หลักปฏิบัติ
ด้ านจรรยาบรรณ
ของคู่ค้าของโซเด็กซ์ โซ่
มีนาคม 2560

หลักปฏิบตั ิทางจรรยาบรรณของคู่คา้ ของโซเด็กซ์โซ่

สรุ ป
บทนา ...................................................................... 3

4. ห่วงโซ่อุปทานแบบรวม .................................. 9

1. ความซื่ อสัตย์ต่อธุ รกิจ .................................... 5

5. การรายงาน ................................................... 10

2. สิ ทธิมนุษยชน
และสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในการทางาน .................. 6

6.

งดเว้นการใช้กาลังและการบังคับใช้แรงงานทุกรู ปแบบ ..... 6

การปกป้ องข้อมูลและความเป็ นส่ วนตัวของฐาน
ข้อมูล............................................................. 10

ยกเว้นการใช้แรงงานเด็กอย่างจริ งจัง ...................... 6

ความลับและการปกป้ องข้อมูล .......................... 10

ไม่กีดกันในการจ้างงานและอาชีพ......................... 7

ความเป็ นส่ วนตัวและการปกป้ องฐานข้อมูล.............. 11

อิสรภาพในการรวมกลุ่ม
และได้รับการตอบรับในเรื่ องสิ ทธิ อย่างจริ งจัง
เพื่อการเจรจาต่อรองร่ วม (Collective Bargaining) .......... 7

การเริ่ มดาเนิ นการ .................................................. 12

ค่าจ้างและผลประโยชน์ .................................. 7
ชัว่ โมงการทางาน ........................................ 8
สุขภาพและความปลอดภัย ............................... 8
สภาพแวดล้อมในการดาเนินชีวิต ......................... 8
แนวปฏิบตั ิในการลงโทษ................................. 9

