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ความมุง่ม ัน่ตอ่ความซือ่สตัยส์จุรติ

มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจกับบุคคลและองค์กรที่มุ่งมั่นต่อมาตรฐานจริยธรรมระดับสูง

เชน่เดยีวกับเรา และด าเนนิธรุกจิอยา่งรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม เราเชือ่วา่พฤตกิรรมและแนวปฏบิัตทิาง

ธรุกจิทีม่คีวามรับผดิชอบจะรับใชส้งัคมและธรุกจิไดด้ทีีส่ดุ ความเชือ่ดังกลา่วตัง้อยูบ่นรากฐานของความเขา้ใจทีว่า่

อยา่งนอ้ยทีส่ดุ ธรุกจิจะตอ้งด าเนนิงานโดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบยีบบังคับทีม่ใีชบ้ังคับทัง้หมด

โดยเครง่ครัด

เพือ่เสรมิความแข็งแกรง่ใหก้บัมาตรฐานทีเ่รามขีอ้ตกลงรว่มกันและก าหนดใหคู้ค่า้ทางธรุกจิยดึปฏบิัติ จงึได ้

จัดท าจรรยาบรรณทางธุรกจิส าหรับซัพพลายเออรฉ์บับนี้ ซ ึง่ประกอบดว้ยหลักการและมาตรฐานทีอุ่ตสาหกรรม

จ านวนมากยอมรับและรับเอาไปใช ้

ความคาดหวงั

ก าหนดมาตรฐานระดับสงูในการด าเนนิธุรกจิอย่างมจีรยิธรรมและสอดคลอ้งกับกฎหมาย เราคาดหวังความ

มุง่มั่นในระดับเดยีวกนันีจ้ากซพัพลายเออรข์องเรา ซึง่รวมถงึผูร้ับเหมา ผูร้ับเหมาชว่ง และผูจ้ าหน่าย และคนกลาง

ทีเ่ป็นบุคคลทีส่าม จรรยาบรรณทางธุรกจิส าหรับซัพพลายเออรฉ์บับนี้น าเสนอหลักการพื้นฐานส าหรับซัพ

พลายเออร์และคนกลางที่เป็นบุคคลทีส่ามในการตดิต่อธุรกจิกับ เราใชห้ลักการดังกล่าวในการคัดเลือก 
ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามของเรา และเฝ้าตดิตามการปฏบิัตติามขอ้ก าหนด

ขอใหซ้ัพพลายเออร์และคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามใหก้ารรับรองว่าจะปฏบิัตติามจรรยาบรรณทางธุรกจิ

ส าหรับซพัพลายเออรฉ์บับนี้ โดยเป็นสว่นหนึง่ของการคัดกรองเบือ้งตน้ส าหรับบคุลากรดังกลา่ว ในการด าเนนิธรุกจิ

รว่มกบั ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามทกุรายตกลงทีจ่ะปฏบิัตติามขอ้ก าหนด และตอบสนอง

ความคาดหวังทีก่ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธรุกจิส าหรับซพัพลายเออรฉ์บับนี้

วธิกีารตอบสนองและการแสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิัตติามหลักการและมาตรฐานตามทีร่ะบุไวใ้นจรรยาบรรณทาง

ธรุกจิส าหรับซพัพลายเออร์ ขึน้อยูก่บัซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามแตล่ะราย จะยังคงรักษา

สทิธิใ์นการตรวจสอบและการตรวจตามรายการ เพือ่ยนืยันการปฏบิัตติามขอ้ก าหนด

ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามของเราจะตอ้งน าหลักการดังกล่าวนี้หรือทีค่ลา้ยคลงึกันไปใชก้ับ 
ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามทีท่ างานรว่มกนัในการจัดหาสนิคา้และบรกิารใหก้บั

เราคาดหวงัใหซ้พัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม

• ยดึถอืแนวปฏบิัตทิางธรุกจิทีม่จีรยิธรรมอยา่งมั่นคง โดยเนน้ทีก่ารปฏบิัตติอ่ผูค้นอยา่งมจีรยิธรรม และความ
ยั่งยนืทางเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคมของชมุชนทีพ่วกเขาอยูอ่าศัย ท างาน และจัดหาวัสดุ

• บรูณาการ สือ่สาร และน าหลักการดังกลา่วไปใช ้

• ด าเนนิธรุกจิโดยสอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบยีบบังคับทีม่ผีลใชบ้ังคับทัง้หมดโดยเครง่ครัด

• น ากลยทุธท์างธรุกจิมาใชง้าน ซึง่สง่เสรมิการปฏบิัตติามหลักการเหลา่นีต้อ่ไปในระยะยาว
  



 
 

จรยิธรรมทางธุรกจิและการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด

การทจุรติและการตอ่ตา้นการตดิสนิบน

ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามของ จะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบบังคับทีม่ผีลใช ้

