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จรรยาบรรณของ
ซพัพลายเออร ์

หลักจรรยาบรรณน้ีก าหนดหลกั      

การด าเนนิงานดา้นจรยิธรรมและ    
การด าเนนิธุรกจิพืน้ฐานของซบีอีารอ์ ี

ส าหรับซัพพลายเออร ์

 

CBRE Group, Inc. รวมถึงแผนกต่าง ๆ สายงานธุรกิจ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือแต่ละแห่ง (รวมเรียกว่า “ซีบีอาร์อี”) 

มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความความซื่อสัตย์สุจริตสูงสุดและปฏบัิติตามขอ้ความและ  เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

ในฐานะผูน้ าอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีความรับผดิชอบ ซีบีอาร์อีส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดในดา้นจริยธรรมและแนวทางการด าเนิน 

ธุรกิจในทุกประเทศที่ซีบีอาร์อีเข า้ไปด าเนินงาน ในฐานะผูจั้ดหา สินคา้และ/หรือบริการใหแ้ก่ซีบีอาร์อี บริษัทของคุณ 

(“ซัพพลายเออร์”) มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ ของซีบีอาร์อี เพื่อใหซ้ีบีอาร์อีสามารถมอบบริการชั ้นเยี่ยมอย่างมี 

ความรับผดิชอบ ซบีอีารอ์จีงึตอ้งก าหนดใหซ้ัพพลายเออรป์ฏบัิตติามหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออรน้ี์ (“หลักจรรยาบรรณ”) 

หลักจรรยาบรรณน้ีระบุขอ้ก าหนดดา้นจริยธรรมขั ้นพื้นฐานและขอ้ก าหนดในการด าเนินธุรกจิของซีบีอาร์อี ส าหรับซัพพลายเออร์ 

ของบริษัท หลักจรรยาบรรณน้ีมไิดม้ีจุดมุ่งหมายที่จะระบุขอ้ก าหนดทัง้หมดที่ซัพพลายเออร์จะตอ้งปฏบัิตติามแต่เป็นเพียงภาพรวม 

ในระดับสูงของขอ้ก าหนดพื้นฐานดังกล่าว การอา้งองิถงึ “กฎหมาย” ที่กล่าวถงึทัง้หมดในหลักจรรยาบรรณน้ี หมายถงึ กฎหมาย, 

ขอ้บังคับ, ค าส่ัง, กฎระเบยีบ, กฤษฎกีา และค าส่ังของรัฐบาลทีบั่งคับใชท้ัง้หมด 

ซัพพลายเออร์มีหนา้ที่รับผดิชอบในการด าเนินการใหแ้น่ใจว่ากรรมการ, เจา้หนา้ที่, พนักงาน, ตัวแทน, ผูแ้ทน, ซัพพลายเออร์, 

ผูรั้บจา้งช่วง และหุน้ส่วนธุรกจิอื่น ๆ ทัง้หมดเขา้ใจและปฏบัิตติามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ที่ระบุไวใ้นหลักจรรยาบรรณน้ีซัพพลายเออร์ 

จะแจง้ใหซ้ีบีอาร์อีทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหากทราบหรือสงสัยว่ามีการละเมิดหลักจรรยาบรรณน้ีรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ 

การด าเนนิการทีผ่ดิกฎหมายหรอืการละเมดิสทิธมินุษยชน 

การตอ่ตา้นการใหส้นิบน/การทุจรติ 

ซัพพลายเออร์จะแข่งขันอย่างถูกตอ้งโดยอาศัยคุณสมบัตขิองผลติภัณฑ์และบริการของตน ซัพพลายเออร์ตอ้ง ไม่เสนอ, สัญญา, 

อนุญาต หรือจัดหาสิง่ของมีค่าไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม(รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเฉพาะของก านัล หรือธรรมเนียมปฏิบัตทิางธุรกิจ) 

