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บทน ำจำกรองประธำนฝ่ำยบรกิำรจดัหำท ัว่โลกของ SABIC 

เรียนผู้จัดหาสินค้าและบริการ  

เรามุ้งม่ันให้ท่ี SABIC 

มีมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมในระดับสูงสุดทุกๆ 

การท าธุรกรรมและในสถานท่ีทุกๆ แห้งท่ีเราเราท าธุรกิจ 

เรายินดีท่ีคุณสนใจท่ีจะร้วมท าธุรกิจกับเรา 

และเราขอเชิญให้คุณเรียนรู้เก่ียวกับ 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค้กร ของเรา 

เราเสาะหาผู้จัดหาสินค้าและบริการท่ีมีค้านิยมร้วมกันมาท างานร้วมกับเราเสมอ  

เราต้องการให้คุณด าเนินงานโดยใช้หลักจริยธรรมเดียวกันกับเรา 

และคุณด าเนินธุรกิจของคุณด้วยวิถีทางท่ีรับผิดชอบต้อเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม มาตรฐานของ SABIC 

เก่ียวกับผู้จัดหาสินค้าและบริการของเราถูกระบุอยู้ในหลักจริยธรรมของผู้จัดหาสินค้าและบริการระดับโลกแ

บบไม้จ ากัด (หลักจริยธรรมของผู้จัดหาสินค้าและบริการ)   

เราน าหลักจริยธรรมของผู้จัดหาสินค้าและบริการน้ีมาใช้กับผู้ท่ีจัดหาสินค้าและบริการให้กับ SABIC 

เรายังคาดหวังให้บุคคลภายนอกท่ีคุณร้วมงานด้วยปฏิบัติตามมาตรฐานของเรา 

การไม้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของผู้จัดหาสินค้าและบริการของเราน้ันอาจเป้นผลให้เราไม้พิจารณาท าธุรกิ

จร้วมกัน (ในอนาคต) หรือยุติความสัมพันธ้ท่ีมีอยู้ หากคุณมีข้อสงสัยเก่ียวกับการไม้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
ของผู้จัดหาสินค้าและบริการ กรุณาแจ้งให้เราทราบผ้าน ช้องทางท่ีให้บริการ ของเรา   

ผู้จัดหาสินค้าและบริการท้ังหมดมีหน้าท่ีในการแสดง ข้อกังวลด้านคุณธรรม หรือการละเมิดข้อก ำหนดทันที  

เราห้ามการตอบโต้ทุกรูปแบบอย้างเด็ดขาดต้อผู้ใดก็ตามท่ีเสนอ หรือช้วยจัดการข้อกังวลด้านคุณธรรม 

คุณสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับความคาดหมายของเราท่ีมีต้อผู้จัดหาสินค้าและบริการได้ท่ี 

พอร้ทัลผู้จัดหาสินค้าและบริการของ SABIC ของเรา  หากคุณมีค้านิยมและวิสัยทัศน้ท่ีเหมือนกับเรา 

เราหวังว้าจะได้ร้วมงานกับคุณ 

https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture
https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture/sabic-codeof-ethics
https://supplier.sabic.com/
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ภาพรวม 

เราใช้หลักจริยธรรมของผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรากับผู้จัดหาสินค้าและบริการ รวมถึงบุคลากร 

ตัวแทน บริษัทสาขา บริษัทในเครือ และผู้รับเหมาย้อยของพวกเขาท่ีจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับ SABIC 

ทุกแห้งในโลกน้ี ตามวัตถุประสงค้ของเรา “ผู้จัดหาสินค้าและบริการ” 

หมายถึงนิติบุคคลท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาซ้ือขาย/ ใบส่ังซ้ือของ SABIC ว้าเป้นผู้จัดหาสินค้าและบริการ 

รวมถึงแต้ไม้จ ากัดผู้ผลิต ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส้ ผู้จัดการเก่ียวกับขยะ ผู้ให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ 