บังคับทัง้หมดที่เกี่ยวกับการทุจรติ การตดิสนิบน ขอ้ปฎบิัตทิางธุรกจิที่ตอ้งหา้ม และการขู่กรรโชก นอกจากนี้

ซัพพลายเออรแ์ละบุคคลทีส่ามจะตอ้งไม่เสนอหรอืรับสนิบน เงนิใตโ้ต๊ะ การจ่ายเงนิโดยมชิอบหรอืสิง่จูงใจทีผ่ดิ

กฎหมายในรปูแบบใดก็ตาม ใหแ้กห่รอืจากคูค่า้ทางธรุกจิ เจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืบคุคลทีส่ามอืน่ ๆ ไมว่า่โดยตรงหรอื

โดยออ้ม เพือ่วัตถปุระสงคห์รอืในลักษณะทีอ่าจถกูมองไดว้า่มวีัตถปุระสงคเ์พือ่

• โนม้นา้วการตัดสนิหรอืการด าเนนิการของบคุคลหรอืบรษัิทใดก็ตาม

• รับรองใหเ้กดิผลลัพธห์รอืการด าเนนิการทีพ่งึปรารถนาของบคุคลหรอืบรษัิทใดก็ตาม

• ไดม้าซึง่ผลประโยชนท์ีเ่ราไมม่สีทิธิต์ามกฎหมายทีจ่ะไดร้ับ หรอื

• ไดม้าหรือรักษาธุรกจิจากเจา้หนา้ทีข่องรัฐ พรรคการเมอืง ผูส้มัครหรือเจา้หนา้ทีพ่รรคการเมอืงใดก็ตาม

หรอืโนม้นา้วบคุคลดังกลา่วในทางอืน่

ไมอ่นุญาตการจา่ยเงนิประเภทใดก็ตาม รวมทัง้การจา่ยเงนิคา่อ านวยความสะดวก เรยีกอกีอยา่งวา่คา่น ้ารอ้นน ้าชา

หรอืการเสนอทีจ่ะจา่ยเงนิหรอืการใหส้ ิง่ของมคีา่แกเ่จา้หนา้ทีใ่ด ๆ หรอืตัวแทนของเจา้หนา้ทีด่ังกลา่ว เพือ่ใหธ้รุกจิ

ของ คบืหนา้

ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะตอ้งท างานเพือ่ตอ่ตา้นการทจุรติในทกุรปูแบบ และตอ้งปฏบิัตติาม

กฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบน ตอ่ตา้นการทุจรติทัง้หมด ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดแค่เพยีงกฎหมายป้องกันการทุจรติ

ในตา่งประเทศ และกฎหมายวา่ดว้ยการใหส้นิบนของสหราชอาณาจักร

ของขวญัและการเลีย้งตอ้นรบั

เราเขา้ใจและตระหนักดวีา่เราสามารถใชข้องขวัญและการเลีย้งรับรองในทางสรา้งสรรคเ์พือ่สานสรา้งความสมัพันธ์

ได ้ความสมัพันธท์ีแ่น่นแฟ้นกบัซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามของเรามคีวามส าคัญเป็นอยา่งยิง่ตอ่

การท างานของเรา อย่างไรก็ดี การใหแ้ละรับของขวัญหรือการเลีย้งรับรองมแีนวโนม้ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อความ

อสิระในการใชว้จิารณญาณของเราและของลกูคา้ของเรา และอาจท าใหเ้กดิภาพลักษณ์ทีส่อ่ถงึการเอือ้ประโยชน์

แกพ่วกพอ้งหรอืการขัดกนัแหง่ผลประโยชน์ ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามไมค่วรใหข้องขวัญหรอื

การเลีย้งรับรองใด ๆ ทีอ่าจโนม้นา้วหรอืมภีาพลักษณ์ทีส่อ่ถงึการโนม้นา้วการตัดสนิใจในสว่นของซัพพลายเออร์

และคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม

ด าเนนิธุรกจิในหลายประเทศทีม่ปีระเพณีทอ้งถิน่ทีไ่ม่เหมอืนใคร ในหลาย ๆ วัฒนธรรม ของขวัญและการ

เลีย้งรับรองเป็นองคป์ระกอบส าคัญของหลักปฏบิัตทิางธุรกจิทีด่ี ในกรณีเหล่านี้ อนุญาตใหม้อบหรอืรับของขวัญ

หรือการเลี้ยงรับรองได ้ ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสมส าหรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองนั้น และเป็นไปตาม

นโยบายวา่ดว้ยของขวัญและการเลีย้งรับรองของ

แมว้า่โดยทั่วไปแลว้ สามารถรับสิง่ของทีม่โีลโกส้ง่เสรมิการขายได ้แตห่า้มรับเงนิสด บัตรของขวัญหรอืสิง่ทีเ่ทยีบเทา่

