
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่

ดียิ่งขึ้นร่วมกัน
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์ของ  

SC Johnson



®

SC Johnson คือใคร
เราเป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจแบบครอบครัว มีพนักงานด�าเนินงานอยู่ทัว่โลก และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราไปยังทุกประเทศทัว่โลกก็ว่าได้ แบรนด์
ของเราที่ลูกค้าไว้วางใจ เช่น GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®, RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® และ  
ZIPLOC® ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ และ AUTAN®, TANA®, BAMA®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, 

MR. MUSCLE® และ RIDSECT® นอกประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นเวลากว่า 125 ปีแล้วที่ SC Johnson มุ่งมัน่ด�าเนินธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับทุกครอบครัวทัว่โลก ด้วยการน�าเสนอนวัตกรรมใหม่และ

คุณภาพสินค้าที่ไว้วางใจได้ของเรา ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เราใช้

เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ และผลลัพธ์ในทางบวกที่คืนกลับสู่ชุมชนที่เราด�าเนินธุรกิจ

รากฐานที่ท�าให้เราบรรลุเป้าหมายข้างต้นได้อยู่ที่ ความมุ่งมัน่ต่อการด�าเนินธุรกิจและติดต่อธุรกิจโดยซื่อสัตย์

สุจริตของเรา SC Johnson สนับสนุนสิทธิมนุษยชน และยืดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่าง

เคร่งครัด

ในการด�าเนินธุรกิจแบบครอบครัวของเรา ไม่มีสิ่งใดส�าคัญกว่าการปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกันและให้เกียรติ 

และตอบสนองความคาดหวังของคนรุ่นใหม่ เราด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือความมุ่งมัน่ต่อหลักการของเรา และเรา

คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของ SC Johnson ด�าเนินตามความมุ่งมัน่ในการท�าสิ่งที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน

 

H. Fisk Johnson ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความมุ่งมัน่ของเรา
สาสน์จากประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ความมุ่งหมายของ จรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจของซัพพลายเออร์
SC Johnson เชื่อมัน่ในหลักการการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่ง
ขึ้นในทุกที่ที่เราด�าเนินธุรกิจ เนื่องจากเราเองก็ด�าเนินชีวิตอยู่ในที่
แห่งนัน้เช่นกัน ทุกที่ที่เราด�าเนินธุรกิจ เรามุ่งมัน่ให้เกียรติทุกคน
และสนับสนุนสิทธิมนุษยชนตามหลักปฏิญญาสากล เราปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เรามีส่วนร่วมช่วยเหลือ
และสนับสนุนชุมชนของเราอย่างสร้างสรรค์ และเรามุ่งมัน่ทุ่มเท
อย่างจริงจังในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

เราใช้หลักการข้างต้นนีเ้ป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจของเราทัว่
โลก และเราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตตามสัญญา ผู้รับเหมา 
ผู้ขาย และพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ รวมถึงผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ ซึ่ง
เรียกโดยรวมว่า "ซัพพลายเออร์" ยึดถือและปฏิบัติตามจริยธรรม
และความมุ่งมัน่เช่นนีเ้ช่นเดียวกัน 

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์ หรือ "จรรยา
บรรณในการด�าเนินธุรกิจ" นี ้ระบุข้อก�าหนดต่างๆ ส�าหรับซัพพลาย
เออร์ของ SC Johnson และเราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ทัง้หมด
ของเราปฏิบัติตามจรรยาบรรณนีอ้ย่างเคร่งครัด อีกทัง้จรรยาบรรณ
นีย้ังแสดงถึงความคาดหวังของเราต่อซัพพลายเออร์ที่ต้องการ
ด�าเนินธุรกิจกับเราในระยะยาว เราขอสงวนสิทธิใ์นการสิน้สุดสัญญา
และยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับซัพพลายเออร์ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจนี้