3. สิ่ งแวดล้อม ..................................................... 9

Sodexo Supplier Code of Conduct – April 2017 | Page 2

บทนา
การดาเนินธุรกิจด้ วยหลักปฏิบัติทางจรรยาบรรณอันสู งส่ งคือพืน้ ฐานของโซเด็กซ์ โซ่ ด้ วยเหตุนี้ เราจึงได้ จัดทา
หลักปฏิบัติทางจรรยาบรรณของคู่ค้าของโซเด็กซ์ โซ่ ขนึ้ เพื่อให้ ผ้ ูที่ทาธุรกิจกับเรา ซึ่งรวมถึงบริษัทต่ าง ๆ
ทีไ่ ด้ ทาธุรกิจกับเรามาอยู่แล้ ว ได้ ทราบถึงความคาดหวังของเรา
หลักปฏิบตั ิทางจรรยาบรรณของคู่คา้ ของโซเด็กซ์โซ่น้ ี (“หลักปฏิบตั ิ”)
กาหนดความคาดหวังของโซเด็กซ์โซ่ที่มีต่อผูจ้ ดั หาสิ นค้า, ผูใ้ ห้บริ การ, ผูร้ ับเหมา และบุคคลอื่น ๆ
ที่ทาธุ รกิจกับโซเด็กซ์โซ่ (รวมถึง บริ ษทั ในเครื อของพวกเขา ซึ่ งรวมเรี ยกว่า “คู่คา้ ”)
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบและความเหมาะสมทางจรรยาบรรณ, สังคม,
แรงงานและแนวปฏิบตั ิดา้ นสิ่ งแวดล้อม
โซเด็กซ์โซ่ทราบดีวา่ คู่คา้ นั้นดาเนินธุ รกิจในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและกฎหมายที่แตกต่างกันทัว่ โลก
ไม่วา่ อย่างไรก็ตาม, หลักปฏิบตั ิน้ ีระบุถึงข้อกาหนดเบื้องต้นที่เราคาดหวังให้คู่คา้ ของเราปฏิบตั ิตาม
หรื อเพื่อรับรองว่าข้อกาหนดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับหลักการดาเนิ นธุ รกิจของพวกเขา
และเพื่อทาธุ รกิจกับโซเด็กซ์โซ่ ในลาดับต่อมา คู่คา้ จะต้องแจ้งหลักการของหลักปฏิบตั ิน้ ี
ให้กบั ทุกฝ่ ายในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาด้วย
เพื่อรักษาลาดับความสาคัญของวิธีการนี้ โซเด็กซ์โซ่ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะทาการควบคุมตามเหมาะสม
เพื่อให้แน่ใจได้วา่ มีการปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิน้ ี ตลอดทัว่ ทุกฝ่ ายในห่วงโซ่อุปทาน
ซึ่ งอาจรวมถึงการประเมินตนเอง การตรวจประเมินจากโซเด็กซ์โซ่ และการตรวจประเมินคู่คา้ โดยบุคคลที่สาม
โซเด็กซ์โซ่ตระหนักดีวา่
คู่คา้ อาจจะต้องการเวลาเพื่อแก้ไขส่ วนที่พวกเขายังไม่สามารถดาเนิ นการให้สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิได้ เราเชื่ อว่า
การดาเนิ นการให้สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิน้ นั สามารถทาได้เป็ นอย่างดีโดยผ่านขั้นตอนของการพัฒนาที่ต่อเนื่องต
ลอดเวลา ซึ่งรวมถึงการประสานงานกับโซเด็กซ์โซ่ดว้ ย เพื่อให้จดจาเรื่ องนี้
โซเด็กซ์โซ่ได้จดั ทาหลักปฏิบตั ิทางจรรยาบรรณของคู่คา้ ของโซเด็กซ์โซ่ ที่ใช้เป็ นคาแนะนาสาหรับคู่คา้
ซึ่งให้คาแนะนาแก่คู่คา้ ของโซเด็กซ์โซ่ถึงวิธีการปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิทางจรรยาบรรณของคู่คา้ ของโซเด็กซ์โซ่
โซเด็กซ์โซ่ขอให้คู่คา้ แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการปฎิบตั ิงานและแผนพัฒนาสาหรับการดาเนินงานตามหลักปฏิบตั ิ
ทางจรรยาบรรณ
และยินดีที่จะได้เห็นหลักฐานที่แสดงถึงความสาเร็ จที่เกินกว่าข้อกาหนดขั้นต่าโดยคู่คา้ ห่วงโซ่อุปทานของเรา
โซเด็กซ์โซ่กระตุน้ คู่คา้ ของเรา
เพื่อสนับสนุนให้เกิดความสาเร็ จตามข้อตกลงที่กาหนดไว้ในโซเด็กซ์โซ่นโยบายความรับผิดขอบต่อสังคม “Better
Tomorrow 2025” รวมถึงเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กรสหประชาชาติ
นอกเหนือจากหลักปฏิบตั ิทางจรรยาบรรณของคู่คา้ ของโซเด็กซ์โซ่ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของโซเด็กซ์โซ่
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ซึ่ งคู่คา้ ของโซเด็กซ์โซ่ทุกราย ไม่วา่ จะจัดหาสิ นค้าหรื อบริ การใด ๆ ให้กบั โซเด็กซ์โซ่ก็ตาม ต้องนาไปปฏิบตั ิ
คู่คา้ จะต้องลงชื่อในข้อบังคับคู่คา้ อาหารทะเลอย่างยัง่ ยืนของโซเด็กซ์โซ่ ข้อบังคับสวัสดิภาพสัตว์ของโซเด็กซ์โซ่
และเอกสารอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสิ นค้าหรื อบริ การที่จดั หา

ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่ อสังคมของโซเด็กซ์ โซ่ สามารถติดตามได้ บนเว็บไซต์ ของเรา www.sodexo.com
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1. ความซื่อสั ตย์ ต่อธุรกิจ (Business Integrity)
โซเด็กซ์โซ่ยดึ มัน่ ในความซื่อสัตย์ต่อธุ รกิจที่มีมาตรฐานระดับสู งสุ ด เราไม่ยอมให้แนวปฏิบตั ิใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการของความจริ งใจ
ความซื่อสัตย์ และความยุติธรรม เกิดขึ้นในที่ใด ๆ ในโลกนี้ ที่เราดาเนิ นธุรกิจอยู่
โซเด็กซ์โซ่คน้ หาคู่คา้ ที่ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานจริ ยธรรมของโซเด็กซ์โซ่
มาตรฐานจริ ยธรรมของโซเด็กซ์โซ่ถูกรวบรวมขึ้นมาเป็ นคาแถลงความซื่ อสัตย์ต่อธุรกิจ ซึ่งแบ่งเป็ นส่ วนต่าง ๆ (และที่ถูกกาหนดตามความจาเป็ น) :














ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่บงั คับใช้ท้ งั หมด
ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นอย่างยุติธรรม พร้ อมกับให้เกียรติและความเคารพ
จัดเตรี ยมบันทึกรายการทางการเงินทั้งหมดอย่างระมัดระวังและถูกต้อง
รายงานสถานการณ์ทางการเงินและผลประกอบการอย่างซื่ อสัตย์และตรงต่อเวลา
ติดต่อกับลูกค้า คู่คา้ และหุ้นส่วนด้านการเงิน ด้วยความซื่ อสัตย์และยุติธรรม
หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่อาจเกิ ดขึ้นได้หรื อเกิดขึ้นจริ ง
หลีกเลี่ยงการรับและ/หรื อการให้ของขวัญที่ไม่เหมาะสม
ปกป้ องทรัพย์สินของโซเด็กซ์โซ่
ป้ องกันข้อมูลทรัพย์สินและข้อมูลที่เป็ นความลับ (และที่กาหนดด้านล่างนี้ ขอ้ 6 เกี่ยวกับการป้ องกันข้อมูล)
ปกป้ องชื่อเสี ยงของโซเด็กซ์โซ่
แยกแยะกิจกรรมส่วนตัวด้านการเมืองจากงานของโซเด็กซ์โซ่
รายงานเมื่อรู้เห็นการฝ่ าฝื นกฎหมายที่บงั คับใช้และข้อบังคับและหลักปฏิบตั ิทางจรรยาบรรณ

คู่ค้าจะต้ องไม่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทาใด ๆ ในการแข่งขันที่ไม่ยตุ ิธรรม และจะต้ องไม่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับสิ นบนไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบใด ๆ
ที่เฉพาะเจาะจง ตามที่ระบุไว้ในคาแนะนาคู่คา้ (Supplier Guide)
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2. สิ ทธิมนุษยชน
และสิ ทธิข้นั พืน้ ฐานในการทางาน (Human Rights
and Fundamental Rights at Work)

โซเด็กซ์ โซ่ มุ่งมั่นในการเคารพต่ อสิ ทธิมนุษยชนในทุกที่ที่เราทาธุรกิจ
เราจะทาให้ความมุ่มมัน่ ของเราให้เกิดขึ้นจริ งโดยการเริ่ มดาเนินการและทาระเบียบวิธิปฏิบตั ิและแนวปฏิบตั ิให้มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น
เพื่อป้ องกัน ลดทอน และเมื่อมีความจาเป็ น
ให้คาแนะนาถึงผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงจากการปฏิบตั ิงานของเรา
หรื ออาจเชื่อมโยงโดยตรงกับกิจการของเรา โดยผ่านสัมพันธไมตรี ของเรากับคู่คา้
ความมุ่งมัน่ ของเราและการเริ่ มดาเนิ นการแนวปฏิบตั ิและระเบียบวิธีปฏิบตั ิน้ นั เป็ นไปตามกลไกระหว่างประเทศ
รวมถึงปฎิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุ ษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ปฏิญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและสิ ทธิในที่ทางาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)
และเป็ นไปตามคาแนะนาที่กาหนดอยูใ่ นแนวทางขององค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสาหรับวิสาหกิจข้ามชา
ติ (OECD Guidelines for Multinational Enterprise)
และหลักการแนวทางขององค์กรสหประชาชาติเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business
and Human Rights)
เราคาดหวังว่าคู่คา้ ของเราจะดาเนินธุรกิจของเขาในลักษณะที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการเคารพในสิ ทธิมนุ ษยชน
สอดคล้องกับหลักการด้านล่างนี้
และทาทุกอย่างด้วยความรับผิดชอบในการแก้ไขความเสี่ ยงด้านสิ ทธิมนุ ษยชนในห่วงโซ่อุปทานของเขา
และในส่ วนหนึ่งส่ วนใดของธุรกิจของเขา

