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หลักจรรยาบรรณของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ
่
บทนำจำกรองประธำนฝ่ำยบริกำรจ ัดหำทัวโลกของ
SABIC
เรียนผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ
เรามุ
้งมั่นให
้ที่ SABIC
มีมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมในระดับสูงสุดทุกๆ
การทาธุรกรรมและในสถานที่ทุกๆ แห
้งที่เราเราทาธุรกิจ
เรายินดีที่คุณสนใจที่จะร
้วมทาธุรกิจกับเรา
และเราขอเชิญให
้คุณเรียนรู
้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค
้กร ของเรา
เราเสาะหาผู
้จัดหาสินค
้าและบริการที่มีค
้านิยมร
้วมกันมาทางานร
้วมกับเราเสมอ
เราต
้องการให
้คุณดาเนินงานโดยใช
้หลักจริยธรรมเดียวกันกับเรา
และคุณดาเนินธุรกิจของคุณด
้วยวิถีทางที่รับผิดชอบต
้อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล
้อม มาตรฐานของ SABIC
เกี่ยวกับผู
้จัดหาสินค
้าและบริการของเราถูกระบุอยู
้ในหลักจริยธรรมของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการระดับโลกแ
บบไม
้จากัด (หลักจริยธรรมของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ)

เรานาหลักจริยธรรมของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการนี้มาใช
้กับผู
้ที่จัดหาสินค
้าและบริการให
้กับ SABIC
เรายังคาดหวังให
้บุคคลภายนอกที่คุณร
้วมงานด
้วยปฏิบัติตามมาตรฐานของเรา
การไม
้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการของเรานั้นอาจเป
้นผลให
้เราไม
้พิจารณาทาธุรกิ
จร
้วมกัน (ในอนาคต) หรือยุติความสัมพันธ
้ที่มีอยู
้ หากคุณมีข
้อสงสัยเกี่ยวกับการไม
้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
ของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ กรุณาแจ
้งให
้เราทราบผ
้าน ช
้องทางที่ให
้บริการ ของเรา
้จัดหาสินค
ผู
้าและบริการทั้งหมดมีหน
้าที่ในการแสดง ข
้อกังวลด
้านคุณธรรม หรือการละเมิดข้อกำหนดทันที
เราห
้ามการตอบโต
้ทุกรูปแบบอย
้างเด็ดขาดต
้อผู
้ใดก็ตามที่เสนอ หรือช
้วยจัดการข
้อกังวลด
้านคุณธรรม
คุณสามารถดูข
้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคาดหมายของเราที่มีต
้อผู
้จัดหาสินค
้าและบริการได
้ที่
พอร
้ทัลผู
้จัดหาสินค
้าและบริการของ SABIC ของเรา หากคุณมีค
้านิยมและวิสัยทัศน
้ที่เหมือนกับเรา
เราหวังว
้าจะได
้ร
้วมงานกับคุณ
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หลักจรรยาบรรณของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ
ภาพรวม
เราใช
้หลักจริยธรรมของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการของเรากับผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ รวมถึงบุคลากร
ตัวแทน บริษัทสาขา บริษัทในเครือ และผู
้รับเหมาย
้อยของพวกเขาที่จัดหาสินค
้าหรือบริการให
้กับ SABIC
ทุกแห
้งในโลกนี้ ตามวัตถุประสงค
้ของเรา “ผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ”
หมายถึงนิติบุคคลที่ได
้ระบุไว
้ในสัญญาซื้อขาย/ ใบสั่งซื้อของ SABIC ว
้าเป
้นผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ
รวมถึงแต
้ไม
้จากัด้ผลิ
ผู ต ้ให
ผู ้บริการด
้านโลจิสติกส
้ ผู
้จัดการเกี่ยวกับขยะ ผู
้ให
้คาปรึกษาด
้านธุรกิจ
้รับเหมาอิสระและตัวแทนพนักงาน
ผู
วัตถุประสงค
้
ที่ SABIC เราดาเนินธุรกิจของเราตามหลักจริยธรรม
ตามกฎหมายและมีความปลอดภัย

