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จรรยาบรรณซัพพลายเออร์ของ  HTC Corporation 

จรรยาบรรณซพัพลายเออร์ของ  HTC ("จรรยาบรรณ") จะอธิบายเก ีย่วกบัขอ้ก  าหนดในดา้นหนา้ท่ีขององคก์ร 
ท่ีซพัพลายเออร์ของเรา  ("ซพัพลายเออร์") จะตอ้งปฏิบติัตาม  ตามเง่ือนไขในการท าธุรกจิร่วมกบั  HTC นั้น   

เราคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์และซัพพลายเออร์ของตนในล าดบัถดัไปจะตอ้งรับทราบและน าขอ้ก  าหนด 
เหล่าน้ีไปปฏิบติั  และด าเนินธุรกจิดว้ยความรับผิดชอบ  HTC จะประเมินการปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดเหล่าน้ีเป็น 

ประจ า  และจะพิจารณาความคืบหนา้ของซพัพลายเออร์ในการปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดเหล่าน้ีร่วมกบัผลการ 
ด าเนินงานในขณะนั้นในการคดัเลือกพนัธมิตร 

 
ขอ้ก  าหนดดา้นแรงงาน  สุขภาพและความปลอดภยั  และจริยธรรมท่ีระบุไวใ้นหลกัจรรยาบรรณนั้นสอดคลอ้ง 
กบัแนวคิดและภาษาของจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ของกลุ่มพนัธมิตร 
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  (EICC) และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ   

เอกสารอา้งอิงอื่นๆ  สามารถดูไดใ้นส่วนเอกสารอา้งอิงของหลกัจรรยาบรรณน้ี 

 

แรงงาน 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งสนบัสนุนสิทธิมนุษยชนของพนกังาน  และปฏิบติัต่อพนกังานของตนดว้ยศกัด์ิศรีและ 
ความเคารพอย่างท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล  ข้อน้ีมีผลกบัพนกังานทุกคน  ซ่ึ งรวมถึงพนักงานชัว่คราว   

คนงานต่างถ่ิน  นักเรียนนกัศึกษา  พนักงานสัญญาจา้ง  พนักงานโดยตรง และพนักงานประเภทอื่นใด 

 
การไม่เลือกปฏิบตั ิ

ซพัพลายเออร์จะตอ้งไม่เลือกปฏิบติับนพ้ืนฐานของเช้ือชาติ  สีผิว  อายุ  เพศ  รสนิยมทางเพศ  ชาติพนัธ์ุ  ความ 
พิการ  ศาสนา  สังกดัทางการเมือง  การเป็นสมาชิกสหภาพ  หรือสถานะการสมรส  ในการว่าจา้งหรือการปฏิบติั 
ขณะว่าจา้ง  เช่น  การเล่ือนขั้น  การใหร้างวลั  และการใหโ้อกาสในการฝึกอบรม นอกจากน้ี  พนักงานหรือผูท่ี้มี 
โอกาสเป็นพนกังานไม่ควรตอ้งเขา้รับการทดสอบทางการแพทย/์การตั้งครรภ์  ซ่ึงสามารถน าไปใชใ้นทางท่ี 
เป็นการเลือกปฏิบติัได้  พนักงานท่ีพิการจะตอ้งไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการท างานอย่างเหมาะสม 
ตามท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

 
การปฏิบตัอิย่างเป็นธรรม 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งมีกระบวนการในการสร้างสถานท่ีท างานท่ีปราศจากการคุกคาม ซัพพลายเออร์จะตอ้ง 
ไม่ข่มขู่พนกังานดว้ย  หรือท าใหพ้นักงานตอ้งไดรั้บ  การปฏิบติัท่ีหยาบกระดา้งหรือไร้มนุษยธรรม  ซ่ึงรวมถึง 
การคุกคามทางเพศ  การทารุณกรรมทางเพศ  การลงโทษทางร่างกาย  การบีบบงัคบัทางจิตใจ  การใชก้  าลงั   

