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จรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจ
บริษทั อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ ยึดมันในแนวทางการดําเนินธุรกิจทีดี ตังอยู่บนพืนฐานของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส
และความซือสัตย์สุจริต ทังนีเพือให้การดําเนินงานขององค์กรดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ และ
เป้าหมายทีวางไว้ บริษทั ฯ ได้กาํ หนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึงคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะยึดถือเป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ใิ นการทํางานและได้นํามาใช้รวมทังเผยแพร่ให้แก่พนักงานของบริษทั ฯ โดยผ่านการสือสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ จะทบทวนจรรยาบรรณเป็ นระยะๆ และปรับเปลียนเนือหาหรือวิธกี ารนําไปใช้เมือมีการเปลียนแปลงหรือมี
ความจําเป็ นอย่างอืนในอนาคต โดยมีขอ้ พึงปฏิบตั ิ ดังนี

. การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรืองการเคารพ และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีเกียวข้องในการดําเนินธุรกิจ และการ
ทํางานของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด

$. การปฏิ บตั ิ หน้ าทีด้วยความรับผิดชอบ ความซือสัตย์สุจริต ความขยันหมันเพียร และความมีระเบียบวิ นัย
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ พึงปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความรับผิดชอบ ซือสัตย์สจุ ริต ขยันหมันเพียร มีวนิ ยั
และยึดมันในชือเสียง ซึงบริษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี
:.< ปฏิบตั งิ านในหน้าทีทีรับผิดชอบด้วยความขยันหมันเพียร ตังใจและเอาใจใส่ อุทศิ ตนให้กบั งานของบริษทั ฯ อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ และมุ่งมันสูค่ วามสําเร็จของงาน เพือประโยชน์ของบริษทั ฯ และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทังปวงทีจะเสริมสร้าง
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศ
:.: ปฏิบตั งิ านทีได้รบั มอบหมายด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที อีกทังมีความสํานึกในหน้าทีและมีความรับผิดชอบต่อผล
ของการปฏิบตั หิ น้าที
:.? ใช้เวลาในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามทีกําหนด รวมทังไม่กระทํา หรือชักจูงผูอ้ นให้
ื ใช้เวลา
ปฏิบตั งิ านเพือกิจกรรมอืนทีไม่เกียวข้องกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
:.@ พัฒนาตนเองให้มคี ุณธรรม จริยธรรม หมันฝึกฝน ศึกษาหาความรูเ้ พิมเติม เพือเพิมพูนความรูค้ วามสามารถ นํามาช่วย
พัฒนาการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิงขึน
:.B พนักงานทีเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ปฏิบตั กิ บั ผูร้ ่วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความสุภาพ มีนําใจ และมีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี
เป็ นผูน้ ําและแบบอย่างทีดี เอาใจใส่ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทังในด้านการปฏิบตั งิ าน สร้างขวัญกําลังใจ และยอมรับฟงั ความคิดเห็น
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตลอดจนปกครอง ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยหลักการ และเหตุผลทีถูกต้องตามทํานองคลองธรรม
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:.C พนักงานทีเป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่แสดงความก้าวร้าวกระด้างกระเดือง หรือกระทําตนเป็นปรปกั ษ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ให้
เกียรติ และรูจ้ กั กาลเทศะ ไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา
:.D ร่วมใจกันเสริมสร้าง ปกป้อง และรักษาชือเสียงของบริษทั ฯ ด้วยการมีทศั นคติ และเป็ นพนักงานทีดีของบริษทั ฯ แสดงออก
ด้วยความชืนชม และภูมใิ จ รวมทังเสริมสร้างภาพลักษณ์ทดีี ของบริษทั ฯ ต่อสาธารณชน

-. การรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษทั ฯ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าเพือประโยชน์ใดๆ
ก็ตาม ซึงอาจส่งผลกระทบให้บริษทั ฯ ทังนีได้กาํ หนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี
?.< ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง หรือผูอ้ นื โดยใช้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ พึงใช้ขอ้ มูลเพือประโยชน์ของบริษทั ฯ เท่านัน
?.: ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ทียังไม่ควรเปิ ดเผย เว้นแต่เป็นข้อมูลทีผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ใิ ห้เปิดเผยได้ หรือเป็ นข้อมูลทีเผยแพร่
ต่อสาธารณชนแล้ว
?.? ไม่เปิ ดเผยข้อมูลเชิงธุรกิจต่อคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ

