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แนวรว่มประชาคมอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์® จรรยาบรรณ 

 
จรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์® ถกูก าหนดเป็นมาตรฐาน ขึน้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ 

สภาพการท างานในโซอ่ปุทานภาคอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสม์คีวามปลอดภัย มกีารปฏบิตัติอ่คนงานและ 

พนักงานดว้ยความเคารพในศักดิศ์ร ีตลอดจนด าเนนิธรุกจิดว้ยความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและมจีรยิธรรม 
 

จรรยาบรรณนีม้จีดุมุง่หมายเพือ่การน าไปใชก้บัองคก์รในอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสท์ีท่ าธรุกจิเกีย่วกบั  
การออกแบบ การตลาด การผลติ รวมถงึการจัดหาสนิคา้และการบรกิารทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์ 

ธรุกจิใด ๆ ซึง่อยูใ่นภาคสว่นดา้นอเิล็กทรอนกิส ์ธรุกจิในโซอ่ปุทาน (supply chain) ผูรั้บจา้งชว่ง  

(subcontractors) รวมถงึบรษัิทรับจา้งชว่งดา้นแรงงาน (providers of contract labor) สามารถ 
น าจรรยาบรรณไปปรับใชไ้ดโ้ดยความสมัครใจตามล าดบั 

  
เพือ่ทีจ่ะสามารถน าไปใชแ้ละเป็นผูม้สีว่นร่วม (“ผูเ้ขา้ร่วม”) ธรุกจินัน้จะตอ้งแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุน 

จรรยาบรรณดงักลา่ว รวมถงึปฏบิตัติามจรรยาบรรณอยา่งจรงิจังและเป็นไปตามระบบการจัดการทีร่ะบไุวใ้นทีน่ี้ 
 

ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งถอืจรรยาบรรณเป็นจดุเริม่ตน้ของโซอ่ปุทานทัง้หมด อย่างนอ้ยผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งแจง้ใหผู้จั้ดสง่ 

มอบในล าดบัถัดไปรับทราบและปฏบิตัติามหลักจรรยาบรรณนัน้ 
 

หลกัในการน าจรรยาบรรณไปใชค้อืความเขา้ใจเกีย่วกับกจิกรรมทัง้หมดในธรุกจิตอ้งอยูใ่นกรอบของกฎหมาย 
และกฎเกณฑต์า่งๆ ของแตล่ะประเทศทีธ่รุกจิเขา้ไปประกอบกจิการ1 จรรยาบรรณ จะกระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมปฏบิัต ิ

มากกวา่ทีก่ฎหมายก าหนด มาตรฐานสากล เพือ่เพิม่ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้จรยิธรรม 

ทางธรุกจิ 
 

EICC มุง่มั่นในการรับขอ้มูลจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งสม า่เสมอในการพัฒนาจรรยาบรรณและ 
น าจรรยาบรรณมาปฏบิตัอิย่างตอ่เนือ่ง  

 
จรรยาบรรณมทีัง้หมด 5 หมวด โดยหมวด A, B และ C สรุปเกีย่วกับมาตรฐานแรงงาน สขุภาพและ 

ความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้มตามล าดบั หมวด D กลา่วเพิม่เตมิถงึมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับจรยิธรรม 

ทางธรุกจิ หมวด E สรุปองคป์ระกอบของระบบซึง่เป็นทีย่อมรับ เพือ่ท าใหจ้รรยาบรรณนีม้คีวามสอดคลอ้งกนั  
 

 

                                                           
1 จรรยาบรรณนีม้ไิดมุ้ง่หมายทีจ่ะใหส้ทิธิเ์พิม่เตมิแกบ่คุคลภายนอกและลกูจา้งแตอ่ยา่งใด 
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A. แรงงาน 

 