งดเว้ นการใช้ กาลังและการบังคับใช้ แรงงานทุกรู ปแบบ
ผู้จดั หาสินคัาจะต้ องไม่ ใช้แรงงานตามสัญญา แรงงานทาส
แรงงานบังคับ หรื อแรงงานถูกบังคังด้วยความไม่เต็มใจ
คู่ค้าจะต้ องรับรองว่าเป็ นการปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ
เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนตามกฎหมาย
และต้องไม่ข้ ึนอยูก่ บั การลงโทษทางอาญาหรื อการฟ้ องร้องคดีที่เ
ป็ นการคาดโทษหรื อที่เป็ นจริ ง ความรุ นแรง การกักขัง
การกักเก็บเอกสารแสดงตัวตน
หรื อการริ บสิ ทธิหรื อผลประโยชน์ที่จะได้รับตามกฎหมาย
คนงานจะต้องมีความอิสระที่จะยินยอมเข้าทางานและออกจากกา
รทางานเมื่อใดก็ตาม
โดยต้องแจ้งเหตุผลที่เหมาะสมตามกฎหมายและข้อกาหนดที่บงั คั
บใช้ ข้อตกลงร่ วมกัน และข้อจากัดในด้านปฎิบตั ิงาน
คู่ค้าจะต้ องไม่ ให้มีแรงงานที่ถูกบังคับโดยการชักจูงด้วยหนี้สิน
ซึ่งหมายถึงการที่นายจ้างหรื อผูจ้ ดั หาแรงงานเสนอให้สินเชื่อหรื อ

ค่าแรงงานล่วงหน้าแก่ลูกจ้าง
โดยแลกเปลี่ยนกับสัญญาในการจ่ายคืนสิ นเชื่อโดยลูกจ้างหรื อสม
าชิกในครอบครัว

ยกเว้นการใช้ แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
คู่ค้าจะต้ องไม่ ใช้ลูกจ้างที่มีอายุต่ากว่ากฎหมายกาหนดเพื่อทางาน
ในต่างประเทศหรื อท้องถิ่นที่คคู่ า้ ปฏิบตั ิงานให้กบั โซเด็กซ์โซ่
หากไม่มีการกาหนดอายุข้ นั ต่าสาหรับการจ้างงาน
ให้ถือว่าอายุข้ นั ต่าสาหรับการจ้างงานเป็ นอายุ 15 ปี
ในกรณี ที่ผเู ้ ยาว์ได้รับการอนุญาตให้ทางานได้
ไม่ตอ้ งคานึงถึงอายุข้ นั ต่าตามกฎหมายกาหนด
คู่ค้าจะต้ องสังเกตุขอ้ กาหนดทางกฎหมายทั้งหมด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับชัว่ โมงการทางาน, ค่าจ้าง,
การศึกษาขั้นต่า และสภาพการทางาน
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คู่ค้าจะต้ องกาหนดและเคารพต่อการจากัดอายุสาหรับการทางาน และรับผลประโยชน์และการประกันที่กาหนดโดยกฎหมายและข้
อบังคับ
ที่อาจจะเป็ นอันตรายต่อสมอง ร่ างกาย สังคม หรื อศีลธรรม
หรื อเป็ นภัยต่อลูกจ้างที่เป็ นเด็ก
ลูกจ้างที่เป็ นเด็กถูกกาหนดว่าเป็ นผูท้ ี่กาลังจะเป็ นลูกจ้าง
ซึ่งมีอายุเกินกว่าอายุข้ นั ต่าที่กาหนดไว้ก่อนหน้านี้ และต่ากว่า 18
ปี

ไม่ กดี กันในการจ้ างงานและอาชีพ
คู่ค้าจะต้ องไม่ กีดกันต่อพนักงานในเรื่ องการจ้างงาน
การเลื่อนขั้น เงินเดือน การประเมินผลการทางาน
หรื อสภาพการจ้างงานอื่น ๆ ในเรื่ องเผ่าพันธ์ สี ผิว แหล่งกาเนิด
เพศ เอกลักษณ์ทางเพศ ความโน้มเอียงทางเพศ ศาสนา
หรื อความพิการ คู่คา้ จะไม่กีดกันในเรื่ องใด ๆ
ที่เป็ นที่ตอ้ งห้ามด้วยข้อกาหนดทางกฎหมายที่บงั คับใช้

อิสรภาพในการรวมกลุ่ม
และได้ รับการตอบรับในเรื่องสิ ทธิอย่างจริงจัง
เพือ่ การเจรจาต่ อรองร่ วม (Collective Bargaining)
คู่ค้าจะต้ องเคารพต่อสิ ทธิของพนักงานในการเข้าร่ วมหรื อไม่เข้าร่
วมในสหภาพการค้าตามการเลือกของพนักงาน
และในการต่อรองร่ วม รอดพ้นจากการแก้แค้น การข่มขู่
หรื อการล่วงละเมิด
พนักงานจะต้องไม่ถูกข่มขู่หรื อล่วงละเมิดต่อการดาเนินการตาม
สิ ทธิที่จะเข้าร่ วมหรื อไม่เข้าร่ วมในองค์กรแรงงานใด ๆ

