
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษัทเคซีอี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  มถุินายน 2564 



หลกัจรรยาบรรณของกลุ่มบริษทัเคซีอี 

 

2 
 

หลกัจรรยาบรรณนีแบ่งออกเป็นหา้หมวด หมวด ก. ข. และ ค. วางมาตรฐานสาํหรบัแรงงาน สขุภาพและความปลอดภยั และ

สงิแวดลอ้มตามลาํดบั หมวด ง. เพิมเติมมาตรฐานทีเกียวขอ้งกบัจริยธรรมทางธุรกิจ หมวด จ. วางแนวทางพืนฐานของระบบ

การจดัการทีเป็นทยีอมรบัในการนาํหลกัจรรยาบรรณนีมาปฏบิตัิ 

ก. แรงงาน  

เคซีอีใหค้าํมนัในการรกัษาสิทธิมนุษยชนของแรงงาน และปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างมีศกัดิศรีและดว้ยความเคารพตามที

เขา้ใจในระดบัสากล โดยประยกุตใ์ชก้บัแรงงานทกุประเภท ทงัแรงงานชวัคราว แรงงานสญัญาจา้ง แรงงานจา้งโดยตรง 

และแรงงานประเภทอืนๆ  

มาตรฐานดา้นแรงงาน มดีงันี: 

1) เสรภีาพในการเลอืกงาน  

หา้มมิใหม้ีการบงัคบัใชแ้รงงาน การผกูมดัแรงงาน (รวมถึงผกูมดัดว้ยภาระหนี) ไม่ว่าจะโดยสมคัรใจหรือไม่สมคัรใจ หรือ

แรงงานตามพนัธะสญัญา หรือการหาประโยชนจ์ากแรงงานนกัโทษ ทาส หรือการคา้มนษุยซ์ึงรวมไปถึงการขนส่ง การ

เคลอืนยา้ย การเกณฑก์ารถ่ายโอน หรอืการบงัคบับคุคลเขา้ทาํงานดว้ยการข่มขู ่บงัคบั ขูเ่ข็ญ ลกัพาตวั หรือหลอกลวงให้

ใชแ้รงงานหรอืใหบ้รกิาร หา้มมีขอ้จาํกดัทปีราศจากเหตผุลอนัควรในการหา้มแรงงานเคลือนทภีายในสถานทีประกอบการ 

นอกจากนียงัรวมถึงขอ้จาํกดัทีปราศจากเหตผุลอนัควรในการเขา้หรอืออกจากสถานทีซงึจดัหาใหโ้ดยบรษัิท รวมถึงหอพกั

หรือทีพกัอาศยัสาํหรบัคนงาน ถา้มี ในส่วนของกระบวนการจา้งงาน แรงงานตอ้งไดร้บัสญัญาจา้งงานเป็นลายลกัษณ์

อกัษรในภาษาทอ้งถินซึงมีรายละเอียดขอ้กาํหนดและเงือนไขการจา้งงาน แรงงานต่างดา้วตอ้งไดร้บัหนงัสือสญัญาจา้ง

งานก่อนทแีรงงานจะออกจากประเทศทีเป็นถินกาํเนิดของตน และตอ้งไม่มีการสบัเปลียนหรือการเปลียนแปลงเนือหาใน

สญัญาจา้งงานหลงัจากทีแรงงานมาถึงยงัประเทศปลายทางทีรบัแรงงาน เวน้แต่เปลียนแปลงใหต้รงตามกฎหมายใน

ทอ้งถิน และมีเงือนไขทีเทียบเท่าหรอืดีกว่า งานทงัหมดตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจ และแรงงานตอ้งมีอิสระทีจะออกจากงาน

หรอืพน้จากการจา้งงานเมือใดก็ไดโ้ดยไมม่กีารลงโทษ หากไดร้บัแจง้อยา่งสมเหตสุมผลตามสญัญาของแรงงาน ผูว้่าจา้ง 

ตวัแทน และตัวแทนช่วงจะไม่ยึดถือหรือทาํลาย ปกปิด หรืออายดัเอกสารระบุตวับุคคลหรือเอกสารการเขา้เมืองของ

แรงงาน เช่น บตัรประจาํตวัทีออกใหโ้ดยรฐับาล หนงัสือเดินทาง หรอืหนงัสอือนญุาตทาํงาน นายจา้งสามารถเก็บเอกสาร

ไดก็้ตอ่เมือกฎหมายกาํหนดใหม้ีการเก็บรกัษาเอกสารดงักลา่วเทา่นนั ในกรณีนี ไมค่วรปฏิเสธไม่ใหแ้รงงานเขา้ถึงเอกสาร

ของตนไมว่า่เมือใดก็ตาม แรงงานตอ้งไมม่กีารจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ หรือค่าธรรมเนียมอืนทีเกียวกบัการจา้งงานของตน

ให้แก่ตัวแทนของนายจ้างหรือตัวแทนช่วงในการจัดหางาน หากพบว่าแรงงานเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