2. การรักษาทรัพย์สินของบริษทั ฯ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีหน้าทีรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากร และทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพมากทีสุด
ทังนีได้กาํ หนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี
@.< ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สงู สุด
@.: ดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ให้อยู่ในสภาพดี มิให้ชาํ รุด สูญหาย เพือประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยังยืน
@.? ไม่นําทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไปใช้เพือประโยชน์สว่ นตน หรือเอือประโยชน์ต่อบุคคลอืน
ั
4.4 ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา และภูมปิ ญญาท้
องถิน โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี
<) การให้ขอ้ มูลทีถือว่าเป็ นทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ความลับทางการค้า หรือข้อมูลของคู่คา้ และลูกค้า แก่บุคคลภายนอก
จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูม้ อี าํ นาจก่อนเท่านัน
ั
:) เมือพบเห็นผูใ้ ดละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญญา/ความลั
บทางการค้าของบริษทั ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรือ
หน่วยงานทีเกียวข้อง
?) ในการทําสัญญาหรือนิตกิ รรมใดๆระหว่างบริษทั และบุคคลภายนอก ควรมีขอ้ ตกลงทีชัดเจนเกียวกับสิทธิในทรัพย์สนิ
ทางปญั ญา และ/หรือขอบเขตในการใช้ขอ้ มูลทีได้รบั ว่าสามารถนําไปใช้ในการใดได้บา้ ง
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@) เมือพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ทางปญั ญาต่างๆ และ/หรือความลับทางการค้าของบริษทั อัน
รวมไปถึงผลงานเมือขณะปฏิบตั งิ านคืนให้แก่บริษทั ทังหมด ไม่วา่ ข้อมูลนันจะเก็บอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม

3. การดําเนิ นการต่อต้านคอรับชัน
บริษทั ฯ ได้แสดงความมุง่ มันในการส่งเสริม และดําเนินการต่อต้านคอร์รปั ชัน โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี
B.< ในกระบวนการจัดซือจัดจ้าง ให้หลีกเลียงการรับของขวัญและ/หรือของกํานัล ซึงมีมลู ค่าเกินปกติวสิ ยั จากผูท้ เกี
ี ยวข้องทาง
ธุรกิจกับบริษทั ฯ หรือจากผูอ้ นื ซึงอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบตั งิ านของพนักงานของบริษทั ฯ
B.: ในกระบวนการจัดซือจัดจ้าง ให้หลีกเลียงการรับเลียงจากผูท้ เกี
ี ยวข้องทางธุรกิจกับบริษทั ฯ หรือจากผูอ้ นื ซึงอาจได้
ประโยชน์จากการปฏิบตั งิ านของพนักงานของบริษทั ฯ
5.3 ในกระบวนการจัดซือจัด ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก หรือฝึกอบรมเรืองการคอร์รปั ชัน วิธกี ารต่อต้านการคอร์รปั ชัน การ
กําจัดการติดสินบน และการให้สงจู
ิ งใจในการดําเนินงาน ให้กบั ลูกจ้าง ผูแ้ ทนองค์กร ผูร้ บั เหมาและผูส้ ง่ มอบ
5.4 กําหนดให้ลกู จ้าง คูค่ า้ ผูแ้ ทนองค์กรและผูส้ ง่ มอบ รายงานการปฏิบตั ทิ สอดคล้
ี
องกับแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านคอร์รปั ชัน
ขององค์กร
5.5 กําหนดเจ้าหน้าทีผูม้ อี าํ นาจบังคับใช้กฎหมาย เมือพบการทุจริตหรืคอร์รปั ชันในองค์กร
B.C ระบุให้ผเู้ กียวข้องกับองค์กร นําแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการคอร์รปั ชันไปใช้

5.สิ ทธิ มนุษยชนและเสรีภาพ
C.< ความเป็ นส่วนตัว
สิทธิในความเป็ นส่วนตัว ต้องได้รบั ความคุม้ ครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้การเปิ ดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัว เช่น
ชีวประวัติ ประวัตสิ ขุ ภาพ ประวัตกิ ารทํางาน หรือข้อมูลส่วนตัวอืน ๆ ไปยังบุคคลอืน เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนตัวนัน ๆ หรือได้กระทําไปเท่าทีจําเป็ นตามหน้าทีโดยสุจริต
หรือตามกฏหมายหรือเพือประโยชน์ของส่วนรวม
C.: การปฏิบตั ทิ เท่
ี าเทียมกัน
บริษทั ฯ ให้ความเคารพในศักดิศรี
และความเท่าเทียมกันของบุคคลไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคลหนึงบุคคลใด
J ความเป็ นมนุษย์
เพราะความเหมือนหรือความแตกต่างทางเชือชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือภาวะทางร่างกายหรือจิตใจ ทุกคนในสังคมจะได้รบั การ
ปฏิบตั โิ ดยปราศจากความลําเอียงหรืออคติใดๆ ได้แก่ แรงงานต่างชาติ คนต่างศาสนา และกลุ่มคนทีต้องดูแลเป็ นพิเศษอืนๆ
ได้แก่ กลุ่มผูส้ งู อายุ ผูอ้ พยพ คนยากจน ผูไ้ ม่รหู้ นังสือ ผูต้ ดิ เชือ HIV/AIDS และชนกลุ่มน้อย
C.? การคุกคามและล่วงละเมิด

