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การเคารพื่ให้เ้กยีรตผิู้่ค้นและสิ�ง
แวด์ลอ้มคอ่ห้วัใจของธุร่กจิของเรา
ท้ี�มมีาอย�างยาวนาน เราพื่ยายาม
ท้ำาสิ�งท้ี�ถูก่ตอ้ง ไม�มกัง�าย และ
ตดั์สนิใจท้ก่เร่�องด์ว้ยจติสำานกึท้ี�ด์ ี

มาตรฐานของเรามจีุดุมุ�งหมายเพื่่�อทำำาเร ่�องนี�ใหช้ัดัเจุนใน
แง�ของพื่ฤตกิรรมเชังิปฏิบิัตั ิการปกครองทำี�ด ีการจุดัการ
ความเสี่ี�ยงอย�างมปีระสี่ทิำธิภิาพื่ และการปฏิบิัตัติามระเบัยีบั
ขอ้บังัคบััและกฎหมายอย�างเคร�งครดัน ั�นเป็นสี่ิ�งจุำาเป็นใน
การทำำาใหม้ ั�นใจุว�าเราดำาเนนิธิรุกจิุในวธิิทีำ ี�ถูกูตอ้ง

เราคาดหวงัใหพ้ื่นกังานและพื่นัธิมติรของเรา ไม�ว�าจุะเป็น
ผูู้จุ้ดัจุำาหน�าย ผูู้ร้บััใบัอนญุาต ซัพัื่พื่ลายเออร ์หรอ่บัรษิัทัำใน
เครอ่ทำี�เราทำำางานดว้ยก็ตาม ปรบััและนำามาตรฐานของเรา
มาใชั ้หรอ่มนีโยบัายของตนเองทำี�มมีาตรฐานทำี�เทำยีบัเทำ�า
หรอ่ใกลเ้คยีงกนั

ท้ี�แบรนด์ ์Pentland เราม่�งเนน้ท้ี�วธิุกีารท้ี�เราสามารถูเป็็นธุร่กจิเชิงิ
บวก กลยท่้ธุท์้างธุร่กจิเชิงิบวกของเราได์แ้สด์งถูงึความม่�งมั�นท้ี�
จะด์ำาเนนิการเพื่่�อผู้่ค้นและโลกของเรา 

พื่นักงานของเราท้ำางานโด์ยใชิห้้ลกัการสี�ป็ระการเป็็นแนวท้าง ซึ่ึ�ง
สนับสน่นให้ท้้ก่คนไม�เพื่ยีงแค�ท้ำางานอย�างด์เียี�ยมเท้�านั�น แต�ท้ำา
ในวธิุที้ี�ถูก่ตอ้งด์ว้ย

  ความสี่ำาเร็จุคอ่การทำำางานร�วมกนัเป็นทำมี: กำาลงัของคน
ห้นึ�งคนจะเพื่ิ�มขึ�นเม่�อเราท้ำางานกนัเป็็นท้มี แบ�งปั็นท้กัษะ
และมอีด่์มการณเ์ด์ยีวกนั

  มคีวามชัดัเจุนและกลา้หาญ: มอีด่์มการณท์้ี�ชิดั์เจน และ
กลา้ท้ี�จะไขว�ควา้อย�างตรงไป็ตรงมา

  มาตรฐานคอ่การทำำาใหด้ขี ้�น: สรา้งสรรค ์เรยีนร่ ้ป็รับป็รง่ 
และท้ำาให้ด้์ขี ึ�นคอ่ภัารกจิท้ี�เราท้ำาเป็็นป็ระจำา

  ดว้ยจุติสี่ำานก้ทำี�ด:ี การได์ม้าซึ่ึ�งชิ่�อเสยีงท้ี�ด์ ีเราเชิ่�อในการ
ท้ำาสิ�งท้ี�ถูก่ตอ้ง ไม�มกัง�าย ท้ั �งในฐานะส�วนตวัและในฐานะ
องคก์ร

มาตรฐานคอ่
การท้ำาให้ด้์ขี ึ�น

มคีวามชิดั์เจน
และกลา้ห้าญ

ความสำาเร็จคอ่การ
ท้ำางานร�วมกนัเป็็นท้มี

ด์ว้ยจติสำานกึท้ี�ด์ี
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ความม่�งมั�นของเราและวธิุกีารป็ฏิบิตั:ิ
ท้มีผู้่น้ำาของเราม่�งเนน้ท้ี�การบรรลผู่้ลในระยะยาว ความสำาเร็จ
อย�างยั�งยน่ในธุร่กจิของเรา ในฐานะธุร่กจิ เราด์ำาเนนิการโด์ย
มกีารป็กครององคก์รท้ี�ด์ ีมคีวามโป็ร�งใส มคีวามน�าเชิ่�อถูอ่ 
และมหี้ลกัจรยิธุรรมเป็็นแนวท้าง

วธิิกีารปฏิบิัตัขิองเราเพื่่�อการปกครององคก์รมสีี่ามสี่�วน:

•  ป้องกนั: สรา้งและรักษาวฒันธุรรมท้ี�ส�งเสรมิห้ลกัการ
ของเรา เราพื่ยายามสรา้งการบรหิ้ารจัด์การความเสี�ยง
ท้ี�ด์โีด์ยการป็รับใชิน้โยบาย ขั �นตอน การฝึึกอบรม และ
การส่�อสาร และโด์ยการนำาเสนอคำาแนะนำาและการ
สนับสน่น

•  ชัี�นำา: แนะนำาการควบคม่ ท้บท้วน และโอกาสในการ
เสนอความคดิ์

•  ตอบัสี่นอง: เผู้ชิญิห้นา้กบัปั็ญห้าอย�างว�องไวและ
แกไ้ขอย�างมปี็ระสทิ้ธุภิัาพื่และเห้มาะสม

ก) พื่นักงาน
มาตรฐานเห้ล�านี�มคีวามสำาคญั ไม�เพื่ยีงแค�การป็ฏิบิตัติาม
กฎห้มายท้ี�มผีู้ลบงัคบัใชิเ้ท้�านั�น แต�ยงัเป็็นเพื่ราะมาตรฐาน
เห้ล�านี�มสี�วนในการสรา้งวฒันธุรรมของเรา เพื่่�อท้ำาให้ม้ั�นใจ
ว�าพื่นักงานของเราร่ว้�า พื่วกเขาเป็็นส�วนห้นึ�งของบรษัิท้ท้ี�
ถูอ่ว�าพื่วกเขาเป็็นห้วัใจของท้ก่สิ�ง ความสมัพัื่นธุท์้ี�เราสรา้ง
ขึ�นกบัพื่นักงานจะชิ�วยให้ธุ้ร่กจิของเราเกดิ์ผู้ลท้ี�ด์กีว�าและ
คงท้นกว�าค่�แข�งของเราในท้ก่มม่โลก

