แนวทางปฏิบัติสาหรับซัพพลายเออร์ ของ Oerlikon
บทนำ
Oerlikon เป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมไฮเทคชันน
้ าระดับนานาชาติที่ให้ ความสาคัญกับการรักษามาตรฐานด้ านจริยธรรมระดับสูงสุดในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า ซัพพลายเออร์ คูแ่ ข่ง รัฐบาล ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม ด้ วยเหตุนี ้ เราจึงคาดหวังให้ ซพั พลายเออร์ ของเรารั กษา
มาตรฐานระดับเดียวกันในแง่ของการดาเนินการอย่างเป็ นมืออาชีพและจรรยาบรรณในการติดต่อปฏิสมั พันธ์กบั Oerlikon รวมถึงผู้รับเหมา
ลูกค้ า ซัพพลายเออร์ คูแ่ ข่ง ชุมชน รัฐบาล และสิ่งแวดล้ อม
แนวทางปฏิบตั ิสาหรับซัพพลายเออร์ ของ Oerlikon ("แนวทางปฏิบตั ิ") เป็ นสิง่ ระบุข้อกาหนดขันต
้ ่าที่ทางเราคาดหวังจากซัพพลายเออร์ ของเรา ("
ซัพพลายเออร์ ") ในส่วนของจริยธรรมทางธุรกิจและการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และมำตรฐำนอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล
ซัพพลายเออร์ จะต้ องดาเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลที่เกี่ยวข้ องทุกประการ รวมถึงกฎหมาย
และข้ อกาหนดด้ านสิ่งแวดล้ อม
ควำมสอดคล้ องของวัสดุและแร่ ธำตุท่มี ีข้อขัดแย้ ง
Oerlikon มุง่ มัน่ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและความต้ องการของลูกค้ าในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับข้ อห้ ามและข้ อจากัดของสสารชนิดต่างๆ รวมถึงสาร
อันตรายและแร่ธาตุที่มีข้อขัดแย้ ง ด้ วยเหตุนี ้ ซัพพลายเออร์ จึงต้ องแน่ใจว่าสินค้ าที่สง่ มอบให้ กบั Oerlikon เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่ครอบคลุมอยู่
ภายใต้ ขอบเขตของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้ องมีดาเนินการดังนี ้
-

ดาเนินนโยบายเกี่ยวกับแร่ธาตุที่มีข้อขัดแย้ งและทาการสอบทานเพื่อค้ นหาแหล่งที่มาของแร่ธาตุเหล่านี ้ และ

-

ตอบสนองต่อ Oerlikon อย่างทันท่วงทีเมื่อมีการร้ องขอให้ แสดงหลักฐานว่ามีการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเหล่านี ้

จรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ซัพพลายเออร์ จะต้ องเคารพนโยบายของ Oerlikon ในส่วนของการไม่ยินยอมให้ มีการทุจริตและการติดสินบน รวมถึงแสดงให้ เห็นถึงความ
ซื่อสัตย์และความเป็ นธรรมในกิจกรรมทางธุรกิจทังหมดของตน
้
การให้ หรือรับสินบน อามิสสินจ้ าง และค่าตอบแทนที่ผิดกฎหมายในรูปแบบอื่นๆ
ถือเป็ นการบ่อนทาลายแก่นแท้ ของการแข่งขัน
และทาให้ ความมุง่ มัน่ ในการประพฤติโดยชอบของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องเกิดความเสื่อมเสีย ด้ วยเหตุนี ้ การกระทาดังกล่าวจึงถือเป็ นสิ่งที่ไม่อาจ
ยอมรับและให้ อภัยได้
สิทธิมนุษยชน สภำพกำรทำงำนที่เหมำะสม และกำรใช้ แรงงำนเด็ก
ซัพพลายเออร์ จะต้ องเคารพสิทธิ์และให้ เกียรติตอ่ บุคคลทุกคนที่ตดิ ต่อปฏิสมั พันธ์ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้ องเคารพบทบัญญัตแิ ห่งปฏิญญา
สากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(Conventions of the International Labor Organization) และกฎหมายการค้ าแรงงานทาสสมัยใหม่ (The Modern Slavery Act) ฉบับ ค.ศ.
2015 ในส่วนของ:

-

การห้ ามและการกาจัดการใช้ แรงงานเด็ก
เสรีภาพในการว่าจ้ างและการสมาคม
การส่งเสริมโอกาสและการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันในการว่าจ้ างและการประกอบอาชีพ
การจ่ายค่าจ้ างขันต
้ ่าและสิทธิ์ในการจ้ างงานตามปกติ
การไม่ใช้ แรงงานบังคับทุกรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะแรงงานผู้ต้องขังที่ไม่สมัครใจ เหยื่อการค้ าแรงงานทาสและการค้ ามนุษย์ และ

-

การอนุญาตให้ พนักงานทุกคนสามารถลาออกจากงานได้ อย่างอิสระโดยมีการแจ้ งอย่างสมเหตุสมผล
การกาหนดชัว่ โมงการทางานที่ไม่มากเกินไป

-

กำรจัดกำรด้ ำนสุขภำพ ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้ อม
ต้ องจัดสถานที่ทางานให้ มีความปลอดภัยและไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพสาหรับพนักงานทุกคน และดาเนินธุรกิจด้ วยแนวทางทีส่ ร้ างความยัง่ ยืน
ต่อสิ่งแวดล้ อม

กำรปกป้ องทรัพย์ สินที่จับต้ องได้ และจับต้ องไม่ ได้
ซัพพลายเออร์ จะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลทางธุรกิจ การเงิน และเทคนิคของ Oerliko รวมถึงการติดต่อทางธุรกิจเอาไว้ เป็ นความลับ และห้ ามนา
ทรัพย์สินที่จบั ต้ องได้ หรือทรัพย์สินทางปั ญญาของ Oerlikon หรือบริษัทอื่นๆ ไปใช้ อย่างไม่เหมาะสม
กำรควบคุมกำรค้ ำ
ซัพพลายเออร์ จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบในการควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวข้ อง และให้ ความร่วมมือกับ Oerlikon ในการสนับสนุนนโยบายการ
ไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ อย่างแน่วแน่และชัดเจน โดยจะต้ องระบุข้อมูลการค้ ากับต่างประเทศที่ถกู ต้ องและมีการจาแนกรายการ
ในเอกสารการค้ าทังหมด
้
(ประเทศต้ นกาเนิด หมายเลขพิกดั ศุลกากร ข้ อมูลการจาแนกประเภทการควบคุมการส่งออก)
กำรบังคับใช้ กับซัพพลำยเออร์ และผู้รับเหมำ
แนวทางปฏิบตั ินี ้มีผลบังคับใช้ กบั ผู้รับเหมาที่จดั หาสินค้ าหรือบริการให้ กบั ซัพพลายเออร์ เช่นเดียวกัน ด้ วยเหตุนี ้ ซัพพลายเออร์ จงึ ต้ องใช้ ความ
พยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ แน่ใจว่าผู้รับเหมาของตนปฏิบตั ิตาม
แนวทางปฏิบตั ินี ้
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