จรรยาบรรณทางธุรกิจสาหรับซัพพลายเออร์ กลุ่มบริษัท ด๊ อยซ์ เชอร์ โพส ดีเอชแอล DPDHL
กลุม่ บริษัท ด๊ อยซ์เชอร์ โพส ดีเอชแอล (Deutsche Post DHL) คือผู้นำด้ ำนโลจิสติกส์และกำรสื่อสำรทำง
ไปรษณีย์ของโลก กลุม่ บริษัท ด๊ อยซ์เชอร์ โพส ดีเอชแอล (Deutsche Post DHL) ดำเนินงำนภำยใต้ ชื่อทำง
กำรค้ ำ 2 ชื่อ ได้ แก่ ด๊ อยซ์เชอร์ โพส (Deutsche Post) ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริกำรไปรษณีย์ชนน
ั ้ ำของยุโรป และ
ดีเอชแอล (DHL) มีจดุ ยืนที่แตกต่ำงในตลำดที่เติบโตของโลก โดยมีกำรให้ บริกำรที่หลำกหลำย ทังกำรขนส่
้
ง
ระหว่ำงประเทศ กำรขนส่งสินค้ ำ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกำรบริ กำรจัดกำรห่วงโซ่อปุ ทำนที่ครอบคลุม
เรำตระหนักดีถึงควำมรับผิดชอบของเรำที่มีตอ่ ลูกค้ ำ ผู้ถือหุ้น พนักงำนทุกคน รวมถึง ชุมชนและสังคมที่เรำ
ปฏิบตั งิ ำนด้ วย ดังนัน้ เรำจึงได้ กำหนดข้ อบังคับที่ทำงด้ ำนคุณค่ำจริยธรรมเข้ มงวดนี ้ขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นแนวทำง
ในกำรประกอบธุรกิจของเรำ
เรำคำดหวังให้ ซพั พลำยเออร์ ทงหมดที
ั้
่ดำเนินธุรกิจร่วมกับ บริษัทใด ๆ หรื อหน่วยงำนใด ๆ ก็ตำมในเครื อ
ของกลุม่ บริ ษัท ด๊ อยซ์เชอร์ โพส ดีเอชแอล (Deutsche Post DHL) ให้ ยดึ จรรยำบรรณทำงธุรกิจแบบ
เดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์นี ้ กลุม่ บริษัท ด๊ อยซ์เชอร์ โพส ดีเอชแอล (Deutsche Post DHL) ได้ กำหนด
จรรยำบรรณทำงธุรกิจสำหรับซัพพลำยเออร์ ฉบับนี ้ ซึ่งได้ สร้ ำงมำตรฐำนขันต
้ ่ำสำหรับกำรปฏิบตั งิ ำนและ
กำรดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท หรื อหน่วยงำนใด ๆ ในกลุม่ บริษัท ด๊ อยซ์เชอร์ โพส ดีเอชแอล (Deutsche
Post DHL)
กฎหมายและมาตรฐานจริยธรรม (Laws and Ethical Standards)
ซัพ พลำยเออร์ จ ะต้ องปฏิ บัติตำมกฎหมำยที่ บัง คับใช้ กับ ธุ ร กิ จ ของตน ซัพ พลำยเออร์ ควรจะสนับ สนุน
หลักกำรของข้ อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ (United Nations Global Compact) ปฏิญญำสำกลว่ำด้ วย
สิทธิมนุษยชน (UN Universal Declaration of Human Rights) เช่นเดียวกับปฏิญญำว่ำด้ วยหลักกำรและ
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนในที่ทำงำนขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2541 (1998 International Labor
Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ซึ่งเป็ นไปตำมกฎหมำย
และหลักปฏิบตั ขิ องแต่ละประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของกำรบังคับใช้ กบั :
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สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตดิ ้ านแรงงานที่เป็ นธรรม (Human Rights and Fair Labor Practices)
 แรงงานเด็ก (Child Labor)
ซัพพลำยเออร์ จะต้ องไม่ว่ำจ้ ำงแรงงำนเด็กที่มีอำยุต่ำกว่ำที่กฎหมำยหรื อกฎเกณฑ์ภำยในประเทศอนุญำต
หำกไม่มีกำรกำหนดอำยุขนั ้ ต่ำ ให้ ถือว่ำซัพพลำยเออร์ จะต้ องไม่ว่ำจ้ ำงแรงงำนเด็กที่มีอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี
ทัง้ นี ้ แรงงำนที่มี อำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ต้ องปฏิ บตั ิง ำนในส่วนที่กฎหมำยอนุญำตเท่ำนัน้ (เช่น ข้ อกำหนดที่
เกี่ ยวกับเวลำในกำรทำงำนและสภำพกำรทำงำน) และขึ ้นอยู่กับข้ อกำหนดใด ๆ ด้ ำนกำรศึกษำหรื อกำร
ฝึ กอบรมที่จำเป็ น
 แรงงานบังคับ (Forced Labor)
ซัพพลำยเออร์ จะต้ องไม่ใช้ แ รงงำนที่ถูกบังคับ ผูกมัด หรื อแรงงำนที่ไม่สมัครใจใด ๆ แรงงำนทุกคนจะต้ อง
ทำงำนด้ วยควำมสมัครใจ ลูกจ้ ำงต้ องได้ รับอนุญำตในกำรถือเอกสำรบัตรประจำตัวของตนเอง (เช่น หนังสือ
เดินทำง ใบอนุญำตทำงำน หรื อเอกสำรทำงกฎหมำยส่วนบุคคลอื่ น ๆ ) ซัพพลำยเออร์ จ ะต้ องมั่นใจว่ำ
ลูกจ้ ำงไม่ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมหรื อชำระเงินใด ๆ เพื่อให้ ได้ รับกำรจ้ ำงงำน ตลอดกระบวนกำรจ้ ำงงำนและ
ระยะเวลำกำรจ้ ำงงำน ซัพพลำยเออร์ จะต้ องรับผิดชอบกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
(เช่น ใบอนุญำตและกำรจัดเก็บภำษี) ที่เกี่ยวข้ องกับแรงงำนซึง่ จำเป็ นต้ องชำระตำมกฎหมำย
ห้ ำมมีกำรลงโทษและกำรบังคับทำงร่ำงกำยและ/หรื อจิตใจ นโยบำยและขันตอนทำงระเบี
้
ยบวินยั จะต้ องถูก
กำหนดไว้ อย่ำงชัดเจนและประกำศให้ พนักงำนรับทรำบ
 ค่ าตอบแทนและชั่วโมงการทางาน (Compensation and Working Hours)
ซัพพลำยเออร์ จะต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและมำตรฐำนอุตสำหกรรมบังคับใช้ ภำยในประเทศในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับชั่วโมงกำรทำงำน กำรทำงำนล่วงเวลำ ค่ำจ้ ำงและสิทธิประโยชน์ ซัพพลำยเออร์ จะต้ องจ่ำย
ค่ำจ้ ำงให้ แรงงำนภำยในเวลำที่เหมำะสม และถ่ำยทอดให้ ทรำบถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่ำจ้ ำงของแรงงำน
อย่ำงชัดเจน
ซัพพลำยเออร์ จะไม่สำมำรถหักเงินจำกค่ำจ้ ำงเพื่อมำตรกำรทำงวินยั ได้ หำกกฎหมำยไม่อนุญำต
 เสรีภาพในการสมาคม และการร่ วมเจรจาต่ อรอง (Freedom of Association and Collective
Bargaining)
ลูกจ้ ำงของซัพพลำยเออร์ จะต้ องมีอิสระที่จะเข้ ำร่วมหรื อไม่เข้ ำร่วมสหภำพ / ตัวแทนพนักงำนตำมควำม
สมัครใจ โดยปรำศจำกกำรคุกคำมหรื อกำรข่มขู่ ซัพพลำยเออร์ จะต้ องตระหนักและเคำรพสิทธิในกำรร่วม
เจรจำต่อรองโดยสอดคล้ องกับกฎหมำยที่บงั คับใช้
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 ความหลากหลาย (Diversity)
ซัพพลำยเออร์ จะต้ องส่งเสริ มสภำพแวดล้ อมกำรทำงำนที่มีควำมหลำกหลำยของลูกจ้ ำง ซัพพลำยเออร์ จะ
ไม่เลือกปฏิบตั หิ รื อยอมให้ เกิดกำรเลือกปฏิบตั เิ กี่ยวกับเพศ เชื ้อชำติ ศำสนำ อำยุ ควำมพิกำร รสนิยมทำง
เพศ ชำติกำเนิด หรื อลักษณะอื่นใดที่ถกู คุ้มครองภำยใต้ กฎหมำย
สุขภาพและความปลอดภัย (Health & Safety)
เรำคำดหวัง ให้ ซัพ พลำยเออร์ จัดให้ มี ส ภำพแวดล้ อมกำรทำงำนที่ มี ม ำตรฐำนด้ ำนควำมปลอดภัยและ
ชีวอนำมัยสูงโดยใช้ กำรจัดกำรด้ ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยที่เหมำะสมกันธุรกิจของตน ซัพพลำยเออร์
จะต้ องปฏิ บัติตำมกฎเกณฑ์ ข้อบัง คับด้ ำนควำมปลอดภัย และสุขชี ว อนำมัยที่ มี ผ ลบัง คับใช้ เพื่ อควำม