1.  เราตระห้นักว�าการว�าจา้งและการรักษาพื่นักงานท้ี�ด์ที้ี�สด่์
ให้ท้้ำางานภัายในบรษัิท้ของเรานั�นเป็็นสิ�งท้ี�สำาคญัอย�าง
ยิ�ง

2.  เราท้ำาการตดั์สนิใจเกี�ยวกบัการสรรห้า การว�าจา้ง การให้ ้
รางวลั การพัื่ฒนา และการเล่�อนขั �นโด์ยพื่จิารณาความ
สามารถู ท้กัษะ ป็ระสบการณ ์พื่ฤตกิรรม ศักัยภัาพื่ และ
ผู้ลงาน

3.  เราเป็็นแชิมป์็ด์า้นสภัาพื่แวด์ลอ้มท้ี�ห้ลากห้ลายและไม� 
แบ�งแยกสำาห้รับพื่นักงานของเรา ป็ฏิบิตัติ�อพื่นักงาน 
ท้ั �งห้มด์อย�างเท้�าเท้ยีม ด์ว้ยการเคารพื่และการให้เ้กยีรติ
เรายกย�องวฒันธุรรมห้ลากห้ลายและไม�แบ�งแยก 
ซึ่ึ�งท้ก่คนได์รั้บการตอ้นรับ สนับสน่น และส�งเสรมิให้ ้
ป็ระสบความสำาเร็จ ความห้ลากห้ลายและไม�แบ�งแยก
(Diversity and inclusion ห้รอ่ D&I) มคีวามสำาคญัยิ�ง
ในวธิุกีารด์ำาเนนิธุร่กจิของเรา

4.  เรานำาเสนอโอกาสท้ี�เห้มาะสมและสมควรสำาห้รับการฝึึก
อบรมและการพัื่ฒนาด์า้นอาชิพีื่เพื่่�อสนับสน่นพื่นักงาน
ของเราให้ม้ศีักัยภัาพื่และสรา้งธุร่กจิของเราให้เ้ตบิโต

5.  เราพื่ยายามสรา้งแรงจง่ใจ รักษา กระต่น้ และให้ร้างวลั
แก�พื่นักงานของเราโด์ยการจัด์และรักษาเงนิเด์อ่นและ
โป็รแกรมสวสัด์กิารท้ี�เห้มาะสมและสรา้งแรงจง่ใจในการ
แข�งขนัได์ ้ในขณะท้ี�ยงัคงรักษาความน�าสนใจต�อความ
รับผู้ดิ์ชิอบด์า้นการเงนิของเราแก�ผู้่ถู้อ่ห้่น้ของเรา เรา
มขีอบข�ายการท้ำางานระด์บัโลกเพื่่�อให้ม้ั�นใจว�ามคีวาม
ยต่ธิุรรมและสอด์คลอ้งกนัในท้ก่บท้บาท้ของเรา

6.  เราม่�งเนน้เพื่่�อสรรห้าพื่นักงานท้ี�จะร�วมใชิแ้ละรักษา
มาตรฐานและห้ลกัการของเรา

7.  เราจัด์เตรยีมสภัาพื่แวด์ลอ้มการท้ำางานท้ี�ไม�แบ�งแยก 
ส�งเสรมิวธิุกีารท้ำางานท้ี�ร�วมมอ่กนัภัายในท้มีของเรา 

8.  เราพื่ยายามท้ี�จะป็ฏิบิตัติ�อท้ก่คนอย�างยต่ธิุรรม ด์ว้ย
ศักัด์ิ�ศัร ีความจรงิใจ และการเคารพื่ เพื่่�อสรา้งสภัาพื่
แวด์ลอ้มท้ี�ท้ำาให้พ้ื่นักงานร่ส้กึว�ามคีณ่ค�า

9.  ห้ลกัการสี�ป็ระการของเราส�งเสรมิการท้ำางานด์ว้ยกนัเป็็น
ท้มี มอีด่์มการณ ์พัื่ฒนางอย�างต�อเน่�อง และมคีณ่ธุรรม 

10.  เราจัด์เตรยีมและรักษาสภัาพื่แวด์ลอ้มท้ี�ป็ลอด์ภัยัและ
ถูก่สข่ลกัษณะสำาห้รับพื่นักงานท้ก่คน

11.  เราเคารพื่ต�อสทิ้ธุิ�ของพื่นักงานของเราในการป็ฏิบิตั ิ
ตามศัาสนาและความศัรัท้ธุาของพื่วกเขาตามความเชิ่�อ
ส�วนตวั 

12.  เราสนับสน่นให้พ้ื่นักงานท้ำาห้นา้ท้ี�ของตนในการสรา้ง
ความแตกต�างภัายในและภัายนอกองคก์รของเรา เพื่่�อ
สนับสน่นลก่คา้ ผู้่บ้รโิภัค และชิม่ชินของเรา

13.  เราไม�ท้นต�อการเลอ่กป็ฏิบิตั ิการรังแกห้รอ่การข�มข่� 
และจะด์ำาเนนิการเพื่่�อนำาพื่ฤตกิรรมด์งักล�าวออกไป็ เรา
สนับสน่นและส�งเสรมิให้พ้ื่นักงานแจง้รายงานเกี�ยวกบั
พื่ฤตกิรรมท้ี�พื่วกเขากงัวล โด์ยไม�กลวัต�อการตอบโต ้

14.  เรามนีโยบายความอด์ท้นเท้�ากบัศัน่ยต์�อการละเมดิ์ใน
สถูานท้ี�ท้ำางาน และห้า้มการด์ำาเนนิการใด์ ๆ  ท้ี�อาจก�อให้ ้
บค่คลอ่�นร่ส้กึว�าถูก่คก่คามห้รอ่ไม�ป็ลอด์ภัยั

15.  เราไม�อน่ญาตให้พ้ื่นักงานท้ำางานภัายใตฤ้ท้ธุิ�
แอลกอฮอลห์้รอ่ยาเสพื่ตดิ์ท้ี�ผู้ดิ์กฎห้มาย

16.  เราเคารพื่สทิ้ธุคิวามเป็็นส�วนตวัของพื่นักงาน โด์ยการ
ใชิ ้การรักษา และการถู�ายโอนขอ้มล่ส�วนบค่คลตาม
มาตรฐานการค่ม้ครองขอ้มล่ท้ี�เห้มาะสม
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ข) ลก่คา้ 
1.  เราได์รั้บและรักษาลก่คา้โด์ยการสรา้งความสมัพัื่นธุ์

ระยะยาวท้ี�แข็งแกร�ง เราม่�งมั�นท้ี�จะใชิว้ธิุกีารท้ี�จรงิใจ มี
จรยิธุรรมในการส�งมอบสญัญาของเรา