ผู้รับเหมาอิสระและตัวแทนพนักงาน 

วัตถุประสงค้ 

ท่ี SABIC เราด าเนินธุรกิจของเราตามหลักจริยธรรม 

ตามกฎหมายและมีความปลอดภัย 

เรามุ้งม่ันในการสร้างความรับผิดชอบต้อสังคมและส่ิงแวดล้อม  SABIC 

ต้องการให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรามีพันธสัญญาร้วมกัน 

และปฏิบัติตามหลักการท่ีระบุในหลักจริยธรรมของผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา 

เราระบุถึงความคาดหวังของเราท่ีมีต้อผู้จัดหาสินค้าและบริการของเราแบบแสดงรายละ

เอียดไว้ด้านล้าง  การท างานของคุณน้ันส าคัญและเป้นภาพสะท้อนไม้เพียง SABIC 

แต้ส้งผลรวมถึงผู้มีส้วนได้ส้วนเสียรวมถึงชุมชนท่ีเราด าเนินกิจการอยู้  

ข้ันตอน 

ในฐานะท่ีคุณเป้นผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับ SABIC คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

และข้อบังคับท่ีบังคับใช้ รวมถึงข้อก าหนดท่ีระบุในเอกสารการจัดหาท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงแต้ไม้จ ากัด ข้อเสนอ 

ค าเชิญ การประมูลและผลซ่ึงผูกพันโดยสัญญาและข้อตกลงในการซ้ือขาย  

เราต้องการให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเราด าเนินธุรกิจตามมาตรฐานด้านคุณธรรมในระดับสูงสุด  

SABIC หวังว้าคุณจะปฏิบัติตามข้อก าหนดในแต้หัวข้อดังต้อไปน้ี:

เราคาดหวังว่าคุณจะปฎิบัติตามและยึดมั่นในม
าตรฐานด่านจริยธรรม 
สังคมและความยั่งยืนในระดับสูงสุด 

http://sbs.sabic.com/AssetDetails/Index/N8nvvvQ9EfvvOKgr5rK8mw%3d%3d
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การปฏิบัติงานท่ีเป้นมิตรต้อส่ิงแวดล้อม 

ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัย 

เราคาดหวังให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเราจัดสถานท่ีท างานท่ีมีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย 

ต้อบุคลากร ซ่ึงเป้นไปตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยท่ีบังคับใช้ท้ังหมด  

 ตรวจสอบให้แน้ใจว้าสถานประกอบการของคุณถูกออกแบบ และด าเนินการด้วยความ    ปลอดภัย 

โดยเป้นไปตามกฎหมาย รวมท้ังมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยต้อส่ิงแวดล้อม ตามท่ีรัฐบาล 

และอุตสาหกรรมก าหนดไว้ 

 ตรวจสอบให้แน้ใจว้าสถานประกอบการของคุณไม้ก้อให้เกิดความเส่ียงท่ีเป้นอันตรายต้อส่ิงแวดล้อม

หรือสาธารณะโดยไม้จ าเป้น   

 รักษาความปลอดภัย 

สภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและไม้เป้นอันตรายต้อสุขภาพของบุคคลากรทุกคนท่ีท างานในสถานท่ีท า

งานทุกแห้ง 

 ไดรั้บใบอนุญาต และปฏิบัติตามข้อบังคับท่ีระบุในใบอนุญาตด้านส่ิงแวดล้อม 

 จัดการวัสดุท่ีเป้นอันตรายอย้างเหมาะสม 

และก าจัดขยะอย้างเหมาะสมตามวิธีการท่ีเป้นมิตรต้อส่ิงแวดล้อม 

 ตรวจสอบ ควบคุมและดูแลด้วยความรับผิดชอบต้อของเสียท่ีปล้อยออกมาจากการปฏิบัติงาน 

 จัดการฝ้กอบรมเพ่ือความปลอดภัยให้กับบุคลากรเป้นประจ าอย้างเหมาะสม 

มีการสอบทวนและการจัดหาอุปกรณ้เพ่ือความปลอดภัยอย้างเพียงพอ 

 รักษาประวัติการฝ้กอบรมเพ่ือความปลอดภัยและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือความปลอดภัย 

