
ภาพรวม
บริษทัอินเตอร์เนชัน่แนล เปเปอร์ (“IP”) เช่ือมัน่ในการด�าเนินธุรกิจ

อยา่งจริงใจและซ่ือสตัย ์การปฏิบติักบัทุกคนอยา่งใหเ้กียรติและใหค้วาม

เคารพ การสนบัสนุนชุมชนของเราและการเคารพกฎหมาย กฎขอ้บงัคบั 

และสนธิสญัญาของประเทศท่ีเราด�าเนินงานอยู ่ในการเลือกซพัพลายเออร์ 

IP พยายามท่ีจะเลือกพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงด�าเนินธุรกิจใน

ลกัษณะท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ในการยดึมาตรฐานทางจริยธรรม

ระดบัสูง การมีสภาพแวดลอ้มการท�างานท่ีปลอดภยัและถกูหลกั 

สุขอนามยั มีการปกป้องสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรี มีการรักษา 

ส่ิงแวดลอ้มและปฏิบติัตามกฎหมาย  

หลกัปฏิบติัในการด�าเนินธุรกิจของซพัพลายเออร์ (“หลกัปฏิบตัิ”)  

ฉบบัน้ี เป็นการระบุถึงความคาดหวงัของเราเก่ียวกบัมาตรฐานของสถาน

ท่ีท�างาน และวธีิปฏิบติัในการท�าธุรกิจของซพัพลายเออร์ของเรา หน่วย

งานท่ีเป็นส�านกังานใหญ่ บริษทัสาขา บริษทัในเครือ ผูรั้บจา้งช่วง และ 

ผูอ่ื้นท่ีอยูภ่ายในซพัพลายเชนของซพัพลายเออร์ (“ซพัพลายเออร์”) 
ความคาดหวงัท่ีกล่าวถึงในหลกัปฏิบติัน้ี คือปัจจยัท่ีส�าคญัต่อการตดัสินใจ

ของเรา ในการท่ีจะเร่ิมตน้หรือสานต่อความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  

ซพัพลายเออร์แต่ละรายมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ พนกังาน 

ตวัแทน และผูรั้บจา้งช่วงของตนเองนั้น เขา้ใจและปฏิบติัตามหลกั 

ปฏิบติัน้ี

ความคาดหวงัท่ีระบุไวใ้นหลกัปฏิบติัน้ี ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใชแ้ทนขอ้ก�าหนด

เฉพาะท่ีอยูใ่นสญัญา แต่หลกัปฏิบติัน้ีมีไวเ้พื่อเป็นส่วนเพิ่มเติมของ 

ขอ้ก�าหนดเฉพาะท่ีอยูใ่นสญัญา หากเง่ือนไขในสญัญามีความเขม้งวด

มากกวา่หลกัปฏิบติัน้ี ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดของ

สญัญาท่ีเขม้งวดกวา่ หลกัปฏิบติัน้ีจะไม่เป็นการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สญัญา หรือเป็นการสร้างขอ้ผกูมดัใดๆ ในสญัญาหรือสญัญาการจา้งงาน

ทั้งโดยตรงหรือโดยนยั

IP ด�าเนินงานในสภาพแวดลอ้มระดบัโลก และเคารพในกฎหมายและ

สนธิสญัญาของประเทศต่างๆ ท่ีเราด�าเนินงานอยู ่แต่กฎหมายบางอยา่ง 

เช่น กฎหมายต่อตา้นการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 
(FCPA) กฎหมายต่อตา้นการติดสินบนของสหราชอาณาจกัร  

และกฎหมายอ่ืนๆ จะมีผลบงัคบัใชก้บัการด�าเนินงานทัว่โลกของบริษทั 

ดงันั้น หลกัปฏิบติัในการด�าเนินธุรกิจน้ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีขอ้ปฏิบติัท่ี 

สนบัสนุนขอ้ผกูมดัในการปฏิบติัตามท่ีสอดคลอ้งกนั ภายในการด�าเนินงาน 

ทัว่โลกของเรา เรายงัคาดหวงัใหซ้พัพลายเออร์ของเราปฏิบติัตาม 

กฎหมายและสนธิสญัญาทั้งหมดของประเทศท่ีตนด�าเนินงานอยู ่อยา่งไร

กต็าม ส�าหรับการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัในกรณีท่ีกฎหมายทอ้งถ่ินหรือ

กฎหมายภมิูภาคมีความเขม้งวดนอ้ยกวา่ขอ้ปฏิบติัของหลกัปฏิบติัน้ี เรา

คาดหวงัใหซ้พัพลายเออร์ของเราปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัน้ี ในทางตรง 

