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บรษัิท เจ เอ็ม สมคัเกอร ์จ�ำกดั (เรยีกวำ่ “เรำ” “ของเรำ” 
“เรำ” “สมคัเกอร”์ หรอื “บรษัิท”) กอ่ตัง้และด�ำเนนิธรุกจิ
มำกวำ่ 120 ปีตำมหลกักำรทีม่มีำอยำ่งยำวนำนทีอ่ยูใ่น 
ควำมเชือ่พืน้ฐำนเกีย่วกบัคณุภำพ คน จรยิธรรม กำรเตบิโต 
และควำมเป็นอสิระ หลกักำรในควำมเชือ่พืน้ฐำนเกีย่วกบั
จรยิธรรม ของเรำถอืเป็นรำกฐำนของธรุกจิของเรำ เนือ่งจำก
กำรปฏบิตัติำมหลกัจรยิธรรมส�ำคญัตอ่กำรมคีวำมสมัพันธ์
ทำงธรุกจิทีป่ระสบควำมส�ำเร็จและยัง่ยนื สมคัเกอรค์ำดหวงั
ใหซ้พัพลำยเออรป์ฏบิตัติำมคำ่นยิมและมำตรฐำนกำรปฏบิตั ิ
ทีค่ลำ้ยคลงึกบัทีบ่รษัิทเรำยดึถอื ในฐำนะทีเ่ป็นสว่นเพิม่เตมิ
ของธรุกจิของเรำ ดว้ยจดุประสงคด์งักลำ่ว บรษัิทจงึมุง่มัน่ที่
จะคุม้ครองสทิธแิละควำมปลอดภยัดำ้นกำรท�ำงำนของผูท้ี่
ท�ำงำนใหก้บับรษัิท หรอืจัดหำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรใหก้บั

บรษัิท และยงัตระหนักถงึควำมแตกตำ่งทำงวฒันธรรมและ
กฎหมำยทัว่โลกดว้ย บรษัิทไดจั้ดท�ำประมวลจรรยำบรรณ
ของซพัพลำยเออรท์ัว่โลกฉบบันี ้(“ประมวลจรรยำบรรณ
ของซพัพลำยเออร”์) เพือ่ชีแ้จงควำมคำดหวงัของเรำเกีย่ว
กบัแนวปฏบิตัดิำ้นแรงงำน ตลอดจนสทิธมินุษยชน สขุภำพ
และควำมปลอดภยั แนวปฏบิตัดิำ้นธรุกจิ และกำรจัดกำรสิง่
แวดลอ้มทัว่โลก
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ประมวลจรรยำบรรณของซพัพลำยเออรฉ์บบันีใ้ชบ้งัคบั
กบับคุคลภำยนอกทัง้หมดทีส่ง่มอบผลติภณัฑแ์ละบรกิำร
ใหก้บัสมคัเกอร ์หรอืบรษัิทยอ่ย แผนก บรษัิทในเครอื 
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1. การปฏบิตัติามกฎหมาย
สมคัเกอรม์ุง่มัน่ทีจ่ะด�ำเนนิธรุกจิตำมตวับทกฎหมำย จติวญิญำณแหง่
กฎหมำย และหลกัจรยิธรรมขัน้สงูสดุอยำ่งเครง่ครัด เรำคำดหวงัให ้
ซพัพลำยเออรข์องเรำใชแ้ละรักษำระบบกำรจัดกำรทีม่ปีระสทิธภิำพ 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมด ตลอด
จนประมวลกฎหมำยของประเทศทีซ่พัพลำยเออรด์�ำเนนิธรุกจิ รวมถงึ
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจำ้งงำน กำรเลอืกปฏบิตั ิสิง่แวดลอ้ม สทิธใินทีด่นิ 
สขุภำพและควำมปลอดภยั ตลอดจนมำตรฐำนสำกลทีเ่กีย่วขอ้ง บรษัิท
จะไมท่�ำธรุกจิกบัซพัพลำยเออรท์ีฝ่่ำฝืนกฎหมำยโดยเจตนำหรอืมี
ปัญหำในกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยซ�้ำแลว้ซ�้ำเลำ่

2. แนวปฏบิตัดิา้นแรงงานและสทิธมินษุยชน
สมคัเกอรส์นับสนุนหลกัสทิธมินุษยชนสำกล ซึง่รวมถงึปฏญิญำสำกล
วำ่ดว้ยสทิธมินุษยชน ปฏญิญำองคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศวำ่
ดว้ยหลกักำรและสทิธขิัน้พืน้ฐำนในกำรท�ำงำน หลกักำรชีแ้นะวำ่ดว้ย
ธรุกจิกบัสทิธมินุษยชนของสหประชำชำต ิ  อนุสญัญำองคก์ำรแรงงำน
ระหวำ่งประเทศ (ILO) ฉบบัที ่29 วำ่ดว้ยกำรใชแ้รงงำนบงัคบัอนุสญัญำ
องคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO)  ฉบบัที ่105 วำ่ดว้ยกำรยกเลกิ
แรงงำนบงัคบั อนุสญัญำองคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO) ฉบบัที ่
138 วำ่ดว้ยอำยขุัน้ต�ำ่ในกำรจำ้งงำนและท�ำงำน และอนุสญัญำองคก์ำร
แรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO) ฉบบัที ่181 วำ่ดว้ยหน่วยงำนจัดหำ
งำนเอกชน เรำสง่เสรมิใหซ้พัพลำยเออรข์องเรำ (1) พัฒนำนโยบำย
ดำ้นสทิธมินุษยชนทีค่รอบคลมุกำรด�ำเนนิกำรและผูม้สีว่นไดเ้สยีที่
เกีย่วขอ้งทัง้หมด (2) น�ำนโยบำยเหลำ่นีไ้ปปฏบิตัริะหวำ่งด�ำเนนิกำร 
และ (3) วดัผลกระทบดำ้นสทิธมินุษยชน ทัง้ทำงตรง ทำงออ้ม และทีม่ี
แนวโนม้จะเกดิขึน้ พรอ้มแกไ้ขเยยีวยำผลกระทบดำ้นลบ