ค่ าจ้ างและผลประโยชน์
คู่ค้าจะต้ องไม่ จ่ายค่าจ้างต่ากว่าแรงงานขั้นต่าตามกฎหมายและข้อ
กาหนดที่บงั คับใช้
ในกรณี ที่กฎหมายและข้อกาหนดที่บงั คับใช้ไม่ได้กาหนดอัตราค่
าจ้างขั้นต่า
คู่ค้าจะต้ องจ่ายอย่างน้อยตามอัตราตลาดสาหรับตาแหน่งงานที่คล้
ายคลึงกัน
คู่ค้าจะต้ องรับรองว่าพนักงานจะต้องได้รับการจ่ายชดเชยล่วงเวล
าในอัตราที่บงั คับด้วยกฎหมาย
จะต้องไม่ทางานล่วงเวลาเพียงเพื่อให้ครบค่าแรงงานขั้นต่า
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คู่ค้าจะต้ องรับรองว่าบ้านพักของพนักงานที่จดั ไว้ให้น้ นั
ได้มาตรฐานสุขภาพและความปลอดภัยเช่นเดียวกับมาตรฐานที่บั
คู่ค้าจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่บงั คับใช้ในเรื่ องของชั่
งคับใช้ในสถานที่ทางาน
วโมงการทางานของพนักงาน
คู่ค้าจะต้ องรับรองว่า
รวมถึงจานวนชัว่ โมงสูงสุดที่จากัดและเวลาพัก
ผู้จดั หาจะต้ องไม่ ให้พนักงานทางานล่วงเวลาเกินกว่าจานวนชัว่ โ สภาพแวดล้อมในการดาเนินชีวติ สะท้อนถึงเกียรติยศและสิ ทธิต่อ
ความเป็ นส่วนตัวของพนักงาน
มงตามที่กฎหมายกาหนด

ชั่วโมงการทางาน

ยกเว้นแต่ในกรณี ฉุกเฉิ นหรื ออาจจะถูกต้องตามกฎหมายขึ้นอยูก่ ั
บลักษณะของงาน

สุ ขภาพและความปลอดภัย
สุขภาพและความปลอดภัยเป็ นส่วนหนึ่งในพันธกิจของโซเด็กซ์โ
ซ่ในอันที่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวติ
โซเด็กซ์โซ่มุ่งมัน่ ที่จะบรรลุสุขภาพระดับสากลและวัฒนธรรมคว
ามปลอดภัยและผลการดาเนินงานด้านสุขภาพ
ความผูกพันของคู่คา้ ของเรามีความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างต่อเ
นื่องเพื่อวัตถุประสงค์น้ ี
คู่คา้ จะต้องจัดให้มีสถานที่ทางานและสภาพการทางานที่ปลอดภัย
และมีสุขอนามัย สุขภาพ ความปลอดภัย
และมาตรฐานของสถานที่ทางาน
จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่บงั คับใช้เป็ นอย่างน้
อย
คู่คา้ จะต้องรักษาและจัดให้มีแผนชดเชยเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุกบั พนัก
งานด้วยค่าใช้จ่ายของคู่คา้ เอง
ไม่วา่ จะเป็ นแบบสาธารณะหรื อส่ วนตัว (เช่น
การทาประกันการชดเชยของพนักงาน)
ตามที่กฎหมายและข้อบังคับกาหนดบังคับใช้
สาหรับพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั โ
ซเด็กซ์โซ่

สภาพแวดล้อมในการดาเนินชีวติ
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แนวปฏิบัติในการลงโทษ

สิ ทธิบนผืนดิน

คู่ค้าจะต้ องปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างสมเกียรติ

คู่ค้าจะต้ องเคารพต่อสิ ทธิบนผืนดินของแต่ละบุคคล
คู่ค้าจะต้ องไม่ ลงโทษหรื อข่มขูท่ ี่จะลงโทษทางกาย
คนพื้นบ้านและสังคมท้องถิ่น
หรื อการลงโทษรู ปแบบอื่น ๆ ทางร่ างกาย ทางเพศ ทางจิตวิทยา การเจารจาต่อรองที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรื อที่ดินของเขา
หรื อการพูดจาดูหมิ่น หรื อการล่วงละเมิดพนักงาน
รวมถึงการใช้หรื อการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
คู่ค้าจะต้ องมีข้ นั ตอนการลงโทษอย่างชัดเจนที่สามารถระงับการก จะต้องยึดกับหลักการของความเป็ นอิสระ ลาดับ และการยินยอม
ความโปร่ งใสและการเปิ ดเผของสัญญา
ระทาความรุ นแรง การล่วงละเมิด
หรื อข่มขู่ไม่วา่ จะเป็ นทางร่ างกายหรื ออารมณ์
และสื่ อสารให้กบั พนักงานในภาษาที่เข้าใจได้

