นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ ความสาคัญกับสิทธิพื ้นฐานของมนุษยชน ดาเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่
มีการเลือกปฏิบตั ิทงการแบ่
ั้
งแยกเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรื อเรื่ องอื่นใด จัดให้ มีความรู้ความเข้ าใจในหลักสิทธิ
มนุษยชนแก่พนักงาน และหากพนักงานเชื่อว่าสิท ธิของตนถูกละเมิด หรื อได้ รับการปฏิบตั ิอย่างไม่ธรรม สามารถร้ องเรี ยนต่อ
บริ ษัทได้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร และคาร้ องเรี ยนนันพึ
้ งได้ รับการเอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็ นธรรม บริ ษัทฯ ได้ กาหนด
นโยบายการบริหารจัดการในเรื่ องการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดังนี ้
นโยบายการไม่ เลือกปฏิบัติ
1. บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน ความเป็ นธรรม โดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิต่อพนักงาน เพราะความแตกต่างในบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
2. บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิกับพนักงานในเรื่ องการจ้ างงาน ค่าตอบแทนการทางาน การให้ สวัสดิการ การพัฒนาและอบรม
การพิจารณาเลื่อนขัน้ หรื อตาแหน่งหน้ าที่ การกาหนดวินยั และการลงโทษ การเลิกจ้ าง หรื อการเกษียณอายุโดยอยู่บนพื ้นฐาน
ของความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ประสิทธิภาพการทางานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
3. บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายตามสิทธิที่พนักงานทุกประเภทสัญญาจ้ างจะได้ รับ
4. บริ ษัทฯ จะไม่ขดั ขวาง แทรกแซง หรื อการกระทาใดๆ ที่จะเป็ นผลกระทบต่อการใช้ สิทธิของพนักงานที่ไม่มีผลเสีย
หายต่อกิจการของบริ ษัทฯ ในการดาเนินกิจกรรมของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบตั ิต่อพนักงานในเรื่ อง เชื ้อชาติ ศาสนา สีผิว
สัญชาติเพศ สถานภาพสมรส ความเบี่ยงเบนทางเพศ อายุ การตั ้งครรภ์ ความพิการ ชาติกาเนิด การเป็ นสมาชิกสหภาพ พรรค
การเมือง ความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมือง รสนิยมทางเพศ การเจ็บป่ วย หรื อผู้ติดเชื ้อ HIV และอื่นๆ
5. บริ ษัทฯ จะสื่อสาร นโยบายเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบตั ิ ตั ้งแต่การจ้ างงาน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็ นต้ น
ให้ แก่พนักงานทั่วทัง้ องค์การ เพื่อให้ ลูกจ้ างทุกคนได้ มีความรู้ มีจิตสานึก และสามารถปฏิบัติให้ เป็ นไปตามนโยบายและ
ข้ อกาหนดแห่งมาตรฐานนี ้ ตั ้งแต่เริ่มเข้ างานใหม่ และต่อเนื่องไปเป็ นระยะ
แนวทางการปฏิบัติ
1) บริ ษัทฯ จะไม่กีดกันในการจ้ างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ ารับการฝึ กอบรม การเลื่อนตาแหน่ง การสิ ้นสุดสภาพ
การจ้ าง หรื อการเกษียณ ด้ วยเหตุผลทางเชื ้อชาติ สัญชาติ ชนชันวรรณะ
้
ศาสนา ความพิการ เพศ การเบี่ยงเบนทางเพศ การเป็ นสมาชิก
สหภาพ หรื อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
2) บริ ษัทฯ จะคัดเลือกบรรจุพนักงานและการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล กับลักษณะงานและตาแหน่งเป็ นหลัก โดยปราศจากการแบ่งแยก เชื ้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ชนชัน้
สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ ความนิยมชมชอบทางเพศ สถานภาพทางการทหาร สถานภาพสมรส การติดเชื ้อ HIV หรื อความบกพร่ อง
ทางกายภาพ ซึง่ ไม่มีผลกระทบกับตาแหน่งหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิ
3) การฝึ กอบรม และการเลื่อนตาแหน่ง แต่งตั ้ง บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ พนักงานได้ รับความรู้ เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ความรู้ ในงาน โดยบริ ษัทฯ จะส่งพนักงานเข้ ารับการอบรมความรู้ ที่เกี่ยวข้ องในการทางาน หรื อเพื่อเสริ มทักษะในงาน หรื อ

สาหรับการเลื่อนตาแหน่งเพื่อเพิ่มทักษะ และเป็ นการพัฒนาตนเองของพนักงาน ตลอดจนเพื่อความก้ าวหน้ าในอาชีพการงาน
สาหรับการเลื่อนตาแหน่งนัน้ บริ ษัทฯ จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ของแต่ละบุคคลเป็ นหลัก โดยพนักงานต้ องมี
ความรู้ในงาน และทักษะในการบริหารบุคลากรในหน่วยงานด้ วย
4) การจ่ายค่าตอบแทน บริษัทฯ จะพิจารณาจากงานที่มีลกั ษณะเดียวกันเหมือนกันรวมทังปริ
้ มาณที่ทาเท่ากัน บริษัทฯ
จะจ่ายค่าตอบแทนที่เท่ากัน ไม่ว่าพนักงานผู้นนจะเป็
ั้
นหญิงหรื อชาย
5) ความเสมอภาคทางเพศ บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อพนักงานชาย และหญิง ด้ วยความเสมอภาคเว้ นแต่ลกั ษณะงานหรื อ
สภาพของงานที่ไม่อาจปฏิบตั ิเช่นนันได้
้
6) บริ ษัทฯ จะไม่แทรกแซงกิจกรรมในสิทธิส่วนบุคคลที่จ ะยึดถือปฏิบตั ิตามหลักความเชื่อ หรื อความจาเป็ นตามเชื ้อ
ชาติ ชันวรรณะ
้
สัญชาติ ศาสนา ความพิการ เพศ ความเบี่ยงเบนทางเพศ การเป็ นสมาชิกสหภาพ หรื อการมีส่วนร่ วมทางการ
เมือง โดยกิจกรรมดังกล่าวต้ องไม่มีผลกระทบต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน หรื อบริษัทโดยส่วนรวม
7) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ พนักงานของบริษัททุกคนแสดงพฤติกรรม รวมถึงการแสดงออกทางท่าทาง การใช้ คาพูด การ
สัมผัสทางกายหรื อการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการกดขี่ บังคับ คุกคามทางเพศ ข่มขืนกระทาชาเรา หรื อการเอารัดเอาเปรี ยบทาง
เพศ
8) บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะบังคับให้ สตรี ตรวจการตั ้งครรภ์ และคุม กาเนิดเพื่อประโยชน์ในการว่าจ้ าง หรื อบังคับให้
ออกจากงาน บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อสตรี ที่ตั ้งครรภ์ตามที่กฎหมายกาหนด
นโยบายการคุกคาม และการล่ วงละเมิด
1. บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ให้ ความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรี ของบุคคล ไม่ยินยอมให้ มี
การข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี
2. บริษัทฯ มิให้ ผ้ บู ริหาร หัวหน้ างาน และพนักงานทุกคนใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ในการกระทาการ หรื อรู้เห็น หรื อการกระทา
ที่มิชอบในการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทังร่้ างกายและ/หรื อ ทางจิตใจ โดยการแสดงออกด้ วยวาจา ท่าทาง หรื อการสัมผัสทางกาย
ต่อพนักงาน
3. บริษัทฯ จัดให้ มีระบบร้ องทุกข์ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม หรื อการกระทาที่เป็ นการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิด
แนวทางการปฏิบัติ
บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรี ของบุคคลนันๆ
้ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
บริษัทฯ จึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
1) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ มีการลงโทษพนักงานโดยการทาร้ ายร่างกายพนักงาน เช่น เฆี่ยน ตี หรื อ ว่ากล่าวด้ วยคาพูดที่
หยาบคาย พูดจาเสียดสี การข่มขู่คกุ คามทางกายและจิตใจ หรื อโดยการตัดสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เป็ นต้ น
