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จรรยาบรรณของผูจัดหา
จรรยาบรรณของผูจัดหาฉบับนี้ ("จรรยาบรรณ") นําไปใชกับผูจัดหาทั้งหมด ("ผูจัดหา")
ที่จัดหาบริการและสินคาใหแก MacLean-Fogg หรือบริษัท
ยอยใด ๆ ก็ตามของบริษัท
ผูจัดหาตองมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของการดําเนินการทางจริยธรรมในการดําเนินการ
กับพนักงาน ผูจัดหา และลูกคาอื่น ๆ
จรรยาบรรณนี้อธิบายขอกําหนดพืน
้ ฐานโดยละเอียดชัดเจนที่ผูจัดหาทุกรายตองปฏิบัติตามในการเ
ขาทําธุรกิจกับ MacLean-Fogg หาก MacLean-Fogg
เชื่อวาผูจัดหาใดก็ตามไดทําการละเมิดจรรยาบรรณนี้ MacLean-Fogg
มีสิทธิที่จะยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดหารายนัน
้ และยังคงรักษาสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ
ทั้งหมดที่มีอยู MacLean-Fogg
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดของจรรยาบรรณโดยสมเหตุสมผล และในกรณีเชนนั้น
คาดหวังวาผูจัดหาจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่สมเหตุสมผลดังกลาว

1. การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและนโยบายของ MacLean-Fogg:
ผูจัดหาตองปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบขอบังคับในประเทศและ/หรือทองถิ่นที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดและตามนโยบายของ
MacLean-Fogg อยางเต็มที่ ในขอบเขตที่นโยบายของ MacLean-Fogg
กําหนดมาตรฐานที่สูงกวาที่กฎหมายและ/หรือกฎระเบียบขอบังคับในประเทศและ/หรือทองถิ่นไดกํา
หนดไว ใหใชมาตรฐานที่สูงกวาในการใชบังคับ

2. แรงงานบังคับ:
หามมิใหผูจัดหาใชแรงงานใด ๆ ที่เปนแรงงานบังคับ แรงงานผูกมัด แรงงานขัดหนี้ การคามนุษย
แรงงานทาส หรือแรงงานที่ผลิตโดยนักโทษ
ยกเวนสําหรับโปรแกรมที่ไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลที่ใชนักโทษหรือผูตองขังที่ไดรับทัณฑบน
ที่ไดรับการปลอยตัวโดยมีการคุมประพฤติหรือถูกคุมประพฤติ
หรือนักโทษในเรือนจําหรือทัณฑสถานใด ๆ งานทั้งหมดจะตองเปนไปดวยความสมัครใจ
และพนักงานจะตองมีอิสระในการออกจากงานหรือยุตก
ิ ารจางงานของพวกเขาดวยการบอกกลาวต
ามสมควร ตองไมมีการบังคับเก็บยึดบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง
หรือใบอนุญาตทํางานของพนักงาน ที่รฐ
ั บาลออกให เพื่อเปนเงื่อนไขของการจางงาน

3. แรงงานเด็ก:
ไมอนุญาตใหมแ
ี รงงานเด็กโดยเด็ดขาด อายุขั้นต่ําสําหรับการจางงานตองมีอายุมากกวา 16 ป
มีอายุขั้นต่ําสําหรับการจางงานในประเทศนั้น
หรือมีอายุขั้นต่ําสําหรับการสําเร็จการศึกษาภาคบังคับในประเทศที่ทําการผลิต
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4. การจายคาตอบแทน:
ผูจัดหาจะตองจายคาตอบแทนใหแกพนักงานทุกคนอยางนอยที่สุดเปนคาแรงขั้นต่ําและสวัสดิการต
าง ๆ ที่กําหนดโดยกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
พนักงานจะไดรับคาตอบแทนสําหรับชั่วโมงการทํางานลวงเวลาในอัตราคาจางพิเศษที่กําหนดโดยก
ฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ

5. เสรีภาพในการสมาคม:
ผูจัดหาตองเคารพสิทธิของพนักงานทุกคนในการเขาสมาคมหรือหรือไมเขารวมสมาคมกับกลุมที่พว
กเขาเลือกโดยถูกกฎหมาย ตราบใดที่เปนกลุมดังกลาวไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหจัดตั้งได
ผูจัดหาไมควรแทรกแซง ขัดขวาง หรือปองกันโดยมิชอบดวยกฎหมาย
ตอการเขาสมาคมของพนักงานและกิจกรรมที่เกี่ยวของที่ถูกตองตามกฎหมาย

6. แนวทางปฏิบต
ั ใ
ิ นการจางงาน:
ผูจัดหาตองมีแนวทางปฏิบต
ั ิในการจางงานที่สามารถตรวจสอบอายุและความสามารถในการทํางาน
อยางถูกกฎหมาย