เงนิสดอืน่ ๆ วจิารณญาณทีด่แีละมาตรฐานจรยิธรรมระดับสงูเป็นขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ในการตดิตอ่ธรุกจิทัง้หมด
 

ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะตอ้งด าเนนิธุรกจิในลกัษณะทีม่ ี
จรยิธรรมและกระท าการดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ



 
 
 

หากซพัพลายเออรห์รอืคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามมสีว่นรว่มในกระบวนการประมลูหรอืการเจรจาตอ่รองสญัญากบั

ซัพพลายเออร์หรือคนกลางที่เป็นบุคคลที่สามดังกล่าวจะตอ้งไม่เสนอของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองทุก

ประเภทใหแ้กพ่นักงาน ทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการดังกลา่ว หรอืพนักงานในต าแหน่งงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมี

อทิธพิลโดยตรงเหนอืงานของซพัพลายเออรห์รอืคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามส าหรับ

การขดักนัแหง่ผลประโยชน์

ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามตอ้งหลกีเลีย่งการมปีฏสิมัพันธใ์ด ๆ ทีอ่าจขัดหรอืมภีาพลักษณ์ทีส่อ่

ถงึการขัดผลประโยชน์ของ การขัดกันแหง่ผลประโยชน์สามารถเกดิขึน้ไดใ้นหลายสถานการณ์ การขัดกันที่

พบบ่อยทีส่ดุก็คอืผลประโยชน์สว่นตัวหรอืทางการเงนิ โดยจะตอ้งเปิดเผยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทัง้หมดที่

เกดิขึน้จรงิหรือทีอ่าจเกดิขึน้ใหผู้บ้รหิารของ ทราบ และบันทกึไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วทีสุ่ดเท่าที่

เป็นไปได ้

การแขง่ขนัทางธุรกจิทีเ่ป็นธรรม

กฎหมายการแข่งขันทางการคา้ที่เป็นธรรมหา้มการตกลงหรือกจิกรรมที่จ ากัดการคา้หรือการแข่งขัน มี

ขอ้ตกลงรว่มกนัตอ่การแขง่ขันทีเ่ป็นธรรมโดยสอดคลอ้งกบักฎหมายทีม่ผีลใชบ้ังคับ ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางที่

เป็นบุคคลที่สามจะตอ้งไม่เขา้สู่ขอ้ตกลงหรือการด าเนินการที่จ ากัดการคา้หรือการแข่งขันโดยผิดกฎหมาย

ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจะตอ้งไม่เสนอขอ้มูลทีเ่ป็นความลับใด ๆ เกีย่วกับคู่แขง่ของ

ใหแ้กพ่นักงานของเรา

ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจะตอ้งด าเนินธุรกจิโดยสอดคลอ้งกับการแข่งขันทีเ่ป็นธรรมและ

เขม้แข็ง และเป็นไปตามกฎหมายตอ่ตา้นการผกูขาดทีม่ผีลใชบ้ังคับ ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม

จะตอ้งด าเนินกจิกรรมในลักษณะที่หลีกเลีย่งไม่เพียงแค่การกระท าผดิในการป้องกันการผูกขาดเท่านั้น แต่ยัง

รวมถงึภาพลักษณ์ทีส่อ่ถงึการกระท าผดิดังกลา่วดว้ย

การโนม้นา้วการประมลูและการเจรจาตอ่รองสญัญา

ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจะตกปกป้องและรักษาบูรณภาพของกระบวนการประมูลและการ

เจรจาต่อรองสัญญาของ ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจะตอ้งงดเวน้จากการรเิริม่หรอืเขา้

ร่วมการหารอืเกีย่วกับการประมลูหรอืสัญญาทีเ่สนอ กอ่นทีจ่ะไดส้ัญญา เป็นการสว่นตัวกับพนักงาน หรอืผู ้

ตดิตอ่ทางธรุกจิใด ๆ ทีไ่มไ่ดร้ับมอบอ านาจโดยเฉพาะใหเ้จรจาในนามของ เพือ่ทีจ่ะโนม้นา้วผลการประมูล

หรอืการไดส้ญัญา ขอ้หา้มดังกลา่วไมม่ผีลใชบ้ังคับการเปิดเผยขอ้มลูของซพัพลายเออรห์รอืคนกลางทีเ่ป็นบคุคล

ทีส่าม และการแจง้ถงึการขดักนัแหง่ผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้ หรอืการรายงานการละเมดิหรอืขอ้กงัวล

ความถกูตอ้งสมบรูณ์ของขอ้มลูประวตัแิละข ัน้ตอนการท าบญัชี

สมุดบัญชแีละขอ้มูลประวัตทิางการเงนิทัง้หมดตอ้งเป็นไปตามหลักการบัญชทีี่เป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไป ขอ้มูล

ประวัตจิะตอ้งสมบูรณ์และถูกตอ้งในสาระส าคัญทัง้หมด ขอ้มูลประวัตจิะตอ้งอ่านออกได ้ โปร่งใส และแสดงถงึ

