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หลกัจรรยาบรรณสําหรบัซพพลายเออร ์ 
 

I. วตัถปุระสงค ์
Ingredion Incorporated เป็นบรษัิทแหง่นวตักรรมทใีหค้วามสาํคญักบัลกูคา้ 
เราไดส้งัสมชอืเสยีงจากการจัดหาวตัถดุบิทมีคีณุภาพสงูสดุใหแ้กล่กูคา้ของเรา  
เราคาดหวังใหซ้พัพลายเออรข์องเรามคีา่นยิมหลักแบบเดยีวกันทสีะทอ้นถงึหลักการและหลกัปฏบิตัทิาง
ธรุกจิของเรา  คา่นยิมหลกัของเราคอื: เรมิทใีสใ่จ เป็นทตีอ้งการ ทกุคนมสีว่นร่วม กลา้คดิสงิใหม ่และ 
คดิแบบเจา้ของ    

เราไดจั้ดทําหลกัจรรยาบรรณสําหรับซพัพลายเออรทั์วโลก (“GSCC”) ฉบับนีขนึมา 
เพอืชแีจงถงึหลักการและความคาดหวังสําหรับซพัพลายเออรท์ทํีาธรุกจิกบัเรา  GSCC 
เป็นหลักจรรยาบรรณสว่นเสรมิของหลักจรรยาบรรณของ Ingredion  
หลกัจรรยาบรรณสําหรับซพัพลายเออรนี์มทีมีาจากปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights) หลักการของขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations 
Global Compact) และอนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labor 
Organization หรอื ILO) ซงึเป็นหลักการทจีดัทําขนึโดยโครงการการคา้อยา่งมจีรยิธรรม (Ethical 
Trading Initiative หรอื ETI) ตลอดจนหลกัจรรยาบรรณของ Ingredion 

หมายเหต:ุ GSCC นปีระกอบดว้ยขอ้กาํหนดทัวไปทบีังคับใชก้บัซพัพลายเออรท์กุรายของ Ingredion  
สญัญากับซพัพลายเออรบ์างรายอาจมบีทบญัญตัทิเีฉพาะเจาะจงเพมิเตมิในการจัดการกับประเด็นปัญหา
เหลา่นี  ไมม่เีนือหาใดใน GSCC 
นทีจีะนํามาใชแ้ทนทบีทบัญญัตทิเีฉพาะเจาะจงอนืใดในสญัญาฉบับใดฉบบัหนงึ 
และในกรณีทเีกดิความไมส่อดคลอ้งกันระหวา่ง GSCC 
นแีละบทบญัญตัอินืใดของสญัญาฉบบัใดฉบับหนงึ ใหถ้อืใชบ้ทบญัญัตอินืเป็นหลัก 

II. ขอบเขต 
Ingredion คาดหวังใหพ้นักงานทกุคนปฏบิตัติามกฎหมายและปฏบิตัตินอยา่งมจีรยิธรรมในทุกกรณี  
เราคาดหวังในสงิเดยีวกันนีจากซพัพลายเออรข์องเรา  
เราคาดหวังใหซ้พัพลายเออรข์องเรายดึมันในหลักการทแีสดงอยูใ่น GSCC นี 
ซงึเป็นสว่นสําคัญของกระบวนการคัดเลอืกและประเมนิซัพพลายเออรข์องเรา 

ซพัพลายเออร ์ผูผ้ลติ ผูร้ับจา้ง พันธมติรของกจิการร่วมคา้ ตวัแทน ผูจ้ดัจําหน่าย 
และทปีรกึษาทกุระดับชนั (เรยีกแตล่ะฝ่ายวา่ “ซพัพลายเออร”์ และเรยีกรวมกันวา่ 
“กลุม่ซพัพลายเออร”์) ไดร้ับการคาดหวังใหรั้บทราบและปฏบิัตติามทังหลักจรรยาบรรณของ Ingredion 
และ GSCC น ี นอกจากนี ความคาดหวังนยีังครอบคลมุถงึบรษัิทแม ่บรษัิทสาขา ตวัแทน ผูร้ับจา้งชว่ง 
และบรษัิทในเครอืของซพัพลายเออร ์และมผีลบังคับใชก้ับพนักงานทกุคน รวมถงึพนักงานประจํา 
พนักงานชวัคราว และพนักงานสญัญาจา้ง  
และเป็นความรับผดิชอบของซพัพลายเออรท์จีะมหีนา้ทตีรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนักงานทุกคนจะปฏบิัตติา
มกฎระเบยีบ ทังตามเจตนารมณแ์ละตามเนือหาของ GSCC    
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III. ขอ้กําหนด 
Ingredion คาดหวังใหซ้พัพลายเออรท์กุรายปฏบิัตติามหลกัการสําหรับซพัพลายเออรเ์หลา่นี: 

