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บทนํา 

บริษัท บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด จะดําเนินธุรกิจของบริษัทฯด"วยความ

ซ่ือสัตย�สุจริต และมีจริยธรรมอันดี เราจะพัฒนาคุณภาพ การให"บริการ ผลิตภัณฑ� และการปฏิบัติงานของเราให"ดี

อย0างสม่ําเสมอ เราจะสร"างชื่อเสียงด"านความซ่ือสัตย�สุจริต ความยุติธรรม ความเคารพ ความรับผิดชอบ ความ

ซ่ือตรง ความไว"วางใจ รวมไปถึงการตัดสินใจทางธุรกิจท่ีม่ันคง การดําเนินธุรกิจของบริษัทเก่ียวข"องกับบุคคลหลาย

ฝ5าย ต้ังแต0ผู"ถือหุ"น พนักงาน เจ"าหนี้ ลูกค"า คู0ค"า คู0แข0ง ไปจนถึงชุมชน ซ่ึงผู"มีส0วนได"เสียควรได"รับการดูแลจาก

บริษัทตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข"อง บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู"มีส0วนได"เสียต0าง ๆ  

บริษัทฯ จึงได"กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ข้ึนเป9นลายลักษณ�อักษร และสื่อสารให"ทราบโดย

ท่ัวกัน และเพ่ือให"ผู"บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติ โดยกําหนดให"ผู"บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน"าท่ีกํากับดูแล

ส0งเสริมให"มีการปฏิบัติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษทั ควอลิตี�  พลสั เอสเทติค อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั Page 3 

 

 

จรรยาบรรณต!อผู$มีส!วนได$เสีย 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย0อมเก่ียวข"องกับผู"มีส0วนได"เสียหลายกลุ0ม ต้ังแต0 ผู"ถือหุ"น ลูกค"า คู0ค"า คู0แข0ง

ทางการค"า เจ"าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล"อม ซ่ึงแต0ละกลุ0มย0อมมีความต"องการท่ี

แตกต0างกัน ดังนั้น กลุ0มบริษัทฯ จึงได"กําหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบัติต0อผู"มีส0วนได"เสียให"สอดคล"อง

กับความต"องการของแต0ละกลุ0ม ดังนี้ 

1. การปฏิบัติต0อผู"ถือหุ"น 

2. การปฏิบัติต0อลูกค"า 

3. การปฏิบัติต0อคู0ค"า 

4. การปฏิบัติต0อคู0แข0งทางการค"า 

5. การปฏิบัติต0อเจ"าหนี้ 

6. การปฏิบัติต0อภาครัฐ 

7. การปฏิบัติต0อพนักงาน 

8. การปฏิบัติต0อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล"อม 

9. การให"ความสําคัญต0อคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล"อม 
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1. การปฏิบัติต!อผู$ถือหุ$น 

นโยบาย : 

ส0งเสริมให"ผู"ถือหุ"นได"ใช"สิทธิข้ันพ้ืนฐานของตน และมุ0งม่ันในการสร"างความพึงพอใจสูงสุดให"กับผู"ถือหุ"น 

โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตอย0างยั่งยืน สร"างมูลค0าเพ่ิมและให"ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย0างต0อเนื่อง รวมท้ังดําเนิน

ธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. ปฏิบัติหน"าท่ีด"วยความซ่ือสัตย�สุจริต โปร0งใส เป9นธรรม เพ่ือทําให"ม่ันใจได"ว0าในการตัดสินใจและ

กระทําการใด ๆ มีการคํานึงถึงผลประโยชน�สูงสุดของกลุ0มผู"ท่ีเก่ียวข"องโดยรวมแล"ว 

2. ปฏิบัติหน"าท่ีอย0างมืออาชีพด"วยความรู" ความชํานาญ ความมุ0งม่ันและด"วยความระมัดระวัง ตลอดจน

