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01จุดประสงค์
The J.M. Smucker Co. (ซึ่งจะเรียกว่า “เรา” “ของเรา” 
“Smucker” หรือ “บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นและดำาเนินธุรกิจเป็น
เวลายาวนานกว่า 120 ปีตามหลักการบนพื้นฐานความเชื่อ
ของเราในเรื่องคุณภาพ บุคลากร จริยธรรม การเติบโต และ
ความเป็นอิสระ ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน ทั้งนี้
หลักการบนพื้นฐานความเชื่อของเราในเรื่องจริยธรรม ถือ
เป็นรากฐานที่สำาคัญต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการปฏิบัติ
ตามหลักจริยธรรม คือสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งในการสร้างความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จและยั่งยืน ดังนั้นใน
ฐานะผู้ส่งเสริมธุรกิจของเรา Smucker คาดหวังให้ซัพพลาย
เออร์ของบริษัทปฏิบัติตามค่านิยมและมาตรฐานทางจริยธรรม
เฉกเช่นเดียวกับที่เราคาดหวังจากพนักงานของเรา  และเพื่อ
บรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองสิทธิ์และความ
ปลอดภัยในการทำางานของบุคลากรผู้ร่วมงานกับบริษัท หรือ
ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้แก่บริษัท พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความแตกต่างของวัฒนธรรมและกฎหมายในแต่ละประเทศ
ทั่วโลก โดยบริษัทได้จัดทำาหลักจรรยาบรรณของซัพพลาย
เออร์ทั่วโลก (“หลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์”) ฉบับนี้ 
เพื่ออธิบายถึงความคาดหวังทั่วโลกของเราที่มีต่อซัพพลาย
เออร์ทั่วโลก ในเรื่องหลักปฏิบัติด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน 
สุขภาพและความปลอดภัย หลักปฏิบัติทางธุรกิจ รวมถึงการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต
หลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ฉบับนี้บังคับใช้กับบุคคล
ที่สามทุกรายซึ่งจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ Smucker 
หรือบริษัทสาขา หน่วยงาน บริษัทในเครือ หรือตัวแทน 
(“ซัพพลายเออร์”)

Smucker มีความมุ่งมั่นอัน
แน่วแน่ที่จะดำาเนินธุรกิจโดย
ชอบด้วยกฎหมายทั้งที่ตราไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรและตาม
เจตนารมณ์ ควบคู่ไปกับหลัก
จริยธรรมสูงสุด

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเรามีการดำาเนินงานภายใต้ระบบ
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสนับสนุนและ
ยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์
ท้ังหมดท่ีบังคับใช้ในประเทศซ่ึงซัพพลายเออร์ของเราดำาเนินธุรกิจอยู่ 
บริษัทจะไม่ทำาธุรกิจร่วมกับซัพพลายเออร์ท่ีละเมิดกฎหมายโดยรู้เท่า
ถึงการณ์ หรือมีปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายเกิดข้ึนหลายคร้ัง

คำาแถลงนโยบาย
หลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ฉบับนี้ได้กำาหนดความคาดหวัง
ขั้นพื้นฐานและความคาดหวังขั้นต่ำาสุด ซึ่งซัพพลายเออร์ทุกรายต้อง
ปฏิบัติตามเพื่อที่จะทำาธุรกิจร่วมกับ Smucker เราคาดหวังให้ซัพพลาย
เออร์ของเราดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และโปร่งใส รวมทั้งยืดถือปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้:

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย

การจ้างงาน

สภาพแวดล้อม

สุขภาพและความ
ปลอดภัย

การต่อต้านการเลือก
ปฏิบัติ

สิทธิ์ในที่ดิน

มาตรฐานสากลที่
เกี่ยวข้อง

01 การปฏิบัติตามกฎหมาย 3

02
หลักปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิ
มนุษยชน 4

การไม่เลือกปฏิบัติและการปฏิบัติอย่างมี
มนุษยธรรม

สุขภาพและความปลอดภัย

การใช้แรงงานเด็ก

แรงงานบังคับ

การสรรหาบุคลากรด้วยความรับผิดชอบ

การจ้างงาน

การจ้างงานพนักงานที่ไม่มีเอกสารยืนยันสถานะ

เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

ค่าจ้างและชั่วโมงการทำางาน

03 ความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ 8
การติดสินบนเชิงพาณิชย์ การติดสินบนเชิงพาณิชย์

ของกำานัลและความบันเทิง
มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหาร
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
การรักษาความลับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเก็บบันทึกข้อมูล

04 สภาพแวดล้อม 10
ความหลากหลายทางชีวภาพและการตัดไม้
ทำาลายป่า
ใบอนุญาตและการรายงานข้อมูลด้านสิ่ง
แวดล้อม

วัตถุอันตราย

การจัดการสิ่งแวดล้อม

05 สวัสดิภาพสัตว์ 12

06 การรายงานและการบังคับใช้ 14
การคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล 
และการไม่ตอบโต้เอาคืน