2) กรณีที่พนักงานกระทาผิดกฎระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดบทลงโทษทางวินัยที่เหมาะสมกับ
ความผิด โดยจะพิจารณาจากความหนัก เบา ของความผิด เจตนาในการกระทาความผิด ความดี และโทษทางวินยั ที่ผ่านมา
สาหรับการพิจารณาลงโทษนันบริ
้ ษัทฯ ถือเป็ นนโยบายว่าก่อนที่จะลงโทษพนักงานทุกครัง้ บริ ษัทฯ จะสอบสวนความผิด
นัน้ โดยละเอียด ด้ วยการมอบหมายให้ ฝ่ายบุคคลร่ วมกับผู้บังคับบัญชาระดับแผนกขึน้ ไปร่ วมกันสอบสวน พร้ อมกับแจ้ งให้
พนักงานทราบถึงความผิดที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ พนักงานได้ มีโอกาสชี ้แจงเรื่ องราวต่างๆ ก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่พนักงานมาก
ที่สดุ

3) บริ ษัทฯ ไม่มีการหักค่าจ้ าง หรื อเงินเดือนของพนักงานด้ วยเหตุเพราะถูกลงโทษทางวินัย ยกเว้ นกรณีที่พนักงาน
กระทาความผิดทางวินยั และถูกลงโทษโดยการพักงานโดยไม่ได้ รับค่าจ้ างในวันที่พกั งานนัน้ ยกเว้ นพักงาน เพื่อการสอบสวน
พนักงานจะได้ รับค่าจ้ างตามที่กฎหมายกาหนด
4) บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ กระทาการด้ วยการสัมผัสทางกายที่มีลกั ษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด
การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็ นต้ น
5) บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ กระทาการด้ วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์ วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้ อ พูดหยาบ
คาย เป็ นต้ น
6) บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ กระทาการด้ วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้ สายตาลวนลาม การทาสัญญาณ
หรื อสัญลักษณ์ใด ๆ เป็ นต้ น
7) บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ มีการแสดงหรื อสื่อสารด้ วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่ง
จดหมาย ข้ อความ หรื อการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็ นต้ น
8) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ แสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึง่ ผู้ถกู กระทาไม่พึงประสงค์หรื อเดือดร้ อนราคาญ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
นโยบายค่ าตอบแทน และสวัสดิการ
1. บริ ษัทฯ จะกาหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าที่กฎหมายกาหนดหรื อตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ด้ วยความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ในเรื่ องสัญชาติ เชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ แต่จะพิจารณาตามหลักที่ว่า งานเท่ากันค่าตอบแทน
เท่ากัน
2. บริ ษัทฯ พิจารณาการปรับค่าจ้ างด้ วยความยุติ ธรรม เพื่อแยกให้ เห็นว่าผู้ปฏิบตั ิงานมีความแตกต่างกัน ทังในด้
้ าน
ความรู้ ความสามารถ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบการประเมินผลงาน การเลื่อนตาแหน่ง
3. บริษัทฯ มีระบบการบันทึก รายงาน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. บริษัทฯ จะสื่อสารระบบค่าตอบแทนทุกประเภทให้ พนักงานทุกคนมีความเข้ าใจตรงกัน
บริ ษัทฯ ดาเนินนโยบายการบริ หารค่าจ้ างและผลตอบแทนพนักงานด้ วยหลักความเป็ นธรรม เหมาะสมตามความรู้
ความสามารถ หน้ าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงาน โดยมีการเทียบเคียงกับตลาดแรงงาน และบริษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกัน มีการขึ ้นค่าจ้ างประจาปี การจ่ายเงินจูงใจตามผลงาน การปรับเงินพิเศษให้ พนักงานที่มีศกั ยภาพสูงและผลงานดี
