
นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัสิทธิพืน้ฐานของมนษุยชน ด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัสิทธิมนษุยชน ไม่
มีการเลือกปฏิบตัิทัง้การแบ่งแยกเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเร่ืองอื่นใด จดัให้มีความรู้ความเข้าใจในหลกัสิทธิ
มนุษยชนแก่พนกังาน และหากพนกังานเชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบตัิอย่างไม่ธรรม สามารถร้องเรียนต่อ
บริษัทได้ ผ่านช่องทางการส่ือสาร และค าร้องเรียนนัน้พึงได้รับการเอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ได้ก าหนด
นโยบายการบริหารจดัการในเร่ืองการเคารพต่อสิทธิมนษุยชน ดงันี ้ 

นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรม โดยไม่เลือก
ปฏิบตัิต่อพนกังาน เพราะความแตกต่างในบคุลิกลกัษณะส่วนบคุคล 

2. บริษัทฯ จะปฏิบตัิกับพนกังานในเร่ืองการจ้างงาน ค่าตอบแทนการท างาน การให้สวสัดิการ การพฒันาและอบรม 
การพิจารณาเล่ือนขัน้ หรือต าแหน่งหน้าที่ การก าหนดวินยัและการลงโทษ การเลิกจ้าง หรือการเกษียณอายโุดยอยู่บนพืน้ฐาน
ของความสามารถในการปฏิบตัิงาน ประสิทธิภาพการท างานมากกว่าบคุลิกลกัษณะส่วนบคุคล 

3. บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายตามสิทธิที่พนกังานทกุประเภทสญัญาจ้างจะได้รับ 
4. บริษัทฯ จะไม่ขดัขวาง แทรกแซง หรือการกระท าใดๆ ที่จะเป็นผลกระทบต่อการใช้สิทธิของพนกังานที่ไม่มีผลเสีย

หายต่อกิจการของบริษัทฯ ในการด าเนินกิจกรรมของพนกังาน และไม่เลือกปฏิบตัิต่อพนกังานในเร่ือง เชือ้ชาติ ศาสนา สีผิว 
สญัชาติเพศ สถานภาพสมรส ความเบี่ยงเบนทางเพศ อาย ุการตัง้ครรภ์ ความพิการ ชาติก าเนิด การเป็นสมาชิกสหภาพ พรรค
การเมือง ความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมือง รสนิยมทางเพศ การเจ็บป่วย หรือผู้ติดเชือ้ HIV และอื่นๆ 

5. บริษัทฯ จะส่ือสาร นโยบายเก่ียวกบัการไม่เลือกปฏิบตัิ ตัง้แต่การจ้างงาน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น 
ให้แก่พนักงานทั่วทัง้องค์การ เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนได้มีความรู้ มีจิตส านึก และสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและ
ข้อก าหนดแห่งมาตรฐานนี ้ตัง้แต่เร่ิมเข้างานใหม่ และต่อเนื่องไปเป็นระยะ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) บริษัทฯ จะไม่กีดกันในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการฝึกอบรม การเล่ือนต าแหน่ง การสิน้สดุสภาพ

การจ้าง หรือการเกษียณ ด้วยเหตผุลทางเชือ้ชาติ สญัชาติ ชนชัน้วรรณะ ศาสนา ความพิการ เพศ การเบี่ยงเบนทางเพศ การเป็นสมาชิก
สหภาพ หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

2) บริษัทฯ จะคัดเลือกบรรจุพนักงานและการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล กับลกัษณะงานและต าแหน่งเป็นหลกั โดยปราศจากการแบ่งแยก เชือ้ชาติ ศาสนา เผ่าพนัธุ์ ชนชัน้ 
สีผิว เพศ อายุ สญัชาติ ความนิยมชมชอบทางเพศ สถานภาพทางการทหาร สถานภาพสมรส การติดเชือ้ HIV หรือความบกพร่อง
ทางกายภาพ ซึง่ไม่มีผลกระทบกบัต าแหน่งหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบตัิ 

3) การฝึกอบรม และการเล่ือนต าแหน่ง แต่งตัง้ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ความรู้ในงาน โดยบริษัทฯ จะส่งพนักงานเข้ารับการอบรมความรู้ที่เก่ียวข้องในการท างาน หรือเพื่อเสริมทักษะในงาน หรือ