คา่ธรรมเนียมจาํนวนนนั ๆ ตอ้งถกูคืนใหก้บัแรงงาน 

2) แรงงานเยาวชน  

หา้มใชแ้รงงานเด็กในทกุขนัตอนของการผลิต “เด็ก” หมายถึงบคุคลใดๆ ทมีีอายตุาํกวา่ 15 ปี หรอืมีอายตุาํกวา่อายสุาํเรจ็

การศึกษาภาคบงัคบั หรือมีอายตุาํกว่าอายกุารจา้งงานข ั นตาํในประเทศ โดยถืออายทุีสงูสดุเป็นหลกั บริษัทจะตอ้งใช้

กลไกทีเหมาะสมในการตรวจสอบอายขุองแรงงาน บริษัทสามารถสนบัสนนุใหม้ีโครงการฝึกงานเพือการเรียนรูท้ีถกูตอ้ง

ตามกฎหมายและกฎระเบียบ แรงงานทีมีอายตุาํกวา่ 18 ปี (แรงงานเยาวชน) ตอ้งไมท่าํงานทีเสยีงอนัตรายต่อสขุภาพหรอื
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ความปลอดภยัของตน ทงันีรวมถึงการไม่ทาํงานกะกลางคืนและการไม่ทาํงานลว่งเวลา หากไม่มีกฎหมายในทอ้งถิน

กาํหนดไว ้อตัราคา่จา้ง ผูฝึ้กงาน และแรงงานฝึกหดั อยา่งนอ้ยตอ้งเทา่กบัอตัราคา่จา้งของแรงงานขนัเรมิตน้ทีทาํงานแบบ

เดียวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั หากพบวา่มีการใชแ้รงงานเด็ก จะตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืและดาํเนินการแกไ้ข 

3) ชวัโมงการทาํงาน   

การศึกษาดา้นการดาํเนินกิจการระบอุยา่งชดัเจนวา่ ความเครยีดของแรงงานมีความสมัพนัธก์ับผลิตภาพทีลดลง ทาํใหมี้

การเปลียนงานเพิมมากขนึ และมีการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยเพิมมากขนึ ชวัโมงการทาํงานตอ้งไม่เกินจาํนวนสงูสดุที

กาํหนดไวใ้นกฎหมายทอ้งถิน นอกจากนี ชวัโมงทาํงานไมค่วรมากกวา่ 60 ชวัโมงตอ่สปัดาห ์รวมถึงชวัโมงทาํงานลว่งเวลา 

เวน้แตใ่นกรณีฉกุเฉินหรอืสถานการณท์ีไมป่กติ การทาํงานลว่งเวลาทงัหมดจะตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ แรงงานตอ้ง

ไดร้บัอนญุาตใหม้ีวนัหยดุอยา่งนอ้ยหนึงวนัต่อสปัดาห ์ 

4) คา่จา้งและสวสัดิการ  

คา่ตอบแทนทีจ่ายใหแ้ก่แรงงานตอ้งเป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนดไวร้วมถึงกรณีทีเกียวขอ้งกบัค่าแรงขนัตาํ ค่าลว่งเวลา 

และสวสัดิการตามทีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้แรงงานตอ้งไดร้บัคา่ตอบแทนสาํหรบัการทาํงานลว่งเวลามากกว่าอตัราค่าแรง

รายชวัโมงในเวลาทาํงานปกติเพือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน หา้มใชว้ิธีการหกัค่าแรงเพือเป็นมาตรการลงโทษทาง

วินยั ในแตล่ะรอบของการจ่ายค่าแรง แรงงานตอ้งไดร้บัแจง้รายการค่าจา้งภายในเวลาอนัควรและสามารถเขา้ใจไดง่้าย 

รวมถึงขอ้มลูทเีพยีงพอตอ่การพสิจูนค์วามถกูตอ้งของคา่จา้งต่องานทีไดท้าํ การใชแ้รงงานชวัคราว แรงงานนอกพืนท ีและ

แรงงานภายนอกทงัหมด ตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัของกฎหมายทอ้งถิ น  

5) การปฏิบตัิอยา่งมมีนษุยธรรม  

ตอ้งไมม่ีการปฏิบติัโดยใชค้วามรุนแรงหรือไรม้นษุยธรรม รวมถึงความรุนแรงตามเพศภาวะ การลว่งละเมิดทางเพศ การ

ขม่เหงทางเพศ การลงโทษรุนแรง การขูเ่ข็ญทางจิตใจหรอืรา่งกาย การกลนัแกลง้ การทาํใหอ้บัอายต่อหนา้สาธารณะ หรอื

การละเมิดดว้ยวาจาตอ่แรงงาน หรือแมแ้ต่การขู่ว่าจะกระทาํการดงักลา่ว นโยบายและกระบวนการทางวินยัเพือป้องกัน

การกระทาํขา้งตน้ตอ้งไดร้บัการกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนและแจง้ใหแ้รงงานรบัทราบ 

6) การไมเ่ลอืกปฏิบตัิและการไมค่กุคาม 

เคซีอีใหค้าํมนัตอ่แรงงานเกียวกบัการปราศจากการขม่เหงและปราศจากการเลอืกปฏิบตัิทีผิดกฎหมาย บรษัิทตอ้งไมเ่ลอืก

