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หลักจรรยาบรรณสําหรับซพัพลายเออร ์
 

I. วตัถปุระสงค ์
Ingredion Incorporated เป็นบรษัิทแหง่นวตักรรมที-ใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้ 
เราไดส้ั-งสมชื-อเสยีงจากการจัดหาวตัถดุบิที-มคีณุภาพสงูสดุใหแ้กล่กูคา้ของเรา  
เราคาดหวังใหซ้พัพลายเออรข์องเรามคีา่นยิมหลักแบบเดยีวกันที-สะทอ้นถงึหลักการและหลกัปฏบิตัทิาง
ธรุกจิของเรา  คา่นยิมหลกัของเราคอื: เริ-มที-ใสใ่จ เป็นที-ตอ้งการ ทกุคนมสีว่นร่วม กลา้คดิสิ-งใหม ่และ 
คดิแบบเจา้ของ    

เราไดจั้ดทําหลกัจรรยาบรรณสําหรับซพัพลายเออรท์ั-วโลก (“GSCC”) ฉบับนีHขึHนมา 
เพื-อชีHแจงถงึหลักการและความคาดหวังสําหรับซพัพลายเออรท์ี-ทําธรุกจิกบัเรา  GSCC 
เป็นหลักจรรยาบรรณสว่นเสรมิของหลักจรรยาบรรณของ Ingredion  
หลกัจรรยาบรรณสําหรับซพัพลายเออรนี์Hมทีี-มาจากปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights) หลักการของขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิ(United Nations 
Global Compact) และอนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labor 
Organization หรอื ILO) ซึ-งเป็นหลักการที-จัดทําขึHนโดยโครงการการคา้อยา่งมจีรยิธรรม (Ethical 
Trading Initiative หรอื ETI) ตลอดจนหลกัจรรยาบรรณของ Ingredion 

หมายเหต:ุ GSCC นีHประกอบดว้ยขอ้กาํหนดทั-วไปที-บังคับใชก้บัซพัพลายเออรท์กุรายของ Ingredion  
สญัญากับซพัพลายเออรบ์างรายอาจมบีทบญัญตัทิี-เฉพาะเจาะจงเพิ-มเตมิในการจัดการกับประเด็นปัญหา
เหลา่นีH  ไมม่เีนืHอหาใดใน GSCC 
นีHที-จะนํามาใชแ้ทนที-บทบัญญัตทิี-เฉพาะเจาะจงอื-นใดในสญัญาฉบับใดฉบบัหนึ-ง 
และในกรณีที-เกดิความไมส่อดคลอ้งกันระหวา่ง GSCC 
นีHและบทบญัญตัอิื-นใดของสญัญาฉบบัใดฉบับหนึ-ง ใหถ้อืใชบ้ทบญัญัตอิื-นเป็นหลัก 

II. ขอบเขต 
Ingredion คาดหวังใหพ้นักงานทกุคนปฏบิตัติามกฎหมายและปฏบิตัตินอยา่งมจีรยิธรรมในทกุกรณี  
เราคาดหวังในสิ-งเดยีวกันนีHจากซพัพลายเออรข์องเรา  
เราคาดหวังใหซ้พัพลายเออรข์องเรายดึมั-นในหลักการที-แสดงอยูใ่น GSCC นีH 
ซึ-งเป็นสว่นสําคัญของกระบวนการคัดเลอืกและประเมนิซพัพลายเออรข์องเรา 

ซพัพลายเออร ์ผูผ้ลติ ผูรั้บจา้ง พันธมติรของกจิการร่วมคา้ ตวัแทน ผูจั้ดจําหน่าย 
และที-ปรกึษาทกุระดับชั Hน (เรยีกแตล่ะฝ่ายวา่ “ซพัพลายเออร”์ และเรยีกรวมกันวา่ 
“กลุม่ซพัพลายเออร”์) ไดรั้บการคาดหวังใหรั้บทราบและปฏบิัตติามทั Hงหลักจรรยาบรรณของ Ingredion 
และ GSCC นีH  นอกจากนีH ความคาดหวังนีHยังครอบคลมุถงึบรษัิทแม ่บรษัิทสาขา ตวัแทน ผูรั้บจา้งชว่ง 
และบรษัิทในเครอืของซพัพลายเออร ์และมผีลบังคับใชก้ับพนักงานทกุคน รวมถงึพนักงานประจํา 
พนักงานชั-วคราว และพนักงานสญัญาจา้ง  
และเป็นความรับผดิชอบของซพัพลายเออรท์ี-จะมหีนา้ที-ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนักงานทกุคนจะปฏบิัตติา
มกฎระเบยีบ ทั Hงตามเจตนารมณ์และตามเนืHอหาของ GSCC    
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III. ขอ้กําหนด 
Ingredion คาดหวังใหซ้พัพลายเออรท์กุรายปฏบิัตติามหลกัการสําหรับซพัพลายเออรเ์หลา่นีH: 