SC Johnson มุ่งมัน่ด�าเนินธุรกิจเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่มีคุณภาพสูง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับ
ทุกครอบครัว เรามุ่งมัน่ทุ่มเทในการด�าเนินธุรกิจสู่ความ
เป็นเลิศ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในที่ท�างานของเรา 
และมุ่งมัน่ยึดถือและปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านสิ่ง
แวดล้อมและชุมชนที่เราด�าเนินธุรกิจอย่างจริงจังเคร่งครัด

ในฐานะบริษัทพลเมืองผู้น�าทัว่โลก เรามุ่งมัน่ด�าเนินพันธ
กิจที่ส�าคัญนี ้ควบคู่ไปกับการยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
การ สิ่งที่เราเชื่อมัน่และยึดถือ (This We Believe) ซึ่ง
ถือเป็นแนวทางของความมุ่งมัน่ของเราในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในทุกที่ที่เราด�าเนินธุรกิจเนื่องจาก
เราเองก็ด�าเนินชีวิตอยู่ในที่แห่งนัน้เช่นกัน (อ่านเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ สิ่งที่เราเชื่อมัน่และยึดถือ (This We Believe) 
ได้ที่ www.scjohnson.com/principles)

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นร่วมกัน
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์ของ SC Johnson
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4 เสาหลักของจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของซัพพลาย
เออร์ของ SC Johnson

ในการจัดท�าจรรยาบรรณนี ้SC Johnson พิจารณาทบทวนและ
ไตร่ตรองหลักการต่างๆ จากมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ได้รับการ
ยอมรับ ได้แก่:

•	 	จรรยาบรรณที่อ้างอิงกับการปฏิบัติตามมาตรฐานทางด้านสังคม
ทัว่โลก – http://www.gscpnet.com/working-plan/step-1-
reference-code.html

•	 	ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขัน้พื้นฐานในการท�างาน  

ปี ค.ศ. 1998 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ –  

www.ilo.org/declaration/

•	 	ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ – www.unglobalcompact.org/

•	 	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ –  

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

เราสนับสนุนความมุ่งมัน่ขององค์กรในการทุ่มเทยกระดับบรรยากาศใน
การท�างานและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น และเราส่งเสริมให้ 
ซัพพลายเออร์ของเราสนับสนุนมาตรฐานข้างต้นนีเ้ช่นกัน

SC Johnson เป็นสมาชิกในโครงการ AIM-Progress และโครงการ
การปฏิบัติตามมาตรฐานทางด้านสังคมทัว่โลก (GSCP) ซึ่งเป็นองค์กร
ความร่วมมือระหว่างบริษัทสินค้าอุปโภครายใหญ่ ที่เล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานโดยสอดคล้องกัน 

และการลดผลกระทบต่อซัพพลายเออร์ให้น้อยที่สุด 

เราท�างานเป็นพันธมิตรกับองค์การการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านจริยธรรม
ของซัพพลายเออร์ (SEDEX) เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง
ด้านสังคมและจริยธรรมภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา เรามุ่งเน้นใน
ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงสุดและให้ผลตอบกลับที่ดีที่สุด เราจะท�างาน
ร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้

หากซัพพลายเออร์ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในจรรยาบรรณของเรา 
ซัพพลายเออร์จะต้องแจ้งให้ SC Johnson ทราบถึงการละเมิดและ
ด�าเนินการแก้ไขโดยทันที เราขอสงวนสิทธิใ์นการสิน้สุดสัญญาและยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับซัพพลายเออร์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของเรา

ต่อในหน้าถัดไป

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน ความยั่งยืนความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่ง
แวดล้อม

จริยธรรมทางธุรกิจ

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์ของ SC Johnson นี ้สรุปความคาดหวังของบริษัทที่มีต่อ
ซัพพลายเออร์ โดยแบ่งออกเป็น 4 เสาหลักดังนี:้
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ความคาดหวัง
ซัพพลายเออร์ของ SC Johnson ทัง้หมด ต้องปฏิบัติตามจรรยา
บรรณในการด�าเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์ของ SC Johnson อย่าง
เคร่งครัด เราทราบว่าซัพพลายเออร์อาจมีกฎเกณฑ์ของจรรยาบรรณใน
การด�าเนินธุรกิจของตนเอง อย่างไรก็ดี เรายังคงคาดหวังให้ซัพพลาย
เออร์ของเราด�าเนินการให้มัน่ใจว่า พวกเขาได้สื่อสารและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์ของ SC Johnson 