หลกัการขอ้ท ี1: ดาํเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมและดว้ยความซอืสตัย:์ ซพัพลายเออรข์อง 
Ingredion 
ทังหมดตอ้งยดึถอืในมาตรฐานสงูสดุของการดําเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมและการปฏบิัตติามกฎหมาย  
ซงึรวมถงึ: 

 
 การปฏบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ: ซพัพลายเออรท์กีระทําการในนามของ Ingredion 

ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บังคับ 
และนโยบายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการตอ่ตา้นการทจุรติทมีบีังคับใชท้งัหมด 
(รวมเรยีกวา่ “กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติทัวโลก”) 
รวมถงึกฎหมายควบคมุการประพฤตทิจุรติในตา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา ค.ศ. 1977 
ตามทมีกีารแกไ้ข (“FCPA”) และพระราชบญัญัตกิารตดิสนิบนของสหราชอาณาจกัร (“UKBA”)  
ซพัพลายเออรต์อ้งไมเ่สนอ สญัญา ให ้หรอืยอมรับการจา่ยเงนิหรอืสงิจูงใจในรูปแบบใด ๆ 
ไมว่า่จะโดยตรงหรอืผา่นผูอ้นื เพอืใหไ้ดม้าซงึขอ้ไดเ้ปรยีบทางธรุกจิทไีมเ่หมาะสม  
ซพัพลายเออรต์อ้งไมม่สีว่นร่วมในการฉอ้โกง การตดิสนิบน 
(รวมถงึการจา่ยเงนิเพอือาํนวยความสะดวก) การจ่ายเงนิใตโ้ต๊ะ การฟอกเงนิ การยักยอกเงนิ 
การขูก่รรโชก หรอืการทจุรติในรูปแบบอนืใดกต็าม   

 การหลกีเลยีงผลประโยชนท์บัซอ้น: พนักงานของ Ingredion 
ควรดําเนนิการเพอืผลประโยชนส์งูสดุของ Ingredion  ดงันันพนักงานไมค่วรมคีวามสมัพันธ ์
ไมว่า่ในทางการเงนิหรอืในดา้นอนื ๆ 
กับซพัพลายเออรใ์ดกต็ามทอีาจขัดแยง้หรอืดเูหมอืนจะขัดแยง้กับภาระผกูพันของพนักงานในการดาํ
เนนิการเพอืผลประโยชนส์งูสดุของ Ingredion  ตัวอยา่งเชน่ 
ซพัพลายเออรไ์มค่วรจา้งหรอืจ่ายเงนิใหแ้กพ่นักงานของ Ingredion 
ในระหวา่งการทําธรุกรรมระหวา่งซพัพลายเออรแ์ละ Ingredion  
มติรภาพนอกกรอบการทําธรุกจิเป็นสงิทหีลกีเลยีงไมไ่ดแ้ละยอมรับได ้
แตซ่พัพลายเออรค์วรดแูลไมใ่หค้วามสมัพันธส์ว่นตวัใด ๆ 
ถกูใชเ้พอืการสรา้งอทิธพิลตอ่การตดัสนิใจทางธรุกจิของพนักงาน Ingredion  
ซพัพลายเออรต์อ้งเปิดเผยสถานการณ์ใด ๆ ทอีาจดเูหมอืนเป็นผลประโยชนท์ับซอ้น 
รวมถงึความสมัพันธท์างเศรษฐกจิหรอืความสมัพันธส์ว่นบคุคล 
รวมถงึหากพนักงานของซพัพลายเออรเ์ป็นสมาชกิในครอบครัวของพนักงาน Ingredion 
(บคุคลใดกต็ามทเีกยีวขอ้งกับพนักงานโดยสายเลอืด การแตง่งาน หรอืความสมัพันธใ์กลช้ดิ 
ตัวอยา่งเชน่ คูส่มรส พันธมติร พ่อแม ่ลกู พนีอ้ง และญาตโิดยการสมรส) 
มคีวามสมัพันธส์ว่นตวักับพนักงาน Ingredion (เพอืน คนรูจั้ก พนักงาน 
หรอืใครก็ตามทพีนักงานมคีวามสมัพันธเ์ชงิรักใคร่ดว้ย) หรอืมคีวามสมัพันธอ์นืใดกับพนักงานของ 
Ingredion ทอีาจกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์ับซอ้น 

 แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม: ซพัพลายเออรต์อ้งไมเ่ขา้ไปมสีว่นร่วมในการทําคผดิกฎหมายกับคูแ่ขง่ 
รวมถงึการฮัวประมลู การตรงึราคา การแบง่ตลาด หรอืการดําเนนิการตอ้งหา้มอนื ๆ 
ทจํีากดัการแขง่ขันทเีสรแีละเป็นธรรม 

 ปฏบิตัติามกฎหมายการคา้และการควําบาตรทมีกีารบงัคบัใช:้ Ingredion 
คาดหวังใหซ้พัพลายเออรป์ฏบิัตติามกฎหมายและกฎระเบยีบทางการคา้และการควําบาตรทมีกีารบัง
คับใชข้องประเทศทตีนดําเนนิธรุกจิอยู ่เมอืปฏบิัตงิานใหห้รอืปฏบิัตงิานในนามของ Ingredion 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมม่สีว่นร่วมในการทําธรุกรรมใด ๆ กับบคุคลหรอืประเทศทถีกูควําบาตร 
หรอืใชฝ่้ายอนืเพอืดําเนนิกจิกรรมใด ๆ ทไีมส่ามารถดําเนนิการไดโ้ดยตรง 
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เนอืงจากขอ้หา้มการควําบาตรทางการคา้ 

 หลกีเลยีงของขวญั มอือาหาร และสงิบนัเทงิทฟีุ่ มเฟือย: พนักงานของ Ingredion 
ถกูหา้มมใิหรั้บของขวัญ มอือาหาร และสงิบันเทงิใด ๆ ทมีมีลูคา่เกนิควรจากซพัพลายเออร ์ 
โดยปกตแิลว้ มอือาหารเพอืธรุกจิและของทรีะลกึเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เพอืแสดงความขอบคณุ เชน่ 
กระเชา้ของขวัญในเทศกาลวันหยดุ จะถอืวา่เป็นสงิทยีอมรับได ้
แตซ่พัพลายเออรค์วรหลกีเลยีงการเสนอการเดนิทาง การเลยีงรับรองดว้ยมอือาหารบอ่ยครัง 
หรอืการมอบของขวัญราคาแพง หรอืสงิอนืใดทอีาจดเูหมอืนไมเ่หมาะสม ใหแ้กพ่นักงาน Ingredion   
ของขวัญทเีป็นเงนิสดหรอืสงิเทยีบเทา่เงนิสด เชน่ บัตรของขวัญ 
เป็นสงิทบีรษัิทไมอ่นุญาตใหร้ับเชน่กัน 

 ปกป้องขอ้มลูทเีป็นความลบัของ Ingredion: 
ซพัพลายเออรต์อ้งปกป้องขอ้มลูทเีป็นความลบัของ Ingredion รวมถงึทรัพยส์นิทางปัญญา 
ความลบัทางการคา้ หรอืขอ้มลูทมีกีรรมสทิธอินื ๆ ทอียูใ่นความครอบครองของซพัพลายเออร ์  

 ใชม้าตรการการตรวจตดิตามและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ: 
ซพัพลายเออรค์วรใชโ้ปรแกรมการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทเีหมาะสมเพอืใหแ้น่ใจวา่มกีารปฏบิตัติาม
หลกัจรรยาบรรณสําหรับซพัพลายเออรนี์ 

 

หลกัการขอ้ท ี2: จดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทดีตีอ่สขุภาพและปลอดภยั: 
ซพัพลายเออรต์อ้งจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในการทํางานทปีลอดภัยและดตีอ่สขุภาพแกพ่นักงานของตน 
รวมถงึสงิตอ่ไปน:ี 