เรามุ
้งมั่นในการสร
้างความรับผิดชอบต
้อสังคมและสิ่งแวดล
้อม SABIC
้องการให
ต
้ผู
้จัดหาสินค
้าและบริการของเรามีพันธสัญญาร
้วมกัน
และปฏิบัติตามหลักการที่ระบุในหลักจริยธรรมของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการของเรา
เราระบุถึงความคาดหวังของเราที่มีต
้อผู
้จัดหาสินค
้าและบริการของเราแบบแสดงรายละ
เอียดไว
้ด
้านล
้าง การทางานของคุณนั้นสาคัญและเป
้นภาพสะท
้อนไม
้เพียง SABIC
แต
้ส
้งผลรวมถึงผู
้มีส
้วนได
้ส
้วนเสียรวมถึงชุมชนที่เราดาเนินกิจการอยู
้

เราคาดหวังว
่าคุณจะปฎิบัติตามและยึดมั่นในม
าตรฐานด
่านจริยธรรม
สังคมและความยั่งยืนในระดับสูงสุด

ขั้นตอน
ในฐานะที่คุณเป
้นผู
้จัดหาสินค
้าและบริการให
้กับ SABIC คุณต
้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และข
้อบังคับที่บังคับใช
้ รวมถึงข
้อกาหนดที่ระบุในเอกสารการจัดหาที่เกี่ยวข
้อง รวมถึงแต
้ไม
้จากัด ข
้อเสนอ
คาเชิญ การประมูลและผลซึ่งผูกพันโดยสัญญาและข
้อตกลงในการซื้อขาย
เราต
้องการให
้ผู
้จัดหาสินค
้าและบริการของเราดาเนินธุรกิจตามมาตรฐานด
้านคุณธรรมในระดับสูงสุด
SABIC หวังว
้าคุณจะปฏิบัติตามข
้อกาหนดในแต
้หัวข
้อดังต
้อไปนี้:
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หลักจรรยาบรรณของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ
การปฏิบัติงานที่เป
้นมิตรต
้อสิ่งแวดล
้อม
ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัย

เราคาดหวังให
้ผู
้จัดหาสินค
้าและบริการของเราจัดสถานที่ทางานที่มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย
้อบุคลากร ซึ่งเป
ต
้นไปตามกฎหมายและข
้อบังคับด
้านสุขภาพและความปลอดภัยที่บังคับใช
้ทั้งหมด





ตรวจสอบให
้แน
้ใจว
้าสถานประกอบการของคุณถูกออกแบบ และดาเนินการด
้วยความ ปลอดภัย
โดยเป
้นไปตามกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการป
้องกันความปลอดภัยต
้อสิ่งแวดล
้อม ตามที่รัฐบาล
และอุตสาหกรรมกาหนดไว
้
ตรวจสอบให
้แน
้ใจว
้าสถานประกอบการของคุณไม
้ก
้อให
้เกิดความเสี่ยงที่เป
้นอันตรายต
้อสิ่งแวดล
้อม
หรือสาธารณะโดยไม
้จาเป
้น
รักษาความปลอดภัย
สภาพแวดล
้อมที่ถูกสุขลักษณะและไม
้เป
้นอันตรายต
้อสุขภาพของบุคคลากรทุกคนที่ทางานในสถานที่ทา
งานทุกแห
้ง



ได้รบ
ั ใบอนุญาต และปฏิบัติตามข
้อบังคับที่ระบุในใบอนุญาตด
้านสิ่งแวดล
้อม



จัดการวัสดุที่เป
้นอันตรายอย
้างเหมาะสม
และกาจัดขยะอย
้างเหมาะสมตามวิธีการที่เป
้นมิตรต
้อสิ่งแวดล
้อม
ตรวจสอบ ควบคุมและดูแลด
้วยความรับผิดชอบต
้อของเสียที่ปล
้อยออกมาจากการปฏิบัติงาน
จัดการฝ
้กอบรมเพื่อความปลอดภัยให
้กับบุคลากรเป
้นประจาอย
้างเหมาะสม
มีการสอบทวนและการจัดหาอุปกรณ
้เพื่อความปลอดภัยอย
้างเพียงพอ
รักษาประวัติการฝ
้กอบรมเพื่อความปลอดภัยและตรวจสอบการปฏิบัติหน
้าที่เพื่อความปลอดภัย
ปฏิบัติตามข
้อบังคับในพันธะสัญญาและทาหน
้าที่ของคุณให
้สาเร็จลุล
้วงด
้วยความรับผิดชอบต
้อสังคมแล
ะอนุรักษ
้สิ่งแวดล
้อม
ตรวจสอบให
้แน
้ใจว
้าบุคลากรของคุณปฏิบัติตามกฎและข
้อบังคับเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอ
ดภัย ทาหน
้าที่และทางานในลักษณะที่ไม
้ก
้อให
้เกิดอันตรายต
้อพวกเขาหรือผู
้อื่น
จัดการฝ
้กอบรมที่จาเป
้นเพื่อส
้งเสริมสาธารณสุขที่ดีและการปฏิบัติที่ถูกสุขอนามัย








