หลักปฏิบตั ิในการด�ำเนิน
ธุรกิจของซัพพลายเออร์

ภาพรวม

บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล เปเปอร์ (“IP”) เชื่อมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างจริ งใจและซื่อสัตย์ การปฏิบตั ิกบั ทุกคนอย่างให้เกียรติและให้ความ
เคารพ การสนับสนุนชุมชนของเราและการเคารพกฎหมาย กฎข้อบังคับ
และสนธิสญ
ั ญาของประเทศที่เราด�ำเนินงานอยู่ ในการเลือกซัพพลายเออร์
IP พยายามที่จะเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งด�ำเนิ นธุรกิจใน
ลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ในการยึดมาตรฐานทางจริ ยธรรม
ระดับสูง การมีสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ปลอดภัยและถูกหลัก
สุ ขอนามัย มีการปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี มีการรักษา
สิ่ งแวดล้อมและปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หลักปฏิบตั ิในการด�ำเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์ (“หลักปฏิบตั ิ”)
ฉบับนี้ เป็ นการระบุถึงความคาดหวังของเราเกี่ยวกับมาตรฐานของสถาน
ที่ทำ� งาน และวิธีปฏิบตั ิในการท�ำธุรกิจของซัพพลายเออร์ของเรา หน่วย
งานที่เป็ นส�ำนักงานใหญ่ บริ ษทั สาขา บริ ษทั ในเครื อ ผูร้ ับจ้างช่วง และ
ผูอ้ ื่นที่อยูภ่ ายในซัพพลายเชนของซัพพลายเออร์ (“ซัพพลายเออร์”)
ความคาดหวังที่กล่าวถึงในหลักปฏิบตั ิน้ ี คือปั จจัยที่สำ� คัญต่อการตัดสิ นใจ
ของเรา ในการที่จะเริ่ มต้นหรื อสานต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ซัพพลายเออร์แต่ละรายมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า พนักงาน
ตัวแทน และผูร้ ับจ้างช่วงของตนเองนั้น เข้าใจและปฏิบตั ิตามหลัก
ปฏิบตั ิน้ ี

ความคาดหวังที่ระบุไว้ในหลักปฏิบตั ิน้ ี ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้แทนข้อก�ำหนด
เฉพาะที่อยูใ่ นสัญญา แต่หลักปฏิบตั ิน้ ีมีไว้เพื่อเป็ นส่ วนเพิ่มเติมของ
ข้อก�ำหนดเฉพาะที่อยูใ่ นสัญญา หากเงื่อนไขในสัญญามีความเข้มงวด
มากกว่าหลักปฏิบตั ิน้ ี ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบตั ิตามข้อก�ำหนดของ
สัญญาที่เข้มงวดกว่า หลักปฏิบตั ิน้ ีจะไม่เป็ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ
สัญญา หรื อเป็ นการสร้างข้อผูกมัดใดๆ ในสัญญาหรื อสัญญาการจ้างงาน
ทั้งโดยตรงหรื อโดยนัย
IP ด�ำเนิ นงานในสภาพแวดล้อมระดับโลก และเคารพในกฎหมายและ

สนธิสญ
ั ญาของประเทศต่างๆ ที่เราด�ำเนินงานอยู่ แต่กฎหมายบางอย่าง
เช่น กฎหมายต่อต้านการทุจริ ตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา
(FCPA) กฎหมายต่อต้านการติดสิ นบนของสหราชอาณาจักร
และกฎหมายอื่นๆ จะมีผลบังคับใช้กบั การด�ำเนินงานทัว่ โลกของบริ ษทั
ดังนั้น หลักปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินธุรกิจนี้จะมุง่ เน้นไปทีข่ อ้ ปฏิบตั ทิ ี่
สนับสนุนข้อผูกมัดในการปฏิบตั ติ ามทีส่ อดคล้องกัน ภายในการด�ำเนินงาน
ทัว่ โลกของเรา เรายังคาดหวังให้ซพั พลายเออร์ของเราปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและสนธิสญ
ั ญาทั้งหมดของประเทศที่ตนด�ำเนินงานอยู่ อย่างไร
ก็ตาม ส�ำหรับการปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับในกรณี ที่กฎหมายท้องถิ่นหรื อ
กฎหมายภูมิภาคมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อปฏิบตั ิของหลักปฏิบตั ิน้ ี เรา
คาดหวังให้ซพั พลายเออร์ของเราปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิน้ ี ในทางตรง
กันข้าม เมื่อกฎหมายท้องถิ่นหรื อกฎหมายภูมิภาคมีความเข้มงวดมากกว่า
หลักปฏิบตั ิน้ ี เราคาดหวังให้ซพั พลายเออร์ของเราปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ท้องถิ่นหรื อกฎหมายภูมิภาค