โดยมีจุดประสงค์หรือเพื่อโนม้นา้วบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (รวมถึงแต่ไม่จ ากัด เฉพาะลูกคา้ของซีบีอาร์อี, พนักงานซีบีอาร์อี, 

ซัพพลายเออรห์ลัก higher tier หรอืซัพพลายเออรร์อง Sub-tier) ใหป้ฏบัิตหินา้ทีห่รอืมอบขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่ม่เป็นธรรมใหแ้ก่ซบีอีาร์อ,ี 

ซัพพลายเออร์หรือบุคคลอื่น ดว้ยเหตุน้ี ซัพพลายเออร์จะปฏิบัติตามและจะก าหนดใหพ้นักงาน ตัวแทน และผูรั้บจา้งของตน 

ปฏบัิตติามกฎหมายทัง้หมดที่เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจริต, การต่อตา้นการฟอกเงิน และการป้องกันการฉอ้โกงและอาชญากรรม 

ทางการเงนิอืน่ ๆ (รวมถงึการหลกีเลีย่งภาษีและการอ านวยความสะดวกในเรือ่งน้ี) ในทุกประเทศทีซ่ ึง่บรษัิทในเครอืหรอืพนักงานใด ๆ 

ของซัพพลายเออรจั์ดหาสนิคา้หรอืบรกิารโดยตรงหรอืโดยออ้ม และในประเทศอืน่ใดที ่ซัพพลายเออรเ์ขา้ไปด าเนนิธุรกจิ 

แนวทางปฏบิตัทิางธุรกจิทีไ่มเ่ป็นธรรม 

ซัพพลายเออร์ตอ้งไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการด าเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายการต่อตา้นการแข่งขัน หรือ การปฏบัิตทิางการคา้ที่

เป็นการหลอกลวงไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด ไม่ว่าจะด าเนินการในนามของซีบีอาร์อี, ซัพพลายเออร์ หรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ดว้ยเหตุน้ี 

ซัพพลายเออรต์อ้งไม่ท าการฮัว้ประมูล, ก าหนดราคาร่วมกัน หรอืเปิดเผยหรอืแลกเปลีย่นขอ้มูลทีล่ะเอยีดอ่อนดา้นการแข่งขันของ 
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ลูกคา้, ซบีอีารอ์,ี ซัพพลายเออร ์หรอืของบุคคลอืน่ (รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเฉพาะขอ้มูลราคา, ตน้ทุน, และขอ้มูลทางเทคนคิ) กับบรรดา  

คู่แข่งของซบีีอาร์อีหรือบรรดาคู่แข่งของซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์ตอ้งไม่ใชอ้ านาจทางการตลาดของตนในทางมชิอบไม่ว่าจะ  

เพือ่ผลประโยชน์ของตนหรอืเพือ่ผลประโยชน์ของผูอ้ืน่ โดยการปฏเิสธทีจ่ะซือ้ขายอย่าง เป็นธรรม , มสีว่นร่วมในแนวทางปฏบัิต  ดา้น 

ราคาที่มุ่งขจัดคู่แข่งขันหรอืเลอืกปฏบัิติ, ก าหนดเงื่อนไขการขาย หรือจัดหาสนิคา้หรือบริการโดยพ่วงกับสนิคา้หรอืบริการอกีอย่าง  

หนึง่, หรอืด าเนนิยุทธวธิทีีไ่ม่ถูกตอ้งทีค่ลา้ย กันอืน่ ๆ ซัพพลายเออรต์อ้งไม่มสีว่นร่วมในแนวทางปฏบัิตดิา้นการตลาดทีเ่ป็  การ หลอก  

ลวงหรอืไม่เป็นธรรมอืน่ ๆ ไม่ว่าจะในนามของซบีอีารอ์,ี ซัพพลายเออร ์หรอืบุคคลอืน่ ๆ นอกจากน้ีซัพพลายเออรต์อ้งไม่ใหข้อ้มูลอัน  