ธรุกรรมและการจา่ยเงนิทัง้หมดอยา่งถกูตอ้ง
  



 
 

การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางการคา้

ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจะตอ้งปฏบิัตติามมาตรการควบคุมการน าเขา้และการส่งออก การ

หา้มส่งสนิคา้ การลงโทษ และกฎหมายการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดทางการคา้อื่น ๆ ทีม่ผีลใชบ้ังคับทัง้หมดของ

สหรัฐอเมรกิา ตลอดจนกฎหมายของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งทีธ่รุกรรมนัน้เกดิขึน้

จะตอ้งปฏบิัตติามตัวบทและเจตนารมณ์ของกฎหมายการน าเขา้ การสง่ออก และการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดทางการ

คา้อืน่ ๆ ทีม่ผีลใชบ้ังคับทัง้หมด ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจะตอ้งรับรองใหแ้น่ใจว่าการถ่าย

โอนผลติภัณฑ์ บรกิาร ซอฟตแ์วร์ อุปกรณ์ ขอ้มูล สิง่ของ หรือความรูท้ั่วประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ ๆ

เป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะตอ้งดแูลใหแ้น่ใจดว้ยวา่ตนไมม่สีว่น

ร่วมในธุรกรรมที่ไม่อาจอนุญาตไดใ้ด ๆ กับฝ่ายที่ถูกปฏเิสธ ประเทศที่ถูกหา้มส่งสนิคา้ ลงโทษ หรือบุคคลทีม่ี

สญัชาตขิองประเทศดังกลา่ว

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารปฏบิัตติามกฎระเบยีบ ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจะตอ้งดแูลใหม้ั่นใจว่ามี

การคัดกรองฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในแต่ละธุรกรรม เพือ่ป้องกันไม่ใหฝ่้ายทีถู่กปฏเิสธมสีว่นเกีย่วขอ้ง และ หรอื

เพื่อระบุขอ้จ ากัดใด ๆ ต่อแต่ละฝ่าย ดูแลใหม้ั่นใจว่ามกีารคัดกรองผูใ้ชป้ลายทางเพื่อไม่ใหส้นิคา้และบรกิารถูก

โอนยา้ยเพือ่การใชง้านปลายทางทีต่อ้งหา้มหรอืจ ากดั ดแูลใหม้ั่นใจวา่มกีารคัดกรองประเทศ เพือ่ระบวุา่บคุคลหรอื

หน่วยงานทีต่ัง้อยู่หรือเกีย่วขอ้งกับประเทศทีถู่กหา้มส่งสนิคา้หรือประเทศทีอ่ยู่ภายใตข้อ้จ ากัดทางการคา้ของ

สหรัฐอเมรกิาและ หรอืภาครัฐในทอ้งถิน่นัน้ มสีว่นเกีย่วขอ้งหรอืไดป้ระโยชน์จากธรุกรรมนัน้ ดแูลใหม้ั่นใจวา่มกีาร

คัดกรองค าสั่งจากความเสีย่งของการเบีย่งเบนความสนใจ และใหค้วามช่วยเหลอืในการดูแลใหม้ั่นใจว่า

ไมไ่ดร้ว่มมอืหรอืเห็นดว้ยกบัขอ้ความในการคว า่บาตรทีผ่ดิกฎหมาย

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแสดงหมวดหมูส่นิคา้สง่ออกทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่ ซึง่รวมถงึ ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง วันทีแ่ละ

หมายเลขอา้งองิทีอ่อกโดยส านักอุตสาหกรรมและความมั่นคงของสหรัฐอเมรกิา หรือหน่วยงานผูม้อี านาจอืน่ ๆ

ของภาครัฐกับเขตอ านาจศาลทีเ่กีย่วขอ้ง ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งแสดงประเทศแหล่งก าเนิดทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็น

หลักฐานส าหรับการจัดหาโดยชอบดว้ยกฎหมายและรับผดิชอบ ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งระบุหมวดหมู่สนิคา้สง่ออก

และขอ้มูลประเทศแหล่งก าเนดิในใบก ากับหบีห่อสนิคา้ทีม่สีนิคา้ หรอืเมือ่ รอ้งขอก่อนหนา้นัน้ เมือ่มคีวาม

เกีย่วขอ้ง ซพัพลายเออรเ์ป็นผูร้ับผดิชอบในการขอรับใบอนุญาตหรอืการอนุมัตกิารสง่ออกใด ๆ เกีย่วกบัการสง่ออก

สนิคา้ของซพัพลายเออร์ โดยรับภาระคา่ใชจ้า่ยดว้ยตนเองแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

การคุม้ครองสนิทรพัยท์างกายภาพและขอ้มลูทีม่กีรรมสทิธิ์

สนิทรัพยข์อง ทัง้ทางกายภาพและทางปัญญา เป็นสนิทรัพยท์ีม่มีลูคา่สงู และใชเ้พือ่ด าเนนิตามวัตถปุระสงค์