ไปยังและในทุกห่วงโซ่อุปทาน

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของ SC Johnson รักษามาตรฐานสูงสุด
ในการด�าเนินธุรกิจ และด�าเนินตามแนวปฏิบัติที่ดีและพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องในทุกด้านของ 4 เสาหลักข้างต้น โดยสอดคล้องกับจริยธรรมและ
ความมุ่งมัน่ของ SC Johnson

ซึ่งหมายความว่า:

•	 	ซัพพลายเออร์ของ SC Johnson ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบทัง้หมด ทัง้ที่มีผลบังคับใช้กับการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันและ
ที่จะมีผลบังคับใช้/แก้ไขในอนาคต

•	 	หากจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจนี ้ก�าหนดมาตรฐานการด�าเนิน
ธุรกิจที่สูงกว่าหรือเข้มงวดมากกว่ากฎหมายและกฎระเบียบ ให้ถือว่า
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบนัน้ไม่เพียงพอ และซัพพลาย
เออร์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจนีอ้ย่างเคร่งครัด

•	 	หาก SC Johnson และซัพพลายเออร์ลงนามในสัญญาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งมีข้อก�าหนดที่เฉพาะเจาะจง ให้ถือว่าจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจนีไ้ม่มีผลใช้แทนข้อก�าหนดในสัญญาดังกล่าว ใน
กรณีที่มีความไม่สอดคล้องระหว่างจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

กับข้อก�าหนดในสัญญาใดๆ ให้ยึดถือและปฏิบัติตามข้อก�าหนดใน
สัญญานัน้

•	 	นอกจากนี ้ซัพพลายเออร์ยังต้องติดตามและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเสมอ ในการด�าเนินตามแนวปฏิบัติที่ดี
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราคาดหวังว่าแนวปฏิบัติทางธุรกิจ
และความคาดหวังของ SC Johnson จะได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของตลาด แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราคาดหวังให้
ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจฉบับล่าสุด 

ซึ่งประกาศบนเว็บไซต์หรือจัดหาให้กับซัพพลายเออร์โดยตรง

•	 	ซัพพลายเออร์ต้องเก็บรักษาเอกสารและบันทึกทัง้หมดที่จ�าเป็นต่อ
การแสดงออกถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ในจรรยาบรรณ และ
เตรียมเอกสารและบันทึกที่พร้อมตรวจสอบได้ทันทีโดย SC John-

son หรือผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายเมื่อมีการร้องขอ

•	 	ซัพพลายเออร์ต้องจัดส่งแนวปฏิบัติด้านแรงงานและการจ้างงาน รวม
ถึงประเด็นอื่นๆ ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของเรา 
แก่แผนกตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบจาก SC Johnson และ/หรือผู้
ตรวจสอบอิสระภายนอก ทัง้ที่มีการแจ้งหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

•	 	เมื่อร้องขอ ซัพพลายเออร์ต้องให้การรับรองการปฏิบัติตามจรรยา
บรรณในการด�าเนินธุรกิจต่อ SC Johnson

•	 	ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อทัง้หมดของ  
SC Johnson ทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต ดูหน้า 8

เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของซัพพลาย
เออร์ของ SC Johnson  (ต่อ)

หากมีข้อกังวล
การสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ถือเป็นรากฐานที่ส�าคัญของ SC Johnson หากคุณมีข้อกังวล
เกี่ยวกับซัพพลายเออร์ของ SC Johnson ในประเด็นที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจนี ้สิ่งแรกที่คุณควรท�าคือ ปรึกษากับผู้ติดต่อ
จาก SC Johnson ที่คุณติดต่อด้วย 