บริษทั อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จํากัด
1) บริษทั ฯ มุ่งประสงค์ให้มสี ภาพแวดล้อมการทํางานทีให้ความเคารพซึงกันและกันทังระหว่างเพือนร่วมงาน ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านกับผูม้ าติดต่องานหรือลูกค้า ให้มคี วามสัมพันธ์อนั ดีในการ
ปฏิบตั ติ ่อกัน
ปราศจากการคุกคามหรือล่วงละเมิดต่อกันไม่ว่าจะด้วยวาจา กริยา หรือท่าทางใดๆ ทีไม่เหมาะสม
2) บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายรับเด็กอายุตํากว่า 18 ปี (แรงงานเด็ก) และไม่หาผลประโยชน์จากการใช้แรงงานบังคับ หรือ
ทํางานโดยไม่สมัครใจ รวมถึงการหาผลประโยชน์จากแรงงานนักโทษ เว้นแต่เป็ นนักโทษทีได้รบั การตัดสินว่าผิดจริงใน
ชันศาล โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลและการควบคุมของรัฐ ตามเงือนไขทีเหมาะสมของการจ้างงาน เข้าทํางานตาม
ทะเบียนลูกจ้าง
3) บริษทั ฯ ไม่สนับสนุนการมีแรงงานทีเข้ามาทํางานในองค์กรอย่างไม่เป็ นทางการ โดยทีกฎหมายไม่ได้คมุ้ ครอง
4) บริษทั ฯ ไม่เป็ นหุน้ ส่วนหรือเป็ นพันธมิตรทางการค้ากับองค์กรทีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัง ไม่นําเสนอ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กบั องค์กรอืน เพือนําไปใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
5) บริษทั ฯ ไม่มกี ารเข้าไปเกียวข้องในการขับไล่บุคคลออกจากพืนที ยกเว้นแต่ได้กระทําตามกฎหมายของประเทศ และ
ั
แนวปฏิบตั สิ ากลรวมถึงการค้นหาวิธกี ารอืนๆ ในการแก้ปญหาและมั
นใจว่าผูท้ ได้
ี รบั ผลกระทบได้รบั การชดเชยที
เพียงพอ
6) เคารพสิทธิสว่ นบุคคลของชุมชนท้องถิน เมือต้องมีการตัดสินใจและมีสว่ นร่วมกับองค์กรในด้านต่างๆ ทังเรืองของการ
ั
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรกั ษ์ สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมปิ ญญาท้
องถิน การจัดการทรัพย์สนิ ทาง
วัฒนธรรมและทางปญั ญา
7) บริษทั ฯ ยินดีทจะเผยแพร่
ี
ผลการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรต่อสาธารณะ
8) หลีกเลียงการเข้าร่วมกับองค์กรทีมีกจิ กรรมต่อต้านสังคม

