ิ ค ้า
หลักจรรยาบรรณของผู ้สง่ มอบสน
กิจการของบริษัท ลี แอนด์ ฟุง (เทรดดิง้ ) จากัด (ลี แอนด์ ฟุง) พึง่ พาการจัดหาสินค ้าจากผู ้ส่งมอบสินค ้าต่างๆ ทั่วโลกในนามของลูกค ้าบริษัทฯ
โดยเราทางานร่วมกับผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องในห่วงโซ่อป
ุ ทานระดับโลกเพือ
่ ปลูกฝั งให ้เกิดสภาพการทางานทีป
่ ลอดภัย อีกทัง้ ส่งเสริมการให ้เกียรติ และการ
เคารพต่อลูกจ ้าง และส่งเสริมการดาเนินงานทีร่ ับผิดชอบต่อสิง่ แวดล ้อม
หลักจรรยาบรรณของผู ้ส่งมอบสินค ้า และมาตรฐานทีค
่ ก
ู่ ันนี้ มีรายละเอียดหลักการและแนวปฏิบัตท
ิ เี่ รามีความคาดหวังว่าผู ้ส่งมอบสินค ้าของบริษัทฯ
จะถือปฏิบัตต
ิ าม ข ้อกาหนดซึง่ มีการบังคับใช ้ในระดับท ้องถิน
่ กฎหมายและกฎข ้อบังคับต่าง ๆ ภายในประเทศ อีกทัง้ อนุสัญญาหลักขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และมาตรฐานสากลว่าด ้วยอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล ้อม แสดงให ้เห็นถึงความมุง่ มั่นของบริษัทฯ ทีจ
่ ะ
จัดหาสินค ้าจากผู ้ส่งมอบสินค ้าทีใ่ ห ้ความสาคัญและนาข ้อกาหนดเหล่านีไ้ ปปฏิบัตใิ นการดาเนินกิจการ
แม ้ว่าลูกจ ้างของผู ้ส่งมอบสินค ้าในแต่ละส่วนจะมีลักษณะการทางานทีห
่ ลากหลาย แต่ให ้นาหลักจรรยาบรรณของผู ้ส่งมอบสินค ้านีไ้ ปใช ้กับทุกพืน
้ ที่
การทางานทีจ
่ ัดหาสินค ้าให ้ ลี แอนด์ ฟุง รวมถึงสถานทีพ
่ ักอาศัยภายในสถานประกอบกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้อง

ระบบการจัดการ

การปฏิบต
ั ด
ิ ้านแรงงาน

 ผู ้บริหารของผู ้ส่งมอบสินค ้า มีการจัดทานโยบายและระบบต่างๆ เพือ
่ จัดการ
่ งและการร ้องทุกข์
ความเสีย

 ใบอนุญาตประกอบกิจการมีความถูกต ้อง มีผลใช ้ได ้ และเป็ นปั จจุบน
ั ตามที่
กฎหมายกาหนด ประกาศทัง้ หมดต ้องเป็ นไปตามกฎหมายหรือเข ้มงวด
มากกว่าข ้อกาหนดทางกฎหมาย

การปฏิบต
ั ด
ิ ้านสุขภาพและความปลอดภัย

 หนังสือรับรอง ใบอนุญาต และใบรับรอง ต ้องถูกต ้อง ครบถ ้วนและเป็ น
ปั จจุบน
ั ตามทีก
่ ฎหมายกาหนด ประกาศทัง้ หมดต ้องเป็ นไปตามกฎหมายหรือ
เข ้มงวดมากกว่าข ้อกาหนดทางกฎหมาย
 มีบค
ุ ลากรทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็ นผู ้รับผิดชอบในการตอบโต ้สถานการณ์
ฉุกเฉินและ ดูแลด ้านสุขภาพ และความปลอดภัย
 ผู ้ส่งมอบสินค ้าจัดให ้มี และบารุงรักษา อุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉินและด ้าน
ความปลอดภัยทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายหรือเข ้มงวดมากกว่าข ้อกาหนดทาง
กฎหมาย

 การว่าจ ้างและการเลิกจ ้างต ้องเป็ นไปตามกฎหมายหรือเข ้มงวดมากกว่า
ข ้อกาหนดทางกฎหมาย ผู ้ส่งมอบสินค ้าต ้องออกข ้อกาหนดในการสรรหา
่ งต่อการค ้ามนุษย์
ว่าจ ้างแรงงานเพือ
่ ลดความเสีย
 ค่าตอบแทนสาหรับลูกจ ้างและการจัดทาบันทึกการจ่ายเงินค่าจ ้างต ้องเป็ นไป
ตามกฎหมายหรือเข ้มงวดมากกว่าข ้อกาหนดทางกฎหมาย
 สิทธิประโยชน์ของลูกจ ้างต ้องเป็ นไปตามกฎหมายหรือเข ้มงวดมากกว่า
ข ้อกาหนดทางกฎหมาย
 ชัว่ โมงการทางานและการจัดทาบันทึกเวลาการทางานของลูกจ ้างต ้องเป็ นไป
ตามกฎหมายหรือเข ้มงวดมากกว่าข ้อกาหนดทางกฎหมาย
 ห ้ามใช ้แรงงานบังคับ ขัดหนี้ ผูกมัด แรงงานทาส และแรงงานทีเ่ ป็ นนักโทษ

 ผู ้ส่งมอบสินค ้าจัดให ้มีชด
ุ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและการดูแลทางการแพทย์ท ี่
เป็ นไปตามกฎหมายหรือเข ้มงวดมากกว่าข ้อกาหนดทางกฎหมาย

