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คำานำา

INEOS มุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจในฐานะบริษัทที่มีความรับ
ผิดชอบและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามกฎหมายระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ภารกิจ
ของเราคือการเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมของเรา และเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของเราอย่างต่อเนื่อง ทว่าในการ
ทำาเช่นนั้น เราจะไม่ลดทอนมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม สุข
อนามัย หรือความปลอดภัย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

INEOS คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามกฎหมายที่
บังคับใช้ และยึดมั่นมาตรฐาน 

ทางสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแล (ESG) ที่ยอมรับ
กันในระดับสากล รวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในหลัก
จรรยาบรรณและนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม (SHE) ของเรา

หลักจรรยาบรรณสำาหรับซัพพลายเออร์ (SCoC) นี้จัดทำา
ขึ้นเพื่อช่วยเราสนับสนุนความมุ่งมั่นของเรา ซึ่งกำาหนดและ
สรุปสิ่งที่เราคาดหวังจากซัพพลายเออร์ บริษัทย่อยและ
บริษัทในเครือของซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้รับ
เหมาและตัวแทนของคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ โดยไม่คำานึงถึงที่
ตั้งหรือภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ต่อไปนี้:

• สุขอนามัยและความปลอดภัย
• การปกป้องสิ่งแวดล้อม
• แนวทางปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
• แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่มีจริยธรรมและเป็นธรรม

ในฐานะซัพพลายเออร์ของ INEOS และเป็นส่วนหนึ่งใน
ระบบห่วงโซ่อุปทานของเรา เราคาดหวังว่าคุณจะดำาเนิน
ธุรกิจสอดคล้องกับค่านิยมและหลักการที่ระบุอยู่ใน SCoC 
ฉบับนี้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
บังคับใช้ทั้งหมด ทั้งนี้คุณจะคัดเลือกซัพพลายเออร์และคู่
สัญญาของคุณเองตามหลักการนี้เช่นเดียวกัน

การยอมรับที่จะทำางานให้หรือกับ INEOS แสดงว่า
ซัพพลายเออร์มุ่งมั่นที่จะยอมปฏิบัติตาม SCoC ฉบับนี้ 
INEOS ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและการประเมินเพื่อ
ยืนยันว่าคุณปฏิบัติตาม SCoC ฉบับนี้ 

ความประพฤติที่ไม่สอดคล้องหรือละเมิด SCoC ฉบับนี้ อาจ
ส่งผลให้เกิดการระงับหรือการยุติการทำาธุรกิจกับ INEOS 
ความไม่สอดคล้องหรือการละเมิด SCoC ฉบับนี้ สามารถ
รายงานต่อผู้ติดต่อ INEOS ของคุณได้โดยตรง หรือ
รายงานอย่างเป็นความลับผ่าน:  
procurement.feedback@ineos.com

ภารกิจของเราคือการเป็นผู้นำา
ในอุตสาหกรรมของเรา และ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ
เราอย่างต่อเนื่อง ทว่าในการ
ทำาเช่นนั้น   

mailto:procurement.feedback@ineos.com


สุขอนามัยและความปลอดภัย

สุขอนามัยและความปลอดภัยคือสิ่งที่สำาคัญสูงสุดสำาหรับ 
INEOS ซัพพลายเออร์ต้องจัดเตรียมและรักษาสภาพ
แวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัย และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติ
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่ดี

• อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการป้องกัน
อันตราย
คุณต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัย
และมีสุขอนามัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมาในสถาน
ที่ทุกคน สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่บังคับใช้ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างสภาพแวดล้อม
การทำางานที่ปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ และ
ป้องกันการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพและปัญหา
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้

• การจัดการเหตุฉุกเฉนิ
ซัพพลายเออร์ต้องระบุหาและประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละสถานการณ์ ซัพพลายเออร์ต้อง
จัดทำาและปรับใช้แผนและขั้นตอนการตอบสนองต่อเหตุ
ฉุกเฉิน ซึ่งจะบรรเทาอันตรายต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพย์สิน

• สุขลักษณะ อาหาร และที่พัก
ซัพพลายเออร์ต้องจัดเตรียมที่พักที่ถูกสุขลักษณะและ
เข้าถึงได้อย่างสมเหตุสมผลให้แก่พนักงานและผู้รับ
เหมาในสถานที่ ซึ่งอาจรวมถึง การจัดเตรียมหอพัก ห้อง
อาหาร สถานที่การเตรียมอาหาร และสถานที่จัดเก็บที่
สะอาดและปลอดภัย ถ้าเกี่ยวข้อง 

• การสื่อสารและการฝึกอบรม
พนักงานและผู้รับเหมาในสถานที่ต้องได้รับข้อมูลเกี่ยว
กับปัญหาสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเพียงพอ 
และต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อลด
ความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