C.@ การเมืองและศาสนา
การเมือง
1) บริษทั ฯ วางตัวเป็ นกลางทางการเมือง ไม่ยุ่งเกียวกับกิจกรรมทางการเมืองและจะไม่กระทํากิจกรรมใด ๆ อันมีลกั ษณะ
หรือวัตถุประสงค์มงุ่ ทีจะให้ความช่วยเหลือหรือเอือประโยชน์ใดๆ แก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึงหรือแก่
นักการเมืองคนใดคนหนึง
2) บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ สิทธิทางการเมือง เป็ นสิทธิและหน้าทีขันพืนฐานของประชาชน พนักงานในฐานะส่วนตัว ย่อมมี
สิทธิทจะเข้
ี าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ให้ความช่วยเหลือนักการเมืองหรือ พรรคการเมืองโดยชอบด้วย
กฏหมาย ย่อมเป็ นสิทธิทจะทํ
ี าได้โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อบริษทั ฯ
3) บริษทั ฯ การมีสว่ นร่วมทางการเมืองและสนับสนุนทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ รวมถึงวิธกี ารจัดการกับผลประโยชน์
ทับซ้อน
4) บริษทั ฯ คํานึงถึงความโปร่งใสในกิจกรรมทีเกียวข้องกับการมีสว่ นร่วมทางการเมือง การสนับสนุนทางการเมืองทังใน
ระดับท้องถินและระดับประเทศ
5) บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายช่วยเหลือทางการเมือง ซึงครอบคลุมถึงนักการเมืองหรือผูก้ าํ หนดนโยบายทางการเมืองทีมี
อิทธิพลในทางทีไม่เหมาะสม และ ดําเนินกิจกรรมทีเกียวข้องกับการให้ขอ้ มูลทีไม่เป็ นจริง การข่มขู่ หรือการบีบบังคับ
ทีเกียวข้องกับการเมือง การเมืองทังในระดับท้องถินและระดับประเทศ

บริษทั อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จํากัด
ศาสนา
บริษทั ฯ ตระหนักในสิทธิและเสรีภาพทางความเชือและการนับถือศาสนาของบุคคล และการประกอบพิธกี รรมทาง
ศาสนา ทังนี บริษทั ฯ จะไม่นําความเชือและการนับถือศาสนาของบุคคล การประกอบพิธกี รรมทางศาสนา มาเป็ นเหตุ
หรือปจั จัยในการตัดสิทธิบุคคล ไม่ให้ได้รบั การจ้างงาน การมอบหมายงาน โอกาสการเลือนขัน การโอนย้ายรวมตลอด
ถึงการคัดเลือกให้ได้รบั ทุนการอบรมหรือทุนการศึกษาต่อ

6.5 สถานการณ์ทีมีความเสียง (ภาวะไม่ปกติ)
บริษทั ฯ จะพิจารณาและมีแผนการจัดการต่อสถานการณ์ทมีี ความเสียงในเรือง ความขัดแย้งหรือขาดเสถียรภาพทางการเมือง
อย่างรุนแรง หรือ ภาวะความยากจน ภาวะแห้งแล้ง และการเรียกร้องหรือความต้องการบริการด้านสุขภาพ และภัยธรรมชาติ
เช่น แผนฉุกเฉินกรณีนําท่วม

8 การปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็ นธรรม
D.< ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุน
บริษทั ฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างซือสัตย์สจุ ริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามทีจะพัฒนากิจการให้
เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการทีดี เพือสร้างผลตอบแทนทีเหมาะสมให้กบั การลงทุนของผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนอย่าง
ต่อเนืองและยังยืน โดยยึดหลักการการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน จึงกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ปฏิบตั ิ
ตามแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี
1) ปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความซือสัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียม เพือประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
2) นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ฯ ผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอืนๆ โดย
สมําเสมอ และครบถ้วนตามความจริง
3) แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทังในด้านบวกและด้านลบ ซึงตังอยูบ่ นพืนฐานของความ
เป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ นโดยใช้
ื
ขอ้ มูลของบริษทั ฯ ซึงยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรือดําเนินการ
ใดๆ ในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร

D.: ลูกค้า
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ และได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี
1) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ สร้างความน่าเชือถือ และความไว้วางใจให้กบั ลูกค้า
2) ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้า เพือให้ทราบข้อมูลทีเกียวกับสินค้าและบริการ

บริษทั อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จํากัด
3) ส่งมอบสินค้าและให้บริการทีมีคณ
ุ ภาพ รวดเร็ว แม่นยํา และปลอดภัย ตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาทีเป็ น
ธรรม
4) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีตกลงไว้กบั ลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีทไม่
ี สามารถปฏิบตั ติ ามได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบเพือหา
แนวทางแก้ไข
5) จัดให้มรี ะบบรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกียวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมทังความรวดเร็วในการตอบสนองหรือ
ส่งมอบ และดําเนินการให้ลกู ค้าได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นําไปใช้เพือประโยชน์ของตนเองหรือผูท้ เกี
ี ยวข้องโดยมิชอบ