2.1. การไมเ่ลอืกปฏบิตัแิละการปฏบิตัอิยา่งมมีนษุยธรรม

เรำคำดหวงัใหซ้พัพลำยเออรข์องเรำใหค้วำมส�ำคญักบัสทิธมินุษยชน 
และท�ำใหส้ถำนทีท่�ำงำนเป็นทีซ่ ึง่ลกูจำ้งทกุคนไดรั้บกำรปฏบิตัอิยำ่ง
มเีกยีรตแิละดว้ยควำมเคำรพ นยิำมของค�ำวำ่ “ลกูจำ้ง” หมำยควำม
รวมถงึบคุคลใดๆ กต็ำมทีป่ฏบิตังิำนใหก้บัคูค่ำ้หว่งโซอ่ปุทำนทีเ่ขำ้สู่
ผูผ้ลติ ซพัพลำยเออรร์ะดบัที ่1 ซพัพลำยเออรร์ะดบัที ่2 ซพัพลำยเอ

อรร์ะดบัยอ่ย และฟำรม์ทีไ่ดรั้บกำรวำ่จำ้งทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม รวม
ถงึบคุลำกรในส�ำนักงำนและดำ้นกำรผลติ แรงงำนสญัญำจำ้งและทีม่ำ
จำกตำ่งประเทศ ผูรั้บงำนมำท�ำทีบ่ำ้น แรงงำนอพยพ แรงงำนทีม่ำจำก
ส�ำนักงำน และแรงงำนพำรท์ไทม ์แรงงำนชัว่ครำว และ/หรอืแรงงำน
ตำมฤดกูำล เนือ่งจำกเรำตระหนักถงึควำมแตกตำ่งระหวำ่งกฎหมำย 
จำรตีประเพณี และสภำพเศรษฐกจิ ทีส่ง่ผลกระทบตอ่วธิดี�ำเนนิธรุกจิ 
เรำจงึสนับสนุน สง่เสรมิ และแสดงถงึทศันคตทิีใ่หค้วำมเคำรพระหวำ่ง
ลกูจำ้งทัง้หมด ลกูจำ้งแตล่ะคนมสีทิธทิีจ่ะท�ำงำนในสภำพกำรท�ำงำน
ทีส่ง่เสรมิใหท้กุคนมสีทิธเิทำ่เทยีมกนัและมคีวำมเสมอภำค และหำ้มมิ
ใหม้กีำรเลอืกปฏบิตั ิทีม่พีืน้ฐำนจำกเชือ้ชำต ิสผีวิ ศำสนำ เพศ รสนยิม
ทำงเพศ อตัลกัษณท์ำงเพศ สถำนะคนขำ้มเพศ สถำนะทหำรผำ่นศกึ 
ควำมพกิำร ควำมเห็นทำงกำรเมอืง สญัชำต ิสงัคมอนัเป็นทีม่ำเดมิ 
อำย ุควำมรับผดิชอบตอ่ครอบครัว และกำรเป็นสมำชกิสหภำพแรงงำน 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งท�ำใหส้ถำนทีท่�ำงำนปรำศจำกกำรคกุคำม รวมถงึ
กำรคกุคำมทำงเพศ ทำงวำจำ กำรท�ำรำ้ยรำ่งกำย หรอืกำรกระท�ำทีผ่ดิ
กฎหมำยหรอืผดิศลีธรรมอืน่ๆ ดว้ย ซพัพลำยเออรจ์ะไมท่�ำโทษลกูจำ้ง
ดว้ยกำรท�ำรำ้ยรำ่งกำย หรอืขูว่ำ่ลกูจำ้งจะไมไ่ดรั้บควำมปลอดภยัโดย
ประกำรอืน่ ไมว่ำ่ในกรณีใดกต็ำม

2.2. สขุภาพและความปลอดภยั

บรษัิทมุง่มัน่ทีจ่ะด�ำเนนิกำรใชส้ถำนทีใ่นรปูแบบทีคุ่ม้ครองสขุภำพ
และควำมปลอดภยัของมนุษยร์วมถงึสิง่แวดลอ้ม เรำคำดหวงัให ้
ซพัพลำยเออรท์�ำใหส้ภำพแวดลอ้มกำรท�ำงำนมคีวำมปลอดภยัและ
ถกูสขุอนำมยั เพือ่ลดควำมเสีย่งดำ้นสขุภำพ และมกีระบวนกำรในกำร
ป้องกนัอบุตัเิหตแุละกำรบำดเจ็บของลกูจำ้งตลอดจนชมุชนทีล่กูจำ้ง
เขำ้ไปปฏบิตักิำร ตวัแทนผูบ้รหิำรควรรับผดิชอบตอ่สขุภำพและควำม
ปลอดภยัทีส่ถำนทีป่ฏบิตักิำรทกุแหง่ และลกูจำ้งทกุคนควรจะได ้
รับกำรฝึกอบรมดำ้นสขุภำพและควำมปลอดภยัทีเ่ป็นปัจจบุนัอยำ่ง
สม�ำ่เสมอ ลกูจำ้งทกุคนจะตอ้งสำมำรถใชห้อ้งน�้ำทีส่ะอำดและถกู
สขุลกัษณะ มนี�้ำดืม่โดยไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ย และในกรณีทีเ่หมำะสม  
ควรมสีถำนทีรั่บประทำนอำหำรและจัดเกบ็อำหำรทีถ่กูสขุลกัษณะ หำก
ซพัพลำยเออรจั์ดทีพั่กใหก้บัลกูจำ้ง จะตอ้งเป็นทีพั่กทีป่ลอดภยั ถกู
สขุลกัษณะ และมสี ิง่จ�ำเป็นขัน้พืน้ฐำน คำ่ธรรมเนยีมใดๆ ทีเ่กีย่วกบั
ทีพั่กของลกูจำ้งจะตอ้งเทำ่กบัหรอืต�ำ่กวำ่ตลำด
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ประมวลจรรยำบรรณของซพัพลำยเออรฉ์บบันีก้�ำหนด
ควำมคำดหวงัพืน้ฐำนขัน้ต�ำ่ทีซ่พัพลำยเออรท์ัง้หมดจะตอ้ง
ปฏบิตัติำมเพือ่กำรท�ำธรุกจิกบัสมคัเกอร ์เรำคำดหวงัให ้
ซพัพลำยเออรข์องเรำด�ำเนนิธรุกจิอยำ่งมคีวำมรับผดิชอบ 
ซือ่สตัยส์จุรติ โปรง่ใส และปฏบิตัติำมหลกักำรดงัตอ่ไปนี้