หลกัการขอ้ที� 1: ดําเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมและดว้ยความซื�อสตัย:์ ซพัพลายเออรข์อง 
Ingredion 
ทั Hงหมดตอ้งยดึถอืในมาตรฐานสงูสดุของการดําเนนิธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรมและการปฏบิัตติามกฎหมาย  
ซึ-งรวมถงึ: 

 

• การปฏบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ: ซพัพลายเออรท์ี-กระทําการในนามของ Ingredion 
ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บังคบั 
และนโยบายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการตดิสนิบนและการตอ่ตา้นการทจุรติที-มบีังคับใชท้ั Hงหมด 
(รวมเรยีกวา่ “กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติทั-วโลก”) 
รวมถงึกฎหมายควบคมุการประพฤตทิจุรติในตา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา ค.ศ. 1977 
ตามที-มกีารแกไ้ข (“FCPA”) และพระราชบญัญัตกิารตดิสนิบนของสหราชอาณาจักร (“UKBA”)  
ซพัพลายเออรต์อ้งไมเ่สนอ สญัญา ให ้หรอืยอมรับการจ่ายเงนิหรอืสิ-งจูงใจในรูปแบบใด ๆ 
ไมว่า่จะโดยตรงหรอืผา่นผูอ้ื-น เพื-อใหไ้ดม้าซึ-งขอ้ไดเ้ปรยีบทางธรุกจิที-ไมเ่หมาะสม  
ซพัพลายเออรต์อ้งไมม่สีว่นร่วมในการฉอ้โกง การตดิสนิบน 
(รวมถงึการจ่ายเงนิเพื-ออาํนวยความสะดวก) การจ่ายเงนิใตโ้ต๊ะ การฟอกเงนิ การยักยอกเงนิ 
การขูก่รรโชก หรอืการทจุรติในรูปแบบอื-นใดกต็าม   

• การหลกีเลี�ยงผลประโยชนท์บัซอ้น: พนักงานของ Ingredion 
ควรดาํเนนิการเพื-อผลประโยชนส์งูสดุของ Ingredion  ดงันัHนพนักงานไมค่วรมคีวามสมัพันธ ์
ไมว่า่ในทางการเงนิหรอืในดา้นอื-น ๆ 
กับซพัพลายเออรใ์ดกต็ามที-อาจขัดแยง้หรอืดเูหมอืนจะขัดแยง้กับภาระผกูพันของพนักงานในการดาํ
เนนิการเพื-อผลประโยชนส์งูสดุของ Ingredion  ตัวอยา่งเชน่ 
ซพัพลายเออรไ์มค่วรจา้งหรอืจ่ายเงนิใหแ้กพ่นักงานของ Ingredion 
ในระหวา่งการทําธรุกรรมระหวา่งซพัพลายเออรแ์ละ Ingredion  
มติรภาพนอกกรอบการทําธรุกจิเป็นสิ-งที-หลกีเลี-ยงไมไ่ดแ้ละยอมรับได ้
แตซ่พัพลายเออรค์วรดแูลไมใ่หค้วามสมัพันธส์ว่นตวัใด ๆ 
ถกูใชเ้พื-อการสรา้งอทิธพิลตอ่การตดัสนิใจทางธรุกจิของพนักงาน Ingredion  
ซพัพลายเออรต์อ้งเปิดเผยสถานการณ์ใด ๆ ที-อาจดเูหมอืนเป็นผลประโยชนท์ับซอ้น 
รวมถงึความสมัพันธท์างเศรษฐกจิหรอืความสมัพันธส์ว่นบคุคล 
รวมถงึหากพนักงานของซพัพลายเออรเ์ป็นสมาชกิในครอบครัวของพนักงาน Ingredion 
(บคุคลใดกต็ามที-เกี-ยวขอ้งกับพนักงานโดยสายเลอืด การแตง่งาน หรอืความสมัพันธใ์กลช้ดิ 
ตัวอยา่งเชน่ คูส่มรส พันธมติร พ่อแม ่ลกู พี-นอ้ง และญาตโิดยการสมรส) 
มคีวามสมัพันธส์ว่นตวักับพนักงาน Ingredion (เพื-อน คนรูจั้ก พนักงาน 
หรอืใครก็ตามที-พนักงานมคีวามสมัพันธเ์ชงิรักใคร่ดว้ย) หรอืมคีวามสมัพันธอ์ื-นใดกับพนักงานของ 
Ingredion ที-อาจกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์ับซอ้น 

• แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม: ซพัพลายเออรต์อ้งไมเ่ขา้ไปมสีว่นร่วมในการทําคผดิกฎหมายกับคูแ่ขง่ 
รวมถงึการฮั Hวประมลู การตรงึราคา การแบง่ตลาด หรอืการดําเนนิการตอ้งหา้มอื-น ๆ 
ที-จํากดัการแขง่ขันที-เสรแีละเป็นธรรม 

• ปฏบิตัติามกฎหมายการคา้และการควํ�าบาตรที�มกีารบงัคบัใช:้ Ingredion 
คาดหวังใหซ้พัพลายเออรป์ฏบิัตติามกฎหมายและกฎระเบยีบทางการคา้และการควํ-าบาตรที-มกีารบัง
คับใชข้องประเทศที-ตนดําเนนิธรุกจิอยู ่เมื-อปฏบิัตงิานใหห้รอืปฏบิัตงิานในนามของ Ingredion 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมม่สีว่นร่วมในการทําธรุกรรมใด ๆ กับบคุคลหรอืประเทศที-ถกูควํ-าบาตร 
หรอืใชฝ่้ายอื-นเพื-อดาํเนนิกจิกรรมใด ๆ ที-ไมส่ามารถดําเนนิการไดโ้ดยตรง 
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เนื-องจากขอ้หา้มการควํ-าบาตรทางการคา้ 

• หลกีเลี�ยงของขวญั มื0ออาหาร และสิ�งบนัเทงิที�ฟุ่ มเฟือย: พนักงานของ Ingredion 
ถกูหา้มมใิหรั้บของขวัญ มืHออาหาร และสิ-งบันเทงิใด ๆ ที-มมีลูคา่เกนิควรจากซพัพลายเออร ์ 
โดยปกตแิลว้ มืHออาหารเพื-อธรุกจิและของที-ระลกึเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เพื-อแสดงความขอบคณุ เชน่ 
กระเชา้ของขวญัในเทศกาลวันหยดุ จะถอืวา่เป็นสิ-งที-ยอมรับได ้
แตซ่พัพลายเออรค์วรหลกีเลี-ยงการเสนอการเดนิทาง การเลีHยงรับรองดว้ยมืHออาหารบอ่ยครัHง 
หรอืการมอบของขวัญราคาแพง หรอืสิ-งอื-นใดที-อาจดเูหมอืนไมเ่หมาะสม ใหแ้กพ่นักงาน Ingredion   
ของขวัญที-เป็นเงนิสดหรอืสิ-งเทยีบเทา่เงนิสด เชน่ บัตรของขวัญ 
เป็นสิ-งที-บรษัิทไมอ่นุญาตใหรั้บเชน่กัน 

• ปกป้องขอ้มลูที�เป็นความลบัของ Ingredion: 
ซพัพลายเออรต์อ้งปกป้องขอ้มลูที-เป็นความลบัของ Ingredion รวมถงึทรัพยส์นิทางปัญญา 
ความลบัทางการคา้ หรอืขอ้มลูที-มกีรรมสทิธิnอื-น ๆ ที-อยูใ่นความครอบครองของซพัพลายเออร ์  

• ใชม้าตรการการตรวจตดิตามและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ: 
ซพัพลายเออรค์วรใชโ้ปรแกรมการปฏบิตัติามกฎระเบยีบที-เหมาะสมเพื-อใหแ้น่ใจวา่มกีารปฏบิตัติาม
หลกัจรรยาบรรณสําหรับซพัพลายเออรนี์H 

 

หลกัการขอ้ที� 2: จดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ดตีอ่สขุภาพและปลอดภยั: 
ซพัพลายเออรต์อ้งจัดใหม้สีภาพแวดลอ้มในการทํางานที-ปลอดภัยและดตีอ่สขุภาพแกพ่นักงานของตน 
รวมถงึสิ-งตอ่ไปนีH: 