ด้ านสวัสดิการ บริษัทฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อให้ พนักงานมีความเป็ นอยู่ที่ดี มีความผาสุกทังกายและใจ
้
โดยสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดแล้ ว บริษัทฯ ยังจัดสวัสดิการอื่นๆ อาทิ
1. สวัสดิก ารเงิน ช่ว ยเหลือ ค่า ครองชีพและครอบครั ว พนักงาน เช่ น การจาหน่ ายอาหารและราคาพิเศษ และถูก
สุขลักษณะ เครื่ องแบบพนักงาน เบี ้ยเลี ้ยงในการเดินทาง ทุนการศึกษา และเงินช่ วยเหลือ กรณีเจ็บป่ วย ประสบอุทกภัย หรื อ
เสียชีวิต
2. สวัสดิการเพื่อส่งเสริ มความมัน่ คงในอนาคต เช่น กองทุนสารองเลี ้ยงชีพพนักงาน เปิ ดให้ พนักงานฝากเงินสะสมใน
อัตรา 3-15% และเปิ ดให้ เลือกแผนในการลงทุนได้ นอกจากนีเ้ ชิญชวนให้ พนักงานออมเงินในรูปแบบ สหกรณ์ออมทรัพย์
เมื่อมีความเดือดร้ อนเรื่ องเงิน สามารถกู้ได้ และส่งเสริ มให้ พนักงานมีที่อยู่อาศัยของตนเอง โดยใช้ สิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ของ
บริษัทร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็ นต้ น

3. สวัสดิการด้ านกีฬาและนันทนาการ เช่น ชุดอุปกรณ์การออกกาลังกาย กิจกรรมแข่งขันกีฬา การสร้ างความบันเทิง
การละเล่นต่างๆ
4. สวัสดิ ก ารด้ านสุขภาพอนามัย จัด ให้ มี ห้ อ งพยาบาล โดยมี แ พทย์ บ ริ ษัท มาตรวจทุก สัป ดาห์ พร้ อมทัง้ จัดให้ มี
พยาบาลมาประจาวันละ 2 คน ให้ เพียงพอต่อการบริ การและคาปรึ กษา ให้ ความรู้ เรื่ องสุขภาพอนามัย เช่น คุณแม่คุณภาพ
การบริ โภคอาหาร การป้องกันโรคติดต่อ และการตรวจสุขภาพประจาปี เช่น x-ray ปอด ตรวจหาระดับเบาหวาน ไขมัน ความ
ดันโลหิต และมะเร็งปากมดลูก เป็ นต้ น
5. สวัสดิการเพื่อเป็ นขวัญกาลังใจและเชิดชูเกียรติพนักงาน เช่น การมอบเงินรางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบตั ิงานครบ 10,
20, และ 30 ปี
นโยบายการจ้ างงานและบริหารแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกาหนดต่างๆ และจะคุ้มครองสิทธิของพนักงานให้ เท่าเทียมกัน
1. บริษัทฯ จัดให้ มีระบบการจ้ างงานที่มีสญ
ั ญาจ้ างที่ถกู ต้ องตามกฎหมายและมีข้อตกลงการจ้ างงานอย่างชัดเจน
2. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการผ่าน ระบบคณะกรรมการสวัสดิการ และระบบอื่นๆ
ซึง่ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3. บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบร้ องทุกข์ เพื่อเป็ นสื่อในการสร้ างความเข้ าใจและสัมพันธ์ที่ดี รวมทังให้
้ เกิดความเป็ นธรรมในการ
จ้ างงาน ซึง่ กาหนดขันตอนไว้
้
ในระเบียบข้ อบังคับการทางานหมวดที่ 10 เรื่ องการร้ องทุกข์
แนวทางการปฏิบัติ
1) บริ ษัทฯ มีการจ้ างงานอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย ไม่มีการใช้ แรงงานบังคับ และไม่หลี กเลี่ยงภาระหน้ าที่ของ
นายจ้ าง ซึง่ ครอบคลุมทังการจ้
้
างงานของผู้รับเหมา ผู้รับจ้ างช่วง นักศึกษาฝึ กงาน
2) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้ างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีดกันด้ วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื ้อชาติ ศาสนา อายุ
ความพิการ หรื อสถานะอื่นใดที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
3) มีการจัดทาแผนกาลังคนประจาปี เพื่อหลีกเลี่ยงการจ้ างงานบางเวลา หรื อการจ้ างแรงงานชัว่ คราว
4) กรณีที่มีตาแหน่งงานว่าง บริ ษัทฯ จะให้ โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริ ษัทฯที่มีอยู่ให้ ดารงตาแหน่งที่