ผูเ้ขา้ร่วมใหค้ ามั่นทีจ่ะผดงุสทิธมินุษยชนของลกูจา้งและเคารพในศกัดิศ์รขีองเขาตามความเขา้ใจของ 
สงัคมโลก ซึง่ใชก้บัลกูจา้งทกุประเภทรวมทัง้ลกูจา้งชัว่คราว ลกูจา้งตา่งดา้ว ลกูจา้งทีเ่ป็นนักเรยีน ลกูจา้ง 

ตามสญัญา พนักงานตรง และลกูจา้งประเภทอืน่ มาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรับ (ดงักลา่วไวใ้นภาคผนวก)  
จะถกูน ามาใชอ้า้งองิในการวางหลกัจรรยาบรรณ และอาจใชเ้ป็นแหลง่ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ 

 

มาตรฐานแรงงานมดีงันี้: 
 

1) เสรภีาพในการเลอืกงาน 
การถกูขม่ขู ่ผูกมัด (รวมทัง้ แรงงานขดัหนี้) หรอืแรงงานตามพันธะสญัญา แรงงานนักโทษ ทาส หรอื 

การคา้มนุษยถ์อืเป็นขอ้ตอ้งหา้ม เหลา่นีร้วมถงึการขนยา้ย ซอ่นเรน้ วา่จา้ง รับสง่ผูด้อ้ยโอกาส ดว้ยการ 

ปฏบิตั ิขม่ขู ่บบีบงัคบั ลกัพาตัว หรอืหลอกลวงไปเพือ่แสวงหาประโยชนส์ว่นตน ทกุงานจะตอ้งเป็นไป 
ดว้ยความสมัครใจและลกูจา้งควรออกจากงานหรอืสิน้สดุการจา้งงานไดอ้ยา่งอสิระในทกุเวลา จะตอ้ง 

ไมม่กีารกกับตัรประชาชน หนังสอืเดนิทาง หรอืใบอนุญาตการท างานของลกูจา้งเอาไวใ้นทกุเงือ่นไข 
ของการจา้งงาน โดยจะตอ้งเปิดเผยคา่ธรรมเนยีมทัง้หมดและหา้มเรยีกเก็บเกนิความเป็นจรงิ 

 
2) หลกีเลีย่งการใชแ้รงงานเด็ก 

หา้มมกีารใชแ้รงงานเด็กไมว่า่จะเป็นการผลติในขัน้ตอนใดก็ตาม ซึง่ “เด็ก” หมายถงึผูท้ีม่อีายุต า่กวา่  

15 ปี (หรอื 14 ปี ตามกฎหมายทีก่ าหนดในประเทศอนุญาต) หรอืมอีายุต า่กวา่การศกึษาภาคบงัคับ  
หรอืนอ้ยกวา่อายตุ า่สดุส าหรับการจา้งงานในประเทศไมว่า่จะมากทีส่ดุเทา่ใดก็ตาม สง่เสรมิใหใ้ช ้

โปรแกรมการฝึกหัดแรงงานในสถานทีท่ างานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย หา้มลกูจา้งทีอ่ายตุ า่กวา่ 18 ปี  
ท างานทีอ่าจเสีย่งตอ่การท าลายสขุภาพและความปลอดภัยของลกูจา้งทียั่งอายนุอ้ย 

 

3)  ชัว่โมงการท างาน  
การศกึษาการด าเนนิธรุกจิเป็นการเชือ่มโยงการตอบสนองของลกูจา้งกับประสทิธภิาพการท างาน 

ทีล่ดลง อัตราพนักงานเขา้ออกทีเ่พิม่ขึน้ และยอดเจ็บป่วยทีเ่พิม่ขึน้ จ านวนวนัท างานไมเ่กนิกวา่ 
ทีก่ฎหมายในทอ้งถิน่ก าหนด ซึง่ไมค่วรเกนิ 60 ชัว่โมงตอ่สปัดาหร์วมทัง้งานนอกเวลา 

ยกเวน้มเีหตฉุุกเฉนิหรอืสถานการณ์ทีไ่มเ่ป็นปกต ิ
ลกูจา้งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหห้ยดุไดอ้ย่างนอ้ยหนึง่วนัตอ่สปัดาห ์

