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จรรยาบรรณสํา หรับคู ่ ส ั ญญาของกลุ ่ ม BADER
หลักจรรยาบรรณนีใ้ ช้ในระดับเดียวกันทัง้ กับบริษท
ั และสถานประก
อบการทัง้ หมดทีเ่ ป็นของกลุม
่ BADER และทัง้ กับบริษท
ั และสถาน
ประกอบการทัง้ หมดทีจ
่ ะกําหนดให้กบ
ั ซัพพลายเออร์
บทนํา
กลุม
่ BADER เป็นผูพ
้ ฒ
ั นา ผลิต
และทําการตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทหนัง ชิน
้ ส่วนเจาะรู และชุดหุ้
มเบาะสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ทว่ั โลก โดยมีเป้าหมายในการ
ดําเนินการอย่างยัง่ ยืนในเชิงธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อมนุษย์
สังคม และสิง่ แวดล้อม เราจึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของข้อต
กลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และไ
ด้สนับสนุนหลักการด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิง่ แวดล้อม
และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่
ยืน จรรยาบรรณนีจ
้ ะเป็นตัวกําหนดข้อกําหนดในเรือ
่ งคุณภาพ
การคุม
้ ครองสิง่ แวดล้อม และประสิทธิภาพด้านพลังงานสําหรับคู่
ค้าทางธุรกิจทัง้ หมด ตลอดจนเรือ
่ งหลักการและหลักปฏิบต
ั ใิ นด้า
นการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและหลักเกณฑ์ดา้ นจริยธรรม มนุษยชน
และสังคม ซึง่ รวมไปถึงการป้องกันด้านสุขภาพและความปลอดภั
ยในการทํางาน
คูค
่ า
้ ทางธุรกิจของเราดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎ
หมายและยุตธ
ิ รรม
หลักการด้านกฎหมาย เอกสาร และจริยธรรม
มีหน้าทีป
่ ฏิบต
ั ต
ิ ามข้อผูกมัดและระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายท้อ
งถิน
่ และระดับชาติรวมถึงข้อกําหนดอืน
่ ๆ ในกรอบของทุกกระบวน
การดําเนินการและในทุกระดับการดําเนินการ นอกจากนี้ เรายังหวั
งว่าคูค
่ า้ ทางธุรกิจของเราจะปฏิบต
ั ต
ิ ามเช่นกัน รวมถึงมีหน้าทีป
่ ฏิบั
ติตามมาตรฐานสิง่ แวดล้อม ข้อกําหนดด้านการควบคุมการส่งออก
และเอกสารแสดงความรับผิดชอบของบริษท
ั

การต่อต้านการทุจริต
ไม่ยอมรับการทุจริต การบีบบังคับ และการติดสินบนในทุกรูปแบบ
ในการดําเนินการกับคูค
่ า้ ทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ และพนักงาน
ผลประโยชน์ขององค์กรและผลประโยชน์สว่ นตัวของพนักงานต้
องแยกจากกันอย่างชัดเจนจากทัง้ 2 ฝ่าย การตัดสินใจจะต้องท
าํ โดยปราศจากการพิจารณานอกประเด็นและผลประโยชน์สว่ นบุ
คคล ไม่อนุญาตให้มก
ี ารรับ เรียกร้อง หรือมอบคําเชิญ ของกํานัล
หรือผลประโยชน์ซง่ึ อาจส่งผลต่อการตัดสินใจและการจัดซือ
้ จัดจ้
างทางธุรกิจ

เราเดินทางร่วมกัน
ซัพพลายเชน คู่ค้า ตลอดจนหน่วยงานสาธารณะมีความผูกพัน
กัน
คู่ค้าทางธุรกิจของเรารักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ย
าวนานและมีคุณค่ากับซัพพลายเออร์และคู่ค้า สนับสนุนซัพ
พลายเชนที่มีความรับผิดชอบ การพัฒนามาตรฐานระบบกา
รจัดการและความยั่งยืน รวมถึงประเด็นสําคัญ เช่น การปฏิบั
ติตามข้อกําหนดด้านสวัสดิภาพสัตว์ การตรวจสอบย้อนกลับ
การอนุรักษ์ทรัพยากร และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เราค
าดหวังให้ผู้รับเหมาช่วงของเราปฏิบัติในระดับเช่นเดียวกันกับเ
รา หลักปฏิบัติด้านความยั่งยืน เช่น เกณฑ์ด้านจริยธรรม สังคม
และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเกณฑ์การเลือกที่สําคัญส
ําหรับผู้รับเหมาช่วง
คู่ค้าทางธุรกิจของเราเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุ
ษย์และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
อิสระในการชุมนุม การรวมกลุ่ม และการร่วมเจรจาต่อรอง