• สถานที�ทาํงานที�ปลอดภยัและดตีอ่สขุภาพ: มนํีHาดื-มที-เหมาะสม การรักษาสขุอนามัย 
ระบบแสงสวา่ง อณุหภมู ิการระบายอากาศ 
และสิ-งอํานวยความสะดวกที-เพยีงพอสาํหรับความตอ้งการดา้นสขุภาพของผูห้ญงิ  
สถานประกอบการควรมโีครงสรา้งที-ดแีละไดรั้บการบํารุงรักษาเป็นอยา่งดตีามกฎหมายและขอ้บังคับ
ที-เกี-ยวขอ้งทั Hงหมด  
 

• การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัและ PPE ที�เพยีงพอ: 
ซพัพลายเออรต์อ้งจัดใหม้กีารฝึกอบรมและการป้องกันที-เพยีงพอและเหมาะสมสําหรับพนักงาน 
จากอันตรายดา้นความปลอดภัยที-อาจเกดิขึHน รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ 
อันตรายที-เกี-ยวขอ้งกบัไฟฟ้า ความสมบรูณ์เชงิโครงสรา้ง เครื-องจักร สารเคม ีสารพษิ ยานพาหนะ 
อันตรายจากการตกจากที-สงู และแผนผังอาคาร  
พนักงานของซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไดรั้บอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล (“PPE”) 
ที-เหมาะสมและไดรั้บการดแูลอยา่งด ี ซพัพลายเออรต์อ้งจัดหา PPE 
ใหโ้ดยไมค่ดิคา่ใชจ่้ายกับพนักงาน  
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สื-อการใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรมที-เกี-ยวขอ้งกับความปล
อดภัยและอันตรายที-อาจเกดิขึHนนัHน 
ไดรั้บการเผยแพร่ใหพ้นักงานทกุคนไดรั้บทราบตามความเหมาะสมสาํหรับบทบาทของตนและในภา
ษาหลกัของตน  
 

• แสดงระเบยีบการดา้นสขุภาพและความปลอดภยัใหเ้ห็นชดัเจน: 
ควรแสดงระเบยีบการที-เกี-ยวขอ้งกับสขุภาพและความปลอดภัยไวอ้ยา่งชดัเจนภายในสถานประกอบ
การหรอืในสถานที-ปฏบิัตงิาน  ซพัพลายเออรค์วรตรวจสอบ บันทกึหลกัฐาน  
และรายงานใหห้น่วยงานที-เหมาะสมทราบถงึเหตกุารณ์ใด ๆ 
ที-สง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บของพนักงานที-จําเป็นตอ้งมกีารดแูลรักษานอกเหนือจากการปฐมพยาบา
ลเบืHองตน้ 

หลกัการขอ้ที� 3: ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้นคณุภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑ:์ 
ซพัพลายเออรต์อ้งปฏบิัตติามขอ้กําหนดดา้นคณุภาพที-ไดรั้บการยอมรับโดยทั-วไปและ/หรอืตามที-ตกลงไวใ้
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นสญัญา เพื-อสง่มอบสนิคา้และบรกิารที-ตอบสนองความตอ้งการของ Ingredion ไดอ้ยา่งตอ่เนื-อง 
และตอ้งดําเนนิการตามการรับประกันและความปลอดภัยสําหรับการใชง้านตามวตัถปุระสงค ์ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรายงานให ้Ingredion ทราบโดยทันทหีากมขีอ้กังวลใด ๆ 
เกี-ยวกับความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์

หลกัการขอ้ที� 4: ปฏบิตัติอ่ผูค้นอยา่งมศีกัดิGศรแีละดว้ยความเคารพ: 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปกป้องสทิธมินุษยชนของพนักงานและปฏบิัตติอ่พวกเขาอยา่งใหเ้กยีรตแิละเคารพ 
โดยปฏบิตัติามอนุสญัญา ILO พืHนฐาน และกฎหมายอื-น ๆ ที-มบีังคับใช ้
หลกัการนีHรวมถงึการปฏบิัตติามขอ้กําหนดดังตอ่ไปนีH:  