การด่าทอ  หรือการหา้มไม่ใหเ้ขา้หรือออกสถานท่ีของบริษทัโดยไม่มีเหตุผล 

 
การป้องกันการใช้แรงงานเดก็ 

หา้มมิให้มีการใชแ้รงงานเดก็ไม่ว่าในขั้นตอนใดของกระบวนการผลิต  ซัพพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตาม 
กฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นการว่าจา้งในประเทศท่ีตนด าเนินธุรกจิทุกประการ  รวมถึงตอ้งเกบ็รักษาและ 
ปรับปรุงเอกสาร  ตลอดจนระเบียบปฏิบติัและเอกสารหลกัฐานในการยืนยนัอายุส าหรับทั้งโรงงาน 

 
การว่าจ้างที่มีสิทธ์ิเลอืกโดยอิสระเสรี 
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ซพัพลายเออร์จะตอ้งไม่ใชแ้รงงานเกณฑ์  แรงงานบงัคบัหรือแรงงานตามพนัธะสัญญา  หรือแรงงานจากคุก 
โดยไม่สมคัรใจไม่ว่าในรูปแบบใด  งานทั้งหมดจะเป็นไปโดยสมคัรใจ  และพนกังานจะตอ้งมีอิสระในการออก 
จากงานหลงัจากแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามสมควร  ซัพพลายเออร์จะตอ้งไม่ขอให้พนกังานมอบเอกสาร 
ประจ าตวัท่ีรัฐออกให้  หนังสือเดินทาง  หรือใบอนุญาตท างานไวก้บัซพัพลายเออร์หรือตวัแทนดา้นแรงงาน   

เพ่ือใชเ้ป็นเง่ือนไขในการว่าจา้ง 

 
ช่ัวโมงการท างาน 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายทอ้งถ่ินว่าดว้ยชัว่โมงการท างานต่อวนัและต่อสัปดาห์  ซ่ึงรวมถึง 
กฎหมายท่ีเก ีย่วขอ้งกบัจ านวนชัว่โมงสูงสุดในการท างานล่วงเวลาดว้ย  ซัพพลายเออร์จะตอ้งมีนโยบายการ 
จ่ายค่าตอบแทนและการลางานอย่างเพียงพอบนพ้ืนฐานของงานท่ีท าและหนา้ท่ีรับผิดชอบของแต่ละ 
ต าแหน่ง  พนักงานจะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้หยุดงานไดอ้ย่างนอ้ยหน่ึงวนัต่อเจด็วนัในหน่ึงสัปดาห์ 

 
ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บัพนกังานจะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายค่าจา้งทั้งหมดท่ีเก ีย่วขอ้ง  ซ่ึงรวมถึงกฎหมาย 
ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัค่าแรงขั้นต ่า  จ านวนชัว่โมงในการท างานล่วงเวลา  และสิทธิประโยชน์ท่ีตอ้งไดรั้บตาม 
กฎหมาย  และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถ่ิน  พนักงานจะตอ้งไดรั้บค่าตอบแทนจากการท างาน 

ล่วงเวลาในอตัราค่าจา้งท่ีสูงกว่าอตัราของชัว่โมงท างานปกติ  ห้ามมิให้มีการหกัเงินจากค่าจา้งเพ่ือเป็น 

มาตรการลงโทษทางวินยั  ซัพพลายเออร์จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหพ้นกังานตรงตามเวลาดว้ยสลิปเงินเดือน 
หรือเอกสารอื่นๆ  ท่ีคลา้ยกนั 

 
เสรีภาพในการสมาคม 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งเคารพสิทธิของพนกังานในการเขา้สมาคมอย่างอิสระเสรี  เขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วม 
สหภาพแรงงาน  หาตวัแทน  เขา้ร่วมเป็นสมาชิกในคณะกรรมการแรงงานตามกฎหมายทอ้งถ่ิน  พนักงาน 
จะตอ้งสามารถส่ือสารกบัฝ่ายบริหารเก ีย่วกบัสภาพการท างานไดอ้ย่างเปิดเผยโดยไม่ตอ้งเกรงว่าจะถูก 
โตต้อบโดยใชก้  าลงั  ถูกข่มขู่  หรือถูกคุกคาม 

 

สุขภาพและความปลอดภยั 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะส าหรับ 

