VALUES AND ETHICS OF SPINCONTROL ASIA
What the company stands for and how its employees should conduct themselves

การให้ความสาคัญและจริยธรรมของบริษท
ั สปิ นคอนโทรลเอเชียเป็ น
่ บริ
่ ษท
่ และพนักงานควรตระหนักและปฏิบตั งิ านตามหน้าทีของตนเอง
่
สิงที
ั ยึดมัน
« What is expressed without proof
can be denied without PROOF »
•PROFESSIONAL: We are committed to provide high-quality service and to be a leading laboratory for

cosmetic testing in Asia. We strive for continual improvement through trainings and innovation /ความ

่ จะให
่
่ คณ
เป็ นมืออาชีพ : เราได ้อุทศ
ิ ตัวเพือที
้บริการทีมี
ุ ภาพสูง และเป็ นผูน้ าในด ้านการทดสอบ
่ าอางในเอเชีย เราพากเพียรทีจะพั
่ ฒนาอย่างต่อเนื่ องผ่านการอบรมต่างๆ
ผลิตภัณฑ ์เครืองส
และนวัตกรรมใหม่ๆ
•RESPECT: We respect our employees; we respect our clients, suppliers and partners; we respect the
regulations and labour laws of Thailand /การให ้ความเคารพ :

เราให ้ความเคารพต่อพนักงาน
ลูกค ้า ผูจั้ ดหาสินค ้า หุ ้นส่วน และเราเคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ ์ และกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทย

•OPENNESS: We are willing to receive ideas, opinions and critics, from partners and employees. We are

่ ับความคิดต่างๆ
เราปรารถนาทีจะร
่
ความคิดเห็น และการวิพากวิจารณ์ จากหุ ้นส่วนและพนักงาน เราได ้อุทศ
ิ ตัวให ้กับการสือสาร
ด ้วยความโปร่งใส
committed to communicate with transparency /การเปิ ดร ับ :

•OTHERS matter: We are committed to building lasting relationships with our clients and partners,
based on mutual trust. Employees are responsible for the performance and reputation of Spincontrol Asia
and should be rewarded for their efforts. Without volunteers, performing studies is impossible. They

่ :
deserve our best consideration /อืนๆ

่ งยื
่ นกับลูกค ้า
เราได ้อุทศ
ิ ตัวให ้กับการสร ้างความสัมพันธ ์ทียั
้
้
และหุ ้นส่วน บนพืนฐานการไว
้วางใจทังสองฝ่
าย พนักงานมีความรับผิดชอบต่อการผลงานและ
่ ยงของบริษท
ชือเสี
ั สปิ นคอนโทรลจากัด และเขาจะได ้ผลตอบแทนเป็ นรางวัลแห่งความเพียร
หากปราศจากอาสาสมัคร การศึกษาวิจยั จะไม่สามารถเป็ นไปได ้ ดังนั้นอาสาสมัครควรได ้ร ับ
การปฏิบต
ั จิ ากเราอย่างดีทสุ
ี่ ด
•FAIRNESS: We conduct fair business with clients. Justice, honesty, equality and solidarity between

ความยุตธิ รรม: เราดาเนิ นธุรกิจด ้วยความยุตธิ รรม และ
่ ตย ์ ความเสมอภาค และความสามัคคี ระหว่างผู ้จัดการและ
เราจะร ักษาความยุตธิ รรม ซือสั
บรรดาพนักงาน นี่ เป็ นกฎของเรา
managers and all employees are the rules /
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