และเป้าหมายทางธรุกจิของ ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามทกุรายจะป้องกันและใชข้อ้มลูที่

เป็นความลับตามทีไ่ดร้ับมอบอ านาจจาก เท่านัน้ และดูแลใหม้ั่นใจว่าสทิธใินความเป็นสว่นตัวและสทิธใิน

ทรัพยส์นิทางปัญญาทัง้หมดของ และของพนักงานไดร้ับการคุม้ครอง

เวน้แต่จะไดร้ับมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจะตอ้ง

ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลับหรอืขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์อง ทีไ่ดม้ากบับคุคลทีส่ามใด ๆ

ซัพพลายเออร์และคนกลางที่เป็นบุคคลที่สามจะดูแลใหม้ั่นใจ และเตรียมพรอ้มที่จะสาธติใหเ้ห็นว่าตนไดน้ า

มาตรการป้องกันทีเ่หมาะสมมาใชเ้พือ่คุม้ครองขอ้มูลทีเ่ป็นความลับของ ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็น

บคุคลทีส่ามจะตอ้งดแูลใหม้ั่นใจดว้ยวา่มกีารท าลายหรอืสง่คนืขอ้มลูทีเ่ป็นความลับหรอืขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิแ์ละ

หรอืวัสดทุัง้หมดของ อยา่งเหมาะสม เมือ่ส ิน้สดุความสมัพันธก์บั
  



 
 
 

แรท่ีอ่ยูภ่ายใตข้อ้ขดัแยง้

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งด าเนนิขัน้ตอนทีม่เีหตผุล เพือ่ดแูลใหม้ั่นใจวา่ผลติภัณฑท์ีจ่ัดหาใหแ้ก่ นัน้ปราศจากขอ้

ขัดแยง้ ซึง่หมายความว่าผลติภัณฑไ์ม่ประกอบดว้ยแร่ทีใ่หเ้งนิสนับสนุนหรือใหป้ระโยชน์แก่กองก าลังตดิอาวุธ

หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมของกองก าลังตดิอาวุธในสาธารณรัฐคองโกหรอืประเทศทีอ่ยู่ตดิกัน ไม่ว่าโดยตรงหรอื

โดยออ้ม ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจัดหาสว่นประกอบและวัสดดุว้ยความรับผดิชอบในลักษณะทีแ่สดงความเคารพตอ่

สทิธมินุษยชน จรยิธรรม และความรับผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้ม

ซัพพลายเออร์จะด าเนินการสอบทานธุรกจิ ตามที่เกีย่วขอ้ง เพื่อตรวจสอบการจัดหาแร่ที่อยู่ภายใตข้อ้ขัดแยง้

แทนทาลัม ดบีุก ทังสเตน และทองค า และด าเนินการสอบถามประเทศแหล่งก าเนิดในส่วนทีเ่กีย่วกับแร่ทีอ่ยู่

ภายใตข้อ้ขัดแยง้ดังกล่าวตามเหตุผลอันสมควร รวมทัง้ก าหนดใหซ้ัพพลายเออรแ์ละซัพพลายเออรช์ว่งตอ้งเขา้

ร่วมในการสอบทานธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกันนี้ดว้ย เมื่อไดร้ับการรอ้งขอ ซัพพลายเออร์จะเปิดเผยขอ้มูลเป็นรายปี

เกีย่วกับการใชแ้ละการจัดหาแร่ทีอ่ยู่ภายใตข้อ้ขัดแยง้ในสนิคา้ และห่วงโซอ่ปุทานของสนิคา้ตน้ทางในรูปแบบที่

ระบโุดย
 
 
  



 
 

สิง่แวดลอ้ม สขุอนามยั ความปลอดภยัและคณุภาพ

การเลอืกและการบรหิารซพัพลายเออร์

ความปลอดภัยเป็นค่านิยมหลักส าหรับ เราใหน้ิยามความส าเร็จว่าเป็นการทีพ่นักงาน ซัพพลายเออร์ คน

กลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม และผูม้าตดิตอ่แตล่ะคนเสร็จงานในแตล่ะวันโดยปราศจากการบาดเจ็บและอบุัตกิารณ์ เพือ่

สนับสนุนวสิัยทัศน์ดังกล่าว จะท างานกับธุรกจิทีย่ดึถอืค่านยิมเดยีวกันกับเรา เราคัดคุณสมบัตเิบือ้งตน้ของ

ซพัพลายเออรต์ามมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม สขุอนามัยและความปลอดภัย การคัดคณุสมบัตเิบือ้งตน้เป็น

การประเมนิความสามารถของซัพพลายเออร์ในการตอบสนองขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม สุขอนามัยและความ

