
บริษิัทั คริาวน์ ์ มีคีวามีม่ี�งมีั�น์ใน์การิริกัษัาซึ่่�ง
มีาตริฐาน์สูงูสู่ดทางดา้น์จริยิธริริมีและสูิทธขิอง
พนั์กงาน์ ไมี�ว�าพนั์กงาน์จะปฏิบิตังิาน์ที�ใด บริษิัทัฯ 
เคาริพต�อสูทิธมิีน่์ษัยชน์ขั�น์พ้ �น์ฐาน์พนั์กงาน์ของเริา
ทก่คน์ 

จด่ปริะสูงคข์องน์โยบายนี์� เพ้�อเป็น์แน์วทางสูำาหริบั
ฝ่� ายบริหิาริของบริษิัทั คริาวน์ ์ และสูนั์บสูน่์น์กล่�มี
พนั์กงาน์และพนั์กงาน์ช ั�วคริาวเพ้�อใหบ้ริริลเ่ป้าหมีาย
เหล�านี์�

หลกัการิที�กำาหน์ดไวใ้น์ที�นี์ �น์ำามีาจาก ปฏิญิญาสูากล
ว�าดว้ยสูทิธมิีน่์ษัยชน์ของสูหปริะชาชาต,ิ ปฏิญิญา
สูี�ขอ้ว�าดว้ยหลกัการิและสูิทธิขั�น์พ้ �น์ฐาน์ใน์การิ

 

ทำางาน์จาก องคก์ริแริงงาน์ริะหว�างปริะเทศ (ILO), 
หลกัการิ ชี �แน์ะของ ขอ้ตกลงโลกแห�งสูหปริะชาต ิ
และกฎหมีายแห�งชาตใิน์แต�ละปริะเทศที�เริาทำาธร่ิกจิ

ริวมีไปถึง่หน์า้ที�ความีริบัผิดิชอบของเริาที�ไมี�ไดจ้ำากดั
แต�เพยีงเฉพาะสูถึาน์ที�ปฏิบิตังิาน์และสูำานั์กงาน์ใน์
ปริะเทศที�เริาปฏิบิตังิาน์เท�านั์�น์

ใน์สู�วน์ใหญ�ของปริะเทศ สูทิธิ �ของพนั์กงาน์ได ้
ริบัการิค่ม้ีคริองสูทิธิ �อย�างเพยีงพอตามีกฎหมีาย 
ทอ้งถึิ�น์ ใน์ปริะเทศเหล�านี์� เริาไมี�เพยีงแค�ปฏิบิตัิ
ตามีขอ้กำาหน์ดขั�น์ตำ�าเท�านั์�น์ แต�ยงัพยายามีวาง
มีาตริฐาน์ที�ดยีิ�งข่ �น์ ใน์ปริะเทศที�กฎหมีายที�ไมี�มีี
การิริะบถ่ึง่หลกัการิพ้ �น์ฐาน์เพ้�อเป็น์แน์วทางสูำาหริบั
พฤตกิริริมีของบริษิัทั คริาวน์ ์ เริามีจีด่ม่ี�งหมีายที�จะ
มีอบการิค่ม้ีคริองใน์ริะดบัที�เท�าเทยีมีกนั์กบัที�มีกีาริ

มีอบใหใ้น์ที�อ้�น์ๆ ที�เริามีกีาริปฏิบิตังิาน์ และใน์ขณะ
เดยีวกนั์ เริายงัตริะหนั์กดวี�าใน์การิวางน์โยบาย อาจ
จำาเป็น์ตอ้งน์ำาวฒัน์ธริริมี เง้�อน์ไข และขอ้บงัคบัของ
ทอ้งถึิ�น์มีาพจิาริณา