คู่ค้าทางธุรกิจของเราให้ความเคารพต่อสิทธิ์ในการชุมนุมของพ
นักงาน สิทธิ์ในการรวมกลุ่ม และการร่วมเจรจาต่อรอง ในกรอบ
ของแต่ละระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายที่สามารถนํามาใช้ได้
การห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
และการค้ามนุษย์
พนักงานทั้งหมดมาทํางานกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราด้วยความส
มัครใจ ทุกคนมีอิสระในการยกเลิกสัญญาจ้างงานโดยการแจ้งต
ามระยะเวลาอย่างเหมาะสม ไม่ยอมรับการค้ามนุษย์และการใช้
แรงงานเด็กโดยเด็ดขาด
คู่ค้าทางธุรกิจของเรามีเงื่อนไขในการทํางานที่ยุติ
ธรรม
ระยะเวลาการทํางาน การลาพักร้อน
และการชดเชยอย่างเหมาะสม
พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ได้รับระยะเวลาการทํางานและการลาพักร้
อน ซึ่งอย่างน้อยจะเป็นไปตามข้อกําหนดตามกฎหมายเฉพาะท้
องถิ่น ระดับอัตราค่าจ้างตามแต่ละสถานที่เป็นไปตามเงื่อนไขข
องท้องถิ่นนั้น ๆ และเป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่กําหนดไว้แ
น่ชัด หรือสูงกว่าอัตราดังกล่าว
การคุ้มครองแรงงานและโอกาสในการทํางานที่เท่าเทียม
พนักงานได้รับการสนับสนุนตามข้อกําหนดด้านการดําเนินงาน
เงื่อนไขทั่วไป รวมถึงความสามารถส่วนบุคคล รับประกันเรื่องโอ
กาสในการทํางานที่เท่าเทียม
การห้ามไม่ให้มก
ี ารเลือกปฏิบต
ั แ
ิ ละการคุกคาม
ไม่ยอมรับการเลือกปฏิบต
ั แ
ิ ละการคุกคามโดยเด็ดขาด ไม่วา่ จะเ
กิดจากสาเหตุทางวัฒนธรรม ชาติพน
ั ธุ์ ศาสนา หรือสาเหตุอน
่ื ใด
และจะมีการติดตามเรือ
่ ง รวมถึงมีการลงโทษในบางกรณี
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คูค
่ า
้ ทางธุรกิจของเรารับประกันด้านข้อกําหนด
คุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ความสบาย
และความคุ้มค่า
คู่ค้าทางธุรกิจของเรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการตอบรับควา
มต้องการด้านคุณภาพของระบบและกระบวนการ การรับปร
ะกันด้านสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภค
รวมถึงความสบาย ความคุ้มค่า และอายุการใช้งานที่ยาวนานขอ
งผลิตภัณฑ์
การป้องกันด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
คู่ค้าทางธุรกิจของเรายึดถือการคุ้มครองแรงงานเป็นภาระหน้าที่
ของการบริหารจัดการ มีหน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมการท
ํางานที่เหมาะสมซึ่งปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใน
การป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการทํางาน
ในการขจัดความอันตราย และในการลดความเสี่ยงด้านความปล
อดภัยและด้านสุขภาพ ไม่สนับสนุนให้พนักงานของตนทํางานที่
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือขัดต่อศีลธรรม
สนับสนุนพนักงานให้มีการรับรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพด้านพลังงาน
คู่ค้าทางธุรกิจของเราจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่าในด้า
นทรัพยากรและพลังงาน ใช้ทรัพยากร เช่น น้ําและพลังงาน
อย่างประหยัด รับประกันความปลอดภัยของวัตถุดิบตั้งต้นที่เป็น
เคมี คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงลดการปล่อย
ของเสียและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ โดยทํางานในเชิงรุกต
ลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เพื่อบรรลุคุณภาพน้ําและอาก

าศที่ดีทั้งในกระบวนการผลิตและในการนํามาใช้

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล
คู่ค้าทางธุรกิจของเรามีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยขอ
งข้อมูลและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อรับประกันการรักษาไว้ซึ่งค
วามลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูล
ดําเนินการกับข้อมูลอย่างละเอียดอ่อน และรับประกันการรัก
ษาความลับในทุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปยังและกับลูกค้า
คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน เพื่อนร่วมงาน และผู้ติดต่อ

คู่ค้าทางธุรกิจต้องเคารพระเบียบข้อบังคับที่ระบุไว้ในจรรยาบรร
ณฉบับนี้และนําไปปฏิบัติตาม หากจําเป็น Bader มีสิทธิ์ในการต
รวจสอบการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อ
บังคับตามกฎหมาย มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ หรือจรรยาบรรณ
ฉบับนี้ถือว่าเป็นการผิดสัญญา ในกรณีที่ไม่มีการแก้ไขการไม่ป
ฏิบัติตามดังกล่าวในช่วงเวลาที่ยอมรับได้โดยการใช้มาตรการที่
เหมาะสม BADER ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกความสัมพันธ์ท
างธุรกิจ เราคาดหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจของเราจะนํามาตรฐานขั้น
ต่ํานี้ไปใช้ในซัพพลายเชน

คู่ค้าทางธุรกิจเราต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุ
กด้าน
ยึดถือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแรงกระตุ้นในการดําเนินการ
ทุ่มเทมองหาวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ โรงงานผลิต
และองค์กรอยู่เสมอ และใช้มาตรการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึ
งด้านการป้องกันด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
นํามาตรการการแก้ไข การป้องกัน และการพัฒนามาใช้อยู่เสมอ
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด ความเสี่ยง และต้นเหตุ โดยจะมีการ
วางและดําเนินการตามเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

หากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการละเมิดหรือพบว่ามีการละเมิด
ชัดแจ้งต่อระเบียบข้อบังคับเรื่องหลักปฏิบัติที่ระบุไว้นี้ โปร
ดให้ความไว้วางใจและแจ้งเข้ามาทางโทรศัพท์ได้ที่หมาย
เลข +49 7161 6728-333 หรือผ่านทางอีเมล ethics@
bader-leather.com สามารถแจ้งแบบนิรนามได้หากต้อ
งการ

นําระบบการจัดการมาใช้อยู่เสมอ
นําระบบการจัดการมาใช้เพื่อรับประกันข้อกําหนดต่าง ๆ และเพื่
อเป็นการพัฒนาทุกระยะของการวางแผน การผลิต และการใช้ผ
ลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

วันที่, คู่ค้าทางธุรกิจ:
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