2.  เราพื่ยายามจัด์เตรยีมผู้ลติภัณัฑ์แ์ละบรกิารท้ี�มคีณ่ค�า
แก�ลก่คา้ ในด์า้นราคา คณ่ภัาพื่ ผู้ลงาน และรป่็แบบ เรา
ม่�งมั�นท้ี�จะป็รับป็รง่อย�างต�อเน่�องและสรา้งนวตักรรมเพื่่�อ
ท้ำาให้ผู้้ลติภัณัฑ์ข์องเราเป็็นผู้ลติภัณัฑ์ท์้ี�ด์ที้ี�สด่์ 

3.  เราจัด์ห้าขอ้มล่ท้ี�ชิดั์เจนและซึ่่�อตรงเกี�ยวกบัผู้ลติภัณัฑ์์
และบรกิารของเราแก�ลก่คา้

4.  เราเคารพื่สทิ้ธุคิวามเป็็นส�วนตวัของลก่คา้และจะป็ฏิบิตั ิ
ต�อขอ้มล่ท้ี�พื่วกเขาให้แ้ก�เราด์ว้ยความระมดั์ระวงัและ
รักษาเป็็นความลบัอย�างยิ�งยวด์ ตามมาตรฐานการ
ค่ม้ครองขอ้มล่ท้ี�เห้มาะสม

5.  เราเขา้ใจห้นา้ท้ี�ของเราในการโฆษณาผู้ลติภัณัฑ์แ์ละ
บรกิารของเราในลกัษณะท้ี�มคีวามรับผู้ดิ์ชิอบและตาม
ความจรงิ

6.  เราพื่ยายามท้ำาให้แ้น�ใจว�าปั็ญห้าด์า้นคณ่ภัาพื่ห้รอ่ผู้ล
งานใด์ ๆ ท้ี�เกดิ์ขึ�นในผู้ลติภัณัฑ์ห์้รอ่บรกิารของเราจะ
ได์รั้บการด์ำาเนนิการโด์ยท้นัท้ ีเพื่่�อลด์ความไม�สะด์วกท้ี�
เกดิ์ขึ�นต�อลก่คา้ของเราให้น้อ้ยท้ี�สด่์

7.  เราใชิม้าตรการท้ี�สมเห้ตส่มผู้ลและท้ี�ป็ฏิบิตัไิด์ท้้ั �งห้มด์
เพื่่�อป้็องกนัการป็ลอมแป็ลงผู้ลติภัณัฑ์ข์องเราจากวาง
ตลาด์

ค) พัื่นธุมติร 
1.  เราตระห้นักว�าพัื่นธุมติรของเรา ไม�ว�าพื่วกเขาจะเป็็นผู้่ ้

จัด์จำาห้น�าย ผู้่รั้บใบอน่ญาต ซึ่พัื่พื่ลายเออร ์ห้รอ่บรษัิท้
ในเครอ่ท้ี�เราท้ำางานด์ว้ยกต็าม มผีู้ลผู้ลติสำาคญัท้ี�ป็ระสบ
ความสำาเร็จในระด์บัเด์ยีวกนักบัธุร่กจิของเรา

2.  เราป็ฏิบิตัติ�อพัื่นธุมติรของเราอย�างมคีวามรับผู้ดิ์ชิอบ
และมจีรยิธุรรม

3.  เราม่�งมั�นเพื่่�อรเิริ�มและรักษาความสมัพัื่นธุท์้ี�แข็งแกร�ง 
เท้ี�ยงตรง และซึ่่�อสตัยก์บัพัื่นธุมติร พัื่ฒนาความสมัพัื่นธุ์
ของพัื่นธุมติรท้ี�เป็็นป็ระโยชินร์�วมกนั

4.  เราป็ระเมนิบรษัิท้ของพัื่นธุมติรท้ี�คาด์ห้วงัอย�างละเอยีด์
ในเร่�องขอ้กำาห้นด์ท้างธุร่กจิท้ี�กำาห้นด์ไวก้�อนท้ี�เราจะ

เริ�มตน้ความสมัพัื่นธุท์้างธุร่กจิกบัพื่วกเขา ซึ่ึ�ง ได์แ้ก� 
คณ่ภัาพื่ บรกิาร ความแน�นอนของการจัด์ห้าสนิคา้ ชิ่�อ
เสยีง ตน้ท้น่ นวตักรรม และความยั�งยน่

5.  เราแนะนำามาตรฐานของเรา ห้ลกัจรยิธุรรม และห้ลกั
การด์า้นสิ�งแวด์ลอ้มให้แ้ก�พัื่นธุมติรของเรา ซึ่ึ�งเราคาด์
ห้วงัให้พ้ื่วกเขาป็ฏิบิตัติามเม่�อมคีวามเกี�ยวขอ้ง ผู้่ผู้้ลติ
ท้ั �งห้มด์ท้ี�ผู้ลติสนิคา้ของเรา ไม�ว�าจะท้างตรงห้รอ่ท้าง
ออ้ม (ผู้�านท้างผู้่รั้บใบอน่ญาต ตวัแท้น ห้รอ่ความ
สมัพัื่นธุก์ารรับเห้มาชิ�วงท้ี�มกีารป็ระกาศัห้รอ่อน่มตั)ิ 
ตอ้งป็ฏิบิตัติามห้ลกัจรยิธุรรมของเรา

6.  เราสรา้งขอ้กำาห้นด์การชิำาระเงนิท้ี�ชิดั์เจนกบัซึ่พัื่พื่ลาย 
เออรแ์ละรักษาขอ้ผู้ก่พัื่นของเราตามขอ้กำาห้นด์เห้ล�า
นั�น

7.  เรายน่ห้ยดั์ในความซึ่่�อสตัยแ์ละคณ่ธุรรมของธุร่กจิใน
ท้ก่ด์า้นของเรากบัซึ่พัื่พื่ลายเออร ์และไม�ท้นต�อความ
พื่ยายามใด์ ๆ เพื่่�อให้ไ้ด์ม้าซึ่ึ�งธุร่กจิจากเราโด์ยการ
จ�ายเงนิ การเลี�ยงรับรองห้รอ่ของขวญัท้ี�ฟุ่่� มเฟุ่่อยแก�
พื่นักงานของเรา ตวัแท้น ห้รอ่สมาชิกิครอบครัวของ
พื่วกเขา

ง) ห้ลกัจรยิธุรรม 
ธุร่กจิท้ี�เป็็นบวกห้มายถูงึการท้ำางานอย�างมจีรยิธุรรม โป็ร�งใส  
และยั�งยน่ คอ่ความรับผู้ดิ์ชิอบขององคก์รของเราท้ั �งองคก์ร  
โด์ยการม่�งเนน้ท้ี�ผู้ลกระท้บ เราได์ส้รา้งกลยท่้ธุท์้ี�จะชิ�วยให้ ้
เราบรรลผู่้ลร�วมกนัได์เ้ร็วขึ�น