สถานทีท่ ำ� งาน แรงงาน และสิทธิมนุษยชน

การให้ ความเคารพและให้ เกียรติ เราคาดหวังว่าซัพพลายเออร์จะสามารถ
ดูแลสถานที่ทำ� งานของตนเองให้ปราศจากการคุกคาม การปฏิบตั ิต่อกัน
ด้วยความหยาบคาย การใช้ความรุ นแรง การข่มขู่ การลงโทษทางร่ างกาย
การบีบบังคับทางจิตใจหรื อร่ างกาย การล่วงละเมิดทางวาจา และการเลือก
ปฏิบตั ิ
ค่ าแรงและสวัสดิการ ซัพพลายเออร์ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายทั้งหมดที่
ควบคุมเรื่ องค่าแรงและชัว่ โมงการท�ำงาน รวมถึงผลตอบแทน สวัสดิการ
และค่าล่วงเวลา
เสรีภาพในการเข้ าร่ วมสมาคม ซัพพลายเออร์ตอ้ งเคารพสิ ทธิของพนักงาน
ในการเข้าร่ วมหรื อไม่เข้าร่ วมสมาคมใดๆ ที่ถูกกฎหมายได้ โดยที่พนักงาน
จะไม่ตอ้ งเกรงกลัวการกระท�ำตอบโต้ใดๆ
การมีสิทธิ์ในการจ้ างงานและการเป็ นแรงงานโดยสมัครใจ ซัพพลายเออร์
จะต้องจ้างเฉพาะแรงงานที่มีสิทธิในการท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เท่านั้น การใช้แรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายถือ
เป็ นเรื่ องต้องห้ามในทุกกรณี
ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ดำ� เนินการใดๆ และต้องได้รับความร่ วมมือจาก
ผูร้ ับจ้างของตนเองในการไม่ดำ� เนินการใดๆ ซึ่ งใช้การข่มขู่ บังคับ หรื อ
การกระท�ำในรู ปแบบอื่นเพื่อบีบบังคับ ลักพาตัว ข่มขู่ กระท�ำตอบโต้ หรื อ
ใช้อำ� นาจในทางที่ผดิ กับบุคคลใดๆ เพื่อการแสวงหาประโยชน์ การบังคับ
ใช้แรงงาน หรื อการท�ำงานเยีย่ งทาส ซัพพลายเออร์ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
กฎหมายทั้งหมดที่ควบคุมเรื่ องการค้ามนุษย์และกฎหมายทาส

หลักการด�ำเนินธุรกิจและหลักจริยธรรม

กฎหมายต่ อต้ านการผูกขาดและกฎหมายการแข่ งขัน ซัพพลายเออร์ จะ
ต้องหลีกเลี่ยงการท�ำข้อตกลงร่ วมกัน หรื อการด�ำเนิ นการใดๆ ที่เป็ นการ
จ�ำกัดการค้าขายหรื อการแข่งขันในลักษณะที่ผิดกฎหมาย ซัพพลายเออร์
จะต้องไม่ให้ขอ้ มูลใดๆ ที่เป็ นความลับเกี่ยวกับคู่แข่งขันของ IP กับ
พนักงานของเรา