กนัขา้ม เม่ือกฎหมายทอ้งถ่ินหรือกฎหมายภมิูภาคมีความเขม้งวดมากกวา่

หลกัปฏิบติัน้ี เราคาดหวงัใหซ้พัพลายเออร์ของเราปฏิบติัตามกฎหมาย

ทอ้งถ่ินหรือกฎหมายภมิูภาค

สถานทีท่�างาน แรงงาน และสิทธิมนุษยชน

การให้ความเคารพและให้เกยีรต ิเราคาดหวงัวา่ซพัพลายเออร์จะสามารถ

ดูแลสถานท่ีท�างานของตนเองใหป้ราศจากการคุกคาม การปฏิบติัต่อกนั

ดว้ยความหยาบคาย การใชค้วามรุนแรง การข่มขู่ การลงโทษทางร่างกาย 

การบีบบงัคบัทางจิตใจหรือร่างกาย การล่วงละเมิดทางวาจา และการเลือก

ปฏิบติั 

ค่าแรงและสวสัดกิาร ซพัพลายเออร์ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายทั้งหมดท่ี

ควบคุมเร่ืองค่าแรงและชัว่โมงการท�างาน รวมถึงผลตอบแทน สวสัดิการ 

และค่าล่วงเวลา

เสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคม ซพัพลายเออร์ตอ้งเคารพสิทธิของพนกังาน

ในการเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมสมาคมใดๆ ท่ีถูกกฎหมายได ้โดยท่ีพนกังาน

จะไม่ตอ้งเกรงกลวัการกระท�าตอบโตใ้ดๆ

การมสิีทธ์ิในการจ้างงานและการเป็นแรงงานโดยสมคัรใจ ซพัพลายเออร์

จะตอ้งจา้งเฉพาะแรงงานท่ีมีสิทธิในการท�างานอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย

เท่านั้น การใชแ้รงงานเดก็และการบงัคบัใชแ้รงงานอยา่งผดิกฎหมายถือ

เป็นเร่ืองตอ้งหา้มในทุกกรณี 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งไม่ด�าเนินการใดๆ และตอ้งไดรั้บความร่วมมือจาก

ผูรั้บจา้งของตนเองในการไม่ด�าเนินการใดๆ ซ่ึงใชก้ารข่มขู่ บงัคบั หรือ

การกระท�าในรูปแบบอ่ืนเพื่อบีบบงัคบั ลกัพาตวั ข่มขู่ กระท�าตอบโต ้หรือ

ใชอ้ �านาจในทางท่ีผดิกบับุคคลใดๆ เพื่อการแสวงหาประโยชน ์การบงัคบั

ใชแ้รงงาน หรือการท�างานเยีย่งทาส ซพัพลายเออร์ตอ้งปฏิบติัตาม

กฎหมายทั้งหมดท่ีควบคุมเร่ืองการคา้มนุษยแ์ละกฎหมายทาส 

หลกัปฏิบติัในการด�าเนิน
ธุรกิจของซพัพลายเออร์



หลกัการด�าเนินธุรกจิและหลกัจริยธรรม

การช�าระเงนิทีผ่ดิกฎหมาย การทุจริต และการตดิสินบน 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งไม่มีส่วนในการช�าระเงินท่ีผดิกฎหมาย หรือการ

ทุจริต หรือยนิยอมรับขอ้เสนอการใหข้องขวญั การสนบัสนุน หรือความ

บนัเทิงใดๆ ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์รือมีแนวโนม้วา่จะมีวตัถุประสงค ์ 

เพื่อสร้างขอ้ผกูมดัต่อผูไ้ดรั้บ ซพัพลายเออร์จะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการ 

บีบคั้น หลอกลวง ยกัยอก ติดสินบน หรือการจ่ายเงินใตโ้ตะ๊ ซพัพลายเออร์

จะตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการท�าความเขา้ใจและตดัสินใจอยา่ง

ถกูตอ้งตามกฎหมาย เม่ือตอ้งติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ และเม่ือใดท่ีการช�าระ

เงินนั้นเป็นเร่ืองถกูกฎหมายโดยไม่ใช่การติดสินบน

จริยธรรมในการท�าสัญญาโดยทัว่ไป และความซ่ือสัตย์ทางการเงนิ  
ในการเป็นผูส่้งมอบสินคา้และบริการ ซพัพลายเออร์จะตอ้งด�าเนินการตาม

ขอ้ผกูมดัในสญัญา และปฏิบติัตามกฎหมาย การด�าเนินการใดๆ แทน IP 
จะตอ้งเป็นไปอยา่งถกูตอ้งและซ่ือสตัย ์นอกจากน้ี ซพัพลายเออร์จะตอ้งมี

การลงรายการบนัทึกท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซพัพลายเออร์จะตอ้งเปิดเผยเหตุการณ์ใดๆ 

ท่ีอาจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ห ้IP รับรู้ เช่น เม่ือมีหน่ึงใน

พนกังาน (หรือผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัพนกังาน) มีความสมัพนัธ์กบัพนกังานของ 

IP ซ่ึงสามารถท�าการตดัสินใจท่ีจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของซพัพลาย 

เออร์ได ้หรือเม่ือพนกังานของ IP ไดรั้บผลประโยชนใ์ดๆ ในธุรกิจของ

ซพัพลายเออร์

หลกัทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน หากซพัพลายเออร์ทราบถึงขอ้มูล

ส�าคญัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ในขณะท่ีท�างานให ้IP ซพัพลายเออร์

จะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นกบัผูอ่ื้น หรือน�าไปใชเ้พื่อการแลกเปล่ียนใน