 สถานททีาํงานทปีลอดภยัและดตีอ่สขุภาพ: มนํีาดมืทเีหมาะสม การรักษาสขุอนามัย 
ระบบแสงสวา่ง อณุหภมู ิการระบายอากาศ 
และสงิอํานวยความสะดวกทเีพยีงพอสาํหรับความตอ้งการดา้นสขุภาพของผูห้ญงิ  
สถานประกอบการควรมโีครงสรา้งทดีแีละไดรั้บการบํารงุรักษาเป็นอยา่งดตีามกฎหมายและขอ้บังคับ
ทเีกยีวขอ้งทังหมด  
 

 การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัและ PPE ทเีพยีงพอ: 
ซพัพลายเออรต์อ้งจดัใหม้กีารฝึกอบรมและการป้องกันทเีพยีงพอและเหมาะสมสําหรับพนักงาน 
จากอันตรายดา้นความปลอดภยัทอีาจเกดิขนึ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ 
อันตรายทเีกยีวขอ้งกบัไฟฟ้า ความสมบรูณ์เชงิโครงสรา้ง เครอืงจักร สารเคม ีสารพษิ ยานพาหนะ 
อันตรายจากการตกจากทสีงู และแผนผังอาคาร  
พนักงานของซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไดร้ับอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล (“PPE”) 
ทเีหมาะสมและไดรั้บการดแูลอยา่งด ี ซพัพลายเออรต์อ้งจัดหา PPE 
ใหโ้ดยไมค่ดิคา่ใชจ่้ายกับพนักงาน  
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สอืการใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรมทเีกยีวขอ้งกับความปล
อดภัยและอันตรายทอีาจเกดิขนึนัน 
ไดร้ับการเผยแพร่ใหพ้นักงานทกุคนไดร้ับทราบตามความเหมาะสมสาํหรับบทบาทของตนและในภา
ษาหลกัของตน  
 

 แสดงระเบยีบการดา้นสขุภาพและความปลอดภยัใหเ้ห็นชดัเจน: 
ควรแสดงระเบยีบการทเีกยีวขอ้งกับสขุภาพและความปลอดภัยไวอ้ยา่งชดัเจนภายในสถานประกอบ
การหรอืในสถานทปีฏบิัตงิาน  ซพัพลายเออรค์วรตรวจสอบ บนัทกึหลกัฐาน  
และรายงานใหห้น่วยงานทเีหมาะสมทราบถงึเหตกุารณ์ใด ๆ 
ทสีง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บของพนักงานทจํีาเป็นตอ้งมกีารดแูลรักษานอกเหนอืจากการปฐมพยาบา
ลเบอืงตน้ 

หลกัการขอ้ท ี3: ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้นคณุภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑ:์ 
ซพัพลายเออรต์อ้งปฏบิัตติามขอ้กําหนดดา้นคณุภาพทไีดร้ับการยอมรับโดยทัวไปและ/หรอืตามทตีกลงไวใ้
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นสญัญา เพอืสง่มอบสนิคา้และบรกิารทตีอบสนองความตอ้งการของ Ingredion ไดอ้ยา่งตอ่เนอืง 
และตอ้งดําเนนิการตามการรบัประกันและความปลอดภยัสําหรับการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรายงานให ้Ingredion ทราบโดยทันทหีากมขีอ้กังวลใด ๆ 
เกยีวกับความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์

หลกัการขอ้ท ี4: ปฏบิตัติอ่ผูค้นอยา่งมศีกัดศิรแีละดว้ยความเคารพ: 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปกป้องสทิธมินุษยชนของพนักงานและปฏบิัตติอ่พวกเขาอยา่งใหเ้กยีรตแิละเคารพ 
โดยปฏบิตัติามอนุสญัญา ILO พนืฐาน และกฎหมายอนื ๆ ทมีบีังคับใช ้
หลกัการนีรวมถงึการปฏบิัตติามขอ้กําหนดดังตอ่ไปน:ี  

 การเคารพสทิธมินุษยชน: 
ซพัพลายเออรต์อ้งเคารพพนักงานของตนโดยตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พวกเขามสีทิธติอ่เสรภีาพสว่นบุ
คคล ชวีติ และความปลอดภยัสว่นบคุคล ในบรบิทของการดําเนนิธรุกจิของซพัพลายเออร ์
ซพัพลายเออรต์อ้งปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับทบีังคับใชท้ังหมด 
รวมถงึสนธสิญัญาและมาตรฐานสากล  
ควรใหค้วามใสใ่จเป็นพเิศษเพอืใหม้นัใจวา่มกีารเคารพในสทิธเิหลา่นตีอ่กลุม่ทมีคีวามเปราะบางหรอื
การเป็นคนกลุม่นอ้ย เชน่ ผูห้ญงิ คนหนุ่มสาว ชนพนืเมอืง ชนกลุม่นอ้ย คนพกิาร 
และแรงงานขา้มชาตหิรอืแรงงานตา่งชาต ิ
 