บริษิัทั คริาวน์ ์ ไดม้ีกีาริสู�งเสูริมิีวธิกีาริที�อธบิาย
ขา้งตน้์ ใน์กล่�มีผูิร้ิบัเหมีาช�วงและซึ่พัพลายเอ
อริข์องตน์เองผิ�าน์ทาง หลกัจริริยาบริริณของ 
ซึ่พัพลายเออริ ์, ซึ่ ่�งกำาหน์ดใหพ้วกเขาตอ้งยด่มีั�น์ตามี
หลกัการิอนั์จะเป็น์การิช�วยสู�งเสูริมิีชด่หลกัการิที�
กำาหน์ดไวใ้น์น์โยบายนี์�

บริษิัทั คริาวน์ ์ ตริะหนั์กดวี�าบริษิัทัฯย�อมีสูริา้ง 
ผิลกริะทบต�อชม่ีชน์ใน์สูถึาน์ที�ที�ดำาเนิ์น์ธร่ิกจิ เริา
ม่ี�งมีั�น์ที�จะสูริา้งสูริริคโ์อกาสูทางเศริษัฐกจิและสู�ง
เสูริมิีมีติริภาพที�ดีใน์ชม่ีชน์ที�เริาทำาธร่ิกจิผิ�าน์ทาง
โคริงการิริเิริ ิ�มีต�างๆ ที�เกี�ยวขอ้งใน์ทอ้งถึิ�น์ เริาเป็น์
สู�วน์หน่์�งของห�วงโซึ่�อป่ทาน์สูำาหริบัอ่ตสูาหกริริมี
อาหาริและเคริ ้�องด้�มี เพริาะเริามีอบการิเขา้ถึง่
ผิลติภณัฑ์อ์าหาริกริะป๋อง ใน์หมูี�ปริะชากริทั�วโลก
มีาอย�างต�อเน้์�องภายใตสู้ถึาน์การิณส์ูำาคญั น์อก
เหน้์อจากการิผิลติภาชน์ะที�มีอบการิปกป้องสูงูสูด่
สูำาหริบัอาหาริที�มีคีณ่ค�าและเคริ ้�องด้�มีต�างๆ แลว้
 เริายงัผิลติฝ่าปิดสูำาหริบัอาหาริเด็ก กริะป๋องสูเปริย ์
สูำาหริบัผิลติภณัฑ์ท์ำาความีสูะอาดและฆ่�าเช ้ �อโริค 
ริวมีทั�งผิลติภณัฑ์อ์้�น์ๆ อกีมีากมีาย ที�มีกีาริจดัเตริยีมี
ไวเ้พ้�อความีปลอดภยัใน์ริะหว�างการิขน์สู�งสูนิ์คา้ เริา
มีคีวามีภาคภมูีใิจที�ไดเ้ป็น์สู�วน์สูำาคญัใน์ริะบบการิ
สูนั์บสูน่์น์สูำาหริบัลกูคา้และผูิบ้ริโิภคของเริา

วสิูยัทศัน์ใ์น์ริะยะยาวของเริาที�เกี�ยวขอ้งกบัสูข่ภาพ ความีปลอดภยั และสูิ�งแวดลอ้มี คอ้: ปลอดอบ่ตัเิหต ่ปริาศจาก
อนั์ตริายต�อผูิค้น์ และไมี�ก�อความีเสูยีหายต�อสูิ�งแวดลอ้มี

ความีปลอดภยัและสูข่ภาพของพนั์กงาน์ พนั์กงาน์ช ั�วคริาว ผูิร้ิบัเหมีาช�วง และซึ่พัพลายเออริม์ีคีวามีสูำาคญัสูงูสูด่  
เป้าหมีายที�คริอบคลม่ีของเริาคอ้ ปกป้องพวกเขาจากความีเสูี�ยงที�จะไดร้ิบัอนั์ตริาย และดแูลสูข่ภาพใจและกายของพวก
เขาใน์ขณะที�อยู�ใน์สูถึาน์ที�ปฏิบิตังิาน์และสูำานั์กงาน์ของเริา