การรายงานข้อมูล

ความร่วมมือและการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน

การบังคับใช้
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คำาจำากัดความของคำาว่า “พนักงาน”:
บุคคลใดก็ตามที่ทำางานให้กับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำา 
ซัพพลายเออร์ลำาดับที่ 1 ซัพพลายเออร์ลำาดับรอง และฟาร์ม
ภายใต้การจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงบุคลากรใน
สำานักงานและผ่ายผลิต คนงานสัญญาจ้างและคนงานนำาเข้า ผู้รับ
งานไปทำาที่บ้าน แรงงานผู้อพยพ พนักงานผ่านตัวแทน และคน
งานพาร์ทไทม์ คนงานชั่วคราว และ/หรือคนงานตามฤดูกาล

02
บริษัทตระหนักถึงความแตกต่างของกฎหมาย ขนบธรรมเนียม และ
ภาวะเศรษฐกิจที่มีผลต่อหลักปฏิบัติทางธุรกิจ เราจึงสนับสนุน ส่ง
เสริม และปลูกฝังทัศนคติการเคารพซึ่งกันและกันในหมู่พนักงานทุก
คน พนักงานแต่ละคนมีสิทธิ์ในการทำางานภายใต้บรรยากาศที่ส่งเสริม
ความเท่าเทียมทางโอกาสและการยืนยันใน สิทธิประโยชน์ รวมถึงการ
ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการจ้างงาน โอกาสในการ
เลื่อนตำาแหน่ง การฝึกอบรม และการฝึกอบรมวิชาชีพ ซัพพลายเออร์
ต้องห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ การเลือกปฏิบัติบนพื้นฐาน
ของเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ (รวมถึงการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร 
และอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้อง) อายุ ชาติกำาเนิด บรรพบุรุษ รสนิยม
ทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ สถานะการ
แปลงเพศ สถานภาพการสมรส ความทุพพลภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม 
สถานภาพทางการทหาร/สถานภาพทหารผ่านศึก หรือคุณลักษณะ
อื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของรัฐ จังหวัด หรือท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง พนักงานทุกคนต้องได้รับค่าตอบแทนที่เท่ากันสำาหรับงานที่
มีมูลค่าเท่ากัน 

ซัพพลายเออร์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ทำางานปราศจากการ
คุกคามใดๆ รวมถึงการคุกคามทางเพศ การทำาร้ายทางวาจาหรือทาง
กาย หรือการกระทำาอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ รวมถึงการ
ทำาร้ายทางเศรษฐกิจ ซัพพลายเออร์ไม่สามารถลงโทษพนักงานโดย
การทำาร้ายร่างกายหรือคุกคามความปลอดภัยทางร่างกายของพนักงาน 
ในทุกกรณี

2.2. สุขภาพและความปลอดภัย
บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำาเนินงานทรัพยากรกายภาพของเรา ตามแนวทาง
ที่ปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ รวมถึงสภาพแวดล้อม 
เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ซึ่งช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดปัญหาสุขภาพ พร้อมทั้งมีวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บสำาหรับพนักงาน ตลอดจนชุมชนที่ซัพพลายเออร์ของเรา
ดำาเนินธุรกิจอยู่ สถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่งควรมีตัวแทนฝ่ายบริหารด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบ พนักงานทุกคนควรได้รับ
การฝึกอบรมประจำาและการฝึกอบรมเพิ่มเติมในเรื่องสุขภาพและความ
ปลอดภัย ตามความเหมาะสมและตามที่กฎหมายกำาหนด พนักงาน
ทุกคนต้องสามารถเข้าใช้ห้องน้ำาที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ได้รับ
บริการน้ำาเพื่อการบริโภคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงสถานที่รับประทาน
อาหารและจัดเก็บอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ตามความเหมาะสม ในกรณี
ที่ซัพพลายเออร์จัดที่พักอาศัยสำาหรับพนักงาน ที่พักเหล่านั้นทั้งหมด
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในประเทศ
นั้นๆ ต้องมีความปลอดภัยแน่นหนา ถูกสุขลักษณะ และตอบสนอง
ความจำาเป็นขั้นพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับที่พักอาศัยของ
พนักงานต้องอยู่ในอัตราที่เท่ากับหรือต่ำากว่าอัตราในตลาด
 

Smucker สนับสนุนหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อัน
ได้แก่ ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ปฏิญญาว่า
ด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำางานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ อนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization: ILO) และอนุสัญญา ILO 
ฉบับที่ 11, 77, 181 และ 190 เราส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ของเรา: 
(i) จัดทำานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมการดำาเนินงานและ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ii) นำานโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติ
ในการดำาเนินงานของตนและ (iii) วัดผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อม 
และที่อาจเกิดขึ้นต่อสิทธิมนุษยชน ตลอดจนดำาเนินการแก้ไขผลกระ
ทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำาเสมอ 