กระบวนการทางธุรกจิของตน 

 
ความปลอดภัยในการท างาน 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งปกป้องพนกังานจากอนัตรายใดๆ  กต็ามไม่ว่าทางเคมี  ชีวภาพ หรือกายภาพ  ตลอดจน 
งานท่ีตอ้งใชร่้างกายอย่างหนักในสถานท่ีท างาน  รวมถึงความเส่ียงท่ีเก ีย่วขอ้งกบัโครงสร้างพ้ืนฐานใดๆ  ท่ี 

พนกังานของตนใช้  ซัพพลายเออร์จะตอ้งจดัหาระบบควบคุมท่ีเหมาะสม  ระเบียบปฏิบติัในการท างานอย่าง 
ปลอดภยั  การบ ารุงรักษาเชิงป้อนกนั  และมาตรการป้องกนัทางเทคนิคท่ีจ าเป็น  เ พ่ือลดความเส่ียงต่อสุขภาพ 

และความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน  และเม่ือวิธีการท่ีกล่าวมาน้ีไม่สามารถควบคุมอนัตรายไดอ้ย่างเพียงพอ   

ซพัพลายเออร์จะตอ้งจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมใหก้บัพนกังาน 
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ระบบและการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งก  าหนดระเบียบปฏิบติัในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน  และจดัท าระบบส าหรับเฝ้าตรวจสอบและ 
รายงานอาการบาดเจบ็และความเจบ็ป่วยจากการท างาน  อันไดแ้ก ่  การรายงานเหตุฉุกเฉิน  ระเบียบปฏิบติัใน 
การแจง้เตือนและอพยพพนักงาน  การฝึกอบรมและฝึกซอ้มพนกังาน  อุปกรณ์ตรวจจบัอคัคีภยัและอุปกรณ์ 

ดบัเพลิงท่ีเหมาะสม  สถานท่ีท างานท่ีมีทางออกเพียงพอ  และแผนฟ้ืนฟู 

 
อาการบาดเจบ็และความเจบ็ป่วยจากการท างาน 

ระเบียบปฏิบติัและระบบต่างๆ  นั้ นมีจุดประสงคเ์พ่ือป้องกนั  จัดการ  ติดตาม  และรายงานอาการบาดเจบ็และ 
ความเจบ็ป่วยจากการท างาน  ซ่ึงรวมถึงขอ้ก  าหนดในการ: ก) สนบัสนุนใหพ้นกังานรายงานเหตุท่ีเกดิข้ึน  ข)  

จดัประเภทและบนัทึกขอ้มูลกรณีการบาดเจบ็และเจบ็ป่วย  ค) ใหก้ารรักษาพยาบาลอย่างพอเพียง  ง) สืบสวน 
เหตุท่ีเกดิข้ึนและด าเนินแกไ้ขปัญหาท่ีตน้เหตุ  และ  จ) อ านวยความสะดวกพนักงานในการกลบัมาท างาน 

 
งานที่ต้องใช้ร่างกายอย่างหนัก 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งระบุตวั  ประเมิน  และควบคุมพนกังานท่ีเส่ียงต่ออนัตรายจากงานท่ีตอ้งใชร่้างกายหนกั   

ซ่ึงไดแ้กก่ารขนยา้ยวสัดุดว้ยตนเอง  งานท่ีตอ้งยกของหนกัหรือยกในท่าเดิมซ ้ าๆ  กนั  งานท่ีตอ้งยืนเป็น 
เวลานาน  และงานประกอบท่ีตอ้งใชพ้ละก  าลงัและท าซ ้ าๆ  กนัหลายคร้ัง  นอกจากน้ียงัควรน าเคร่ืองจกัร 
อตัโนมติัเขา้มาใชอ้ย่างเหมาะสมเพ่ือลดอาการบาดเจบ็จากการท ากจิกรรมเดิมซ ้ าเป็นเวลานาน 

 
สุขอนามัย  อาหาร  และการจดัหาที่พัก 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งจดัเตรียมหอ้งน ้ าท่ีสะอาด  น ้ าด่ืมและอาหารท่ีถูกสุขอนามยั  ท่ี เกบ็ของ  และสถานท่ี 
รับประทานอาหารไวใ้หพ้ร้อมส าหรับพนกังาน  หอพกัท่ีซพัพลายเออร์จดัไวใ้หส้ าหรับพนกังานนั้นจะตอ้งมี 
การรักษาความสะอาดและความปลอดภยัอยู่เสมอ  และมีทางออกฉุกเฉิน  น ้ าร้อนส าหรับอาบ  ระบบท าความ 
ร้อนและระบายอากาศท่ีเพียงพอ  พ้ืนท่ีส่วนตวัพอสมควร  พร้อมกบัสิทธิพิเศษในการออกนอกสถานท่ีท่ี 
สมเหตุสมผล 