 

4) คา่จา้งและสวสัดกิารตา่งๆ  
จะตอ้งมกีารจา่ยชดเชยใหก้ับลกูจา้งสอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงาน รวมทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกับคา่แรงขัน้ต า่  

ชัว่โมงงานนอกเวลา และสทิธิป์ระโยชนต์า่งๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด ลกูจา้งจะตอ้งไดรั้บเงนิชดเชย 
จากงานนอกเวลาในอัตราทีม่ากกวา่ชัว่โมงปกตสิอดคลอ้งกับกฎหมายทอ้งถิน่ การหักเงนิจากคา่จา้ง 

เสมอืนเป็นมาตรการทางวนัิยถอืเป็นการตอ้งหา้ม ตามหลักการจา่ยคา่แรงใหแ้กล่กูจา้งคอืตอ้งจา่ย 

ใหต้รงเวลาโดยมหีลักฐานการจา่ยเงนิหรอืเอกสารทีค่ลา้ยคลงึกนั 
 

5) ความมมีนุษยธรรม 
ปราศจากความโหดรา้ยและไรซ้ึง่มนุษยธรรม รวมทัง้การทารุณหรอืลว่งละเมดิทางเพศ การลงโทษ 

ทางกาย ทางใจ หรอืการขม่ขูท่างกาย หรอืขม่เหงดว้ยวาจาตอ่ลกูจา้งตลอดจนภัยคกุคามใดๆ นโยบาย 

ทีว่า่ดว้ยระเบยีบวนัิยและกระบวนการตา่งๆ ทีส่นับสนุนเรือ่งเหลา่นีจ้ะตอ้งระบแุละท าความเขา้ใจกับ 
ลกูจา้งใหช้ดัเจน 
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A. แรงงาน (ตอ่) 

 

6) หา้มเลอืกปฏบิตั ิ
ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งใหค้ ามั่นตอ่การปราศจากการทารุณตอ่แรงงานและการเลอืกปฏบิัตทิีผ่ดิกฎหมาย  

บรษัิทจะตอ้งไมจ่า้งงานโดยเลอืกปฏบิตัเิกีย่วกบัเผา่พันธุ ์สผีวิ อาย ุเพศ รสนยิมทางเพศ เชือ้ชาต ิ 
ความพกิาร การตัง้ครรภ ์ศาสนา การเมอืง สมาชกิสหภาพ หรอืสถานภาพสมรส ตลอดจนการเลือ่น 

ต าแหน่ง ปนูบ าเหน็จ และเขา้รับการอบรม เป็นตน้ นอกจากนี้จะตอ้งไม่บบีบงัคบัใหล้กูจา้งตอ้งทดสอบ 

ทางการแพทยแ์บบเลอืกปฏบิัต ิ 
 

7) เสรภีาพในการสมาคม 
การตดิตอ่สือ่สารกนัโดยตรงระหวา่งลกูจา้งกับผูบ้รหิารเป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุเพือ่ 

แกปั้ญหาเกีย่วกบัสถานทีท่ างานและเรือ่งคา่ตอบแทน ใหค้วามเคารพตอ่เสรภีาพในการสมาคม  

เขา้ร่วมหรอืไมเ่ขา้ร่วมกบัสหภาพแรงงาน เลอืกตัวแทน และเขา้ร่วมกับสภาคนงานตามกฎหมาย 
ทอ้งถิน่ ลกูจา้งสามารถตดิตอ่พูดคยุกับผูบ้รหิารอยา่งเปิดเผยและระบายความคบัขอ้งใจเกีย่วกับสภาพ 

และการจัดการในทีท่ างาน โดยปราศจากความกลวัตอ่การลา้งแคน้ ขูข่วัญ หรอืทารุณ 
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B. สขุภาพและความปลอดภยั 

 