2.1. การไม่เลือกปฏิบัติและการปฏิบัติอย่างมี
มนุษยธรรม

เราคาดหวังให้ซัพพลายเอ
อร์ของเราให้ความสำาคัญ
กับสิทธิมนุษยชน และเป็น
สถานประกอบการที่ปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกคนอย่างให้เกียรติ
และด้วยความเคารพ 

หลักปฏิบัติ
ด้านแรงงาน
และสิทธิ
มนุษยชน
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2.3. การใช้แรงงานเด็ก1 
Smucker ไม่ยอมรับหรือไม่อนุญาตให้มีการใช้แรงงานเด็กโดย
ซัพพลายเออร์ของเราหรือบริษัทที่ทำาธุรกิจร่วมกับซัพพลายเออร์ของ
เรา ในสถานประกอบการหรือสถานที่ปฏิบัติงานทุกแห่งในท้องถิ่นหรือ
ทั่วโลก ซัพพลายเออร์ต้องเก็บรักษาเอกสารราชการสำาหรับพนักงาน
ทุกคนที่ยืนยันวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้องของพนักงาน ในประเทศที่ไม่มี
เอกสารราชการเพื่อยืนยันวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง ซัพพลายเออร์
จำาเป็นต้องยืนยันอายุของพนักงานโดยใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสม
และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นอกจากน้ี พนักงานท่ีมีอายุต่ำากว่า 18 ปีทุกคนต้องถูกจำากัดไม่ให้ปฏิบัติ
กิจกรรมใดๆ ท่ีทำาให้เกิดความเส่ียงจนเกินควร ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ หรืออารมณ์ พนักงานท่ีมีอายุต่ำากว่า 
18 ปีทุกคนต้องอยู่ภายใต้การดูแลทางการแพทย์ โดยได้รับการตรวจ
สุขภาพอย่างน้อยปีละคร้ัง และถูกจำากัดไม่ให้ทำางานในเวลากลางคืน 
พนักงานทุกคนต้องได้รับโอกาสท่ีจะสำาเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

2.4. แรงงานบังคับ

แรงงานทั้งหมดต้องเป็นไปด้วย
ความสมัครใจ ซัพพลายเออร์
ไม่สามารถใช้แรงงานนักโทษ 
แรงงานตามสัญญา แรงงาน
โดยไม่สมัครใจ หรือแรงงาน
บังคับในทุกรูปแบบ 

ห้ามมิให้ซัพพลายเออร์มีส่วนร่วมในการค้าทาสหรือการค้ามนุษย์ในทุก
รูปแบบ ซ่ึงรวมถึงการเป็นธุระจัดหา การจัดให้อยู่อาศัย การนำาพา การ
ชักชวน การจัดหาให้ หรือการได้มาซ่ึงบุคคลเพ่ือใช้แรงงานหรือบริการ 
โดยใช้กำาลังบังคับ การฉ้อฉล การขู่เข็ญ หรือการขัดหน้ี ซัพพลายเออร์
ไม่สามารถกำาหนดให้พนักงานต้องมอบบัตรประจำาตัว หนังสือเดินทาง 
หรือใบอนุญาตทำางานท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เพ่ือเป็นเง่ือนไขใน
การจ้างงาน และไม่สามารถจำากัดเสรีภาพในการเดินทางของพนักงาน
ไม่ว่าในทางใดก็ตาม ซ่ึงรวมถึงการกำาหนดให้พนักงานยังคงอยู่ในการ
จ้างงานเป็นระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึง โดยปราศจากความเต็มใจของ
พนักงาน ในกรณีท่ีพนักงานเป็นผู้อพยพชาวต่างชาติ ซัพพลายเออร์
ต้องไม่ใช้การข่มขู่ว่าจะเลิกจ้างหรือส่งตัวกลับประเทศ เพ่ือเป็นวิธีท่ีใช้
ในการควบคุมพนักงาน ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

2.5. การสรรหาบุคลากรด้วยความรับผิดชอบ
ซัพพลายเออร์ต้องเข้าใจในกระบวนการสรรหาทั้งพนักงานทางตรง
และพนักงานทางอ้อม ซึ่งได้รับการสรรหาผ่านเจ้าหน้าที่สรรหา
บุคลากรและคนกลาง ซัพพลายเออร์ต้องมีการระบุและติดตามตรวจ
สอบอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สำาหรับการว่าจ้างและการ
บริหารจัดการพนักงานกลุ่มเปราะบางพิเศษ โดยเฉพาะแรงงานผู้
อพยพ พนักงานผ่านตัวแทน พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานชั่วคราว 
และพนักงานรายวัน ในกรณีที่อาศัยการสรรหาผ่านเจ้าหน้าที่สรรหา
บุคลากร ซัพพลายเออร์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการจัดหา
พนักงานที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

Smucker ยึดมั่นในหลักการที่พนักงานไม่ควรจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่ง
งานของตน เราสนับสนุนซัพพลายเออร์ในการตรวจสอบเพื่อให้แน่
ว่าพนักงานจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการสรรหา 
ตำาแหน่งงาน หรือการรักษาหน้าที่การงาน ในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมดังกล่าว นายจ้างควรต้องจ่ายเงินคืนแก่พนักงาน