 ปฏิบัติตามข้อบังคับในพันธะสัญญาและท าหน้าท่ีของคุณให้ส าเร็จลุล้วงด้วยความรับผิดชอบต้อสังคมแล

ะอนุรักษ้ส่ิงแวดล้อม 

 ตรวจสอบให้แน้ใจว้าบุคลากรของคุณปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและความปลอ

ดภัย ท าหน้าท่ีและท างานในลักษณะท่ีไม้ก้อให้เกิดอันตรายต้อพวกเขาหรือผู้อ่ืน 

 จัดการฝ้กอบรมท่ีจ าเป้นเพ่ือส้งเสริมสาธารณสุขท่ีดีและการปฏิบัติท่ีถูกสุขอนามัย 

 

 

 ห้ามมีส้วนร้วมในการสมรู้รวมคิด หรือสมยอมในการประมูล (collusive bidding) 

การต้ังราคากีดกันทำงกำรค้ำ (price discrimination) หรือท าการค้าอ่ืนใดท่ีไม้เป้นธรรม 

 

การแข้งขันท่ีเป้นธรรม 

SABIC 

มุ้งม่ันท่ีจะให้มีการแข้งขันท่ีเป้นธรรมและปฏิบัติตามกฎหม

ายการต้อต้านการ   
ผูกขาดและการแข้งขันท่ีเป้นธรรม 

เราคาดหวังให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเราปฏิบัติเช้

น 
เดียวกัน ห้ามเข้าท าสัญญาใดๆ 

ท่ีละเมิดต้อกฎหมายต้อต้านการผูกขาดทางการค้า  
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 ห้ามพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองราคา ข้อก าหนดทางการค้าอ่ืน ๆ 

หรือการแบ้งผู้ท่ีมีแนวโน้มจะเป้นลูกค้าในอนาคต (potential customer) 

หรือสร้างอาณาเขตกับผู้จัดหาสินค้าและบริการท่ีแข้งขันกัน   

 ห้ามเข้าไปมีส้วนร้วมในยุทธวิธีอ่ืนใดเพ่ือจ ากัดการแข้งขันทางการค้า  

 
การจัดหาจัดซ้ืออย้างรับผิดชอบ 

SABIC 

ประสงค้ท่ีจะร้วมงานกับผู้จัดหาสินค้าและบริการท่ีปฏิบัติตามพันธะสัญญาเดียวกันกับเราในการพัฒนาเศรษฐกิ

จและสังคม รวมถึงสร้างความย่ังยืนให้กับชุมชนท่ีเราให้บริการ    

 จัดหาจัดซ้ือสินค้าและ/หรือบริการจากผู้จัดหาสินค้าและบริการ 
อ่ืนท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ช่ัวโมงการท างาน การจ้ายเงิน 

สภาพการจ้างงานและการอนุรักษณ้ส่ิงแวดล้อมของประเทศต้นทาง 

 ท างานเพ่ือปกป้องสภาพความเป้นอยู้ท่ีดีของผู้คนท่ีมีส้วนเก่ียวข้อง 
ในห้วงโซ้อุปทานเพ่ือปกป้องสถานท่ีท่ีคุณจัดซ้ือจัดหาและจัดการวัตถุดิบ 

รวมถึงตรวจสอบให้แน้ใจว้าการขายแร้ธาตุและวัตถุดิบอ่ืนไม้เป้นการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือการ

ขัดกันด้วยอาวุธหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

การบันทึกทางด้านบัญชีและทางธุรกิจท่ีถูกต้อง  

เราใช้บัญชีและการบันทึกในการรายงานงบการเงิน 

ย่ืนเอกสารท่ีจ าเป้นทางกฎหมายและตัดสินใจทางด้านธุรกิจของเรา 

ในฐานะท่ีคุณเป้นผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา คุณต้องเก็บรักษาบันทึกการท าธุรกิจของคุณท้ังหมดกับ 