ส าหรับการเล่ือนต าแหน่งเพื่อเพิ่มทกัษะ และเป็นการพฒันาตนเองของพนกังาน ตลอดจนเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
ส าหรับการเล่ือนต าแหน่งนัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ของแต่ละบุคคลเป็นหลัก โดยพนักงานต้องมี
ความรู้ในงาน และทกัษะในการบริหารบคุลากรในหน่วยงานด้วย 

4) การจ่ายค่าตอบแทน บริษัทฯ จะพิจารณาจากงานท่ีมีลกัษณะเดียวกนัเหมือนกนัรวมทัง้ปริมาณที่ท าเท่ากนั บริษัทฯ 
จะจ่ายค่าตอบแทนที่เท่ากนั ไม่ว่าพนกังานผู้นัน้จะเป็นหญิงหรือชาย 

5) ความเสมอภาคทางเพศ บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนกังานชาย และหญิง ด้วยความเสมอภาคเว้นแต่ลกัษณะงานหรือ
สภาพของงานท่ีไม่อาจปฏิบตัิเช่นนัน้ได้ 

6) บริษัทฯ จะไม่แทรกแซงกิจกรรมในสิทธิส่วนบุคคลที่จะยึดถือปฏิบตัิตามหลกัความเชื่อ หรือความจ าเป็นตามเชือ้
ชาติ ชัน้วรรณะ สญัชาติ ศาสนา ความพิการ เพศ ความเบี่ยงเบนทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพ หรือการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง โดยกิจกรรมดงักล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือบริษัทโดยส่วนรวม 

7) บริษัทฯ ไม่อนญุาตให้พนกังานของบริษัททกุคนแสดงพฤติกรรม รวมถึงการแสดงออกทางท่าทาง การใช้ค าพดู การ
สมัผสัทางกายหรือการกระท าที่มีลกัษณะเป็นการกดขี่ บงัคบั คุกคามทางเพศ ข่มขืนกระท าช าเรา หรือการเอารัดเอาเปรียบทาง
เพศ 

8) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะบงัคบัให้สตรีตรวจการตัง้ครรภ์ และคุมก าเนิดเพื่อประโยชน์ในการว่าจ้าง หรือบงัคบัให้
ออกจากงาน บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อสตรีที่ตัง้ครรภ์ตามที่กฎหมายก าหนด 

นโยบายการคุกคาม และการล่วงละเมิด 

1. บริษัทฯ จะจดัให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีให้ความเคารพและตระหนกัถึงศกัดิ์ศรีของบคุคล ไม่ยินยอมให้มี
การข่มขู่ คกุคาม ล่วงละเมิดทกุกรณี 

2. บริษัทฯ มิให้ผู้บริหาร หวัหน้างาน และพนกังานทกุคนใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการกระท าการ หรือรู้เห็น หรือการกระท า
ที่มิชอบในการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทัง้ร่างกายและ/หรือ ทางจิตใจ โดยการแสดงออกด้วยวาจา ท่าทาง หรือการสมัผสัทางกาย 
ต่อพนกังาน 

3. บริษัทฯ จดัให้มีระบบร้องทกุข์ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม หรือการกระท าที่เป็นการข่มขู่ คกุคาม ล่วงละเมิด 
แนวทางการปฏิบัติ 
บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความเคารพและตระหนกัถึงศกัดิ์ศรีของบคุคลนัน้ๆ เพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ 

บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ดงันี ้
1) บริษัทฯ ไม่อนญุาตให้มีการลงโทษพนกังานโดยการท าร้ายร่างกายพนกังาน เช่น เฆี่ยน ตี หรือ ว่ากล่าวด้วยค าพดูที่

หยาบคาย พดูจาเสียดสี การข่มขู่คกุคามทางกายและจิตใจ หรือโดยการตดัสิทธิประโยชน์ของพนกังาน เป็นต้น 
2) กรณีที่พนักงานกระท าผิดกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ก าหนดบทลงโทษทางวินัยที่เหมาะสมกับ