อย่างไรก็ตาม	หากคุณต้องการแจ้งข้อกังวลไปยัง	SC	Johnson	โดยไม่เปิดเผยตัวตนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม	คุณสามารถโทรติดต่อไป
ยังสายด่วนรับแจ้งข้อกังวลด้านจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์ของเรา เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะรับ
สายของคุณ และผู้สัมภาษณ์จะบันทึกรายละเอียดการแจ้งของคุณ สายด่วนเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชัว่โมง และเก็บข้อมูลเป็นความลับ 

เรื่องที่รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังแผนกกฎหมายของ SC Johnson เพื่อการตรวจสอบติดตามต่อไป

•	 	ส�าหรับสหรัฐฯ	หรือแคนาดา	คุณสามารถโทรติดต่อสายด่วนรับแจ้งข้อกังวลด้านจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์ได้ที่
หมายเลข	877-883-6676

•	 	ส�าหรับประเทศอื่นๆ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.scjohnson.com/SupplyChainTransparency เพื่อค้นหาหมายเลขติดต่อของแต่ละ
ประเทศ

ขอแจ้งให้ทราบว่า	สายด่วนรับแจ้งข้อกังวลด้านจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์	ให้บริการเฉพาะการแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับ
ข้อก�าหนดและความคาดหวังที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณนีเ้ท่านัน้ หากต้องการติดต่อในประเด็นอื่นๆ โปรดติดต่อตามช่องทางที่บริษัทก�าหนดไว้ 
สายด่วนให้บริการเฉพาะการแจ้งข้อกังวลในประเด็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจเท่านัน้

S. C. Johnson & Son, Inc. จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์
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รากฐานของหลักการของ SC Johnson สิ่งที่เราเชื่อมัน่และยึดถือ 

(This We Believe) อยู่ที่ความเชื่อ ตามค�ากล่าวของ Herbert F. 

Johnson, Sr. ในปี ค.ศ. 1927 ที่ว่า “ความปรารถนาดีและมิตรไมตรี
ของผู้คนเป็นเพียงสิ่งเดียวที่คงอยู่ในธุรกิจ และเป็นแก่นแท้เพียงหนึ่ง
เดียว สิ่งอื่นที่เหลือล้วนเป็นเพียงเงา”

ค�ากล่าวนีผ้ลักดันให้เราด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอ และ
ให้เกียรติแต่ละบุคคลในฐานะบุคคลที่ควรได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
และได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และ
สนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้าน:

•	 	การยอมรับสิทธิของแต่ละบุคคล

•	 	ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

•	 	เงื่อนไขการจ้างงาน

•	 	การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานทุกด้าน

ข้อก�าหนดของเรา

เราได้ก�าหนดข้อก�าหนดส�าหรับซัพพลายเออร์ของเราไว้ดังนี:้

ปฏิบัติตามกฎหมาย 
เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบในประเทศและ/หรือในท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ทัง้หมด ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน แรงงาน และการจ้างงาน 

ห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ คุกคาม และการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ซัพพลายเออร์ต้องไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการเลือกปฏิบัติในการจ้าง
งาน ซึ่งรวมถึงการว่าจ้าง ค่าตอบแทน การเลื่อนต�าแหน่ง การลงโทษ 

การเลิกจ้าง หรือการปลดเกษียณ อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ 

ชนชัน้ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ สีผิว ถิ่นก�าเนิด อายุ 
ความบกพร่องทางจิตใจหรือร่างกาย สภาวะอาชีวอนามัยหรือการ
เจ็บป่วย การตัง้ครรภ์ ศาสนา สมาชิกสหภาพ สถานภาพการสมรส 

สถานภาพทางการทหาร หรือความเห็น/การมีส่วนร่วมทางการเมือง เรา
ต้องด�าเนินการให้มัน่ใจว่า ไม่มีพนักงานคนใดถูกคุกคามหรือปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม ทัง้ทางร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจ หรือทางวาจา 
โดยพนักงานหรือบุคคลอื่นที่ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของซัพพลายเออร์