2.3. การใชแ้รงงานเด็ก1 

สมคัเกอรไ์มย่นิยอมหรอือนุญำตใหซ้พัพลำยเออรข์องเรำหรอืบรษัิท
ทีท่�ำธรุกจิดว้ยใชแ้รงงำนเด็ก ไมว่ำ่จะในสถำนทีห่รอืสถำนประกอบ
กำรทอ้งถิน่หรอืทัว่โลกแหง่ใดก็ตำม ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งเกบ็รักษำ
เอกสำรทำงกำรของลกูจำ้งทกุคน ทีร่ะบถุงึวนัเดอืนปีเกดิของลกูจำ้ง 
หำกเอกสำรทำงกำรของประเทศใดไมส่ำมำรถใชย้นืยนัวนัเดอืนปีเกดิ
ทีแ่น่นอนได ้ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งยนืยนัอำยขุองลกูจำ้ง โดยใชว้ธิี
ประเมนิทีเ่หมำะสมและเชือ่ถอืได ้และจะตอ้งเกบ็บนัทกึทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้หมดไวด้ว้ย

นอกจำกนี ้หำ้มมใิหแ้รงงำนทกุคนทีม่อีำยตุ�ำ่กวำ่ 18 ปี ท�ำงำนใดๆ 
ทีม่คีวำมเสีย่งตอ่รำ่งกำย จติใจ หรอืกำรพัฒนำทำงอำรมณเ์กนิควร 
นอกจำกนี ้หำ้มมใิหแ้รงงำนเยำวชนท�ำงำนตอนกลำงคนืดว้ย ลกูจำ้  
งทกุคนจะตอ้งมสีทิธเิขำ้รับกำรศกึษำภำคบงัคบัจนจบ 

2.4. การใชแ้รงงานบงัคบั

แรงงำนทกุคนจะตอ้งท�ำงำนโดยสมคัรใจ ซพัพลำยเออรไ์มส่ำมำรถใช ้
แรงงำนในคกุ แรงงำนตำมสญัญำ แรงงำนทีไ่มส่มคัรใจ หรอืแรงงำน
บงัคบั ไมว่ำ่ในรปูแบบใดกต็ำม หำ้มมใิหซ้พัพลำยเออรใ์ชแ้รงงำนทำส
หรอืคำ้มนุษย ์ไมว่ำ่ในรปูแบบใดกต็ำม รวมถงึกำรสรรหำ กำรใหท้ีพั่ก 
กำรขนสง่ กำรชกัชวน กำรให ้หรอืกำรไดม้ำซึง่แรงงำนหรอืบรกิำรทีม่ี
กำรใชก้�ำลงั กำรฉอ้ฉล หรอืกำรบบีบงัคบั ภำยใตบ้งัคบัแหง่อนุสญัญำ
ฉบบัที ่181 ขององคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศวำ่ดว้ยหน่วยงำน
จัดหำงำนเอกชน ลกูจำ้งจะไมต่อ้งเสยีคำ่ธรรมเนยีมหรอืวำงมดัจ�ำใน
กระบวนกำรสรรหำหรอืกำรจำ้งงำน รวมถงึไมต่อ้งเสยีคำ่เดนิทำง คำ่
ธรรมเนยีมกำรบรหิำร หรอืคำ่ธรรมเนยีมอืน่ๆ ซพัพลำยเออรไ์มส่ำมำรถ
ก�ำหนดใหล้กูจำ้งใหเ้อกสำรทีท่ำงกำรออกให ้หนังสอืเดนิทำง หรอืใบ
อนุญำตท�ำงำน เนือ่งจำกเป็นเงือ่นไขกำรวำ่จำ้ง และไมส่ำมำรถจ�ำกดั
เสรภีำพในกำรเคลือ่นยำ้ยของลกูจำ้ง ไมว่ำ่ในทำงใดกต็ำม ซึง่รวมถงึ
กำรก�ำหนดใหล้กูจำ้งท�ำงำนเป็นระยะเวลำหนึง่ โดยทีล่กูจำ้งไมส่มคัร
ใจ ในกรณีทีล่กูจำ้งเป็นผูอ้พยพ ซพัพลำยเออรไ์มส่ำมำรถขม่ขูว่ำ่จะ
เลกิจำ้งหรอืสง่กลบัประเทศ เพือ่เป็นกำรใชอ้�ำนำจควบคมุโดยเด็ดขำด

2.5. เสรภีาพในการสมาคมและการรว่มเจรจาตอ่รอง

สมคัเกอรค์ำดหวงัใหซ้พัพลำยเออรท์กุรำยเคำรพสทิธติำมกฎหมำย
โดยสมบรูณข์องลกูจำ้งในกำรสมำคม จัดตัง้ หรอืตอ่รองเป็นกลุม่ 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งเคำรพกรณีดงักลำ่วทกุกรณี หำกไดก้ระท�ำโดย
ชอบดว้ยกฎหมำย โดยไมม่กีำรแทรกแซง บทลงโทษ หรอืกำรตอบโต ้
หำกกฎหมำยทอ้งถิน่จ�ำกดัสทิธเิหลำ่นีไ้มว่ำ่ทำงใดกต็ำม ซพัพลำยเอ
อรค์วรสง่เสรมิวธิอีืน่เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกแกต่วัแทนแรงงำน

