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Internal 

บเีอเอสเอฟผลติสารเคมเี 

พือ่อนาคตทีย่ ัง่ยนื

น่ันคอืความมุ่งมั่นตัง้ใจของเราและความรบัผิ

ดชอบของเรา ดว้ยเทคโนโลย ี ผลติภณัฑ ์

ไอเดยีและนวตักรรมของเรา 

เราก าลงัด าเนินการเพือ่ใหก้ารสนับสนุนอย่าง

ดทีีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปไดใ้นการสรา้งอนาคตทีเ่ตบิ

โตพรอ้มคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ส าหรบัทุกคน 

เรายดึมั่นอย่างเครง่ครดัในมาตรฐานระดบัสูงข

องการปฏบิตัติามกฎหมายและจรยิธรรมทางธุ

รกจิ จรรยาบรรณของเรา  

ก าหนดขอบเขตทีเ่ราในฐานะพนักงานบเีอเอส

เอฟตอ้งปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นตามกฎหมายและนโ

ยบายภายในบรษิทั  

การรบัรองวา่ห่วงโซอุ่ปทานของเราเป็นไปตา

มหลกัการเร ือ่งการพฒันาอย่างยั่งยนืเป็นเร ือ่ง

ส าคญัส าหรบัเรา 

เราตอ้งการรว่มมอืกบัผูจ้ดัหาของเราในการพั

ฒนาผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยนืของพ

วกเขาในห่วงโซอุ่ปทานของเราเพิม่เตมิ 

เราคาดหวงัใหผู้จ้ดัหาของเราปฏบิตัติามกฎห

มายทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมดอย่างเครง่ครดัและยดึมั่

นเร ือ่งสทิธมินุษยชนทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดั

บสากล รวมทัง้มาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม  

สงัคม และบรรษทัภบิาล 

(“มาตรฐานอเีอสจ”ี) 

ตามทีป่ระกาศในขอ้ตกลงระหว่างประเทศ  

เรายงัคาดหวงัใหผู้จ้ดัหาของเราน ามาตรฐานเ

หล่านีไ้ปใชก้บัผูจ้ดัหาและผูร้บัเหมาชว่งของต

น  

เราคาดหวงัใหท้า่นในฐานะผูจ้ดัหาของเรา 

(“ท่าน”) สนับสนุน น ามาใช ้

และประกาศใชม้าตรฐานอเีอสจต่ีอไปนี ้

ซึง่เป็นไปตามหลกัการสบิขอ้ของขอ้ตกลงโล

กแห่งสหประชาชาต ิ (United Nations 

Global Compact) 

หลกัการชีแ้นะของสหประชาชาตวิ่าดว้ยธรุกจิ

กบัสทิธมินุษยชน (United Nations 

Guiding Principles on Business and 

Human Rights) 

องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ  

(International Labour Organization) 

ปฏญิญาว่าดว้ยหลกัการและสทิธขิ ัน้พืน้ฐานใ

นการท างาน (Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at 

Work) และโปรแกรมเรสพอนซเิบลิ แคร®์ 

ของอุตสาหกรรมเคมรีะดบัโลก 

https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/management/code-of-conduct.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/management/code-of-conduct.html
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ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

‒ ท่านปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นอาชวีอนามยัแ

ละความปลอดภยัและขอ้ตกลงระหว่างประเทศ

เรือ่งมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มทีบ่งัคบัใชท้ัง้ห

มด 

‒ ท่านสง่เสรมิการพฒันา การผลติ 

การใชแ้ละก าจดัผลติภณัฑข์องท่านอย่างปล

อดภยัและเหมาะสมดา้นสิง่แวดลอ้ม 

‒ ท่านรบัรองว่าคุณภาพและความปลอดภยัของ

ผลติภณัฑเ์ป็นไปตามขอ้ก าหนดทีบ่งัคบัใชด้ ้

วยการใชร้ะบบการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม 

‒ ท่านคุม้ครองชวีติและสุขภาพของพนักงานแล

ะผูอ้ยู่อาศยัใกลเ้คยีง 

รวมทัง้สาธารณชนจากอนัตรายทีอ่ยู่ในกระบ

วนการและผลติภณัฑข์องท่าน 

 

‒ ท่านใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ใชเ้ทคโนโลยทีีป่ระหยดัพลงังานและเป็นมติร