การแข
้งขันที่เป
้นธรรม
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SABIC
้งมั่นที่จะให
มุ
้มีการแข
้งขันที่เป
้นธรรมและปฏิบัติตามกฎหม
ายการต
้อต
้านการ
ผูกขาดและการแข
้งขันที่เป
้นธรรม
เราคาดหวังให
้ผู
้จัดหาสินค
้าและบริการของเราปฏิบัติเช
้
น
้ามมีส
ห
้วนร
้วมในการสมรู
้รวมคิด หรือสมยอมในการประมู
ล (collusive
bidding)
เดียวกัน ห
้ามเข
้าท
าสัญญาใดๆ
การตั้งราคากีดกันทำงกำรค้ำ (price discrimination)
หรือทาการค
้้าอื
่นใดที่ไกม
้ขาดทางการค
เป
้นธรรม ้า
ที่ละเมิดต
้อกฎหมายต
้อต
านการผู
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หลักจรรยาบรรณของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ




หามพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราคา ข
้
้อกาหนดทางการค
้าอื่น ๆ
หรือการแบ
้งผู
้ที่มีแนวโน
้มจะเป
้นลูกค
้าในอนาคต (potential customer)
หรือสร
้างอาณาเขตกับ้จั
ผู ดหาสินค
้าและบริการที่แข
้งขันกัน
้ามเข
ห
้าไปมีส
้วนร
้วมในยุทธวิธีอื่นใดเพื่อจากัดการแข
้งขันทางการค
้า

การจัดหาจัดซื้ออย
้างรับผิดชอบ
SABIC
ประสงค
้ที่จะร
้วมงานกับ้จั
ผู ดหาสินค
้าและบริการที่ปฏิบัติตามพันธะสัญญาเดียวกันกับเราในการพัฒนาเศรษฐกิ
จและสังคม รวมถึงสร
้างความยั่งยืนให
้กับชุมชนที่เราให
้บริการ





จัดหาจัดซื้อสินค
้าและ/หรือบริการจากผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ
อื่นที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด
้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ชั่วโมงการทางาน การจ
้ายเงิน
สภาพการจ
้างงานและการอนุรักษณ
้สิ่งแวดล
้อมของประเทศต
้นทาง
ทางานเพื่อปกป
้องสภาพความเป
้นอยู
้ที่ดีของผู
้คนที่มีส
้วนเกี่ยวข
้อง
ในห
้วงโซ
้อุปทานเพื่อปกป
้องสถานที่ที่คุณจัดซื้อจัดหาและจัดการวัตถุดิบ
รวมถึงตรวจสอบให
้แน
้ใจว
้าการขายแร
้ธาตุและวัตถุดิบอื่นไม
้เป
้นการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการ
ขัดกันด
้วยอาวุธหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การบันทึกทางด
้านบัญชีและทางธุรกิจที่ถูกต
้อง
เราใช
้บัญชีและการบันทึกในการรายงานงบการเงิน
ยื่นเอกสารที่จาเป
้นทางกฎหมายและตัดสินใจทางด
้านธุรกิจของเรา
ในฐานะที่คุณเป
้นผู
้จัดหาสินค
้าและบริการของเรา คุณต
้องเก็บรักษาบันทึกการทาธุรกิจของคุณทั้งหมดกับ
SABIC ให
้ถูกต
้อง เก็บรักษาบันทึกเหล
้านี้ตามแนวทางการปฏิบัติงานบัญชีที่กี่ยวข
้อง
รวมถึงคุณต
้องจัดการข
้อมูลของ SABIC ให
้มีความปลอดภัย รักษาให
้เป
้นความลับและทาให
้เชื่อถือได
้