ปลอดภัยและเพื่ อคงไว้ ซึ่ง สุขภำพที่ดีของลูกจ้ ำงและป้องกันมิ ให้ เกิ ดอุบัติเหตุ กำรบำดเจ็ บ และควำม
เจ็บป่ วยที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิงำนของทังพนั
้ กงำน และบุคคลที่สำม รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงใน
สถำนที่ทำงำนเป็ นประจำ และปฏิบตั ิกำรควบคุมอันตรำยและมำตรกำรป้องกันล่วงหน้ ำอย่ำงเพียงพอ
ลูกจ้ ำงควรได้ รับกำรศึกษำและกำรฝึ กอบรมในเรื่ องสุขภำพและควำมปลอดภัยอย่ำงเพียงพอ
การคุ้มครองข้ อมูลและการเปิ ดเผยข้ อมูล (Data Protection and Disclosure of Information)
ซัพ พลำยเออร์ จ ะต้ อ งยึ ด ถื อ กฎหมำยกำรคุ้ม ครองข้ อมูล และกำรรั ก ษำควำมปลอดภั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อง
เช่น เดีย วกับ กฎระเบีย บที่ เ กี่ ย วข้ อง โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ ง ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ ข้ อ มูลส่ว นบุค คลของลูก ค้ ำ
ผู้บริ โภค ลูกจ้ ำง และผู้ถือหุ้น ซัพพลำยเออร์ จะต้ องปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดดังกล่ำวทัง้ หมดเมื่อมีกำรเก็บ
ประมวลผล ส่ง หรื อใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
ซัพ พลำยเออร์ จ ะต้ อ งปกป้ องและน ำข้ อ มูล ที่ เ ป็ นควำมลับ ของไปใช้ อ ย่ำ งเหมำะสมเท่ำ นัน้ กล่ำ วคื อ
ซัพพลำยเออร์ จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลใด ๆ ที่ปกปิ ดไว้ แก่ประชำชนทัว่ ไป
การติดสินบนและการทุจริต (Bribery and Corruption)
ซัพพลำยเออร์ จะต้ องปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรต่อต้ ำนกำรให้ สินบนทังหมดทั
้
งภำยในประเทศและ
้
ระหว่ำ งประเทศ เช่นเดี ย วกัน กับ กำรปฏิ บัติตำมกฎหมำยต่อต้ ำ นกำรทุจ ริ ต รวมถึ ง กฎระเบี ย บ และ
มำตรกำรที่เกี่ยวข้ อง ซัพพลำยเออร์ จะต้ องไม่เสนอหรื อสัญญำ (ไม่ว่ำจะเป็ นทำงตรงหรื อทำงอ้ อม) ว่ำจะให้
สิ่งของมีมูลค่ำเพื่อส่งผลต่อกำรตัดสินใจในกำรกระทำอย่ำงเป็ นทำงกำร หรื อเพื่อรับผลประโยชน์ในกำร
ได้ รับหรื อรักษำธุรกิจโดยไม่เหมำะสม
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ระเบียบการค้ า (Trade Regulation)
ซัพพลำยเออร์ จะปฏิบตั ิตำมระเบียบเกี่ยวกับกำรค้ ำและกำรนำเข้ ำที่บงั คับใช้ ทกุ ประเภท รวมถึงบทลงโทษ
และข้ อห้ ำมทำงกำรค้ ำที่บงั คับใช้ กบั กิจกำรของซัพพลำยเออร์
การฟอกเงินและการบันทึกทางการเงิน (Money Laundering & Financial Records)
ซัพ พลำยเออร์ จ ะปฏิ บัติตำมกฎหมำยและกฎระเบีย บที่ อ อกแบบมำเพื่ อ ต่อ ต้ ำนกิ จ กรรมกำรฟอกเงิ น
ซัพ พลำยเออร์ จะต้ องเก็ บรักษำบันทึกและรำยงำนทำงกำรเงิ นให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ
ระหว่ำงประเทศ
การแข่ งขันที่เป็ นธรรม (Fair Competition)
ซัพพลำยเออร์ จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำและกำรต่อต้ ำนกำรผูกขำดที่ใช้ บงั คับ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลมีผลประโยชน์สว่ นบุคคล/ส่วนตัว ซึ่งอำจมีอิทธพลต่อกำร