ผูเ้ขา้ร่วมยอมรับวา่นอกจากการลดสถานการณ์ของการเจ็บป่วยเนือ่งจากการท างานลงแลว้ สภาพแวดลอ้ม 
ในสถานทีท่ างานทีป่ลอดภัยและน่าอยูยั่งท าใหส้นิคา้และบรกิารมคีวามคงเสน้คงวาในการผลติ ตลอดจน 

การรักษาลกูจา้งและท าใหข้วัญก าลงัใจของลกูจา้งมคีณุภาพดขีึน้ ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งยอมรับอกีดว้ยวา่ 
การใหข้อ้มลูและความรูแ้กล่กูจา้งอย่างตอ่เนือ่งถอืเป็นสิง่ส าคัญในการระบแุละแกไ้ขปัญหาดา้นสขุภาพ 

และความปลอดภัยในทีท่ างานอยา่งมาก 

ยอมรับวา่จะมกีารน าระบบการจัดการเชน่ OHSAS 18001 และขอ้เสนอแนะของ ILO เรือ่งความปลอดภัย 
และอาชวีอนามัย มาใชอ้า้งองิเพือ่วางหลกัจรรยาบรรณและอาจใชเ้ป็นแหลง่ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ 

 
มาตรฐานดา้นสขุภาพและความปลอดภัยมดีงัตอ่ไปนี้: 

 

1) ความปลอดภยัในอาชพี 
ความเสีย่งตอ่อนัตรายของลกูจา้ง (เชน่กระแสไฟฟ้าหรอืแหลง่พลงังานอืน่ๆ ไฟ ยานพาหนะ และ 

อนัตรายจากการตก) จะตอ้งมกีารควบคมุดว้ยระบบการออกแบบทีเ่หมาะสม การควบคมุทางวศิวกรรม 
และการจัดการ การบ ารุงรักษาเพือ่ป้องกนัและกระบวนการท างานทีป่ลอดภัย (รวมทัง้การใชอ้ปุกรณ์  

lockout/tagout) และการอบรมดา้นความปลอดภัยอย่างตอ่เนือ่ง สถานทีท่ างานใดทีย่ังไม่สามารถ 
ควบคมุใหเ้พยีงพอตามทีก่ลา่วนี ้จะตอ้งจัดหาอปุกรณ์ใหเ้หมาะสม มกีารเก็บรักษาอย่างด ีและสามารถ 

ปกป้องอนัตรายใหแ้ตล่ะคนได ้ลกูจา้งจะตอ้งไมถ่กูลงโทษทางวนัิยเมือ่เขาท าการแจง้ปัญหาดา้น 

ความปลอดภัย  
 

2) การเตรยีมรบัมอืกบัเหตฉุุกเฉนิ 
จะตอ้งมกีารระบแุละประเมนิสถานการณ์และเหตฉุุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่การวางแผนฉุกเฉนิและวธิกีาร 

ตอบสนองจะชว่ยลดผลกระทบได ้รวมทัง้การรายงานเหตฉุุกเฉนิ การแจง้เตอืนพนักงานและวธิกีาร 

โยกยา้ย การฝึกอบรมและฝึกซอ้มใหก้บัพนักงาน อปุกรณ์ตรวจจับและดับไฟทีเ่หมาะสม อปุกรณ์ 
อ านวยความสะดวกในการออก และแผนฟ้ืนฟู 

 
3) การเจ็บป่วยอนัเนือ่งมาจากการท างาน 

กระบวนการและระบบตา่งๆ จะตอ้งพรอ้มในการป้องกนั จัดการ ตดิตาม และรายงานการเจ็บป่วย 
อนัเนือ่งมาจากการท างาน รวมทัง้สง่เสรมิการแจง้เหต ุจัดกลุม่และบนัทกึเกีย่วกับผูเ้จ็บป่วย  

ใหก้ารรักษาทีจ่ าเป็น สบืสวนและวางวธิกีารท างานทีถ่กูตอ้งเพือ่บรรเทาเหต ุและชว่ยเหลอืใหล้กูจา้ง 