เริาม่ี�งมีั�น์ที�จะใชว้ธิปีฏิบิตัทิางดา้น์สูิ�งแวดลอ้มี สูข่ภาพ และความีปลอดภยัที�มีคีวามียั�งยน้์ และปฏิบิตัติามีกฎหมีายที�บงัคบั
ใชท้ั�งหมีด ขอ้บงัคบั และมีาตริฐาน์ของบริษิัทัใน์ปริะเทศที�เริาดำาเนิ์น์ธร่ิกจิ สูิ�งที�ยน้์ยนั์ ความีตั�งใจของเริา ไดแ้ก�น์โยบาย
และขั�น์ตอน์ดา้น์สูข่ภาพและความีปลอดภยัของเริา

เริามีกีาริทำางาน์อย�างต�อเน้์�อง เพ้�อใหม้ีั�น์ใจว�าพนั์กงาน์ของเริาเกดิความีเขา้ใจว�า พวกเขามีบีทบาทที�สูำาคญัใน์การิดแูล
ความีปลอดภยัของพวกเขาเองและความีปลอดภยัของเพ้�อน์พนั์กงาน์ เริาท่�มีเทเพ้�อมีสีู�วน์ริ�วมีกบัพวกเขาอย�างต�อเน้์�อง
ใน์การิปริบัปริง่สูข่ภาพและความีปลอดภยั ณ สูถึาน์ที�ปฏิบิตังิาน์และสูำานั์กงาน์ของเริา

ใน์กริณีที�มีกีาริจดัเตริยีมีที�พกัอาศยัและ/หริอ้สูถึาน์ที�ริบัปริะทาน์อาหาริให ้เริายน้์ยนั์ว�าสูถึาน์ที�เหล�านี์�ไดร้ิบัการิดแูลใหม้ีี
ความีปลอดภยัและมีสีูข่อน์ามียัที�ด ีตลอดจน์สูามีาริถึตอบสูน์องต�อความีตอ้งการิพ้ �น์ฐาน์ ของมีน่์ษัยใ์หแ้ก�พนั์กงาน์ของ
เริาได ้ริวมีทั�งความีตอ้งการิใน์การิใชง้าน์พ้ �น์ที�สูนั์ทน์าการิและสูิ�งอำาน์วย ความีสูะดวกริ�วมีกนั์

สูภาพการิทำางาน์ที�ปลอดภยันั์�น์มีคีวามีสูำาคญัสูงูสูด่

น์โยบายสูทิธมิีน่์ษัยชน์

การิจา้งงาน์ที�เลอ้กไดอ้ย�างอสิูริะ

เริาจะไมี�มีกีาริบงัคบัพนั์กงาน์ ไมี�ว�าโดยทางตริงหริอ้ทางออ้มี ใหท้ำางาน์ใหเ้ริาโดยที�ขดัต�อเจตจำาน์งของพวกเขา และเริา
จะไมี�ชกัจงูหริอ้ยนิ์ยอมีใหม้ีกีาริใชง้าน์แริงงาน์ที�เกดิจากการิบงัคบั

 คำาแถึลงเริ ้�องการิต�อตา้น์การิคา้ทาสูสูมียัใหมี�ของบริษิัทั คริาวน์ ์มีกีาริเผิยแพริ�อยู�ใน์เว็บไซึ่ตข์องบริษิัทั คริาวน์ ์คำาแถึลง
นี์�สูอดคลอ้งกบักฎหมีายริะดบัชาต ิริฐั และทอ้งถึิ�น์ที�เกี�ยวขอ้งกบัเริ ้�องนี์� ริวมีถึง่กฎหมีายต�อตา้น์การิคา้ทาสูสูมียัใหมี�ของ
สูหริาชอาณาจกัริปี 2015 คำาแถึลงมีกีาริกำาหน์ดขั�น์ตอน์ที� บริษิัทั คริาวน์ ์ดำาเนิ์น์การิเพ้�อป้องกนั์มีใิหม้ีกีาริคา้ทาสูสูมียั
ใหมี�เกดิข่ �น์ใน์การิปฏิบิตักิาริและห�วงโซึ่�อป่ทาน์ของเริา