ต่อสิง่แวดลอ้ม และลดของเสยี 

รวมทัง้การปล่อยมลพษิสู่อากาศ น า้ และดนิ 

‒ ท่านลดผลกระทบเชงิลบของท่านตอ่ความหล

ากหลายทางชวีภาพ 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

และการขาดแคลนน า้ใหเ้หลอืนอ้ยทีสุ่ดเพือ่ป

กป้องคุม้ครองการด ารงชพีของประชาชน 

‒ ท่านหา้มการลดิรอนสทิธทิีผ่ดิกฎหมาย 

และการครอบครองทีด่นิ ป่า 

และแหล่งน า้ทีผ่ดิกฎหมาย. 
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ดา้นสงัคม 

‒ ท่านรบัรองว่าท่านคุม้ครองสทิธมินุษยชนทีป่ระ

กาศในระดบัสากลในการด าเนินการของท่านแ

ละเพือ่พนักงานของท่าน 

และไม่ใชแ้รงงานบงัคบั 

(รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการใชท้าสสมยัใหม่แ

ละการคา้มนุษย)์ และแรงงานเด็กรูปแบบใดๆ 

หรอืผลผลติทีใ่ชแ้รงงานดงักลา่วโดยตรงหรอืโ

ดยออ้ม  

‒ ท่านสนับสนุนเสรภีาพในการสมาคมและสทิธใิ

นการรว่มเจรจาตอ่รองตามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้  

‒ ท่านปฏบิตัติอ่พนักงานของท่านดว้ยความเคา

รพ 

ส่งเสรมิสภาพแวดลอ้มในการท างานแบบหลอ

มรวม และหา้มการเลอืกปฏบิตั ิ

การปฏบิตัอิย่างไม่เท่าเทยีม  การล่วงละเมดิ 

การทารุณกรรม หรอืการปฏบิตัติ่อบุคคลใดๆ 

อย่างไรม้นุษยธรรม ตวัอย่างเชน่ 

เน่ืองจากชาตพินัธุท์ีส่บืเชือ้สายมาหรอืชาตกิ า

เนิด เชือ้ชาตหิรอืสผีวิ ศาสนาหรอืคตนิิยม 

เพศ รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณท์างเพศ 

และ/หรอืการแสดงออก อาย ุ

ทุพพลภาพทางกายหรอืทางจติใจ 

การเขา้รว่มทางการเมอืงหรอืสหภาพ สญัชาต ิ

การมบุีตร สถานะสมรส 

หรอืคุณลกัษณะอืน่ใดทีไ่ดร้บัการคุม้ครองโดย

กฎหมายทีบ่งัคบั 

ท่านสนับสนุนเรือ่งเหล่านีเ้ชน่กนัในการคดัเลอื

กผูจ้ดัหาหรอืผูร้บัเหมาชว่งของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ ท่านเปิดใหพ้นักงานของท่านและผูม้สี่วนใดเสี

ยอืน่สามารถรายงานขอ้กงัวลหรอืการปฏบิตัทิี่

อาจผดิกฎหมายในสถานทีท่ างานได ้ 

‒ ท่านปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเรือ่งค่าแรงขัน้ต ่าแล

ะช ัว่โมงการท างานตามกฎหมายทอ้งถิน่ 

และรบัรองว่ามกีารจ่ายค่าครองชพีตามสภาพ

การอยู่อาศยัในทอ้งถิน่  

‒ ท่านรบัรองว่าทมีรกัษาความปลอดภยัทัง้หมด

ทีคุ่ม้ครองโครงการขององคก์รปฏบิตัติามกฎห

มายทีบ่งัคบัใช ้
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‒ ท่านรบัรองว่าท่านไมจ่ดัหาผลติภณัฑท์ีม่แีรธ่า

ตุแห่งความขดัแยง้ทีใ่หเ้งนิทุนหรอืใหป้ระโยชน์

โดยตรงหรอืโดยออ้มแกก่องก าลงัตดิอาวุธและ

ท าใหเ้กดิการละเมดิสทิธมินุษยชนตามทีร่ะบุใ

นภาคผนวก 2 

ของแนวทางการตรวจสอบสถานะเพือ่ห่วงโซอุ่

ปทานทีร่บัผดิชอบส าหรบัแรจ่ากประเทศทีไ่ดร้ ั

บผลกระทบจากความขดัแยง้และมคีวามเสีย่งสู

งของโออซีดี ี(OECD Due Diligence 

Guidance for Responsible Supply 

Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas) (โออซีดี ี

ดดีจี)ี 

เราคาดหวงัใหท่้านด าเนินการตรวจสอบสถาน

ะเร ือ่งห่วงโซอุ่ปทานแรต่ามค าแนะน าทีร่ะบุในโ

ออซีดี ีดดีจี ี
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ดา้นธรรมาภบิาล 