 หา้มบงัคบัใชแ้รงงาน: 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมใ่ชห้รอืสนับสนุนการบังคับใชแ้รงงานในการดําเนนิงานของตน 
รวมถงึแรงงานทไีมส่มคัรใจ แรงงานภาคบังคับ แรงงานทมีพีันธะผกูมดั แรงงานขัดหนี แรงงานทาส 
หรอืแรงงานทมีาจากการคา้มนุษย ์ 
พนักงานของซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมถ่กูบบีบังคับใหทํ้างานผา่นการใชค้วามรุนแรงหรอืการขม่ขูห่รอื
ผา่นวธิกีารตา่ง ๆ เชน่ การบังคับใชห้น ีการยดึเก็บเอกสารประจําตัว 
หรอืการขม่ขูว่า่จะแจง้ใหเ้จา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงทราบ  
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมเ่ก็บบัตรประจําตัว หนังสอืเดนิทาง 
หรอืใบอนุญาตทํางานของพนักงานทอีอกโดยรัฐบาลไว ้เพอืเป็นเงอืนไขของการจา้งงาน 
 

 หา้มเก็บคา่ธรรมเนยีมการสรรหาบคุลากร: 
พนักงานของซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมจ่่ายคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายใด ๆ ใหแ้กซ่พัพลายเออร ์
ตัวแทน/นายหนา้แรงงาน หรอืบคุคลทสีามอนืใด สาํหรับการสรรหาบคุลากร  
ตัวอยา่งของคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ่้ายจะรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ คา่ธรรมเนียมทางกฎหมาย 
การเดนิทาง ทพีกั การทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ การตรวจทางการแพทย ์
คา่บรกิารสนับสนุนในประเทศ อปุกรณป้์องกันสว่นบคุคล และการฝึกอบรม 
 

 เคารพเสรภีาพในการเคลอืนไหว: 
ซพัพลายเออรต์อ้งไมจํ่ากดัเสรภีาพในการเคลอืนไหวของพนักงานผา่นการกกัขัง การควบคมุตวั 
หรอืการหน่วงเหนยีว ในระหวา่งหรอืนอกเวลาทํางานในสถานทใีด ๆ 
รวมถงึสถานททํีางานหรอืทอียูอ่าศัยของพนักงาน 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมย่ดึหรอืเก็บเอกสารหรอืสงิของใด ๆ 
ของพนักงานไวใ้นความครอบครองของตน รวมถงึหนังสอืเดนิทาง เอกสารประจําตัว เครืองประดับ 
บัตรเอทเีอ็ม หรอืโฉนดทดีนิ   
 

 หา้มบบีบงัคบั ขูข่วญั หรอืขม่ขู:่ ซพัพลายเออร ์ตวัแทน/นายหนา้แรงงาน หรอืบรษัิทในเครอือนื 
ๆ จะตอ้งไมใ่ชว้ธิกีารบบีบังคับใด ๆ เชน่ การขม่ขู ่การคกุคาม หรอืการลว่งละเมดิ 
ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม เพอืกดดันพนักงานใหย้อมรบังานหรอืทํางานตอ่ไป  
พนักงานทกุคนสามารถเลอืกการจา้งงานไดอ้ยา่งอสิระและตอ้งทราบถงึขอ้กําหนดและเงือนไขทังห
มดทเีกยีวขอ้งกับสถานะการจา้งงาน หนา้ทงีาน คา่ตอบแทน 
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และกระบวนการเลกิจา้งโดยซพัพลายเออรห์รอืพนักงาน  ซพัพลายเออร ์ตัวแทน/นายหนา้แรงงาน 
หรอืบรษัิทในเครอือนื ๆ จะตอ้งแจง้ขอ้มลูนแีกพ่นักงานในภาษาหลักของพวกเขา 
และมกีารทําขอ้ตกลงเกยีวกบัองคป์ระกอบตามสญัญาทังหมดกอ่นเรมิการจา้งงาน   
บันทกึของสญัญาและขอ้ตกลงของพนักงานทังหมดไวจ้ะตอ้งถกูเก็บไว ้
และตอ้งพรอ้มใหต้รวจทานหรอืตรวจสอบโดย Ingredion หรอืบคุคลทสีามทไีดร้ับการแตง่ตัง 
 