นโยบายสิทิธิมินุษยชน,  พฤษภาคม 2020
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เริาเปิดกวา้งใน์การิสูริา้งความีริ�วมีมีอ้และสูทิธิ �ใน์การิเจริจาต�อริองริ�วมีกนั์

เริาจะไมี�มีกีาริใชแ้ริงงาน์เด็ก (ตามีมีาตริฐาน์แริงงาน์ ILO) เริาจะไมี�ดำาเนิ์น์การิซึ่้ �อจากองคก์ริที�เป็น์ ที�ทริาบกนั์ว�ายนิ์ยอมี
ใหม้ีวีธิกีาริปฏิบิตัเิช�น์นี์� และเริาจะไมี�ดำาเนิ์น์การิขายใหแ้ก�องคก์ริใดๆ ที�มีลีกัษัณะเช�น์นี์� ผูิเ้ยาวท์ี�มีอีายไ่มี�ถึง่ 18 ปี จะไมี�ได ้
ริบัอน่์ญาตใน์การิจา้งงาน์ใหท้ำางาน์ใน์เวลากลางคน้์ ริวมีทั�งใน์สูภาพการิทำางาน์ที�มีอีนั์ตริาย

บริษิัทั คริาวน์ ์ทำางาน์ริ�วมีมีอ้กบัผูิร้ิบัเหมีาช�วงและซึ่พัพลายเออริใ์น์การิป้องกนั์และหา้มีมีใิหม้ี ีการิจา้งงาน์แริงงาน์เด็กใน์
ทก่กริณี ผิ�าน์ทางหลกัจริริยาบริริณของซึ่พัพลายเออริข์องเริา

เริาเคาริพใน์สูทิธิ �ของพนั์กงาน์ของเริาใน์การิที�จะเขา้ริ�วมีหริอ้จดัตั�งสูหภาพแริงงาน์และการิริ�วมีกนั์เจริจาต�อริอง เริา
เคาริพใน์สูทิธิ �ของพนั์กงาน์ของเริาโดยเท�าเทยีมีกนั์ ใน์การิที�จะไมี�เขา้ริ�วมีใน์สูหภาพแริงงาน์ และเริาจะปกป้องพวกเขา
จากการิข�มีขู� การิคก่คามี และการิเลอ้กปฏิบิตัเิช�น์เดยีวกนั์

ใน์กริณีที�มีกีาริกำาหน์ดสูทิธิ �ของตวัแทน์พนั์กงาน์อยู�ใน์กฎหมีายแห�งชาต ิเริาจะใหค้วามีเคาริพใน์สูทิธิ �เหล�านี์�และม่ี�งมีั�น์ที�
จะเจริจากบัพวกเขาอย�างสูริา้งสูริริค ์บริษิัทั คริาวน์ ์ยด่มีั�น์ใน์การิต�อริองดว้ยความีเช้�อที�ดกีบัตวัแทน์ที�ไดร้ิบัเลอ้กเหล�านี์� 
โดยริกัษัาขอบเขตใหอ้ยู�ภายใน์กริอบของกฎหมีายแห�งชาตทิี�เหมีาะสูมี

พนั์กงาน์ของเริาทั�งหมีด ไมี�ว�าจะเป็น์พนั์กงาน์แบบเต็มีเวลา น์อกเวลา หริอ้ช ั�วคริาว มีกีาริทำางาน์ตามีริปูแบบปกตหิริอ้
ริปูแบบที�กำาหน์ดอยู�ใน์สูญัญาการิจา้งงาน์หริอ้ขอ้ตกลงริ�วมีใน์กริณีที�เกี�ยวขอ้ง

ช ั�วโมีงการิทำางาน์พ้ �น์ฐาน์และการิทำางาน์ล�วงเวลา เป็น์ไปตามีกฎหมีายที�เกี�ยวขอ้ง ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลงริ�วมี และยด่ตามี
มีาตริฐาน์แริงงาน์ริะหว�างปริะเทศ