เป็นเท็จเกี่ยวกับสนิคา้หรือบริการของซีบีอาร์อี, ของซัพพลายเออร์ หรือของบุคคลอื่น ๆ  ในท านองเดียวกันซัพพลายเออร์ตอ้งไม่  

ใสร่า้ยป้ายสคีู่แข่งของซบีอีารอ์ ีคู่แข่งของซัพพลายเออร ์หรอืสนิคา้หรอืบรกิารของพวกเขา 

การด าเนนิการทีไ่มถู่กตอ้งขององคก์ร 

ซัพพลายเออรต์อ้งเปิดเผยใหซ้ีบอีารอ์ทีราบเกี่ยวกับมาตรการคว ่าบาตร, การหา้มคา้ขายหรอืสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ หรอืขอ้จ ากัด

ของรัฐบาลในเขตอ านาจศาลใด ๆ ทีม่ผีลบังคับใชก้ับซัพพลายเออร ์และ/หรอืห่วงโซอุ่ปทานของตน 

การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลและการดูแลรกัษาบนัทกึขอ้มูล 

ซัพพลายเออร์ตอ้งปกป้องขอ้มูลทีเ่ป็นความลับ มีกรรมสทิธิ ์และขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตนดูแลจัดการหรือด าเนิน การอย่างเหมาะสม 

โดยใชม้าตรการทางเทคนิคและเชงิองค์กรที่เหมาะสม เพื่อการรักษาความปลอดภัยที่ เหมาะสมในการป้องกันรวมถงึแต่ไม่จ ากัด 

เฉพาะความเสี่ยงจากการท าลายทิ้ง, การสูญหาย, การแกไ้ข , การเปิดเผย หรือการเขา้ถึงขอ้มูลดังกล่าวโดยไม่ไดต้ั ้งใจ 

ไม่ไดรั้บอนุญาต หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย (“การละเมดิขอ้มูล”) ซัพพลายเออรต์อ้งว่าจา้งแต่เฉพาะซัพพลายเออรแ์ละผูรั้บจา้งชว่งอื่น 

ๆ ทีม่รีะบบการรักษา ความปลอดภัยทางเทคนคิและในเชงิองคก์รในระดับเดยีวกัน 

ซัพพลายเออรต์อ้งแจง้ให ้ซบีอีารอ์ ีทราบโดยไม่ล่าชา้ หากมขีอ้สงสัยโดยมเีหตุอันควรหรอืโดยประสบการณ์ว่า มกีารละเมดิขอ้มูลใด 

ๆ ทีดู่แลจัดการหรอืด าเนนิการโดยซัพพลายเออรใ์นนามของซบีอีารอ์ ีหรอืลูกคา้ประจ า หรอืลูกคา้ทั่วไปของซบีอีารอ์โีดยไม่ค านึงถงึ 

ผลกระทบหรือความเสี่ยงจากการละเมดิขอ้มูลดังกล่าวซึง่ประเมนิโดยซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์ตอ้งจัดหาขอ้มูลทัง้หมดตาม 

ค าขอที่สมเหตุสมผลใหแ้ก่ ซีบีอาร์อี, ลูกคา้ ประจ า หรือลูกคา้ทั่วไปของซีบีอาร์อี เพื่อการช่วยในการสืบสวนสอบสวนและแกไ้ข 

การละเมดิดังกล่าวและตอ้งด าเนนิการใหม้ั่นใจถงึการปฏบัิตติามขอ้ผูกพันทัง้หมดภายใตก้ฎหมายทีม่ผีลบังคับใช ้

ซัพพลายเออร์จะตอ้งจัดท าและรักษาบันทกึทีถู่กตอ้งและสมบูรณ์ เพื่อใหแ้น่ใจว่ามีความรับผดิชอบและไม่เปลีย่นแปลงหรือละเวน้ 

บันทกึขอ้มูลใดๆ เพื่อปกปิดหรือบดิเบือนขอ้มูล เหตุการณ์ หรือธุรกรรม บันทกึขอ้มูลตอ้งไดรั้บการเก็บรักษาและลบทิง้โดยเป็นไป 