ห้ามไม่ให้ใช้แรงงานบังคับ
ห้ามไม่ให้ซัพพลายเออร์ใช้แรงงานบังคับ หรือเกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ในทุกรูปแบบ เช่น แรงงานนักโทษ แรงงานทาส แรงงานสัญญา
ผูกมัด แรงงานช�าระหนี ้หรืออื่นๆ

ห้ามไม่ให้ใช้แรงงานเด็ก
ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดการจ้างงานด้านอายุขัน้ต�่า อายุ
ของผู้ส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือข้อยกเว้นอื่นๆ ที่ระบุไว้ภายใน
ประเทศที่ด�าเนินธุรกิจ และห้ามว่าจ้างบุคคลที่มีอายุต�่ากว่า 15 ปี แล้ว
แต่ข้อก�าหนดอายุในกรณีที่มากกว่า หากกฎหมายในประเทศก�าหนด
อายุขัน้ต�่า 14 ปี โดยสอดคล้องกับข้อยกเว้นขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนา ให้ถือว่าข้อก�าหนดอายุขัน้
ต�่านีเ้ป็นที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ดี ข้อยกเว้นดังกล่าวจะต้องปรึกษาและ
ได้รับความเห็นชอบจาก SC Johnson

เสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม 
ซัพพลายเออร์ต้องเคารพสิทธิของพนักงานในการเข้าร่วมหรือจัดตัง้
สหภาพแรงงานที่พนักงานเลือกเองและในการเจรจาต่อรองร่วมกัน	
โดยเป็นไปตามที่กฎหมายในประเทศอนุญาต	หากพนักงานเป็นตัวแทน
ของสหภาพแรงงานที่ได้รับการยอมรับตามกฎหมาย	หรือเป็นตัวแทน
พนักงาน	ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

ปฏิบัติตามกฎหมายค่าจ้างและชั่วโมงท�างาน
•   ค่าตอบแทนและสวัสดิการ – ซัพพลายเออร์ต้องจ่ายค่าจ้างและ
สวัสดิการในอัตราที่กฎหมายก�าหนดหรือสูงกว่าแก่พนักงาน ก่อนการ
ว่าจ้าง ซัพพลายเออร์ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรและเข้าใจได้แก่พนักงาน และห้ามไม่ให้หักค่าจ้าง
ส�าหรับการลงโทษการกระท�าผิดวินัย

•   ชัว่โมงท�างาน – ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามชัว่โมงท�างานและ
ช่วงเวลาพักตามที่กฎหมายก�าหนด	โดยจะจ่ายค่าล่วงเวลาต่อเมื่อ
พนักงานแต่ละคนได้รับค่าตอบแทนเต็มจ�านวนตามที่กฎหมายใน
ประเทศได้ก�าหนดไว้	การน�าระเบียบค่าล่วงเวลามาใช้จะด�าเนินการ
อย่างมีความรับผิดชอบและแจ้งให้พนักงานแต่ละคนทราบเมื่อการ
ท�างานล่วงเวลาแบบบังคับถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการจ้างงาน

มาตรฐานของเรา 

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
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ความปลอดภัยคือภารกิจที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับ SC Johnson และเรา
คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ทัง้หมดของเราด�าเนินการเช่นเดียวกัน 

ข้อก�าหนดของเรา

เราได้ก�าหนดข้อก�าหนดส�าหรับซัพพลายเออร์ของเราไว้ดังนี:้

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบในประเทศและ/หรือในท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ทัง้หมด ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการป้องกันส�าหรับพนักงานของเรา 

และคาดหวังให้ซัพพลายเออร์จัดให้มีระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีขัน้ตอนการป้องกันอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึง: 

•	 	การวิเคราะห์ การตรวจสอบและการด�าเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที 
เมื่อมีกรณีการบาดเจ็บหรือสถานการณ์หวุดหวิดร้ายแรงเกิดขึ้น รวม
ถึงการด�าเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นซ�้าอีกในอนาคต 

•	 	แต่งตัง้ผู้น�าที่มีประสบการณ์หนึ่งคน ท�าหน้าที่จัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ก�ากับควบคุมการฝึกอบรม 

บันทึกการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคลให้กับพนักงานของเรา 

