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หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจสําหรับคูค
 า ทางธุรกิจ
______________________________________________________________
ขอกําหนดเหลานี้มีผลกับคูคา ทางธุรกิจทุกราย
รวมถึงตัวแทนจําหนายและผูประกอบการทีท
่ ําธุรกิจกับบริษัทฯ
ขอกําหนดเหลานี้มีผลบังคับครอบคลุมและเพิ่มเติมหรือแกไขขอกําหนดเดิมของสัญญาที่มีตอ OHAUS
ของทาน และ OHAUS สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเหลานี้ได

______________________________________________________________
OHAUS ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม ถูกกฎหมาย และรับผิดชอบตอสังคม
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธสัญญานี้ โปรดดูมาตรฐานดานจริยธรรม สังคม
และคุณภาพของเราที่ www.ohaus.com/business-partner
เราคาดหวังวาทานซึ่งเปนคูค
 าทางธุรกิจของเรา จะมีสว
 นรวมในพันธสัญญานี้
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจสําหรับคูคาทางธุรกิจนี้มีผลกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของทานที่มก
ี ับเรา
ซึ่งถือเปนขอกําหนดมาตรฐาน และหลักจริยธรรมทางธุรกิจขั้นต่ํา ทีเ่ ราคาดหวังวาทานจะปฏิบต
ั ต
ิ าม
ในขณะทีท
่ านมีความสัมพันธทางธุรกิจกับเรา ในขณะเดียวกัน ทานตองปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับ และหลักการที่บังคับใชทั้งหมดในประเทศที่ทา นดําเนินธุรกิจ
ทานตองทําใหแนใจดวยวาคูคาทางธุรกิจของทานก็ตอ
 งยึดมั่นในการปฏิบัตต
ิ ามหลักจรรยาบรรณทางธุร
กิจนี้ หรือจรรยาบรรณทั่วไปที่เทียบเทากันดวย
การไมปฏิบต
ั ิตามขอกําหนดของหลักจรรยาบรรณนี้จะถือเปนการละเมิดขอตกลงทีท
่ า นทํากับเราอยางรา
ยแรง และอาจนําไปสูก
 ารยุติความสัมพันธทางธุรกิจระหวางกัน

การดําเนินการตามขอกําหนด เรื่องการขอขอมูล
ทานอาจจะขอขอมูลการประเมินระดับของการดําเนินการตามขอกําหนดจรรยาบรรณของทานได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเรา หรือตามอํานาจของกฎหมายวาใหขอมูลทานไดเพียงใด
โดยทานตองใหขอมูลที่ตองการทราบใหครบถวนและตรงเวลา
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการดําเนินงานของทานตามขอกําหนดจรรยาบรรณนี้ผา นผูต
 รวจสอ
บ หรือผานระบบการประเมิน
เราคาดหวังวาทานจะสามารถเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญ
และตนทางของหลักฐานประกอบที่ไดแจงไวแกทางเราได
ทานตองมีแผนผังแสดงถึงผูป
 ระกอบการภายใตหวงโซธรุ กิจของทานจนถึงตนตอ
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และสามารถใหขอมูลแกเราไดเมื่อมีการรองขอ
เราคาดหวังวาทานจะมีระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมในการประเมินคูคา ของทานทั้งทางตรง
และทางออมวามีเรื่องผลประโยชนทับซอน หรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม

การดําเนินการทางดานจริยธรรม เรือ
่ งการแขงขันอยางเปนธรรม
ทานตองมุงมั่นสูมาตรฐานการปฏิบต
ั ิตามหลักจริยธรรมระดับสูงสุด เมื่อมีการปฏิบัตก
ิ ับพนักงานของทาน
ผูขายสินคา ลูกคา และคูค
 าทางธุรกิจของทาน
เราคาดหวังมาตรฐานระดับสูงสุดในดานความซื่อสัตยในทุกขั้นตอนการทําธุรกิจของทาน การทุจริต
บังคับขูเ ข็ญ และการปฏิบัตก
ิ ารอื่นๆทีค
่ ลายคลึงกันทุกรูปแบบ เปนสิ่งตองหาม
เราคาดหวังใหทา นและพนักงานของทานแขงขันอยางเปนธรรมและเปนไปตามหลักจริยธรรมสําหรับโอ
กาสทางธุรกิจทั้งหมด ทานตองสงเสริมมาตรฐานทางธุรกิจ การโฆษณา และการแขงขันที่เปนธรรม
พนักงานของทานที่เกีย
่ วของในการจําหนายผลิตภัณฑและบริการของเราตองแนใจวา คําชีแ
้ จงตางๆ
การสือ
่ สาร และการนําเสนอในฐานะตัวแทนของบริษท
ั ตอลูกคานัน
้ ถูกตอง สมบูรณ และเปนจริง
ทานตองไมเสนอ จาย รองขอ หรือรับสินบน หรือมีสว
 นรวมในการจูงใจอื่นๆ
ที่ผิดกฎหมายในดานความสัมพันธทางธุรกิจกับเอกชน หรือรัฐบาล การปฏิบัตต
ิ อบุคคลอื่นๆ
ซึ่งรวมถึงธุรกิจทีเ่ กี่ยวของกับบริษท
ั เรา ทานตองทําการสอบทานธุรกิจอยางสมเหตุสมผลเพื่อใหแนใจวา
บุคคลเหลานั้นจะไมเสนอ จาย รองขอ หรือยอมรับสิ่งจูงใจที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสินบน
ทานจําเปนตองปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายตอตานการติดสินบนทั้งหมดที่บังคับใช
บันทึกทางการเงินและขอมูลทางธุรกิจทีถ
่ ูกตองและเชื่อถือไดเปนสิ่งสําคัญ
และทานตองแนใจวาเอกสารทั้งหมดที่ทา นสงถึง OHAUS เชน คําสั่งซื้อ รายงานการขาย
และขอมูลอื่นๆ สมบูรณและถูกตอง
ทานตองเคารพสิทธิทรัพยสน
ิ ทางปญญาของบุคคลที่สาม
การถายโอนเทคโนโลยีและความรูความชํานาญตองดําเนินการในแนวทางที่ปกปองสิทธิทรัพยสน
ิ ทางป
ญญา ทานตองรักษาความลับของ OHAUS และของบุคคลที่สาม รวมทั้งขอมูลที่เปนกรรมสิทธิเ์ ฉพาะ
และการใชขอมูลดังกลาวตองใชตามวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
ทานตองมีวิธท
ี ี่เหมาะสมในการปกปองขอมูลของเรา
ทานตองปฏิบต
ั ิตามกฎหมายวาดวยความเปนสวนตัว และความปลอดภัยของขอมูล
และขอกําหนดที่ไดระบุไวเมือ
่ มีการเก็บขอมูล แบงปน และสงตอขอมูลอันเปนขอมูลเฉพาะของบุคคล
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สิง่ แวดลอม
เราคาดหวังวาทานจะดําเนินธุรกิจในแนวทางที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
ซึ่งลดผลกระทบที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยที่สุด
เราสนับสนุนใหทานสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชวัตถุที่เปนอันตรายหากเปนไปได
และมีสว
 นรวมในกิจกรรมทีม
่ ีการหมุนเวียนนํากลับมาใชใหมและรีไซเคิล
ทานตองมีไว รักษาไว และจัดเก็บใบอนุญาต
หรือหนังสือจดทะเบียนขอมูลและขอกําหนดตางๆเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เปนปจจุบันทัง้ หมดตามที่จาํ เปน
และปฏิบัตต
ิ ามขอกําหนดดานการดําเนินงานและการจัดทํารายงานของขอกําหนดเหลานั้น
ทานตองสังเกตการณ ควบคุม และจัดการในเรื่อง น้ําเสีย ของเสีย ไอเสีย
และสารอันตรายที่เกิดจากการดําเนินงาน กระบวนการทางอุตสาหกรรม
และสิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขอนามัยตามที่กาํ หนดไว กอนที่ระบายหรือกําจัดออกไป
ทานตองปฏิบต
ั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใชทั้งหมดเกี่ยวกับการหามหรือการควบคุมสารที่เฉพ
าะเจาะจง (เชน วัตถุทเี่ ปนอันตราย) ซึ่งรวมถึงกฎหมายการติดฉลากกํากับผลิตภัณฑ
และกฎระเบียบสําหรับการรีไซเคิลและการกําจัดของเสีย

สุขอนามัยและความปลอดภัย
ทานตองยึดมั่นในการสรางสภาวะการทํางานที่ปลอดภัย
และสภาพแวดลอมการทํางานที่ดีตอสุขภาพสําหรับพนักงานทั้งหมดของทาน
ทานตองปองกันพนักงานจากการสัมผัสที่มากเกินไปกับสารเคมี สิ่งทีเ่ ปนอันตรายทางชีวภาพ
และกายภาพ สิ่งทีเ่ ปนอันตรายทางกายภาพรวมถึงเสียงดัง อุณหภูมิแปรปรวน แสงสวางที่ไมเหมาะสม
การปลอยรังสี การจัดวางรูปแบบของทีท
่ ํางานและอุปกรณสาํ นักงานใหเหมาะสมสะดวก
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศ และการสั่นสะเทือน
หากมีการเปดเผยเรื่องที่พนักงานตองทํางานที่ใชงานทางรางกายที่มากเกินไปจะตองไดรับการประเมินแ
ละควบคุม ทานตองจัดใหมีการควบคุมที่เหมาะสม กระบวนการทํางานที่ปลอดภัย
การบํารุงรักษาเชิงปองกัน
และมาตรการปองกันเพือ
่ ลดความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทาํ งาน
ทานตองระบุและประเมินสถานการณฉุกเฉิน
และลดผลกระทบของสถานการณดังกลาวโดยการดําเนินการแผนการและมาตรการรับมือฉุกเฉิน
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(รวมถึงการรายงานฉุกเฉิน การแจงและการอพยพพนักงาน การฝกอบรมพนักงาน
อุปกรณตรวจจับเพลิงไหมและดับเพลิง และทางออกจากอาคารที่เหมาะสม)

แรงงาน
ทานตองยึดมั่นในการปกปองสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
และวาจางพนักงานตามกฎหมายและกฎระเบียบดานแรงงานในทองถิ่น
เราคาดหวังวาทานจะสรางและรักษาสภาพแวดลอมที่พนักงานทุกคนไดรบ
ั การปฏิบต
ั อ
ิ ยางมีเกียรติและไ
ดรับการเคารพ
ทานตองจัดใหมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ปราศจากการบีบบังคับและการลวงละเมิดใหแกพนักงาน
ทานตองไมใชแรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถก
ู บังคับ แรงงานที่ถก
ู ผูกมัดตามสัญญา
หรือแรงงานที่ไมสมัครใจ
ทานตองไมยินยอมหรือเกีย
่ วของในการคาที่ผด
ิ กฎหมายหรือการลักลอบคามนุษยเพื่อวัตถุประสงคในกา
รแสวงหาผลประโยชนทางการคาที่ไมถูกตอง
ทานตองยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติในการวาจางและการจางงานโดยปราศจากการเลือกปฏิบต
ั ิ

ที่อยูต
 ด
ิ ตอ
หากมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณนี้
สามารถดําเนินการติดตอผานแบบฟอรมที่มีอยูในเว็บไซต OhausHQ@Ohaus.com

4

01 / 2018