เราม่�งมั�นท้ี�จะท้ำาการคา้อย�างมจีรยิธุรรม ห้ลกัจรยิธุรรมของ
เราสะท้อ้นถูงึการรเิริ�มการคา้ขายอย�างมจีรยิธุรรม (ETI) 
โด์ยอาศัยัห้ลกัจรยิธุรรมและอน่สญัญาองคก์ารแรงงาน
ระห้ว�างป็ระเท้ศั (ILO) ห้ลกัจรยิธุรรมนี�มมีาตรฐานขั �นตำ�าท้ี�
ควรท้ำาให้ม้ากกว�านี�เม่�อเป็็นไป็ได์ ้ในท้างป็ฏิบิตั ิซึ่พัื่พื่ลาย
เออรต์อ้งป็ฏิบิตัติามกฎห้มายระด์บัป็ระเท้ศัและกฎห้มายท้ี�มี
ผู้ลบงัคบัใชิอ้่�น ๆ และเม่�อบท้บญัญัตขิองกฎห้มายและห้ลกั
จรยิธุรรมนี�กล�าวถูงึเร่�องเด์ยีวกนั ให้ใ้ชิบ้ท้บญัญัตทิ้ี�ให้ค้วาม
ค่ม้ครองท้ี�มากกว�าแก�คนงาน

1.  การว�าจุา้งเป็นการเลอ่กอย�างเสี่รี

1.1  ไม�ใชิแ้รงงานท้ี�ถูก่บงัคบั ผู้ก่มดั์ ห้รอ่กกัขงัโด์ยไม�สมคัร
ใจ

1.2  คนงานไม�จำาเป็็นตอ้งมอบ “ค�ามดั์จำา” เอกสารแสด์งตวั
ตน ห้รอ่ของคำ�าป็ระกนัอ่�น ๆ แก�นายจา้งของตน และคน
งานมเีสรภีัาพื่ท้ี�จะลาออกจากนายจา้งของตน ห้ลงัจาก
ท้ี�มกีารแจง้ให้ท้้ราบอย�างสมเห้ตส่มผู้ล
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2.  เคารพื่ต�อเสี่รภีาพื่ของสี่มาคมและสี่ทิำธิใินการ
ร�วมเจุรจุาต�อรอง 

2.1  คนงานท้ั �งห้มด์มสีทิ้ธุใินการเลอ่กเขา้ร�วมห้รอ่ก�อตั �ง
สห้ภัาพื่แรงงานด์ว้ยตนเอง และเพื่่�อร�วมเจรจาต�อรอง  
นอกจากนี�พื่วกเขายงัมสีทิ้ธุใินการเลอ่กไม�เขา้ร�วม
สห้ภัาพื่แรงงานอกีด์ว้ย 

2.2  ซึ่พัื่พื่ลายเออรป์็รับใชิท้้ศัันคตเิปิ็ด์กวา้งต�อกจิกรรมของ
สห้ภัาพื่แรงงานและการรับสมคัรสมาชิกิของตน 

2.3  ตวัแท้นของคนงานจะไม�ถูก่เลอ่กป็ฏิบิตัแิละได์รั้บ
อน่ญาตให้เ้ขา้ถูงึสถูานท้ี�ท้ำางานเพื่่�อด์ำาเนนิการในส�วน
งานของตวัแท้นของตน 

2.4  ห้ากสทิ้ธุใินการมเีสรภีัาพื่ของสมาคมและการร�วมเจรจา
ต�อรองถูก่จำากดั์โด์ยกฎห้มาย ให้พ้ื่นักงานสนับสน่นการ
พัื่ฒนาในลกัษณะค่�ขนานสำาห้รับสมาคมและการเจรจา
ต�อรองท้ี�เป็็นอสิระและเสรขีองคนงาน

3.  สี่ภาพื่การทำำางานสี่ะอาดและปลอดภยั

3.1  ควรมกีารจัด์เตรยีมสภัาพื่แวด์ลอ้มในการท้ำางานท้ี�
สะอาด์และป็ลอด์ภัยั ให้ค้ำานงึถูงึความร่ท้้ั�วไป็เกี�ยวกบั
อต่สาห้กรรมและอนัตรายท้ี�เจาะจงต�าง ๆ ให้ใ้ชิข้ั �น
ตอนท้ี�เพื่ยีงพื่อเพื่่�อป้็องกนัอบ่ตัเิห้ตแ่ละการบาด์เจ็บ
ต�อสข่ภัาพื่ซึ่ึ�งเป็็นผู้ลมาจาก เกี�ยวขอ้งกบั ห้รอ่เกดิ์ขึ�น
เน่�องจากการท้ำางาน โด์ยการลด์ตน้เห้ตข่องอนัตรายท้ี�
มอีย่�ตามป็กตวิสิยัในสภัาพื่แวด์ลอ้มการท้ำางานให้ม้าก
ท้ี�สด่์เท้�าท้ี�จะท้ำาได์ ้

3.2  คนงานควรได์รั้บการฝึึกอบรมด์า้นสข่ภัาพื่และความ
ป็ลอด์ภัยัอย�างเป็็นป็ระจำาและมกีารบนัท้กึไว ้และการ
อบรมด์งักล�าวควรท้ำาซึ่ำ�าสำาห้รับคนงานให้ม�ห้รอ่คนงาน
ท้ี�ได์รั้บมอบห้มายงานอกีครั �ง

3.3  ควรจัด์เตรยีมให้ม้หี้อ้งสข่าท้ี�สะอาด์ และนำ�าด์่�ม และ
พื่่�นท้ี�สะอาด์สำาห้รับจัด์เกบ็อาห้าร

3.4  ห้ากมที้ี�พัื่กจัด์เตรยีมให้ ้ตอ้งสะอาด์ ป็ลอด์ภัยั และตอบ
สนองต�อความตอ้งการขั �นพื่่�นฐานของคนงาน

3.5  บรษัิท้ท้ี�ป็ฏิบิตัติามห้ลกัจรยิธุรรมควรมอบห้มายห้นา้ท้ี�
ด์า้นสข่ภัาพื่และความป็ลอด์ภัยัแก�ตวัแท้นบรหิ้ารจัด์การ
อาวโ่ส

4.  ตอ้งไม�มกีารใชัแ้รงงานเด็ก

4.1  ตอ้งไม�สรรห้าคนงานให้ม�ท้ี�เป็็นแรงงานเด็์ก

4.2  บรษัิท้ควรพัื่ฒนาห้รอ่มสี�วนร�วม และสนับสน่นนโยบาย
และโป็รแกรมท้ี�จัด์เตรยีมเพื่่�อการโยกยา้ยเด็์กคนใด์ท้ี�
พื่บว�าเป็็นแรงงานเด็์ก เพื่่�อชิ�วยให้เ้ด็์กสามารถูเขา้เรยีน
ห้รอ่กลบัเขา้ส่�ระบบการศักึษาท้ี�มคีณ่ภัาพื่จนกระท้ั�งพื่น้
สภัาวะการเป็็นเด็์ก

