แนวทางปฏิบต
ั สิ ำ� หรับซัพพลายเออร์

เกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั ฯิ นี ้
จุดประสงค์
เพือ่ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของโซลูชน
ั ด้านวัสดุเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวต
ิ แนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับซัพพลายเออร์ของ Sibelco (“แนวทางปฏิบตั ฯิ ”) เป็ นส่วนขยายของ
แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ความยัง่ ยืนของ Sibelco ซึง่ แสดงถึงความมุง่ มัน
่ ของเราในการด�ำเนิ นกิจกรรมต่างๆ อย่างยัง่ ยืนภายใต้สำ� นึ กรับผิดชอบ
Sibelco คาดหวังให้ซพ
ั พลายเออร์และผูร้ บั จ้างช่วงทัง้ หมดของตนแบ่งปัน เคารพ และยึดปฏิบตั ติ ามหลักการที่ ไม่สามารถต่อรองได้ 4 ประการ (“หลักการ”) ทีแ่ สดงในแนวทาง
ปฏิบตั ฯิ นี ้ และคาดหวังให้บคุ คลทีก่ ล่าวมานั น
้ ลอกเลียนแบบหลักการดังกล่าวตามล�ำดับลงมาตามห่วงโซ่อปุ ทาน แนวทางปฏิบตั ฯิ ประกอบด้วยส่วนประกอบส�ำคัญในกระบวนการคัด
เลือกและประเมินซัพพลายเออร์ของเรา และการปฏิบตั สิ อดคล้องหลักการดังกล่าวเป็ นข้อก�ำหนดเบือ้ งต้นส�ำหรับการท�ำงานกับ Sibelco

ขอบเขต
หลักการ 4 ประการของแนวทางปฏิบตั ฯิ อธิบายข้อก�ำหนดส�ำหรับซัพพลายเออร์ท่ี Sibelco ด�ำเนิ นธุรกิจด้วย โดยครอบคลุมหน่ วยงานของซัพพลายเออร์ทเี่ ป็ นบริษัทแม่ บริษัท
สาขา หรือบริษัทในเครือด้วย ซัพพลายเออร์เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และด�ำเนิ นการตรวจสอบเพือ่ ยืนยันการปฏิบตั สิ อดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ฯิ นี ต้ อ่ พนั กงาน
ตัวแทน และซัพพลายเออร์ ในชัน้ รองลงมาของซัพพลายเออร์ เมือ่ มีความเกีย่ วข้อง
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หลัก 4 ประการของแนวทางปฏิบตั ฯิ
1. สุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพ
่ ำ� งานทีป่ ลอดภัยและดีตอ่ สุขภาพ:
สถานทีท
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่ ใช้บงั คับเกีย่ วกับอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยใน
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ ณ
ุ ปฏิบตั งิ าน

การบังคับใช้แรงงานเป็ นสิง่ ต้องห้าม:
ห้ามการบังคับใช้แรงงานในรูปแบบใดๆ ทัง้ สิน้ รวมทัง้ แรงงานนักโทษทีถ่ กู บังคับ แรงงานขัด
หนี ้ แรงงานผูกมัด แรงงานทาส หรือการค้ามนุษย์ ในรูปแบบใดๆ ทัง้ สิน้ การลงโทษทางร่างกาย
หรือการกระท�ำทารุณ
โดยปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่ ใช้บงั คับใน
่
ประเทศทีคณ
ุ ปฏิบตั งิ าน

ความปลอดภัยของกระบวนการ:
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภัยที่ ใช้บงั คับเกีย่ วกับการจัดการ
และการดูแลรักษากระบวนการผลิตในประเทศทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ ณ
ุ ปฏิบตั งิ าน

การใช้แรงงานเด็กเป็ นสิง่ ต้องห้าม:
ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดอายุขน
ั ้ ต�ำ่ ทีก่ ำ� หนดโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่ ใช้บงั คับในประเทศที่
คุณปฏิบตั งิ าน

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์:
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่ ใช้บงั คับเกีย่ วกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (รวม
ทัง้ ข้อก�ำหนดในการติดฉลากและการหยิบจับสินค้า) ในประเทศทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ ณ
ุ ปฏิบตั งิ าน
่
่
่
ซัพพลายเออร์จะต้องจัดให้มเี อกสารทีเกียวข้องโดยประกอบด้วยข้อมูลเกียวกับความปลอดภัย
ทัง้ หมด (เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เอกสารข้อมูลความปลอดภัย เป็ นต้น)

3. การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและหลักจริยธรรมในการด�ำเนิ นธุรกิจ

ข้อก�ำหนดด้านคุณภาพ:
จัดหาสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ปลอดภัย และมีประสิทธิผลโดยสอดคล้องกับกฎหมาย
กฎระเบียบ มาตรฐานคุณภาพที่ ใช้บงั คับ หรือข้อก�ำหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพทีต่ กลง
กันตามสัญญาในประเทศทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ ณ
ุ ปฏิบตั งิ าน

2. มาตรฐานด้านสิทธิมนุ ษยชนและแรงงาน
ค่าแรงและเวลาท�ำงาน:
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานแรงงานขัน้ ต�ำ่ และเวลาท�ำงาน กฎหมาย และกฎระเบียบที่ ใช้บงั คับใน
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ ณ
ุ ปฏิบตั งิ าน
การเลือกปฏิบต
ั เิ ป็ นสิง่ ต้องห้าม:
การปฏิบตั ติ อ่ พนั กงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมโดยการจัดให้มสี ภาพแวดล้อม
การท�ำงานทีห่ า้ มการเลือกปฏิบตั ทิ ผี่ ดิ กฎหมายทุกรูปแบบ

การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย:
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อตกลงตามสัญญา และมาตรฐานที่ ได้รบั การยอมรับใน
ระดับสากลที่ ใช้บงั คับทัง้ หมด ซึง่ รวมถึงแต่ ไม่จำ� กัดเพียงแค่การห้ามกระท�ำการทุจริตและ
การติดสินบน ผลประโยชน์ขดั กัน การแข่งขันและการป้ องกันการผูกขาด การรักษาความลับ
ิ ทางปัญญา การปฏิบตั ติ ามข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ การออกใบอนุญาต
และทรัพย์สน
และใบอนุญาต ภาษี การคุม้ ครองข้อมูลและความเป็ นส่วนตัว
หลักจริยธรรมในการด�ำเนิ นธุรกิจ:
ยึดปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการด�ำเนิ นธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในระดับสูงสุดด้วยการด�ำเนิ น
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืนภายใต้สำ� นึกรับผิดชอบ และกระท�ำการด้วยความซือ่ สัตย์ โดยสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบตั ฯิ นี ้ ทัง้ นีร้ วมถึงหน้าที่ ในการรายงานการละเมิดแนวทางปฏิบตั ฯิ ทีส่ งั เกตเห็น
อีกด้วย

4. การปกป้ องสิง่ แวดล้อม
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบและมาตรฐานเกีย่ วกับการปกป้ องและการอนุ รกั ษ์สง่ิ
แวดล้อมที่ ใช้บงั คับทัง้ หมด
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การใช้งานในสัญญาและการสัง่
การรับทราบ การยอมรับ และการยึดปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ฯิ เป็ นข้อก�ำหนดเบือ้ งต้นส�ำหรับทุกๆ ข้อตกลงร่วมกันที่ Sibelco เข้าท�ำกับซัพพลายเออร์ของเรา
แนวทางปฏิบตั ฯิ หรือการยึดปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวไม่ ได้กอ่ ให้เกิดสิทธิ์ ในผูร้ บั ผลประโยชน์ สำ� หรับซัพพลายเออร์ หลักการของแนวทางปฏิบตั ฯิ นี เ้ ป็ นการเพิม่ เติมต่อข้อก�ำหนดของ
ข้อตกลงร่วมกันใดๆ ระหว่าง Sibelco กับซัพพลายเออร์ และไม่ ได้ ใช้แทนข้อก�ำหนดทีก่ ล่าวมานั น
้

การติดตามตรวจสอบมาตรฐาน
Sibelco สงวนสิทธิ์ ในการตรวจสอบการปฏิบตั สิ อดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ฯิ ดังนี ้
•
•
•
•

การประเมินตนเอง: Sibelco อาจร้องขอให้ซพ
ั พลายเออร์ดำ� เนิ นการประเมินตนเองเพือ่ ประเมินการปฏิบตั ขิ องซัพพลายเออร์วา่ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ฯิ หรือไม่
ิ ธิแ์ ก่ Sibelco ในการตรวจสอบ (คุณภาพ การรักษาความปลอดภัย การปฏิบตั สิ อดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ฯิ ฯลฯ) ซึง่ สามารถจัดท�ำ
การตรวจสอบ: ซัพพลายเออร์จะต้องให้สท
ขึน้ โดย Sibelco หรือบุคคลภายนอกที่ ได้รบั อนุ ญาตให้กระท�ำการในนามของ Sibelco
การประเมินโดยบุคคลภายนอก: Sibelco อาจร้องขอข้อมูลเดสก์ทอ็ ปจากบุคคลภายนอกได้ เช่น ผู้ ให้บริการข้อมูล ในส่วนของการปฏิบตั ขิ องซัพพลายเออร์วา่ สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบตั ฯิ หรือไม่ และประสิทธิภาพเกีย่ วกับหลักการเหล่านี ้
หนั งสือรับรอง/แถลงการณ์ : Sibelco อาจร้องขอหนั งสือรับรองหรือแถลงการณ์ ทยี่ น
ื ยันการปฏิบตั สิ อดคล้องกับหลักการดังกล่าวจากซัพพลายเออร์

การปฏิบตั สิ อดคล้องกับหลักการ
Sibelco ตระหนั กดีวา่ การบรรลุหลักการที่ ได้จดั ท�ำไว้ ในแนวทางปฏิบตั ฯิ นี เ้ ป็ นกระบวนการทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา และสนั บสนุ นให้ซพ
ั พลายเออร์ปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง ถ้า
ซัพพลายเออร์ละเมิดหลักการดังกล่าว และไม่สามารถตกลงในแผนการปรับปรุงหรือไม่สามารถน� ำแผนดังกล่าวไปปฏิบตั ิ ได้ Sibelco สงวนสิทธิ์ ในการประเมินซ�ำ้ เพือ่ พิจารณาว่าจะ
ด�ำเนิ นธุรกิจต่อไปกับซัพพลายเออร์หรือไม่
้ รือกฎหมายหรือกฏระเบียบที่ ใช้บงั คับในทันที โดยใช้อเี มลรับ
ซัพพลายเออร์ (และห่วงโซ่อปุ ทานของตนตามล�ำดับ) ต้องรายงานพฤติกรรมใดๆ ที่ ไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ฯิ นี ห
แจ้งเหตุดา้ นจริยธรรม (อีเมล: ethicalhelpline@sibelco.com)

ติดต่อ
ซัพพลายเออร์สามารถติดต่อผู้ตดิ ต่อของฝ่ ายจัดซือ้ จัดจ้างหรือฝ่ ายห่วงโซ่อุปทานของ Sibelco ได้
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