ใน์ทก่กริณี จะมีกีาริจ�ายค�าล�วงเวลาใน์อตัริาที�เหมีาะสูมี เริาปฏิบิตัติามีกฎหมีายและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งซึ่่�งม่ี�งเน์น้์ใน์การิ
ปกป้องพนั์กงาน์จากการิเอาริดัเอาเปริยีบใน์แง�ของช ั�วโมีงการิทำางาน์

เริาตริะหนั์กดวี�า ใน์ที�สู�วน์ใหญ� ตลาดเป็น์ผูิก้ำาหน์ดริะดบัค�าจา้งที�อยู�เหน้์อขอ้กำาหน์ดขั�น์ตำ�าตามีกฎหมีาย อย�างไริก็ตามี
เริาม่ี�งมีั�น์ใน์การิดแูลใหใ้น์ทก่ๆ กริณี มีกีาริจ�ายค�าจา้งที�เป็น์ที�ยอมีริบัหริอ้สูงูเกนิ์กว�าขอ้กำาหน์ด ขั�น์ตำ�าทางกฎหมีายดว้ย
การิใชข้อ้ตกลงการิเจริจาริ�วมีใน์กริณีที�เกี�ยวขอ้ง

เริาดแูลใหพ้นั์กงาน์มีคีวามีเขา้ใจเกี�ยวกบัค�าจา้งและสูวสัูดกิาริทั�งก�อน์ไดร้ิบัการิจา้งงาน์และใน์ริะหว�าง การิจา้งงาน์ เริา
ไมี�มีกีาริหกัค�าจา้ง (สูำาหริบัจำาน์วน์ช ั�วโมีงทำางาน์) เน้์�องดว้ยเหตผ่ิลการิดำาเนิ์น์การิทางวนัิ์ย

มีกีาริจา้งงาน์ตามีปกติ

ช ั�วโมีงการิทำางาน์ที�ไมี�มีากเกนิ์ไป 

ค�าจา้งของเริาสูะทอ้น์ถึง่อป่สูงคข์องตลาด

ไมี�มีกีาริใชแ้ริงงาน์เด็ก

นโยบายสิทิธิมินุษยชน,  พฤษภาคม 2020



บริษิัทั คริาวน์ ์ปฏิบิตัติ�อพนั์กงาน์และพนั์กงาน์ช ั�วคริาวทก่คน์ดว้ยความีเป็น์ธริริมี, เคาริพและการิใหเ้กยีริต ิบริษิัทั 
คริาวน์ ์ม่ี�งมีั�น์ใน์การิริกัษัาไวซ้ึ่ ่�งสูภาพแวดลอ้มีใน์การิทำางาน์ที�ปริาศจากการิเลอ้กปฏิบิตัใิน์การิจา้งงาน์อย�างไมี�ถึกูตอ้ง
ตามีกฎหมีายใน์ทก่ริปูแบบ ไมี�ว�าจะเป็น์การิพจิาริณาจากเช้ �อชาต ิสูผีิวิหริอ้จด่กำาเนิ์ดทางสูงัคมี บริริพบร่ิษ่ั สูญัชาต ิการิ
เป็น์พลเมีอ้ง ศาสูน์า อาย ่อตัลกัษัณห์ริอ้การิแสูดงออกทางเพศ การิเบี�ยงเบน์ทางเพศ ความีบกพริ�องทางกายหริอ้สูติ
ปัญญา ความีคดิเห็น์ทางการิเมีอ้ง หริอ้คณ่ลกัษัณะอ้�น์ใดที�มีกีาริกำาหน์ดไวโ้ดยกฎหมีายที�เกี�ยวขอ้ง