ตามกฎหมายทีม่ผีลบังคับใช ้

การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

ซัพพลายเออร์ตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้บังคับว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูล ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของ 

ขอ้มูลทีใ่ชบั้งคับทัง้หมด (เรยีกรวมกันว่า “กฎหมายคุม้ครองขอ้มูล”) ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัด เฉพาะกฎหมายดังกล่าวทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ประมวลผลขอ้มูลในนามของซบีอีารอ์,ี ลูกคา้ของซบีอีารอ์,ี พนักงาน หรอืซัพพลายเออรอ์ืน่ ๆ ของซบีอีารอ์ ีและตอ้งไม่ใหบ้รกิารใด ๆ 

ในลักษณะทีจ่ะท าใหซ้บีอีารอ์ ีละเมดิกฎหมาย คุม้ครองขอ้มูลทีใ่ชบั้งคับ 

ซัพพลายเออร์ตอ้งแจง้ใหซ้บีีอาร์อทีราบทันทหีากซัพพลายเออร์มีเหตุอันควรเชือ่ไดว่้า กฎหมายหรือขอ้บังคับ ที่มีผลบังคับใชก้ับ 

ซัพพลายเออร์ในประเทศต่าง ๆ ที่ตนเขา้ไปด าเนินงานหรือใหบ้ริการ(ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ ใชอ้ยู่หรือผลของการเปลี่ยนแปลง 

กฎหมายที่ใชอ้ยู่) ขัดขวางมใิหซ้ัพพลายเออร์ปฏบัิตติามหรือมีแนวโนม้ที่จะส่งผลกระทบแง่ลบต่อซัพพลายเออร์ในการปฏบัิตติาม 

กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลทีม่ผีลบังคับใชห้รอืขอ้ก าหนดของสัญญาระหว่างซัพพลายเออรก์ับซบีอีารอ์ ี

ผลประโยชนท์บัซอ้น 

เมือ่ท าธุรกจิกับซบีอีารอ์ ีซัพพลายเออรต์อ้งหลกีเลีย่งกรณีผลประโยชน์ทับซอ้นทัง้หมดหรอืสถานการณ์ใด ๆ ทีอ่าจท า ใหถู้กมองว่า

อาจเกดิผลประโยชน์ทับซอ้นขึน้ ซัพพลายเออร์ตอ้งรายงานใหซ้ีบีอาร์อีทราบโดยทันทีถงึสถานการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับผลประโยชน์ 

ทับซอ้นทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืถูกมองว่าอาจมผีลประโยชน์ทับซอ้นระหว่างซัพพลายเออรก์ับซบีอีารอ์ ี เชน่ การมผีลประโยชน์ส่วนตัวหรือ 

ผลประโยชน์ทางการเงินในการตัดสนิใจทางธุรกจิหรือการคัดเลอืกผูจ้ าหน่าย ในท านองเดียวกันซัพพลายเออร์ตอ้งไม่ท าขอ้ตกลง 

ทางธุรกจิใด ๆ กับกรรมการ, พนักงาน หรอืตัวแทนใด ๆ ของซบีอีารอ์ ีซึง่อาจสรา้งความขัดแยง้กับภาระหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายหรือ 

สง่ผลต่อผลประโยชน์ของซบีอีารอ์ ีเวน้แต่ไดแ้จง้ล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อซบีอีารอ์แีลว้ 
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แรงงาน 

ซัพพลายเออร์ตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดในประเทศที่ตนเขา้ไปด าเนินงานและมุ่งมั่นที่จะให  ้ความส าคัญและ 

ใหเ้กียรตแิก่บุคลากรทุกคน ซัพพลายเออร์มีหนา้ที่รับผดิชอบในการใหค้วามส าคัญต่อ สทิธมินุษยชนในการด าเนินงานของตน 

และจะปฏบัิตติามมาตรฐานที่ระบุไวใ้นปฏิญญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนขององค์การสหประชาชาต ิ มาตรฐานที่ระบุไวใ้นหลัก 