3. สิ่ งแวดล้ อม (Environment)
คู่ค้าจะต้ องยึดถือตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่ งแวดล้อมที่บงั คับใช้
คู่ค้าจะต้ องทางานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการวัดผลการปกป้ องสิ่ งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น
โดยการเริ่ มดาเนินการโปรแกรมการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม หรื อแผนการปฏิบตั ิงาน
คู่ค้าจะต้ องทางานเพื่อความยัง่ ยืน ปกป้ องและฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์พลังงาน
การนากลับมาใช้และการทิ้งของเสี ยที่เหมาะสม และการบริ หารจัดการน้ า รวมถึงการฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อม

4. ห่ วงโซ่ อุปทานแบบรวม (Inclusive Supply Chain)
โปรแกรมห่วงโซ่อุปทานแบบรวมของโซเด็กซ์โซ่เป็ นส่วนประกอบที่สาคัญของความมุ่งมัน่ ของกลุม่
ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ สาหรับผูท้ ี่ทางานให้กบั คูค่ า้ ของเรา
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การพัฒนาสังคมท้องถิ่นและการแสดงถึงความมุ่งมัน่ ของเราในการที่จะกระตุน้ และผลักดันผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องของความรับผิดช
อบต่อสังคมและเศรษฐกิจตลอดทัว่ ห่วงโซ่อุปทาน
การยึดโยงคู่คา้ ที่มีความหลากหลายและที่มีความคล้ายกันภายในสังคมท้องถิ่น ที่ซ่ ึง ทั้งผูจ้ ดั หาของเราและโซเด็กซ์โซ่
มีความได้เปรี ยบในการได้ทางานร่ วมกับสิ่ งที่ดีที่สุด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่มีนวัตกรรมและมีความคล่องตัวเป็ นที่สุด
โซเด็กซ์โซ่คาดหวังว่าคู่คา้ ของเราจะสามารถแสดงออกถึงการจัดวางกาลังแรงงานที่มีความหลากหลายได้อย่างเหมาะสม
ยอมรับแรงงานในเรื่ องของอายุ เพศ ชาติพนั ธ์ เชื้อชาติหรื อเผ่าพันธุ์ด้ งั เดิม ศาสนา ภาษา ความคิดเห็นทางการเมือง
ความโน้มเอียงทางเพศ ความสามารถทางกายภาพ และสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานแบบรวมตลอดทัว่ ทั้งห่วงโซ่อุปทานของตนเอง

5. การรายงาน (Reporting)
คู่ค้าจะต้ องนาส่งรายงานข้อมูลที่โซเด็กซ์โซ่ร้องขออย่างสมเหตุสมผลให้ถูกต้องและตรงตามเวลา
เพื่อทาให้โซเด็กซ์โซ่สามารถดาเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดที่บงั คับใช้ท้ งั หมด
เพื่อการนาส่งหรื อเปิ ดเผยข้อมูลตามที่หน่วยงานราชการ สถาบันหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้

6. การปกป้ องข้ อมูลและความเป็ นส่ วนตัวของฐา

นข้ อมูล (Protection of information and data privacy)
ความลับและการปกป้องข้ อมูล
โซเด็กซ์โซ่ยดึ มัน่ ในการปกป้ องข้อมูลที่เป็ นความลับของทุก ๆ
ฝ่ าย โซเด็กซ์โซ่ดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ ลูกค้า ผูบ้ ริ โภค
และพนักงาน
เพื่อยืนยันว่าสิ่ งดังกล่าวถูกใช้ไปในทางที่สอดคล้องกับกฎหมา
ยที่บงั คับใช้และนโยบายของโซเด็กซ์โซ่อย่างเต็มที่
และใช้ไปในทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของโซเด็กซ์โซ่เท่านั้น
คู่ค้าจะต้ องปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ย
วข้องทั้งหมดที่ใช้กากับดูแลข้อมูลที่มีกรรมสิ ทธิ์