 หา้มใชแ้รงงานเด็ก: ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ 
ไมม่กีารใชแ้รงงานจากบคุคลทอีายตุาํกวา่เกณฑใ์นการผลติหรอืการจัดจําหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารขอ
งตน  คําวา่ "อายตุาํกวา่เกณฑ"์ หรอื "เด็ก" หมายถงึบคุคลใดกต็ามทมีอีายตุาํกวา่ 15 ปี 
มอีายนุอ้ยกวา่เกณฑขั์นตําสาํหรับการศกึษาภาคบังคับ 
หรอืมอีายตุาํกวา่เกณฑขั์นตาํสําหรับการจา้งงานในประเทศ 
แลว้แตว่า่ขอ้กําหนดใดจะเหมาะสมมากทสีดุ  
ผูเ้ยาวท์เีกยีวขอ้งในกจิการของครอบครัวหรอืโปรแกรมการฝึกงาน จะไมร่วมอยูใ่นขอบเขตนี 
ยกเวน้ในกรณีของงาน 
ซงึตามลักษณะหรอืสถานการณ์ของการดาํเนนิกจิการถอืวา่เป็นอันตรายตอ่ความเป็นอยูท่ดีทีางกาย 
จติใจ หรอืศลีธรรมของผูเ้ยาว ์ 
 

 หา้มการตอบโตเ้อาคนื: ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมม่สีว่นร่วมในการตอบโตเ้อาคนืทกุรูปแบบ 
รวมถงึการคกุคาม การขม่ขู ่
การโจมตทีางกายภาพหรอืทางกฎหมายตอ่ผูท้ปีกป้องสทิธมินุษยชนหรอืสงิแวดลอ้ม 
หรอืผูท้ใีชส้ทิธขิองตนตามเสรภีาพในการแสดงออก การเขา้สมาคม การรวมตวัอยา่งสนัต ิ
หรอืประทว้งตอ่ธรุกจิหรอืการดําเนนิงานของธรุกจิ 
 

 การปฏบิตัติามกฎหมายคา่จา้งและชวัโมงการทํางาน: 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคับทเีกยีวขอ้งทังหมดหรอืขอ้ตกลงร่วม 
เกยีวกับชวัโมงการทํางานสงูสดุ การทํางานลว่งเวลา วนัหยดุพกัรอ้น ระยะเวลาการลางาน 
การลาคลอด/การลาเพอืเลยีงบตุร และวันหยดุราชการ   
 

 ใหค้า่ตอบแทนทเีป็นธรรม: Ingredion คาดหวังใหซ้พัพลายเออรม์อบคา่ตอบแทนทเีป็นธรรม 
ซงึอยา่งนอ้ยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 
และขอ้บังคับเกยีวกบัคา่จา้งและชวัโมงการทํางานทมีบีังคับใชท้ังหมด 
รวมถงึขอ้กําหนดทเีกยีวขอ้งกับสทิธปิระโยชนท์บีังคับตามกฎหมาย การทํางานลว่งเวลา 
และสถานการณ์การจ่ายเงนิคา่เบยีประกันอนืๆ  
คา่จา้งควรพจิารณาตามอัตราทสีามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัการจ่ายคา่จา้งมาตรฐานทสีอดคลอ้งของ
อตุสาหกรรมทเีกยีวขอ้ง   
 

 การตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตัแิละการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม: Ingredion 
คาดหวังใหซ้พัพลายเออรส์นับสนุนความหลากหลาย การยอมรับความแตกตา่ง 
และโอกาสทเีทา่เทยีมกันในสถานททํีางานของซพัพลายเออร ์ 
ซพัพลายเออรค์วรสง่เสรมิและดแูลใหส้ถานททํีางานปลอดจากการเลอืกปฏบิตั ิ
และตอ้งปฏบิัตติอ่พนักงานของตนดว้ยความเป็นธรรม ใหเ้กยีรต ิและเคารพ  
หา้มมใิหม้กีารลว่งละเมดิหรอืการทํารา้ยทังทางกาย ทางเพศ ทางจติใจ หรอืทางวาจา 
 