จรรยาบรรณน้ีมผีลบังคับใชก้ับพนักงานทุกคน รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเฉพาะพนักงานช่ัวคราว, พนักงานทีเ่ป็นผูย้า้ยถิน่, นักเรยีน/นักศกึษา 

พนักงานภายใต ้สัญญาว่าจา้ง, พนักงานโดยตรง และแรงงานประเภทอืน่ของซัพพลายเออร ์มาตรฐานแรงงานทีม่ผีลบังคับใช ้ไดแ้ก่ 

1. แรงงานเด็ก ซัพพลายเออร์ตอ้งไม่มีส่วนร่วมหรือยอมรับการว่าจา้งที่ผดิกฎหมายหรือการใชแ้รงงานเด็กในสถานที่ 
ท างาน ซัพพลายเออรจ์ะมุ่งมั่นที่จะขจัดการใชแ้รงงานเด็กและหา้มมใิหม้กีารใชแ้รงงาน เด็กโดยผูจ้ าหน่าย, ซัพพลายเออร์ 
หรอืบุคคลภายนอกอืน่ ๆ ซัพพลายเออรจ์ะด าเนนิการเพือ่สรา้ง ความตืน่ตัวภายในองคก์รเกีย่วกับการใชแ้รงงานเด็กดังกล่าว 
และร่วมมอืกับหน่วยงานทีบั่งคับใช ้กฎหมายในการแกไ้ขปัญหาดังกล่าวหากซัพพลายเออรท์ราบ 

 

2. การคา้มนุษย ์การใชแ้รงงานทาส และสทิธใินการใชแ้รงงานทีส่มคัรใจ ซัพพลายเออร์จะเคารพในการตัดสนิใจ 

อย่างมีอสิระของบุคคลทุกคนและหา้มมใิหม้ีการบังคับใชแ้รงงานหรือกักขังพนักงานเป็นอันขาด ซัพพลายเออร์จะไม่ท า 
ธุรกจิกับ หรือไม่ยอมรับ หรือไม่เกี่ยวขอ้งกับ องค์กรหรือกจิการที่ละเวน้ความผดิ หรือมีส่วนเกี่ยวขอ้งในการบีบบังคับหรอื 
ก าหนดการท างานโดยไม่ใหอ้ิสระในการตัดสินใจหรือใหอ้ิสระนอ้ยมาก ซัพพลายเออร์จะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของ 
สหประชาชาตว่ิาดว้ยการด าเนินธุรกจิและสทิธมินุษยชนและจะด าเนินการเพื่อสรา้งความตื่นตัวภายในหมู่พนักงานของตน 

ในเรื่องความรับผดิชอบของซัพพลายเออร์ในการปกป้องสทิธมินุษยชน ซัพพลายเออร์จะร่วมมือกับหน่วยงานที่บังคับใช ้
กฎหมายเพือ่แกไ้ขปัญหาดังกล่าวซึง่ทางซัพพลายเออรไ์ดท้ราบ 

 

3. เสรีภาพในการต่อต้านอคตแิละการเลือกปฏิบตั ิ ซีบีอาร์อีคาดหวังถึงมาตรฐานสูงสุดในเรื่อง  ความยุติธรรม 
ความหลากหลาย และการไม่เลือกปฏบัิต ิและซัพพลายเออร์จะริเริ่มด าเนินการในเรื่อง ดังกล่าว ซัพพลายเออร์จะด าเนิน 
การใหแ้น่ใจว่าสถานที่ท างานของตนส่งเสริมการเคารพบุคคลทุกคน รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการเป็นสถานที่ท างานที่ 