ว่ างนัน้ ก่ อ น หากไม่ ส ามารถสรรหาพนัก งานจากภายในบริ ษั ท ฯ ได้ จึ ง จะด าเนิ น การกระบวนการสรรหาและว่ า จ้ าง
บุคคลภายนอก
5) จัดทาสัญญาจ้ างที่เป็ นธรรม ตามประเภทการจ้ างแบบสัญญาจ้ างไม่มีกาหนดระยะเวลา และสัญญาจ้ างที่ร ะบุ
ระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สัญญาจ้ างพนักงานประจา สัญญาจ้ างที่ปรึกษา สัญญาจ้ างทาของ เป็ นต้ น
6) จัดให้ มีสภาพการจ้ างที่เหมาะสมครอบคลุมค่าจ้ าง ชั่วโมงการทางาน วันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดพักผ่ อน
ประจาปี วันหยุดตามประเพณี สุขภาพและความปลอดภัย การคุ้มครองแรงงาน และหญิ งตั ้งครรภ์ เป็ นต้ น
7) มีระบบการบริ หารค่าจ้ างและผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้ าที่ ความรับผิดชอบ และมี
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในการพิจารณาขึ ้นค่าจ้ างประจาปี
8) จัดให้ พนักงานที่เริ่มงานใหม่ ได้ รับการฝึ กอบรม และได้ รับคาแนะนาที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่
9) สนับสนุนและส่งเสริ มให้ พ นักงานทุกคนทุก ระดับ ได้ รับการฝึ กอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างทัว่ ถึง สร้ างความมัน่ คงในอาชีพ และให้ โอกาสเจริญก้ าวหน้ าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

10) มีการแจ้ งให้ พนักงานทราบเกี่ยวกับระเบียบข้ อบังคับการทางาน และสิทธิตามกฎหมาย โดยการติดประกาศ
สื่อสาร ชี ้แจงให้ พนักงานรับทราบ
11) จัดให้ มีคณะกรรมการสวัสดิการซึง่ เป็ นผู้แทนของพนักงาน โดยมาจากการเลือกตั ้ง
และมีการประชุมกันทุก
ไตรมาส เพื่อเสนอแนะสวัสดิการที่เป็ นประโยชน์แก่พนักงาน และนาเสนอต่อผู้บริหาร
12) เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ และร้ องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน ผ่านทางตู้รับข้ อเสนอแนะ
ผู้บังคับบัญชา ฝ่ ายทรั พยากรบุคคล คณะกรรมการสวัสดิการ หรื อคณะกรรมการบริ หาร ซึ่งข้ อเสนอต่างๆ จะได้ รับการ
พิจารณาภายใน 30 วัน และแจ้ งให้ ผ้ รู ้ องทุกข์ทราบภายใน 7 วัน กาหนดวิธีการแก้ ไข เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน โดยมีช่องทางในการร้ องทุกข์ ดังนี ้
11.1) ยื่ น ค าร้ องทุกข์ เป็ นหนังสื อ โดยชี แ้ จงเกี่ ยวกับ เรื่ อ งร้ องทุก ข์ และระบุ วัน เดื อ น ปี ที่ เ ขี ย น ยื่ น ตรงกับ
ผู้บงั คับบัญชา หรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อคณะกรรมการสวัสดิการ หรื อคณะกรรมการบริหาร
11.2) เขียนคาร้ องทุกข์ เป็ นหนังสือ โดยชีแ้ จงเกี่ยวกับเรื่ องร้ องทุกข์ และระบุวันเดือนปี ที่เขียนใส่ต้ ูรับเสนอแนะ/
ร้ องเรี ยน
11.3) E-mail: anticorruption@thanulux.com
11.4) ตู้ป.ณ.27 ปณฝ.สาธุประดิษฐ์ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง ยานนาวา กทม.10124
13) จัดให้ มีกระบวนการพิจารณาการลงโทษทางวินยั ตามขันตอนที
้
่กาหนด ทังนี
้ ้จะไม่มีการปลดออก เลิกจ้ าง และ
ไล่ออก โดยไม่มีกฎเกณฑ์ หรื อเลือกปฏิบัติ ซึ่ง ก่อนที่จะลงโทษพนักงานทุกครั ง้ จะมีการสอบสวนความผิดนัน้ โดย

ละเอียด พร้ อมกับแจ้ งให้ พนักงานทราบถึงความผิดที่เกิดขึ ้นเพื่อให้ พนักงานชี ้แจงเรื่ องราวต่าง ๆ ก่อให้ เกิดความเป็ น
ธรรม แก่พนักงานมากที่สดุ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร เพื่อใช้ ดลุ ยพินิจในการสัง่ ลงโทษตามความหนักเบา
ของการกระทาความผิดทางวินยั
14) จัดให้ มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน
15) จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้ าที่ รวมทังจั