4.3  เด็์กและเยาวชินท้ี�มอีายต่ำ�ากว�า 18 ปี็ ตอ้งไม�ถูก่ว�าจา้ง
เพื่่�อท้ำางานในเวลากลางคน่ห้รอ่สภัาพื่ท้ี�อนัตราย 

4.4  นโยบายและขั �นตอนเห้ล�านี�ตอ้งสอด์คลอ้งกบับท้บญัญัติ
ของมาตฐาน ILO ท้ี�เกี�ยวขอ้ง

4.5  ในห้ลกัจรยิธุรรมนี� “เด็์ก” ห้มายถูงึบค่คลใด์ ๆ ท้ี�มอีาย่
ตำ�ากว�า 15 ปี็ ยกเวน้กฎห้มายระด์บัป็ระเท้ศัห้รอ่ท้อ้ง
ถูิ�นกำาห้นด์เง่�อนไขอายก่ารจบการศักึษาภัาคบงัคบัห้รอ่
อายก่ารท้ำางานขั �นตำ�าท้ี�สง่กว�า ซึ่ึ�งในกรณีท้ี�มผีู้ลบงัคบัใชิ ้
อายท่้ี�สง่กว�านั�น “แรงงานเด็์ก” ห้มายถูงึงานใด์ ๆ ท้ี�ท้ำา
โด์ยเด็์กห้รอ่เยาวชิน 

5.  มกีารจุ�ายค�าครองชัพีื่

5.1  ค�าครองชิพีื่คอ่รายได์ข้ั �นตำ�าท้ี�จำาเป็็นสำาห้รับคนงาน
เพื่่�อตอบสนองต�อความตอ้งการขั �นพื่่�นฐานของตนและ
ครอบครัว รวมถูงึรายได์บ้างส�วนห้ลงัห้กัค�าใชิจ้�าย ซึ่ึ�ง
ควรได์ม้าระห้ว�างชิั�วโมงการท้ำางานขั �นตำ�าตามกฎห้มาย  
(กล�าวคอ่ ไม�รวมการท้ำางานล�วงเวลา) 

  มกีารจ�ายค�าแรงและสวสัด์กิารสำาห้รับสปั็ด์าห้ก์าร
ท้ำางานมาตรฐาน ขั �นตำ�าตามมาตรฐานกฎห้มายระด์บั
ป็ระเท้ศั ห้รอ่มาตรฐานเกณฑ์อ์ต่สาห้กรรม ตามขอ้ใด์
กต็ามท้ี�มมีล่ค�าสง่กว�า ในกรณีใด์ ๆ กต็าม ค�าแรงควร
เพื่ยีงพื่อต�อการตอบสนองต�อความตอ้งการขั �นพื่่�นฐาน  
และเพื่่�อให้ม้รีายได์บ้างส�วนห้ลงัห้กัค�าใชิจ้�าย

5.2  คนงานท้ั �งห้มด์ตอ้งได์รั้บขอ้มล่ท้ี�เป็็นลายลกัษณอ์กัษร
และเขา้ใจได์เ้กี�ยวกบัเง่�อนไขการจา้งงานของตนใน
ด์า้นค�าแรงก�อนท้ี�พื่วกเขาจะได์รั้บการว�าจา้ง และโด์ย
เฉพื่าะอย�างยิ�งเกี�ยวกบัค�าแรงในเร่�องของชิ�วงเวลาการ
จ�ายเงนิท้ี�พื่วกเขาจะได์รั้บเงนิแต�ละครั �ง

5.3  ไม�อน่ญาตให้ม้กีารห้กัเงนิจากค�าแรงในลกัษณะท้ี�เป็็น
มาตรการในการลงวนัิย ห้รอ่ไม�อน่ญาตให้ม้กีารห้กัเงนิ
ใด์ ๆ จากค�าแรงตามกฎห้มายระด์บัป็ระเท้ศัโด์ยไม�มี
การอน่ญาตอย�างชิดั์แจง้ของคนงาน มาตรการการลง
วนัิยท้ั �งห้มด์ควรมกีารบนัท้กึไว ้
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6.  ตอ้งทำำางานไม�เกนิชั ั�วโมงการทำำางาน 

6.1  ชิั�วโมงการท้ำางานตอ้งเป็็นไป็ตามกฎห้มายระด์บั
ป็ระเท้ศั ขอ้ตกลงร�วม และบท้บญัญัตขิองขอ้ 6.2 ถูงึ  
6.6 ด์า้นล�าง โด์ยใชิข้อ้ใด์กต็ามท้ี�ให้ค้วามค่ม้ครอง
สง่สด่์แก�คนงาน 

  ขอ้ย�อย 6.2 ถูงึ 6.6 อา้งองิตามมาตรฐานแรงงาน
ระห้ว�างป็ระเท้ศั

6.2  ชิั�วโมงการท้ำางาน ไม�รวมการท้ำางานล�วงเวลา จะตอ้ง
ระบไ่วใ้นสญัญา และจะตอ้งไม�เกนิ 48 ชิั�วโมงต�อ
สปั็ด์าห้*์

6.3  การท้ำางานล�วงเวลาท้ั �งห้มด์ควรเป็็นไป็โด์ยสมคัรใจ  
การท้ำางานล�วงเวลาควรด์ำาเนนิการอย�างมคีวามรับ 
ผู้ดิ์ชิอบ โด์ยพื่จิารณาถูงึสิ�งต�อไป็นี�ท้ั �งห้มด์: ขอบเขต  
ความถูี� และชิั�วโมงท้ี�คนงานแต�ละคนท้ำางาน และ
แรงงานโด์ยรวม จะตอ้งไม�ใชิก้ารท้ำางานล�วงเวลาเพื่่�อ
แท้นท้ี�การจา้งงานป็กต ิการท้ำางานล�วงเวลาควรได์รั้บ
ค�าตอบแท้นในอตัราท้ี�พื่เิศัษ ซึ่ึ�งแนะนำาว�าตอ้งไม�นอ้ย
กว�า 125% ของอตัราค�าจา้งป็กติ

6.4  ชิั�วโมงท้ี�ท้ำางานท้ั �งห้มด์ในชิ�วงเวลาเจ็ด์วนัไม�ควรเกนิ 
60 ชิั�วโมง เวน้แต�เม่�อครอบคลม่อย่�ในขอ้ 6.5 ด์า้นล�าง

6.5  ชิั�วโมงการท้ำางานอาจเกนิ 60 ชิั�วโมงในชิ�วงเวลาเจ็ด์วนั
ใด์ ๆ เฉพื่าะในสถูานการณย์กเวน้ท้ี�เป็็นไป็ตามเง่�อนไข
ท้ั �งห้มด์ด์งัต�อไป็นี�:

 •  ได์รั้บอน่ญาตจากกฎห้มายระด์บัป็ระเท้ศั

•  ได์รั้บอน่ญาตจากขอ้ตกลงร�วมท้ี�เจรจาอย�างเสรกีบั
องคก์รของคนงานซึ่ึ�งเป็็นตวัแท้นส�วนสำาคญัของ
แรงงาน

