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนและบทลงโทษต่อ
ประธานกรรมการและประธานบริหารด้วย
4.2.4 ผู้รบั เรื่องร้องเรียน มีหน้าที่รายงานสรุปเรื่องร้องและบทลงโทษแก่ผู้แ จ้งเรื่องร้องเรียน (ในกรณีท่มี กี าร
เปิ ดเผยตัวตน)
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5. กำรคุ้มครองปกป้ องผูท้ ี่แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสกำรกระทำผิดหรือทุจริต
5.1. ผูร้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถเลือกทีจ่ ะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจจะทาให้เกิดความเสียหาย
กับตนเอง แต่ตอ้ งระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานทีช่ ดั เจนเพียงพอทีแ่ สดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทาทีเ่ ป็ น
การฝา่ ฝืนกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจเกิดขึน้ รวมทัง้ การทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่ อย่างไรก็ตาม
หากเลือกทีจ่ ะเปิ ดเผยตนเองก็จะทาให้ผรู้ บั ข้อร้องเรียนสามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้
5.2. ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ฯ ถือเป็ นความลับและจะเปิ ดเผยเท่าทีจ่ าเป็ น โดยคานึงความปลอดภัย และความเสียหายของ
ผุร้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแสแหล่งทีม่ าของข้อมูลหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ผูร้ บั ผิดชอบในทุกขัน้ ตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลทีไ่ ด้รบั รู่
ชัน้ ความลับสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง หากฝา่ ฝืนถือเป็ นการกระทาความผิดวินยั
5.3. บริษทั ฯจะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยนิ ยอมให้มกี ารข่มขู่ คุกคาม พนักงานหรือผู้รอ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบา ะแสที่ได้
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต รวมถึง ผู้ทใ่ี ห้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนา
สุจริต
6.4. บริษทั ฯจะให้ความคุม้ ครองและจะไม่ลดตาแหน่ ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานทีป่ ฏิเสธการกระทาผิด หรือ
การทุจริต แม้ว่าการกระทานัน้ จะทาให้บริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
6.5. บริษทั ฯจะให้ความคุม้ ครองแก่ผรู้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสทีส่ ่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินธุรกรรมทางด้านการค้ากับ
บริษทั ฯหรือธุรกรรมในด้านอื่นๆ แม้ว่าการกระทานัน้ จะทาให้บริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
6.6. กรณีผรู้ ้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รบั ความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้รอ้ งเรียนสามารถร้อง
ขอให้บริษทั ฯกาหนดมาตรการคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมก็ได้ หรือบริษทั ฯอาจกาหนดมาตรการคุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้
หากเห็นว่าเป็ นเรื่องทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
6.7. พนักงานที่ปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่นด้วยวิธกี ารไม่เป็ นธรรม เลือกปฏิบตั ิด้วยวิธกี ารที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบุคคลอื่นนัน้ อันมีเหตุจูงใจมาจากการทีบ่ ุคคลนัน้ ได้รอ้ งเรียน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรียน หรือให้เบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต
หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรรณ ในการดาเนินธุรกิจ รวมไปถึงการทีบ่ ุคคลอื่นนัน้ ฟ้องร้อง
ดาเนินคดี เป็ นพยานให้ถอ้ ยคา หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาล หรือหน่ วยงานของรัฐ ถือเป็ นการกระทาความผิดวินัยทีต่ ้องได้รบั
โทษ ทัง้ นี้ อาจจะได้รบั โทษตามกฏหมายกาหนดไว้หากเป็ นการกระทาความผิดตามกฏหมาย
6.8. ผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยวิธกี าร หรือกระบวนการทีม่ คี วามเหมาะสมและ
เป็ นธรรม
6.9. ผูถ้ ูกร้องเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั แจ้งผลการตรวจสอบหากข้อร้องเรียนไม่ดาเนินต่อไป