้ ดสภาพแวดล้ อมการทางาน โดยคานึงถึงหลัก
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็ นการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
16) ไม่เปิ ดเผยหรื อส่งผ่านข้ อมูลการจ้ างงาน หรื อความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอก หรื อผู้ไม่เกี่ยวข้ องโดยมี
การปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลรวมทังความเป็
้
นส่วนตัวของพนักงาน มีระบบการจัดเก็บไว้ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกาหนด
สิทธิของผู้รับผิดชอบ ในการเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
17) จัดตั ้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประชุม ติดตาม และวางแผนป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากภาวะ
เศรษฐกิจภายในและภายนอก อันจะส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจ และการจ้ างแรงงาน
สาหรับการดาเนินงานด้ านการสรรหา คัดเลือก และจ้ างงาน บริ ษัทฯ มีกระบวนการสรรหา คัดเลือก และการว่าจ้ างที่
โปร่งใส เป็ นธรรม และเปิ ดให้ มีการสรรหาทังภายในและภายนอก
้
เพื่อเพิ่มโอกาสความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานของพนักงาน
และเพื่อให้ ได้ บคุ ลากรที่มีความเหมาะสมกับงานอย่างแท้ จริง ทังนี
้ ้ยึดหลักความสามารถ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ มีการ
จ้ างงานอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย และมีการจ้ างงานผู้พิการซึ่งไม่เป็ นอุปสรรคต่อการทางาน เข้ าทางานบนพื ้นฐานของการ
ดูแลเบื ้องต้ น จัดหาบ้ านพัก ของบริ ษัทสาหรับพนักงานพิการเพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางมาทางาน นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ยังมีการวางแผนอัตรากาลังเพื่อหลีกเลี่ยงการจ้ างแรงงานชัว่ คราว บริ ษัทฯไม่มีการจ้ างแรงงานแบบสัญญาจ้ างรายปี

ยกเว้ นพนักงานที่เกษียณอายุงานแล้ ว มีความประสงค์จะทางานต่อ บริ ษัทฯจะพิจารณาเป็ นรายบุคคล โดยจะต่อสัญญาเป็ น
รายปี
นโยบายชั่วโมงการทางาน
1. บริษัทฯ กาหนดชัว่ โมงการทางานปกติและชัว่ โมงการทางานล่วงเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
2. การทางานล่วงเวลาต้ องเป็ นไปตามความสมัครใจของพนักงาน โดยพนักงานยินยอม ทางานล่วงเวลาตามที่
กฎหมายกาหนด
3. บริษัทฯ ได้ กาหนดเวลาพักในวันทางาน วันหยุดประจาสัปดาห์ และวันลาพักผ่อนประจาปี
แนวทางการปฏิบัติ
1) บริษัทฯ กาหนดวันทางาน เวลาทางานปกติ ดังนี ้
1.1) วันทางานฝ่ ายสานักงาน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลา 08.00 - 17.30 น.
1.2) วันทางานฝ่ ายโรงงาน
วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
เวลา 07.30 - 16.30 น.
2) เวลาพัก บริ ษัทฯ กาหนดให้ พนักงานมีเวลาพักวันละ 1 ชั่วโมง หลังจากที่พนักงานทางานติดต่อกันมาไม่เกิน 5
ชัว่ โมง โดยกาหนดดังนี ้
2.1) พนักงานฝ่ ายสานักงาน พักเวลา 12.00 – 13.00 น
2.2) พนักงานฝ่ ายโรงงาน พักเวลา 11.00 – 12.00 น. และ เวลา 11.30 – 12.30 น.
3) วันหยุดประจาสัปดาห์ บริษัทฯ กาหนดวันหยุดประจาสัปดาห์ ดังนี ้
3.1) ฝ่ ายสานักงาน หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์
3.2) ฝ่ ายโรงงาน หยุดวันอาทิตย์
4) กรณี ที่มีความจาเป็ น บริ ษัทฯ สามารถสับเปลี่ยนวันหยุดประจาสัปดาห์ ได้ ตามความเหมาะสม โดยบริ ษัทฯ
จะแจ้ งให้ พนักงานทราบล่วงหน้ า
5) บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ พนักงานมาทางานในวันหยุด เว้ นแต่กรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถทาการผลิตให้ ทนั ตามกาหนด