• กฎการรักษาชีวิต
ซัพพลายเออร์และผู้อื่นที่ทำางานในนามของซัพพลาย
เออร์ต้องปฏิบัติตามกฎการรักษาชีวิตของ INEOS 7 
ประการ (www.ineos.com) เมื่อทำางานในสถานที่ของ 
INEOS



การปกป้องสิ่งแวดล้อม

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ทั้งหมด และ
ดำาเนินธุรกิจในลักษณะที่อนุรักษ์ทรัพยากร ซัพพลายเออร์
ต้องระบคุวามเสีย่งและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากวฏัจักร
ของผลิตภัณฑ์ของตนทั้งในระหว่างกระบวนการผลิต การก
ระจายสินค้า และการขนส่ง

• การประหยัดทรัพยากร
ซัพพลายเออร์ต้องลดการบริโภคไฟฟ้า น้ำา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปรับใช้มาตรการการอนุรักษ์
และการทดแทน

• การจัดการน้ำาเสียและการปล่อยมลพิษสู่อากาศ
ซัพพลายเออร์ต้องปรับใช้แนวทางอย่างเป็นระบบในการ
ระบุ ควบคุม และลดน้ำาเสียและการปล่อยมลพิษสู่อากาศ
ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงาน

• การทิ้งขยะ
ซัพพลายเออร์ต้องปรับใช้แนวทางอย่างเป็นระบบในการ
ระบุ จัดการ ลด และทิ้งหรือรีไซเคิลวัสดุที่เป็นอันตราย
และไม่เป็นอันตรายอย่างมีความรับผิดชอบ

• การป้องกันมลพิษ
ซัพพลายเออร์ต้องลดการใช้สารอันตรายโดยการใช้
มาตรการลด/ทดแทน และป้องกันมลพิษ

• การจัดการวัสดุอย่างปลอดภัย
ซัพพลายเออร์ต้องกำาหนดระบบเพื่อรับรองการจัดการ 
การใช้งาน การจัดเก็บ การขนส่ง และการทิ้งทำาลายวัสดุ
ทุกชนิดอย่างปลอดภัย 

• การขออนุญาต
ซัพพลายเออร์ต้องหามาซึ่ง รักษาให้เป็นปัจจุบัน และ
ปฏิบัติตามใบอนุญาตทางสิ่งแวดล้อมที่จำาเป็นทั้งหมด

• ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของ
ประชาชนท้องถิ่น
ซัพพลายเออร์ต้องประเมินผลกระทบของกิจกรรมของ
ตนที่มีต่อประชาชนท้องถิ่น รวมถึงการขนส่งสินค้า อย่าง
เป็นระบบและเป็นประจำา



แนวทางปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

INEOS เชื่อว่าพนักงานทุกคนคู่ควรกับสถานที่ทำางานที่
เป็นธรรมและมีจริยธรรม และต้องได้รับการปฏิบัติอย่างสม
ศักดิ์ศรีและมีเกียรติ ซัพพลายเออร์ต้องรักษามาตรฐานด้าน
สิทธิมนุษยชนในระดับสูงสุด

• การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การคุกคาม และการ
เหยียดหยาม
ซัพพลายเออร์ต้องไม่เลือกปฏิบัติสมาชิกพนักงานคน
ใดเนื่องจากเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ ชาติกำาเนิด
หรือพื้นเพทางสังคม รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทาง
เพศ สถานะการสมรส ความทุพพลภาพ การเป็นสังกัด
ทางการเมืองหรือสมาชิกของสหภาพแรงงาน ในการจ้าง
งานหรือแนวทางปฏิบัติด้านการจ้างงานอื่น ๆ เช่น เงิน
เดือน การเลื่อนตำาแหน่ง รางวัล โอกาสการฝึกอบรม 
การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุ ซัพพลายเออร์ต้องจัด
เตรียมสถานที่ทำางานที่ปราศจากการคุกคาม การลงโทษ
ทางร่างกาย การบีบบังคับ และการเหยียดหยาม ห้าม
มิให้ใช้การข่มขู่หรือการขู่เข็นบังคับไม่ว่าในรูปแบบใด
ก็ตาม

• การป้องกันแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
ซัพพลายเออร์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า การทำางาน
ทั้งหมดเป็นไปโดยสมัครใจ สัญญาการจ้างงานต้อง
เข้าใจง่ายสำาหรับพนักงาน และพนักงานควรมีอิสระ
ในการลาออกหลังจากการแจ้งลาออกที่สมเหตุสมผล 
ซัพพลายเออร์ต้องไม่ค้ามนุษย์ หรือใช้แรงงานบังคับ 
แรงงานขัดหนี้ แรงงานทาส แรงงานนักโทษ พนักงาน
ไม่ควรที่จะต้องยกเอกสารประจำาตัวใด ๆ เป็นเงื่อนไข
ของการจ้างงาน.