ปลอดภัย และการประกนัภัยของ กอ่นทีจ่ะเขา้รว่มในการปฏบิัตหินา้ทีใ่หบ้รกิารในโครงการหรอืทรัพยส์นิของ

ระดับของการมสี่วนร่วมดังกล่าวยังคงมตี่อไปทีไ่ซตง์านโครงการทีป่ฏบิัตงิาน ซึง่มักจะอยู่ทีไ่ซตง์านของ

ลกูคา้ของเรา กระบวนการหลักของเราจะแนะแนวทางการตัดสนิใจของเราทีไ่ซตง์านโครงการ

การป้องกนัผูป้ฏบิตังิาน

ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจะตอ้งป้องกันผูป้ฏบิัตงิานจากการไดร้ับอันตรายทางเคมี ชวีภาพ

และกายภาพในระดับที่สูงเกนิควร และงานที่ตอ้งใชแ้รงมากเกนิควรในสถานที่ท างาน ตลอดจนความเสีย่งที่

เกีย่วกับโครงสรา้งพืน้ฐานใด ๆ ทีใ่ชโ้ดยพนักงานของเรา ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะจัดใหม้ี

มาตรการควบคุมทีเ่หมาะสม ขัน้ตอนการท างานทีป่ลอดภัย การบ ารุงรักษาเชงิป้องกัน และมาตรการป้องกันทาง

เทคนคิทีจ่ าเป็น เพือ่บรรเทาความเสีย่งตอ่สขุอนามัยและความปลอดภัยในสถานทีท่ างาน

ความปลอดภยัของกระบวนการ

ซัพพลายเออรจ์ะน าโปรแกรมความปลอดภัยมาใชง้านเพือ่การจัดการและการดูแลรักษากระบวนการผลติของตน
ทัง้หมดโดยสอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภัยทีม่ผีลใชบ้ังคับ ส าหรับการตดิตัง้ทีเ่ป็นอันตราย ซพัพลายเออร์
จะจัดท าการวเิคราะหค์วามเสีย่งเฉพาะอยา่ง และน ามาตรการป้องกนัการเกดิอบุัตกิารณ์ซ ้ามาปฏบิัติ ซพัพลายเออร์
และคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามทีร่ับผดิชอบในการขนสง่วัสดุทีม่อีันตรายหรอืเป็นอันตราย ตอ้งน ากระบวนการใน
การรับรองความปลอดภัยและการปกป้องสาธารณชนทั่วไป บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง สนิทรัพยข์อง และสิง่แวดลอ้ม
มาใชง้าน

การเตรยีมพรอ้มและการตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉนิ

ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะตอ้งระบแุละประเมนิสถานการณ์ฉุกเฉนิในสถานทีท่ างาน และลด

ผลกระทบดว้ยการฝึกอบรมการป้องกนัและการน าแผนฉุกเฉนิและขัน้ตอนการตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉนิมาปฏบิัติ
  

ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในการท างานที่
ปลอดภยัและถกูสขุอนามยั และด าเนนิธุรกจิอยา่งรบัผดิชอบตอ่ส ิง่แวดลอ้มและมี
ประสทิธภิาพ ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะบรูณาการคณุภาพเขา้ไวใ้น
กระบวนการธุรกจิของตน



 
 
 

ขอ้มลูเกีย่วกบัอนัตราย

ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจะจัดใหม้ขีอ้มูลความปลอดภัยทีเ่กีย่วกับอันตราย เพื่อใหค้วามรู ้

ฝึกอบรมและป้องกนัผูป้ฏบิัตงิานจากอนัตรายดังกลา่ว

การอนญุาตดา้นส ิง่แวดลอ้ม

ซัพพลายเออร์และคนกลางทีเ่ป็นบุคคลที่สามจะตอ้งปฏบิัตติามระเบยีบบังคับดา้นสิง่แวดลอ้มที่มผีลใชบ้ังคับ

ทัง้หมด ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจะตอ้งขอรับใบอนุญาต สทิธิอ์นุญาตและการจดทะเบยีน

ขอ้มลู และจะตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนดในการปฏบิัตงิานและการรายงานทีม่ผีลใชบ้ังคับทัง้หมด

คณุภาพ

ส่งมอบผลติภัณฑ์และโครงการที่ตรงตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของลูกคา้ มาตรฐานจรรยาบรรณและ

ระเบยีบบังคับทีก่ าหนดทีม่ผีลใชบ้ังคับ เรามองว่าซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามเป็นสว่นทีข่ยาย

จากกระบวนการของเรา และคาดหวังใหม้คีณุภาพระดับสงูเชน่เดยีวกนักบัเรา
 
 



 
 

แรงงานและสทิธมินษุยชน

ความเป็นทาสยคุใหม่

ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะตอ้งไมใ่ชป้ระโยชน์จากระบบแรงงานทาสยคุใหมใ่นหว่งโซอ่ปุทาน