ความผิด โดยจะพิจารณาจากความหนกั เบา ของความผิด เจตนาในการกระท าความผิด ความดี และโทษทางวินยัที่ผ่านมา 
ส าหรับการพิจารณาลงโทษนัน้บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายว่าก่อนที่จะลงโทษพนกังานทุกครัง้ บริษัทฯ จะสอบสวนความผิด

นัน้โดยละเอียด ด้วยการมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดบัแผนกขึน้ไปร่วมกันสอบสวน พร้อมกับแจ้งให้
พนกังานทราบถึงความผิดที่เกิดขึน้ เพื่อให้พนกังานได้มีโอกาสชีแ้จงเร่ืองราวต่างๆ ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนกังานมาก
ที่สดุ 



3) บริษัทฯ ไม่มีการหักค่าจ้าง หรือเงินเดือนของพนักงานด้วยเหตุเพราะถูกลงโทษทางวินัย ยกเว้นกรณีที่พนักงาน
กระท าความผิดทางวินยั และถูกลงโทษโดยการพกังานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในวนัที่พกังานนัน้ ยกเว้นพกังาน เพื่อการสอบสวน 
พนกังานจะได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายก าหนด 

4) บริษัทฯ ไม่สนบัสนุนให้กระท าการด้วยการสมัผสัทางกายที่มีลกัษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจบู การโอบกอด 
การจบัอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น 

5) บริษัทฯ ไม่สนบัสนุนให้กระท าการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูดหยาบ
คาย เป็นต้น 

6) บริษัทฯ ไม่สนบัสนุนให้กระท าการด้วยอากปักิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การท าสญัญาณ
หรือสญัลกัษณ์ใด ๆ เป็นต้น 

7) บริษัทฯ ไม่สนบัสนุนให้มีการแสดงหรือส่ือสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่ง
จดหมาย ข้อความ หรือการส่ือสารรูปแบบอื่น เป็นต้น 

8) บริษัทฯ ไม่สนบัสนนุให้แสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึง่ผู้ถกูกระท าไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนร าคาญ 
 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 

นโยบายค่าตอบแทน และสวัสดิการ 
1. บริษัทฯ จะก าหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ต ่าที่กฎหมายก าหนดหรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

ด้วยความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ในเร่ืองสัญชาติ เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ แต่จะพิจารณาตามหลักที่ว่า งานเท่ากันค่าตอบแทน
เท่ากนั 

2. บริษัทฯ พิจารณาการปรับค่าจ้างด้วยความยตุิธรรม เพื่อแยกให้เห็นว่าผู้ปฏิบตัิงานมีความแตกต่างกัน ทัง้ในด้าน
ความรู้ ความสามารถ โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ตามระเบียบการประเมินผลงาน การเลื่อนต าแหน่ง 

3. บริษัทฯ มีระบบการบนัทึก รายงาน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
4. บริษัทฯ จะสื่อสารระบบค่าตอบแทนทกุประเภทให้พนกังานทกุคนมีความเข้าใจตรงกนั 
บริษัทฯ ด าเนินนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานด้วยหลักความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ 

ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงาน โดยมีการเทียบเคียงกบัตลาดแรงงาน และบริษัทในอตุสาหกรรม
เดียวกนั มีการขึน้ค่าจ้างประจ าปี การจ่ายเงินจงูใจตามผลงาน การปรับเงินพิเศษให้พนกังานท่ีมีศกัยภาพสงูและผลงานดี 

ด้านสวัสดิการ บริษัทฯ จดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อให้พนกังานมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความผาสกุทัง้กายและใจ 
โดยสวสัดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทฯ ยงัจดัสวสัดิการอื่นๆ อาทิ 

1. สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน เช่น การจ าหน่ายอาหารและราคาพิเศษ และถูก
สขุลกัษณะ เคร่ืองแบบพนกังาน เบีย้เลีย้งในการเดินทาง ทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือ กรณีเจ็บป่วย ประสบอุทกภยั หรือ
เสียชีวิต  