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ภำคผนวก 12
นโยบำยกำรปกป้ องสิ นทรัพย์
บริษัทฯ มีความมุ่งมันที
่ ่จะป้องกัน และถนอมทรัพย์สนิ ที่จบั ต้องได้ และทรัพย์สนิ ที่จบั ต้องไม่ได้ของเรา เราจะต้องใช้
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ในจุดประสงค์ของบริษทั และเพื่อประโยชน์ของบริษทั เท่านัน้ คุณอาจให้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ในเรื่องส่วนตัวได้
หากว่าการกระทานัน้ ไม่ได้ใช้ทรัพยากรของบริษทั มากเกินไป และไม่ได้ขดั ขวางความสามารถในการปฏิบตั งิ านของเรา
ทรัพย์สนิ ของเรารวมถึง ทรัพย์สนิ ทีจ่ บั ต้องได้ เช่น อาคาร อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สานักงาน วัสดุเพื่อการผลิ ต และ
ทรัพย์สนิ ทางกายภาพอย่างอื่นๆ ทรัพย์สนิ ยังรวมถึงรายการต่างๆ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ เช่น เทคโนโลยี ทรัพย์สนิ ทางปญั ยา ข้อมูลทีเ่ ป็ น
ความลับ ซอฟต์แวร์ กลยุทธ์และแผนทางธุรกิจ ข้อมูลการเงิน แผนการขายและการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย ระบบสารสนเทศ
และทรัพยากรอื่นๆ ของบริษัททัง้ หมด เช่นโทรศัพท์มอื ถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อีเมล แลอื่นๆ ถือเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษัทด้วย
จะต้องระมัดระวังการใช้งานระบบต่างๆ ของบริษทั เพื่อให้การสือ่ สารเป้นไปด้วยความเป็ นมืออาชีพ และเหมาะสม โดยให้ปฏิบตั ติ าม
นโยบายว่าด้วยการสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์ ห้ามมิให้ใช้ทรัพยากรสื่อสารในเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องส่วนบุคคล และไม่ควรคาดหวัง
ความเป็ นส่วนตัวในการใช้งาน นอกจากกฏหมายด้านความเป็ นส่วนตัวในท้องถิน่ จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
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ภำคผนวก 13
นโยบำยค่ำตอบแทนและสวัสดิ กำร
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกคน ซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของบริษทั ฯ จึงได้กาหนดให้มนี โยบายในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวกับพนักงาน อาทิ เงินเดือน โบนัส สัวดิการด้านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ด้านเครื่องแบบพนักงาน ด้านกีฬา ด้านการตรวจ
สุข ภาพพนั ก งานประจ าปี และด้า ความช่ ว ยเหลือ ต่ า งๆ นอกจากนี้ บ ริษัท ฯ ดาเนิ น การพัฒ นาพนัก งานทุ ก ระดับ เพื่อ เพิ่ม ขีด
ความสามารถในเรื่องเกี่ยวข้องกับพนักงานทุกแผนก จัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล และให้เหมาะสมกับผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับพร้อมกับมีการถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั พนักงานให้กบั พนักงานในแผนกนัน้ ๆ
ระเบียบและแนวปฏิบตั มิ ดี งั นี้
1. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารฝึ กอบรมให้ความรูก้ บั พนักงานในทุกด้าน เช่นการพัฒนาศักยภาพในการทางาน การให้
ความสาคัญในด้านสิง่ แวดล้อม เป็ นต้า
3. การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมทัง้ การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทาด้วยความเสมอภาค บริสุทธิใจ
์ และตัง้ อยู่
บนพืน้ ฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทัง้ การกระทาหรือการปฏิบตั ขิ องพนักงานนัน้ ๆ
4. ปฏิบ ัติต่ อ พนัก งานบนพื้น ฐานแห่ ง ความยุ ติธ รรม และให้ ค วามสาคัญ ต่ อ การพัฒ นาการถ่ า ยทอดความรู้ และ
ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทัวถึ
่ งและสม่าเสมอ
5. รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียและเสมอภาค
6. ปฏิบตั ติ ามกฏหมายและข้อบังคับต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. บริหารงานโดยหลีกเลีย่ งการกระทาใดๆทีไ่ ม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจกระทบต่อความมันคงในหน้
่
าทีก่ ารงานของพนักงาน
8. ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปจั จเกชนและศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์
9. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทีอ่ ยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ
อย่างทัวถึ
่ ง
10. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางในการทางาน รวมถึง การแก้ไขปญั หาของหน่ วยงาน และบริษทั
โดยรวม
11. บริษทั จัดให้มคี ่าจ้างทีย่ ุตธิ รรม และให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษทั อย่างเป็ นธรรม
12. บริษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และสร้างแรงกระตุน้
ในการทางาน ทัง้ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัลประจาปี และค่าล่วงเวลา
13. บริษทั พิจารณผลประโยชน์ตอบแทนในด้านต่างๆ ให้ทดั เทียมกลุ่มธุรกิจทีม่ ขี นาดใกล้เคีย งกัน ตามความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ คุณวุฒ ิ และคุณสมบัตขิ องพนักงาน ทัง้ นี้การกาหนดค่าตอบแทนของพนักงานขึน้ อยู่กบั ผลประกอบการข
ของบริษัทในแต่ละปี รวมถึง การนาระบบการประเมินและการวัดผลอย่างเป็ นธรรมตามความสามารถ ( Competency) เพื่อเป็ น
เครื่องมือสาหรับใช้ในการบริหารจัดการ และการประเมินผลการทางาน โดยกาหนดดัชนีการวัดผลสาเร็จ ( KPIs :
Key
้
Performance Indicators) มาวัดผลสาเร็จในการทางานของพนักงานเพื่อเทียบกับเปาหมาย
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14. ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงาน ของ
พนักงานแต่ละคน
15. บริษัทจัดสวัสดิการเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพ
ประจาปี กองทุนเงินทดแทน ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่ างๆ รวมถึงการพัฒ นาฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ความสามารถ
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ภำคผนวก 14
นโยบำยบัญชีและบันทึกของบริ ษทั
บัญชีและบันทึกทัง้ หมดของเรา ซึง่ รวมถึงเอกสารทางการเงินและธุรกิจ และแบบฟอร์มรวมถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงาน
จะต้องเป็ นปจั จุบนั ถูกต้อง และครบถ้วน เราจะต้องลงนามและอนุ ญาตให้ดาเนินการกับธุรกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็ น
แนวทางเดียวกันกับนโยบายว่าด้วยผูม้ อี านาจของเรา เราไม่จดั ทาบันทึกทีเ่ ป็ นเท็จ หรือทีท่ าให้เข้าใจผิดไปจากความเป็ นจริง ไม่ว่า
จะด้วยจุดประสงค์ใดๆ ทัง้ สิน้
เราสามารถรักษาสมุดบัญชีและบันทึกรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องอยู่เสมอ ได้โดยการตรวจสอบว่า :
> ธุรกรรมต่างๆ ได้รบั อนุญาตอย่างถูกต้อง และได้รบั การบันทึกอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐานและนโยบายด้าน
บัญชีทเ่ี หมาะสม
> ทรัพย์สนิ ของเราได้รบั การปกป้องอย่างเหมาะสม
> การรายงานทางการเงินและกาบริหารนัน้ เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ ไม่ลาเอียงและถูกต้อง และสะท้อนให้เห็น ถึงกิจกรรมทางธุรกิจ
อย่างแท้จริง
หน่วยธุรกิจและทุกฝา่ ยงานจะต้องรักษาและใช้ขอ้ บังคับเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าได้รายงานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างทันท่วงทีให้แก่
บุคคล Regal ในระดับทีเ่ หมาะสมได้รบั ทราบ
ไม่ว่าบันทึกนัน้ จะเป็ นบัตรลงเวลา รายงานค่าใช้จ่าย บันทึกบัญชีทวไป
ั ่ หรือบันทึกการผลิตหรือการจัดซือ้ พวกเราทุกคนมี
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบส่วนตัวทีจ่ ะทาให้มนใจว่
ั ่ าเอกสารเหล่านี้ถูกต้องและสมบูรณ์ วิธกี ารปฏิบตั งิ านตามข้อบังคับด้านบนได้แก่ :
> ใช้ขอ้ บังคับและขัน้ ตอนต่างๆ เพื่อปรับปรุงความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของบัญชีบริษทั ของเรา
> ลงบันทึกข้อมูล ธุรกรรมและเมตริกต่างๆ ทางธุรกิจและทางการเงินให้ถูกต้องและทันท่วงที
> ประเมินระบบและกระบวนการต่างๆ เป็ นประจาทุกเพื่อหาจุดอ่อน และแก้ไขหรือเสนอแนะวีธกี ารแก้ไขตามความจาเป็ น
> รูจ้ กั ข้อบังคับและการอนุญาตภายในต่างๆ ทีใ่ ช้บงั คับกับงานของคุณ
> ให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบบัญชีและการสอบสวนต่างๆ
> พูดคุยถึงข้อกังวลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลทางธุรกิจและทางการเงินที่คุณอาจมีกบั ผู้จดั การของคุณ ผู้
ควบคุมของบริษทั ผูต้ รวจสอบภายใน สายด่วนคุณธรรม สานักงานจริยธรรมและการปฎิบตั ติ าม หรือคณะกรรมการตรวจสอบของ
คณะกรรมการบริหาร
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