 

ส่ิงแวดลอ้ม 

เราคาดหวงัใหซ้พัพลายเออร์ด าเนินธุรกจิดว้ยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม  และปฏิบติัตามกฎหมาย 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก ีย่วขอ้ง  เพ่ือสุขภาพและความปลอดภยัของสาธารณะ 

 
การป้องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร 

ของเสียทุกประเภท  ซ่ึงรวมถึงน ้ าและพลงังาน  จะตอ้งถูกก  าจดัหรือลดปริมาณตั้งแต่ท่ีแหล่งก  าเนิด  หรือโดย 
การปฏิบติั  เช่น  การปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต  การซ่อมบ ารุงและกระบวนการในโรงงาน  การเปล่ียนวตัถุดิบ   

การอนุรักษ์  และการน าวตัถุดิบมาใชซ้ ้ า 

 
สารที่เป็นอันตราย 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งตรวจหาและจดัการกบัสารเคมีและวตัถุอื่นๆ  ท่ีอาจเป็นอนัตรายหากปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม   

เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบติังาน  การเคล่ือนยา้ย  การจดัเกบ็  การใชง้าน  การรีไซเคิลหรือการใชซ้ ้ า  และการท้ิง 
เป็นไปอย่างปลอดภยั 
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น า้ทิง้และขยะมูลฝอย 

น ้ าท้ิงและขยะมูลฝอยท่ีเกดิจากการปฏิบติังาน  กระบวนการทางอุตสาหกรรม  และสถานท่ีก  าจดัของเสีย 
จะตอ้งมีการอธิบายลกัษณะ  เฝ้าตรวจสอบ  ควบคุม  และบ าบดัตามท่ีก  าหนดกอ่นท่ีจะท้ิงหรือปล่อยออกมา 

 
มลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางอากาศท่ีเป็นสารอินทรียไ์อระเหย  ละอองลอย  สารกดักร่อน  ละอองธุลี  สารเคมีท่ีท าลายชั้น 
โอโซน  และผลิตผลพลอยไดท่ี้เผาไหมไ้ด้  ซ่ึงเกดิจากการปฏิบติังาน  กระบวนการทางอุตสาหกรรม  และ 
สถานท่ีก  าจดัของเสียจะตอ้งมีการอธิบายลกัษณะ  เฝ้าตรวจสอบ  ควบคุม  และบ าบดัตามท่ีก  าหนดกอ่นท่ีจะ 
ปล่อยออกมา 

 
ใบอนุญาตด้านส่ิงแวดล้อมและการปฏิบตัติามกฎระเบยีบ 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งขอรับ  รักษา  ต่ออายุ  และเกบ็รักษาใบอนุญาตและทะเบียนดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีจ าเป็น 
ทั้งหมดไว้  และปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดในการปฏิบติังานและการรายงานของใบอนุญาตดงักล่าว 

 

หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ซพัพลายเออร์และซพัพลายเออร์ของตนในล าดบัถดัไปจะตอ้งด าเนินธุรกจิตามหลกัจริยธรรมและปฏิบติังาน 

อย่างมีจรรยาบรรณ  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ท่ีรับผิดชอบทางสังคม 

 
การแสวงหาแหล่งแร่นอกพืน้ที่ขัดแย้ง 

HTC มีโยบายในการหลีกเล่ียงการแสวงหาแหล่งแร่จากภูมิภาคแอฟริกากลางโดยเดด็ขาด  ซัพพลายเออร์ 
จะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการแสวงหาแหล่งแร่ของ  HTC และเลิกใชแ้ร่ธาตุท่ีมาจากพ้ืนท่ีขดัแยง้โดยส้ินเชิง   

