
[พมิพท์ีน่ี่] 
 

หลกัจรรยาบรรณสากลของซพัพลายเออร์ 

 
1 

หลกัจรรยาบรรณสากลของซพัพลายเออร์ 
แกไ้ขเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565 

วัตถุประสงค์และขอบเขต 
ท่ี PPG เราเช่ือว่าการปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและเป็นธุรกิจท่ีดี PPG ไดพ้ฒันาหลกัจรรยาบรรณสากลของซพัพลายเออร์ฉบบัน้ี 
(“หลกัจรรยาบรรณของซพัพลายเออร์” หรือ“หลกัจรรยาบรรณ”) เพื่อช้ีแจงเก่ียวกบัความคาดหวงัในระดบัสากลของเรา ส าหรับการปฏิบติัของซพัพลายเออร์ ทั้งในดา้นสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน และความซ่ือตรงในการด าเนินธุรกิจ หลกัจรรยาบรรณของซพัพลายเออร์ของ PPG มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริม 

หลกัจริยธรรมสากลของ PPG และนโยบายและมาตรฐานอื่น ๆ ของบริษทัท่ีไดรั้บการอา้งอิง 
 

หลกัจรรยาบรรณของซพัพลายเออร์น้ีก าหนดหลกัการพื้นฐานส าหรับการปฏิบติัของซพัพลายเออร์ เมื่อท างานกบั PPG PPG ยึดมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามหลกัการเหล่าน้ี 
และคาดหวงัว่าจะไดเ้ห็นความยึดมัน่ในลกัษณะเดียวกนัจากซพัพลายเออร์ ผูข้าย ผูรั้บจา้ง ท่ีปรึกษา และผูจ้ดัหาสินคา้และบริการอื่น ๆ ท่ีท าธุรกิจกบัหน่วยงาน PPG ทัว่โลก (“ซพัพลายเออร์”) 
 

 
 

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
ห้ามมิให้มีการใช้แรงงานบงัคบั/ระบบทาสยุคใหม่ในทุกรูปแบบ ซพัพลายเออร์ของ PPG จะตอ้งด ารงและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และจะไม่ใช้แรงงานท่ีถูกบงัคบั ไม่สมคัรใจ 
หรือแรงงานทาส 
 

ห้ามการใช้แรงงานเด็ก ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นอายกุารจา้งงานขั้นต ่า ซ่ึงก าหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัในประเทศ 
และจะตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ห้ามการค้ามนุษย์ PPG สนบัสนุนนโยบายของสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลอื่น ๆ ท่ีห้ามมิให้มีการคา้มนุษย ์ห้ามมิให้ซพัพลายเออร์ของ PPG มีส่วนร่วมในการคา้มนุษยใ์นรูปแบบใดก็ตาม 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการใชก้ าลงั การฉ้อโกง หรือการบีบบงัคบั เพื่อให้ไดม้าซ่ึงแรงงานหรือบริการ การจดัหาหรือมีส่วนร่วมในการคา้ประเวณี การท าลายหรือปกปิดตวัตนของบุคคล 
การกระท าท่ีหลอกลวงหรือฉ้อโกงในการสรรหาพนกังาน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสรรหาพนกังานจากผูส้มคัรงาน หรือการไม่สนบัสนุนการเดินทางกลบัประเทศของพนกังานท่ีมาจากต่างประเทศ 
 

เคารพสิทธขิองพนักงานท่ีจะมีเสรีภาพในการสมาคม และรวมตัวกันเจรจาต่อรอง ซ่ึงสอดคล้องกบักฎหมายท้องถิ่น ซพัพลายเออร์ของ PPG จะตอ้งเคารพสิทธิของพนกังาน 
ในการเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมสมาคมและองค์กรแรงงานต่าง ๆ โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีบงัคบัใช้ 
 

ส่งเสริมแรงงานท่ีมีความหลากหลาย และท าให้สถานท่ีท างานปราศจากการเลือกปฏิบตัิ การคกุคาม หรือการล่วงละเมิดในรูปแบบอ่ืนใด ซพัพลายเออร์ของ PPG 
จะตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีพนกังานและคู่คา้ทางธุรกิจรู้สึกว่าตนมีคุณค่า และไดรั้บการยอมรับจากการมีส่วนช่วยของพวกเขา โดยไม่ถูกกีดกนัโดยมีพื้นฐานมาจากลกัษณะใด ๆ 
ท่ีไดรั้บการปกป้องโดยกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ และไม่อยูภ่ายใตก้ารคุกคามทางวาจา ทางเพศ หรือทางร่างกาย หรือการล่วงละเมิดใด ๆ 
 

ปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมถงึในเร่ืองของค่าจ้าง เวลาท างาน และสิทธิประโยชน์ ซพัพลายเออร์ของ PPG 
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีบงัคบัใชท้ั้งหมด และจะใชแ้นวปฏิบติัดา้นความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนกังาน 
 

 
 

ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 
ความยั่งยืน: ความยดึมั่นของ PPG ทีม่ตี่อความย่ังยนื ไดแ้ก ่การใชท้รัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

การด าเนนิงานในสถานทีท่ างานทีป่ลอดภัยและดตี่อสขุภาพ 
การใหค้วามมั่นใจในแง่ความปลอดภัยของผลติภัณฑแ์ละการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ และการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยทีส่ดุ 

โดยสอดคลอ้งกับเป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั่งยนืของสหประชาชาต ิPPG คาดหวังใหซ้พัพลายเออรม์คีวามยดึมั่นทีค่ลา้ยคลงึกัน 
ในการปรับปรุงประสทิธภิาพของตนอย่างตอ่เนื่อง ทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภัย 

ซพัพลายเออรค์วรปฏบัิตติามนโยบายความย่ังยนืของซพัพลายเออรข์อง PPG ซึง่สามารถอ่านไดท้ี ่

https://procurement.ppg.com/Programs/Supplier-Sustainability 
 

สถานท่ีท างานท่ีปลอดภัยและดต่ีอสุขภาพ: ซพัพลายเออร์จะตอ้งแน่ใจว่าสถานท่ีท างานมีความปลอดภยัและดีต่อสุขภาพ และให้บริการท่ีตรงตามมาตรฐานดา้นคุณภาพ สุขภาพ 
และความปลอดภยัท่ีบงัคบัใช้ ซพัพลายเออร์จะตอ้งด าเนินการในเชิงรุกเพื่อบริหารความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยั โดยมีเป้าหมายเพื่อจดัให้มีสภาพแวดลอ้มที่ปราศจากอุบติัเหตุ 
เพื่อป้องกนัการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน ซพัพลายเออร์ตอ้งใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมท่ีระบุถึงอนัตราย และประเมินและควบคุมความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเฉพาะของตน 
 

https://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx
https://procurement.ppg.com/Programs/Supplier-Sustainability
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ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด: ซพัพลายเออร์จะด าเนินการในรูปแบบท่ีป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม 
ซพัพลายเออร์ตอ้งยึดมัน่ท่ีจะใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ซพัพลายเออร์ตอ้งมีกระบวนการในการจดัการและลดของเสีย การปล่อยมลพิษทางอากาศ การใชพ้ลงังาน และน ้าอยา่งปลอดภยัและยัง่ยืน 
 

การปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย: ซพัพลายเออร์จะปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยั 
และการขนส่งท่ีบงัคบัใชท้ั้งหมด ซพัพลายเออร์จะตอ้งยึดมัน่ในการปฏิบติัตามมาตรฐานซ่ึงเป็นท่ียอมรับระหว่างกนัในดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัท่ีบงัคบัใช้ 
ซพัพลายเออร์จะตอ้งมีกระบวนการเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และผลกัดนัการปรับปรุงประสิทธิภาพของตนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยั 
 

ความปลอดภัยของผลติภัณฑ์และการปฏิบตัติามกฎระเบยีบ: ซพัพลายเออร์จะตอ้งแน่ใจว่า ผลิตภณัฑท์ั้งหมดท่ีจดัหาให้กบั PPG 
และวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์บงัคบัใชท้ั้งหมด รวมถึงการติดฉลากและการส่ือสารเก่ียวกบัอนัตราย 
และมาตรฐานดา้นคุณภาพและความปลอดภยัท่ีบงัคบัใช้ทั้งหมด ส าหรับผลิตภณัฑ์ทั้งหมดท่ีจดัหาให้กบั PPG ซพัพลายเออร์จะตอ้งยึดมัน่ในความโปร่งใส 
และตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดของสารเคมีทุกชนิดภายในผลิตภณัฑ ์เมื่อไดรั้บการร้องขอจาก PPG ซพัพลายเออร์จะตอ้งรายงานต่อ PPG ทนัที 
เมื่อพบปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจส่งผลเสียต่อความปลอดภยั การปฏิบติัตามกฎระเบียบ คุณภาพ หรือการรับรู้ของประชาชนเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์อง PPG 
 

 
 