• การเคารพสทิธมินุษยชน: 
ซพัพลายเออรต์อ้งเคารพพนักงานของตนโดยตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พวกเขามสีทิธิnตอ่เสรภีาพสว่นบุ
คคล ชวีติ และความปลอดภัยสว่นบคุคล ในบรบิทของการดําเนนิธรุกจิของซพัพลายเออร ์
ซพัพลายเออรต์อ้งปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับที-บังคับใชท้ั Hงหมด 
รวมถงึสนธสิญัญาและมาตรฐานสากล  
ควรใหค้วามใสใ่จเป็นพเิศษเพื-อใหมั้-นใจวา่มกีารเคารพในสทิธเิหลา่นีHตอ่กลุม่ที-มคีวามเปราะบางหรอื
การเป็นคนกลุม่นอ้ย เชน่ ผูห้ญงิ คนหนุ่มสาว ชนพืHนเมอืง ชนกลุม่นอ้ย คนพกิาร 
และแรงงานขา้มชาตหิรอืแรงงานตา่งชาต ิ
 

• หา้มบงัคบัใชแ้รงงาน: 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมใ่ชห้รอืสนับสนุนการบังคับใชแ้รงงานในการดําเนนิงานของตน 
รวมถงึแรงงานที-ไมส่มัครใจ แรงงานภาคบังคับ แรงงานทมีพัีนธะผกูมัด แรงงานขัดหนีH แรงงานทาส 
หรอืแรงงานที-มาจากการคา้มนุษย ์ 
พนักงานของซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมถ่กูบบีบังคับใหทํ้างานผา่นการใชค้วามรุนแรงหรอืการขม่ขูห่รอื
ผา่นวธิกีารตา่ง ๆ เชน่ การบังคับใชห้นีH การยดึเก็บเอกสารประจําตวั 
หรอืการขม่ขูว่า่จะแจง้ใหเ้จา้หนา้ที-ตรวจคนเขา้เมอืงทราบ  
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมเ่ก็บบัตรประจําตวั หนังสอืเดนิทาง 
หรอืใบอนุญาตทํางานของพนักงานที-ออกโดยรัฐบาลไว ้เพื-อเป็นเงื-อนไขของการจา้งงาน 
 

• หา้มเก็บคา่ธรรมเนยีมการสรรหาบคุลากร: 
พนักงานของซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมจ่่ายคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายใด ๆ ใหแ้กซ่พัพลายเออร ์
ตัวแทน/นายหนา้แรงงาน หรอืบคุคลที-สามอื-นใด สาํหรับการสรรหาบคุลากร  
ตัวอยา่งของคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายจะรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ คา่ธรรมเนียมทางกฎหมาย 
การเดนิทาง ที-พัก การทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ การตรวจทางการแพทย ์
คา่บรกิารสนับสนุนในประเทศ อปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล และการฝึกอบรม 
 

• เคารพเสรภีาพในการเคลื�อนไหว: 
ซพัพลายเออรต์อ้งไมจํ่ากดัเสรภีาพในการเคลื-อนไหวของพนักงานผา่นการกกัขัง การควบคมุตวั 
หรอืการหน่วงเหนี-ยว ในระหวา่งหรอืนอกเวลาทํางานในสถานที-ใด ๆ 
รวมถงึสถานที-ทํางานหรอืที-อยูอ่าศัยของพนักงาน 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมย่ดึหรอืเก็บเอกสารหรอืสิ-งของใด ๆ 
ของพนักงานไวใ้นความครอบครองของตน รวมถงึหนังสอืเดนิทาง เอกสารประจําตัว เครื-องประดับ 
บัตรเอทเีอ็ม หรอืโฉนดที-ดนิ   
 

• หา้มบบีบงัคบั ขูข่วญั หรอืขม่ขู:่ ซพัพลายเออร ์ตวัแทน/นายหนา้แรงงาน หรอืบรษัิทในเครอือื-น 
ๆ จะตอ้งไมใ่ชว้ธิกีารบบีบังคับใด ๆ เชน่ การขม่ขู ่การคกุคาม หรอืการลว่งละเมดิ 
ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม เพื-อกดดันพนักงานใหย้อมรับงานหรอืทํางานตอ่ไป  
พนักงานทกุคนสามารถเลอืกการจา้งงานไดอ้ยา่งอสิระและตอ้งทราบถงึขอ้กําหนดและเงื-อนไขทั Hงห
มดที-เกี-ยวขอ้งกับสถานะการจา้งงาน หนา้ที-งาน คา่ตอบแทน 
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และกระบวนการเลกิจา้งโดยซพัพลายเออรห์รอืพนักงาน  ซพัพลายเออร ์ตัวแทน/นายหนา้แรงงาน 
หรอืบรษัิทในเครอือื-น ๆ จะตอ้งแจง้ขอ้มลูนีHแกพ่นักงานในภาษาหลกัของพวกเขา 
และมกีารทําขอ้ตกลงเกี-ยวกบัองคป์ระกอบตามสญัญาทั Hงหมดกอ่นเริ-มการจา้งงาน   
บันทกึของสญัญาและขอ้ตกลงของพนักงานทั Hงหมดไวจ้ะตอ้งถกูเก็บไว ้
และตอ้งพรอ้มใหต้รวจทานหรอืตรวจสอบโดย Ingredion หรอืบคุคลที-สามที-ไดรั้บการแตง่ตั Hง 
 