2. สวสัดิการเพื่อส่งเสริมความมัน่คงในอนาคต เช่น กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนกังาน เปิดให้พนกังานฝากเงินสะสมใน
อตัรา 3-15%   และเปิดให้เลือกแผนในการลงทุนได้     นอกจากนีเ้ชิญชวนให้พนกังานออมเงินในรูปแบบ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
เมื่อมีความเดือดร้อนเร่ืองเงิน สามารถกู้ ได้  และส่งเสริมให้พนักงานมีท่ีอยู่อาศยัของตนเอง โดยใช้สิทธ์ิสวัสดิการเงินกู้ของ
บริษัทร่วมกบั ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น  



3. สวสัดิการด้านกีฬาและนนัทนาการ เช่น ชุดอุปกรณ์การออกก าลงักาย กิจกรรมแข่งขนักีฬา การสร้างความบนัเทิง
การละเล่นต่างๆ  

4. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย จัดให้มีห้องพยาบาล โดยมีแพทย์บริษัทมาตรวจทุกสัปดาห์ พร้อมทัง้จัดให้มี
พยาบาลมาประจ าวนัละ 2 คน ให้เพียงพอต่อการบริการและค าปรึกษา ให้ความรู้เร่ืองสุขภาพอนามัย เช่น คุณแม่คุณภาพ 
การบริโภคอาหาร การป้องกันโรคติดต่อ และการตรวจสขุภาพประจ าปี เช่น x-ray ปอด ตรวจหาระดบัเบาหวาน ไขมนั ความ
ดนัโลหิต และมะเร็งปากมดลกู เป็นต้น 

5. สวสัดิการเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจและเชิดชเูกียรติพนกังาน เช่น การมอบเงินรางวลัแก่พนกังานท่ีปฏิบตัิงานครบ 10, 
20, และ 30 ปี  

 

นโยบายการจ้างงานและบริหารแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนดต่างๆ และจะคุ้มครองสิทธิของพนกังานให้เท่าเทียมกนั 
1. บริษัทฯ จดัให้มีระบบการจ้างงานท่ีมีสญัญาจ้างที่ถกูต้องตามกฎหมายและมีข้อตกลงการจ้างงานอย่างชดัเจน 
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการผ่าน ระบบคณะกรรมการสวสัดิการ และระบบอื่นๆ 

ซึง่พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
3. บริษัทฯ จดัให้มีระบบร้องทุกข์ เพื่อเป็นส่ือในการสร้างความเข้าใจและสมัพนัธ์ที่ดี รวมทัง้ให้เกิดความเป็นธรรมในการ

จ้างงาน ซึง่ก าหนดขัน้ตอนไว้ในระเบียบข้อบงัคบัการท างานหมวดที่ 10 เร่ืองการร้องทกุข์  
แนวทางการปฏิบัติ 
1) บริษัทฯ มีการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ และไม่หลีกเล่ียงภาระหน้าที่ของ

นายจ้าง ซึง่ครอบคลมุทัง้การจ้างงานของผู้ รับเหมา ผู้ รับจ้างช่วง นกัศกึษาฝึกงาน 
2) ส่งเสริมความเท่าเทียมกนัในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่กีดกนัด้วยเหตทุางเพศ สีผิว เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุ

ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 
3) มีการจดัท าแผนก าลงัคนประจ าปี เพื่อหลีกเล่ียงการจ้างงานบางเวลา หรือการจ้างแรงงานชัว่คราว 
4) กรณีที่มีต าแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาส และพิจารณาคดัเลือกพนกังานของบริษัทฯที่มีอยู่ให้ด ารงต าแหน่งที่

ว่างนัน้ก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทฯ ได้จึงจะด าเนินการกระบวนการสรรหาและว่าจ้าง
บคุคลภายนอก 

5) จดัท าสญัญาจ้างที่เป็นธรรม ตามประเภทการจ้างแบบสญัญาจ้างไม่มีก าหนดระยะเวลา และสญัญาจ้างที่ร ะบุ
ระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สญัญาจ้างพนกังานประจ า สญัญาจ้างที่ปรึกษา สญัญาจ้างท าของ เป็นต้น 

6) จัดให้มีสภาพการจ้างที่เหมาะสมครอบคลุมค่าจ้าง ชั่วโมงการท างาน วันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อน
ประจ าปี วนัหยดุตามประเพณี สขุภาพและความปลอดภยั การคุ้มครองแรงงาน และหญิงตัง้ครรภ์ เป็นต้น 

7) มีระบบการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมี
ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานในการพิจารณาขึน้ค่าจ้างประจ าปี 

8) จดัให้พนกังานท่ีเร่ิมงานใหม่ ได้รับการฝึกอบรม และได้รับค าแนะน าที่เพียงพอต่อการปฏิบตัิงานในหน้าที่ 
9) สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับ ได้รับการฝึกอบรม แลกเปล่ียนความรู้เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถอย่างทัว่ถึง สร้างความมัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของแต่ละบคุคล 



10) มีการแจ้งให้พนักงานทราบเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับการท างาน และสิทธิตามกฎหมาย โดยการติดประกาศ 
ส่ือสาร ชีแ้จงให้พนกังานรับทราบ 

11) จดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการซึง่เป็นผู้แทนของพนกังาน โดยมาจากการเลือกตัง้           และมีการประชมุกนัทกุ
ไตรมาส  เพื่อเสนอแนะสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์แก่พนกังาน และน าเสนอต่อผู้บริหาร   

12) เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางการส่ือสาร เสนอแนะ และร้องทกุข์เก่ียวกบัการท างาน ผ่านทางตู้ รับข้อเสนอแนะ 
ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสวัสดิการ หรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการ
พิจารณาภายใน 30 วนั และแจ้งให้ผู้ ร้องทกุข์ทราบภายใน 7 วนั ก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั โดยมีช่องทางในการร้องทกุข์ ดงันี ้

11.1) ยื่นค าร้องทุกข์เป็นหนังสือ โดยชีแ้จงเก่ียวกับเร่ืองร้องทุกข์ และระบุ  วัน เดือน ปี ที่เขียน ยื่นตรงกับ
ผู้บงัคบับญัชา หรือฝ่ายทรัพยากรบคุคล หรือคณะกรรมการสวสัดิการ หรือคณะกรรมการบริหาร 

11.2) เขียนค าร้องทุกข์เป็นหนังสือ โดยชีแ้จงเก่ียวกับเร่ืองร้องทุกข์ และระบุวันเดือนปี ที่เขียนใส่ตู้ รับเสนอแนะ/
ร้องเรียน 

11.3) E-mail: anticorruption@thanulux.com 
11.4) ตู้ป.ณ.27 ปณฝ.สาธุประดิษฐ์ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง ยานนาวา กทม.10124 

13) จดัให้มีกระบวนการพิจารณาการลงโทษทางวินยัตามขัน้ตอนที่ก าหนด ทัง้นีจ้ะไม่มีการปลดออก เลิกจ้าง    และ

ไล่ออก โดยไม่มีกฎเกณฑ์ หรือเลือกปฏิบัติ  ซึ่งก่อนที่จะลงโทษพนักงานทุกครัง้  จะมีการสอบสวนความผิดนัน้โดย
ละเอียด พร้อมกับแจ้งให้พนกังานทราบถึงความผิดที่เกิดขึน้เพื่อให้พนกังานชีแ้จงเร่ืองราวต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเป็น
ธรรม แก่พนกังานมากที่สดุก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  เพื่อใช้ดลุยพินิจในการสัง่ลงโทษตามความหนกัเบา
ของการกระท าความผิดทางวินยั 

14) จดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนกังาน 
15) จดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ รวมทัง้จดัสภาพแวดล้อมการท างาน โดยค านึงถึงหลกั

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพื่อเป็นการส่งเสริม และยกระดบัคณุภาพชีวิตของพนกังาน 
16) ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลการจ้างงาน หรือความลบัของพนกังานต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ ไม่เก่ียวข้องโดยมี

การปกป้องข้อมลูส่วนบุคคลรวมทัง้ความเป็นส่วนตวัของพนักงาน มีระบบการจัดเก็บไว้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และก าหนด
สิทธิของผู้ รับผิดชอบ ในการเข้าถึงข้อมลูส่วนบคุคลของพนกังาน 

17) จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อประชมุ ติดตาม และวางแผนป้องกนัผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากภาวะ
เศรษฐกิจภายในและภายนอก อนัจะส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ และการจ้างแรงงาน 