ส่งออก หรื องานที่ไม่สามารถทาในเวลาทางานปกติ เช่น งานตรวจเช็คสภาพเครื่ องจักร งานซ่อมแซมหม้ อไอน ้า ทาความสะอาด
รางไฟ เป็ นต้ น ผู้บงั คับบัญชาขันต้
้ นต้ องทาเรื่ องขออนุมตั ิตามลาดับขัน้ เพื่อให้ พนักงานมาทางานในวันหยุด หลังจากนันต้
้ องแจ้ ง
เรื่ องให้ ฝ่ายบุคคลทราบ
6) การทางานล่วงเวลา บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ พนักงานทางานให้ สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย การทางานในเวลาทางาน 8
ชัว่ โมง และ 9 ชั่ว โมง ต่อ วัน ตามที่กาหนดไว้ กรณี มีค วามจาเป็ น เช่น ไม่สามารถทางานได้ ทัน ตามกาหนดการส่ง ออก
หรื อ อาจทาให้ เกิดความเสียหายแก่งานและบริ ษัท บริ ษัทฯ อาจขอให้ พนักงานทางานล่วงเวลาเท่าที่จาเป็ น โดยต้ องได้ รับความ
ยินยอมจากพนักงานด้ วย และรวมแล้ วต้ องไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ยกเว้ น กรณีเป็ นเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจมีผลทาให้ มีการ
ทางานล่วงเวลาเกินกว่าที่กาหนดได้
7) การทางานล่วงเวลา ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชา และพนักงานจะต้ องให้ ความยินยอมและสมัครใจใน
การทางานล่วงเวลา โดยพนักงานจะต้ องเซ็นชื่อยินยอมในแบบฟอร์ มขออนุมตั ิก ารทางานล่วงเวลา และผู้บงั คับบัญชาต้ องส่ง
แบบฟอร์ มดังกล่าวให้ ฝ่ายบุคคลก่อนทางานล่วงเวลา

8) กรณีทางานล่วงเวลาตั ้งแต่ 2 ชั่วโมง บริ ษัทฯ จะจัดเวลาให้ พนักงานพักก่อนเริ่ มทางานล่วงเวลาอย่างน้ อย 20
นาที
นโยบายการบังคับใช้ แรงงาน
1. บริษัทฯ จะไม่ใช้ แรงงานที่ถกู บังคับในการจ้ างงานทุกรูปแบบ
2. บริษัทฯ ต้ องไม่มีการเรี ยกร้ องให้ วางเงิน สิ่งของ หรื อเอกสารค ้าประกันในการเข้ าทางานกับบริษัทฯ เว้ นแต่กฎหมาย
ยกเว้ นไว้
3. บริษัทฯ จะจัดทาแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจ้ างงาน การทางานล่วงเวลา การร้ องทุกข์ การลาออก และแนวปฏิ บตั ิอื่นๆ
โดยให้ สอดคล้ องตามกฎหมาย และข้ อกาหนด มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และคงรักษาแนวปฏิบัติเหล่านีอ้ ย่างเคร่ งครั ด
เพื่อให้ พนักงานทุกประเภทปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง
4. บริ ษัทฯ จะสื่อสารนโยบายการบังคับใช้ แรงงงานตั ้งแต่การจ้ างงาน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็ นต้ น ให้ แก่
พนักงานทัว่ ทังองค์
้ การ เพื่อให้ ลกู จ้ างทุกคนได้ มีความรู้ มีจิตสานึก และสามารถปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายและข้ อกาหนด
แห่งมาตรฐานนี ้ ตั ้งแต่เริ่มเข้ างานใหม่ และต่อเนื่องไปเป็ นระยะ
5. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนผู้จดั ซื ้อจัดจ้ าง ผู้ส่งมอบหรื อผู้รับเหมาช่วงที่มีการปฏิบตั ิเรื่ องการบังคับการใช้ แรงงาน
แนวทางการปฏิบัติ
1) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ มีการบังคับใช้ แรงงานโดยเฉพาะแรงงานจากผู้ต้องขัง
2) บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ มีการบังคับใช้ แรงงานที่เกิดจากการบังคับ ขู่เข็ญ หรื อลงโทษ โดยที่พนักงานไม่สมัครใจ
ทางาน ตั ้งแต่เริ่มเข้ างาน จนกระทัง่ พ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน โดยดาเนินการดังนี ้
2.1) การรับสมัคร เมื่อพนักงานสมัครเข้ าทางานกับบริ ษัทฯ จะต้ องเขียนใบสมัครงาน พร้ อมแนบสาเนาหลักฐานการ
สมัครงาน ดังต่อไปนี ้
2.1.1) สาเนาบัตรประชาชน
2.1.2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
2.1.3) สาเนาการศึกษา