ปราศจากการล่วงละเมดิและการเลอืกปฏบัิตบินพืน้ฐานของสถานะของบุคคล เชน่ เชือ้ชาต,ิ สผีวิ, ศาสนา, ชาตกิ าเนดิ, เพศ
, รสนิยมทางเพศ, อัตลักษณ์ทางเพศ, อายุ, ความพิการ, สถานภาพการเป็นทหารผ่านศึกหรือสถานภาพทางทหาร 
หรือบุคลกิลักษณะอื่นใด ๆ  ที่ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย ซัพพลายเออร์จะด าเนินการใหแ้น่ใจว่ามีโยบายและแนวทาง 

ปฏบัิตทิีจ่ าเป็นเพือ่สง่เสรมิสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ราศจากการล่วงละเมดิและการตอบโต ้

 

4. ชัว่โมงท างานและคา่จา้ง ซัพพลายเออร์จะปฏบัิตติามกฎหมายทัง้หมดทีเ่กีย่วกับค่าจา้ง ซัพพลายเออร์จะจ่ายค่าจา้ง 
ใหแ้ก่พนักงานและตามจ านวนช่ัวโมงที่พวกเขาท างาน หากเป็นไปไดเ้พื่อเหมาะสมซัพพลายเออร์จะก าหนดนโยบายเพิม่ 
เตมิในระดับภูมภิาคและระดับประเทศเพื่อป้องกันการใช ้ประโยชน์จากแรงงานทอ้งถิน่อย่างไม่เหมาะสม ซัพพลายเออรจ์ะ 
มุ่งมั่นที่จะเป็นนายจา้งที่มีจริยธรรมซึ่งพยายามจะปรับปรุงมาตรฐานแรงงาน, เคารพในการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

และใหร้างวัลพวกเขาอย่างเป็นธรรม 

 

5. เสรภีาพในการเขา้ร่วมสมาคม ซัพพลายเออร์จะเคารพในสทิธขิองพนักงานและปฏบัิตติามกฎหมายว่าดว้ยเสรีภาพ 
ในการเขา้ร่วมสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมกัน 

สุขภาพและความปลอดภยั  

ซัพพลายเออรจ์ะปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้บังคับดา้นสขุภาพและความปลอดภัยทัง้หมดทีใ่ชบั้งคับในประเทศทีบ่รษัิทเขา้ไปด าเนิน 

ธุรกจิและปฏบัิตติามขอ้ก าหนดทัง้หมดภายใตร้ะบบจัดการดา้นความปลอดภัยของซีบอีารอ์ี หรือของลูกคา้ของซบีอีารอ์ี (รวมถงึการ 

บันทกึ, การรายงาน, การตรวจสอบแนวปฏบัิตดิา้นการท างานที่ไม่ ปลอดภัยทัง้หมด, อุบัตเิหตุ, เหตุการณ์ไม่พงึประสงค,์ เหตุการณ์ 

เกือบเกดิอุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วยจากการ ท างาน, และรายงานเกี่ยวกับการใชค้วามรุนแรงในที่ท างาน) ซัพพลายเออร์ตอ้งจ ากัด 

เหตุการณ์การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยทีเ่กีย่วกับการท างานโดยการขจัดหรอืลดความเสีย่งของผูป้ฎบัิตงิานในการเผชญิอันตรายต่อ 

สุขภาพและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยการวางระบบและแนวปฏิบัติดา้นการท างานที่ปลอดภัยขณะอยู่ในสถานที่ท างาน 

หากพนักงานของซัพพลายเออรต์อ้งการสบูบุหรีจ่ะตอ้งสบูในพืน้ทีส่บูบุหรีท่ีจั่ดไวใ้หโ้ดยเฉพาะเท่านัน้ 
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ส ิง่แวดลอ้มและความย ัง่ยนื 

  ซัพพลายเออร์ตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายและขอ้บังคับดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้หมดทีใ่ชบั้งคับในประเทศทีต่นเขา้ไปด าเนินธุรกจิและตอ้ง  

ปฏบัิตติามขอ้ก าหนดทัง้หมดภายใตร้ะบบจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มของซบีอีารอ์ ีหรอืลูกคา้ของซบีอีารอ์ ี  

 