ส าหรับการด าเนินงานด้านการสรรหา คดัเลือก และจ้างงาน บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหา คดัเลือก และการว่าจ้างที่
โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดให้มีการสรรหาทัง้ภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนกังาน 
และเพื่อให้ได้บคุลากรท่ีมีความเหมาะสมกบังานอย่างแท้จริง ทัง้นีย้ึดหลกัความสามารถ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตัิ มีการ
จ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีการจ้างงานผู้พิการซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน เข้าท างานบนพืน้ฐานของการ
ดูแลเบือ้งต้น จัดหาบ้านพัก ของบริษัทส าหรับพนักงานพิการเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางมาท างาน นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัมีการวางแผนอตัราก าลงัเพื่อหลีกเล่ียงการจ้างแรงงานชัว่คราว บริษัทฯไม่มีการจ้างแรงงานแบบสญัญาจ้างรายปี 

mailto:anticorruption@thanulux.com


ยกเว้นพนกังานท่ีเกษียณอายุงานแล้ว มีความประสงค์จะท างานต่อ บริษัทฯจะพิจารณาเป็นรายบคุคล โดยจะต่อสญัญาเป็น
รายปี 

 

นโยบายชั่วโมงการท างาน 
1. บริษัทฯ ก าหนดชัว่โมงการท างานปกติและชัว่โมงการท างานล่วงเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
2. การท างานล่วงเวลาต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงาน โดยพนักงานยินยอม ท างานล่วงเวลาตามที่

กฎหมายก าหนด 
3. บริษัทฯ ได้ก าหนดเวลาพกัในวนัท างาน วนัหยดุประจ าสปัดาห์ และวนัลาพกัผ่อนประจ าปี 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) บริษัทฯ ก าหนดวนัท างาน เวลาท างานปกติ ดงันี ้

1.1) วนัท างานฝ่ายส านกังาน วนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ เวลา 08.00 - 17.30 น.  
1.2) วนัท างานฝ่ายโรงงาน วนัจนัทร์ ถึง วนัเสาร์ เวลา 07.30 - 16.30 น.  

2) เวลาพกั บริษัทฯ ก าหนดให้พนกังานมีเวลาพักวนัละ 1 ชั่วโมง หลังจากที่พนกังานท างานติดต่อกันมาไม่เกิน 5 
ชัว่โมง โดยก าหนดดงันี ้

2.1) พนกังานฝ่ายส านกังาน พกัเวลา 12.00 – 13.00 น  
2.2) พนกังานฝ่ายโรงงาน พกัเวลา 11.00 – 12.00 น. และ เวลา 11.30 – 12.30 น. 

3) วนัหยดุประจ าสปัดาห์ บริษัทฯ ก าหนดวนัหยดุประจ าสปัดาห์ ดงันี ้
3.1) ฝ่ายส านกังาน หยดุวนัเสาร์ - วนัอาทิตย์ 
3.2) ฝ่ายโรงงาน หยดุวนัอาทิตย์ 

4) กรณีที่มีความจ าเป็น บริษัทฯ สามารถสับเปล่ียนวันหยุดประจ าสัปดาห์ได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ 
จะแจ้งให้พนกังานทราบล่วงหน้า 

5) บริษัทฯ ไม่สนบัสนุนให้พนกังานมาท างานในวนัหยุด เว้นแต่กรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถท าการผลิตให้ทนัตามก าหนด
ส่งออก หรืองานที่ไม่สามารถท าในเวลาท างานปกติ เช่น งานตรวจเช็คสภาพเคร่ืองจกัร งานซ่อมแซมหม้อไอน า้ ท าความสะอาด
รางไฟ เป็นต้น ผู้บงัคบับญัชาขัน้ต้นต้องท าเร่ืองขออนุมตัิตามล าดบัขัน้ เพื่อให้พนกังานมาท างานในวนัหยุด หลงัจากนัน้ต้องแจ้ง
เร่ืองให้ฝ่ายบคุคลทราบ 