 สทิธใินการเขา้สมาคม: ซพัพลายเออรต์อ้งเคารพสทิธขิองพนักงานของตนในการเขา้สมาคม 
จัดตังรวมกลุม่ และตอ่รองร่วมกันไดอ้ยา่งอสิระภายใตก้ฎหมาย  
พนักงานของซพัพลายเออรห์รอืตวัแทนของซพัพลายเออร ์
จะตอ้งไดร้ับอนุญาตใหส้อืสารกับฝ่ายบรหิารอยา่งเปิดเผย 
เกยีวกับสภาพการทํางานหรอืหลักปฏบิัตขิองฝ่ายบรหิาร โดยไมต่อ้งเกรงกลวัตอ่ถกูการเลอืกปฏบิตั ิ
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การปฏบิตัติอบโต ้การเอาคนื การขม่ขู ่หรอืการคกุคาม 

หลกัการขอ้ท ี5: สนบัสนุนความยงัยนืและการดแูลสงิแวดลอ้ม: 
ซพัพลายเออรต์อ้งดําเนนิงานในลักษณะทลีดผลกระทบทมีตีอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละปกป้องสงิแ
วดลอ้ม   

 ความยงัยนืและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นสงิแวดลอ้ม 
ซพัพลายเออรต์อ้งปฏบิัตงิานดว้ยความใสใ่จตอ่สงิแวดลอ้ม ควรพจิารณาผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้มจ
ากกระบวนการตดัสนิใจทางธรุกจิในแตล่ะวันควบคูไ่ปกบัโอกาสในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต  ิ
การลดทจีดุกาํเนดิ การรไีซเคลิวัสด ุ
และการควบคมุมลพษิ  ซพัพลายเออรต์อ้งแน่ใจวา่ไดป้ฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคับทเีกยีวขอ้งทั
งหมดในประเทศทมีกีารผลติหรอืสง่มอบผลติภัณฑห์รอืบรกิาร   

 การเพมิประสทิธภิาพในการใชท้รพัยากร 
ซพัพลายเออรต์อ้งพยายามลดและ/หรอืเพมิประสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน นํา 
และผลผลติทางการเกษตร ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ลดมลพษิทางนําและของเสยี 
รวมถงึขยะจากอาหารและขยะฝังกลบ Ingredion สง่เสรมิใหซ้พัพลายเออรร์ะบ ุกาํหนดเป้าหมาย 
และแผนการดาํเนนิงานเพอืลดผลกระทบดา้นสงิแวดลอ้มตอ่นํา นําเสยี การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
ของเสยี และบรรจุภัณฑ ์   

 

IV. การรอ้งขอขอ้มลูและการรายงานการกระทําผดิ  

A. การใหค้วามรว่มมอืกบัคํารอ้งขอขอ้มลู: 
เราคาดหวังใหซ้พัพลายเออรข์องเราใหค้วามรว่มมอืกับการรอ้งขอทสีมเหตสุมผลจากเรา 
สําหรับการเขา้ถงึขอ้มลู การรับรอง และ/หรอืการเขา้ถงึเพอืการตรวจสอบ เมอืมขีอ้กงัวล 
แนวทางปฏบิัตขิองเราคอืการทํางานร่วมกับซพัพลายเออรแ์ละอาจจะตอ้งมกีารกาํหนดเกยีวกบัการ
พัฒนาปรับปรุง  อยา่งไรก็ตาม เมอืไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้
หรอืหากซพัพลายเออรไ์มเ่ต็มใจทจีะมสีว่นร่วม เราขอสงวนสทิธใินการยตุคิวามสมัพันธข์องเรา 
 

B. การรายงานการประพฤตมิชิอบทอีาจเกดิขนึ: ซพัพลายเออรท์เีชอืวา่พนักงานของ Ingredion 
หรอืบคุคลใดกต็ามทกีระทําการในนามของ Ingredion 
มสีว่นร่วมในการกระทําทผีดิกฎหมายหรอืไมเ่หมาะสม ควรรายงานเรืองดังกลา่วตอ่ Ingredion 
ผา่นทางสายดว่นจรยิธรรมทางธรุกจิของ Ingredion อยา่ง INGRethics.com 
หรอืโดยการตดิตอ่สาํนักงานมาตรฐานการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทัวโลกของ Ingredion ท ี
AsktheCCO@Ingredion.com 
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