บริษัทคอลเกต-ปาลมโอลีฟ

หลักการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออร

เรียน ซัพพลายเออรผูมีอุปการะคุณของคอลเกต
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทในเครือบริษัทคอลเกต-ปาลมโอลีฟ
ไดสรางชื่อเสียงใหกับองคกรโดยใชแนวทางดําเนินธุรกิจที่มีจรรยาบรรณและมีความซื่อสัตยในระดับสูงสุดเป
นเสมือนเปนทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท
ในฐานะธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเรามุงเนนที่การบรรลุเปาหมายที่จําเปนเพื่อเปนแรงผลักดันสําหรับบริษัทเ
ราทั่วโลก และเพื่อทําใหเราเปนบริษัทที่แข็งแกรงมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตามเราเชื่อวาซัพพลายเออรของเรามีบทบาทสําคัญในความสําเร็จอันตอเนื่องของบริษัท
จุดแข็งของชื่อเสียงของคอลเกตไมไดขน
ึ้ อยูกับเพียงการปฏิบัติของเราแตเพียงเทานั้น
แตยังขึ้นอยูกับความประพฤติของผูที่เราดําเนินธุรกิจดวย
ดวยเหตุนี้เราจึงปรารถนาที่จะทํางานกับซัพพลายเออรที่มีคุณคาหลักรวมกันกับเราเทานั้น
คณะกรรมการอํานวยการ ผูบริหารอาวุโสของบริษัท
และพนักงานคอลเกตทุกคนมีความรับผิดชอบในมาตรฐานสูงสุดดานความซื่อสัตยและความสอดคลองกับห
ลักการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบขอบังคับรวมถึงนโยบายตางๆ ที่มีผลตอธุรกิจของเรา
ดวยเหตุนี้เปาหมายของเราจึงมีเพื่อใหมน
ั่ ใจวาความสัมพันธกับหุนสวนที่เปนซัพพลายเออรสะทอนใหเห็นแ
ละสนับสนุนมาตรฐานจรรยาบรรณที่สูงในระดับเดียวกัน
เพื่อที่จะดํารงรักษาเปาหมายนี้ไวปนี้จะเปนครั้งแรกที่บริษัทคอลเกตปาลมโอลีฟไดริเริ่มหลักการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออร
จุดประสงคของเอกสารนี้คือการเนนย้ําถึงพันธสัญญาของคอลเกตตอมาตรฐานจรรยาบรรณและเพื่อถายทอด
ใหซัพพลายเออรทุกคนไดอยางชัดเจน
ในความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณที่เหมาะสมกับความสัมพันธทางธุรกิจของพวกเขากับค
อลเกต หลักการดําเนินธุรกิจปฏิบัติของซัพพลายเออรจะระบุถึงสวนสําคัญของวิธีการดําเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึง:
•
•
•
•
•
•
•

กฎหมายตอตานการผูกขาด/กฎหมายวาดวยการแขงขัน
สิทธิมนุษยชนสากล
การจัดการดานจรรยาบรรณ
หลักการปฏิบัติดานแรงงาน
สุขภาพและความปลอดภัย
การปกปองสิ่งแวดลอม
กฎหมายตอตานการใหสินบน/พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําอันเปนการทุจริตในตางประเทศของ

สหรัฐ
เราสนับสนุนใหคุณศึกษาขอมูลนี้
และมั่นใจวาหลักการและการปฏิบัติที่วางโครงรางไวในหลักการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออรจะสะทอนให
เห็นอยูในการดําเนินการจัดการดานธุรกิจอยางตอเนื่องของคุณกับคอลเกต-ปาลมโอลีฟ
โปรดสื่อสารเกี่ยวกับความคาดหวังเหลานี้ใหทั่วทั้งองคกรของคุณตามความเหมาะสม
เราขอขอบคุณลวงหนาสําหรับความรวมมือ
และเราหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรวมงานกับบริษัทของคุณตอไปในอนาคต
เราพรอมเสมอที่จะตอบคําถามหรือขอกังวลใดๆ ที่คุณอาจจะมี

Linda Topping
Vice President – Chief Procurement Officer
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บริษัทคอลเกต-ปาลมโอลีฟ
หลักการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออร
พนักงานของคอลเกตทั่วโลกภาคภูมิใจในชือ
่ เสียงของเราในดานความซื่อสัตยและความสําเร็จทางดานธุรกิจที่เกิดจาก
ชื่อเสียงของเรา ชื่อเสียงนีใ้ ชเวลาหลายปในการสราง
และการรักษาไวซึ่งชื่อเสียงนี้เปนเรื่องสําคัญสําหรับความสําเร็จของเรา
หลักการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออรนี้ไดถก
ู พัฒนาขึ้นมาเพื่อถายทอดใหกับผูจําหนาย ซัพพลายเออร ผูรับจาง
ที่ปรึกษา ตัวแทนและผูนาํ สงสินคาและผูใหบริการตางๆ ทัง้ หมดทั้งในปจจุบันและในอนาคต ตอไปนี้จะเรียกวา
(“ซัพพลายเออร” ของเรา)
ความคาดหวังของคอลเกตสําหรับซัพพลายเออรทั้งหมดของเรายึดมั่นกับมาตรฐานดานจรรยาบรรณสูงสุดในการทําธุร
กิจ เอกสารนี้ถก
ู สรางขึ้นมาตามรูปแบบและประกอบดวยภาษาจากมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ (International
Labor Organization) และหลักการดําเนินธุรกิจของบริษัทคอลเกตปาลมโอลีฟซึ่งคุณสามารถตรวจสอบไดในเว็บไซทของเราที่
http://www.colgate.com/app/Colgate/US/Corp/LivingOurValues/CodeOfConduct.cvsp.
ซัพพลายเออรของคอลเกตจะตองดําเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อใหแนใจวาหลักการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออ
รของบริษัทคอลเกต-ปาลมโอลีฟไดรับการสือ
่ สารโดยทั่วทัง้ องคกร
และมีพรอมไวสําหรับพนักงานและเครือขายการจัดหาสินคาของซัพพลายเออร
คอลเกตเห็นคุณคาของความสัมพันธทางดานธุรกิจกับซัพพลายเออรและตองการใหซัพพลายเออรมีความตั้งใจรวมกันใ
นการปฏิบัตใิ หสอดคลองกับมาตรฐานดังตอไปนี้ทุกประการ:
กฎหมายตอตานการผูกขาด/การแขงขันทางการคา
นโยบายของคอลเกตที่ซัพพลายเออรทุกคนตองปฏิบัติ คือการทําตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา
(ที่รจ
ู ักกันวาเปนกฎหมายตอตานการผูกขาดในสหรัฐฯ)
กฎหมายการแขงขันกําหนดใหบริษท
ั แขงขันกันดวยการเสนอราคาที่ต่ํากวา สินคาที่มีนวัตกรรม
และการใหบริการทีด
่ ีกวา ไมใชการเขาแทรกแซงในตลาดดวยการสรางอุปสงคและอุปทาน
คอลเกตตองการใหซัพพลายเออรทุกคนดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมายฉบับที่นํามาปฏิบัตใิ ช
โดยมีวต
ั ถุประสงคเพื่อสงเสริมการแขงขันที่เสรีและยุติธรรม
ขอมูลที่เปนความลับ/กรรมสิทธิ์
ซัพพลายเออรตองเคารพสิทธิดานทรัพยสินทางปญญาของคอลเกต ความลับทางการคาและขอมูลอื่นๆที่เปนความลับ
เปนกรรมสิทธิ์ หรือขอมูลทีล
่ ะเอียดออน และไมนําไปใชหรือเปดเผยขอมูลเหลานี้
