หลักจริยธรรมของซัพพลายเออร์
บีเอเอสเอฟ
สร้ างเคมีเพื่ออนาคตที่ยงั่ ยืน
เราขับเคลื่อนความยัง่ ยืนของผลิตภัณฑ์และโซลูชนั อย่างต่อเนื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และการปกป้องสิ่งแวดล้ อม
ในการดาเนินธุรกิจ
จึงทาให้ ลกู ค้ าของเราสามารถปฏิบตั ิได้ ตามความต้ องการของสังคมทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต

พร้ อมกับความสาเร็จทางเศรษฐกิจ
และดังนัน้

เราได้ ให้ คามัน่ ในหลักการ
"We
source
responsibly"
และต้ องการร่วมมือกับซัพพลายเออร์ ของเราให้ พฒ
ั นาสมรรถนะด้ านความยัง่ ยืนในห่วงโซ่อปุ ทานของเรา
เราต้ องการให้ ซพั พลายเออร์ ของเราปฏิบตั ิตามกฎหมายที่บงั คับใช้ อย่างครบถ้ วนและปฏิบตั ิตามมาตรฐานนานาชาติด้านสิ่งแวดล้ อม สังคม และการกากับดูแล
(มาตรฐาน
ESG)
เราต้ องการให้ ซพั พลายเออร์ ของเราพยายายามอย่างเต็มที่ในการนามาตรฐานเหล่านี ้ไปปรับใช้ กบั ซัพพลายเออร์ และคูค่ ้ าหรือผู้รับเหมาของซัพพลายออร์
เราต้ องการให้ ทา่ นในฐานะซัพพลายเออร์ ของบริษัทฯ
สนับสนุน
ยอมรับ
และประกาศใช้ มาตรฐาน
ESG
เป็ นพิเศษ
ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นหลักการสิบข้ อของความริเริ่มข้ อตกลงแห่งสหประชาชาติ
(United
Nations
Global
Compact
initiative)
หลักปฏิบตั ิของสหประชาชาติวา่ การดาเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human
Rights) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ประกาศหลักการและสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในการทางาน
(Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) และโครงการ Responsible Care®
ของอุตสาหกรรมเคมีทวั่ โลก:
สิ่งแวดล้ อม
• ท่านปฏิบตั ิตามข้ อบังคับทังหมดที
้
่บงั คับใช้ ด้านสิ่งแวดล้ อม สุขภาพ และความปลอดภัย
• ท่านสนับสนุนการพัฒนา การผลิต การขนส่ง การใช้ และการกาจัดผลิตภัณฑ์ของท่านอย่างปลอดภัยและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
• ท่านสร้ างความมัน่ ใจด้ วยการใช้ ระบบการจัดการที่เหมาะสม ซึง่ ความปลอดภัยและท่านภาพของผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
• ท่านปกป้องชีวิตและสุขภาพของพนักงานและเพื่อนบ้ าน รวมทังสาธารณะชนทั
้
ว่ ไปจากอันตรายทีแ่ ฝงอยูใ่ นกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของท่าน
• ท่านใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและใช้ พลังงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และลดของเสีย
รวมทังการปลดปล่
้
อยสูอ่ ากาศ น ้า และดิน
• ท่านลดผลกระทบที่เป็ นผลเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการขาดแคลนน ้า
สังคม
•
•
•
•
•

ท่านสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล ต่อสู้กบั การบังคับใช้ แรงงาน (รวมถึงทาสยุคใหม่และการค้ ามนุษย์) และแรงงานเด็ก
ท่านยึดมัน่ ในเสรีภาพในการรวมกลุม่ และสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกันตามกฎหมายที่บงั คับใช้
ท่านปฏิบตั ิตอ่ พนักงานของท่านด้ วยความเคารพและมอบสถานที่ทางานทีป่ ราศจากการคุกคามหรือการล่วงละเมิดใดๆ
การปฏิบตั ดิ ้ วยความรุนแรงและไร้ มนุษยธรรม การปฏิบตั ทิ ี่ผิดกฎหมาย หรือการเลือกปฏิบตั ิ
ท่านเปิ ดโอกาสให้ พนักงานของท่านและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ สามารถรายงานข้ อวิตกหรือการปฏิบตั ทิ ี่อาจผิดกฎหมายในสถานที่ทางาน
ท่านปฏิบตั ิตามกฎหมายท้ องถิ่นที่กาหนดค่าแรงขันต
้ ่าและระยะเวลาการทางาน
และทาให้ มนั่ ใจว่ามีการชดเชยค่าแรงให้ เพียงพอต่อการดารงชีวิตตามสภาพการดารงชีวิตในท้ องถิ่น

การกากับดูแล
• ท่านปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับทางการค้ าระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงการต่อต้ านการผูกขาด การควบคุมการค้ าและการคว่าบาตร

•
•
•
•
•

ท่านกาหนดให้ ความซื่อสัตย์ในธุรกิจเป็ นพื ้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ท่านต่อต้ านการให้ สินบน การทุจริต และการฟอกเงิน ทุกประเภท
ท่านละเว้ นการมอบของขวัญแก่เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐหรือเอกชนโดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อสร้ างอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
หรือสนับสนุนให้ พวกเขากระทาการขัดต่อภาระหน้ าที่ของตนเอง
ท่านเคารพความเป็ นส่วนตัวและข้ อมูลที่เป็ นความลับของพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของท่าน
ตลอดจนปกป้องข้ อมูลและทรัพย์สินทางปั ญญาจากการใช้ ที่ไม่เหมาะสม
ท่านใช้ ระบบบริหารการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
(Compliance
Management
System)
ซึง่ อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และมาตรฐานที่บงั คับใช้

ที่เหมาะสม

การทาให้ มนั่ ใจว่าหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับเรา
ท่านอาจยอมรับหลักการที่กล่าวไว้ ข้างต้ นหรือแสดงให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของท่านด้ วยการปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรมหรือนโยบายของบริษัทของท่านเองที่นามาตรฐานเห
ล่านี ้ไปปรับใช้
บีเอเอสเอฟสงวนสิทธิในการจัดให้ มีการตรวจประเมินหรือการประเมินเพื่อทาให้ มนั่ ใจว่าท่านปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
และจะดาเนินการอย่างเหมาะสมตามขันตอนตามความสั
้
มพันธ์กบั ท่าน
หากมีเหตุอนั ควร
บีเอเอสเอฟสงวนสิทธิในยุติความสัมพันธ์ใดๆ
เนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิตามหลักการสากล ความล้ มเหลวในการแก้ ไขการละเมิด หรือการแสดงออกที่ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานเหล่านี ้
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม โปรดติดต่อสายด่วนการปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดของบีเอเอสเอฟ (BASF Compliance
Hotline) ซึง่ สามารถดูได้ ทลี่ ิงค์ตอ่ ไปนี:้
https://www.basf.com/en/company/about-us/management/code-of-conduct.html

ท่ านเป็ นส่ วนหนึ่งของห่ วงโซ่ อุปทานของเรา – บีเอเอสเอฟให้ ความสาคัญกับพันธสัญญาของท่ าน!
โปรดดูรายละเอียดและข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่: www.basf.com/supplier-code-of-conduct
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