จัดส่ง เก็บรักษา
และเมื่อมีการร
้องขอให้มอบบันทึกเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข
้องกับการจัดหาสินค
้าและ/หรือบริการที่ถูก
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ตองให
้
้กับ SABIC
้มครองข
คุ
้อมูลที่เป
้นความลับของ SABIC และป
้องกันการนาไปใช
้งานในทางที่ผิด การจารกรรม
การฉ
้อโกงหรือเป
้ดเผยโดยไม
้เหมาะสมตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
และป
้องกันการเข
้าถึงข
้อมูลโดยบุคคลภายนอก
้ามถามบุคลากรและบุคคลที่เคยทางานให
ห
้กับ SABIC ให
้เป
้ดเผยข
้อมูลที่เป
้นความลับ
้อมูลที่เป
ข
้นกรรมสิทธิ์หรือข
้อมูลต
้องห
้ามทางธุรกิจที่ได
้รับในระหว
้างที่ทางานที่ SABIC
อย
้างไม
้เหมาะสม
้ามแบ
ห
้งป
้นข
้อมูลที่เป
้นความลับของบุคคลภายนอกกับบุคลากรของ SABIC

Classification: General Business Use

หลักจรรยาบรรณของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ
การควบคุมทางการค
้า
SABIC ปฏิบัติตามกฎหมายและข
้อกาหนดทางการค
้าระหว
้างประเทศที่ใช
้กับธุรกิจของเรา
และคาดหวังให
้ผู
้จัดหาสินค
้าและบริการของเราจะปฏิบัติตามเช
้นกัน
โปรดจาไว
้ว
้ากฎหมายการนาเข
้าและการส
้งออกสินค
้าไม
้ได
้ใช
้เฉพาะกับสินค
้าเท
้านั้น
แต
้รวมถึงเทคโนโลยี ซอฟต
้แวร
้ ทรัพย
้สินทางป
้ญญาและข
้อมูลทางเทคโนโลยี


ปฏิบัติตามข
้อกาหนดทางการค
้าทั้งหมดที่เกี่ยวข
้องและแจ
้งให
้ SABIC
ทราบทันทีหากสินค
้าหรือเทคโนโลยีที่คุณจัดหาให
้อยู
้ภายใต
้ข
้อกาหนดการควบคุมการส
้งออก

การติดสินบน การให
้เงินสินบนและการฟอกเงิน
การติดสินบนนั้นเป
้นการกระทาที่ผิดกฎหมายไม
้ว
้าที่ใด
คุณต
้องปฏิบัติตามกฎหมายต
้อต
้านการคอร
้รัปชันที่บังคับใช
้ ไม
้ยอมให
้มี อนุญาต หรือมีส
้วนร
้วมการคอร
้รัปชัน
การกรรโชกหรือการติดสินบนไม
้ว
้าในรูปแบบใด นี่เป
้นสิ่งที่ถูกต
้องไม
้ว
้าคุณจะทางานร
้วมกับเจ
้าหน
้าที่รัฐ
หรือบคุคลในภาคเอกชน


ไม
้เสนอให
้สินบน “ให
้เงินสินบน”
หรือจ
้ายเงินที่มีเจตนาเพื่อโน
้มน
้าวหรือประนีประนอมเพื่อให
้ได
้ร
้วมงานกับ SABIC
หรือบุคลากรของบริษัทฯ



ให
้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่มีลักษณะปรากฏว
้าเป
้นการปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับข
้อเสนอหรือคว
ามสัมพันธ
้ทางธุรกิจที่มีอ้กั
ยู บ SABIC