และปกป้ องข้อมูลทั้งหมดที่โซเด็กซ์โซ่ได้รับ
โดยการรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เฉพาะกับวัตถุประสง
ค์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
และแบ่งปั นกันระหว่างกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
และจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและอย่างเหมาะสม คู่ค้า
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นหรื อข้อมูลอื่น ๆ
ที่จดั ว่าเป็ นข้อมูลความลับหรื อข้อมูลลับที่สามารถระบุตวั ตนข
องบุคคลได้น้ นั จะต้ องปรึ กษากับโซเด็กซ์โซ่ บิสซิเนส
ที่พวกเขาจัดหาสิ นค้าหรื อบริ การให้
เกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวของโซเด็กซ์โ
ซ่
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ความเป็ นส่ วนตัวและการปกป้องฐานข้ อมูล
โซเด็กซ์โซ่ยดึ มัน่ ในการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของทุก ๆ
คนตามความคาดหวังความเป็ นส่วนตัวอย่างมีเหตุมีผล
โซเด็กซ์โซ่ทาธุรกิจกับคู่คา้ ลูกค้า ผูบ้ ริ โภค
และบุคคลและองค์กรอื่น ๆ
เพื่อยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้ในทางที่สอดคล้องกับกฎห
มายที่บงั คับใช้และนโยบายของโซเด็กซ์โซ่อย่างเต็มที่
และใช้ไปในทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของโซเด็กซ์โซ่เท่านั้น
คู่ค้าจะต้ องปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎหมายการรักษาความปล
อดภัยของข้อมูลและความเป็ นส่วนตัว
และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงนโยบายความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัวของโซเด็ก
ซ์โซ่ เมื่อมีการเก็บ จัดเก็บ ประมวลผล เปิ ดเผย ถ่ายโอน
และ/หรื อแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคล
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การเริ่มดาเนินการ (Implementation)
คู่คา้ จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อรับรองว่าหลักการของหลักปฏิบตั ิน้ ีได้ถูกสื่ อสารไปยังพนักงานของเขา
และตลอดทัว่ ห่วงโซ่อปุ ทานของพวกเขา คู่คา้ จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่า
หลักการของหลักปฏิบตั ิน้ ีถูกนาไปปรับใช้และนาไปใช้โดยพนักงาน คู่คา้ นายหน้า และผูร้ ับเหมาของเขา
ในขอบเขตที่สามารถนาไปใช้ได้
คู่คา้ จะต้องสร้างขั้นตอนหรื อกลไกที่ทาให้พนักงานสามารถนาเสนอประเด็นที่เป็ นกังวลได้โดยปราศจากความกลัวว่าจะถูกเอาคืนห
รื อได้รับผลสะท้อนกลับเชิงลบ
โซเด็กซ์โซ่สงวนสิ ทธิในการดาเนินการควบคุมตามที่เห็นเหมาะสม
เพื่อรับรอบว่าได้มีการดาเนินการตามหลักปฏิบตั ิน้ ีตลอดทัว่ ห่วงโซ่อุปทานของเรา ซึ่งอาจรวมถึงการประเมินตนเอง
การตรวจประเมินจากโซเด็กซ์โซ่ และการตรวจประเมินคูค่ า้ โดยบุคคลที่สาม
ในอนาคตที่ไม่ไกล การรายงานการกระทาที่ใกล้เคียงกันที่คคู่ า้ กระทา
ทั้งภายในการปฏิบตั ิงานของตนเองและในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา จะกลายมามีความสาคัญ
มันเป็ นนโยบายของโซเด็กซ์โซ่ที่จะรวบรวมหลักการของหลักปฏิบตั ิน้ ีเข้าเป็ นข้อตกลงระหว่างคู่คา้ และโซเด็กซ์โซ่
หลักปฏิบตั ิน้ ีจะถูกปรับปรุ งอยูเ่ ป็ นประจาเพื่อให้มีความคล้องจองกับความคิดเห็นสะท้อนกลับจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายในและภายนอ
ก
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โซเด็กซ์โซ่
23/52-54 อาคารสรชัย ชั้น 17 ซอยสุ ขมุ วิท 63 ถนนสุ ขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-714-1661
www.sodexo.com
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