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จรรยาบรรณส าหรบัคู่ค้าธรุกิจ 
กลุ่มธรุกิจการค้าระหว่างประเทศ 

 

1. บทน า 
 

กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคู่กบัการ
รบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหค้วามตัง้ใจดงักล่าวบรรลุผลส าเรจ็ทีต่ ัง้ไว ้ กลุ่มธุรกจิ
การคา้ระหว่างประเทศ จงึใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการห่วงโซอุ่ปทานและพฒันาใหเ้กดิขึน้อย่าง
เป็นรูปธรรมโดยไดก้ าหนดจรรยาบรรณฉบบันี้ขึน้ โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการของ United Nations 
Global Compact (UNGC) ขอ้ก าหนด และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่จะช่วยผลกัดนัใหคู้่คา้ธุรกจิมกีาร
ด าเนินงานอย่างมจีรยิธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคม บรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัและชวีอนามยัของ
พนกังาน รวมถงึการใหค้วามส าคญัต่อการจดัการสิง่แวดลอ้มต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างยัง่ยนื 
 
2. จริยธรรมคู่ค้าธรุกิจ 
 

2.1 การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ 
 

คู่คา้ธุรกจิจะตอ้งด าเนินธุรกจิโดยปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง และยดึหลกั
จรยิธรรมและความชอบธรรมในการด าเนินธุรกจิ เครอืเจรญิโภคภณัฑ์คาดหวงัใหคู้่คา้ธุรกจิ
สนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชนตามหลกัการสากล และด าเนินการเพื่อให้
แน่ใจว่าจะไม่เกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 
 

2.2 ความปลอดภยัและคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
คู่ค้าธุรกิจจะต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์และบรกิารที่มคีุณภาพสูง ปลอดภยั และเป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกบัความต้องการและข้อก าหนดของกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ 
 

2.3 การตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) 
คู่คา้ธุรกจิต้องพฒันากระบวนการแสดงหลกัฐานยนืยนัแหล่งก าเนิดผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
และการรบัรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพของกระบวนการผลิตให้กลุ่มธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ หากไดร้บัการรอ้งขอ 
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2.4 ข้อมูลส่วนบุคคล การรกัษาความลบั และทรพัยสิ์นทางปัญญา 
 

2.4.1 คู่คา้ธุรกจิจะต้องปกป้องความลบัของกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศตามสญัญา
ที่ได้ท าขึ้น และไม่ประมาทเลินเล่อเปิดเผยข้อมูลความลบัของกลุ่มธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ อกีทัง้ตอ้งไม่ใชข้อ้มลูดงักล่าวโดยพลการ 

2.4.2 คู่ค้าธุรกจิต้องเคารพกฎหมายภายในประเทศและสนธสิญัญาระหว่างประเทศว่า
ดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญา ทัง้ทีเ่กี่ยวกบัเครื่องหมายการค้าและสทิธบิตัร และต้อง
หลกีเลีย่งการด าเนินการใดๆ ทีเ่ป็นหรอืเขา้ขา่ยการปลอมแปลง 

 

2.5 แรงงานเดก็ 
 

2.5.1 คู่คา้ธุรกจิตอ้งไม่ว่าจา้ง  
1) เดก็ที่มอีายุต ่ากว่า 14 ปี หรอืต ่ากว่าอายุขัน้ต ่าตามกฎหมายของประเทศที่

สญัญาเกดิขึน้ หรอืเดก็ทีอ่ายุยงัไม่พน้เกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคบัในประเทศ
นัน้ หรอื  

2) เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปี ส าหรบัการท างานในสภาพแวดลอ้มทีโ่ดยธรรมชาติ
ข อ ง ง านห รื อ โ ด ย สถ านก า ร ณ์ นั ้น อ า จ เ ป็ น อัน ต ร า ยต่ อ สุ ขภ าพ  
ความปลอดภยั หรอืสภาพจติใจ 

 

2.6 การบงัคบัแรงงาน และการกดข่ีแรงงาน 
 

2.6.1 คู่ค้าธุรกิจจะต้องไม่มสี่วนร่วมในการบงัคบัขู่เขญ็ ฝืนใจใช้แรงงานในทุกรูปแบบ 
และหา้มท าการคา้มนุษยแ์ละการเอารดัเอาเปรยีบแรงงาน 