ของขวัญและสินน้้าใจทางธุรกิจ
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ห
้ามมอบของขวัญทางธุรกิจทีมีมูลค
้าใด ๆ
ให
้กับบุคลากรของ SABIC “ของขวัญทางธุรกิจ”
หมายความรวมถึงกระเช
้าผลไม
้ ดอกไม
้ คุกกี้
ขนมไหว
้พระจันทร
้
และสินค
้าที่ใช
้เพื่อการประชาสัมพันธ
้ เช
้น ปากกา
แก
้วกาแฟหรือเสื้อยืด
การรับของขวัญทางธุรกิจเป
้นการกระทาที่ขัดกับน
โยบายที่เคร
้งครัดของเรา
ในบางกรณีบุคลากรของ SABIC
สามารถให
้และรับสินน้าใจทางธุรกิจได
้
สินน้าใจทางธุรกิจทั้งหมด รวมถึงอาหาร ที่พัก
การเดินทาง และความบันเทิง
ควรใช
้เฉพาะในกรณีเพื่อเป
้นการขยายผลประโย
ชน
้ทางธุรกิจอย
้างเหมาะสม
หามมอบสินน้าใจทางธุรกิจทีมี
้
่ ค
้าสูงกว
้า 3,000 บาท ($100 USD) ต
้อบุคคล ต
้องานให
้กับบุคลากรของ
SABIC
o ตัวอย
้างของสินน้าใจทางธุรกิจที่ถูกกฎ รวมถึงอาหารที่ใช
้รับรองในการประชุมทางธุรกิจ
กิจกรรมทางสังคม ตั๋วการแสดง กิจกรรมหรืองานกีฬา ค
้าตั๋วเครื่องบิน การให
้บริการรถยนต
้
และห
้องพักมาตรฐานของโรงแรม

Classification: General Business Use

หลักจรรยาบรรณของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ
มอบสินน้าใจทางธุรกิจเพื่อสร
้างมิตรไมตรีและความสัมพันธ
้ในการทางานที่ดีแต
้ไม
้ได
้ให
้เพื่อ
ให
้ได
้รับสิทธิพิเศษ
โปรดดูข
้อมูลเพิ่มเติมได
้ที่ กระบวนการมอบของขวัญและสินน้าใจทางธุรกิจของ SABIC
o



การจ
้างงานด
้วยความเป
้นธรรม
ผู ดหาสินค
้จั
้าและบริการของเราต
้องเคารพสิทธิส
้วนบุคคล ศักดิ์ศรีส
้วนบุคคลและความเป
้นส
้วนตัว
เรามุ
้งมั่นที่จะให
้เกิดสภาพแวดล
้อมที่เกื้อกูลกันในการทางานที่สร
้างสานึกการมีส
้วนร
้วมของทุกคน
และเป
้นสถานที่ที่ทุกคนมีคุณค
้า
รวมถึงได
้รับความเคารพและทุกคนมีโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนอย
้างเต็มที่




ปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสมกับเสรีภาพในการสมาคม ความเป
้นส
้วนตัว
การใช
้ข
้อห
้ามเพื่อเป
้นการบังคับ การกระทาที่เป
้นเชิงบังคับ และการใช
้แรงงานเด็ก
รวมถึงการไม
้เลือกปฏิบัติในท
้องถิ่น และกฎหมายเกี่ยวกับสภาพการทางาน ค
้าจ
้าง สวัสดิการ
ชั่วโมงการทางาน และการทางานล
้วงเวลา
จัดให
้มีสภาพแวดล
้อมในการทางานที่ปราศจากการข
้มขู
้และไม
้เข
้าไปมีส
้วนร
้วมในข
้มขู
้กับบุคคลใด ๆ

ผลประโยชน
้ทับซ
้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน
้
เนื่องด้วยความโปร
้งใสเป
้นส
้วนหนึ่งในพันธสัญญาของเรา
ผู ดหาสินค
้จั
้าและบริการต
้องหลีกเลี่ยงผลประโยชน
้ทับซ
้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน
้
อาจไม
้เป
้นที่แน
้ชัดเสมอไปว
้าสถานการณ
้นั้นเป
้นสถานการณ
้ที่มีการขัดกันของผลประโยชน
้หรือไม
้
ในสถานการณ
้เช
้นนี้ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการเป
้ดเผยการขัดกันของผลประโยชน
้ที่อาจเกิดขึ้นให
้กับ
SABIC ได
้รับทราบและให
้เราแก
้ไขเรื่องนี้ร
้วมกับคุณ




ทาให
้ผลประโยชน
้ทับซ
้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน
้ ความสัมพันธ
้ส
้วนบุคคลที่ใกล
้ชิด
และ/หรือตัวอย
้างของพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมหรือการฉ
้อโกงที่มีแนวโน
้มว
้าจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นอ
้ในป
ยู
้จจุบันให
้เป
้นที่รับทราบทันที
ให
้ความร
้วมมือกับการสืบสวนในการขัดกันของผลประโยชน
้ดังกล
้าว