•  มกีารรักษาความป็ลอด์ภัยัอย�างเห้มาะสมเพื่่�อค่ม้ครอง
สข่ภัาพื่และความป็ลอด์ภัยัของคนงาน และ

•  พื่นักงานสามารถูให้เ้ห้ตผู่้ลต�อการท้ำางานในสถูานการณ์
ยกเวน้ เชิ�น ชิ�วงการผู้ลติท้ี�มคีวามตอ้งการมาก อบ่ตัเิห้ต่
ห้รอ่เห้ตฉ่่กเฉนิ

6.6  คนงานควรได์รั้บวนัห้ยด่์อย�างนอ้ยห้นึ�งวนัในท้ก่ชิ�วง
เวลาเจ็ด์วนั ห้รอ่สองวนัในท้ก่ชิ�วงเวลา 14 วนั เม่�อ
อน่ญาตตามกฎห้มาย

7.  ไม�เลอ่กปฏิบิัตั ิ

7.1  ไม�มกีารเลอ่กป็ฏิบิตัใินการจา้งงาน การให้ค้�าตอบแท้น  
การเขา้ถูงึการฝึึกอบรม การเล่�อนขั �น การยต่กิารจา้ง

งาน ห้รอ่การเกษียณอาย ่โด์ยอา้งองิจากเชิ่�อสาย  
ชินชิั �น ชิาตกิำาเนดิ์ ศัาสนา อาย ่ความท้พ่ื่พื่ลภัาพื่ เพื่ศั  
สถูานะสมรส รสนยิมท้างเพื่ศั สมาชิกิภัาพื่ของสห้ภัาพื่  
ห้รอ่การเขา้ร�วมท้างการเมอ่ง

8.  มกีารจุา้งงานเป็นประจุำา 

8.1  การด์ำาเนนิงานจนถูงึขอบเขตท้ั �งห้มด์ท้ี�เป็็นไป็ได์ ้ตอ้ง
ขึ�นอย่�กบัความสมัพัื่นธุใ์นการจา้งงานท้ี�ได์รั้บการยอมรับ
ท้ี�ป็ระกอบขึ�นจากแนวป็ฏิบิตัแิละกฎห้มายระด์บัป็ระเท้ศั 

8.2  จะตอ้งไม�เลี�ยงขอ้ผู้ก่พัื่นต�อพื่นักงานภัายใตก้ฎห้มาย
และระเบยีบขอ้บงัคบัด์า้นแรงงานและการรักษาความ
ป็ลอด์ภัยัท้างสงัคมท้ี�เกดิ์ขึ�นจากความสมัพัื่นธุใ์นการ
จา้งงานเป็็นป็ระจำา ผู้�านท้างการจา้งเห้มาเฉพื่าะ
แรงงาน การรับเห้มาชิ�วง ห้รอ่การจัด์ให้ท้้ำางานจาก
บา้น ห้รอ่ผู้�านท้างแผู้นการฝึึกงาน ท้ี�ไม�มเีจตนาแท้จ้รงิ
ในการสอนท้กัษะห้รอ่ให้ก้ารจา้งงานเป็็นป็ระจำา ห้รอ่
จะตอ้งไม�เลี�ยงขอ้ผู้ก่พัื่นใด์ ๆ ด์งักล�าว ผู้�านท้างการ
ใชิส้ญัญาการจา้งงานแบบกำาห้นด์เวลา มากเกนิความ
จำาเป็็น

9.  ไม�อนญุาตใหม้กีารปฏิบิัตัทิำ ี�หยาบัคายหรอ่ขาด
มนษุัยธิรรม 

9.1  ห้า้มการล�วงละเมดิ์ท้างร�างกายห้รอ่การลงวนัิย การ
ป็ฏิบิตัทิ้ี�เป็็นการล�วงละเมดิ์ท้างร�างกาย การคก่คามท้าง
เพื่ศัห้รอ่อ่�น ๆ และการล�วงละเมดิ์ท้างวาจา ห้รอ่รป่็แบบ
การข�มข่�อ่�น ๆ

9.2  บรษัิท้ควรจัด์ให้ค้นงานท้ั �งห้มด์สามารถูเขา้ถูงึกลไกการ
รอ้งท้ก่ขท์้ี�เป็็นความลบั

10.  ไม�อนญุาตใหม้กีารรบััเหมาชั�วง 

10.1  ผู้่รั้บเห้มาชิ�วงภัายในซึ่พัื่พื่ลายเชินของเราตอ้งผู้�าน
การป็ระกาศัและอน่มตัจิากเราเป็็นลายลกัษณอ์กัษร
ก�อนท้ี�จะวางคำาสั�งซึ่่�อใด์ ๆ กบัพื่วกเขา การด์ำาเนนิ
การท้ั �งห้มด์กบัผู้่รั้บเห้มาชิ�วงด์งักล�าวตอ้งเป็็นไป็
ตามขอ้กำาห้นด์ของใบอน่ญาต ขอ้ตกลงการผู้ลติ
และการจัด์จำาห้น�ายกบัพัื่นธุมติร เราอน่ญาตการ
ท้ำางานจากบา้นเม่�อมกีารป็ระกาศัจากซึ่พัื่พื่ลายเออร์
ของเราและบรหิ้ารจัด์การตามคำาแนะนำาในนโยบาย
การท้ำางานจากบา้นของเรา 

10.2  ผู้่รั้บเห้มาชิ�วงท้ี�ผู้�านการป็ระกาศัและอน่มตัทิ้ั �งห้มด์
ตอ้งป็ฏิบิตัติามห้ลกัจรยิธุรรมของเรา

10.3  จะตอ้งมรีะบบและกระบวนการสำาห้รับบรหิ้ารการรับ
เห้มาชิ�วง การท้ำางานจากบา้น และการป็ระมวลผู้ล
ภัายนอก
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จ) สิ�งแวด์ลอ้ม 
การคำานงึถูงึโลกของเราคอ่ห้วัใจของธุร่กจิของเราท้ี�มมีา
อย�างยาวนาน เราม่�งมั�นท้ี�จะลด์ผู้ลกระท้บต�อสิ�งแวด์ลอ้มท้ี�
เกดิ์จากการป็ฏิบิตังิานและวสัด์ข่องเรา โด์ยสอด์คลอ้งกบั
กลยท่้ธุธ์ุร่กจิเชิงิบวก เรามเีป้็าห้มายในการสรา้งความยั�งยน่
เพื่่�อท้ำาให้ก้ารป็รับป็รง่ท้ั�วท้ั �งองคก์รของเราเป็็นจรงิ จับตอ้ง
ได์ ้ซึ่ึ�งชิ�วยให้เ้รารักษาสิ�งแวด์ลอ้มให้ด้์ขี ึ�น