•	 	เก็บบันทึกอัตราการเกิดอุบัติการณ์โดยรวมตามค�าจ�ากัดความของ 
OSHA ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

•	 	จัดให้มีระบบการจัดการของเสียที่หลีกเลี่ยงการปนเป้ือนไปสู่ชัน้
บรรยากาศ ดิน และ/หรือน�้า 

ความมุ่งหวังของเรา

นอกจากนี ้เรายังคาดหวังให้ซัพพลายเออร์: 

•	 	จัดให้มีโปรแกรมอาชีวอนามัย เพื่อปรับปรุงสภาวะการท�างานให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส�าหรับพนักงานของซัพพลายเออร์ โดยมุ่งลดการบาด
เจ็บและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในที่ท�างานให้ต�่าที่สุด 

•	 	สื่อสารวิสัยทัศน์ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของพนักงานของซัพพลายเออร์ทัว่ทัง้องค์กร รวมถึงการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

•	 	ติดตาม ควบคุมและด�าเนินการเพื่อลดหรือก�าจัดของเสีย การปล่อย
มลพิษ และผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยทัว่โลกทุกวินาทีในทุกวัน 

คือความมุ่งหวังสูงสุดประการหนึ่งของเรา และเราคาด
หวังให้ซัพพลายเออร์ของเรามีความมุ่งหวังเช่นเดียวกัน

มาตรฐานของเรา 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
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ที่ SC Johnson การป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในความมุ่งมัน่ที่
เราด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทุกวันที่เราปฏิบัติงาน เรามุ่งมัน่ทุ่มเท
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดี ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณของเสีย และ
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 

เรามีความคาดหวังเช่นเดียวกันกับซัพพลายเออร์ของเรา และเรามุ่งมัน่
ท�างานร่วมกับซัพพลายเออร์ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิด
จากการปฏิบัติงานของซัพพลายเออร์ของเรา 

ข้อก�าหนดของเรา
เราได้ก�าหนดข้อก�าหนดส�าหรับซัพพลายเออร์ของเราไว้ดังนี:้

ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศที่ด�าเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามหรือด�าเนินการในระดับที่สูงกว่า
มาตรฐานสากลในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม

•  ป้องกันไม่ให้มีวัสดุต้องห้ามหรือถูกควบคุม – ซัพพลายเออร์ต้อง
ด�าเนินการให้มัน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช้วัสดุต้องห้ามหรือถูก
ควบคุม ตามที่ก�าหนดโดยภาครัฐหรือโดย SC Johnson

•  มีใบอนุญาตและจัดท�ารายงานด้านสิ่งแวดล้อม – ซัพพลายเออร์
ต้องขอรับ รักษาและเก็บบันทึกการจดทะเบียนและใบอนุญาตด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบันและที่จ�าเป็นทัง้หมด เช่น การตรวจสอบ
การปล่อยน�้าเสีย และปฏิบัติตามข้อก�าหนดการปฏิบัติงาน และการ
รายงานตามใบอนุญาตต่างๆ ที่ได้รับ

จัดการวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
ซัพพลายเออร์ต้องระบุและจัดการกับสารเคมีและวัตถุอื่นๆ ที่อาจก่อให้
เกิดอันตรายหากมีการรัว่ไหลสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ด�าเนินการให้มัน่ใจ
ว่า พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่เพียงพอ มีการจัดการ การเคลื่อนย้าย 

การเก็บรักษา หรือการน�ากลับมาใช้ใหม่อย่างถูกวิธี และปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบการติดฉลากเพื่อการรีไซเคิลและการก�าจัดทิง้

เราส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์หาวิธีการปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และ
ก�าหนดตัวชีว้ัดและเป้าหมายการลดผลกระทบด้านสิ่ง
แวดล้อมจากกิจกรรมการด�าเนินงาน

จัดการข้อมูลและให้ข้อมูล
ซัพพลายเออร์ต้องจัดท�าบันทึกข้อมูลตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทานอย่าง
ละเอียดครบถ้วนและถูกต้อง และพร้อมส�าหรับการตรวจสอบทันทีเมื่อ
มีการร้องขอ บันทึกดังกล่าวต้องระบุแหล่งที่มาของวัตถุและการรับรอง
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