ปฏบิตัิหรอืคกุคามอนัเนืองมาจากชาติพนัธุ ์สผีิว อาย ุเพศ รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณท์างเพศ หรอืการแสดงออกทางเพศ

ภาวะ เผา่พนัธุห์รอืถินกาํเนิด ความพกิาร การตงัครรภ ์ศาสนา ความสมัพนัธท์างการเมือง สมาชิกสหภาพ สถานะทหาร

ผ่านศึก ขอ้มลูทางพนัธุกรรมทีไดร้บัการคุม้ครอง หรือสถานะการสมรส ในการจา้งงานและวิธีปฏิบติัในการทาํงาน เช่น 

คา่แรง การเลือนขนั การใหร้างวลั และโอกาสในการไดร้บัการฝึกอบรม แรงงานตอ้งมีสถานทีปฏิบติัศาสนกิจตามเหตผุล

อนัควร นอกจากนี แรงงานหรือผูท้ีอาจเป็นแรงงานไม่ควรตอ้งถูกกาํหนดใหท้าํการตรวจสขุภาพ รวมทงัการตรวจการ

ตงัครรภห์รอืความบรสิทุธิ หรอืทดสอบสมรรถภาพทางรา่งกายซึงอาจนาํไปสูก่ารเลอืกปฏิบตัิ  
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7) เสรภีาพในการสมาคม  

เพอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน บริษัทตอ้งเคารพสิทธิของแรงงานทกุคนทีตอ้งการก่อตงั และเขา้รว่มสหภาพแรงงาน

ตามความสมคัรใจเพือการต่อรองรว่มกนั และการชุมนมุอย่างสนัติ เช่นเดียวกนักบั การเคารพสิทธิของแรงงานทีละเวน้

จากการรว่มกิจกรรมดงักลา่วแรงงาน และ/หรอืผูแ้ทน จะตอ้งสามารถสือสารและแบ่งปันแนวคิด และความกงัวลกบัฝ่าย

บรหิารเกียวกบัสภาพการทาํงานและวิธีการบรหิารไดอ้ยา่งเปิดเผย โดยปราศจากความกลวัจากการถกูเลือกปฏิบตัิลงโทษ 

ขม่ขู ่หรอืคกุคาม 
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ข. สุขภาพและความปลอดภัย  

เคซีอีตระหนักว่า นอกจากการลดอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอันเนืองมาจากการทํางานแล้ว 

สิงแวดลอ้มการทาํงานทีปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ จะช่วยเพิมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ทาํใหก้ารผลิตมี

ความสมาํเสมอ ตลอดจนสามารถรกัษาแรงงานและขวญักาํลงัใจของแรงงาน บริษัทยงัตระหนกัอีกว่าการใหข้อ้มลูและ

ความรูแ้ก่แรงงานอย่างต่อเนืองเป็นสิงสาํคัญทีจะค้นหาและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ  

มาตรฐานดา้นสขุภาพและความปลอดภยั มีดงันี: 

1) ความปลอดภยัในการทาํงาน  

แรงงานทีมีความเสยีงต่ออนัตรายดา้นสขุภาพและความปลอดภยั (เช่น อนัตรายจากสารเคมี ไฟฟา้ หรอืแหลง่พลงังานอืน  

อคัคีภยั ยานพาหนะ และการตกจากทีสงู) ตอ้งไดร้บัการระบแุละประเมิน รวมทงัลดความเสียงโดยใชล้าํดบัขนัของการ

ควบคมุอนัตราย ซึงประกอบไปดว้ยการขจดัความเสยีง การแทนทีกระบวนการหรอืดว้ยวสัด ุการควบคมุโดยการออกแบบ

เฉพาะ การใชก้ารควบคุมทางวิศวกรรมและการควบคมุทางการบริหารจดัการ การบาํรุงรกัษาเชิงป้องกนั และระเบียบ

ปฏบิตัิดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน (รวมถึงระบบล็อกและการแขวนป้ายเตือน) และการใหก้ารฝึกอบรมดา้นอาชีวอ

นามยัและความปลอดภยัอย่างต่อเนือง เมืออนัตรายต่างๆ ไม่สามารถควบคุมไดโ้ดยวิธีการขา้งตน้ แรงงานตอ้งไดร้บั

อปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคลทีไดร้บัการบาํรุงรกัษาอยา่งดีและเหมาะสม รวมทงัเอกสารใหค้วามรูเ้กียวกบัความเสียงตอ่การ

เกิดอนัตรายเหลา่นนั นอกจากนี ยงัตอ้งดาํเนินการตามขนัตอนทีเหมาะสม เพือนาํสตรีตงัครรภแ์ละมารดาทีใหน้มบตุร

ออกจากสภาวะการทาํงานทีมีอนัตรายสงู ขจัดหรือลดความเสยีงเรอืงสขุภาพและความปลอดภยัในทีทาํงานของสตรี

ตงัครรภแ์ละมารดาทีใหน้มบตุร รวมถึงความเสยีงอนัสืบเนอืงจากการทาํงาน และจดัหาสถานทีสาํหรบัมารดาทีใหน้มบตุร