2.6.2 ห้ามคู่ค้าธุรกิจล่วงละเมดิทัง้ทางร่างกาย ทางเพศ ทางวาจา และการกระท าใน
รปูแบบอื่นอนัเป็นการขม่เหงรงัแก หรอืคุกคามต่างๆ ในสถานประกอบการ 
 

 

2.7 การเลือกปฏิบติั 
 

คู่คา้ธุรกจิจะต้องปฏบิตัใิหเ้กดิความมัน่ใจว่าพนักงานทุกคนจะไดร้บัโอกาสและการปฏิบตัิ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัในการจ้างแรงงานและการปฏบิตังิาน ปราศจากการเลอืก
ปฏิบัติต่างๆ อันเนื่ องมาจากเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ  
ความคดิเหน็ทางการเมอืง ความเป็นสมาชกิสหภาพ เพศ อตัลกัษณ์และรสนิยมทางเพศ 
สถานะทางครอบครวัหรอืทางสงัคม และสาเหตุอื่นใดทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมายของประเทศ
ทีคู่่คา้ธุรกจิประกอบกจิการอยู่หรอืทีส่ญัญาเกดิขึน้ 
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2.8 การจ้างงาน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ 
 

2.8.1 คู่ค้าธุรกจิจะต้องปฏบิตัใิห้เกดิความมัน่ใจว่าการจ้างงานจะมผีลผูกพนัอย่างเป็น
ทางการตามกฎหมายและแนวปฏบิตัทิี่มผีลใชบ้งัคบั โดยออกเอกสารการจา้งงาน
ที่ชี้แจงให้แรงงานทราบถึงสภาพการจ้างการจ้างงานและค่าตอบแทน รวมทัง้
จดัท าเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาทีแ่รงงานสามารถเขา้ใจไดด้ว้ย 
 

2.8.2 ค่าตอบแทน ชัว่โมงการท างาน ตลอดจนสภาพการจ้างงานอื่นๆ ที่คู่ค้าธุรกิจ
ก าหนด ไม่ควรต ่ากว่าเงื่อนไขตามสภาพการจ้างงานส าหรบัลกัษณะงานเดยีวใน
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่นัน้ๆ อาทิ (1) สญัญาระหว่างแรงงานและ
นายจ้างเรื่องค่าแรง ผลประโยชน์และสภาพแวดล้อมการท างาน หรอื (2) ตาม
กฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

 

2.8.3 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ คาดหวงัให้คู่ค้าธุรกิจจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่
แรงงานโดยตรง เต็มจ านวนอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามระยะเวลาการท างาน
ปกต ิซึ่งต้องไม่เกนิหนึ่งเดอืน โดยคู่ค้าธุรกจิควรเก็บบนัทกึการจ่ายเงนิดงักล่าว
ดว้ย การหกัค่าจา้งจะท าไดต้่อเมื่อเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายก าหนดไว้เท่านัน้ 
ทัง้นี้ คู่คา้ธุรกจิต้องแจง้ใหแ้รงงานทราบทุกครัง้ทีม่กีารหกัค่าจา้งในการจ่ายค่าจา้ง
ทุกงวด อนึ่ง ค่าจ้างควรมจี านวนสูงเพยีงพอที่จะสนองความต้องการขัน้พื้นฐาน
ของแรงงานและเหลอืเกบ็ตามสมควร 

 

2.8.4 คู่คา้ธุรกจิจะต้องปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยชัว่โมงการท างานปกตแิละการท างาน
ล่วงเวลา รวมถึงควบคุมดูแลจ านวนชัว่โมงการท างานล่วงเวลาด้วย อีกทัง้คู่ค้า
ธุรกจิจะตอ้งจดัใหแ้รงงานมวีนัหยุดอย่างน้อยหนึ่งวนัในทุกช่วงการท างานเจด็วนั 

 