เริาไมี�ยนิ์ยอมีใหม้ีกีาริละเมีดิหริอ้การิเลอ้กปฏิบิตัไิมี�ว�าใน์ริปูแบบใด ไมี�ว�าจะเป็น์ ทางกาย ทางเพศ หริอ้ ทางคำาวาจา ซึ่่�ง
ริวมีถึง่การิกริะทำาที�อาจพจิาริณาอย�างสูมีเหตสู่มีผิลไดว้�าเป็น์การิละเมีดิ การิข�มีขู� หริอ้ การิเลอ้กปฏิบิตัิ

เริาม่ี�งหวงัใหผู้ิท้ี�เริาทำางาน์ริ�วมีกนั์ตอ้งปริะพฤตแิละปฏิบิตัติามีวฒัน์ธริริมีองคก์ริของเริา ซึ่่�งเริายด่มีั�น์ ใน์ความีเป็น์ธริริมี
และโอกาสูอนั์เท�าเทยีมีกนั์

น์อกจากนี์� ตามีน์โยบายของ บริษิัทั คริาวน์ ์จะไมี�มีกีาริเลอ้กปฏิบิตัติ�อผูิสู้มีคัริงาน์ ใน์ทก่ๆ พ้ �น์ฐาน์ที�กล�าวถึง่ใน์ขา้งตน้์

ไมี�ใหม้ีกีาริเลอ้กปฏิบิตัิ

เริาเล็งเห็น์คณ่ค�าและสู�งเสูริมิีการิสูนั์บสูน่์น์จากพนั์กงาน์ของเริา ไมี�ว�าเป็น์ริายบค่คลหริอ้เป็น์กล่�มีริ�วมีกนั์ เริาเช ้�อว�า
แริงงาน์ที�หลากหลายและสูภาพแวดลอ้มีการิทำางาน์ที�เป็น์อนั์หน่์�งอนั์เดยีวกนั์จะยงัปริะโยชน์ใ์หแ้ก�ธร่ิกจิของเริา องคก์ริ
ของเริา และบค่ลากริของเริา

ดงันั์�น์บริษิัทั คริาวน์ ์จง่ม่ี�งมีั�น์ใน์การิมีอบโอกาสูอนั์เท�าเทยีมีกนั์ใน์การิจา้งงาน์ การิพฒัน์า ค�าชดเชย หริอ้พจิาริณา ใน์
เริ ้�องการิเล้�อน์ตำาแหน์�ง การิยต่กิาริจา้งงาน์ หริอ้การิเกษัยีณอายสู่ำาหริบัริายบค่คล โดยที�ปริาศจากการิเลอ้กปฏิบิตั ิการิ
ตดัสูนิ์ใจของ บริษิัทั คริาวน์ ์ยด่ตามีคณ่สูมีบตั ิทกัษัะ ผิลการิปฏิบิตังิาน์ และปริะสูบการิณ์

มีอบโอกาสูอนั์เท�าเทยีมี

ดว้ยความีพยายามีที�จะสู�งเสูริมิีสูทิธมิีน่์ษัยชน์ใน์กริณีที�สูามีาริถึทำาไดแ้ละเพ้�อดำาเนิ์น์การิใหสู้อดคลอ้งกบักฎหมีายที�
เกี�ยวขอ้ง บริษิัทั คริาวน์ ์ไดอ้อก น์โยบายเกี�ยวกบัแริ�ธาตท่ี�มีขีอ้ขดัแยง้ ตามีน์โยบายนี์� บริษิัทัมีจีด่ม่ี�งหมีายเพ้�อหลกีเลี�ยง
การิใชง้าน์แริ�ธาตท่ี�มีขีอ้ขดัแยง้ใน์การิผิลติสูนิ์คา้ และบริษิัทัยงัม่ี�งมีั�น์ที�จะปฏิบิตัติามีขอ้ผูิกพนั์ใน์การิริายงาน์ดงักล�าว