HTC จะส่งเสริมการแสวงหาแหล่งแร่ดว้ยความรับผิดชอบต่อไป  และคาดหวงัให้ซพัพลายเออร์ส่ือสาร 
นโยบายการแสวงหาแหล่งแร่นอกพ้ืนท่ีขดัแยง้ใหก้บัซพัพลายเออร์ในล าดบัถดัไปดว้ย  ผู ้ท่ีเขา้ร่วมจะตอ้งท า 
การตรวจสอบความถูกตอ้ง  (Due Diligence) ของแหล่งท่ีมาและเอกสารแสดงการเปล่ียนแปลงการ 
ครอบครองแร่ธาตุเหล่าน้ี  และแจง้มาตรการในการตรวจสอบใหลู้กคา้ทราบเม่ือมีการร้องขอ 

 
จรรยาบรรณในการท าธุรกิจ 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งไม่ปฏิบติัหรือยอมใหมี้การปฏิบติัในรูปแบบใดๆ  ท่ีเป็นการคอร์รัปชนั  ขูดรีด  หรือยกัยอก   

และจะตอ้งมีระเบียบปฏิบติัในการเฝ้าตรวจสอบและบงัคบัใชเ้พ่ือใหม้ัน่ใจว่าสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ  ห้ามมิ 
ใหม้อบหรือรับสินบนหรือใชวิ้ธีการอื่นๆ  เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้ไดเ้ปรียบอนัไม่สมควรหรือไม่เหมาะสม  ซ่ึงรวมถึง 
เงินใดๆ  วัตถุมีค่า  หรือการเลือกปฏิบติัต่อบุคคลหน่ึงดีกว่าอีกบุคคลหน่ึง  ซัพพลายเออร์ไม่สามารถให ้
ของขวญัหรือสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลใดๆ  อันเกดิจากความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์แกพ่นกังานของ  HTC  

ได ้

 
การเปิดเผยข้อมูล 
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การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก ีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางธุรกจิ  โครงสร้าง  สถานการณ์ทางการเงิน  และผลการ 
ด าเนินงานนั้นจะตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ีเก ีย่วขอ้งและแนวทางปฏิบติัท่ีไดรั้บการยอมรับในอุตสาหกรรม 
นั้นๆ 

 
ความเป็นส่วนตวัและทรัพย์สินทางปัญญา 

ทุกคนจะตอ้งใหค้วามเคารพในความเป็นส่วนตวัและทรัพยสิ์นทางปัญญา  ซัพพลายเออร์จะตอ้งปกป้องและ 
ใชข้อ้มูลท่ีเป็นความลบัในทางท่ีเหมาะสมเท่านั้น  และจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าความเป็นส่วนตวัและ 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของพนักงาน  ลูกคา้  และพนัธมิตรทางธุรกจิทุกรายไดรั้บความ 
คุม้ครอง 

 
การด าเนินธุรกิจและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งยึดมัน่ในหลกัการด าเนินธุรกจิ  การโฆษณา  และการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม  ซ่ึงรวมถึง 
กฎหมายและขอ้บงัคบัทั้งหมด  และซพัพลายเออร์จะตอ้งมีวิธีการอนัเหมาะสมในการปกป้องขอ้มูลของลูกคา้ 
ดว้ย 

 
การคุ้มครองตวัตน 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งมีแผนงานส าหรับรักษาความลบัและคุม้ครองซพัพลายเออร์และพนกังานผูเ้ปิดเผยการ 
กระท าผิดในองคก์ร1 

 

ระบบการจดัการ 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งน าระบบการจดัการมาติดตั้งใชง้านเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎหมายทั้งหมดท่ี 
เก ีย่วขอ้ง  และเพ่ือส่งเสริมใหมี้การพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองตามความคาดหวงัท่ีระบุไวใ้นจรรยาบรรณ 

 
ข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อบงัคับ 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัดา้นคุณภาพ  สุขภาพ  ความปลอดภยั  และส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดท่ี 
เก ีย่วขอ้ง  นอกจากน้ีจะตอ้งขอใบอนุญาต  และทะเบียนต่างๆ  ท่ีจ าเป็นใหค้รบถว้น  รวมถึงต่ออายุ  และ 
ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ  ซัพพลายเออร์จะตอ้งด าเนินการตามขอ้ก  าหนดในการปฏิบติังานและ 
รายงานดว้ย 