2.9 เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง 
คู่คา้ธุรกจิจะตอ้งเคารพสทิธเิสรภีาพของพนกังาน/แรงงานในการเขา้ร่วมหรอืจดัตัง้สหภาพ
แรงงาน และมสีว่นร่วมเจรจาต่อรองตามขัน้ตอนกฎหมายในประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง คู่คา้ธุรกจิ
จะต้องไม่เลอืกปฏบิตัติ่อกลุ่มตวัแทนพนักงาน/แรงงาน และต้องยนิยอมใหบุ้คคลดงักล่าว
ท าหน้าทีต่วัแทนพนกังาน/แรงงานในสถานประกอบการได ้
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2.10 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 
 

2.10.1 คู่ค้าธุรกิจจะต้องจดัให้พนักงาน/แรงงานมีสภาพแวดล้อมการท างานที่สะดวก 
ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และตอ้งมขี ัน้ตอนเพื่อลดความเสีย่งต่อพนักงาน/แรงงาน
และเพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุและการบาดเจ็บจากการท างาน รวมถึงจดัหาอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัยที่ เหมาะสมมาติดตั ้ง ใช้ง านตามมาตรฐานด้าน 
ความปลอดภยัและค าแนะน าของผูผ้ลติ 
 

2.10.2 คู่ค้าธุรกิจจะต้องจัดให้พนักงาน/แรงงานได้ใช้ห้องน ้ าที่สะอาด มีสิ่งอ านวย 
ความสะดวกในการชะล้าง มีน ้ าดื่ม และจัดให้มีสถานที่จัดเก็บอาหารที่ 
ถูกสุขอนามยั ในกรณีมกีารจดัทีพ่กัอาศยัใหพ้นักงาน/แรงงาน ทีพ่กัอาศยัจะต้อง
สะอาด ปลอดภยั และตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของพนกังาน/แรงงาน 

 

2.11 สิทธิในท่ีดิน 
 

 

กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ไม่ยนิยอมให้คู่คา้ธุรกจิบงัคบั ขู่เขญ็เพื่อยดึครองทีด่นิ คู่
ค้าธุรกิจต้องได้ที่ดินมาจากความยินยอมอย่างเต็มใจและเป็นอิสระ โดยต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าและใหข้อ้มูลอย่างเพยีงพอเพื่อประกอบการตดัสนิใจจากชุมชน และจะต้องเคารพ
สทิธชิุมชนและคนในทอ้งถิน่เพื่อด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการเขา้ใชท้ีด่นิและทรพัยากร
แบบดัง้เดมิ 

 

2.12 การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม 
 

คู่คา้ธุรกจิควรสนบัสนุนใหม้วีธิกีารป้องกนัปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มล่วงหน้าทุกครัง้ทีม่โีอกาส 
สง่เสรมิและยกระดบัความรบัผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้ม และเผยแพร่เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อม เพื่อน าไปสู่การอนุรกัษ์วฏัจกัรของสิง่แวดล้อม นอกจากนัน้ คู่ค้าธุรกิจควร
ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรน ้ าในสถานประกอบการและการบริหารจัดการ 
ของเสยีอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

2.13 การจดัซ้ือจดัหาอย่างมีความรบัผิดชอบ (Responsible Sourcing) 
 

คู่คา้ธุรกจิตอ้งตรวจสอบเกีย่วกบัการคดัเลอืกผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารตลอดจนผูร้บัจา้งช่วง 
เพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีารจดัซื้อจดัหาอย่างรบัผดิชอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
คู่ค้าธุรกิจจะต้องไม่จดัหาวตัถุดบิหรอืส่วนประกอบจากองค์กรหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบั 
การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ละเมดิสทิธมินุษยชน หรอืการก่อการรา้ย 
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2.14 การประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย ์
  

2.14.1 คู่ค้าธุรกิจต้องเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินอย่างชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการทางบัญชีที่เหมาะสมกับขนาด ลกัษณะ และรูปแบบ
ธุรกจิ 
 

2.14.2 การตดิต่อธุรกจิและการท าธุรกรรมต่างๆ จะตอ้งกระท าดว้ยความโปร่งใส ม ี
การบนัทกึขอ้มลูการท าธุรกรรมต่างๆ ของคู่คา้ธุรกจิอย่างถูกตอ้ง หา้มคู่คา้ธุรกจิ
หรอืบุคลากรมสีว่นเกีย่วขอ้งในการฟอกเงนิ และจะตอ้งจดัใหม้รีะบบควบคุมขอ้มลู
ทีเ่หมาะสม เพือ่ใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูความลบัของกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศซึง่
อยู่ในความครอบครองของคู่คา้ธุรกจิจะไม่ถูกน าไปใชแ้สวงหาผลประโยชน์หรอื
เพือ่ประโยชน์ในการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน (insider trading) 