2.6. แนวปฏบิตัเิร ือ่งคา่จา้งและช ัว่โมงท�างาน

เรำคำดหวงัใหซ้พัพลำยเออรท์กุรำยปฏบิตัติำมกฎหมำยเกีย่วกบั
คำ่จำ้งและชัว่โมงท�ำงำน ตลอดจนระเบยีบและขอ้บงัคบัทีใ่ชบ้งัคบั
ทัง้หมด รวมถงึทีเ่กีย่วขอ้งกบัคำ่แรงขัน้ต�ำ่ กำรท�ำงำนลว่งเวลำ และ
จ�ำนวนชัว่โมงท�ำงำนสงูสดุดว้ย ในกรณีทีก่ำรตอ่รองเป็นกลุม่หรอื
สญัญำอตุสำหกรรมอืน่ๆ มขีอ้ก�ำหนดทีเ่ป็นประโยชนแ์กล่กูจำ้ง
มำกกวำ่ ใหซ้พัพลำยเออรป์ฏบิตัติำมกำรตอ่รองหรอืสญัญำดงักลำ่ว 
หำกคำ่แรงขัน้ต�ำ่ไมเ่พยีงพอตอ่ควำมตอ้งกำรพืน้ฐำน นำยจำ้งควร
พยำยำมใหค้ำ่ครองชพีแกล่กูจำ้งทกุคน

ลกูจำ้งทัง้หมด รวมถงึลกูจำ้งทีจ่ำ้งผำ่นส�ำนักงำนจัดหำงำน จะ
ตอ้งทรำบเรือ่งคำ่จำ้งของตนทัง้หมดเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ระหวำ่ง
กระบวนกำรสรรหำบคุลำกร และจะตอ้งไดรั้บสลปิคำ่จำ้งทีม่รีำย
ละเอยีดคำ่จำ้งและกำรหกัเงนิ ซพัพลำยเออรไ์มม่สีทิธิห์กัเงนิทีผ่ดิ
กฎหมำยหรอืเพือ่ลงโทษโดยลกูจำ้งไมย่นิยอม

หำกไมม่กีฎหมำยระดบัชำตหิรอืระดบัทอ้งถิน่ก�ำหนดไว ้ซพัพลำยเอ
อรก์ไ็มค่วรใหล้กูจำ้งท�ำงำนเกนิกวำ่ 60 ชัว่โมงตอ่สปัดำห ์และลกูจำ้ง
ทัง้หมดควรจะไดม้วีนัหยดุอยำ่งนอ้ย 1 วนั หลงัจำกทีท่�ำงำนตดิตอ่กนั
มำแลว้ 6 วนั 

ลกูจำ้งจะตอ้งตกลงท�ำงำนลว่งเวลำใดๆ กต็ำมโดยสมคัรใจ  
ลกูจำ้งทีม่สีทิธิไ์ดรั้บคำ่ลว่งเวลำจะตอ้งไดรั้บคำ่ลว่งเวลำในอตัรำ
พเิศษทีจ่�ำเป็นเมือ่ไดท้�ำงำนลว่งเวลำทกุครัง้
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1 หำกไมม่กีฎหมำยระดบัชำตหิรอืระดบัทอ้งถิน่ก�ำหนดไว ้ค�ำวำ่ “เด็ก” หมำยถงึผูท้ีม่อีำยุ
ต�ำ่กวำ่ 15 ปี หำกกฎหมำยทอ้งถิน่ก�ำหนดใหอ้ำยขุัน้ต�ำ่นัน้ต�ำ่กวำ่ 15 ปี แตก่เ็ป็นไปตำม
ขอ้ยกเวน้ของประเทศก�ำลงัพัฒนำตำมอนุสญัญำฉบบัที ่138 ขององคก์ำรแรงงำนระหวำ่ง
ประเทศ (“ILO”) กส็ำมำรถน�ำอำยดุงักลำ่วทีต่�ำ่กวำ่มำใชบ้งัคบัได ้



2.7. การสรรหาบคุลากรและการวา่จา้ง 

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งด�ำเนนิกำรใหล้กูจำ้งทกุคนปฏบิตังิำนตำมควำม
สมัพันธก์ำรจำ้งงำนทีช่อบดว้ยกฎหมำย ซพัพลำยเออรค์วรท�ำควำม
เขำ้ใจกระบวนกำรสรรหำลกูจำ้งทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม หรอืทีส่รรหำ
ผำ่นผูจั้ดหำแรงงำนและตวักลำง ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งระบแุละเฝ้ำ
ระวงักำรจำ้งงำนและกำรจัดกำรลกูจำ้งทีเ่ปรำะบำงเป็นพเิศษอยำ่งเป็น
ระบบและมปีระสทิธภิำพ โดยเฉพำะ แรงงำนตำ่งดำ้ว ลกูจำ้งบรษัิท 
ลกูจำ้งสญัญำจำ้ง และลกูจำ้งชัว่ครำว ในกรณีทีซ่พัพลำยเออรใ์ชผู้ ้
จัดหำแรงงำน จะตอ้งตรวจสอบวำ่ไดรั้บเฉพำะลกูจำ้งทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้
เทำ่นัน้

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งใหส้�ำเนำขอ้ก�ำหนดกำรวำ่จำ้งแกล่กูจำ้งทกุคน
เป็นลำยลกัษณอ์กัษรในภำษำรำชกำรและภำษำใดๆ ทีล่กูจำ้งเขำ้ใจ 
และด�ำเนนิกำรใหล้กูจำ้งท�ำควำมเขำ้ใจกบัขอ้ก�ำหนดกำรวำ่จำ้งโดย
สมบรูณ ์กอ่นทีจ่ะเริม่ท�ำงำนใหก้บัซพัพลำยเออร ์ไมค่วรก�ำหนดให ้
ลกูจำ้งลงลำยมอืชือ่ในสญัญำทีไ่มส่มบรูณ ์