การประยุกต�ใช"ความรู"และทักษะในการบริหารจัดการบริษัทอย0างเต็มความสามารถ 

3. รายงานสถานภาพขององค�กรสม่ําเสมอ ครบถ"วนตามความเป9นจริง 

4. ไม0แสวงหาประโยชน�ให"ตนเอง และผู"ท่ีเก่ียวข"องโดยใช"ข"อมูลใด ๆ ขององค�กรซ่ึงยังไม0ได"เปHดเผยต0อ

สาธารณชน 

5. ไม0เปHดเผยข"อมูลลับขององค�กรต0อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู0แข0งขัน 

6. ต"องไม0ดําเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก0อให"เกิดความขัดแย"งทางผลประโยชน�ต0อองค�กร 

2. การปฏิบัติต!อลูกค$า 

นโยบาย : 

มุ0งม่ันสร"างความพึงพอใจและความม่ันใจให"กับลูกค"า และประชาชนท่ีจะได"รับผลิตภัณฑ�และบริการท่ีดีมี

คุณภาพในระดับราคาท่ีเหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให"สูงข้ึนอย0างต0อเนื่อง รวมท้ังรักษาสัมพันธภาพท่ีดีและ

ยั่งยืน 
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แนวปฏิบัติท่ีดี : 

 

1.ปฏิบัติตามมาตรฐานต0างๆ ท่ีเก่ียวข"องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอันเป9นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

มุ0งม่ันพัฒนาคุณภาพของสินค"าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต"องการของลูกค"าอย0างต0อเนื่อง 

2.เปHดเผยข0าวสารข"อมูลเก่ียวกับสินค"าและบริการอย0างครบถ"วน ถูกต"อง ทันต0อเหตุการณ� และไม0

บิดเบือนข"อเท็จจริง 

3.ให"การรับประกันสินค"าและบริการภายใต"เง่ือนไขเวลาท่ีเหมาะสม มีระบบการรับข"อร"องเรียน

เก่ียวกับสินค"าและบริการ และดําเนินการอย0างดีท่ีสุด เพ่ือให"ลูกค"าได"รับการตอบสนองอย0างรวดเร็ว 

4.ไม0ค"ากําไรเกินควร เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค"าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน 

และไม0กําหนดเง่ือนไขการค"าท่ีไม0เป9นธรรมต0อลูกค"า 

5.ปฏิบัติตามเง่ือนไขต0าง ๆ ท่ีมีต0อลูกค"าอย0างเคร0งครัด หากไม0สามารถปฏิบัติได" ต"องรีบแจ"งให"   

ลูกค"าทราบล0วงหน"า เพ่ือร0วมกันพิจารณาหาแนวทางแก"ไข 

6.จัดเก็บรักษา และดูแลข"อมูลอันเป9นความลับของลูกค"าอย0างรัดกุมเหมาะสม และจะไม0เปHดเผย

ข"อมูลอันเป9นความลับนั้นแก0บุคคลอ่ืน เว"นแต0จะได"รับความยินยอมจากลูกค"าหรือเป9นการดําเนินการ

ตามกฎหมาย 

7.จัดให"มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกปJองและคุ"มครองหลักทรัพย�หรือทรัพย�สินใดๆท่ีลูกค"า

มอบหมายให"อยู0ในความดูแลของบริษัทอย0างรัดกุมและเหมาะสม 

8.ดําเนินธุรกิจโดยถูกต"องตามกฎหมายและข"อกําหนดของทางการ และจะไม0ให"ความช0วยเหลือ 

ส0งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆท่ีมิชอบด"วยกฎหมาย 

9.ใช"ความรู" ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส0ในผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพแก0

ลูกค"าเยี่ยงผู"ประกอบวิชาชีพ รวมท้ังติดตามพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และริเริ่ม

สร"างสรรค�นวัตกรรมเพ่ือสร"างความพึงพอใจแก0ลูกค"า ตลอดจนทุ0มเทกําลังความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