ความมุ่งหวังของเรา
นอกจากนี ้เรายังคาดหวังให้ซัพพลายเออร์:

ปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้ออย่างยั่งยืนของ SC Johnson
ซัพพลายเออร์ต้องเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้ออย่างยัง่ยืน
ของ SC Johnson ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและในอนาคต นโยบาย
นีค้รอบคลุมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงแนวปฏิบัติการจัดซื้ออย่างมีความรับ
ผิดชอบส�าหรับผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษ กระดาษ บรรจุภัณฑ์ และน�้ามัน
ปาล์ม

ค�านวณและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

เราส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ค�านวณผลกระทบจากคาร์บอน ของเสีย 

และน�้าเสียจากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการที่ได้รับการยอมรับ เช่น 

โครงการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากคาร์บอน และระบุและด�าเนินขัน้
ตอนการลดผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

มุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เราส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์หาวิธีการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และก�าหนดตัวชีว้ัดและเป้าหมายการลดผล 
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการด�าเนินงาน

สนับสนุนการบรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ของ SC Johnson 
ที่ SC Johnson เรามุ่งมัน่ทุ่มเทพัฒนาการลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง เราก�าหนด
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มอัตราส่วนของวัสดุชิน้ส่วนของ
เรา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของมนุษย์ลดลง 
ลดผลกระทบจากคาร์บอน และลดปริมาณของเสียด้วยการเพิ่มปริมาณ
การใช้วัสดุรีไซเคิล และลดการใช้วัสดุใหม่ในบรรจุภัณฑ์ของเรา เรา
ส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ของเราเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการบรรลุเป้า
หมายด้านสิ่งแวดล้อมนีร้่วมกัน

มาตรฐานของเรา 

ความยัง่ยืน
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SC Johnson ด�าเนินธุรกิจในทุกๆ วันอย่างเป็นธรรมและด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เราก�าหนดมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างสูงสุด และเราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทัง้หมดที่มีผล
บังคับใช้ ต่อการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมการด�าเนินธุรกิจทัง้ในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศหรือสากล 

ข้อก�าหนดของเรา

เราได้ก�าหนดข้อก�าหนดส�าหรับซัพพลายเออร์ของเราไว้ดังนี:้

ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการให้/รับสินบนและกฎหมายต่อ
ต้านการทุจริต  

SC Johnson ห้ามไม่ให้เสนอ ให้หรือรับเงินสินบนหรือสินบนหรือ
การจ่ายเงินในรูปแบบอื่นใด ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ อันเป็นการ
กระท�าที่ผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ รวมถึง "การจ่าย
เงินเพื่ออ�านวยความสะดวก" ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่อ
ต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 

1977 กฎหมายต่อต้านการติดสินบนของสหราชอาณาจักร ปี ค.ศ. 2010 

และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ทัง้หมดที่มีผลบังคับใช้ในการต่อต้าน
การให้/รับสินบนหรือการต่อต้านการทุจริตในประเทศ แม้ในกรณีที่ไม่มี
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่คล้ายกันนี ้SC Johnson ห้ามไม่ให้ให้หรือ
รับเงินสินบน สินบนหรือการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมในทุกรูปแบบ โดย
หรือให้กับซัพพลายเออร์

ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขัน
 ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทัง้หมดที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันที่มีผลบังคับใช้กับ
การปฏิบัติงาน

นอกจากนี ้เรายังได้ก�าหนดข้อก�าหนดเฉพาะของ SC Johnson 

ในส่วนจริยธรรมทางธุรกิจไว้ดังนี:้

การหลีกเลี่ยงและการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในบริบทของเรา หมายถึง สถานการณ์ใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ซึ่งพนักงานของ SC Johnson จงใจใช้
ความสามารถของตนในการด�าเนินการหรือถูกมองว่าด�าเนินการเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นและอย่างเป็นอิสระ โดยไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของ SC Johnson ซัพพลายเออร์ต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจมีผล
ประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ที่
เกิดขึ้นให้ SC Johnson ทราบโดยทันที 