1.  เราม่�งมั�นท้ี�จะใชิท้้รัพื่ยากรอย�างค่ม้ค�าเท้�าท้ี�จะสามารถู
ท้ำาได์ ้และเราป็ฏิบิตัติามกฎห้มายด์า้นสิ�งแวด์ลอ้มท้ี�
เกี�ยวขอ้ง

2.  เราใชิส้ถูานท้ี�อำานวยความสะด์วก รวมถูงึสำานักงาน  
ศัน่ยก์ระจายสนิคา้ และรา้นคา้ป็ลกีของเรา อย�าง 
มปี็ระสทิ้ธุภิัาพื่โด์ยคำานงึถูงึพื่ลงังาน นำ�า และของเสยี  
สำาห้รับสิ�งอำานวยความสะด์วกของเราแต�ละอย�าง เรามี
เป้็าห้มายเพื่่�อ:

•  ใชิพ้ื่ลงังานอย�างมปี็ระสทิ้ธุภิัาพื่มากขึ�นเพื่่�อลด์การ
ป็ล�อยคารบ์อนได์ออกไซึ่ด์ข์องเรา ลด์ตน้ท้น่ ลด์การ
เผู้ชิญิความเสี�ยงจากการขาด์แคลนพื่ลงังาน และท้ำาให้ ้
มั�นใจว�าเราได์เ้ตรยีมตวัด์ขีึ�นเพื่่�อตอบสนองต�อระเบยีบ
ขอ้บงัคบัให้ม�

•  ลด์การใชิน้ำ�า และจากการกระท้ำาด์งักล�าว ชิ�วยลด์ความ
เสี�ยงจากการขาด์แคลนนำ�าในอนาคต และ

•  ลด์ป็รมิาณการเกดิ์ของเสยีและรไีซึ่เคลิให้ม้ากท้ี�สด่์เท้�า
ท้ี�จะท้ำาได์ ้

3.  เราจำากดั์ขอบเขตท้ี�เราใชิเ้คร่�องบนิขนส�งสนิคา้ เพื่่�อลด์
การป็ล�อยคารบ์อนได์ออกไซึ่ด์์

4.  เรามองห้าวธิุกีารออกแบบและผู้ลติสนิคา้โด์ยคำานงึถูงึ
สิ�งแวด์ลอ้ม ม่�งไป็ส่�การใชิว้สัด์แ่ละบรรจภ่ัณัฑ์ท์้ี�ยั�งยน่
ต�อสิ�งแวด์ลอ้มมากขึ�น

5.  เราบรหิ้ารการใชิส้ารตอ้งห้า้มในการผู้ลติสนิคา้ และ
ป็ฏิบิตัติามกฎห้มายท้ี�เกี�ยวขอ้ง

6.  เราสนับสน่นให้ซ้ึ่พัื่พื่ลายเออรป์็รับป็รง่ป็ระสทิ้ธุภิัาพื่
ด์า้นสิ�งแวด์ลอ้มของสถูานท้ี�การผู้ลติของพื่วกเขา และ
โด์ยเฉพื่าะอย�างยิ�งการลด์การใชิพ้ื่ลงังาน การใชิน้ำ�า 
และของเสยี

7.  เรามองห้าโอกาสเพื่่�อเพื่ิ�มส�วนท้ี�เป็็นมติรต�อสิ�งแวด์ลอ้ม
มากขึ�นในผู้ลติภัณัฑ์แ์ละบรกิารท้ี�เราซึ่่�อ

8.  เราตระห้นักว�าอนาคตระยะยาวของแบรนด์แ์ละ
ผู้ลติภัณัฑ์ข์องเราจำาเป็็นตอ้งมนีวตักรรมและความ
สรา้งสรรคเ์พื่่�ออน่รักษ์และรักษาท้รัพื่ยากรธุรรมชิาติ

9.  เราสนับสน่นองคก์รและกจิกรรมชิม่ชินและการกศ่ัลท้ี�มี
คณ่ค�า

ฉ) วธิุกีารท้ำาธุร่กจิของเรา 
เราเชิ่�อว�าความม่�งเนน้ของเราในด์า้นความซึ่่�อสตัยแ์ละ
คณ่ธุรรมมบีท้บาท้สำาคญัในความสำาเร็จและความยั�งยน่
ของเราในฐานะบรษัิท้ ซึ่ึ�งเป็็นเคร่�องห้มายของพื่ฤตกิรรม
ของเราในท้ก่สิ�งท้ี�เราท้ำา และมผีู้ลกระท้บ และห้ล�อห้ลอม
ความสมัพัื่นธุข์องเรากบัพื่นักงานของเรา ลก่คา้ของเรา และ
พัื่นธุมติรของเราในท้ก่ด์า้น

1.  ความเสี่ี�ยง

1.1  เราเขา้ใจว�าองคป์็ระกอบสำาคญัของการป็กครององคก์ร
ท้ี�ด์คีอ่การระบ ่การป็ระเมนิ และการจัด์การความเสี�ยง 
ด์ำาเนนิการตรวจสอบความเสี�ยงสำาคญัเป็็นป็ระจำา พื่รอ้ม
กบัเนน้ความเสี�ยงให้ม�ท้ี�มนัียสำาคญัลงในระด์บัการ
จัด์การท้ี�เห้มาะสม 

1.2  ส�วนงานตรวจสอบภัายในกล่�ม (Group Internal 
Audit) ของบรษัิท้แม�ของเราจะตรวจสอบป็ระสทิ้ธุภิัาพื่
ของการควบคม่ภัายในเพื่่�อจัด์การความเสี�ยงเป็็นป็ระจำา

2.  จุรยิธิรรมและคณุธิรรม

2.1  เราจะไม�ท้นต�อพื่ฤตกิรรมท้ี�ไม�ซึ่่�อสตัย ์ไม�มจีรยิธุรรม  
ห้รอ่ท้จ่รติ

2.2  เราจะไม�แสวงห้าผู้ลป็ระโยชินโ์ด์ยการกระท้ำาอย�าง
ไม�ซึ่่�อสตัยห์้รอ่ฉอ้โกง ห้รอ่ท้ำาการรอ้งเรยีนเท็้จโด์ย
เจตนา

2.3  เราจะไม�อน่ญาตให้ใ้ชิเ้งนิห้รอ่ท้รัพื่ยากรของบรษัิท้เพื่่�อ
การล�อลวงห้รอ่ฉอ้โกงโด์ยเจตนา

3.  การต�อตา้นการตดิสี่นิบันและการทำจุุรติ

3.1  เราจะไม�ท้นต�อการให้ห้้รอ่การรับสนิบนห้รอ่การจ�ายเงนิ
ท้ี�ไม�เห้มาะสม และเราจะไม�มสี�วนร�วมในกจิกรรมการ
ท้จ่รติใด์ ๆ โด์ยตรงห้รอ่ผู้�านท้างบค่คลท้ี�สาม
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3.2  นโยบายการต�อตา้นการตดิ์สนิบนและการท้จ่รติของเรา
ได์ก้ำาห้นด์ห้นา้ท้ี�ของเรา และผู้่ท้้ี�ท้ำางานให้ก้บัเรา ให้ ้
ป็ฏิบิตัติามและรักษาวธิุกีารท้ำาธุร่กจิของเรา นอกจาก
นี�ยงัมขีอ้มล่และคำาแนะนำาเกี�ยวกบัวธิุกีารจัด์การกบั
ป็ระเด็์นการต�อตา้นการตดิ์สนิบนและการท้จ่รติ สำาห้รับ 
ผู้่ท้้ี�ท้ำางานให้ก้บัเรา 