SABIC ให้ถูกต้อง  เก็บรักษาบันทึกเหล้าน้ีตามแนวทางการปฏิบัติงานบัญชีท่ีก่ียวข้อง  

รวมถึงคุณต้องจัดการข้อมูลของ SABIC ให้มีความปลอดภัย รักษาให้เป้นความลับและท าให้เช่ือถือได้ 

 จัดส่ง เก็บรักษา 
และเม่ือมีการร้องขอให้มอบบันทึกเอกสารท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการท่ีถูก

ต้องให้กับ SABIC 

 คุ้มครองข้อมูลท่ีเป้นความลับของ SABIC และป้องกันการน าไปใช้งานในทางท่ีผิด การจารกรรม 

การฉ้อโกงหรือเป้ดเผยโดยไม้เหมาะสมตามมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม 

และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลภายนอก 

 ห้ามถามบุคลากรและบุคคลท่ีเคยท างานให้กับ SABIC ให้เป้ดเผยข้อมูลท่ีเป้นความลับ 

ข้อมูลท่ีเป้นกรรมสิทธ์ิหรือข้อมูลต้องห้ามทางธุรกิจท่ีได้รับในระหว้างท่ีท างานท่ี SABIC 

อย้างไม้เหมาะสม  

 ห้ามแบ้งป้นข้อมูลท่ีเป้นความลับของบุคคลภายนอกกับบุคลากรของ SABIC 
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การควบคุมทางการค้า 

SABIC ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดทางการค้าระหว้างประเทศท่ีใช้กับธุรกิจของเรา 

และคาดหวังให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเราจะปฏิบัติตามเช้นกัน 

โปรดจ าไว้ว้ากฎหมายการน าเข้าและการส้งออกสินค้าไม้ได้ใช้เฉพาะกับสินค้าเท้าน้ัน 

แต้รวมถึงเทคโนโลยี ซอฟต้แวร้ ทรัพย้สินทางป้ญญาและข้อมูลทางเทคโนโลยี  

 ปฏิบัติตามข้อก าหนดทางการค้าท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องและแจ้งให้ SABIC 

ทราบทันทีหากสินค้าหรือเทคโนโลยีท่ีคุณจัดหาให้อยู้ภายใต้ข้อก าหนดการควบคุมการส้งออก   

 
การติดสินบน การให้เงินสินบนและการฟอกเงิน 

การติดสินบนน้ันเป้นการกระท าท่ีผิดกฎหมายไม้ว้าท่ีใด  

คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายต้อต้านการคอร้รัปชันท่ีบังคับใช้ ไม้ยอมให้มี อนุญาต หรือมีส้วนร้วมการคอร้รัปชัน 

การกรรโชกหรือการติดสินบนไม้ว้าในรูปแบบใด น่ีเป้นส่ิงท่ีถูกต้องไม้ว้าคุณจะท างานร้วมกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

หรือบคุคลในภาคเอกชน 

 ไม้เสนอให้สินบน “ให้เงินสินบน” 

หรือจ้ายเงินท่ีมีเจตนาเพ่ือโน้มน้าวหรือประนีประนอมเพ่ือให้ได้ร้วมงานกับ SABIC 

หรือบุคลากรของบริษัทฯ 

 ให้หลีกเล่ียงการปฏิบัติท่ีมีลักษณะปรากฏว้าเป้นการปฏิบัติท่ีผิดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกับข้อเสนอหรือคว
ามสัมพันธ้ทางธุรกิจท่ีมีอยู้กับ SABIC 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ห้ามมอบสินน้ าใจทางธุรกิจท่ี มีค้าสูงกว้า 3,000 บาท ($100 USD) ต้อบุคคล ต้องานให้กับบุคลากรของ 

SABIC   

o ตัวอย้างของสินน้ าใจทางธุรกิจท่ีถูกกฎ รวมถึงอาหารท่ีใช้รับรองในการประชุมทางธุรกิจ 

กิจกรรมทางสังคม ต๋ัวการแสดง กิจกรรมหรืองานกีฬา ค้าต๋ัวเคร่ืองบิน การให้บริการรถยนต้ 