ซัพพลายเออร์ต้องมอบสำาเนาขอ้กำาหนดการจ้างงานให้แก่พนกังานทกุ
คน โดยจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาราชการและในภาษาใดๆ 
ที่พนักงานสามารถเข้าใจได้ และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงาน
เข้าใจในข้อกำาหนดการจ้างงานอย่างถ่องแท้ก่อนเริ่มทำางานให้กับ
ซัพพลายเออร์ ข้อมูลนี้ต้องประกอบด้วยข้อกำาหนดและเงื่อนไขที่
สำาคัญ ได้แก่ ค่าจ้างและสวัสดิการ สถานที่ทำางาน สภาพความเป็นอยู่ 
ที่พักอาศัยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายสำาคัญที่จะเรียกเก็บจาก
ผู้สมัคร รวมถึงลักษณะของงานที่เป็นอันตราย หากมี ทั้งนี้พนักงานไม่
ควรต้องลงนามในสัญญาที่ไม่สมบูรณ์  

พนักงานไม่จำาเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือเงินมัดจำาใดๆ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการสรรหาหรือการจ้างงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทาง ค่าธรรมเนียมการบริหาร หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในกรณีที่แรงงาน
ผู้อพยพได้รับการสรรหามาจากต่างประเทศ นายจ้างต้องมอบค่า
พาหนะเดินทางกลับภูมิลำาเนาแก่พนักงานเมื่อข้อผูกพันเรื่องการจ้าง
งานสิ้นสุดลง

2.6. การจ้างงาน
ซัพพลายเออร์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนทำางานภายใต้
ความสัมพันธ์ในการจ้างงานตามกฎหมาย 

ซัพพลายเออร์ต้องไม่ใช้ข้อตกลงการจ้างงาน เช่น สัญญาที่มีกำาหนด
ระยะเวลาต่อเนื่อง การรับจ้างเฉพาะแรงงาน การรับจ้างช่วง การ
ทำางานที่บ้าน โครงการฝึกงาน หรือข้อตกลงอื่นๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายสิทธิประโยชน์จากการจ้างงานตามที่กฎหมาย
กำาหนดให้แก่พนักงาน ซัพพลายเออร์ต้องแจ้งให้ Smucker ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อตกลงการทำางานที่บ้านและการดำาเนินการ
รับจ้างช่วงทั้งหมด โดยไม่คำานึงว่าการดำาเนินการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสินค้าหรือการจัดหาบริการให้แก่ Smucker หรือไม่

2.7. การจ้างงานพนักงานท่ีไม่มีเอกสารยืนยันสถานะ

Smucker ไม่อนุญาตให้
ซัพพลายเออร์ว่าจ้าง สรรหา 
หรืออ้างถึงการจ้างงานบุคคลใด
ก็ตาม โดยรู้ว่าบุคคลนั้นไม่ได้
รับอนุญาตให้ทำางานในประเทศ
ที่ซัพพลายเออร์ดำาเนินธุรกิจ 

นอกจากน้ี เรายังไม่อนุญาตให้ต่อสัญญาว่าจ้างบุคคลโดยรู้ว่าเป็น
พนักงานท่ีไม่มีเอกสารยืนยันสถานะและไม่ได้รับอนุญาต หรือทำา
สัญญาว่าจ้างพนักงานท่ีไม่มีเอกสารยืนยันสถานะและไม่ได้รับอนุญาต 
ซัพพลายเออร์ยังต้องไม่ว่าจ้างบุคคลผู้เป็นพลเมืองของประเทศท่ีได้รับ
มาตรการลงโทษ ซ่ึงกำาหนดโดยสำานักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลใดๆ ท่ีอยู่ในรายช่ือประเทศท่ีถูกจับตามอง
เป็นพิเศษ Smucker กำาหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องตรวจสอบ ยืนยันความ
ถูกต้อง และบันทึกข้อมูลประจำาตัวและเอกสาร อนุญาตการจ้างงานของ
พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานของบริษัทตัวแทนการจ้างงาน  

2.8. เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
Smucker คาดหวังว่าซัพพลายเออร์ทุกรายจะเคารพสิทธิ์ตามกฎหมาย
ของพนักงานอย่างเต็มที่ในการสมาคม รวมตัว และเจรจาต่อรองร่วม
กันโดยอิสระ ซัพพลายเออร์ต้องเคารพต่อกรณีทั้งหมดซึ่งดำาเนินการ
ในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยปราศจากการแทรกแซง การ
ลงโทษ หรือการตอบโต้เอาคืน ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นจำากัดสิทธิ์
เหล่านี้ไม่ว่าในทางใดก็ตาม ซัพพลายเออร์ควรส่งเสริมมาตรการอื่น
เพื่อเอื้ออำานวยการเป็นตัวแทนพนักงาน