10.ยึดถือและดํารงความซ่ือสัตย�สุจริตเป9นหลักในการดําเนินธุรกิจ 
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3. การปฏิบัติต!อคู!ค$า 

นโยบาย : 

คํานึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตย�ในการดําเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน�ร0วมกับคู0ค"า โดยการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาท่ีกําหนดร0วมกันอย0างเคร0งครัด และมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ"างให"เกิดผลประโยชน�สูงสุดโดยพิจารณาความสําคัญด"านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป9น
หลัก 

2. ดําเนินการคัดเลือกคู0ค"าอย0างมีระบบมีความเป9นธรรมโปร0งใส เสมอภาค และตรวจสอบ ได"รวมท้ังปฏิบัติตาม
ระเบียบข"อกําหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข"อง  

3. เปHดโอกาสให"คู0ค"าหลายรายได"ดําเนินการนําเสนอสินค"าและบริการ (กรณีสินค"าหรือบริการไม0เฉพาะ) เพ่ือให"
สามารถคัดเลือกคู0ค"าท่ีเหมาะสมและได"ผลประโยชน�สูงสุด 

4. ดําเนินการคัดเลือกคู0ค"าท่ีให"ความสําคัญในการช0วยลดผลกระทบสิ่งแวดล"อม สังคม และมีการดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

5. บุคลากรผู"รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ"างและการบริหารสินค"าต"องไม0มีส0วนได"ส0วนเสียกับผู"ยื่นข"อเสนอหรือ
คู0สัญญาในงานนั้น ๆ ไม0ว0าในทางใดท้ังสิ้น 

6.  ไม0เรียก ไม0รับ หรือจ0ายผลประโยชน�ใดๆ ท่ีไม0สุจริตในการค"ากับคู0ค"า 
7. ปฏิบัติตามเง่ือนไขต0าง ๆ ท่ีมีต0อคู0ค"าอย0างเคร0งครัด 
8. กรณีท่ีไม0สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได" จะต"องรีบแจ"งให"คู0ค"าทราบล0วงหน"า เพ่ือร0วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแก"ไขปNญหา โดยใช"หลักของความสมเหตุสมผล 
9. รักษาความลับของคู0ค"าอย0างจริงจังและสม่ําเสมอ รวมถึงไม0นําข"อมูลของคู0ค"ามาใช"เพ่ือประโยชน�ตนเองและผู"

ท่ีเก่ียวข"อง 
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4. การปฏิบัติต!อคู!แข!งทางการค$า 

นโยบาย : 

ปฏิบัติต0อคู0แข0งทางการค"าให"สอดคล"องกับหลักสากล ภายใต"กรอบแห0งกฎหมายเก่ียวกับหลักปฏิบัติการ

แข0งขันทางการค"า และยึดถือกติกาของการแข0งขันอย0างเป9นธรรม 

แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต"กรอบกติกาของการแข0งขันอย0างเสรี และเป9นธรรม 

2. ไม0แสวงหาข"อมูลท่ีเป9นความลับของคู0แข0งทางการค"าด"วยวิธีการท่ีไม0สุจริตหรือไม0เหมาะสม 

3. ไม0ทําลายชื่อเสียงของคู0แข0งทางการค"าด"วยการกล0าวหา ให"ร"ายปJายสี และโจมตีคู0แข0งโดยปราศจาก

มูลความจริง 

 

5. การปฏิบัติต!อเจ$าหนี้ 

นโยบาย : 

ยึดถือแนวทางการปฏิบัติท่ีเป9นธรรมตามเง่ือนไข และเป9นธรรมต0อเจ"าหนี้รวมถึงการชําระคืนตาม

กําหนดเวลา 

แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. รักษาและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีต0อเจ"าหนี้โดยเคร0งครัด ท้ังในแง0การชําระคืน การดูแลหลักทรัพย�ค้ํา