ทเีหมาะสม  

2) ความพรอ้มในกรณีฉกุเฉิน  

สถานการณแ์ละเหตกุารณใ์นกรณีฉกุเฉินทีอาจเกิดขนึตอ้งไดร้บัการตรวจและประเมิน และลดผลกระทบใหน้อ้ยทีสดุ โดย

การใช้แผนรับมือฉุกเฉินและกระบวนการตอบสนอง รวมถึงการรายงานเหตุฉุกเฉิน การแจ้งเตือนพนักงานและ

กระบวนการอพยพลีภยั การฝึกซอ้มแรงงานและการฝึกหนีไฟ จะตอ้งดาํเนินการฝึกหนีไฟ อย่างนอ้ยปีละครงั หรือตามที

กฎหมายกาํหนด แลว้แตว่า่ขอ้กาํหนดใดจะเขม้งวดกวา่ นอกจากนีแผนฉกุเฉินควรรวมถงึเครอืงมอืตรวจจบัและดบัเพลิงที

เหมาะสม ทางออกทีไมม่สีงิกีดกวางและชัดเจน ทางออกฉกุเฉินทีเพียงพอ ขอ้มลูติดต่อหน่วยกูภ้ยัฉุกเฉิน และแผนฟืนฟู

แผนและกระบวนการดงักลา่วจะตอ้งเนน้ทีการลดอนัตรายทีเกิดขนึตอ่ชีวิต สงิแวดลอ้ม และทรพัยส์นิใหเ้หลือนอ้ยทีสดุ 

3) การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอนัเนืองจากการทาํงาน  

ตอ้งมกีารนาํระเบียบปฏิบตัิและระบบตา่งๆ มาใชเ้พอืป้องกนั จดัการ ติดตาม และรายงานการบาดเจ็บและความเจ็บป่วย

อนัเนืองมาจากการทาํงาน รวมถึงมาตรการสง่เสริมการรายงานของแรงงาน การจาํแนกและบนัทึกกรณีบาดเจ็บและ

เจ็บป่วย การใหก้ารรกัษาทีจาํเป็น การสอบสวนและดาํเนินการเพือแกไ้ขทีสาเหตแุละการอาํนวยความสะดวกใหแ้รงงาน

กลบัเขา้ทาํงาน  
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4) สขุอนามยัอตุสาหกรรม  

แรงงานทีเสยีงตอ่การไดร้บัสารเคมี สารชีวภาพ และกายภาพ ตอ้งไดร้บัการระบ ุประเมิน ควบคุม ตามลาํดบัขนัของการ

ควบคมุ หากมีการระบุว่าอาจเกิดอนัตรายขึน ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งมองหาโอกาสในการกาํจัดและ/หรือลดอนัตรายทีอาจ

เกิดขนึ อนัตรายทีอาจเกิดขึนตอ้งถกูขจดัหรือควบคมุผ่านการควบคมุทีเหมาะสมดา้นการออกแบบ ดา้นวิศวกรรม และ

ดา้นการจดัการ เมือไม่สามารถควบคุมความเสียงอนัตรายไดอ้ย่างเพียงพอโดยวิธีการดงักลา่ว สขุภาพของแรงงานตอ้ง

ไดร้บัการป้องกันโดยการใชอ้ปุกรณป์้องกนัสว่นบคุคลทีเหมาะสม ซงึตอ้งไดร้บัการบาํรุงรกัษาอย่างดีโดยไม่มีค่าใชจ้่าย 

จะตอ้งมีโปรแกรมการป้องกนั และโปรแกรมควรมีเอกสารใหค้วามรูเ้กียวกบัความเสียงทเีชือมโยงกบัอนัตรายเหลา่นนั  

5) งานทตีอ้งการแรงงานทางกายภาพ  

แรงงานทีเสียงต่ออนัตรายจากงานทีใชแ้รงงานทางกายภาพ รวมถึงการจดัการกบัวสัดโุดยแรงงานคน และการยกของ

หนกัหรอืยกของเป็นประจาํ การยืนเป็นเวลานานหรอืเป็นประจาํ หรอืงานประกอบทีใชแ้รงมาก ตอ้งไดร้บัการระบ ุประเมิน 

และควบคมุ  

6) การปอ้งกนัอนัตรายจากการใชเ้ครอืงจกัรกล  

เครอืงจกัรกลการผลติและเครอืงจกัรอนืๆ จะตอ้งไดร้บัการประเมินความปลอดภยั ตอ้งจดัใหม้ีเครืองปอ้งกนัทางกายภาพ 

เครืองล็อก และสิงป้องกัน ทีไดร้บัการบาํรุงรกัษาอย่างเหมาะสม ในกรณีทีเครืองจักรอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายและการ

บาดเจ็บตอ่แรงงาน 

7) สขุอนามยั อาหาร และทีอยูอ่าศยั  

แรงงานตอ้งสามารถเขา้ถึงหอ้งสขุาทีสะอาด นาํดืมสะอาด และการเตรียม การจัดเก็บอาหาร และสถานทีรบัประทาน