*แริ�ธาตข่อ้ขดัแยง้ (Conflict Minerals) คอ้ ไมี�ยอมีริบัวตัถึด่บิจากแหล�งผิลติที�มีาจากปริะเทศที�มีกีาริละเมีดิสูทิธมิีน่์ษัยชน์หริอ้มีคีวำ�าบาตริทางการิคา้
จากน์าน์าชาต ิโดยเฉพาะแริ�ธาต ่4 ชนิ์ด ไดแ้ก� ดบีก่ (Sn) แทน์ทาลมัี(Ta) ทงัสูเตน์ (W) และทองคำา (Au) ที�มีแีหล�งที�มีาและมีสีู�วน์ก�อใหเ้กดิความีขดั
แยง้ใน์สูาธาริณริฐัปริะชาธปิไตยคองโก (DRC) และปริะเทศริอบขา้ง

หลกีเลี�ยงการิใชแ้ริ�ธาตท่ี�มีขีอ้ขดัแยง้*

นโยบายสิทิธิมินุษยชน,  พฤษภาคม 2020

https://www.crowncork.com/conflict-minerals-policy


การิทบทวน์และตริวจสูอบ

บริษิัทั คริาวน์ ์จะดำาเนิ์น์การิทบทวน์น์โยบายเป็น์ริะยะๆ และจะแกไ้ขเพ้�อใหต้อบริบักบัการิเปลี�ยน์แปลงใน์ตวับทกฎหมีาย
และวธิปีฏิบิตัทิี�ดทีี�สูด่เพ้�อปริบัปริง่ปริะสูทิธภิาพใหด้ยีิ�งข่ �น์

บริษิัทั คริาวน์ ์จะตริวจสูอบใหแ้น์�ใจว�าพนั์กงาน์และพนั์กงาน์ช ั�วคริาวทั�งหมีดของตน์ไดร้ิบัขอ้มูีล มีคีวามีเขา้ใจ และน์ำา
น์โยบายมีาปฏิบิตัภิายใตข้อบเขตการิจา้งงาน์ของพวกเขา เริาจะดแูลใหม้ีกีาริเผิยแพริ�เป็น์อย�างดรีิ�วมีกบัน์โยบายอ้�น์ๆ
 ของบริษิัทั โดยเฉพาะอย�างยิ�ง หลกัจริริยาบริริณทางธร่ิกจิและจริยิธริริมี, น์โยบาย ต�อตา้น์การิทจ่ริติ หลกัจริริยาบริริณ
 ของซึ่พัพลายเออริ ์และน์โยบายและกริะบวน์การิใน์ริะดบัโริงงาน์สูำาหริบัใหป้ฏิบิตัติามีใน์กริณีที�มีกีาริริอ้งทก่ขข์อง
พนั์กงาน์

ทั�งหมีดใน์ขา้งตน้์นี์�บ�งบอกถึง่สูทิธแิละหน์า้ที�ความีริบัผิดิชอบสูำาหริบัพนั์กงาน์ หากพนั์กงาน์ตริะหนั์กริูว้�ามีกีาริละเมีดิ
สูทิธมิีน่์ษัยชน์ภายใน์การิปฏิบิตังิาน์หริอ้ห�วงโซึ่�อป่ทาน์ของบริษิัทัฯ พนั์กงาน์มีชี�องทางการิริายงาน์สูามีวธิ ีไดแ้ก�: (1) 
ริายงาน์ต�อหวัหน์า้งาน์ของพนั์กงาน์ (2) ริายงาน์ต�อผูิจ้ดัการิโริงงาน์หริอ้เทยีบเท�า หริอ้ (3) ริายงาน์ต�อผูิอ้ำาน์วยการิ
ฝ่� ายทริพัยากริบค่คลสูำาหริบัธร่ิกจิและเจา้หน์า้ที�งาน์กำากบัดแูล โดยไมี�ตอ้งเกริงกลวัต�อการิโตต้อบหริอ้เกริงว�าจะเป็น์การิ
ละเมีดิเริ ้�องการิริกัษัาความีลบั

สูทิธแิละหน์า้ที�ความีริบัผิดิชอบ
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