2.1.4) อื่น ๆ เช่น สาเนาการรับราชการทหาร สาเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ ามี)
2.2) การค ้าประกัน บริษัทฯ ไม่มีการเรี ยกร้ องให้ วางเงิน สิ่งของ หรื อเอกสารค ้าประกันในการเข้ าทางานกับบริษทั ฯ เช่น
การยึดบัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร เอกสารสาคัญอื่นๆ ของพนักงาน เป็ นหลักฐานในการจ้ างงาน หรื อมีการทาสัญญา
ผูกมัดใดๆ กับผู้สมัครงาน
2.3) กรณีที่มีญาติ หรื อเพื่อนของพนักงานมาขอพบ บริษัทฯ อนุญาตให้ พนักงานออกไปพบญาติ หรื อเพื่อนได้ ในเวลา
พัก กรณีที่เป็ นเรื่ องฉุกเฉิน และเป็ นเวลาทางาน บริษัทฯ จะรี บแจ้ งให้ พนักงานทราบโดยด่วน และอนุญาตให้ พนักงานสามารถ
พบ หรื อติดต่อได้ ตามความเหมาะสม
2.4) กรณีที่พนักงานต้ องออกไปทาธุระส่วนตัว เช่น พบญาติ โทรศัพท์ ไปห้ องพยาบาล ฯลฯ ในช่วงเวลางาน พนักงาน
จะต้ องทาหนังสือขออนุญาตทาธุระส่วนตัว พร้ อมทังระบุ
้ เหตุผล และต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชาก่อน จึงจะออกไปได้
2.5) การลาออก กรณีที่พนักงานมีความประสงค์จะลาออกจากการเป็ นพนักงานของบริษัทฯ พนักงานสามารถยื่นเรื่ อง
ขอลาออกได้ โดยขอแบบฟอร์ มใบลาออก ได้ ที่หวั หน้ างาน และต้ องแจ้ งลาออกล่วงหน้ า 30 วัน เพื่อให้ บริษัทฯ มีเวลาในการสรร

หาพนักงานใหม่มาทดแทน และไม่ให้ มีผลกระทบและเกิดความเสี ยหายแก่งาน เว้ นแต่จะมีเหตุผลชี ้แจงให้ บริ ษัทฯ ทราบถึง
ความจาเป็ นที่ไม่อาจแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าได้
นโยบายแรงงานเด็ก
บริษัทฯ มีนโยบายไม่จ้างเด็กที่อายุต่ากว่า 15 ปี เป็ นพนักงานของบริษัทฯ
นโยบายเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
1. บริ ษั ท ฯ จะเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพของพนักงานทุก คนที่ จะคบหาสมาคมกัน ได้ อย่างเสรี และไม่ ก่อให้ เกิดความ
เดือดร้ อนใดๆ แก่พนักงาน บริษัทฯ และชุมชน
2. บริ ษัทฯ จะเคารพสิทธิของพนักงานในการรวมตัวจัดตั ้ง และร่ วมเป็ นสมาชิก เป็ นกลุ่ม หรื อคณะกรรมการอื่นๆใน
บริ ษัท และยอมรับการร่ วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรื อตั ้งผู้แทนโดยไม่กระทาการใดๆ ที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมายเพื่อขัดขวาง
หรื อแทรกแซงการใช้ สิทธิของพนักงาน
3. บริ ษัทฯ จะให้ การรับรองผู้แทนพนักงานที่ได้ รับการสรรหาคัดเลือกจากฝ่ ายพนักงาน โดยจะได้ รับการอานวยความ
สะดวก และได้ รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับพนักงานคนอื่น โดยไม่กลั่นแกล้ ง โยกย้ าย เลิกจ้ างหรื อไม่กระทาการใดๆ ที่ไม่เป็ น
ธรรม
แนวทางการปฏิบัติ
1) บริษัทฯ จะเคารพสิทธิ เสรี ภาพของพนักงานทุกคนที่จะคบหาสมาคมกันได้ อย่างเสรี ในเรื่ องที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม และไม่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนใดๆ แก่พนักงานและบริษัทฯ
2) บริ ษัทฯ จัดให้ มีการเลือกตั ้งตัวแทนพนักงานในรูปของคณะกรรมการสวัสดิการ โดยขันตอนการเลื
้
อกตั ้งเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงานปี 2541 ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการมีหน้ าที่ดูแลสวัสดิการ เป็ นตัวแทนพนักงานในการรับ
เรื่ องราวร้ องทุกข์ต่างๆ และหาแนวทางแก้ ไข ร่ วมกับตัวแทนผู้บริ หารในการปรับปรุงพัฒนาเรื่ องต่างๆ ตามแนวทางที่สงบและ
ถูกต้ องตามกฎหมาย โดยบริ ษัทฯ จะไม่ขัดขวาง หรื อลงโทษพนักงาน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการ จะ
ประชาสัมพันธ์ให้ กบั พนักงานทราบผ่านทางหัวหน้ างาน ป้ายประกาศ หรื อเสียงตามสาย