อาหารทีถูกสขุลกัษณะ หอพักแรงงานทีผูเ้ขา้ร่วมหรือผูแ้ทนจัดหาใหต้อ้งไดร้บัการดูแลรกัษาใหส้ะอาดและปลอดภยั 

พรอ้มดว้ยมาตรการฉกุเฉินทีเหมาะสม นาํรอ้นสาํหรบัอาบนาํ ความอบอุน่และการระบายอากาศทีเพยีงพอ และพืนทีสว่น

บุคคลทีมีความปลอดภัยเพือเก็บรกัษาทรพัยส์ินส่วนบุคคลหรือของมีค่า และพืนทีส่วนตัวพรอ้มสิทธิในการเขา้ออก

สถานทีไดต้ามเหตผุลอนัควร  

8) การสอืสารดา้นสขุภาพและความปลอดภยั  

บรษัิทจะตอ้งใหข้อ้มลูเรอืงสขุภาพและความปลอดภยัทีเหมาะสมแก่แรงงาน และการฝึกอบรมในภาษาทีแรงงานใช ้หรือ

ในภาษาทีแรงงานเขา้ใจ เกียวกบัอันตรายทีถกูระบใุนสถานทีทาํงาน ซงึแรงงานมีความเสียงทีจะประสบ รวมถึงแต่ไม่

จาํกดัเพียงอนัตรายจากเครอืงจกัร ไฟฟา้ สารเคมีอคัคีภยั และอนัตรายทางรา่งกาย ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัดา้นสขุภาพและ

ความปลอดภยัจะตอ้งไดร้บัการติดประกาศไวอ้ยา่งชดัเจนในสถานประกอบการ หรอืติดไวใ้นสถานทีทีระบไุวแ้ละแรงงาน

สามารถเขา้ถึงได ้ตอ้งมีการฝึกอบรมใหก้บัแรงงานทกุคนก่อนเริมตน้การทาํงาน และเป็นประจาํหลงัจากนนั แรงงาน

จะตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุใหแ้จง้ขอ้กงัวลดา้นสขุภาพและความปลอดภยัใดๆ โดยปราศจากการตอบโต ้
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ค. สงิแวดลอ้ม  

เคซีอีตระหนกัว่าความรบัผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มถือเป็นส่วนหนึงของการผลิตสินคา้ระดบัโลก ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งระบุ

ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มและตอ้งลดผลกระทบต่อชุมชน สิงแวดลอ้ม และทรพัยากรธรรมชาติในการดาํเนินการผลิต 

ในขณะทีตอ้งปกป้องสขุภาพและความปลอดภยัของสาธารณชนดว้ย  

มาตรฐานดา้นสิงแวดลอ้ม มดีงันี: 

1) ใบอนญุาตและการรายงานดา้นสิงแวดลอ้ม  

ใบอนญุาตดา้นสงิแวดลอ้มทีจาํเป็นทงัหมด (เช่น การเฝา้พินิจการปลอ่ยของเสีย) การอนมุตัิและการขึนทะเบียนตอ้งไดร้บั

การดาํเนินการ เก็บรกัษา และปรบัปรุงใหต้รงกบัสถานการณปั์จจบุนั และตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดในการรายงาน  

2) การปอ้งกนัมลภาวะและการลดการใชท้รพัยากร  

ตอ้งมีการลดการปลอ่ย การระบายสารพิษ และการผลิตของเสยีใหเ้หลือนอ้ยทีสดุ รวมถึงการขจดัแหลง่ก่อเกิดหรอืทาํการ

ปฏิบตัิการใหห้มดไป ตวัอย่างเช่น การเพิมอุปกรณค์วบคุมมลพิษ การปรบัปรุงขนัตอนการผลิต การบาํรุงรกัษา และ

กระบวนการทางสาธารณปูโภค หรอืโดยวิธีการอืนๆ ตอ้งอนรุกัษ์การใชท้รพัยากรธรรมชาติ ซงึรวมถึงนาํ เชือเพลิงฟอสซิล 

แรธ่าตแุละผลติภณัฑจ์ากป่าดงดิบ ดว้ยวิธีการปฏิบติัการ เช่น ปรบัปรุงขนัตอนการผลิต การบาํรุงรกัษา และกระบวนการ

ทางสาธารณปูโภค การใชว้สัดทุดแทน การนาํไปใชซ้ ํา การอนรุกัษ์การรไีซเคิล หรอืโดยวิธีการอืน ๆ  

3) วตัถอุนัตราย  

สารเคมีของเสยี และวตัถอืุนใดทีก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่มนษุยห์รอืสงิแวดลอ้ม ตอ้งไดร้บัการระบ ุติดป้ายแสดง และจดัการ 

เพอืใหม้นัใจวา่มกีารดแูลดา้นความปลอดภยัในเรืองการจดัการ การเคลือนยา้ย การจดัเก็บ การใชก้ารรไีซเคิล หรือการนาํ

กลบัมาใชใ้หม ่

4) ขยะมลูฝอย  

ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งใชว้ิธีการอยา่งเป็นระบบและรบัผิดชอบในการระบ ุจดัการ ลด และกาํจดั หรอืรไีซเคิลขยะมลูฝอย (ทีไมเ่ป็ 