ตัดสินใจของบุคคลเหล่ำนัน้ สถำนกำรณ์ที่อำจเกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ รวมถึง ควำมสัมพันธ์ทำง
สำยโลหิตหรื อกำรแต่งงำน หุ้นส่วน ควำมร่วมมือทำงธุรกิจ หรื อกำรลงทุน ซัพพลำยเออร์ จะต้ องเปิ ดเผย
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ใด ๆ ที่มีหรื ออำจมีขึ ้นกับบุคลำกรของกลุม่ บริษัท ด๊ อยซ์เชอร์ โพส ดีเอชแอล
(Deutsche Post DHL)
สิ่งแวดล้ อม (Environment)
ซัพพลำยเออร์ จะปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และ มำตรฐำนทำงด้ ำนสิ่งแวดล้ อมทังหมดที
้
่มีผลบังคับใช้
รวมถึงกำรปรับปรุ งเสริ มสร้ ำงระบบที่มีประสิทธิ ภำพเพื่อที่จะทำกำรบ่งชีแ้ ละขจัดอันตรำยที่อำจจะเกิด
ขึ ้นกับสิ่งแวดล้ อมได้
เรำคำดหวังให้ ค่คู ้ ำทำงธุรกิจของเรำจะพยำยำมอย่ำงหนักเพื่อที่จะสนับสนุนจุดมุ่งหมำยของกลุ่มบริ ษัท
ด๊ อยซ์เชอร์ โพส ดีเอชแอล (Deutsche Post DHL) ในกำรปกป้องสภำพภูมิอำกำศโดยผ่ำนทำงผลิตภัณฑ์
และบริ กำรที่จดั ให้ กับเรำ (ตัวอย่ำงเช่น กำรให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกำรปกป้องสภำพภูมิอำกำศ) ในกำรนี ้
เรำจึงคำดหวังให้ ซพั พลำยเออร์ นำเอำกำรปกป้องสภำพภูมิอำกำศมำเป็ นส่วนหนึ่งในกับกำรปฏิบตั ิงำนของ
ซัพพลำยเออร์ เอง ตัวอย่ำงเช่น กำรกำหนดจุดมุง่ หมำยในกำรปกป้องสภำพภูมิอำกำศของบริ ษัทตนเองและ
ทำให้ จดุ มุง่ หมำยดังกล่ำวนันบรรลุ
้
ผลสำเร็จ
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การวางแผนต่ อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning)
ซัพ พลำยเออร์ จ ะต้ องเตรี ยมรั บกำรหยุดชะงั กใด ๆ ของธุ รกิ จ (เช่น ภัยธรรมชำติ กำรก่อกำรร้ ำย ไวรั ส
ซอฟต์แวร์ ควำมเจ็บป่ วย โรคระบำด โรคติดเชื ้อ) กำรเตรี ยมควำมพร้ อมนี ้จะต้ องรวมถึงกำรเตรี ยมแผนภัย
พิบตั ิที่จะปกป้องพนักงำนรวมไปถึงสภำพแวดล้ อมจำกผลกระทบของภัยพิบตั ิที่เป็ นไปได้ ที่อำจเกิดขึ ้นใน
ขอบเขตกำรดำเนินงำนให้ มำกที่สดุ เท่ำที่จะทำได้
การสื่อสารกับคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner Dialog)
ซั พ พลำยเออร์ จ ะสนั บ สนุ น คู่ ค้ ำทำงธุ ร กิ จ อื่ น ของตนให้ ได้ ทรำบถึ ง และปฏิ บั ติ ต ำมหลั ก กำรของ
จรรณยำบรรณทำงธุรกิจ นี ้ โดยถื อเป็ นส่วนหนึ่ง ของหน้ ำที่ ตำมสัญญำกับกลุ่ม บริ ษัท ด๊ อยซ์เชอร์ โ พส
ดีเอชแอล (Deutsche Post DHL)
การปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจสาหรั บคู่ค้า (Compliance with the Supplier Code of
Conduct)
กลุ่มบริ ษัท ด๊ อยซ์เชอร์ โพส ดีเอชแอล (Deutsche Post DHL) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำม
จรรยำบรรณทำงธุ รกิ จ ของซัพ พลำยเออร์ โ ดยจะมี ก ำรบอกกล่ำวล่วงหน้ ำ อย่ำ งเหมำะสม กลุ่ม บริ ษั ท
ด๊ อยซ์เชอร์ โพส ดีเอชแอล (Deutsche Post DHL) สนับสนุนให้ ซัพพลำยเออร์ สร้ ำงแนวทำงสำหรับ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของตนเอง
กำรละเมิดหน้ ำที่ใดก็ตำมที่ระบุไว้ ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจนี ้จะถือว่ำซัพพลำยเออร์ กระทำผิดสัญญำในข้ อ
สำระสำคัญ
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