ประกัน และเง่ือนไขอ่ืนๆ 

2. รายงานฐานะทางการเงินแก0เจ"าหนี้ตามข"อกําหนดในสัญญาเงินกู"อย0างถูกต"อง ครบถ"วน  

3. รายงานเจ"าหนี้ล0วงหน"าหากไม0สามารถปฏิบัติตามข"อผูกพันในสัญญา และร0วมกันหาแนวทางแก"ไข

ปNญหาดังกล0าว 
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6. การปฏิบัติต!อภาครัฐ 

นโยบาย : 

ให"ความสําคัญกับภาครัฐซ่ึงถือเป9นหนึ่งในผู"มีส0วนได"เสีย บริษัทฯ จึงได"กําหนดแนวทางในการปฏิบัติต0อ

ภาครัฐ เพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการท่ีอาจส0งผลต0อการกระทําท่ีไม0เหมาะสม 

แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. พึงดําเนินการอย0างถูกต"องตรงไปตรงมา เม่ือมีการติดต0อทําธุรกรรมกับเจ"าหน"าท่ีหรือหน0วยงานของ

รัฐ 

2. ก0อนรับหรือให"ของขวัญ/ของท่ีระลึกควรตรวจสอบให"แน0ใจว0าได"ปฏิบัติถูกต"องตามกฎหมายและ

ข"อบังคับของบริษัทฯ โดยสิ่งของหรือของขวัญท่ีให"แก0กันในหน"าท่ีการงานควรมีราคาไม0มากและ

เหมาะสมในแต0ละโอกาส 

3. ไม0รับหรือให"ของขวัญ/ของท่ีระลึกท่ีอาจทําให"เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย0างหนึ่งอย0างใด โดยไม0

เป9นธรรมในการปฏิบัติหน"าท่ี หากจําเป9นต"องรับของขวัญ/ของท่ีระลึกท่ีมีค0าเกินปกติวิสัยจากผู"ท่ี

เก่ียวข"องทางธุรกิจให"รายงานผู"บังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 

4. ไม0รับหรือให"ของขวัญ/ของท่ีระลึกเป9นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ"น ทองคํา อัญมณี หรือสิ่งของอ่ืนท่ีมี

มูลค0าเป9นเงินได" 

5. ในกรณีขอให"บริจาคทรัพย�สินเพ่ือการหนึ่งการใด สามารถกระทําได"โดยผ0านกระบวนการอนุมัติท่ี

ถูกต"อง โปร0งใสและภายในวงเงินท่ีเหมาะสม 

6. เก็บรักษาหลักฐานการใช"จ0ายเงินท่ีแสดงมูลค0าของขวัญ/ของท่ีระลึกนั้นเพ่ือตรวจสอบได"ในภายหลัง 
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7. การปฏิบัติต!อพนักงาน 

นโยบาย : 

มุ0งม่ันพัฒนาองค�กรให"เป9นองค�กรแห0งการเรียนรู" เสริมสร"างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทํางาน ส0งเสริม

การทํางานเป9นทีม ให"ผลตอบแทนท่ีเป9นธรรม ดูแลความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล"อมการทํางาน ให"

ความสําคัญต0อการพัฒนา ถ0ายทอดความรู" และความสามารถของพนักงาน รับฟNงข"อคิดเห็นและข"อเสนอแนะจาก

พนักงานทุกระดับอย0างเท0าเทียมและเสมอภาค กําหนดและต0อยอดการปลูกฝNงวัฒนธรรมองค�กร ด"วยตระหนักว0า

พนักงานทุกคนเป9นหนึ่งปNจจัยสําคัญ และมีคุณค0า นํามาซ่ึงความสําเร็จ ความก"าวหน"า และการเจริญเติบโตอย0าง

ยั่งยืนของกลุ0มบริษัทฯ 

แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. ให"ผลตอบแทนท่ีเป9นธรรม และเหมาะสมตามความรู" ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานแต0ละคน 

2. สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทํางานระดับมืออาชีพอย0างต0อเนื่องให"ความม่ันใจในคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนํา 