นอนัตราย)  

5) การปลอ่ยมลภาวะทางอากาศ  

การปลอ่ยสารระเหยทีเป็นสารอินทรยีเ์คมีละอองลอย สารกดักรอ่น สารอนภุาค สารเคมีทาํลายโอโซน และการเผาไหมท้ี

เกิดจากการปฏิบตัิงานออกสูอ่ากาศ ตอ้งไดร้บัการจาํแนก ตรวจสอบ ควบคมุ และบาํบดัก่อนปลอ่ยออกเป็นประจาํ สาร

ทาํลายชนับรรยากาศโอโซนจะตอ้งไดร้บัการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพตามพิธีสารมอนทรีออล และระเบียบขอ้บงัคบัที

เกียวขอ้ง ผูเ้ขา้รว่มตอ้งดาํเนินการตรวจสอบการทาํงานของระบบควบคมุการปลอ่ยมลภาวะทางอากาศเป็นประจาํ 

6) ขอ้จาํกดัดา้นวสัด ุ 

บรษัิทตอ้งยดึถือการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้กาํหนดของลกูคา้เกียวกบัการหา้มหรือการจาํกดัสารเฉพาะใน

สินคา้และการผลิต รวมถึงการติดฉลากระบเุกียวกบัการรไีซเคิลและการกาํจดัทิง  
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7) การจดัการน ํา  

บรษัิทจะตอ้งดาํเนินโครงการการจดัการนาํ ซงึตอ้งจดัทาํบนัทกึ กาํหนดคณุลกัษณะ และตรวจสอบติดตามแหลง่นาํ การ

ใชน้ ํ า และการปล่อยนาํ รวมถึงการแสวงหาโอกาสในการอนุรกัษ์นาํ และควบคุมช่องทางการปนเปือน ตอ้งกาํหนด

คณุลกัษณะ ตรวจติดตาม ควบคมุ และบาํบดันาํเสียทกุชนิดตามทีกาํหนด ก่อนทาํการปลอ่ยหรือทิงสูภ่ายนอก ผูเ้ขา้รว่ม

จะตอ้งทาํการเฝ้าพินิจประสิทธิภาพของระบบการบาํบัดนาํเสียและระบบการกักเก็บเป็นประจาํ เพือใหแ้น่ใจว่ามี

ประสทิธิภาพสงูสดุและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ  

8) การใชพ้ลงังานและการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก  

บรษัิทจะตอ้งกาํหนดเปา้หมายในการลดก๊าซเรอืนกระจกทวัทงัองคก์ร และจะตอ้งมีการติดตาม บนัทึก และรายงานการใช้

พลงังานและการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทีเกียวขอ้งทงัหมดใน Scope 1 และ 2 ต่อสาธารณะ ผูเ้ขา้รว่มตอ้งหาวิธีการ

ปรบัปรุงประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานและเพือลดปรมิาณการใชพ้ลงังานและการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกใหต้าํทีสดุ 
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ง. จริยธรรม  

เพือแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและประสบความสาํเร็จในตลาด เคซีอีและตวัแทนตอ้งยึดถือปฏิบตัิตามมาตรฐาน

จรยิธรรมขนัสงูสดุ รวมถึง: 

1) ความซือสตัยท์างธุรกิจ  

ตอ้งยดึถือมาตรฐานความซือสตัยข์นัสงูสดุในทกุการดาํเนินการทางธุรกิจ บรษิัทจะตอ้งมีนโยบายไมป่ระนีประนอมตอ่การ

ทจุรติโดยสินเชิง ทงัน ีเพอืป้องกนัการติดสินบน การทจุรติ การรดีไถ และการฉอ้ฉลในทกุรูปแบบ  

2) ไมม่กีารเออืประโยชนท์ีไมเ่หมาะสม  

ตอ้งไม่สญัญา เสนอ มอบอาํนาจ ใหห้รือยอมรบั การติดสินบนหรือวิธีการอืนใดทีจะทาํใหไ้ดร้บัผลประโยชนท์ีไม่ควร

หรอืไม่เหมาะสม ขอ้หา้มนีรวมถึงการสญัญา เสนอ มอบอาํนาจ ใหห้รือยอมรบัสิงของใดทีมีมลูค่า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย

ออ้ม เพือใหไ้ดม้าหรือรกัษาธุรกิจไว ้ ชีนาํธุรกิจแก่ผูใ้ดผูห้นึง หรือไดร้บัผลประโยชนที์ไม่เหมาะสม ตอ้งมีการตรวจสอบ

ติดตาม มีการเก็บรกัษาบนัทึกและบงัคบัใชก้ระบวนการตา่ง ๆ เพอืใหม้นัใจวา่เป็นไปตามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ  

3) การเปิดเผยขอ้มลู  

การเจรจาทางธุรกิจทงัหมดควรกระทาํอยา่งโปรง่ใสและมีการอา้งอิงในเอกสารและบนัทกึขอ้มลูทางธุรกิจของบริษัทอย่าง