ความรับผิดชอบต่ อโลกของเรา ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
สิ่ งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับสารอันตราย น�้ำเสี ย ขยะมูลฝอย
การช�ำระเงินทีผ่ ดิ กฎหมาย การทุจริต และการติดสิ นบน
และการปล่อยควันพิษทางอากาศ เราสนับสนุนให้ซพั พลายเออร์ลดผล
ซัพพลายเออร์จะต้องไม่มีส่วนในการช�ำระเงินที่ผดิ กฎหมาย หรื อการ
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการปฏิบตั ิงาน และปกป้ องทรัพยากรธรรมชาติ
ทุจริ ต หรื อยินยอมรับข้อเสนอการให้ของขวัญ การสนับสนุน หรื อความ
ซึ่ งเราทุกคนต่างต้องพึ่งพา โดยเฉพาะการใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผล
บันเทิงใดๆ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์หรื อมีแนวโน้มว่าจะมีวตั ถุประสงค์
การให้ ของขวัญและการมีส่วนร่ วมทางการเมือง การให้สินบน หรื อของ ในการลดหรื อก�ำจัดของเสี ยทุกประเภท ความพยายามดังกล่าวนั้นรวมถึง
เพื่อสร้างข้อผูกมัดต่อผูไ้ ด้รับ ซัพพลายเออร์จะต้องไม่มีส่วนร่ วมในการ
การลดแหล่งก�ำเนิดของเสี ย การรี ไซเคิล การท�ำปุ๋ ย การน�ำวัตถุกลับมาใช้
บีบคั้น หลอกลวง ยักยอก ติดสิ นบน หรื อการจ่ายเงินใต้โต๊ะ ซัพพลายเออร์ ขวัญใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ฟุ่ มเฟื อย หรื อเป็ นการให้ซ้ ำ� ๆ กับพนักงานของ
ใหม่ และการอนุรักษ์น้ ำ� และพลังงาน
จะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการท�ำความเข้าใจและตัดสิ นใจอย่าง IP เป็ นเรื่ องต้องห้าม ไม่ว่าธรรมเนี ยมท้องถิ่นจะเป็ นอย่างไร นอกจากนี้
ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐ และเมื่อใดที่การช�ำระ ซัพพลายเออร์ จะต้องไม่เสนอความบันเทิงหรื อของขวัญให้กบั เจ้าหน้าที่
รัฐ หรื อมีส่วนร่ วมทางการเมืองทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมในฐานะตัวแทน
เงินนั้นเป็ นเรื่ องถูกกฎหมายโดยไม่ใช่การติดสิ นบน
ความรับผิดชอบและการปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับ
ของ IP
จริยธรรมในการท�ำสั ญญาโดยทัว่ ไป และความซื่อสั ตย์ ทางการเงิน
ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิน้ ีและปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ทรั
พ
ย์
ส
ิ
น
ทางปั
ญ
ญาและความเป็
นส่
ว
นตั
ว
ของข้
อ
มู
ล
ในการเป็ นผูส้ ่ งมอบสิ นค้าและบริ การ ซัพพลายเออร์จะต้องด�ำเนินการตาม
ซัพพลายเออร์มีหน้าที่ในการติดตามหรื อจัดท�ำเอกสารการปฏิบตั ิตามกฎ
ข้อผูกมัดในสัญญา และปฏิบตั ิตามกฎหมาย การด�ำเนินการใดๆ แทน IP ซัพพลายเออร์จะต้องปกป้ องสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา ความลับทาง
ข้อบังคับของตนเอง รวมถึงความพยายามในการสนับสนุนการปฏิบตั ิตาม
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จะต้องเป็ นไปอย่างถูกต้องและซื่ อสัตย์ นอกจากนี้ ซัพพลายเออร์จะต้องมี
กฎข้อบังคับภายในซัพพลายเชนของตนเอง IP ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตรวจ
ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุถึงตัวตนในระดับบุคคล ซึ่งซัพพลายเออร์เป็ น
การลงรายการบันทึกที่ถูกต้องตามกฎหมาย
สอบกรณี ใดๆ ที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับของซัพพลายเออร์
ผูด้ ูแลรักษาให้ IP โดยต้องป้ องกันการเข้าใช้งาน การท�ำลาย การ
ซึ่ งทาง IP ได้รับทราบ การไม่ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับ อาจท�ำให้ IP น�ำมา
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซัพพลายเออร์จะต้องเปิ ดเผยเหตุการณ์ใดๆ
เปลี่ยนแปลง การใช้และการเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ใช้
เป็ นมูลเหตุในการท�ำให้ขอ้ ผูกมัดในสัญญาที่ทำ� ร่ วมกับซัพพลายเออร์
ที่อาจเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ IP รับรู ้ เช่น เมื่อมีหนึ่งใน
เป็ นโมฆะ หรื อยกเลิกสัญญาได้
พนักงาน (หรื อผูท้ ี่ใกล้ชิดกับพนักงาน) มีความสัมพันธ์กบั พนักงานของ
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IP ซึ่ งสามารถท�ำการตัดสิ นใจที่จะส่ งผลกระทบต่อธุรกิจของซัพพลาย
เออร์ได้ หรื อเมื่อพนักงานของ IP ได้รับผลประโยชน์ใดๆ ในธุรกิจของ
สุ ขอนามัยและความปลอดภัยในสถานทีท่ ำ� งาน. เราคาดหวังว่าซัพพลาย
ข้อมูลการติดต่อ
ซัพพลายเออร์
เออร์จะสนับสนุนการมีสถานที่ทำ� งานที่มนั่ คง ปลอดภัย และถูกสุ ขอนามัย หากมีขอ้ สงสัยใดๆ เกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิในการด�ำเนินธุรกิจของซัพพลาย
ซัพพลายเออร์ควรเตรี ยมทุกอย่างที่จำ� เป็ นไว้ให้พร้อม เพื่อลดการเกิด
หลักทรัพย์ และการใช้ ข้อมูลภายใน หากซัพพลายเออร์ทราบถึงข้อมูล
เออร์ โปรดติดต่อส�ำนักงานด้านจริ ยธรรมของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล
ส�ำคัญที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ในขณะที่ทำ� งานให้ IP ซัพพลายเออร์ อุบตั ิเหตุ การได้รับบาดเจ็บ และการสัมผัสถูกหรื อสู ดดม โดยเฉพาะใน
เปเปอร์ได้ที่ ethics@ipaper.com หรื อสายด่วนของอินเตอร์
กรณี ที่มีสารอันตรายอยูด่ ว้ ย ซัพพลายเออร์ตอ้ งมีข้ นั ตอนการด�ำเนินงาน
จะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนั้นกับผูอ้ ื่น หรื อน�ำไปใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนใน
เนชัน่ แนล เปเปอร์ ที่ประเทศไทย ได้ที่ 0018004419859
ด้านความปลอดภัยที่กำ� หนดขึ้นเป็ นอย่างดี มีการบ�ำรุ งรักษาเชิงป้ องกัน
ตลาด
และมีอุปกรณ์ป้องกันที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
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