2.9. ค่าจ้างและชั่วโมงการทำางาน
เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
และข้อบังคับว่าด้วยค่าจ้างและชั่วโมงการทำางานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ซึ่งรวมถึงค่าจ้างขั้นต่ำา การทำางานล่วงเวลา และชั่วโมงการทำางาน
สูงสุด ในกรณีที่การร่วมเจรจาต่อรองหรือข้อตกลงทางอุตสาหกรรม
อื่นๆ มีข้อกำาหนดที่เอื้อประโยชน์ต่อพนักงานมากกว่า ซัพพลายเออร์
ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ในกรณีที่ข้อกำาหนดค่าจ้างขั้นต่ำาไม่
เพียงพอที่จะตอบสนองความจำาเป็นขั้นพื้นฐาน นายจ้างควรมุ่งมั่นที่จะ
จ่ายค่าจ้างตามค่าครองชีพให้แก่พนักงานทุกคน

พนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึงพนักงานที่ว่าจ้างผ่านตัวแทนสรรหาบุคลากร 
ควรได้รับการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างครบถ้วนในระหว่างกระบวนการสรรหา และได้รับใบแจ้งเงินเดือน
ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้างและการหักเงินของตน ซัพพลายเอ
อร์ต้องไม่ทำาการหักเงินเพื่อลงโทษทางวินัยหรือในลักษณะที่ขัดต่อ
กฎหมาย โดยที่พนักงานไม่ยินยอม

ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายภายในประเทศหรือกฎหมายท้องถิ่น ซัพพลาย
เออร์ไม่ควรกำาหนดสัปดาห์การทำางานปกติเกินกว่า 60 ชั่วโมง และ
พนักงานควรได้รับอนุญาตให้มีวันหยุดอย่างน้อย 1 วันหลังจากทำางาน
ต่อเนื่องกัน 6 วัน  

พนักงานต้องยินยอมโดยสมัครใจที่จะทำางานล่วงเวลาใดๆ งานล่วง
เวลาทั้งหมดที่ปฏิบัติโดยพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลาต้องได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราพิเศษที่ต้องการ

1  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายภายในประเทศหรือกฎหมายท้องถิ่นใดๆ “เด็ก” จะหมายถึงผู้มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หากกฎหมายท้องถิ่นกำาหนดอายุขั้นต่ำาไว้ต่ำากว่า 15 ปี แต่สอดคล้องกับข้อ
ยกเว้นของประเทศที่กำาลังพัฒนาภายใต้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (“ILO”) ฉบับที่ 138 อายุที่ต่ำากว่าจะมีผลบังคับใช้
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3.4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
Smucker เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมดของเรา เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราจัดการ
กับข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมด 
ซัพพลายเออร์ต้องปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็น
ความลับซึ่งได้รับจาก Smucker รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากหรือข้อมูล
เกี่ยวกับพนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค หรือผู้ถือหุ้นของ Smucker

3.5. การรักษาความลับ
ในบางครั้ง พนักงานและตัวแทนของซัพพลายเออร์อาจมีความจำาเป็น
อันสมควรในการเข้าถึงข้อมูลและเอกสาร ทั้งทางเทคนิคหรือทาง
ธุรกิจบางประการที่เป็นความลับของบริษัทเรา การรักษาความลับ
ของข้อมูลดังกล่าวจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง พนักงานและตัวแทน
ของซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่เหมาะสมทุก
มาตรการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความ
ลับต่อบุคคลที่สาม และต้องไม่ใช้ข้อมูลและเอกสารโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Smucker ซึ่งยังมีผลบังคับ
ใช้กับข้อมูลที่ผู้รับจ้างช่วงอาจได้รับจากซัพพลายเออร์ของเรา ในขณะ
ที่จัดหาบริการให้แก่ Smucker ซัพพลายเออร์อาจจำาเป็นต้องลงนาม
ในข้อตกลงการรักษาความลับก่อนที่จะร่วมงานกับบริษัท

3.6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คำาว่า “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” อธิบายถึงสถานการณ์ใดๆ ซึ่ง
อาจทำาให้สงสัยเกี่ยวกับความสามารถของพนักงานในการดำาเนินการ
ด้วยความเป็นกลาง เมื่อเป็นเรื่องผลประโยชน์ของบริษัท ซัพพลาย
เออร์ของเราจำาเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของตนและ
พนักงานของผู้รับจ้างช่วงของตน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการ
ของ Smucker ต่างไม่มีความขัดแย้งทางตรงหรือทางอ้อมกับผล
ประโยชน์ทางธุรกิจของ Smucker ซัพพลายเออร์ทั้งหมดจะต้องแจ้ง 
Smucker เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ 
Smucker เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน การจ้างงานก่อนหน้า หรือ
การจ้างงานครอบครัวของพนักงานของตน และต้องได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Smucker ก่อนที่จะมอบหมายให้พนักงานที่
มีความขัดแย้งดังกล่าวทำางานกับธุรกิจของ Smucker