และห้องพักมาตรฐานของโรงแรม 

ของขวัญและสินน้้าใจทางธุรกิจ 

 ห้ามมอบของขวัญทางธุรกิจทีมีมูลค้าใด ๆ 

ให้กับบุคลากรของ SABIC  “ของขวัญทางธุรกิจ” 

หมายความรวมถึงกระเช้าผลไม้ ดอกไม้ คุกก้ี 

ขนมไหว้พระจันทร้ 

และสินค้าท่ีใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ้ เช้น ปากกา 

แก้วกาแฟหรือเส้ือยืด   

 การรับของขวัญทางธุรกิจเป้นการกระท าท่ีขัดกับน

โยบายท่ีเคร้งครัดของเรา 

ในบางกรณีบุคลากรของ SABIC 

สามารถให้และรับสินน้ าใจทางธุรกิจได้  

สินน้ าใจทางธุรกิจท้ังหมด รวมถึงอาหาร ท่ีพัก 

การเดินทาง และความบันเทิง 

ควรใช้เฉพาะในกรณีเพ่ือเป้นการขยายผลประโย

ชน้ทางธุรกิจอย้างเหมาะสม 



หลักจรรยาบรรณของผู้จัดหาสินค้าและบริการ   

8 

Classification: General Business Use  

o มอบสินน้ าใจทางธุรกิจเพ่ือสร้างมิตรไมตรีและความสัมพันธ้ในการท างานท่ีดีแต้ไม้ได้ให้เพ่ือ

ให้ได้รับสิทธิพิเศษ 

 โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี กระบวนการมอบของขวญัและสนิน ้าใจทางธรุกจิของ SABIC 

 
การจ้างงานด้วยความเป้นธรรม 

ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเราต้องเคารพสิทธิส้วนบุคคล ศักด์ิศรีส้วนบุคคลและความเป้นส้วนตัว  

เรามุ้งม่ันท่ีจะให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเก้ือกูลกันในการท างานท่ีสร้างส านึกการมีส้วนร้วมของทุกคน 

และเป้นสถานท่ีท่ีทุกคนมีคุณค้า 

รวมถึงได้รับความเคารพและทุกคนมีโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนอย้างเต็มท่ี 

 ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเหมาะสมกับเสรีภาพในการสมาคม ความเป้นส้วนตัว 

การใช้ข้อห้ามเพ่ือเป้นการบังคับ การกระท าท่ีเป้นเชิงบังคับ และการใช้แรงงานเด็ก 

รวมถึงการไม้เลือกปฏิบัติในท้องถ่ิน และกฎหมายเก่ียวกับสภาพการท างาน ค้าจ้าง สวัสดิการ 

ช่ัวโมงการท างาน และการท างานล้วงเวลา   

 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปราศจากการข้มขู้และไม้เข้าไปมีส้วนร้วมในข้มขู้กับบุคคลใด ๆ  

 

ผลประโยชน้ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน้ 

เน่ืองด้วยความโปร้งใสเป้นส้วนหน่ึงในพันธสัญญาของเรา 

ผู้จัดหาสินค้าและบริการต้องหลีกเล่ียงผลประโยชน้ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน้ 

อาจไม้เป้นท่ีแน้ชัดเสมอไปว้าสถานการณ้น้ันเป้นสถานการณ้ท่ีมีการขัดกันของผลประโยชน้หรือไม้  

ในสถานการณ้เช้นน้ี แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดคือการเป้ดเผยการขัดกันของผลประโยชน้ท่ีอาจเกิดข้ึนให้กับ 

SABIC ได้รับทราบและให้เราแก้ไขเร่ืองน้ีร้วมกับคุณ 

 ท าให้ผลประโยชน้ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน้ ความสัมพันธ้ส้วนบุคคลท่ีใกล้ชิด 

และ/หรือตัวอย้างของพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมหรือการฉ้อโกงท่ีมีแนวโน้มว้าจะเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนอ

ยู้ในป้จจุบันให้เป้นท่ีรับทราบทันที   

 ให้ความร้วมมือกับการสืบสวนในการขัดกันของผลประโยชน้ดังกล้าว 

 