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งไมใ่ชส้ญัญำจำ้ง เชน่ กำรใชส้ญัญำจำ้งทีก่�ำหนด
ระยะเวลำทีแ่น่นอนอยำ่งตอ่เนือ่ง กำรจำ้งเหมำแรงงำนเทำ่นัน้ กำร
จำ้งชว่ง กำรท�ำงำนทีบ่ำ้น กำรฝึกงำน หรอืกำรจัดกำรอืน่ๆ เพือ่หลกี
เลีย่งกำรใหส้ทิธปิระโยชนท์ีจ่�ำเป็นตำมกฎหมำยแกล่กูจำ้ง ซพัพลำย
เออรจ์ะตอ้งแจง้ใหส้มคัเกอรท์รำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษรถงึกำรจัดกำร
ใหล้กูจำ้งท�ำงำนทีบ่ำ้นและกำรจำ้งชว่งทัง้หมด โดยไมค่�ำนงึวำ่จะ
เกีย่วขอ้งกบักำรผลติสนิคำ้หรอืกำรใหบ้รกิำรแกส่มคัเกอรห์รอืไม ่

2.8. การจา้งแรงงานที ่ไมม่เีอกสารในสหร ัฐอเมร ิกา 

สมคัเกอรไ์มอ่นุญำตใหซ้พัพลำยเออรว์ำ่จำ้ง สรรหำ หรอืรับรองบคุคล
ใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บอนุญำตใหท้�ำงำนในประเทศทีส่มคัเกอรด์�ำเนนิกำรโดย
เจตนำ นอกจำกนี ้ซพัพลำยเออรไ์มไ่ดรั้บอนุญำตใหว้ำ่จำ้งลกูจำ้งทีไ่ม่
ไดรั้บอนุญำตและไมม่เีอกสำรตอ่ไป หรอืท�ำสญัญำวำ่จำ้งกบัลกูจำ้ง
ดงักลำ่ว หำ้มมใิหซ้พัพลำยเออรว์ำ่จำ้งบคุคลทีเ่ป็นพลเมอืงของ

ประเทศตอ้งหำ้มตำมทีก่�ำหนดโดยส�ำนักงำนควบคมุทรัพยส์นิในตำ่ง
ประเทศแหง่สหรัฐอเมรกิำ หรอืบคุคลทีม่รีำยชือ่อยูใ่นบญัช ีSpecially 
Designated Nationals List สมคัเกอรก์�ำหนดใหบ้รษัิทตอ้งตรวจสอบ 
ยนืยนั และบนัทกึอตัลกัษณต์ลอดจนค�ำอนุญำตใหท้�ำงำนของลกูจำ้ง
ทกุคน รวมถงึพนักงำนของส�ำนักงำนจัดหำงำนดว้ย

3. ความซือ่สตัยส์จุรติในการด�าเนนิธรุกจิ
3.1. การตดิสนิบนเพือ่การพาณชิย์

กำรตดิสนิบนเพือ่กำรพำณชิยเ์ป็นสิง่ทีผ่ดิกฎหมำย และมคีวำมผดิทำง
อำญำในหลำยประเทศ รวมถงึสหรัฐอเมรกิำดว้ย หำ้มมใิหซ้พัพลำยเอ
อรต์ดิสนิบน ใหเ้งนิสนิบน จำ่ยคำ่อ�ำนวยควำมสะดวก ไมว่ำ่ในรปูแบบ
ใดกต็ำม หรอืชดเชยดว้ยกำรใหส้ ิง่อืน่แทนโดยปิดบงัหรอืไมไ่ดรั้บกำร
บนัทกึแกบ่คุคลใดกต็ำมทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมคั
เกอร ์ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งปรับปรงุนโยบำยบรษัิทใหเ้ป็นปัจจบุนั  
ทีห่ำ้มมใิหม้กีำรตดิสนิบน กำรใหเ้งนิสนิบน กำรจำ่ยคำ่อ�ำนวยควำม
สะดวก กำรทจุรติ และกำรปฏบิตัทิำงธรุกจิทีฉ่อ้ฉล ทีม่กีำรสือ่สำรและ
น�ำไปปฏบิตัอิยำ่งชดัเจน และซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งมรีะบบกำรจัดกำร
ทีส่มัพันธก์นัดว้ย ซพัพลำยเออรค์วรมแีละใชร้ะบบรอ้งทกุข ์เพือ่ให ้
ลกูจำ้งรำยงำนปัญหำและกจิกรรมทีน่่ำสงสยัโดยไมเ่ปิดเผยตวัตน และ
ไมต่อ้งกลวักำรโตต้อบ

สมคัเกอรไ์มแ่ละจะไมร่ว่มตดิสนิบน หรอืช�ำระคำ่อ�ำนวยควำมสะดวก 
ใหเ้งนิสนิบน หรอืสิง่อืน่ทดแทนไมว่ำ่ในรปูแบบใดกต็ำม ไมว่ำ่จะ
เป็นจ�ำนวนมำกหรอืนอ้ย และจะปฏเิสธและไมเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิหรอื
ธรุกรรมใดๆ ทีพั่วพันกบักำรตดิสนิบนหรอืกำรใหเ้งนิสนิบน กำรแขง่ขนั
ทำงธรุกจิของสมคัเกอรเ์ป็นไปอยำ่งเป็นธรรม มจีรยิธรรม และตำม
คณุภำพของสนิคำ้ทีผ่ลติ
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3.2. การรบัของขวญัและการเลีย้งรบัรอง

ตำมจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธรุกจิของสมคัเกอร ์จะไมม่ลีกูจำ้ง
หรอืสมำชกิในครอบครัวใกลช้ดิของลกูจำ้งคนใดทีจ่ะรับของขวญัทีม่ี
มลูคำ่มำกกวำ่ควำมเป็นจรงิจำกซพัพลำยเออร ์ลกูคำ้ หรอืนติบิคุคล
อืน่ใดทีบ่รษัิทท�ำธรุกจิดว้ย ขอ้จ�ำกดันีย้งัรวมถงึกำรเลีย้งรับรอง 
(ในโรงละคร กจิกรรมกฬีำ ทรปิตกปลำ ฯลฯ) ทีเ่กนิกวำ่มำรยำทตำม
ปกตทิีเ่ป็นกำรด�ำเนนิธรุกจิอยำ่งมจีรยิธรรม ไมว่ำ่จะเป็นในดำ้นขอบเขต
หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยกต็ำม เงนิหรอืเงนิรำงวลัเป็นของขวญัทีย่อมรับไมไ่ดโ้ดย
เด็ดขำด และถอืวำ่เป็นกำรตดิสนิบนตำมนโยบำยวำ่ดว้ยกำรตดิสนิบน
ของเรำ สมคัเกอรม์คีวำมภำคภมูใิจในชือ่เสยีงดำ้นควำมซือ่สตัยส์จุรติ 
และตดัสนิใจตำมควำมตอ้งกำรทำงธรุกจิทีถ่กูตอ้งตำมกฎหมำย 

3.3. คณุภาพและมาตรฐานความปลอดภยัของอาหาร

ชือ่เสยีงของเรำสัง่สมมำจำกคณุภำพของผลติภณัฑ ์ตลอดจนควำม
ปรำรถนำดทีีเ่กดิจำกคณุภำพทีค่งเสน้คงวำ ซพัพลำยเออรใ์ดๆ กต็ำมที่
สง่มอบผลติภณัฑห์รอืบรกิำรใหก้บัสว่นธรุกจิใดกต็ำมของบรษัิท  
จะตอ้งรับทรำบและปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติและกำร
จ�ำหน่ำยสนิคำ้ทีจ่�ำหน่ำยใหก้บัสมคัเกอร ์ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งปฏบิตั ิ
ตำมกระบวนกำรควบคมุคณุภำพของสมคัเกอรอ์ยำ่งเครง่ครัด เพือ่ใหม้ี
กำรตดิฉลำกสนิคำ้ทีจ่�ำหน่ำยใหแ้กส่มคัเกอรอ์ยำ่งถกูตอ้ง และเป็นไป
ตำมขอ้ก�ำหนดของรัฐบำลกลำง รัฐ และทอ้งถิน่ดว้ย ซพัพลำยเออรจ์ะ
ตอ้งรำยงำนปัญหำทีอ่ำจจะสง่ผลกระทบดำ้นลบตอ่คณุภำพหรอืควำม
ปลอดภยัของผลติภณัฑข์องสมคัเกอรใ์หส้มคัเกอรท์รำบทนัท ี

 3.4. ความปลอดภยัของขอ้มลู

สมคัเกอรเ์คำรพขอ้มลูสว่นตวัของลกูจำ้งทกุคน และคำดหวงัให ้
ซพัพลำยเออรข์องเรำจัดกำรกบัขอ้มลูอยำ่งมคีวำมรับผดิชอบและเป็น
ไปตำมกฎหมำยทัง้หมด ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งปกป้องและเกบ็รักษำ
ขอ้มลูอนัเป็นควำมลบัใดๆ ทีไ่ดรั้บมำจำกสมคัเกอรใ์หป้ลอดภยั รวมถงึ
ขอ้มลูทีไ่ดรั้บมำจำกหรอืเกีย่วกบัลกูจำ้ง ลกูคำ้ ผูบ้รโิภค หรอืผูถ้อืหุน้
ของสมคัเกอร์

3.5. การรกัษาขอ้มลูไวเ้ป็นความลบั

ในหลำยครัง้ ลกูจำ้งและตวัแทนของซพัพลำยเออรม์คีวำมจ�ำเป็นที่
เหมำะสมทีจ่ะตอ้งเขำ้ถงึขอ้มลูอนัเป็นควำมลบัดำ้นเทคนคิ ขอ้มลูดำ้น
ธรุกจิ และเอกสำรบำงอยำ่งของบรษัิท จงึจ�ำเป็นอยำ่งยิง่ทีจ่ะตอ้งเกบ็
รักษำขอ้มลูดงักลำ่วไวเ้ป็นควำมลบั ลกูจำ้งและตวัแทนของซพัพลำย
เออรจ์ะตอ้งด�ำเนนิกำรตำมสมควรทัง้หมดเพือ่มใิหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลู
และเอกสำรอนัเป็นควำมลบัแกบ่คุคลภำยนอก และจะไมใ่ชข้อ้มลูและ
เอกสำรดงักลำ่วโดยไมไ่ดรั้บค�ำยนิยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกสมคั
เกอรก์อ่น ขอ้ก�ำหนดนีใ้ชบ้งัคบักบัขอ้มลูทีผู่รั้บจำ้งชว่งของซพัพลำย
เออรอ์ำจไดม้ำในระหวำ่งทีใ่หบ้รกิำรแกส่มคัเกอรด์ว้ย ซพัพลำยเออร์
อำจตอ้งลงลำยมอืชือ่ในสญัญำรักษำขอ้มลูไวเ้ป็นควำมลบักอ่นรว่ม
งำนกบับรษัิท

 
3.6. ผลประโยชนท์บัซอ้น

ค�ำวำ่ “ผลประโยชนท์บัซอ้น” หมำยถงึสถำนกำรณใ์ดๆ กต็ำมทีอ่ำจ
ท�ำใหเ้กดิควำมสงสยัตอ่ควำมสำมำรถของลกูจำ้งในกำรด�ำเนนิกำร
อยำ่งไมล่�ำเอยีงเกีย่วกบัผลประโยชนข์องบรษัิท เป็นเรือ่งส�ำคญัที่
ซพัพลำยเออรข์องเรำจะรับประกนัวำ่ลกูจำ้งของตนและลกูจำ้งของ
ผูรั้บจำ้งชว่งทีไ่ดรั้บมอบหมำยใหด้�ำเนนิโครงกำรของสมคัเกอร ์ไมม่ี
ผลประโยชนท์บัซอ้นตอ่ผลประโยชนท์ำงธรุกจิของสมคัเกอรไ์มว่ำ่ทำง
ตรงหรอืทำงออ้ม ซพัพลำยเออรท์ัง้หมดจ�ำเป็นตอ้งแจง้ใหส้มคัเกอร์
ทรำบถงึผลประโยชนท์บัซอ้นใดๆ ทีต่นอำจม ีเชน่ ผลประโยชนด์ำ้น
กำรเงนิ กอ่นทีจ่ะวำ่จำ้งหรอืวำ่จำ้งสมำชกิในครอบครัวของลกูจำ้งของ
สมคัเกอร ์และขอค�ำยนิยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกสมคัเกอร ์กอ่นที่
จะใหล้กูจำ้งทีม่ผีลประโยชนท์บัซอ้นท�ำงำนใหก้บัธรุกจิใดๆ กต็ำมของ
สมคัเกอร์