ของตน แรงงานทาสยคุใหม่ หมายถงึ กจิกรรมทีส่ง่ผลใหม้กีารละเมดิสทิธมินุษยชนอยา่งน่ารังเกยีจ รวมทัง้การกระท า

ผดิในขอ้หาแรงงานทาส ภาวะจ ายอม แรงงานที่ถูกบีบบังคับหรือแรงงานบังคับ และการคา้มนุษย์ โดยไม่จ ากัด

หลักการทั่วไปของขอ้ความทีก่ลา่วมาแลว้ ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะตอ้งปฏบิัตติาม และดแูล

ใหม้ั่นใจวา่ผูร้ับเหมาชว่งของตนแตล่ะรายปฏบิัตโิดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย บทบัญญัตแิละระเบยีบบังคับทัง้หมดทีม่ี

ผลใชบ้ังคับทีเ่กีย่วขอ้งกับแรงงานทาสยคุใหม่และการคา้มนุษย์ โดยรวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะกฎหมายแรงงานทาส

ยคุใหมข่องสหราชอาณาจักร และกฎหมายทีต่ามมาอืน่ ๆ

การปฏบิตัทิ ีเ่ป็นธรรม

ซัพพลายเออร์และคนกลางที่เป็นบุคคลที่สามจะจัดใหม้ีสถานที่ท างานที่ปราศจากการปฏบิัตทิี่รุนแรงและไร ้

มนุษยธรรม และการขม่ขูถ่งึการปฏบิัตดิังกลา่ว รวมทัง้การคกุคามทางเพศ การลว่งละเมดิทางเพศ การลงโทษทาง

กาย การบบีบังคับจติใจหรอืทางกาย หรอืการใชว้าจาหยาบคายกบัผูป้ฏบิัตงิาน

การคกุคามและการเลอืกปฏบิตั ิ

ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจะยดึปฏบิัตติามหลักการพืน้ฐานของการปฏบิัตติ่อพนักงานทุกคน

โดยเท่าเทยีมกัน ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจะจัดใหม้สีถานทีท่ างานทีป่ราศจากการคุกคาม

และการเลอืกปฏบิัติ การเลอืกปฏบิัตอิันเนื่องมาจากเชือ้ชาติ สผีวิ อายุ เพศภาวะ รสนยิมทางเพศ ชาตพิันธุ์ ความ

ทพุพลภาพ ขอ้มลูพันธกุรรม ศาสนา ถิน่ทีถ่อืสญัชาติ สถานภาพพลเมอืง สถานภาพทหารผา่นศกึ หรอืหมวดหมูอ่ืน่

ใดทีไ่ดร้ับการปกป้องภายใตก้ฎหมายทีม่ผีลใชบ้ังคับ

แรงงานเด็กและผูป้ฏบิตังิานทีอ่ายนุอ้ย

ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะตอ้งหา้มการจา้งงานบคุคลทีม่อีายตุ า่กวา่เกณฑอ์ายกุารท างานขัน้

ต ่าตามกฎหมายหรอืในประเทศทีซ่ัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามด าเนนิธุรกจิ เวน้แต่ว่าขอ้ก าหนด

นัน้ต า่กวา่มาตรฐานทีก่ าหนดโดยองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ซึง่โดยท่ัวไปก าหนดใหผู้ป้ฏบิัตงิานตอ้งมี

อายุ ปีขึน้ไป ส าหรับสภาพการท างานทีไ่ม่เป็นอันตราย และ ปีขึน้ไปส าหรับต าแหน่งงานทีร่ะบุว่าอาจเป็น

อนัตราย ในกรณีดังกลา่ว ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะตอ้งปฏบิัตติามมาตรฐานของ
  

เราคาดหวงัใหซ้พัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามปกป้องสทิธมินุษยชนของ
พนกังานและปฏบิตัติอ่พนกังานของตนอยา่งมศีกัดิศ์รแีละใหเ้กยีรติ



 
 
 

คา่จา้ง สวสัดกิารและช ัว่โมงท างาน

ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบบังคับเกีย่วกับชัว่โมงท างาน

ทัง้หมดทีม่ผีลใชบ้ังคับ และตอ้งจา่ยคา่จา้งใหก้บัผูป้ฏบิัตงิานตามกฎหมายคา่แรงทีม่ผีลใชบ้ังคับ รวมทัง้คา่จา้งขัน้

ต ่า ชั่วโมงท างานล่วงเวลา และสวัสดกิารภาคบังคับ ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจะตอ้งแจง้ให ้

ผูป้ฏบิัตงิานทราบถงึพืน้ฐานทีผู่ป้ฏบิัตงิานไดร้ับการจ่ายค่าตอบแทนในเวลาทีเ่หมาะสม เราคาดหวังใหซ้ัพพลาย

เออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามตอ้งแจง้ใหผู้ป้ฏบิัตงิานทราบวา่มกีารท างานลว่งเวลาหรอืไม่ และคา่จา้งทีจ่ะ