ถกูตอ้งแมน่ยาํ ขอ้มลูเกียวกบัแรงงาน สขุภาพและความปลอดภยั วิธีปฏิบตัิดา้นสิงแวดลอ้ม กิจกรรมทางธุรกิจ โครงสรา้ง 

สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผูเ้ขา้รว่ม ตอ้งไดร้บัการเปิดเผยตามกฎระเบียบและแนวปฏิบตัิทีเกียวขอ้งของ

อตุสาหกรรม การปลอมแปลงบนัทึกขอ้มลูหรือแถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จเกียวกบัเงือนไขหรือวิธีปฏิบตัิในห่วงโซ่อปุทาน

เป็นสงิทยีอมรบัไม่ได ้

4) ทรพัยส์ินทางปัญญา  

สิทธิในทรพัยส์นิทางปัญญาตอ้งไดร้บัการเคารพ กลา่วคือการถ่ายโอนเทคโนโลยีและความรูค้วามชาํนาญตอ้งกระทาํใน

ลกัษณะทีมีการปกป้องสิทธิในทรพัยส์นิทางปัญญา และขอ้มลูของลกูคา้และซพัพลายเออรต์อ้งไดร้บัการปกปอ้ง  

5) การดาํเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแขง่ขนัทีเป็นธรรม  

ตอ้งรกัษามาตรฐานของการดาํเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแขง่ขนัทีเป็นธรรม 

6) การปกปอ้งลกัษณะบคุคลและการไมต่อบโต ้ 

มีโครงการทีรบัประกนัการรกัษาความลบั การไมเ่ปิดเผยตวัตน และการปกปอ้งซพัพลายเออร ์และลกูจา้งทีเป็นผูร้อ้งเรียน 

เวน้แตจ่ะถกูหา้มโดยกฎหมาย บริษัทควรมีกระบวนการสือสารสาํหรบับคุลากรเพือใหส้ามารถแจง้ความกงัวลของตนได้

โดยปราศจากความกลวัจากการถกูตอบโต ้ 

7) การหาแหลง่แรธ่าตโุดยมคีวามรบัผิดชอบ  

บริษัทจะตอ้งนาํเอานโยบายมาใชแ้ละดาํเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเคร่งครดัในการหาแหลง่ทีมาและลาํดบัห่วงโซ่

ของการคุม้ครอง แทนทาลมั ดีบุก ทงัสเตน และทองคาํ ในผลิตภัณฑที์ตนผลิต เพือใหม้ันใจว่าไดม้ีการจัดหาโดย

สอดคลอ้งกับแนวทางขององคก์ารเพือความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic 
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Cooperation and Development, OECD) สาํหรบัห่วงโซอ่ปุทานทีมีความรบัผิดชอบสาํหรบัแร่จากพืนทีทีมีความขดัแยง้

และมีความเสียงสงู หรอืกรอบการตรวจสอบสถานะทีเป็นทยีอมรบัและเทียบเท่า  

8) ความเป็นสว่นตวั  

บริษัทตอ้งมุ่งมนัในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลตามความคาดหมายและดว้ยเหตผุลอนัควรของผูท้ีทาํธุรกิจดว้ย รวม

ถึงซพัพลายเออรล์กูคา้ ผูบ้ริโภค และพนกังาน ผูเ้ขา้รว่มตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายรกัษาความปลอดภยัความเป็นสว่นตวั 

และความปลอดภยัของขอ้มลู และระเบียบขอ้กาํหนดในกรณีทีไดร้วบรวม เก็บรกัษา ประมวลผล สง่ตอ่ และแบง่ปันขอ้มลู

สว่นบคุคล 
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จ. ระบบการบริหารจัดการ  

เคซีอีจะตอ้งยอมรบันาํมาปฏิบตัิหรือจัดตงัระบบการจัดการ ซึงมีขอบเขตทีเกียวขอ้งกับเนือหาของหลกัจรรยาบรรณนี 

ระบบการจัดการตอ้งได้รบัการออกแบบขึนเพือให ้ (ก) สอดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อกาํหนดของลูกคา้ที

เกียวขอ้งกบัการประกอบกิจการและผลิตภณัฑข์องผูเ้ขา้รว่มทีมีการบงัคบัใช ้(ข) สอดคลอ้งกับหลกัจรรยาบรรณนี และ 

(ค) ระบแุละบรรเทาความเสยีงจากการปฏบิตัิงานอนัเกียวเนืองกบัหลกัจรรยาบรรณนี ระบบควรเอืออาํนวยการปรบัปรุง

อยา่งตอ่เนอืง  

ระบบการจดัการควรมีองคป์ระกอบเบืองตน้ดงัตอ่ไปนี: 

1) ความมุง่มนัของบรษัิท  

คาํแถลงนโยบายความรบัผิดชอบดา้นสงัคมและสิงแวดลอ้มของบริษัทเพือยืนยนัถึงพนัธกิจของผูเ้ขา้รว่มทีปฏิบติัตนให้

สอดคลอ้งและปรบัปรุงอยา่งต่อเนือง ซงึไดร้บัการเห็นชอบโดยคณะผูบ้ริหารและติดประกาศไวเ้ป็นภาษาทอ้งถิ นภายใน