เทคโนโลยี สินทรัพย
้ สิ่งอ้านวยความสะดวก
เนื่องจากคุณเป
้นผู
้จัดหาสินค
้าและบริการให
้กับ SABIC
คุณอาจได
้รับความไว
้วางใจให
้เข
้าถึงเครื่องมือทางเทคโนโลยีและสินทรัพย
้อื่น
ๆ ที่หลากหลายของ SABIC






8

ปกป
้องทั้งทรัพย
้สินของ SABIC และสินทรัพย
้ของลูกค
้าของเรา
ใช
้สินทรัพทย
้ทั้งหมด รวมถึงเงินทุน ข
้อมูล ระบบ อุปกรณ
้ วัสดุ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร
้าง หรือยานพาหนะ
ตามวัตถุประสงค
้ที่ได
้รับอนุญาตและเจตนาเท
้านั้น
้องกันการปลอมแปลง การบิดเบือน การนาไปใช
ป
้ในทางที่ผิด การเข
้าใช
้ที่ไม
้เหมาะสม
การทาลายหรือการก
้อวินาศกรรมต
้อสินทรัพย
้ เอกสาร หรือทรัพย
้สินอื่น ๆ
ปกป
้องสิ่งอานวยความสะดวกที่ใช
้ในการประมวลผล และ/หรือข
้อมูลจากการจารกรรม
การนาไปใช
้ในทางที่ผิด และการใช
้ก
้อให
้เกิดโทษโดยการป
้องกันการเข
้าถึงจากบุคคลภายนอก
(เว
้นแต
้ได
้รับการตกลงอย
้างชัดแจ
้งจาก SABIC)
และคงมาตรการรักษาความปลอดภัยอย
้างเพียงพอตลอดเวลา

Classification: General Business Use

หลักจรรยาบรรณของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ
การน้าข
้อมูลภายในไปใช
้เพื่อประโยชน
้ส
้วนตัว


หากคุณเข
้าถึงเนื้อหา ข
้อมูลที่ไม
้เป
้ดเผยต
้อสาธารณะเกี่ยวกับ SABIC หรือบริษัทอื่น ๆ
้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย
ห
้ของบริษัทเหล
้านั้น หรือนาข
้อมูลเหล
้านั้นไปให
้กับผู
้อื่นที่ซึ่งอาจนาไปซื้อขาย

้อมูลส
ข
้วนบุคคล
เราคาดหวังให
้ผู
้จัดหาสินค
้าและบริการของเราจัดการข
้อมูลส
้วนบุคคลตามกฎหมาย
กฎระเบียบและข
้อบังคับ้มครองข
คุ
้อมูลส
้วนบุคคลที่ใช
้อยู
้
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ใช
้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค
้กรและเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อคุ
้มครองข
้อมูลส
้วนบุคคลจาก
การสูญหาย การเข
้าถึงที่ไม
้ได
้รับอนุญาต หรือดาเนินการโดยผิดกฎหมาย

Classification: General Business Use

หลักจรรยาบรรณของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ
การตรวจสอบและการปฏิบัติตาม
การดาเนินการของหลักจริยธรรมของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการนี้เป
้นการรับผิดชอบร
้วมกันระหว
้าง SABIC
และผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ
กรุณาจัดการตรวจทาน สารวจและตรวจสอบภายในเป
้นระยะ
เพื่อทาให
้แน
้ใจว
้า คุณและบุคลากรของคุณ (และบุคคลใดๆ
ที่ทางานร
้วมกับคุณในการจัดหาสินค
้าและบริการให
้กับ SABIC)