 

2.14.3 คู่ค้าธุรกิจต้องปฏิบัติตามมาตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจและการควบคุม 
การสง่ออกทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2.15 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 
 

คู่คา้ธุรกจิจะตอ้งเปิดเผยใหก้ลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศทราบเกีย่วกบั 
  

2.15.1 กรณีทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ 
  

2.15.2 กรณีทีพ่นักงานของกลุ่มธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ มสี่วนไดเ้สยีในธุรกจิของคู่ค้า
ธุรกจิ ไม่ว่าจะในรปูแบบใด เช่น มคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธท์างการเงนิ ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั หรอืความสมัพนัธส์ว่นตวักบัคู่คา้ธุรกจิ 

 

2.16 การต่อต้านสินบนและคอรร์ปัชนั 
 

2.16.1 กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ คาดหวงัใหคู้่คา้ธุรกจิยดึมัน่ในมาตรฐานศลีธรรม
และจริยธรรมขัน้สูงสุด เคารพกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องกบัการคอร์รปัชนัทุก
รูปแบบ รวมถึงการกรรโชก ฉ้อโกง หรือติดสินบน กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ จะไม่เพกิเฉยและยินยอมต่อการติดสินบนหรอืคอร์รปัชนัไม่ว่าจะเป็น
ธุรกรรมในรปูแบบใด ๆ 
 

2.16.2 กิจกรรมบันเทิงใดๆ ก็ตามที่คู่ค้าธุรกิจจดัขึ้นต้องสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีงาม เท่านั ้น การให้   
รบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง การเดนิทาง และการดูแลต้อนรบั จะต้องจ ากดัอยู่ 
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ในขอบเขตที่เหมาะสม และคู่ค้าธุรกิจต้องไม่คาดหวงัว่าจะได้รบัผลประโยชน์ 
ตอบแทนใด ๆ 

 

2.16.3 คู่คา้ธุรกจิจะต้องจดัท าแนวนโยบายและกระบวนการป้องกนัการคอรร์ปัชนัส าหรบั
บุคลากร และต้องดูแลตรวจสอบให้มีการด าเนินงานตามแนวนโยบายและ
กระบวนการดังกล่าวเป็นประจ า รวมทัง้ต้องมีการฝึกอบรมเรื่องการต่อต้าน 
การคอรร์ปัชนัใหแ้ก่บุคลากรดว้ย 

 
3. การน าจรรยาบรรณไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ: กระบวนการ และขัน้ตอน 
 

3.1 การส่ือสารและการฝึกอบรม 
 

คู่คา้ธุรกจิจะต้องสื่อสารเนื้อหาสาระของจรรยาบรรณฉบบัน้ีใหพ้นักงาน แรงงาน คู่คา้ธุรกจิ
และผู้ร ับจ้างช่วงของท่าน เพื่อยกระดับการจัดซื้อจัดหาตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมี
จรยิธรรมและยัง่ยนื คู่คา้ธุรกจิควรจดัฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวกบัจรรยาบรรณฉบบันี้ให้แก่
พนักงาน แรงงาน คู่ค้าธุรกจิ และผู้รบัจ้างช่วงของท่านตามความเหมาะสม โดยบรษิัทใน
กลุ่มธุรกจิการค้าระหว่างประเทศจะท าค าแปลจรรยาบรรณฉบบัน้ี รวมทัง้จดัฝึกอบรม และ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระดงักล่าวเท่าทีจ่ะเป็นไปไดต้ามทีคู่่คา้ธุรกจิรอ้งขอ 

 