 การจ ้างแรงงานผู ้เยาว์ทอ
ี่ ายุไม่ตา่ กว่า 15 ปี นักศึกษาฝึ กงานและพนักงาน
ฝึ กหัดต ้องเป็ นไปตามกฎหมายหรือเข ้มงวดมากกว่าข ้อกาหนดทางกฎหมาย

 ผู ้ส่งมอบสินค ้าต ้องรายงาน สอบสวน และจัดการอุบต
ั เิ หตุของพนักงานและ
สถานประกอบการอย่างถูกต ้องตามกฎหมายหรือเข ้มงวดมากกว่าข ้อกาหนด
ทางกฎหมาย

 ห ้ามลงโทษลูกจ ้างด ้วยการล่วงละเมิด ข่มขู่ คุกคาม และวิธก
ี ารอืน
่ ทีไ่ ม่
เหมาะสม

 นโยบายการใช ้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การฝึ กอบรม การจัดหา
อุปกรณ์ การบารุงรักษา และการใช ้งาน ต ้องเป็ นไปตามกฎหมายหรือเข ้มงวด
มากกว่าข ้อกาหนดทางกฎหมาย

 ต ้องเคารพสิทธิด ้านเสรีภาพในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง

 ต ้องมีนโยบายและจัดให ้มีการฝึ กอบรมเกีย
่ วกับการทางานในทีอ
่ บ
ั อากาศ
และถังเก็บสารอันตรายเหนือพืน
้ ดินและใต ้ดิน (AST & UST)

การปฏิบต
ั ด
ิ ้านสงิ่ แวดล ้อม

 การจัดการ นโยบาย การฝึ กอบรม การบารุงรักษา การจัดเก็บและการใช ้งาน
เกีย
่ วกับสารเคมีและวัตถุอน
ั ตรายต ้องเป็ นไปตามกฎหมายหรือเข ้มงวด
มากกว่าข ้อกาหนดทางกฎหมาย

 การจัดการ นโยบายและการประกาศเกีย
่ วกับสิง่ แวดล ้อมต ้องเป็ นไปตาม
กฎหมาย หรือเข ้มงวดมากกว่าข ้อกาหนดทางกฎหมาย

 ห ้ามสูบบุหรีแ
่ ละดาเนินกิจกรรมทีก
่ อ
่ ให ้เกิดเปลวไฟ จุดไฟ ติดไฟ ในบริเวณ
พืน
้ ทีท
่ ก
ี่ าหนด
 การจัดการ นโยบาย การฝึ กอบรม และการบารุงรักษา เกีย
่ วกับความ
ปลอดภัยของอุปกรณ์ต ้องเป็ นไปตามกฎหมายหรือเข ้มงวดมากกว่า
ข ้อกาหนดทางกฎหมาย
 ต ้องมีการบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ า และระบบไฟฟ้ าอย่างเหมาะสม
 ต ้องมีการควบคุมระดับเสียงรบกวนตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
 ผู ้ส่งมอบสินค ้าต ้องจัดให ้สถานทีท
่ างานมีแสงสว่าง การระบายอากาศ และ
ควบคุมอุณหภูมใิ ห ้เป็ นไปตามกฎหมายหรือเข ้มงวดมากกว่าข ้อกาหนดทาง
กฎหมาย
 ผู ้ส่งมอบสินค ้าต ้องรักษาสภาพแวดล ้อมการทางานให ้สะอาดและจัดหาน้าดืม
่
ห ้องสุขา และห ้องอาบน้าให ้เป็ นไปตามกฎหมายหรือเข ้มงวดมากกว่า
ข ้อกาหนดทางกฎหมาย
 พืน
้ ทีส
่ าหรับจัดเตรียมอาหารและสถานทีด
่ แ
ู ลเด็กให ้เป็ นไปตามกฎหมายหรือ
เข ้มงวดมากกว่าข ้อกาหนดทางกฎหมาย
 ใบอนุญาตสาหรับอาคารและการก่อสร ้างต ้องมีการเก็บรักษาและถูกต ้อง
่ งด ้านการยศาสตร์
 ผู ้ส่งมอบสินค ้าต ้องจัดทาโปรแกรมการจัดการความเสีย
และจัดให ้มีการฝึ กอบรมเพือ
่ ให ้ความรู ้ด ้านการยศาสตร์

 สภาพหอพัก และระบบป้ องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน และความปลอดภัยให ้
เป็ นไปตามกฎหมายหรือเข ้มงวดมากกว่าข ้อกาหนดทางกฎหมาย

 ห ้ามมีการเลือกปฏิบต
ั ิ

 ผู ้ส่งมอบสินค ้าต ้องลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม ลดปริมาณของเสียและ
ป้ องกันมลพิษ

ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และจริยธรรม
 ผู ้ส่งมอบสินค ้าต ้องให ้ความร่วมมือโดยไม่ปิดบังในการตรวจสอบ ตาม
ข ้อกาหนดและให ้คามัน
่ ในการมีสว่ นร่วมทีจ
่ ะปรับปรุงสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
ข ้อกาหนดทีต
่ รวจพบ
 ต ้องเปิ ดเผยผู ้รับเหมาช่วงและผู ้ทีร่ ับงานไปทาทีบ
่ ้านทุกราย และโรงงานต ้อง
เก็บรักษาการได ้รับอนุญาตให ้ใช ้ผลิตสินค ้าทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจาก ลี
แอนด์ ฟุง และ/หรือ จากลูกค ้าบริษัทฯ
 ห ้ามมีการทุจริต ติดสินบน และการจูงใจทีไ่ ม่เหมาะสมต่อพนักงาน หรือผู ้ที่
ได ้รับมอบหมายเป็ นตัวแทนของ ลี แอนด์ ฟุง