ความซ่ือตรงในการด าเนินธุรกิจและข้อก าหนดทางกฎหมาย 
ไม่ติดสินบน/จ่ายเงินใต้โต๊ะ: ซพัพลายเออร์จะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการติดสินบนในรูปแบบใด ๆ หรือมอบส่ิงจูงใจหรือเงินใตโ้ต๊ะแก่พนกังานของ PPG ครอบครัวหรือเพื่อนของพนกังาน 
PPG หรือตวัแทนอื่น ๆ ของ PPG เพื่อให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจกบั PPG หรือสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจกบั PPG 
ซพัพลายเออร์จะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการกระท าอนัทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา พระราชบญัญติัการติดสินบนของสหราชอาณาจกัร และกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัอื่น ๆ 
ทั้งหมดในทอ้งถิ่น ภูมิภาค หรืออื่น ๆ ท่ีบงัคบัใช ้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการติดสินบนเจา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงานเชิงพาณิชย์ 
 

หลกีเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน: ซพัพลายเออร์จะหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพนัธ์กบัพนกังานของ PPG ท่ีอาจขดัแยง้ หรือดูเหมือนว่าขดัแยง้กบัการท่ีพนกังานดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
PPG ซ่ึงรวมถึงการเสนอหรือมอบเงินหรือโอกาสในการจา้งงานแก่พนกังานของ PPG 

 

ของก านัลและความบันเทิง: ห้ามมิให้ซพัพลายเออร์ของ PPG จดัหาหรือเสนอของก านลัให้แก่พนกังานของ PPG ท่ีอาจมีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสม 
หรือเมื่อพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลแลว้ดูเหมือนว่าจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจของ PPG หรือพยายามที่จะไดม้าซ่ึงขอ้ไดเ้ปรียบอยา่งไม่เป็นธรรม และในท านองเดียวกนั 
ห้ามมิให้พนกังานของ PPG กระท าการในลกัษณะเดียวกนัน้ีกบัหุ้นส่วนทางธุรกิจของ PPG ทั้งหมด 
 

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม: ซพัพลายเออร์จะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ทั้งหมดเก่ียวกบัการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม และการต่อตา้นการผูกขาด 
 

ปกป้องข้อมูลท่ีเป็นความลับ: ซพัพลายเออร์จะปกป้องขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของ PPG รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคล และด าเนินการเพื่อป้องกนัการน าขอ้มูลไปใช้ในทางท่ีผิด การโจรกรรม การฉ้อโกง 
หรือการเปิดเผยท่ีไม่เหมาะสม ซพัพลายเออร์ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการจดัการ พูดคุย หรือส่งขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนหรือเป็นความลบั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ PPG พนกังาน ลูกคา้ ชุมชนธุรกิจ 
หรือประชาชนทัว่ไป 
 

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ซพัพลายเออร์จะตอ้งประมวลผล จดัเก็บ ส่ง 
และแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลและความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีใช้บงัคบั ซพัพลายเออร์จะตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน ลูกคา้ 
และผูรั้บจา้งของ PPG เพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น หรือตามที่ไดรั้บอนุญาตตามสัญญากบั PPG 

 

การค้าระหว่างประเทศ: ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชท้ั้งหมด ซ่ึงควบคุมการคา้ระหว่างประเทศ รวมถึงการควบคุมการน าเขา้และการส่งออกในสหรัฐอเมริกาและทอ้งถิ่น 
และกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัดา้นการคว ่าบาตรทางการคา้ ซพัพลายเออร์จะจดัหาขอ้มูลและเอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับ PPG ทั้งหมดให้กบั PPG เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎหมายการน าเขา้/ส่งออก 
และจะด าเนินการตามแนวปฏิบติัและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจในความมัน่คงของห่วงโซ่อุปทานของตน ภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัท่ีบงัคบัใช้ 
 

ผู้ท่ีถูกคว า่บาตรทางการค้า: ซพัพลายเออร์จะตอ้งไม่ขนส่งสินคา้ของ PPG โดยบริษทัขนส่ง หรือบนเรือ อากาศยาน รถบรรทุก หรือยานพาหนะอื่น ๆ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารคว ่าบาตรของสหประชาชาติ 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป หรือมาตรการคว ่าบาตรหรือจ ากดัทางการคา้ของประเทศ หรือไดรั้บการระบุไวใ้นรายช่ือของผูท่ี้ถูกคว ่าบาตรหรือจ ากดัทางการคา้ ซ่ึงมีการเก็บรักษาโดยประเทศต่าง ๆ 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป และสหราชอาณาจกัร 
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หลกัจรรยาบรรณสากลของซพัพลายเออร์ 
แกไ้ขเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565 