 
การประเมินความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งมีกระบวนการในการตรวจหาความเส่ียงในดา้นส่ิงแวดลอ้ม  สุขภาพและความปลอดภยั   

แนวทางปฏิบติัดา้นแรงงาน  และจริยธรรมท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการปฏิบติังาน  หลงัจากนั้นจะตอ้งก  าหนดระดบั 
ความส าคญัของความเส่ียงแต่ละจุด  และน าระบบควบคุมทางกายภาพและทางระเบียบปฏิบติัเขา้มาใชอ้ย่าง 
เหมาะสม  เพ่ือควบคุมความเส่ียงท่ีพบและเพ่ือใหแ้น่ใจว่าสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั 

 

                                                             
1 ค านิยามของผูเ้ปิดเผยการกระท าผิด: บุคคลใดก็ตามท่ีเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสมโดยพนกังานหรือเจา้หน้าท่ีของบริษทั 
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ข้อผูกมัดและความรับผดิชอบ 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามความคาดหวงัท่ีระบุไวใ้นจรรยาบรรณโดยการจดัสรรทรัพยากรตามความ 
เหมาะสม  และส่ือสารหลกัการท่ีระบุไวใ้นจรรยาบรรณใหซ้พัพลายเชนของตนเองทราบดว้ย 

 
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

เราคาดหวงัใหซ้พัพลายเออร์ปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือความยัง่ยืนอย่างต่อเน่ือง  โดยน ามาตรการท่ี 
เหมาะสมมาเพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์า้นแรงงาน  สุขภาพและความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มท่ี 
ก  าหนดไวใ้นจรรยาบรรณน้ี 

 
การตรวจสอบภายในและการประเมิน 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งเขา้ร่วมการประเมินตนเองเป็นระยะๆ  เพ่ือให้แน่ใจว่าไดป้ฏิบติัตามขอ้ก  าหนดทาง 
กฎหมายและขอ้บงัคบั  เ น้ือหาในจรรยาบรรณ  และขอ้ก  าหนดอื่นๆ  ตามสัญญา  ซ่ึงเก ีย่วขอ้งกบัหนา้ท่ี 
รับผิดชอบดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 
กระบวนการแก้ไขปัญหา 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งมีกระบวนการส าหรับแกไ้ขความบกพร่องท่ีพบจากการประเมิน การตรวจสอบ  การ 
สืบสวน  และการตรวจทานของ  HTC ในเวลาท่ีเหมาะสม 

 
การจดัท าเอกสารและบนัทึกข้อมูล 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งมีกระบวนการส าหรับจดัท าและเกบ็รักษาเอกสารและบนัทึกขอ้มูลต่างๆ  เพ่ือใหแ้น่ใจว่า 
เป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัและสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ  และมีการรักษาความลบัอย่างเหมาะสมเพ่ือปกป้อง 
ความเป็นส่วนตวั 

 
หน้าที่รับผดิชอบของซัพพลายเออร์ 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งมีกระบวนการส าหรับส่ือสารขอ้ก  าหนดในจรรยาบรรณใหซ้พัพลายเออร์ของตนในล าดบั 

ถดัไปทราบ  และเฝ้าตรวจสอบว่ามีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณตลอดจนกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก ีย่วขอ้ง 
หรือไม่ 

เอกสารอา้งอิง 

HTC ใชข้อ้มูลจากเอกสารอา้งอิงต่อไปน้ีในการจดัท าหลกัจรรยาบรรณน้ี: 

 
จรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ของกลุ่มพันธมิตรอุตสาหกรรม 

อิเล็กทรอนิกส์  (EICC) 

www.eicc.info/ 
 

มาตรฐานสากลด้านแรงงาน  (ILO) 

www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm.ilo.org 

 

หลักปฏิบตัด้ิานความปลอดภัยและสุขภาพของ  ILO 

www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf 

http://www.eicc.info/
http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm.ilo.org
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf
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แนวทางส าหรับบรรษทัข้ามชาตขิอง  OECD 

www.oecd.org 
 
อนุสัญญาองค์การสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน 

www.unodc.org/unodc/en/crime_convention_corruption.html 

 
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ

www.unglobalcompact.org 
 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาต ิ

www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml 

 

http://www.oecd.org/
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_convention_corruption.html
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