3.2 ระบบบริหารจดัการจรรยาบรรณ 
 

3.2.1 กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ มหีน้าทีแ่จง้ให้คู่ค้าธุรกจิจดัตัง้ ด าเนินการ และ
ดูแลรกัษาระบบบรหิารจดัการที่เหมาะสม (รวมทัง้มนีโยบาย ขัน้ตอนปฏบิตั ิการ
สื่อสาร กระบวนการตรวจสอบ และระบบควบคุม) เพื่อให้จรรยาบรรณฉบับนี้
สมัฤทธิผล รวมทัง้ตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขปรับปรุงกระบวนการบริหาร
จดัการ เพื่อให้แน่ใจว่าการด าเนินธุรกจิและห่วงโซ่อุปทานของท่านสอดคลอ้งกบั
หลกัการทีก่ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณฉบบัน้ี 

 

3.2.2 คู่คา้ธุรกจิตอ้งสามารถแสดงใหก้ลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ เหน็ว่ามปีฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณฉบบันี้เมื่อมกีารรอ้งขอทุกครัง้ ทัง้นี้เพือ่ตรวจสอบความคบืหน้า
ของ คู่คา้ธุรกจิและผูร้บัจา้งช่วงเกีย่วกบัการปฏบิตัติามจรรยาบรรณฉบบันี้ โดย 
กลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ อาจจะใชว้ธิกีารต่าง ๆ เช่น 
1) ใหคู้่คา้ธุรกจิรบัรองตนเองว่าไดป้ฏบิตัติามจรรยาบรรณฉบบัน้ีแลว้ หรอื 
2) ให้หน่วยงานภายในกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน

ภายนอกประเมินหรือ ตรวจสอบคู่ค้าธุรกิจและผู้ร ับจ้างช่วง ณ สถาน
ประกอบการ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าคู่คา้ธุรกจิปฏบิตัติามจรรยาบรรณฉบบันี้ โดยคู่
คา้ธุรกจิยนิยอมใหค้วามร่วมมอืทุกประการ 
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3.2.3 คู่คา้ธุรกจิจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ สญัญา และมาตรฐานต่างๆ ทีไ่ดร้บั
การยอมรบั 

3.2.4 ในกรณีที่พบประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ อาจขอให้คู่ค้าธุรกิจน าเสนอแผนการแก้ไขประเด็นที่ไม่สอดคล้องกบั
จรรยาบรรณ 
 

3.3 การรายงานข้อกงักล 
 

3.3.1 คู่ค้าธุรกิจต้องจดัให้มชี่องทางและกระบวนการร้องเรยีนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน/
แรงงานของท่านเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามจรรยาบรรณฉบบันี้  หรอืตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้  ข ัน้ตอนกระบวนการดงักล่าวต้องโปร่งใส เข้าใจง่าย 
และคุม้ครองพนกังาน/แรงงานจากการขม่ขูคุ่กคาม 

 

3.3.2 คู่ค้าธุรกจิต้องรายงานให้กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ทราบถงึสถานการณ์
หรอืเหตุการณ์ใด ๆ ซึง่อาจสง่ผลกระทบถงึการปฏบิตัติามจรรยาบรรณฉบบันี้ของ
ท่าน รวมถึงการทุจริต ฉ้อโกง คอร์รปัชนั ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและการ
ปฏบิตัดิา้นแรงงาน ความเสยีหายดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอืพฤตกิรรมขดัต่อจรยิธรรม
อื่น ๆ ทัง้นี้ กลุ่มธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ จะไม่เปิดเผยการรายงานให้บุคคล
อื่นทีไ่ม่มสีว่นเกีย่วขอ้งทราบ 

3.4 การยกเลิกสญัญาซ้ือขายและการขึ้นบญัชีด า 
 

คู่ค้าธุรกจิที่ไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณฉบบันี้ หรอืไม่ท าตามแผนการแก้ไขประเด็นที่ไม่
สอดคล้องกับจรรยาบรรณจะถูกบอกเลิกสญัญาจดัซื้อจดัจ้างตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สญัญานัน้ และหากกลุ่มธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ พบว่ามกีารฝ่าฝืนจรรยาบรรณฉบบันี้
อย่างรา้ยแรง ไม่ว่าจะเกดิกบัคู่คา้ธุรกจิปัจจุบนัหรอืผูท้ีจ่ะเขา้มาเป็นคู่คา้ธุรกจิรายใหม่ กลุ่ม
ธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ ขอสงวนสทิธใินการขึน้บญัชดี าต่อไป 

 