การบันทึกทางบัญชีและธุรกิจท่ีถูกต้อง การฟอกเงิน และการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน: 
ซพัพลายเออร์จะสร้างและเก็บรักษาบนัทึกท่ีครบถว้นและถูกตอ้งในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจระหว่างซพัพลายเออร์กบั PPG และเปิดให้ PPG เขา้ถึงบนัทึกน้ีเมื่อมีการร้องขอ 
ซพัพลายเออร์จะตอ้งไม่ท าธุรกรรมนอกบญัชีใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั PPG หรือมีส่วนร่วมในการฟอกเงินในรูปแบบใดก็ตาม หรือรับเงินท่ีไดม้าดว้ยวิธีการท่ีผิดกฎหมายโดยรู้เห็น 
ซพัพลายเออร์จะตอ้งไม่ใชข้อ้มูลท่ีเป็นความลบัใด ๆ ในความครอบครองของซพัพลายเออร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั PPG เพื่อมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน 
 

แร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง: ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายแร่ธาตุแห่งความขดัแยง้ของ PPG ซ่ึงสามารถอ่านไดท่ี้ 
https://sustainability.ppg.com/Governance/Conflict-Minerals 
 

การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ: นอกเหนือจากมาตรฐานท่ีกล่าวถึงในหลกัจรรยาบรรณน้ี ซพัพลายเออร์จะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ทั้งหมดในการจดัหาสินคา้และบริการให้กบั PPG PPG 
คาดหวงัให้ซพัพลายเออร์ใช้ระบบและการควบคุม เพื่อส่งเสริมการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ และหลกัการท่ีก าหนดไวใ้นหลกัจรรยาบรรณน้ี รวมถึงนโยบาย ขั้นตอน การฝึกอบรม 
การประเมินความเส่ียง ระเบียบวินัย การติดตามตรวจสอบ และกลไกการตรวจสอบ นอกจากน้ีซพัพลายเออร์ยงัควรใชห้ลกัการเหล่าน้ีหรือหลกัการท่ีคลา้ยคลึงกนักบัผูรั้บจา้งช่วง 
และซพัพลายเออร์ท่ีตนท างานดว้ย ในการจดัหาสินคา้และบริการให้กบั PPG 
 

 
 

การรายงานความประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ 
การติดตามตรวจสอบและการยกเลกิข้อตกลง: PPG ขอสงวนสิทธ์ิในการประเมินและติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณของซพัพลายเออร์ PPG 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกขอ้ตกลงใด ๆ กบัซพัพลายเออร์ท่ีไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณของซพัพลายเออร์ 
 

ซัพพลายเออร์ท่ีทราบหรือสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่า 
• พนกังานของ PPG หรือใครก็ตามท่ีท าหนา้ท่ีในนามของ PPG ไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินการท่ีผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของตนกบัซพัพลายเออร์ หรือ 
• มีกิจกรรมใด ๆ ท่ีไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ หรือมีการฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณของซพัพลายเออร์โดยพนกังานของซพัพลายเออร์ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ PPG 

ควรรายงานปัญหาให้ PPG ทราบโดยทันที 
 

หากพบการฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณของซพัพลายเออร์ หรือมีค าถามเก่ียวกบัความคาดหวงัท่ีมีต่อซพัพลายเออร์ตามที่ PPG ไดร้ะบุไว ้โปรดติดต่อ: 
 
หัวหนา้ฝ่ายก ากบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
PPG Industries, Inc. 

Pittsburgh, PA 15272 
chiefcomplianceofficer@ppg.com 
 

หากพบการฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณน้ี สามารถรายงานโดยไม่เปิดเผยตวัตนต่อสายด่วนจริยธรรมของ PPG ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัหลกัจริยธรรมสากลของ PPG และสายด่วนจริยธรรมของ PPG 
สามารถอ่านไดท่ี้ https://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx. 

 
 

 

เอกสารอ้างอิง 
สามารถอ่านหลกัจรรยาบรรณสากลของซพัพลายเออร์ฉบบัล่าสุด และขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัความยัง่ยืนของซพัพลายเชน ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ส าหรับองคก์รของคุณ 
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณสากลของซพัพลายเออร์ไดท่ี้: https://sustainability.ppg.com/Business/Supplier-Sustainability. 
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