เทคโนโลยี สินทรัพย้ ส่ิงอ้านวยความสะดวก 

เน่ืองจากคุณเป้นผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับ SABIC 

คุณอาจได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีและสินทรัพย้อ่ืน 

ๆ ท่ีหลากหลายของ SABIC 

 ปกป้องท้ังทรัพย้สินของ SABIC และสินทรัพย้ของลูกค้าของเรา  

 ใช้สินทรัพทย้ท้ังหมด รวมถึงเงินทุน ข้อมูล ระบบ อุปกรณ้ วัสดุ 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง หรือยานพาหนะ 

ตามวัตถุประสงค้ท่ีได้รับอนุญาตและเจตนาเท้าน้ัน  

 ป้องกันการปลอมแปลง การบิดเบือน การน าไปใช้ในทางท่ีผิด การเข้าใช้ท่ีไม้เหมาะสม 

การท าลายหรือการก้อวินาศกรรมต้อสินทรัพย้ เอกสาร หรือทรัพย้สินอ่ืน ๆ  

 ปกป้องส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการประมวลผล และ/หรือข้อมูลจากการจารกรรม 

การน าไปใช้ในทางท่ีผิด และการใช้ก้อให้เกิดโทษโดยการป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก 

(เว้นแต้ได้รับการตกลงอย้างชัดแจ้งจาก SABIC) 

และคงมาตรการรักษาความปลอดภัยอย้างเพียงพอตลอดเวลา 

 

https://supplier.sabic.com/documents/NewSupplier/Business%20Gifts%20and%20Hospitality%20Procedures-%20Thai.pdf
http://sbs.sabic.com/AssetDetails/Index/HVSmA1vPFnMpec9wyt8fTA%3d%3d
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การน้าข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน้ส้วนตัว 

 หากคุณเข้าถึงเน้ือหา ข้อมูลท่ีไม้เป้ดเผยต้อสาธารณะเก่ียวกับ SABIC หรือบริษัทอ่ืน ๆ 

ห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย้ของบริษัทเหล้าน้ัน หรือน าข้อมูลเหล้าน้ันไปให้กับผู้อ่ืนท่ีซ่ึงอาจน าไปซ้ือขาย  

ข้อมูลส้วนบุคคล 

เราคาดหวังให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเราจัดการข้อมูลส้วนบุคคลตามกฎหมาย 

กฎระเบียบและข้อบังคับคุ้มครองข้อมูลส้วนบุคคลท่ีใช้อยู้  

 ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค้กรและเทคนิคท่ีเหมาะสมเพ่ือคุ้มครองข้อมูลส้วนบุคคลจาก

การสูญหาย การเข้าถึงท่ีไม้ได้รับอนุญาต หรือด าเนินการโดยผิดกฎหมาย  
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การตรวจสอบและการปฏิบัติตาม 

การด าเนินการของหลักจริยธรรมของผู้จัดหาสินค้าและบริการน้ีเป้นการรับผิดชอบร้วมกันระหว้าง SABIC 

และผู้จัดหาสินค้าและบริการ 

กรุณาจัดการตรวจทาน ส ารวจและตรวจสอบภายในเป้นระยะ 
เพ่ือท าให้แน้ใจว้า คุณและบุคลากรของคุณ (และบุคคลใดๆ 

ท่ีท างานร้วมกับคุณในการจัดหาสินค้าและบริการให้กับ SABIC) 

มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการท่ีระบุไว้ในหลักจริยธรรมของผู้จัดสินค้าและบริการ 

หากคุณพบว้ามีส้วนใดท่ีไม้เป้นไปตามมาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ โปรดแจ้งแผนกจัดซื้อของทำง SABIC ทันที 

ท้ังในเร่ืองเก่ียวกับการไม้ปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้และแผนการต่ำงๆ ท่ีมีไว้เพ่ือเยียวยา  