เป็นเรือ่งส�ำคญัมำกทีจ่ะเชือ่ใจและรว่มมอืกบับรษัิททีเ่รำท�ำธรุกจิ
ดว้ย (เชน่ ลกูคำ้ ซพัพลำยเออร ์และตวัแทนโฆษณำของเรำ) กำรที่
บรษัิทดงักลำ่วพยำยำมชวนใหล้กูจำ้งของสมคัเกอรเ์ขำ้ท�ำงำนดว้ย 
ไมส่อดคลอ้งกบัควำมสมัพันธด์งักลำ่ว นอกจำกนี ้กำรวำ่จำ้งดงักลำ่ว
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อำจท�ำใหเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้นและขอ้กงัวลเกีย่วกบักำร
จัดกำรขอ้มลูดำ้นธรุกจิทีเ่ป็นควำมลบั

3.7. การเก็บบนัทกึ

เรำมุง่มัน่ทีจ่ะเกบ็บนัทกึทีส่มบรูณแ์ละถกูตอ้ง ซพัพลำยเอ
อรก์ต็อ้งเกบ็บญัชกีำรเงนิและบนัทกึทำงธรุกจิทีถ่กูตอ้งตำม
กฎหมำยดว้ย โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งเกบ็
บนัทกึทีจ่�ำเป็นเพือ่แสดงใหเ้ห็นวำ่มกีำรปฏบิตัติำมประมวล
จรรยำบรรณของซพัพลำยเออรแ์ละกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัทัง้หมด 
และจะตอ้งใหเ้อกสำรดงักลำ่วเมือ่สมคัเกอรไ์ดร้อ้งขอ

4. สิง่แวดลอ้ม

หนึง่ในควำมรับผดิชอบหลำยอยำ่งของสมคัเกอรใ์นฐำนะทีเ่ป็น
พลเมอืงบรรษัททีด่คีอืเรือ่งควำมยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้ม และยงั
เป็นสิง่ทีบ่รษัิทใหค้วำมส�ำคญัในเชงิกลยทุธอ์กีดว้ย เรำมุง่มัน่
ทีจ่ะพัฒนำควำมสมัพันธก์บัซพัพลำยเออรท์ีม่คีวำมกงัวลและ
พันธกรณีในกำรพัฒนำสิง่แวดลอ้มเหมอืนเรำ

4.1. ความหลากหลายทางชวีภาพและการตดัไมท้�าลายป่า 

ซพัพลำยเออรค์วรสง่เสรมิควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพดว้ย
กำรปกป้องและเสรมิสรำ้งทีอ่ยูอ่ำศยัทีม่กีำรท�ำไรน่ำและ/หรอื
ทีอ่ยูอ่ำศยัใกลเ้คยีง ตลอดจนระบบนเิวศในกรณีทีเ่หมำะสม 
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งไมต่ดัไมท้�ำลำยป่ำหรอืท�ำใหป่้ำสมบรูณ์
เสือ่มโทรม นอกจำกนีจ้ะตอ้งไมม่กีำรตดัไมท้�ำลำยป่ำในหว่ง
โซอ่ปุทำนกำรผลติวนเกษตร

4.2. ใบอนญุาตและการรายงานดา้นสิง่แวดลอ้ม

ซพัพลำยเออรท์ีด่�ำเนนิธรุกจิกบับรษัิทจะตอ้งด�ำเนนิกำรอยำ่ง
มคีวำมรับผดิชอบโดยค�ำนงึถงึสิง่แวดลอ้ม และปฏบิตัติำม
กฎหมำย ระเบยีบ ประมวล และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มที่
ใชบ้งัคบัทัง้หมดในภมูภิำคตำ่งๆ ของประเทศและของโลกทีต่น
เขำ้ไปด�ำเนนิธรุกจิ ซึง่รวมถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก�ำหนดดำ้นกำร
รำยงำนและกำรมใีบอนุญำตดำ้นสิง่แวดลอ้มทัง้หมดดว้ย

4.3. วสัดอุนัตราย

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งจัดกำร จัดเกบ็ และก�ำจัดวสัดแุละขยะ
อนัตรำยตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัทีใ่ชบ้งัคบั ซพัพลำยเออร์
จะด�ำเนนิกำรใหพ้นักงำนทีเ่กีย่วขอ้งรับทรำบและไดรั้บกำรฝึก
อบรมเกีย่วกบักำรจัดกำรวสัดดุงักลำ่วอยำ่งปลอดภยั 

4.4. การจดัการสิง่แวดลอ้ม

สมคัเกอรแ์นะน�ำใหซ้พัพลำยเออรใ์ชร้ะบบจัดกำรสิง่แวดลอ้ม
เพือ่รับรองวำ่มกีำรระบ ุกำรตดิตำม และกำรพัฒนำผลกำรปฏบิตั ิ
งำนดำ้นสิง่แวดลอ้มอยำ่งตอ่เนือ่ง ซพัพลำยเออรค์วรมุง่มัน่ที่
จะยกระดบัผลกำรปฏบิตังิำนดำ้นสิง่แวดลอ้มของตน รวมถงึใช ้
มำตรกำรตำ่งๆ เพือ่ลดกำรบรโิภคทรัพยำกรธรรมชำต ิป้องกนั
มลพษิ ลดกำรก�ำจัดขยะ และก�ำจัดขยะอยำ่งเหมำะสม