3. การแต0งต้ัง การโยกย"าย รวมท้ังการให"รางวัลและการลงโทษพนักงานต"องกระทําด"วยความเสมอภาค 

บริสุทธิ์ใจ และต้ังอยู0บนพ้ืนฐานของความรู" ความสามารถ และความเหมาะสม รวมท้ังการกระทํา 

หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ 

4. ปฏิบัติต0อพนักงานบนพ้ืนฐานแห0งความยุติธรรม และให"ความสําคัญต0อการพัฒนาการถ0ายทอดความรู" 

และความสามารถของพนักงาน โดยให"โอกาสกับพนักงานอย0างท่ัวถึงและสม่ําเสมอ 

5. ดูแลรักษาสภาพแวดล"อมในการทํางานให"มีความปลอดภัยแก0ชีวิต สุขภาพร0างกายและทรัพย�สินของ

พนักงานอยู0เสมอ 

 

 



 

บริษทั ควอลิตี�  พลสั เอสเทติค อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั Page 10 

 

 

6. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีไม0เป9นธรรม ปฏิบัติต0อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม0

เลือกปฏิบัติไม0แบ0งแยก ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล 

สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิได"เก่ียวข"องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

7. รับฟNงข"อคิดเห็นและข"อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย0างเท0าเทียมและเสมอภาค 

8. ส0งเสริมให"พนักงานเข"าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน"าท่ี เพ่ือส0งเสริมให"เกิดพฤติกรรมท่ีอยู0ใน

กรอบของจรรยาบรรณอย0างท่ัวถึงท้ังบริษัทฯ 

9. ส0งเสริมให"พนักงานมีส0วนร0วมในการกําหนดทิศทางในการทํางาน รวมถึงการแก"ไขปNญหาของ

หน0วยงานและบริษัทฯ โดยรวม 

10. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข"อบังคับต0างๆ ท่ีเก่ียวข"องกับพนักงานอย0างเคร0งครัด 

11. กําหนดให"มีการอบรมการกํากับดูแลกิจการ และการต0อตส"านการคอร�รัปชั่นในหลักสูตรปฐมนิเทศ

พนักงานใหม0 

 

8. การปฏิบัติต!อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล$อม 

นโยบาย : 

ดําเนินธุรกิจด"วยความรับผิดชอบต0อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล"อม ท้ังในด"านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต 

และการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ส0งเสริมการใช"พลังงานอย0างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนและสังคม ท้ังพ้ืนท่ีโดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ แบ0งปNนผลกําไรส0วนหนึ่งเพ่ือตอบแทนและ

สร"างสรรค�ชุมชนและสังคม คํานึงถึงการดําเนินธุรกิจท่ีจะมีผลกระทบต0อสิ่งแวดล"อม โดยเริ่มต้ังแต0ข้ันตอนการเริ่ม

ก0อสร"างโรงงาน การเลือกเทคโนโลยี ตลอดถึงกระบวนการผลิต และกระบวนการกําจัดของเสีย รวมถึงวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมท่ีจะส0งเสริมการใช"พลังงานอย0างมีประสิทธิภาพ 
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แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. คํานึงถึงทางเลือกในการใช"ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติ โดย ไม0ก0อให"มีผลกระทบต0อความ

เสียหายของสังคม สิ่งแวดล"อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเกิดน"อยท่ีสุด 

2. คืนผลกําไรส0วนหนึ่งเพ่ือสร"างสรรค�สังคมและสิ่งแวดล"อมอย0างสม่ําเสมอ 

3. ปลูกฝNงจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต0อสังคมและสิ่งแวดล"อมให"เกิดข้ึนในหมู0พนักงานทุกระดับ

อย0างต0อเนื่องและจริงจัง 

4. ให"ความสําคัญในการทําธุรกรรมกับคู0ค"าท่ีมีเจตจํานงเดียวกันกับบริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต0อ 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล"อม 

 