ยกเวนเสียแตวา จะเปนไปตามสัญญาที่ไดทําไวกับคอลเกตและเพื่อประโยชนของคอลเกต ขอมูลใดๆ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของคอลเกตตองไดรับการรักษาไวเปนความลับโดยซัพพลายเออรตลอดเวลา
นอกเสียจากวาขอมูลนั้นไดถูกเผยแพรออกสูส
 าธารณะโดยไมใชความผิดพลาดของซัพพลายเออร
ขอกําหนดของซัพพลายเออรเกี่ยวกับขอมูลทีเ่ ปนความลับหรือกรรมสิทธิ์ของคอลเกตรวมถึง:
•
•
•

ไมเปดเผยขอมูลนี้ตอผูอื่นภายในองคกรของซัพพลายเออร เวนเสียแตวามีเหตุ “จําเปนตองทราบ” หรือ
“จําเปนตองใช”
ไมเปดเผยขอมูลนี้ตอบุคคลภายนอกองคกรของซัพพลายเออร
ไมใชขอมูลนี้เพื่อผลประโยชนสวนตัวของซัพพลายเออรหรือผลประโยชนของบุคคลอื่นภายนอก

การจัดการดานจรรยาบรรณ
การติดตอการคาอยางซื่อสัตยกับลูกคาและซัพพลายเออรเปนสิ่งสําคัญตอความสัมพันธทด
ี่ ี
คอลเกตคนหาแนวทางการพิจารณาที่ยต
ุ ิธรรมกับซัพพลายเออรที่มีความเปนไปไดทุกราย
การตัดสินใจขึน
้ อยูกับวัตถุประสงคของเกณฑที่ตั้งไว เชน ราคา คุณภาพ ความสามารถในการใหบริการ
เชนเดียวกับความนาเชื่อถือและความซื่อสัตยของผูขาย การใหหรือการรับเงินใตโตะ การติดสินบน
หรือคาตอบแทนคลายๆ กันในลักษณะนี้ ถือเปนขอหาม
ซัพพลายเออรของเราจําเปนตองแสดงใหเห็นมาตรฐานทางจรรยาบรรณทีส
่ ูงในระดับเดียวกันนี้
และดําเนินธุรกรรมทุกอยางดวยความซื่อสัตยและความยุติธรรม
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กฎหมายตอตานการใหสินบน/พระราชบัญญัตว
ิ า
 ดวยการกระทําอันเปนการทุจริตในตางประเทศของสหรัฐ
คอลเกตยึดมั่นในการประสานงานกับรัฐบาลดวยความชอบธรรมทางกฎหมายและจรรยาบรรณทัว่ โลก
นโยบายของบริษัท พระราชบัญญัติการฉอราษฎรของสหรัฐฯ และกฎหมายตอตานการใหสินบนทัว่ โลก
หามไมใหพนักงานของเราหรือตัวแทนของพวกเขาทําการให หรือเสนอใหเงิน หรือ สิ่งมีคา ใดๆ ไมวาจะเปนในรูปของเงินสดหรือไม หรือโดยผานผูอื่นไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม – ตอเจาหนาที่ของรัฐบาล
(เชน พนักงานของรัฐบาล หรือบริษัท หนวยงาน หรือองคกรทีร่ ัฐบาลเปนเจาของหรือดําเนินงาน)
เพื่อชักชวนใหเจาหนาที่ผน
ู ั้นปฏิบัติอยางมีผลตอพระราชบัญญัติใดๆ ของรัฐ หรือการตัดสินใจ หรือ
เพื่อชวยใหบริษัทไดรักษาหรือไดรับประโยชนทางธุรกิจที่ไมเหมาะสม
ซัพพลายเออรของคอลเกตจะไมปฏิบัตส
ิ ิ่งใดๆ
ในดานความสัมพันธทางธุรกิจกับคอลเกตหรือกระทําการใดก็ตามที่เปนการละเมิดพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําอันเ
ปนการทุจริตในตางประเทศของสหรัฐ (U.S. Foreign Corrupt Practices Act)
หรือกฎหมายตอตานการใหสน
ิ บนอื่นทั่วโลก
ซัพพลายเออรของคอลเกตตองใชซัพพลายเออรที่ไมละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณดวยการติดสินบน รับเงินใตโตะ
หรือการจายเงินที่ไมเหมาะสมหรือผิดกฎหมายในลักษณะคลายๆ กันนี้
ของขวัญ
ซัพพลายเออรควรจะตระหนักวาเปนเรื่องที่ไมไดรับอนุญาตหากพนักงานของคอลเกตจะใหหรือรับของขวัญ
คาตอบแทนหรือผลประโยชนอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทางธุรกิจใดๆ
หรือปรากฏใหเห็นวามีอิทธิพลตอการตัดสินใจทางดานธุรกิจ
เราไมสนับสนุนใหซัพพลายเออรใหของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใดที่มีมล
ู คามากกวา 50 ดอลลารสหรัฐ
แกพนักงานของคอลเกตหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานของคอลเกตมากกวาหนึ่งครั้งตอปปฏิทิน
สุขภาพและความปลอดภัย
ซัพพลายเออรที่ดําเนินธุรกิจกับคอลเกตไดรบ
ั การสนับสนุนในการมุงใหความสําคัญตอสุขภาพและความปลอดภัยซึ่งส
อดคลองกับจุดมุงหมายของเรา
และตองจัดหาสภาพแวดลอมในการทํางานทีป
่ ลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดใี หกับพนักงานทุกคนทีท
่ ํางานในพื้นที่ปฏิบต
ั ิ
งาน
นอกจากนี้ตัวแทนของซัพพลายเออรที่ใหบริการถึงสถานที่ในโรงงานของคอลเกตจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานความปล
อดภัยของคอลเกต
กฎระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการซื้อขายสากล
ซัพพลายเออรของคอลเกตตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการซื้อขายและการนําเขาที่นํามาใชในกิจกรรมต
างๆ รวมถึงกฎระเบียบขอบังคับที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐและประเทศที่มีการนําเขาสินคาหรือวัตถุดิบ
หลักการปฏิบต
ั ิดานแรงงาน
คอลเกตตอตานการใชแรงงานเด็กโดยผิดกฎหมาย การทํางานในลักษณะทาส การใชเด็กเพื่อหาประโยชนใสตัว
และการดําเนินการดานแรงงานที่เปนการทารุณหรือหาประโยชนใสตนในทุกรูปแบบ
นโยบายของคอลเกตคือการไมรวมงานกับซัพพลายเออรทก
ุ รายที่ทราบวามีการใชแรงงานอยางไมเปนธรรม เชน
การลงโทษทางรางกาย การประพฤติผด
ิ ตอสตรี การทํางานในลักษณะทาส หรือในรูปแบบอื่นๆ ของการประพฤติผด
ิ
คอลเกตหวังวาซัพพลายเออรจะดําเนินขั้นตอนที่เหมาะสม
เพื่อใหแนใจวาซัพพลายเออรของคอลเกตไมมีสวนรวมอยูใ นการประพฤติปฏิบัติเหลานี้
การปกปองสิง
่ แวดลอม
ซัพพลายเออรของคอลเกตตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดทัง้ เปนลายลักษณอักษรและดวยจิตวิญญาณตอตัวบทกฎหมา
ย ขอบังคับ และนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่นํามาใช
ขอบังคับดานคุณภาพ
คอลเกตจะดําเนินธุรกิจเฉพาะกับซัพพลายเออรทผ
ี่ ลิต บรรจุ เก็บรักษา
และสงผลิตภัณฑตามหลักการปฏิบัติดา นการผลิตทีด
่ ีทใี่ ชอยูในอุตสาหกรรมของซัพพลายเออร
ซัพพลายเออรไดรับการคาดหวังใหจด
ั หาสินคาและบริการทีส
่ อดคลองตามขอบังคับที่กําหนดไว
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สิทธิมนุษยชนสากล
คอลเกตมุงมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชนทั่วโลกเพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมาย
คอลเกตปฏิบัตแ
ิ ละทํางานกับซัพพลายเออรที่สงเสริมมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของดังตอไปนี้:
• พนักงานทุกคนทุกระดับมีโอกาสเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ลักษณะทางเพศ อายุ เผาพันธุ