สามารถกลบัเขา้ไปท างานได ้
 

4) สขุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  
จะตอ้งมกีารระบ ุประเมนิคา่ และควบคมุความเสีย่งทีล่กูจา้งจะไดรั้บจากสารเคม ีชวีภาพและกายภาพ  

มกีารน าการควบคมุทางวศิวกรรมและการจัดการมาใชเ้พือ่ควบคมุการไดรั้บสิง่อนัตรายมากเกนิไป  

สถานทีท่ างานใดทีย่ังไมส่ามารถควบคมุใหเ้พยีงพอตามทีก่ลา่วนี ้จะตอ้งปกป้องสขุภาพของลกูจา้ง 
ดว้ยโปรแกรมอปุกรณ์ป้องกนัตนเองทีเ่หมาะสม  

 
5) งานทีต่อ้งใชแ้รงงานหนกั 

จะตอ้งมกีารระบ ุประเมนิและควบคมุลกูจา้งทีส่มัผัสกับงานทีม่คีวามอนัตราย รวมทัง้การจับตอ้งและ 

ยกของหนัก หรอืยกของหนักซ ้าซอ้น ตอ้งยนืเป็นเวลานานหรอืท างานกบัสายพานการผลติทีม่ ี
ความซ ้าซอ้นสงู หรอืถกูบงัคบั 

 
6) การควบคมุความปลอดภยัในการใชเ้ครือ่งจกัร 

เครือ่งมอืการผลติและเครือ่งจักรจะตอ้งมกีารประเมนิอนัตรายตอ่ความปลอดภัย ตวัป้องกนั 
ทางกายภาพ ตวัเชือ่มประสาน และเครือ่งกัน้ตา่งๆ จะตอ้งมแีละเก็บรักษาใหอ้ยูใ่นทีซ่ ึง่เครือ่งจักรนัน้ 

มอีนัตรายตอ่ลกูจา้ง 
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B. สขุภาพและความปลอดภยั (ตอ่) 

 

7) สขุอนามยั อาหาร และบา้นพกั 
ลกูจา้งจะตอ้งไดรั้บสิง่อ านวยความสะดวกพรอ้มใชง้านส าหรับหอ้งน ้าทีส่ะอาด น ้าดืม่สะอาดและอาหาร 

ทีไ่ดรั้บการเตรยีมอย่างถกูสขุลักษณะ ทีเ่ก็บของ และสิง่อ านวยความสะดวกดา้นอาหารการกนิ มหีอพัก 
ส าหรับลกูจา้งทีผู่เ้ขา้ร่วมหรอืตัวแทนแรงงานเป็นผูจั้ดหาใหนั้น้จะตอ้งรักษาใหส้ะอาดและปลอดภัย  

มทีางออกฉุกเฉนิ น ้าอุน่ส าหรับอาบ มกีารระบายอากาศและความรอ้นทีเ่พยีงพอ และพืน้ทีส่ว่นตัว 

ทีเ่ป็นไปตามสทิธิก์ารเขา้ออก 
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C. ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 

ผูเ้ขา้ร่วมเขา้ใจวา่หนา้ทีค่วามรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มถอืเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับสนิคา้ระดับโลก ในกระบวนการ 
ผลติสนิคา้จะตอ้งลดผลกระทบดา้นลบทีม่ตีอ่ชมุชน ตลอดจนสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาต ิ 

ในขณะเดยีวกนัตอ้งปกป้องสขุภาพและความปลอดภัยของสาธารณะดว้ยเชน่กนั 
ยอมรับวา่จะมกีารน าระบบการจัดการเชน่ ISO 14001 และขอ้เสนอแนะของ EMAS เรือ่งความปลอดภัยและ 

อาชวีอนามัย มาใชอ้า้งองิเพือ่วางหลักจรรยาบรรณและอาจใชเ้ป็นแหลง่ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน ์