5. เป9นผู"นําในการส0งเสริมการใช"และการอนุรักษ�พลังงานอย0างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน�ต0อส0วนรวม

และชนรุ0นหลัง 

6. ถือเป9นหน"าท่ีและเป9นนโยบายหลักในการให"ความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ0งเน"น

ให"เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล"อมอย0างยั่งยืน โดยมุ0งสร"างสรรค�และอนุรักษ�

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาแก0เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน�แก0ชุมชน

ท่ีด"อยโอกาสให"เป9นชุมชนท่ีเข"มแข็งพ่ึงพาตนเองได" 

7. รับฟNงความคิดเห็นและความต"องการของชุมชน เพ่ือให"การตอบสนองและการพัฒนาแนวทางการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีเป9นไปอย0างมีประสิทธิภาพ 

8. ให"ข"อมูลท่ีถูกต"อง สร"างความเข"าใจ และรับฟNงปNญหาและผลกระทบอันอาจเกิดข้ึนกับชุมชนโดยรอบ 

เพ่ือจัดการแก"ไขได"อย0างทันท0วงที อันจะเป9นรากฐานของการอยู0ร0วมกันระหว0างโรงงานและชุมชน

อย0างไม0มีปNญหาขัดแย"งและเอ้ือประโยชน�ซึ่งกันและกัน 

9. ให"การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน� โดยเฉพาะอย0างยิ่งกิจกรรมของท"องถ่ินท่ีกลุ0มบริษัทฯ 

ประกอบธุรกิจ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และประโยชน�ท่ีสังคมและชุมชนจะพึงได"รับอย0างยั่งยืน 
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9. การให$ความสําคัญต!อคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล$อม 

นโยบาย : 

ให"ความสําคัญต0อการบริหารจัดการด"านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล"อม และความ

ต0อเนื่องทางธุรกิจในการปฏิบัติงาน ด"วยมาตรฐานอย0างต0อเนื่อง กําหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล"อม รวมถึงแนวปฏิบัติท่ีดี เพ่ือการพัฒนาอย0างยั่งยืน 

 

แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. พนักงานทุกคนต"องดําเนินงาน โดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล"อม 

เพ่ือเสริมสร"างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณค0าสูงสุดท้ังต0อการปฏิบัติงาน ต0อชีวิต ร0างกาย 

ทรัพย�สิน และสิ่งแวดล"อม 

2.  จะต"องยึดถือและปฏิบัติงานให"เป9นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข"อกําหนดและมาตรฐานด"านคุณภาพ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล"อม อย0างเคร0งครัด 

3. บริษัทฯ จะดําเนินการทุกวิถีทาง เพ่ือควบคุมและปJองกันความสูญเสียในรูปแบบต0างๆ อัน

เนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป5วยจากการทํางาน การสูญหายหรือเสียหาย

ในทรัพย�สิน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม0ถูกวิธี และความผิดพลาดต0างๆ 

ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล"อมในการทํางานท่ีปลอดภัยต0อพนักงาน  

ท้ังนี้ ถือเป9นหน"าท่ีรับผิดชอบของผู"บริหารและพนักงานในการรายงานการเกิดอุบัติเหตุ หรือ

อุบัติการณ� โดยปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว" 

4. บริษัทฯ จะจัดให"มีแผนควบคุมและปJองกันเหตุฉุกเฉินในทุกพ้ืนท่ีปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉิน

และสภาวะวิกฤตขององค�กร เพ่ือเตรียมพร"อมต0อการจัดการเหตุฉุกเฉินต0างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เช0น เพลิง

ไหม" และมีการเตรียมพร"อมต0อเหตุวิกฤตอ่ืนๆ ท่ีอาจทําให"การดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสีย

ชื่อเสียงและภาพลักษณ�ขององค�กร 
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5. บริษัทฯ จะจัดให"มีการประชาสัมพันธ�และสื่อสาร เพ่ือสร"างความรู"ความเข"าใจและเผยแพร0ข"อมูลแก0