ตลาด 

กฎหมายต่อต้านการผูกขาดและกฎหมายการแข่งขัน ซพัพลายเออร์จะ

ตอ้งหลีกเล่ียงการท�าขอ้ตกลงร่วมกนั หรือการด�าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการ

จ�ากดัการคา้ขายหรือการแข่งขนัในลกัษณะท่ีผิดกฎหมาย ซพัพลายเออร์

จะตอ้งไม่ให้ขอ้มูลใดๆ ท่ีเป็นความลบัเก่ียวกบัคู่แข่งขนัของ IP กบั

พนกังานของเรา

การให้ของขวัญและการมีส่วนร่วมทางการเมือง การให้สินบน หรือของ

ขวญัใดๆ ท่ีไม่เหมาะสม ฟุ่ มเฟือย หรือเป็นการให้ซ�้ าๆ กบัพนกังานของ 

IP เป็นเร่ืองตอ้งห้าม ไม่ว่าธรรมเนียมทอ้งถ่ินจะเป็นอยา่งไร นอกจากน้ี 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งไม่เสนอความบนัเทิงหรือของขวญัให้กบัเจา้หนา้ท่ี

รัฐ หรือมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งทางตรงหรือทางออ้มในฐานะตวัแทน

ของ IP

ทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นส่วนตวัของข้อมูล  
ซพัพลายเออร์จะตอ้งปกป้องสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ความลบัทาง 

การคา้ และขอ้มูลกรรมสิทธ์ิทั้งหมดท่ีเป็นของ IP และจะตอ้งปกป้อง

ขอ้มูลท่ีสามารถใชร้ะบุถึงตวัตนในระดบับุคคล ซ่ึงซพัพลายเออร์เป็น 

ผูดู้แลรักษาให ้IP โดยตอ้งป้องกนัการเขา้ใชง้าน การท�าลาย การ

เปล่ียนแปลง การใชแ้ละการเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

สุขอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม

สุขอนามยัและความปลอดภยัในสถานทีท่�างาน. เราคาดหวงัวา่ซพัพลาย 

เออร์จะสนบัสนุนการมีสถานท่ีท�างานท่ีมัน่คง ปลอดภยั และถกูสุขอนามยั 

ซพัพลายเออร์ควรเตรียมทุกอยา่งท่ีจ�าเป็นไวใ้หพ้ร้อม เพื่อลดการเกิด

อุบติัเหตุ การไดรั้บบาดเจบ็ และการสมัผสัถกูหรือสูดดม โดยเฉพาะใน

กรณีท่ีมีสารอนัตรายอยูด่ว้ย ซพัพลายเออร์ตอ้งมีขั้นตอนการด�าเนินงาน

ดา้นความปลอดภยัท่ีก�าหนดข้ึนเป็นอยา่งดี มีการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกนั 

และมีอุปกรณ์ป้องกนัท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย

ความรับผดิชอบต่อโลกของเรา ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย

ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสารอนัตราย น�้าเสีย ขยะมูลฝอย 

และการปล่อยควนัพิษทางอากาศ เราสนบัสนุนใหซ้พัพลายเออร์ลดผล 

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการปฏิบติังาน และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

ซ่ึงเราทุกคนต่างตอ้งพึ่งพา โดยเฉพาะการใชค้วามพยายามท่ีสมเหตุสมผล

ในการลดหรือก�าจดัของเสียทุกประเภท ความพยายามดงักล่าวนั้นรวมถึง

การลดแหล่งก�าเนิดของเสีย การรีไซเคิล การท�าปุ๋ย การน�าวตัถุกลบัมาใช้

ใหม่ และการอนุรักษน์�้ าและพลงังาน

ความรับผดิชอบและการปฏิบัตติามกฎข้อบังคบั

ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัน้ีและปฏิบติัตามกฎหมาย 

ซพัพลายเออร์มีหนา้ท่ีในการติดตามหรือจดัท�าเอกสารการปฏิบติัตามกฎ

ขอ้บงัคบัของตนเอง รวมถึงความพยายามในการสนบัสนุนการปฏิบติัตาม

กฎขอ้บงัคบัภายในซพัพลายเชนของตนเอง IP ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจ

สอบกรณีใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัของซพัพลายเออร์ 

ซ่ึงทาง IP ไดรั้บทราบ การไม่ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบั อาจท�าให ้IP น�ามา

ใชเ้ป็นมูลเหตุในการท�าใหข้อ้ผกูมดัในสญัญาท่ีท�าร่วมกบัซพัพลายเออร์

เป็นโมฆะ หรือยกเลิกสญัญาได้

ข้อมูลการตดิต่อ

หากมีขอ้สงสยัใดๆ เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัในการด�าเนินธุรกิจของซพัพลาย

เออร์ โปรดติดต่อส�านกังานดา้นจริยธรรมของบริษทัอินเตอร์เนชัน่แนล 

เปเปอร์ไดท่ี้ ethics@ipaper.com หรือสายด่วนของอินเตอร์

เนชัน่แนล เปเปอร์ ท่ีประเทศไทย ไดท่ี้ 0018004419859
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