• หา้มใชแ้รงงานเด็ก: ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ 
ไมม่กีารใชแ้รงงานจากบคุคลที-อายตุํ-ากวา่เกณฑใ์นการผลติหรอืการจัดจําหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารขอ
งตน  คําวา่ "อายตุํ-ากวา่เกณฑ"์ หรอื "เด็ก" หมายถงึบคุคลใดกต็ามที-มอีายตุํ-ากวา่ 15 ปี 
มอีายนุอ้ยกวา่เกณฑขั์Hนตํ-าสาํหรับการศกึษาภาคบังคับ 
หรอืมอีายตุํ-ากวา่เกณฑขั์Hนตํ-าสําหรับการจา้งงานในประเทศ 
แลว้แตว่า่ขอ้กําหนดใดจะเหมาะสมมากที-สดุ  
ผูเ้ยาวท์ี-เกี-ยวขอ้งในกจิการของครอบครัวหรอืโปรแกรมการฝึกงาน จะไมร่วมอยูใ่นขอบเขตนีH 
ยกเวน้ในกรณีของงาน 
ซึ-งตามลักษณะหรอืสถานการณ์ของการดาํเนนิกจิการถอืวา่เป็นอันตรายตอ่ความเป็นอยูท่ี-ดทีางกาย 
จติใจ หรอืศลีธรรมของผูเ้ยาว ์ 
 

• หา้มการตอบโตเ้อาคนื: ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมม่สีว่นร่วมในการตอบโตเ้อาคนืทกุรูปแบบ 
รวมถงึการคกุคาม การขม่ขู ่
การโจมตทีางกายภาพหรอืทางกฎหมายตอ่ผูท้ี-ปกป้องสทิธมินุษยชนหรอืสิ-งแวดลอ้ม 
หรอืผูท้ี-ใชส้ทิธขิองตนตามเสรภีาพในการแสดงออก การเขา้สมาคม การรวมตวัอยา่งสนัต ิ
หรอืประทว้งตอ่ธรุกจิหรอืการดําเนนิงานของธรุกจิ 
 

• การปฏบิตัติามกฎหมายคา่จา้งและช ั�วโมงการทํางาน: 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคับที-เกี-ยวขอ้งทั Hงหมดหรอืขอ้ตกลงร่วม 
เกี-ยวกับชั-วโมงการทํางานสงูสดุ การทํางานลว่งเวลา วนัหยดุพักรอ้น ระยะเวลาการลางาน 
การลาคลอด/การลาเพื-อเลีHยงบตุร และวันหยดุราชการ   
 

• ใหค้า่ตอบแทนที�เป็นธรรม: Ingredion คาดหวังใหซ้พัพลายเออรม์อบคา่ตอบแทนที-เป็นธรรม 
ซึ-งอยา่งนอ้ยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 
และขอ้บังคับเกี-ยวกบัคา่จา้งและชั-วโมงการทํางานที-มบีังคับใชท้ั Hงหมด 
รวมถงึขอ้กาํหนดที-เกี-ยวขอ้งกับสทิธปิระโยชนท์ี-บังคับตามกฎหมาย การทํางานลว่งเวลา 
และสถานการณ์การจ่ายเงนิคา่เบีHยประกันอื-นๆ  
คา่จา้งควรพจิารณาตามอัตราที-สามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัการจ่ายคา่จา้งมาตรฐานที-สอดคลอ้งของ
อตุสาหกรรมที-เกี-ยวขอ้ง   
 

• การตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตัแิละการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม: Ingredion 
คาดหวังใหซ้พัพลายเออรส์นับสนุนความหลากหลาย การยอมรับความแตกตา่ง 
และโอกาสที-เทา่เทยีมกันในสถานที-ทํางานของซพัพลายเออร ์ 
ซพัพลายเออรค์วรสง่เสรมิและดแูลใหส้ถานที-ทํางานปลอดจากการเลอืกปฏบิตั ิ
และตอ้งปฏบิัตติอ่พนักงานของตนดว้ยความเป็นธรรม ใหเ้กยีรต ิและเคารพ  
หา้มมใิหม้กีารลว่งละเมดิหรอืการทํารา้ยทั Hงทางกาย ทางเพศ ทางจติใจ หรอืทางวาจา 
 

• สทิธใินการเขา้สมาคม: ซพัพลายเออรต์อ้งเคารพสทิธขิองพนักงานของตนในการเขา้สมาคม 
จัดตั Hงรวมกลุม่ และตอ่รองร่วมกันไดอ้ยา่งอสิระภายใตก้ฎหมาย  
พนักงานของซพัพลายเออรห์รอืตวัแทนของซพัพลายเออร ์
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหส้ื-อสารกับฝ่ายบรหิารอยา่งเปิดเผย 
เกี-ยวกับสภาพการทํางานหรอืหลักปฏบิัตขิองฝ่ายบรหิาร โดยไมต่อ้งเกรงกลวัตอ่ถกูการเลอืกปฏบิตั ิ
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การปฏบิตัติอบโต ้การเอาคนื การขม่ขู ่หรอืการคกุคาม 

หลกัการขอ้ที� 5: สนบัสนุนการดแูลดา้นสิ�งแวดลอ้ม: 
ซพัพลายเออรต์อ้งดําเนนิงานในลักษณะที-ลดผลกระทบที-มตีอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละปกป้องสิ-งแวดลอ้ม  

• การปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นสิ�งแวดลอ้ม: 
ซพัพลายเออรต์อ้งปฏบิัตงิานดว้ยความใสใ่จตอ่สิ-งแวดลอ้ม 
และตอ้งแน่ใจวา่ไดป้ฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคบัที-เกี-ยวขอ้งทั Hงหมดในประเทศที-มกีารผลติหรอื
สง่มอบผลติภัณฑห์รอืบรกิาร  
 

• การเพิ�มประสทิธภิาพในการใชท้รพัยากร: 
ซพัพลายเออรต์อ้งพยายามลดและ/หรอืเพิ-มประสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน นํHา 
และผลผลติทางการเกษตร ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ลดมลพษิทางนํHาและของเสยี 
รวมถงึขยะจากอาหารและขยะฝังกลบ 

IV. การรอ้งขอขอ้มลูและการรายงานการกระทําผดิ  

A. การใหค้วามรว่มมอืกบัคํารอ้งขอขอ้มลู: 
เราคาดหวังใหซ้พัพลายเออรข์องเราใหค้วามร่วมมอืกับการรอ้งขอที-สมเหตสุมผลจากเรา 
สําหรับการเขา้ถงึขอ้มลู การรับรอง และ/หรอืการเขา้ถงึเพื-อการตรวจสอบ เมื-อมขีอ้กงัวล 
แนวทางปฏบิัตขิองเราคอืการทํางานร่วมกับซพัพลายเออรแ์ละอาจจะตอ้งมกีารกาํหนดเกี-ยวกบัการ
พัฒนาปรับปรุง  อยา่งไรกต็าม เมื-อไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้
หรอืหากซพัพลายเออรไ์มเ่ต็มใจที-จะมสีว่นร่วม เราขอสงวนสทิธิnในการยตุคิวามสมัพันธข์องเรา 
 

B. การรายงานการประพฤตมิชิอบที�อาจเกดิขึ0น: ซพัพลายเออรท์ี-เชื-อวา่พนักงานของ Ingredion 
หรอืบคุคลใดกต็ามที-กระทําการในนามของ Ingredion 
มสีว่นร่วมในการกระทําที-ผดิกฎหมายหรอืไมเ่หมาะสม ควรรายงานเรื-องดังกลา่วตอ่ Ingredion 
ผา่นทางสายดว่นจรยิธรรมทางธรุกจิของ Ingredion อยา่ง INGRethics.com 
หรอืโดยการตดิตอ่สาํนักงานมาตรฐานการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทั-วโลกของ Ingredion ที- 
AsktheCCO@Ingredion.com 
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