สถานประกอบการ  

2) ความสาํนกึในหนา้ทีและความรบัผิดชอบของฝ่ายบรหิาร  

บริษัทตอ้งระบุผูบ้ริหารอาวุโสและผูแ้ทนของบริษัททีรบัผิดชอบในการนาํระบบการจัดการและโครงการทีเกียวขอ้งมา

ปฏบิตัิอยา่งชดัเจน ผูบ้รหิารอาวโุสทาํการทบทวนสถานะของระบบการจดัการเป็นประจาํ  

3) ขอ้กาํหนดทางกฎหมายและขอ้กาํหนดของลกูคา้  

มีกระบวนการเพือระบ ุเฝา้พินิจ และทาํความเขา้ใจเกียวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้กาํหนดของลกูคา้ทีบงัคบัใช ้

รวมถึงขอ้กาํหนดของหลกัจรรยาบรรณนี  

4) การประเมินความเสียงและการจดัการความเสยีง  

มีกระบวนการเพือระบกุารปฏิบตัิตามกฎหมาย สิงแวดลอ้ม สขุภาพและความปลอดภยั และวิธีปฏิบตัิต่อแรงงานและ

ความเสียงตอ่จรยิธรรมทีเกียวขอ้งกบัการประกอบกิจการของผูเ้ขา้รว่ม การตดัสินใจทีเกียวขอ้งอย่างมีนยัสาํคญัสาํหรบั

ความเสียงแตล่ะประการและการใชก้ระบวนการและการควบคมุทางกายภาพทีเหมาะสม เพอืควบคมุความเสียงทีระบไุด้

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั 

5) วตัถปุระสงคก์ารปรบัปรุง  

มีการกาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพือปรบัปรุงผลการทาํงานดา้น

สงัคม สิงแวดลอ้ม สขุภาพและความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วม รวมถึงการประเมินผลความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์อง

บรษัิทเป็น ระยะๆ 

6) การฝึกอบรม  

จดัโครงการฝึกอบรมผูจ้ดัการและแรงงานเพือบงัคบัใชน้โยบาย กระบวนการทาํงาน และวตัถปุระสงคก์ารปรบัปรุงของ

บรษัิท และเพอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้กาํหนดทีบงัคบัใช ้ 
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7) การสอืสาร  

มีกระบวนการสือสารขอ้มูลทีชัดเจนและถูกตอ้งเกียวกับนโยบาย แนวปฏิบตัิความคาดหมาย และผลการทาํงานของ

บรษัิท ต่อแรงงาน ซพัพลายเออรแ์ละลกูคา้  

8) ความคิดเห็นตอบกลบั  

การมีสว่นรว่ม และการรอ้งทกุขข์องแรงงาน มีกระบวนการอยา่งต่อเนือง ซงึรวมถึงกลไกการรอ้งทกุขท์ีมีประสิทธิภาพ เพือ

ประเมินความเขา้ใจของแรงงาน และรบัความคิดเห็นตอบกลบัหรือการละเมิดต่อวิธีปฏิบตัิและเงือนไขการทาํงานตามที

ครอบคลมุอยูใ่นหลกัจรรยาบรรณนี เพอืสง่เสรมิการปรบัปรุงอยา่งต่อเนือง แรงงานตอ้งมีสภาพแวดลอ้มทีปลอดภยัในการ

รอ้งทกุขแ์ละแสดงความคิดเห็น โดยไมต่อ้งกลวัตอ่การแกแ้คน้หรอืการตอบโต ้

9) การตรวจตดิตามและการประเมนิ  

ทาํการประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ เพือใหม้นัใจว่าไดด้าํเนินการตามกฎหมายและระเบียบขอ้กาํหนด รวมถึงเนือหาของ

หลกัจรรยาบรรณและขอ้กาํหนดของลกูคา้เกียวกบักบัความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิงแวดลอ้มตามทีสญัญาไว ้ 

10) กระบวนการปฏบิตัิการแกไ้ข  

มีกระบวนการปฏิบติัการแกไ้ขอยา่งทนัทว่งทีต่อความเสือมประสิทธิภาพ ซึงระบไุดจ้ากการประเมินภายในหรือภายนอก 

การตรวจสอบ การสบืสวน และการทบทวน  

11) การจดัทาํเอกสารและบนัทึกขอ้มลู  

มีการสรา้งและรกัษาเอกสารและบนัทึกขอ้มลู เพือใหม้นัใจว่าไดป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบและสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ

บรษัิท พรอ้มทงัการรกัษาความลบัเพือปกป้องความเป็นสว่นตวัตามความเหมาะสม  

12) ความรบัผิดชอบตอ่ซพัพลายเออร ์ 

มีกระบวนการเพือสือสารขอ้กาํหนดหลกัจรรยาบรรณใหก้ับซพัพลายเออรแ์ละเพือเฝา้พินิจซพัพลายเออรใ์หป้ฏิบตัิตาม

หลกัจรรยาบรรณนี 

 

 

 

 

 

 

 

 