  ซัพพลายเออร์จะพยายามหาโอกาสในการส่งเสริมการใชท้รัพยากรและพลังงานอย่างมีประสทิธภิาพ รวมทัง้การใชพ้ลังงานสะอาด 

และการใชพ้ลังงานใหน้อ้ยลงโดยตระหนักถงึการขจัดหรอืลดผลกระทบเชงิลบทีม่ีต่อชุมชน สิง่แวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาตให ้

เหลอืนอ้ยทีส่ดุเพือ่ปกป้องสขุภาพและความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปและลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่รวมถงึการใชอุ้ปกรณ์  

ที่ใชพ้ลังงานอย่างมีประสทิธภิาพในบริการของตน ซัพพลายเออร์ตอ้งด าเนินการใหแ้น่ใจว่าไดก้ าจัดขยะทัง้หมดอย่างถูกตอ้ง มีการ

ด าเนินแผนการรีไซเคลิขยะอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและใชผ้ลติภัณฑ์ที่เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มและวางมาตรการและปฏิบัตติาม  

ขัน้ตอน การรับมอืกับสถานการณ์ฉุกเฉินทีม่ปีระสทิธภิาพ  

 

ซัพพลายเออร์ตอ้งบันทกึ, รายงาน, ตรวจสอบ และด าเนินมาตรการควบคุมตามทีต่กลงกันไวห้ากเกดิอุบัตเิหตุและเหตุการณ์ไม่พึง   

ประสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มทัง้หมดใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายทีใ่ชบั้งคับและระบบจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มของซบีอีารอ์ ีและลูกคา้ของ 

ซบีอีารอ์ไีดก้ าหนดไว ้ 

การเสพยาเสพตดิและการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ซัพพลายเออร์ตอ้งปฏบัิตติามขอ้ก าหนดของนโยบายสากลของซบีีอาร์อี ว่าดว้ยการใชย้าเสพตดิและการดื่มเครื่องดื่มแอลอฮอลใ์น 

ทีท่ างาน (https://bit.ly/3ubL6M1) ซึง่มผีลบังคับใชก้ับ “บุคลากรของซบีอีารอ์”ี ตามทีไ่ดใ้หค้ าจ ากัดความและระบุไวใ้นทีน้ี่ 

ของก านลัและคา่ตอบแทน 

ซัพพลายเออรต์อ้งไม่ใหห้รอืรับของก านัล, การเลีย้งรับรองหรอืของมคี่าอืน่ใด, ค่าคอมมชิช่ัน, ค่าธรรมเนียม หรอืเงนิคนืจากกรรมการ 

พนักงาน หรอืตัวแทนใด ๆ ของซบีอีารอ์ ีเพือ่จุดประสงคห์รอืเพื่อใหม้ีผลที่จะโนม้นา้วบุคคลใดใหป้ฏบัิตหินา้ที่และมอบขอ้ไดเ้ปรียบ 

ทางธุรกจิทีไ่ม่เป็นธรรมใหแ้ก่ ซบีอีารอ์,ี ซัพพลายเออร ์หรอืบุคคลอืน่ ๆ 

การหา้มตอบโต ้

พนักงานของซัพพลายเออร์ตอ้งสามารถแจง้ขอ้กังวลเรื่องต่าง ๆ ไดอ้ย่างอสิระโดยไม่ตอ้งกลัวการตอบโตใ้ด ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใด 

ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในที่ท างาน การบังคับใชแ้รงงาน ปัญหาค่าจา้งและช่ัวโมงการท างาน การทุจริต 

และการกระท าทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืการละเมดิขอ้ก าหนดใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 

การยนืยนัการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณของซบีอีารอ์ ี

ซีบีอาร์อีไม่มีหนา้ที่ในการตรวจสอบ ติดตาม หรือรับรองการปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณน้ี ซัพพลายเออร์ยอมรับและตกลงว่า 

ซัพพลายเออรจ์ะเป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดียวในการปฏบัิตติามหลักจรรยาบรรณน้ีอย่างเต็มทีโ่ดยกรรมการ, เจา้หนา้ที,่ พนักงาน, 