6) การท างานล่วงเวลา บริษัทฯ สนบัสนุนให้พนกังานท างานให้ส าเร็จลลุ่วงตามเป้าหมาย การท างานในเวลาท างาน 8 
ชัว่โมง และ 9 ชั่วโมง ต่อวัน ตามที่ก าหนดไว้ กรณีมีความจ าเป็น เช่น ไม่สามารถท างานได้ทันตามก าหนดการส่งออก  
หรืออาจท าให้เกิดความเสียหายแก่งานและบริษัท บริษัทฯ อาจขอให้พนกังานท างานล่วงเวลาเท่าที่จ าเป็น โดยต้องได้รับความ
ยินยอมจากพนักงานด้วย และรวมแล้วต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ยกเว้น กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจมีผลท าให้มีการ
ท างานล่วงเวลาเกินกว่าที่ก าหนดได้ 

7) การท างานล่วงเวลา ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้บงัคบับญัชา และพนกังานจะต้องให้ความยินยอมและสมคัรใจใน
การท างานล่วงเวลา โดยพนกังานจะต้องเซ็นชื่อยินยอมในแบบฟอร์มขออนุมตัิการท างานล่วงเวลา และผู้บงัคบับญัชาต้องส่ง
แบบฟอร์มดงักล่าวให้ฝ่ายบคุคลก่อนท างานล่วงเวลา 



8) กรณีท างานล่วงเวลาตัง้แต่ 2 ชั่วโมง บริษัทฯ จะจัดเวลาให้พนกังานพักก่อนเร่ิมท างานล่วงเวลาอย่างน้อย 20 
นาที 

 

นโยบายการบังคับใช้แรงงาน 
1. บริษัทฯ จะไม่ใช้แรงงานท่ีถกูบงัคบัในการจ้างงานทกุรูปแบบ 
2. บริษัทฯ ต้องไม่มีการเรียกร้องให้วางเงิน ส่ิงของ หรือเอกสารค า้ประกนัในการเข้าท างานกบับริษัทฯ เว้นแต่กฎหมาย

ยกเว้นไว้ 
3. บริษัทฯ จะจดัท าแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการจ้างงาน การท างานล่วงเวลา การร้องทกุข์ การลาออก และแนวปฏิบตัิอื่นๆ 

โดยให้สอดคล้องตามกฎหมาย และข้อก าหนด มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และคงรักษาแนวปฏิบัติเหล่านีอ้ย่างเคร่งครัด
เพื่อให้พนกังานทกุประเภทปฏิบตัิได้อย่างถกูต้อง 

4. บริษัทฯ จะส่ือสารนโยบายการบงัคบัใช้แรงงงานตัง้แต่การจ้างงาน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ให้แก่
พนกังานทัว่ทัง้องค์การ เพื่อให้ลกูจ้างทุกคนได้มีความรู้ มีจิตส านึก และสามารถปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายและข้อก าหนด
แห่งมาตรฐานนี ้ตัง้แต่เร่ิมเข้างานใหม่ และต่อเนื่องไปเป็นระยะ 

5. บริษัทฯ ไม่สนบัสนนุผู้จดัซือ้จดัจ้าง ผู้ ส่งมอบหรือผู้ รับเหมาช่วงที่มีการปฏิบตัิเร่ืองการบงัคบัการใช้แรงงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) บริษัทฯ ไม่สนบัสนนุให้มีการบงัคบัใช้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานจากผู้ ต้องขงั 
2) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงานที่เกิดจากการบังคบั ขู่เข็ญ หรือลงโทษ โดยที่พนักงานไม่สมัครใจ

ท างาน ตัง้แต่เร่ิมเข้างาน จนกระทัง่พ้นสภาพจากการเป็นพนกังาน โดยด าเนินการดงันี  ้
2.1) การรับสมคัร เมื่อพนกังานสมคัรเข้าท างานกับบริษัทฯ จะต้องเขียนใบสมคัรงาน พร้อมแนบส าเนาหลกัฐานการ

สมคัรงาน ดงัต่อไปนี ้
2.1.1) ส าเนาบตัรประชาชน 
2.1.2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.1.3) ส าเนาการศกึษา 
2.1.4) อื่น ๆ เช่น ส าเนาการรับราชการทหาร ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 

2.2) การค า้ประกนั บริษัทฯ ไม่มีการเรียกร้องให้วางเงิน ส่ิงของ หรือเอกสารค า้ประกนัในการเข้าท างานกบับริษทัฯ เชน่ 
การยึดบตัรประชาชน สมดุบญัชีธนาคาร เอกสารส าคญัอื่นๆ ของพนกังาน เป็นหลกัฐานในการจ้างงาน หรือมีการท าสญัญา
ผกูมดัใดๆ กบัผู้สมคัรงาน 