มีคุณสมบัติตรงตามความต
้องการที่ระบุไว
้ในหลักจริยธรรมของผู
้จัดสินค
้าและบริการ
หากคุณพบว
้ามีส
้วนใดที่ไม
้เป
้นไปตามมาตรฐานที่ได
้กาหนดไว
้ โปรดแจ
้งแผนกจัดซื้อของทำง SABIC ทันที
ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการไม
้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กาหนดไว
้และแผนการต่ำงๆ ที่มีไว
้เพื่อเยียวยา
เราพร
้อมที่จะทางานร
้วมกับคุณเพื่อแก
้ไขป
้ญหาที่ได
้ระบุถึง
SABIC หรือตัวแทนของเราอาจขอตรวจสอบเป
้นครั้งคราว รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
หรือสารวจสถานที่ประกอบการ ใช
้แบบสอบถาม ตรวจทานข
้อมูลที่เผยแพร
้ต
้อสาธารณะได
้ หรือมาตรการอื่น
ๆ
เพื่อประเมินผลการดาเนินการและการปฏิบัติตามกฎของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการตามหลักจริยธรรมของผู
้จัด
หาสินค
้าและบริการ ผลของกิจกรรมเหล
้านี้จะถูกนาไปใช
้ในการเลือกผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ
และใช
้เพื่อเชื้อเชิญ้ประมู
ผู
ลใหม
้ให
้มีโอกาสร
้วมงานกับ SABIC
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Classification: General Business Use

หลักจรรยาบรรณของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ
การฝ
้กอบรม
คุณเป
้นผู
้รับผิดชอบต
้อการดาเนินการและการกระทาของบุคลากรของคุณ ดังนั้น

กรุณาแจ
้งข
้อกาหนดของหลักจริยธรรมของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการนี้ให
้กับบุคลากรของคุณที่ทางานร
้วมกับ
SABIC รวมถึงตัวแทนและผู
้รับเหมาย
้อยของคุณทราบ
คุณควรจัดการฝ
้กอบรมและให
้การดูแลตรวจตราอย
้างเพียงพอเพื่อให
้
ความมั่นใจว
้าพนักงานที่ได
้รับมอบหมายให
้ทางานร
้วมกับ SABIC และบริษัทในเครือปฏิบัติตามหลักการที่ระบุ
ในหลักจริยธรรมของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการนี้
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Classification: General Business Use

หลักจรรยาบรรณของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ
การยืน
่ เรือ
่ งข
้อกังวัลด
้านคุณธรรม
ถือเป
้นความรับผิดชอบของคุณในการแสดงให
้เห็นถึงข
้อกังวลด
้านคุณธรรมที่เกี่ยวกับการละเมิดหลักจริยธรร
มของผู
้จัดหาสินค
้าและบริการ หรือกฎหมายที่บังคับใช
้ที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นเแล
้วได
้อย
้างทันท
้วงที
คุณอาจแสดงข
้อกังวลผ
้านทาง integrity@sabic.com หรือผ
้านหนึ่งในช
้องทาง Compliance Numbers
ภูมิภาคของเรา
คุณสามารถรายงานข
้อกังวลของคุณโดยไม
้เป
้ดเผยตัวตนและรายงานทั้งหมดจะถูกปกป
้ดให
้เป
้นความลับ
เรามุ
้งมั่นที่จะตรวจสอบและจัดการกับข
้อกังวลทุกเรื่องที่เราได
้รับ
เราต
้องการให
้ผู
้จัดหาสินค
้าและบริการทุกท
้านให
้ความร
้วมมือกับเราอย
้างเต็มที่เพื่อรับรองว
้าการสืบสวนนั้
นมีความหมายและเป
้นไปอย
้างทั่วถึง
การไม
้เอาผิดผู
้ที่ร
้องเรียน
โปรดทราบว
้า SABIC
้ามการตอบโต
ห
้อย
้างเด็ดขาดต
้อผู
้ใดก็ตามที่เสนอหรือช
้วยจัดการข
้อกังวลเกี่ยวกับคุณธรรมอย
้างสุจริต
เรายังคาดหวังให
้้จั
ผู ดหาสินค
้าและบริการของเราช
้วยป
้องกันการตอบโต
้และจัดการกับข
้อกล
้าวหาที่ได
้รับก
ารยืนยันเท
้าที่จาเป
้น หากคุณเชื่อว
้าบางคนใน SABIC ทาการโต
้ตอบกับคุณ กรุณาติดต
้อintegrity@sabic.com
หรือ Compliance Number ของภูมิภาคเพื่อที่เราจะได
้ทาการสอบสวน

การติดต่อเรือ
่ งคุณธรรม และจริยธรรม:
integrity@sabic.com
SABIC Compliance Number
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