7. การรับของขวัญและผลประโยชน:
MacLean-Fogg หามมิใหมีการใหหรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองแกหรือจากผูจัดหาใด ๆ
ที่มีมูลคาเกินมูลคาเล็กนอย
เวนแตกฎหมายที่บังคับใชหามมิใหมีการใหหรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองที่มีมูลคาเล็กนอย
ขอบังคับนี้นําไปใชกับพนักงานของ MacLean-Fogg ตัวแทน ผูรบ
ั เหมา
และสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบไปดวยพอ แม ลูก ของแตละบุคคล
ตองไมมอบของขวัญและการเลี้ยงรับรองประเภทตอไปนี้ ไมวาจะมีมล
ู คาเทาใดก็ตาม:
เงินสดหรือสิ่งที่เทียบเทาเงินสด (นัน
่ คือ บัตรของขวัญ); ของขวัญใด ๆ
ที่เปนหรืออาจจะเปนสิ่งผิดกฎหมาย; ของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองใด ๆ (รวมถึง มื้ออาหาร
การเดินทาง และที่พักในระหวางการเดินทาง) ที่เสนอใหโดยมีความเกี่ยวของกับการตรวจสอบ
การตรวจบัญชี ในระหวางกระบวนการเสนอราคาที่เกีย
่ วของกับผูจัดหา หรือมอบใหกับตัวแทนของ
MacLean-Fogg หรือผูใหคําปรึกษาที่ทํางานในนามของ MacLean-Fogg
นโยบายนี้ไมมีการเปลี่ยนแปลงในระหวางฤดูกาลที่ใหของขวัญตามธรรมเนียม

8. แรธาตุทม
ี่ ค
ี วามขัดแยง:
MacLean-Fogg กําหนดใหผูจัดหาตองปฏิบัติตามคําแถลงนโยบายเกี่ยวกับแรธาตุของบริษท
ั
ซึ่งสามารถเขาถึงไดที่ macleanfogg.com ผูจัดหาจะตองไมจัดหาสินคาที่ประกอบดวย
"แรธาตุที่มีความขัดแยง" ใหกับ MacLean-Fogg (นั่นคือ แคสซิเทอไรต (ดีบุก), โคลัมไบตแทนทาไลต (หรือเรียกวา โคลแทน) (แทนทาลัม), ทองคํา หรือ วุลแฟรไมต (ทังสเตน)
ซึ่งมีแหลงที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
รวมทั้งแองโกลา, บุรุนดี, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, สาธารณรัฐคองโก, รวันดา, เซาทซูดาน,
แทนซาเนีย, ยูกันดาและแซมเบีย (รวมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก จากนี้ไปเรียกวา
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"ประเทศที่ครอบคลุม")
ผูจ
 ัดหาจะตองมีโปรแกรมที่ตรงตามขอกําหนดนี้และสวนหนึ่งของโปรแกรมดังกลาวจะรวมถึงการบํา
รุงรักษา

9. สุขภาพและความปลอดภัย:
ผูจัดหาตองจัดการใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยสําหรับพนักงานทุกคน
และจัดหาอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสม
รวมทั้งขอมูลและการฝกอบรมดานสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทํางานใหกับพนักงานทุกคน

10. สภาพแวดลอม:
ผูจัดหาตองปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอมทั้งในประเทศและทองถิ่นที่บังคับใชเกี่ยวกับมลพิษท
างอากาศ การจัดการและการกําจัดของเสีย การใชน้ํา การปลอยน้ําเสีย
และสารอันตรายและสารพิษ ผูจัดหายังตองตรวจสอบและเก็บรักษาบันทึกที่แสดงใหเห็นวาวัสดุตาง
ๆ
ไดมาโดยสอดคลองตามสนธิสัญญาระหวางประเทศทั้งหมดนอกเหนือไปจากกฎหมายในประเทศแล
ะทองถิ่น

11. ผลประโยชนขด
ั กัน :
ผูจัดหาจะตองไมมีสวนรวมในกิจกรรมใด ๆ กับพนักงานของ MacLean-Fogg
ซึ่งสามารถกอใหเกิดผลประโยชนขัดกันที่เกิดขึ้นจริงหรือเห็นวาเปนผลประโยชนขัดกันได