เราพร้อมท่ีจะท างานร้วมกับคุณเพ่ือแก้ไขป้ญหาท่ีได้ระบุถึง   

SABIC หรือตัวแทนของเราอาจขอตรวจสอบเป้นคร้ังคราว รวมถึงการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบ 

หรือส ารวจสถานท่ีประกอบการ ใช้แบบสอบถาม ตรวจทานข้อมูลท่ีเผยแพร้ต้อสาธารณะได้ หรือมาตรการอ่ืน 

ๆ 

เพ่ือประเมินผลการด าเนินการและการปฏิบัติตามกฎของผู้จัดหาสินค้าและบริการตามหลักจริยธรรมของผู้จัด

หาสินค้าและบริการ ผลของกิจกรรมเหล้าน้ีจะถูกน าไปใช้ในการเลือกผู้จัดหาสินค้าและบริการ 

และใช้เพ่ือเช้ือเชิญผู้ประมูลใหม้ให้มีโอกาสร้วมงานกับ SABIC 
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การฝ้กอบรม  

คุณเป้นผู้รับผิดชอบต้อการด าเนินการและการกระท าของบุคลากรของคุณ  ดังน้ัน 

กรุณาแจ้งข้อก าหนดของหลักจริยธรรมของผู้จัดหาสินค้าและบริการน้ีให้กับบุคลากรของคุณท่ีท างานร้วมกับ 

SABIC รวมถึงตัวแทนและผู้รับเหมาย้อยของคุณทราบ 

คุณควรจัดการฝ้กอบรมและให้การดูแลตรวจตราอย้างเพียงพอเพ่ือให้ 

ความม่ันใจว้าพนักงานท่ีได้รับมอบหมายให้ท างานร้วมกับ SABIC และบริษัทในเครือปฏิบัติตามหลักการท่ีระบุ 

ในหลักจริยธรรมของผู้จัดหาสินค้าและบริการน้ี 
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การยืน่เรือ่งข้อกังวัลด้านคุณธรรม  

ถือเป้นความรับผิดชอบของคุณในการแสดงให้เห็นถึงข้อกังวลด้านคุณธรรมท่ีเก่ียวกับการละเมิดหลักจริยธรร

มของผู้จัดหาสินค้าและบริการ หรือกฎหมายท่ีบังคับใช้ท่ีอาจเกิดข้ึน หรือท่ีเกิดข้ึนเแล้วได้อย้างทันท้วงที  

คุณอาจแสดงข้อกังวลผ้านทาง integrity@sabic.com หรือผ้านหน่ึงในช้องทาง Compliance Numbers 

ภูมิภาคของเรา  

คุณสามารถรายงานข้อกังวลของคุณโดยไม้เป้ดเผยตัวตนและรายงานท้ังหมดจะถูกปกป้ดให้เป้นความลับ  

เรามุ้งม่ันท่ีจะตรวจสอบและจัดการกับข้อกังวลทุกเร่ืองท่ีเราได้รับ 

เราต้องการให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการทุกท้านให้ความร้วมมือกับเราอย้างเต็มท่ีเพ่ือรับรองว้าการสืบสวนน้ั

นมีความหมายและเป้นไปอย้างท่ัวถึง 

การไม้เอาผิดผู้ท่ีร้องเรียน  

โปรดทราบว้า SABIC 

ห้ามการตอบโต้อย้างเด็ดขาดต้อผู้ใดก็ตามท่ีเสนอหรือช้วยจัดการข้อกังวลเก่ียวกับคุณธรรมอย้างสุจริต  

เรายังคาดหวังให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเราช้วยป้องกันการตอบโต้และจัดการกับข้อกล้าวหาท่ีได้รับก

ารยืนยันเท้าท่ีจ าเป้น หากคุณเช่ือว้าบางคนใน SABIC ท าการโต้ตอบกับคุณ กรุณาติดต้อintegrity@sabic.com 

หรือ Compliance Number ของภูมิภาคเพ่ือท่ีเราจะได้ท าการสอบสวน 

 

 

 

การตดิตอ่เรือ่งคณุธรรม และจรยิธรรม: 
 
integrity@sabic.com 
 
SABIC Compliance Number 
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