‒ ท่านปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบดา้นกา

รคา้ของประเทศและระหว่างประเทศทีบ่งัคบัใช ้

ทัง้หมด 

รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการป้องกนัการผูกขา

ด การควบคมุทางการคา้ และการคว ่าบาตร   

‒ ท่านค านึงถงึเร ือ่งความซือ่สตัยท์างธรุกจิว่าเป็

นพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธรุกจิ 

‒ ท่านหา้มการตดิสนิบน การคอรร์ปัชนั 

และการฟอกเงนิทุกรูปแบบ 

‒ ท่านหา้มการใหข้องขวญัแกบุ่คคลหรอืเจา้หน้

าทีร่ฐัเพือ่โนม้นา้วการตดัสนิใจทางธรุกจิหรอืส่

งเสรมิใหพ้วกเขากระท าการทีข่ดัแยง้กบัภาระ

ผูกพนัของพวกเขา  

‒ ท่านเคารพความเป็นส่วนตวัและขอ้มูลทีเ่ป็นค

วามลบัของพนักงานและคู่ธรุกจิของท่านทัง้หม

ด 

รวมทัง้คุม้ครองขอ้มูลและทรพัยส์นิทางปัญญา

จากการใชใ้นทางทีผ่ดิ 

 

‒ ท่านใชร้ะบบการบรหิารจดัการการปฏบิตัติาม

กฎหมายทีเ่หมาะสม 

ซึง่ชว่ยในการปฏบิตัติามกฎหมาย 

กฎระเบยีบและมาตรฐานทีบ่งัคบัใช ้ 

‒ ท่านก าหนดมาตรการการอบรมเพือ่ใหผู้จ้ดักา

รและพนักงานของท่านมคีวามรูแ้ละความเขา้ใ

จเนือ้หาของ จรรยาบรรณผูจ้ดัหานี ้

กฎหมายและกฎระเบยีบทีบ่งัคบัใชแ้ละมาตรฐา

นทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัทีเ่หมาะสม 
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ท่านอาจตอบรบัหลกัการทีร่ะบุดา้นบนหรอืแสดงเจตจ านงของท่านผ่านการปฏบิตัติามจรรยาบรรณหรอืนโย

บายบรษิทัของท่านเองทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานเหลา่นี ้

บเีอเอสเอฟขอสงวนสทิธใินการท าการตรวจสอบหรอืประเมนิเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ท่านไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและ

จะด าเนินการตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมในเรือ่งความสมัพนัธข์องเรากบัท่านหากมเีหตุทีน่่ากงัวล 

บเีอเอสเอฟขอสงวนสทิธใินการตดัความสมัพนัธใ์ดๆ ทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัการระหว่างประเทศ 

ทีไ่มส่ามารถแกไ้ขการละเมดิ หรอืแสดงรูปแบบของการไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานเหล่านี ้

ขอ้ผูกพนัตามสญัญาเพิม่เตมิยงัคงไมไ่ดร้บัผลกระทบจากจรรยาบรรณผูจ้ดัหานีแ้ละจะมผีลใชบ้งัคบัเหนือข ้

อก าหนดในเอกสารนี ้

โดยใชก้บัขอ้สญัญาทีท่่านมภีาระผูกพนัในการปฏบิตัติามมาตรฐานอเีอสจแีละ/หรอืขอ้ก าหนดภายใตก้ฎห

มายดา้นห่วงโซอุ่ปทาน (เชน่ กฎหมายว่าดว้ยการตรวจสอบสถานะห่วงโซอุ่ปทานของเยอรมนั (German 

Supply Chain Due Diligence Act) - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz). 

หากท่านมขีอ้กงัวลใดๆ เกีย่วกบัการกระท าทีผ่ดิกฎหมายหรอืไม่เหมาะสม 

โปรดตดิตอ่สายด่วนการปฏบิตัติามกฎของบเีอเอสเอฟทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่หาไดจ้ากลงิคต์อ่ไปนี:้  EthicsPoint 

- BASF 

ท่านเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซอ่ปุทานของเรา –  

บเีอเอสเอฟไวใ้จในเจตจ านงของท่าน!  

หนังสอืแสดงเจ

ตจ านงส าหรบัตั

วแทนจดัหางาน

ช ัว่คราว 

จรรยาบรรณผูจ้ ั

ดหา 

(basf.com) 

นโยบายห่วงโซ่

อุทานส าหรบัแร่

ธาตุแห่งความขั

ดแยง้ 

ส าหรบัรายละเอยีดและขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดเขา้ชม 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/49157/index.html
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/49157/index.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement/supplier-code-of-conduct.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement/supplier-code-of-conduct.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement/supplier-code-of-conduct.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/suppliers-and-partners/sustainability-in-procurement.html