4.  ภาษัี

4.1  เราเผู้ยแพื่ร�กลยท่้ธุภ์ัาษีสห้ราชิอาณาจักรของ 
Pentland Group และสำานักงานสาขาสห้ราชิอาณาจักร
ของกล่�มบรษัิท้บนเว็บไซึ่ตข์องเรา ซึ่ึ�งสามารถูด์ไ่ด์ท้้ี�  
pentlandgroup.com/corporate-governance

4.2  เราจะไม�ท้นต�อห้รอ่มสี�วนร�วมในการห้ลกีเลี�ยงภัาษี ไม�
ว�าจะโด์ยตรงห้รอ่ผู้�านท้างบค่คลท้ี�สาม 

4.3  เราม่�งมั�นท้ี�จะป็ฏิบิตัติามกฎห้มายท้ี�เกี�ยวขอ้งท้ั �งห้มด์
ท้ั �งในฐานะผู้่จ้�ายภัาษีและในความสมัพัื่นธุข์องเรากบั
พื่นักงานของเรา ลก่คา้ของเรา และพัื่นธุมติรของเรา 
รวมถูงึ การกระท้ำาผู้ดิ์ขององคก์รว�าด์ว้ยการไม�ป็กป้็อง
องคก์รจากการห้ลกีเลี�ยงภัาษี ภัายใต ้วรรค 3 ของพื่ระ
ราชิบญัญัตอิาชิญากรรมท้างการเงนิ ปี็ 2017 ของ 
สห้ราชิอาณาจักร

5. ของขวญัและการเลี�ยงรบััรอง

5.1  ค่�มอ่ของขวญัและการเลี�ยงรับรองของเรากำาห้นด์จด่์ยน่
ของเราในเร่�องของขวญัและการเลี�ยงรับรอง ซึ่ึ�งจะตอ้ง
ถูก่กฎห้มาย ยต่ธิุรรม และเห้มาะสมต�ออต่สาห้กรรม
ของเรา

6. ผู้ลประโยชันท์ำบััซัอ้น

6.1  เรากำาห้นด์ให้พ้ื่นักงานของเราระมดั์ระวงัอย�างยิ�งท้ี�จะ
ไม�นำาตนเองเขา้ไป็เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งใด์ ๆ ท้ี�อาจก�อให้เ้กดิ์
ความท้บัซึ่อ้นระห้ว�างผู้ลป็ระโยชินส์�วนตวัของพื่วกเขา
และผู้ลป็ระโยชินข์องบรษัิท้

6.2  เรากำาห้นด์ให้พ้ื่นักงานของเราพื่จิารณาห้นา้ท้ี�ของตนใน
การด์แ่ลรักษาบรษัิท้ และป็รกึษากบัผู้่จั้ด์การอาวโ่สท้ี�
เห้มาะสมห้ากมคีวามสงสยั

7. การแข�งขนั

7.1  เราเชิ่�อในการแข�งขนัแบบเปิ็ด์และยต่ธิุรรม และ
แสวงห้าผู้ลป็ระโยชินท์้ี�แข�งขนัได์ผู้้�านท้างลกัษณะท้ี�ถูก่
กฎห้มายและยต่ธิุรรม

7.2  เรายบัยั �งการแลกเป็ลี�ยนขอ้มล่ท้ี�ไม�เปิ็ด์เผู้ยต�อ
สาธุารณะห้รอ่ขอ้มล่ท้ี�มคีวามละเอยีด์อ�อนอ่�น ๆ กบั
บค่คลท้ี�สาม ยกเวน้จะครอบคลม่อย่�ภัายใตข้อ้ตกลงท้ี�
เห้มาะสม

7.3  เราจะไม�แสวงห้าเพื่่�อให้ไ้ด์ม้าซึ่ึ�งขอ้มล่ท้ี�เป็็นความลบั
เกี�ยวกบัค่�แข�งด์ว้ยลกัษณะท้ี�ซึ่�อนเรน้

7.4  เรามที้รัพื่ยากร รวมถูงึนโยบาย คำาแนะนำา และการฝึึก
อบรม เพื่่�อให้ค้วามร่แ้ละขอ้มล่แก�พื่นักงานของเราเกี�ยว
กบัความสำาคญัของการป็ฏิบิตัติามกฎห้มายการแข�งขนั
ท้ี�มผีู้ลบงัคบัใชิแ้ละท้ี�เกี�ยวขอ้ง และชิ�วยเห้ลอ่พื่วกเขา
ให้เ้ขา้ใจวธิุกีารป้็องกนั ตรวจจับ และตอบสนองต�อ
ความท้า้ท้ายท้ี�อาจเกดิ์ขึ�น

8. ทำรพัื่ยส์ี่นิทำางปญัญา

8.1  ท้รัพื่ยส์นิท้างปั็ญญาคอ่ห้นึ�งในสนิท้รัพื่ยห์้ลกัของเรา 
ด์งันั�น ให้ใ้ชิแ้ละป็กป้็องอย�างเห้มาะสมเสมอ ซึ่ึ�งรวมถูงึ
เคร่�องห้มายการคา้ การออกแบบ โลโก ้ลขิสทิ้ธุิ� และ
สทิ้ธุบิตัร 

8.2  บค่คลท้ี�สามจะได์รั้บอน่ญาตให้ใ้ชิท้้รัพื่ยส์นิท้างปั็ญญา
ของเราเม่�อได์รั้บอน่ญาตอย�างถูก่ตอ้งและมขีอ้ตกลงท้ี�
เห้มาะสม

9. เทำคโนโลยขีอ้มลู

9.1  เรากำาห้นด์ให้พ้ื่นักงานของเราใชิอ้เีมลบรษัิท้  
อนิเตอรเ์น็ต และบญัชิโีซึ่เชิยีลมเีด์ยีของพื่วกเขาอย�าง
มคีวามรับผู้ดิ์ชิอบและรักษาความป็ลอด์ภัยัของระบบ
ขอ้มล่ธุร่กจิและการบรหิ้ารจัด์การของบรษัิท้ 

9



สรา้งครอบครัวของแบรนด์์
เพื่่�อให้โ้ลกรัก
จากร่�นส่�ร่�น

www.pentlandbrands.com
© Pentland Group plc 2014 สงวนลขิสทิ้ธุิ�

@pentlandbrands @pentlandjobs facebook.com/PentlandBrands