ความสัมพันธ์บนความไว้เนื้อ
เชื่อใจและความร่วมมือกับ
บริษัทที่เราร่วมทำาธุรกิจ  
(เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และ
บริษัทโฆษณาของเรา) คือสิ่ง
สำาคัญอย่างยิ่ง 

ความสัมพันธ์เหล่านี้จะไม่เป็นไปอย่างที่ควรสำาหรับบริษัทที่พยายาม
ชักชวนพนักงานของ Smucker นอกจากนี้โอกาสการจ้างงานดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และข้อกังวลเกี่ยวกับการ
จัดการข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับ

3.7. การเก็บบันทึกข้อมูล
เรามีความมุ่งมั่นที่จะเก็บรักษาบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน 
นอกจากนี้ซัพพลายเออร์ยังต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีทางการเงินและ
บันทึกข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้องตามข้อกำาหนดทางกฎหมายด้วย
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซัพพลายเออร์จะต้องเก็บรักษาเอกสาร
ที่จำาเป็นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของ
ซัพพลายเออร์ฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้ง
สามารถแสดงเอกสารเหล่านี้ต่อ Smucker เมื่อได้รับการร้องขอ 

3.2. ของกำานัลและความบันเทิง
ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักจริยธรรมของ Smucker 
พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานต้องไม่รับของกำานัล
จากซัพพลายเออร์ ลูกค้า หรือองค์กรอื่นๆ ที่บริษัทร่วมทำาธุรกิจ หาก
ของกำานัลดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่กำาหนดไว้ ข้อจำากัดนี้ยังรวม
ถึงการเสนอความบันเทิง (เช่น โรงละคร การแข่งขันกีฬา การเดินทาง
เพื่อตกปลา ฯลฯ) ทั้งในแง่ขอบเขตหรือราคาที่เกินกว่าสิ่งที่ยอมรับได้
ตามมารยาทโดยปกติทั่วไป ซึ่งเป็นหลักการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยา
บรรณที่เหมาะสม เงินกำานัลหรือเงินรางวัลไม่สามารถยอมรับได้ในทุก
กรณีและรวมอยู่ในนโยบายการติดสินบนของเรา 

Smucker ภาคภูมิใจกับชื่อ
เสียงของบริษัทในเรื่องการ
ดำาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และวางรากฐานการ
ตัดสินใจตามข้อกำาหนดทาง
ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

3.3. มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหาร
ชื่อเสียงของเราเป็นผลจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราและความ
นิยมที่เกิดจากคุณภาพที่สม่ำาเสมอ ซัพพลายเออร์ผู้จัดหาสินค้าหรือ
บริการให้แก่สถานประกอบการใดๆ ของบริษัทต้องตระหนักถึงและ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจำาหน่ายสินค้าที่
ขายให้แก่ Smucker อย่างครบถ้วน ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามขั้น
ตอนการควบคุมคุณภาพของ Smucker อย่างเคร่งครัด และต้องตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่ขายให้แก่ Smucker ได้รับการติดฉลากอย่าง
ถูกต้องตามข้อกำาหนดของรัฐ จังหวัดและท้องถิ่น ซัพพลายเออร์ต้อง
รายงานให้ Smucker ทราบในทันที่ที่เกิดปัญหาซึ่งอาจส่งผลเสียต่อ
คุณภาพหรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Smucker 

ธุรกิจ
ความซื่อสัตย์
สุจริต
3.1. การติดสินบนเชิงพาณิชย์
การติดสินบนเชิงพาณิชย์เป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมายและจะถูก
ลงโทษทางอาญาในหลายประเทศ รวมถึงในสหรัฐอเมริกา ซัพพลาย
เออร์ต้องไม่ให้สินบน เงินใต้โต๊ะ ค่าใช้จ่ายในการอำานวยความสะดวก 
หรือสิ่งชดเชยโดยแอบแฝงหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะในรูป
แบบใดก็ตามแก่บุคคลใดๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 
Smucker ซัพพลายเออร์ต้องรักษานโยบายล่าสุดของบริษัทที่ห้ามไม่
ให้มีการติดสินบน การจ่ายเงินใต้โต๊ะ การจ่ายค่าอำานวยความสะดวก 
การทุจริต ตลอดจนการดำาเนินธุรกิจที่ฉ้อฉล ซึ่งมีการสื่อสารพร้อมทั้ง
บังคับใช้อย่างชัดเจน และซัพพลายเออร์ต้องมีการดำาเนินงานภายใต้
ระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง ซัพพลายเออร์
ควรดำาเนินการและรักษาระบบร้องทุกข์สำาหรับพนักงาน เพื่อเป็นช่อง
ทางรายงานปัญหาหรือการกระทำาที่น่าสงสัย โดยไม่ระบุตัวตนและไม่
ต้องกลัวการตอบโต้เอาคืน