ชาติกําเนิด วิถท
ี างเพศ สถานภาพการสมรส ศาสนา วุฒภ
ิ าวะ ความทุพพลภาพ หรือลักษณะตางๆ อื่นๆ
ที่ไดรับการคุม
 ครองโดยกฎหมาย
• คาตอบแทนทีช
่ วยใหพนักงานสามารถใชจา ยในความจําเปนพื้นฐานได
และใหโอกาสพนักงานในการพัฒนาทักษะและความสามารถ
• ชั่วโมงการทํางานตามกําหนดที่ถูกตองตามกฎหมายและคาตอบแทนสําหรับชั่วโมงการทํางานลวงเวลาตามกฎหม
ายทองถิ่น
• เคารพในการมีสวนรวมของพนักงานอยางอิสระตามกฎหมาย
รับรูส
 ิทธิต
์ ามกฎหมายทั้งหมดเพื่อจัดการและตอรองรวมกัน
และทํางานรวมกับรัฐบาลและชุมชนที่เราดําเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาความเปนอยูดานการศึกษา วัฒนธรรม
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเหลานั้น
ซัพพลายเออรของคอลเกตตองปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและกฎขอบังคับที่เกี่ยวของในทุกประเทศที่เราดําเนินธุ
รกิจหรือไดมาซึ่งสินคาและบริการ ทั้งนี้รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ คุณภาพสินคา
มาตรฐานของสิง่ แวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภัยในอาชีพ แรงงานและการจางงาน
ระบบการบริหาร
ภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว
คอลเกตคาดหวังวาซัพพลายเออรจะมีระบบทีส
่ มควรและเหมาะสมในกรณีทม
ี่ ีการถูกกลาวหาวามีการกระทําผิด
ซึ่งการกลาวหาดังกลาวสามารถไดรับการตรวจสอบและดําเนินการแกไขได
คอลเกตคาดหวังวาซัพพลายเออรจะทําการตรวจสอบภายในองคกรอยางเต็มที่หากถูกกลาวหาวามีการกระทําผิด
นอกจากนี้ซัพพลายเออรตองรายงานใหคอลเกตทราบเปนลายลักษณอักษรโดยทันทีเกี่ยวกับการรับรูถ
 ึงการเปดเผยที่เ
ปนผลเสียเกี่ยวกับซัพพลายเออรหรือผลิตภัณฑใดๆ ที่ไดจัดหาใหกับคอลเกตโดยซัพพลายเออรหรือเหตุการณใดๆ
ที่เกี่ยวของกับซัพพลายเออรที่คาดวาอาจจะเกิดการเปดเผยที่เปนผลเสียเกี่ยวกับคอลเกต
เปนหนาที่รับผิดชอบของซัพพลายเออรแตละรายในการทําใหแนใจวาพนักงานและตัวแทนของซัพพลายเออรเขาใจแล
ะปฏิบัตส
ิ อดคลองตามหลักการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออร
หากมีการฝาฝนไมปฎิบัติตามหลักการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออรอาจเปนสาเหตุใหมก
ี ารยุตค
ิ วามสัมพันธกับซัพพล
ายเออร ทั้งนี้ขน
ึ้ อยูกับความรุนแรงของการฝาฝนและสถานการณเฉพาะที่เกิดขึ้น
เวอรชั่นออนไลน
หลักการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออรของคอลเกต-ปาลมโอลีฟมีในภาษาอื่นๆ ทางออนไลนที่
http://www.colgate.com/app/Colgate/US/Corp/ContactUs/GMLS.cvsp.
หากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับหลักการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออร คุณสามารถติดตอ Linda Topping
ประธานกรรมการเจาหนาทีฝ
่ ายจัดหา ที่ (212) 310-2406 หรือ Greg Woodson
ประธานกรรมการเจาหนาทีฝ
่ ายจรรยาบรรณและความสอดคลองที่ (212) 310-2033

5