• การป้องกันแรงงานเด็ก/แรงงานไม่บรรลุนิติภาวะ
ซัพพลายเออร์ต้องว่าจ้างเฉพาะสมาชิกพนักงานที่มีอายุ
อย่างน้อย 15 ปี หรือผู้ที่บรรลุนิติภาวะขั้นต่ำา โดยปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดอายุที่สูงกว่า สำาหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 18 
ปี ซัพพลายเออร์ต้องระบุการมีอยู่ ตรวจติดตามสุขภาพ 
สภาพการทำางาน ชั่วโมงการทำางาน และต้องไม่จ้างให้
ทำางานที่อันตราย หรืองานที่ฉวยประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
รบกวนการศึกษา หรือเป็นอันตรายต่อพัฒนาการด้าน
สุขภาพ ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ศีลธรรม หรือ
สังคม โปรแกรมการฝึกงานในสถานที่ทำางานที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ทางการศึกษานั้นยอมรับ
ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นไปตามมาตรา 6 หรือ 7 
ของอนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่ำาที่ให้จ้างงานได้ (ฉบับที่ 
138) ของ ILO

• สภาพการทำางาน
ซัพพลายเออร์พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
และ/หรือข้อตกลงร่วมที่บังคับใช้ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพการทำางาน ชั่วโมงทำางาน วันหยุด ค่าจ้าง และเงิน
เดือน

• เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อ
รอง
ซัพพลายเออร์ต้องอนุญาตให้พนักงานร่วมมือกับผู้
อื่น และองค์กรที่พนักงานเลือก และหาตัวแทนในการ
ร่วมเจรจาต่อรองอย่างอิสระตามที่กฎหมายอนุญาต 
ซัพพลายเออร์ต้องอนุญาตให้พนักงานแสดงออกข้อ
กังวลเกี่ยวกับสภาพการทำางานหรือการปฏิบัติที่อาจไม่
ถูกกฎหมาย โดยไม่มีการข่มขู่โต้ตอบหรือการคุกคาม



แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่มีจริยธรรม
และเป็นธรรม

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ดำาเนินธุรกิจในลักษณะที่
เป็นธรรมและมีจริยธรรม และดำาเนินงานโดยปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งในระดับนานาชาติ ระดับ
ชาติ และระดับท้องถิ่น ที่บังคับใช้กับการดำาเนินธุรกิจของ
ตน รวมถึงการหามาซึ่งใบอนุญาตที่จำาเป็นทั้งหมดอย่าง
เต็มความสามารถ

• การต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า
ซัพพลายเออร์พึงปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด
และการแข่งขันทางการค้า

• การค้าขายระหว่างประเทศ
ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วย
การค้าขายระหว่างประเทศและการควบคุมการส่งออก 
ตลอดจนการห้ามส่งสินค้าและการคว่ำาบาตรที่กำาหนด
โดยหน่วยงานของประเทศหรือเหนือประเทศหรือรัฐบาล

• การติดสินบนและการทุจริต
ซัพพลายเออร์ต้องยับยั้งการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการ
กรรโชก และการให้หรือรับสินบน การฟอกเงิน และการ
ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

• ของขวัญและการสังสรรค์
ซัพพลายเออร์เคารพว่า พนักงาน INEOS จะไม่ให้หรือ
รับของขวัญหรือความช่วยเหลือที่อาจเป็นการบั่นทอน
หรือดูน่าสงสัยเกี่ยวกับความเป็นกลางในการตัดสินใจ 
ซัพพลายเออร์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการชำาระเงิน 
ของขวัญ หรือพันธกิจอื่น ๆ ที่มีต่อลูกค้า เจ้าหน้าที่รัฐ 
ผู้รับเหมาช่วง หรือฝ่ายอื่น ๆ ที่ดำาเนินการในนามของตน
นั้นเป็นไปตามกฎหมายต่อต้านการติดสินบนที่บังคับใช้

• ผลประโยชน์ขัดกัน
ซัพพลายเออร์ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์
ขัดกันที่อาจเป็นไปได้หรือที่เกิดขึ้นจริงให้แก่ INEOS ใน
ฐานะซัพพลายเออร์ของ INEOS

• ทรัพย์สินทางปัญญาและการรักษาความลับ
ซัพพลายเออร์จะไม่ใช้ ยักยอก หรือแจกจ่ายทรัพย์สิน
ทางปัญญาของ INEOS ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ที่ไม่
สอดคล้องกับข้อตกลงที่ทำาขึ้นโดยเฉพาะในฐานะ
ซัพพลายเออร์ของ INEOS
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