ตัวแทน, ซัพพลายเออร,์ ผูรั้บจา้งชว่ง และหุน้สว่นธุรกจิอืน่ ๆ ของตน อย่างไรก็ตามซัพพลายเออร์จะอนุญาตให ้ซบีอีารอ์ ีและ/หรอื 

ตัวแทนของซีบอีารอ์ี ท าการประเมนิการปฏบัิตติามขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นหลักจรรยาบรรณน้ีของซัพพลายเออร์เมื่อใหบ้ริการหรอืจัด 

หาสนิคา้ใหแ้ก่ซีบีอาร์อี การประเมนิดังกล่าวอาจรวมถงึแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการตรวจสอบในสถานที่ของซัพพลายเออร์และทบทวน 

ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งของซัพพลายเออร์ ซึง่ไดแ้ก่ รายการบัญช,ี บันทกึขอ้มูล, ใบรับรอง, ใบอนุญาต และเอกสารอืน่ ๆ  ที่เป็นหลักฐาน 

แสดงว่าซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณน้ี นอกจากน้ีซัพพลายเออร์จะใหค้วามร่วมมือแก่ซีบีอาร์อีอย่างเต็มที่ในการ 

ประเมนิดังกล่าวและซัพพลายเออรจ์ะแกไ้ขโดยทันทหีากมกีารปฏบัิตทิีไ่ม่สอดคลอ้งใด ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นการประเมนิดังกล่าว 

ขอ้ก าหนดท ัว่ไป 

ในกรณีที่หลักจรรยาบรรณน้ีขัดแยง้กับขอ้ก าหนดของสัญญาใด ๆ ของซัพพลายเออร์ที่ท ากับซีบีอาร์อีและขอ้ก าหนดในสัญญา  

ดังกล่าวเคร่งครัดกว่าหลักจรรยาบรรณน้ี ซัพพลายเออรต์อ้งปฏบัิตติามขอ้ก าหนดทีเ่คร่งครัดกว่าในสัญญานัน้ 

https://bit.ly/3ubL6M1
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หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้กังวลเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณน้ี รวมถงึการน าไปใชใ้นสถานการณ์เฉพาะที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏบัิตงิานของ  

องคก์รของคุณเพือ่ซบีอีารอ์ ีหรอืการรายงานเกีย่วกับขอ้สงสัยว่ามกีารละเมดิหลักจรรยาบรรณน้ี โปรดตดิต่อพนักงานซบีอีารอ์ทีีเ่ป็น  

ผูต้ดิต่อประสานงานกับคุณ 

บรกิารสายดว่นเพือ่แจง้เรือ่งรอ้งเรยีน 

ซบีอีารอ์ไีดจั้ดหาชอ่งทางการรายงานแบบไม่เปิดเผยชือ่ผูแ้จง้และรักษาขอ้มูลเป็นความลับไวใ้หแ้ก่พนักงานและผูม้สี่วนไดส้่วนเสีย 

(รวมถึงซัพพลายเออร์, ผูรั้บจา้งช่วง, และพนักงานขององค์กรเหล่าน้ี) เพื่อใหส้ามารถสอบถามและแจง้ขอ้กังวลเกี่ยวกับ 

มาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกจิ ของซบีอีารอ์ ีโดยผ่านบรกิารสายด่วนความชว่ยเหลอืดา้นจรยิธรรม (Ethics Help Line) ของซบีอีารอ์ ี

บริการสายด่วนความช่วยเหลือดา้นจริยธรรมของ ซีบีอาร์อี น้ีเปิดใหบ้ริการตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน ซึง่ด าเนินการโดย EthicsPoint 

ซึง่เป็นบรษัิทอสิระ หมายเลขโทรฟรทีั่วโลกและเครือ่งมอืในการรายงานออนไลน์ดังกล่าวสามารถดูไดท้ีน่ี่ 

 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/code.pdf
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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