D.? คูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจะสร้างความสัมพันธ์ทดีี ทางธุรกิจกับคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี ดําเนินธุรกิจบนพืนฐานของความเกือหนุนที
เป็ นธรรมต่อทังสองฝา่ ย ให้การปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนีอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั ฯ หลีกเลียงสถานการณ์ททํี าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทังปฏิบตั ติ ามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพือ
บรรลุผลประโยชน์รว่ มกัน โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี
1) ไม่ดาํ เนินการทีทุจริตในการค้ากับคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี กรณีทมีี ขอ้ มูลว่ามีการดําเนินการทีไม่สจุ ริตเกิดขึนหรือมี
ั
กิจกรรมต่อต้านสังคม ต้องเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี เพือร่วมกันแก้ไขปญหาอย่
างรวดเร็ว และ
ยุตธิ รรม
2) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขต่างๆ ทีมีต่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนีอย่างเคร่งครัด กรณีทไม่
ี สามารถปฏิบตั ติ ามได้ ต้องรีบแจ้งให้ค่คู า้
และ/หรือเจ้าหนีทราบเพือหาแนวทางแก้ไข
3) ไม่สนับสนุนในการค้ากับคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี เพือนําชินส่วนใดๆ จากสัตว์มาใช้ผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ หรือเป็ น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
7.@ คู่แข่งทางการค้า
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจะปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้า โดยตังอยู่บนพืนฐานของกติกาการแข่งขันทียุตธิ รรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่
แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี
1)
2)
3)
4)
5)

ปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีดี
ไม่พยายามทําลายชือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริง
ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธฉี ้อฉล
ส่งเสริมการแข่งขันอย่าวเป็ นธรม รวมถึงการต่อต้านการผูกขาด การทุ่มตลาด
ไม่นําประเด็นทางสังคม ดังเช่น ความยากจน ไปสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า

D.B พนักงาน
บริษทั ฯ นันให้ความสําคัญกับพนักงาน ซึงเป็ นทรัพยากรทีสําคัญของบริษทั ฯ ซึงจะมีสว่ นช่วยส่งเสริม และผลักดันให้องค์กร
บรรลุถงึ เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนันบริษทั ฯ จึงมีนโยบายทีจะดูแลพนักงานให้มคี ุณภาพชีวติ ทีดี โดยมีสภาพการจ้างที

บริษทั อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จํากัด
ยุตธิ รรม มีสวัสดิการทีเหมาะสม มีโอกาสทีจะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทังมีสภาพการทํางานทีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยมี
แนวทางปฏิบตั ดิ งั นี
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
จัดให้มสี ภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี และปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปจั เจกชน และศักดิศรี
J ของความเป็ นมนุษย์
ให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมต่อพนักงาน และไม่มนี โยบายปลดออก เลิกจ้าง และไล่ออกโดยไม่มกี ฎเกณฑ์ หรือเลือก
ปฏิบตั ิ
การพิจารณาการแต่งตัง และการโยกย้าย รวมทังการให้รางวัล และการลงโทษ กระทําด้วยความเป็ นธรรม โดยคํานึงถึง
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนันเป็ นเกณฑ์
ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัวถึงและสมําเสมอ
หลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีไม่เป็ นธรรม ซึงอาจมีผลกระทบต่อความมันคงในหน้าทีการงานของพนักงาน หรือคุกคาม
และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
พนักงานมีสทิ ธิในการร้องเรียนกรณีทไม่
ี ได้รบั ความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการทีกําหนด
รับฟงั ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

D.C รัฐบาล
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจเพือการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ข้อบังคับ และกฎระเบียบทีเกียวข้อง และเป็ นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทัวไป

D.D ชุมชนและสังคม
บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานต่างๆ ที
เกียวกับความปลอดภัย ความมันคง สุขอนามัย และสิงแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบทีมีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี
1)
2)
3)
4)

สร้างจิตสํานึกในเรืองความรับผิดชอบต่อสังคม และสิงแวดล้อมให้เกิดขึนในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือง
คืนกําไรส่วนหนึงเพือกิจกรรมทีจะมีสว่ นสร้างสรรค์สงั คมและสิงแวดล้อมอย่างสมําเสมอ
ดําเนินธุรกิจโดยให้มผี ลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิงแวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของประชาชนน้อยทีสุด
ปฏิบตั แิ ละให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที
ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล
5) ให้ความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุง่ เน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิงแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์
และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทังสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่
ชุมชนทีด้อยโอกาส ให้เป็ นชุมชนทีเข้มแข็ง พึงพาตนเองได้
6) มีจุดยืนทีแน่วแน่ทต่ี อต้านพลังและกลุ่มต่อต้านสังคมทีคุกคามความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมพลเรือน
และจะไม่ยอมแพ้ต่อข้อเรียกร้องทีไม่ยตุ ธิ รรมและผิดกฎหมาย