5.  การรายงานและการบงัคบัใช้

5.1. การคุม้ครองการรายงานเบาะแสและการไมโ่ตต้อบ

สมคัเกอรม์ุง่มัน่ทีจ่ะสรำ้งวฒันธรรมองคก์รทีส่ง่เสรมิใหม้กีำร
ยดึมัน่ในจรยิธรรมและปฏบิตัติำมกฎหมำย ดว้ยเหตนุี ้สมคัเกอร์
จงึคำดหวงัใหซ้พัพลำยเออรท์กุคนปฏบิตัติำมนโยบำยและ
กระบวนกำรทีห่ำ้มอยำ่งเครง่ครัดมใิหม้กีำรโตต้อบ ขม่ขู ่หรอื
คกุคำมบคุคลใดๆ กต็ำม ทีข่อค�ำแนะน�ำอยำ่งสจุรติใจ แสดงขอ้
กงัวล หรอืรำยงำนกำรประพฤตผิดิ ไมว่ำ่ในสถำนกำรณใ์ดกต็ำม 
จะไมม่ซีพัพลำยเออรค์นใดก�ำหนดใหล้กูจำ้งหรอืผูข้ำยของตน
เขำ้ท�ำหรอืปฏบิตัติำมสญัญำรักษำขอ้มลูไวเ้ป็นควำมลบัใดๆ ที่
อำจจะป้องกนัหรอืหำ้มมใิหล้กูจำ้งหรอืผูข้ำยรำยงำนกำรฝ่ำฝืน
ประมวลจรรยำบรรณซพัพลำยเออรน์ี ้หรอืกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยที่
ใชบ้งัคบัใดๆ กต็ำมตอ่หน่วยงำนสอบสวนทีเ่หมำะสม 
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5.2. การรายงานขอ้มลู 

คณุสำมำรถสง่รำยงำนไดโ้ดยไมต่อ้งเปิดเผยชือ่โดยใช ้Voice Line 
ของสมคัเกอร ์Voice Line ของสมคัเกอรเ์ป็นชอ่งทำงระดบัโลกทีใ่ห ้
บรกิำรทกุวนั 24 ชัว่โมงไมม่วีนัหยดุ ทีเ่บอร ์1-844-319-9352 หรอื  
www.jmsmucker.ethicspoint.com 

5.3. การใหค้วามรว่มมอืและการเปิดเผยโดยสมบรูณ ์

เรำคำดหวงัใหซ้พัพลำยเออรใ์หค้วำมรว่มมอืกบัหน่วยงำนสอบสวน
ภำยในขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมำยก�ำหนด หำกซพัพลำยเออรร์ูถ้งึหลกั
ฐำนทีน่่ำเชือ่ถอืวำ่มกีำรฝ่ำฝืนประมวลจรรยำบรรณซพัพลำยเออรฉ์บบั
นี ้หรอืกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัใดๆ กต็ำม ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้ง
แสดงหลกัฐำนดงักลำ่วใหแ้กห่น่วยงำนสอบสวนทีเ่หมำะสมอยำ่งทนั
ทว่งท ีนอกจำกนี ้ในกรณีทีเ่หมำะสม กต็อ้งแสดงหลกัฐำนดงักลำ่ว
ใหแ้กบ่คุลำกรของสมคัเกอร ์เพือ่ใหม้กีำรสอบสวนอยำ่งครบถว้นและ
สมบรูณส์�ำหรับกรณีทีเ่ป็นทีส่งสยัวำ่มกีำรประพฤตผิดิ  

5.4. การบงัคบัใช ้

เงือ่นไขหนึง่ในกำรท�ำธรุกจิกบัสมคัเกอรค์อืซพัพลำยเออรจ์�ำเป็น
ตอ้งปฏบิตัติำมประมวลจรรยำบรรณซพัพลำยเออรฉ์บบันี ้นอกจำกนี ้
ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งด�ำเนนิกำรใหซ้พัพลำยเออรแ์ละผูรั้บจำ้งชว่งของ
ตนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรสง่มอบสนิคำ้หรอืบรกิำรใหก้บัสมคัเกอรป์ฏบิตั ิ
ตำมประมวลจรรยำบรรณฉบบันีด้ว้ย

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งแตง่ตัง้บคุลำกรทีรั่บผดิชอบในกำรสือ่สำรและ
ใชม้ำตรฐำนตำมทีร่ะบไุวใ้นประมวลจรรยำบรรณซพัพลำยเออรฉ์บบันี ้
สมคัเกอรจ์ะใชว้ธิทีีห่ลำกหลำยเพือ่ประเมนิกำรปฏบิตัติำมกฎ เชน่ กำร
รับรอง กำรตรวจสอบบนัทกึ และกำรตรวจสอบในสถำนที ่ซพัพลำยเอ
อรจ์ะตอ้งอนุญำตใหส้มคัเกอรแ์ละ/หรอืผูแ้ทนหรอืตวัแทนใดๆ ของสมคั
เกอร ์เขำ้ถงึสถำนทีแ่ละเขำ้ถงึบนัทกึทีเ่กีย่วขอ้งตำมสมควร เพือ่รับรอง
วำ่มกีำรปฏบิตัติำมประมวลจรรยำบรรณซพัพลำยเออรฉ์บบันี ้หำก
บรษัิทพจิำรณำแลว้วำ่ซพัพลำยเออรร์ำยใดฝ่ำฝืนประมวลจรรยำบรรณ
ซพัพลำยเออรฉ์บบันี ้บรษัิทอำจใชด้ลุยพนิจิในกำรยตุคิวำมสมัพันธ์
ทำงธรุกจิหรอืก�ำหนดใหซ้พัพลำยเออรม์แีผนแกไ้ขเยยีวยำภำยในระยะ
เวลำทีต่กลงรว่มกนัระหวำ่งซพัพลำยเออรก์บับรษัิทกไ็ด ้
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