 
มาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม มดีงัตอ่ไปนี้: 

 
1) การรายงานขอ้มูลและใบอนุญาตดา้นสิง่แวดลอ้ม 

จะตอ้งมใีบอนุญาต (เชน่การดแูลเรือ่งการปลอ่ยของเสยี) การอนุมัต ิและการลงทะเบยีนดา้น 

สิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้บ ารุงรักษาใหม้คีวามทนัสมัย และคอยตดิตามการปฏบิัตงิานและท ารายงาน 
อยูเ่สมอ 

 
2) การป้องกนัมลภาวะและการลดลงของทรพัยากร 

จะตอ้งลดหรอืก าจัดทีม่าของของเสยีทัง้หมด รวมทัง้น ้าและพลงังานเชน่ มกีารปรับเปลีย่นการผลติ  
กระบวนการบ ารุงรักษาและอ านวยความสะดวก การทดแทนวัสด ุการสงวนรักษา การรไีซเคลิและ 

การน าวสัดกุลับมาใช ้

 
3) สารพษิ  

หากมกีารปลอ่ยสารเคมแีละวัสดอุืน่ทีม่อีนัตรายสูส่ ิง่แวดลอ้ม จะตอ้งมกีารก าหนดและจัดการเพือ่ให ้
แน่ใจในกระบวนการก าจัด เคลือ่นยา้ย จัดเก็บ ใชง้าน รไีซเคลิ หรอืการน าของเสยีกลับมาใชใ้หมนั่น้ 

มคีวามปลอดภัย 

 
4) น า้เสยีและขยะ 

น ้าเสยีและขยะทีเ่กดิจากการปฏบิตังิาน กระบวนการทางอตุสาหกรรม และสิง่อ านวยความสะดวก 
ดา้นสขุอนามัย จะตอ้งมกีารระบ ุตดิตามดแูล ควบคมุ และด าเนนิการกอ่นทีจ่ะปลอ่ยของเสยี 

 
5) มลพษิทางอากาศเสยี 

มลพษิทางอากาศเสยีจากสารระเหยอนิทรยี ์ละอองลอย สิง่กัดกร่อน อนุภาค สารเคมทีีท่ าลายโอโซน  

และการสนัดาปจากการท างานของสนิคา้ จะตอ้งมกีารระบ ุตดิตามดแูล ควบคมุ และด าเนนิการ 
กอ่นทีจ่ะปลอ่ยของเสยี 

 
6) การควบคมุสว่นประกอบของสนิคา้ 

ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมาย ขอ้ก าหนดทัง้หมด และความประสงคข์องลกูคา้ในเรือ่งขอ้หา้ม 

หรอืขอ้ควบคมุสารเฉพาะ รวมทัง้การตดิป้ายระบกุารรไีซเคลิและการก าจัดของเสยี 
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D. จรยิธรรม 

 

เพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประสบผลส าเร็จในทอ้งตลาด ผูเ้ขา้ร่วมและตวัแทนของตนจะตอ้ง 
รักษาตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยา่งสงูสดุ ตลอดจน: 

 
1) ความซือ่สตัยท์างธุรกจิ 

 จะตอ้งผดงุรักษามาตรฐานความซือ่สตัยอ์ยา่งสงูสดุส าหรับการท าธรุกจิทกุขัน้ตอน ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้ง 

มนีโยบายหา้มโดยเด็ดขาดเกีย่วกับการใหส้นิบน การทจุรติ บบีบงัคับหรอืยักยอก (ครอบคลมุถงึ 
การใหส้ญัญา เสนอให ้รับมา การใหห้รอืยอมรับสนิบน) ทกุธุรกจิทีต่ดิตอ่กนัจะตอ้งกระท าอยา่ง 

โปร่งใส และสะทอ้นประวตักิารท าธรุกจิของผูเ้ขา้ร่วมอย่างถกูตอ้งแมน่ย า จะตอ้งวางกระบวนการ 
คอยตดิตามดแูลและบงัคับใชเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ  