เรามุ่งมัน่ทุ่มเทปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค ซัพพลาย
เออร์ และพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ อย่างเป็นธรรม โดย
สอดคล้องตามแนวปฏิบัติการค้าที่ดีและถูกต้องตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ 

เช่น สถานการณ์ซึ่งพนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานของ
ซัพพลายเออร์ ด�าเนินธุรกิจ มีความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือมีความ
สัมพันธ์อื่นๆ กับพนักงานของ SC Johnson ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อหรือมี
ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของ SC Johnson กับซัพพลายเออร์นัน้ 

หรือในกรณีที่พนักงานของ SC Johnson ได้รับผลประโยชน์ทางการ
เงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในธุรกิจของซัพพลายเออร์ หรือในทางกลับ
กัน

ปฏิบัติตามนโยบายการให้/รับของขวัญของ SC Johnson

เราเชื่อถือการแข่งขันอย่างเท่าเทียมในกลุ่มซัพพลายเออร์ในธุรกิจของ 
SC Johnson และเราเชื่อว่าการตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้องอยู่บนพื้น
ฐานของหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการแข่งขันที่เป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน SC Johnson ได้ก�าหนดนโยบายภายในองค์กรอย่าง
เข้มงวด โดยห้ามไม่ให้พนักงานของ SC Johnson ยอมรับของขวัญ
หรือความบันเทิงทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการเลีย้งอาหารจากพนักงาน
ของธุรกิจอื่นๆ ภายนอกโดยไม่ค�านึงถึงมูลค่า ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายของ SC Johnson อย่างเคร่งครัด และไม่เสนอหรือให้
ของขวัญหรือความบันเทิงใดๆ แก่พนักงานของ SC Johnson

นอกจากนี ้นโยบายของ SC Johnson ยังห้ามไม่ให้พนักงานให้ของ
ขวัญหรือความบันเทิงใดๆ แก่ซัพพลายเออร์ ยกเว้นในบางกรณีที่มี
ข้อจ�ากัดทางธุรกิจเท่านัน้ ในกรณีดังกล่าว ของขวัญและความบันเทิง
จะต้องมีมูลค่าปกติทัว่ไป และอนุญาตเฉพาะในกรณีที่ของขวัญหรือ
ความบันเทิงนัน้ เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่ง
ไม่เป็นการผูกมัดใดๆ กับซัพพลายเออร์ และไม่เป็นการละเมิดนโยบาย
ของซัพพลายเออร์และกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ ห้ามไม่
ให้พนักงานของ SC Johnson ให้ของขวัญหรือความบันเทิงเพื่อโน้ม
น้าวชักจูงซัพพลายเออร์อย่างไม่เหมาะสม ซัพพลายเออร์ต้องแจ้งให้ 
SC Johnson ทราบถึงนโยบายของซัพพลายเออร์ ที่มีผลบังคับใช้กับ
แนวปฏิบัติในการยอมรับของขวัญและความบันเทิง รวมถึงการละเมิด
นโยบายดังกล่าว

มาตรฐานของเรา 

จริยธรรมทางธุรกิจ
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www.scjohnson.com9



  

S. C. Johnson & Son, Inc.  
จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิของซพัพลายเออร์ 
 ณ	เดือนสิงหาคม 2560

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกจัดซื้อ หรือ:

แผนกจัดซื้อทัว่โลกของ SC Johnson

1525 Howe Street

Racine, WI

53403

โทรศัพท์: 262-260-2000

เว็บไซต์: www.scjohnson.com

การสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ถือเป็นรากฐานที่ส�าคัญของ SC Johnson หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับข้อ
ก�าหนดและความคาดหวังที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณนี	้โปรดติดต่อสายด่วนรับแจ้งข้อกังวลด้านจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์ของเรา 
ดูข้อมูลติดต่อในหน้า 5 