2.3) กรณีที่มีญาติ หรือเพื่อนของพนกังานมาขอพบ บริษัทฯ อนญุาตให้พนกังานออกไปพบญาติ หรือเพื่อนได้ในเวลา
พกั กรณีที่เป็นเร่ืองฉกุเฉิน และเป็นเวลาท างาน บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้พนกังานทราบโดยด่วน และอนญุาตให้พนกังานสามารถ
พบ หรือติดต่อได้ตามความเหมาะสม 

2.4) กรณีที่พนกังานต้องออกไปท าธุระส่วนตวั เช่น พบญาติ โทรศพัท์ ไปห้องพยาบาล ฯลฯ ในช่วงเวลางาน พนกังาน
จะต้องท าหนงัสือขออนญุาตท าธุระส่วนตวั พร้อมทัง้ระบเุหตผุล และต้องได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชาก่อน จึงจะออกไปได้ 

2.5) การลาออก กรณีที่พนกังานมีความประสงค์จะลาออกจากการเป็นพนกังานของบริษัทฯ พนกังานสามารถยื่นเร่ือง
ขอลาออกได้โดยขอแบบฟอร์มใบลาออก ได้ที่หวัหน้างาน และต้องแจ้งลาออกล่วงหน้า 30 วนั เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาในการสรร



หาพนกังานใหม่มาทดแทน และไม่ให้มีผลกระทบและเกิดความเสียหายแก่งาน เว้นแต่จะมีเหตุผลชีแ้จงให้บริษัทฯ ทราบถึง
ความจ าเป็นท่ีไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ 

 

นโยบายแรงงานเด็ก 
บริษัทฯ มีนโยบายไม่จ้างเด็กที่อายตุ ่ากว่า 15 ปี เป็นพนกังานของบริษัทฯ 

นโยบายเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 
1. บริษัทฯ จะเคารพสิทธิ เสรีภาพของพนักงานทุกคนที่จะคบหาสมาคมกันได้อย่างเสรี และไม่ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนใดๆ แก่พนกังาน บริษัทฯ และชมุชน 
2. บริษัทฯ จะเคารพสิทธิของพนกังานในการรวมตวัจดัตัง้ และร่วมเป็นสมาชิก  เป็นกลุ่ม หรือคณะกรรมการอื่นๆใน

บริษัท และยอมรับการร่วมเจรจาต่อรอง การคดัเลือกหรือตัง้ผู้แทนโดยไม่กระท าการใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อขดัขวาง
หรือแทรกแซงการใช้สิทธิของพนกังาน 

3. บริษัทฯ จะให้การรับรองผู้แทนพนกังานท่ีได้รับการสรรหาคดัเลือกจากฝ่ายพนกังาน โดยจะได้รับการอ านวยความ
สะดวก และได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับพนกังานคนอื่น โดยไม่กลั่นแกล้ง โยกย้าย เลิกจ้างหรือไม่กระท าการใดๆ ที่ไม่เป็น
ธรรม 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) บริษัทฯ จะเคารพสิทธิ เสรีภาพของพนกังานทกุคนท่ีจะคบหาสมาคมกนัได้อย่างเสรีในเร่ืองที่จะก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อส่วนรวม และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใดๆ แก่พนกังานและบริษัทฯ 
2) บริษัทฯ จดัให้มีการเลือกตัง้ตวัแทนพนกังานในรูปของคณะกรรมการสวสัดิการ โดยขัน้ตอนการเลือกตัง้เป็นไปตาม  

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี 2541 ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการมีหน้าที่ดูแลสวัสดิการ เป็นตัวแทนพนักงานในการรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ต่างๆ และหาแนวทางแก้ไข ร่วมกับตวัแทนผู้บริหารในการปรับปรุงพฒันาเร่ืองต่างๆ ตามแนวทางที่สงบและ
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะไม่ขัดขวาง หรือลงโทษพนักงาน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการ จะ
ประชาสมัพนัธ์ให้กบัพนกังานทราบผ่านทางหวัหน้างาน ป้ายประกาศ หรือเสียงตามสาย 

 
 
 
 