Smucker ไม่มีส่วนร่วมและจะไม่ร่วมในการติดสินบน รวมถึงการจ่าย
ค่าอำานวยความสะดวก หรือเงินใต้โต๊ะไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม จำานวน
น้อยหรือมาก และจะปฏิเสธไม่ยอมรับธุรกิจใดๆ หรือการทำาธุรกรรม
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนหรือเงินใต้โต๊ะ การแข่งขันเพื่อธุรกิจ
ของ Smucker เป็นไปอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และด้วยคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ภายใต้การดำาเนินงานของบริษัท
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04สภาพแวดล้อม

4.1. ความหลากหลายทางชีวภาพและการตัดไม้
ทำาลายป่า 
ซัพพลายเออร์ควรส่งเสริมความหลากหลายทางนิเวศวิทยา ด้วยการ
คุ้มครองและเสริมสร้างแหล่งพักพิงและระบบนิเวศ ทั้งในฟาร์มและ/
หรือพื้นที่ใกล้เคียง ซัพพลายเออร์จะต้องยึดมั่นในหลักการไม่ตัดไม้
ทำาลายป่าหรือไม่สร้างความเสื่อมสภาพให้แก่ป่าต้นน้ำา นอกเหนือจาก
การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าที่ถูกทำาลายในขนาดที่เท่ากันในห่วงโซ่
อุปทานวนเกษตร

4.2. ใบอนุญาตและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
ซัพพลายเออร์ที่ทำาธุรกิจกับบริษัทจะต้องดำาเนินการด้วยความรับผิด
ชอบต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่บังคับใช้ในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศและทั่วโลกซึ่งซัพพลายเออร์ดำาเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งรวมถึงการ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านการรายงาน การขออนุญาต และการขอใบ
อนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด

4.3. วัตถุอันตราย
ซัพพลายเออร์จะต้องจัดการ จัดเก็บ และกำาจัดวัตถุอันตรายและของ
เสียอันตรายอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับ
ใช้ ซัพพลายเออร์จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานที่ได้รับผลกระ
ทบรับทราบและผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการวัตถุเหล่านี้อย่าง
ปลอดภัย 

4.4. การจัดการสิ่งแวดล้อม
Smucker แนะนำาให้ซัพพลายเออร์นำาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมา
ใช้ เพื่อให้แน่ใจถึงการระบุ การติดตามตรวจสอบ และการปรับปรุงผล
การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

Smucker ถือว่าความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งใน
ความรับผิดชอบหลากหลาย
ด้านของเราในฐานะพลเมือง
บรรษัทที่ดี และเป็นจุดเน้น
เชิงกลยุทธ์ของบริษัทของ
เรา เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาความ
สัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่มี
ความใส่ใจและความมุ่งมั่นเช่น
เดียวกับเราในการปรับปรุงสิ่ง
แวดล้อม

เพิ่มระดับผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม:
ซัพพลายเออร์ควรมุ่งมั่นที่จะเพิ่มระดับผลการดำาเนินงานด้านสิ่ง
แวดล้อมของตน ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันมลพิษ ตลอดจนลดปริมาณและกำาจัด
ของเสียอย่างเหมาะสม
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05สวัสดิภาพ
สัตว์

ซัพพลายเออร์ต้องไม่ดำาเนิน
การหรือใช้บุคคลที่สามให้
ดำาเนินการทดลองที่เป็น
อันตรายต่อสัตว์ 

ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยสวัสดิภาพของสัตว์ในฟาร์มทั้งหมดที่บังคับใช้ในระดับภูมิภาค 
ประเทศ ท้องถิ่น Smucker ต่อต้านการกระทำาทารุณโหดร้ายต่อสัตว์
หรือการทารุณกรรมสัตว์ และเราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ยึดมั่น
ในพฤติกรรมเดียวกันในทุกกรณี นอกจากนี้ Smucker ยังมุ่งมั่นที่จะ
ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังการมีส่วนร่วมที่สม
เหตุสมผลจากคู่ค้าห่วงโซ่อุปทานเพื่อสนับสนุนความพยายามปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการตอบรับเข้าร่วมโปรแกรมการ
สำารวจซัพพลายเออร์ประจำาปีของเรา และการมีส่วนร่วมกับ Smucker 
ในการนำาการปรับปรุงไปปฏิบัติ 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม: 
โปรดดูที่หน้าการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิของสัตวข์องเรา

The J.M. Smucker 
Co. ยึดมั่นปฏิบัติใน
ด้านต่อไปนี้: 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

การปรับปรุงสวัสดิภาพของ
สัตว์ในฟาร์มในห่วงโซ่อุปทาน
ของเราอย่างต่อเนื่อง

การสร้างความผูกพันกับผู้มี
ส่วนได้เสีย

การรายงาน

12     |    หลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ทั่วโลก  การทำาสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง    |    13

https://www.jmsmucker.com/our-impact/quality-food/responsible-sourcing/human-and-animal-rights
https://www.jmsmucker.com/our-impact/quality-food/responsible-sourcing/human-and-animal-rights