12. ผูร ับเหมาชวง:
หากไดรบ
ั อนุญาตตามเงื่อนไขของขอตกลงกับ MacLean-Fogg
ผูจัดหาจะตองไมวาจางผูรับเหมาชวงใด ๆ โดยไมมีการตรวจสอบอยางละเอียดเกี่ยวกับบุคคล
ชื่อเสียงและความซื่อสัตยของผูรับเหมาชวง นอกจากนี้ ผูจัดหาจะตองไมวาจางผูรบ
ั เหมาชวงใด ๆ
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการหรือสินคาไปยัง MacLean-Fogg
เวนแตผูรับเหมาชวงจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้
ผูจัดหาตองคงไวซึ่งหนาที่รับผิดชอบในการทําใหมั่นใจวาผูรับเหมาชวงของพวกเขาปฏิบัติตามจรร
ยาบรรณนี้

13. การตอตานการทุจริต:
MacLean-Fogg กําหนดใหผูจัดหาตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตของบริษัท
ผูจัดหาตองไมยอม อนุญาต หรือมีสวนรวมในการใหสินบน การทุจริต
หรือการปฏิบัติที่ผด
ิ จรรยาบรรณ
ไมวาจะในระหวางการติดตอกับเจาหนาที่รัฐหรือบุคคลในภาคเอกชน
ผูจัดหาตองดําเนินธุรกิจที่สอดคลองตามกฎหมายที่ใชบังคับทั้งหมด
และตองหลีกเลี่ยงการมีสวนรวมในกิจกรรมใด ๆ
ซึ่งอาจถือเปนการปฏิบัติที่เปนการทุจริตและ/หรือขัดจริยธรรม ผูจัดหาตองรักษาความซื่อสัตย
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ความโปรงใส และความถูกตองในบันทึกทั้งหมดของเรื่องที่เกี่ยวของกับธุรกิจของพวกเขากับ
MacLean-Fogg เพื่อใหเปนไปตามจุดประสงคของการไดมาหรือรักษาธุรกิจเพื่อประโยชนของ
MacLean-Fogg ผูจัดหาจะตองไมจายหรือรับ เสนอที่จะจายหรือรับ
หรือทําใหผูอื่นจายหรือรับการชําระเงินหรือสิ่งที่มีมูลคา
ใหกับหรือรับจากเจาหนาทีร่ ัฐหรือเอกชนใด ๆ

14. การรักษาความลับและทรัพยสน
ิ ทางปญญา:
ผูจัดหาและตัวแทนของผูจัดหาทั้งหมดไดรับการคาดหวังวาจะรักษาความลับของขอมูลที่
MacLean-Fogg หรือลูกคาของบริษัทไดไววางใจมอบขอมูลให
ผูจัดหาตองเคารพและปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของ MacLean-Fogg
และรักษาความลับของความลับทางการคาและขอมูลทีเ่ ปนกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของ MacLean-Fogg
ซึ่งรวมถึงขอมูลใด ๆ ที่ไมใชขอมูลสาธารณะหรือไมไดรับมาหรือพิจารณาไดโดยงาย
ผูจัดหาจะตองไมใชเทคโนโลยีท่ถ
ี ูกขโมยหรือยักยอกมา

15. การตรวจสอบและการบังคับใช:
MacLean-Fogg ดวยตัวเองหรือดวยความชวยเหลือของบุคคลภายนอก
จะดําเนินมาตรการที่เปนการยืนยัน เชน
การตรวจสอบสถานที่ผลิตโดยประกาศแจงและไมแจงใหทราบลวงหนา
เพื่อใหแนใจวาไดมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้จริง
ผูจัดหาตองเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดเพื่อแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้
และจะตองจัดเตรียมเอกสารดังกลาวใหแก MacLean-Fogg เมื่อมีคํารองขอ

16. การปองกันผูแ
 จงเบาะแส:
ผูจัดหาจะตองจัดทําโปรแกรมเพื่อใหแนใจวาการปองกันการรักษาความลับของผูแจงเบาะแส
และหามการตอบโตตอพนักงานที่มีสวนรวมในโปรแกรมดังกลาวโดยสุจริต
หรือพนักงานที่ปฏิเสธคําสัง่ ที่เปนการละเมิดจรรยาบรรณนี้
ผูจัดหาจะตองจัดใหมีกลไกการรองเรียนที่ไมระบุชื่อสําหรับพนักงานเพื่อรายงานขอพิพาทในสถาน
ที่ทํางานและการละเมิดจรรยาบรรณ โดยเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับทองถิ่น
สามารถรายงานการละเมิดจรรยาบรรณของ MacLean อยางเปนความลับไดในภาษาทองถิ่น
หากตองการรายงานพฤติกรรมที่ตองสงสัยวาเปนการละเมิดจรรยาบรรณของผูจัดหาขอ
ง MacLean-Fogg โปรดติดตอ MacLean-Fogg ผานหนึ่งในวิธีตอไปนี้:





ทางอินเทอรเน็ต: macleanfogg.ethicspoint.com
ทางโทรศัพท: 800-243-0140
ทางอีเมล: CorporateCompliance@MacLeanFogg.com
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