พนักงาน ตลอดจนผู"มีส0วนได"เสียท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือให"ทราบและเข"าใจนโยบาย กฎระเบียบ ข้ันตอนวิธี

ปฏิบัติ และข"อควรระวังต0างๆ ทางด"านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล"อม 

ตลอดจนนําไปยึดถือปฏิบัติได"อย0างถูกต"องโดยไม0ก0อให"เกิดอันตรายต0อสุขภาพ ทรัพย�สิน และ

สิ่งแวดล"อม 

6. บริษัทฯ จะส0งเสริมและปลูกฝNงจิตสํานึกทางด"านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล"อม ให"เป9นวิถีดําเนินชีวิตประจําวันของพนักงาน 

7. บริษัทฯ จะเข"าไปมีส0วนร0วมในการรับผิดชอบต0อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิ่งแวดล"อมอย0างจริงจังและต0อเนื่อง การใช"ทรัพยากรธรรมชาติต"องให"เกิดประโยชน�สูงสุด โดย 

 

ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล"อมและความปลอดภัยของผู"มีส0วนได"เสียท่ีเก่ียวข"อง ตลอดจน

ส0งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล"อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตาม

หลักการพัฒนาอย0างยั่งยืน 

8. พัฒนาระบบการบริหารความม่ันคงปลอดภัยให"สอดคล"องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล และให"มี

การตรวจประเมินและทบทวนอย0างสม่ําเสมอ 

9. จัดให"มีการทดสอบและฝTกซ"อมข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินอย0างสม่ําเสมอ และปรับปรุง

อย0างต0อเนื่อง 

10. จัดให"มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมและเพียงพอ สําหรับการดําเนินการด"านความม่ันคงปลอดภัย 
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จรรยาบรรณของพนักงาน 

กําหนดให$พนักงานต$องปฏิบัติตน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน"าท่ีด"วยความซ่ือสัตย�สุจริต มานะอดทน มีความภักดี และตรงต0อเวลา 

2. เอาใจใส0อย0างจริงจัง และเคร0งครัดต0อกิจกรรมท้ังปวงท่ีจะเสริมสร"างคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพ และ

การพัฒนาองค�กรไปสู0ความเป9นเลิศ สอดคล"องกับวิสัยทัศน�ของบริษัท 

3. ไม0อาศัยตําแหน0งหน"าท่ีแสวงหาประโยชน�เพ่ือตนเอง และหรือผู"อ่ืนโดยมิชอบ 

4. รักษาความลับของลูกค"า คู0ค"า และองค�กรอย0างเคร0งครัด 

5. เคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืนท่ีอยู0ในองค�กรดียวกัน 

6. ไม0กล0าวร"ายต0อผู"บริหาร หรือพนักงานอ่ืนใด โดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 

7. รักษาและร0วมสร"างสรรให"เกิดความสามัคคี และความเป9นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู0พนักงาน 

8. ให"ความเอาใจใส0และช0วยดําเนินการใด ๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดล"อมในการทํางานให"มีความสะอาด 

ปลอดภัย และน0ารื่นรมย�อยู0เสมอ 

9. ไม0ส0งเสริม หรือปกปHดการกระทําใด ๆ ท่ีมิชอบของพนักงาน หรือของบริษัทฯ 

10. ไม0กระทําการใดท่ีก0อให"เกิดความเสียหายต0อภาพลักษณ�และชื่อเสียงของบริษัทฯ 

ท้ังนี้หากมีการฝ5าฝUนไม0ปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดจะได"รับการพิจารณาโทษทางวินัย 

 

จึงขอประกาศมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน  

 

 

  ลงช่ือ .......................................................... ประธานกรรมการบริษัท 

    (ดร.วรายุฑ   มลิินทจินดา) 

บริษัท ควอลิตี้ พลสั เอสเทติค อินเตอร%เนช่ันแนล จำกัด 

 