06การรายงาน
และการ
บังคับใช้

6.3. ความร่วมมือและการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่มีอำานาจสอบสวนในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ในกรณีที่
ซัพพลายเออร์รายใดก็ตามทราบถึงหลักฐานที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ
การไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ฉบับนี้หรือการ
ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ซัพพลายเออร์รายนั้นจะต้องเปิดเผย
หลักฐานดังกล่าวอย่างทันท่วงทีต่อหน่วยงานที่มีอำานาจสอบสวนที่
เหมาะสม และต่อบุคลากรของ Smucker ที่จำาเป็นตามความเหมาะสม 
เพื่ออนุญาตให้มีการสอบสวนการประพฤติผิดที่ต้องสงสัยอย่างครบ
ถ้วนและสมบูรณ์   

6.4. การบังคับใช้ 
ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์
ฉบับนี้โดยถือเป็นเงื่อนไขในการทำาธุรกิจกับ Smucker ซัพพลายเอ
อร์ยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์และผู้รับจ้างช่วงของ
ตนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าหรือบริการแก่ Smucker ปฏิบัติตาม
จริยธรรมของซัพพลายเออร์ฉบับนี้เช่นกัน

ซัพพลายเออร์จะต้องแต่งตั้งบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
สื่อสารและบังคับใช้มาตรฐานที่กำาหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณของ
ซัพพลายเออร์ฉบับนี้ Smucker จะใช้วิธีการต่างๆ ในการประเมินการ
ปฏิบัติตามจริยธรรม เช่น การรับรอง การตรวจสอบบันทึกข้อมูล การ
ตรวจประเมินในสถานที่ปฏิบัติงาน และการรับรองการตรวจประเมินใน
สถานที่ปฏิบัติงานที่มีระดับเทียบเท่ากัน ซัพพลายเออร์ทั้งหมดจะต้อง
ทำาการตรวจประเมินการปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคมโดยบุคคล
ที่สามให้เสร็จสิ้นโดยใช้แผนการตรวจประเมินความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ได้รับการอนุมัติ และส่งผลการตรวจประเมินให้แก่ Smucker 
ซัพพลายเออร์จะต้องอนุญาตให้ Smucker และ/หรือผู้แทนหรือ
ตัวแทนเข้าถึงสถานที่และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระดับที่สมเหตุ
สมผล เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรองการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
ของซัพพลายเออร์ฉบับนี้ 

ซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดชอบต่อการดำาเนินการแก้ไขหรือแผนการ
ปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัญหาใดๆ ที่ตรวจพบใน
ระหว่างการตรวจประเมินได้รับการแก้ไขอย่างครบถ้วนแล้ว เราจะ
ติดตามตรวจสอบสถานะของการดำาเนินการแก้ไขและแผนการปรับปรุง
แก้ไขเหล่านั้น

หากบริษัทพบว่าซัพพลายเออร์รายใดละเมิดหลักจรรยาบรรณของ
ซัพพลายเออร์ฉบับนี้ บริษัทอาจยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
ประสงค์ให้ซัพพลายเออร์รายดังกล่าวดำาเนินแผนการดำาเนินการแก้ไข
ภายในกรอบเวลาที่ตกลงร่วมกันระหว่างซัพพลายเออร์รายนั้นและ
บริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

6.1. การคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลและการไม่ตอบโต้
เอาคืน
Smucker มุ่งมั่นต่อวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้วยความมุ่งมั่นนี้ Smucker จึง
คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ทั้งหมดนำานโยบายและระเบียบที่ห้ามมิให้
กระทำาการตอบโต้เอาคืน ข่มขู่ หรือคุกคามโดยเด็ดขาดต่อบุคคลใด
ก็ตามที่ขอคำาแนะนำา แจ้งข้อกังวล หรือรายงานการประพฤติผิดโดย
สุจริตใจ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ซัพพลายเออร์จะต้องไม่บังคับให้
พนักงานหรือผู้จำาหน่ายเข้าร่วมหรือปฏิบัติตามข้อตกลงการรักษาความ
ลับใดๆ ที่อาจขัดขวางหรือห้ามมิให้พนักงานหรือผู้จำาหน่ายรายงานการ
ไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ฉบับนี้หรือการละเมิด
กฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ ต่อหน่วยงานที่มีอำานาจสอบสวนที่เหมาะสม

6.2. การรายงานข้อมูล
คุณสามารถส่งรายงานแบบไม่ระบุตัวตนผ่าน Integrity Portal ของ 
Smucker ได้ Integrity Portal ของ Smucker เป็นแพลตฟอร์มแบบ
ทั่วโลก ซึ่งรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ที่หมายเลข 1-844-
319-9352 หรือ www.JMSIntegrity.com

ANONYMOUS REPORTING OPTIONS:
คุณสามารถส่งรายงานแบบไม่ระบุตัวตนผ่าน Integrity Portal ของ Smucker ไไไ Integrity Portal 

ของ Smucker เป็นแพลตฟอร์มแบบทั่วโลก ซึ่งรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ที่หมายเลข 
1-844-319-9352 หรือ www.JMSIntegrity.com
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