จา่ยใหก้บัการท างานลว่งเวลาดังกลา่ว

การคุม้ครองความเป็นสว่นตวัและขอ้มลู

ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะตอ้งใหเ้กยีรตบิคุคลในลักษณะทีส่อดคลอ้งกบัการปกป้องสทิธใิน

กฎหมายและระเบยีบบังคับทัง้หมดทีม่ผีลใชบ้ังคับทีเ่กีย่วขอ้งกับการคุม้ครองความเป็นส่วนตัวและขอ้มูล และ

จะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบบังคับเหล่านัน้ ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจะตอ้งใช ้

ขอ้มูลเกีย่วกับบุคคลอย่างเหมาะสมตลอดเวลา เพื่อวัตถุประสงคท์างธุรกจิทีจ่ าเป็นเท่านัน้ และคุม้ครองขอ้มูล

ดังกล่าวไม่ใหถู้กใชใ้นทางมชิอบ เพือ่ป้องกันความเสยีหายต่อบุคคล เชน่ การเลอืกปฏบิัติ การกอ่กวน หรอืความ

เสยีหายอื่น ๆ ต่อชือ่เสยีงและศักดิศ์รีของบุคคล ผลกระทบต่อบูรณภาพทางร่างกาย การฉอ้โกง การสูญเสีย

ทางการเงนิ หรอืการโจรกรรมขอ้มลูประจ าตัว

เสรภีาพในการสมาคม

ซัพพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่ามจะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายทีม่ผีลใชบ้ังคับทัง้หมดทีเ่กีย่วกับสทิธิ์

ของพนักงานในการเขา้รว่มในกจิกรรมทีก่ระท ารว่มกนัหรอืการรว่มเจรจาตอ่รอง



สายดว่น
หมายเลขโทรศพัท์

สายดว่น
เว็บไซต์

อเีมล

อเีมล

รายชือ่หมายเลขโทรศัพทร์ะหวา่งประเทศ 

แผนกจรยิธรรมและการปฏบิัตติาม
ขอ้ก าหนดของ

รับเรือ่ง สอบสวน และตดิตามขอ้

กลา่วหาถงึการละเมดิจรรยาบรรณ

ทางธรุกจิและกฎหมายทีใ่ชบั้งคับ

การแจง้ขอ้กงัวล

การระบขุอ้กงัวล

ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะตอ้งสนับสนุนใหผู้ป้ฏบิัตงิานทกุคนรายงานขอ้กงัวลหรอืกจิกรรมที่

ผดิกฎหมายโดยปราศจากการคกุคามว่าจะตอบโต ้ การขม่ขูห่รอืการคุกคาม และจะสอบสวนและด าเนนิการแกไ้ข

ตามความจ าเป็น

ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามทีเ่ชือ่วา่พนักงาน หรอืบคุคลใดก็ตามทีก่ระท าการในนามของ

ไดเ้ขา้รว่มในความประพฤตทิีผ่ดิกฎหมายหรอืไมเ่หมาะสมในทางอืน่ จะตอ้งรายงานเรือ่งดังกลา่วโดยเร็วไป

ยังสายด่วน หา้มมใิหม้ีการตอบโตใ้นทุกรูปแบบต่อบุคคลที่รายงานขอ้กังวลโดยสุจรติ

มเีป้าหมายเพือ่จัดใหม้สีภาพแวดลอ้มการท างานทีพ่นักงาน ซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบุคคลทีส่าม

รูส้กึปลอดภัยทีจ่ะรายงานปัญหาโดยไมเ่กรงกลัวการตอบโต ้

สายดว่น ใหบ้รกิารตลอด ชัว่โมงทกุวัน โดยพนักงานทีม่าจากองคก์รภายนอก และคณุสามารถ

เลอืกทีจ่ะรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตน พนักงานทีร่ับสายจะไม่ใหค้ าปรกึษา แต่จะถ่ายทอดขอ้มูลใหก้ับแผนก

จรยิธรรมและการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของ และแจง้หมายเลขรายงาน และวันทีต่ดิตามผลใหแ้ก่คุณ

ถงึแมว้่าค าถามและขอ้กังวลทีแ่จง้ต่อสายด่วน นัน้จะถูกส่งใหก้ับแผนกจรยิธรรมและการปฏบิัติ

ตามขอ้ก าหนดเพื่อการทบทวนและการสอบสวน แต่จะไม่มีการส่งต่อขอ้มูลระบุตัวตนใด ๆ โดยปราศจากการ

ยนิยอมจากคณุ

พนกังานของซพัพลายเออรแ์ละคนกลางทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามควรเร ิม่ตน้ดว้ยการตดิตอ่
บรษิทัของตน เพือ่แกไ้ขขอ้กงัวลภายในดา้นจรยิธรรมและการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
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