 

2) ไมม่กีารเอือ้ประโยชนโ์ดยไมเ่หมาะสม 
หา้มมกีารเสนอหรอืรับสนิบนหรอืการเอือ้ประโยชนใ์ดๆ โดยไมเ่หมาะสม 

 
3) การเปิดเผยขอ้มูล 

ขอ้มลูทีเ่กีย่วกับกจิกรรม โครงสรา้ง สถานะทางการเงนิ และผลส าเร็จทางธรุกจิ จะไดรั้บการเปิดเผย 
อยา่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทีใ่ชแ้ละปฏบิตักินัโดยทัว่ไป หา้มมใิหม้กีารท าขอ้มูลเท็จ หรอืบดิเบอืน 

เงือ่นไขหรอืวธิปีฏบิัตใินโซอ่ปุทานใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
4) ทรพัยส์นิทางปัญญา 

ใหค้วามเคารพสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญา ซึง่การถา่ยทอดเทคโนโลยแีละทักษะความรูจ้ะตอ้งท า 
ในลกัษณะทีใ่หก้ารปกป้องตอ่สทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญา  

 

5) การท าธุรกจิ การโฆษณา และการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 
จะตอ้งผดงุรักษามาตรฐานในการท าธรุกจิ การโฆษณา และการแขง่ขนัใหม้คีวามเป็นธรรม ตลอดจน 

มกีารปกป้องขอ้มลูของลกูคา้อยา่งเหมาะสม 
 

6) ปกป้องความเป็นสว่นตวั 
จะตอ้งคงไวซ้ึง่โปรแกรมเพือ่รักษาความลับและการปกป้องผูท้ีเ่ปิดเผยขอ้มูลของผูจั้ดสง่วตัถดุบิ 

และลกูจา้ง 2 

 
7) จดัหาทรพัยากรแรธ่าตดุว้ยส านกึรบัผดิชอบ  

 ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งมนีโยบายทีแ่น่ใจไดว้า่แร่แทนทาลมั ดบีกุ ทงัสเตน และผลติภัณฑท์องค า 
ทีต่นท าการผลตินัน้มไิดเ้ป็นการสนับสนุนทางเงนิทนุหรอืผลประโยชนใ์หแ้กก่ลุม่ตดิอาวธุทีล่ะเมดิ 

สทิธมินุษยชนในสาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก หรอืทีอ่ยูต่ดิกนัอยา่งรา้ยแรง ทัง้ทางตรงและ 

ทางออ้ม ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งตรวจสอบกระบวนการคุม้ครองรักษาหลกัฐานของแร่ธาตเุหลา่นี ้และท าการ 
ตรวจสอบไดเ้มือ่ลกูคา้ท าการรอ้งขอ  

 
8) ความเป็นสว่นตวั  
 ผูเ้ขา้ร่วมใหค้ ามั่นทีจ่ะปกป้องขอ้มลูสว่นตัวของทกุคนทีต่นร่วมท าธรุกจิดว้ย รวมทัง้ผูจั้ดสง่วัตถดุบิ  

ลกูคา้และพนักงาน ใหเ้ป็นไปตามทีแ่ตล่ะรายคาดหวงั ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ย 
เรือ่งความปลอดภัยของขอ้มลูและความเป็นสว่นตวัเมือ่ด าเนนิการเก็บขอ้มูล บนัทกึ ประมวลผล  

สง่ผ่าน และน าไปแชรร์่วมกนั  
 

                                                           
2 นยิามของค าวา่ ผูเ้ปิดเผยขอ้มลู: 

บคุคลทีเ่อาการกระท าทีไ่มเ่หมาะสมของพนักงานหรอืเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทหรอืขา้ราชการออกมาเปิดเผย 
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D. จรยิธรรม (ตอ่) 

 

9) ปราศจากการแกแ้คน้  
 ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งมกีระบวนการตดิตอ่สือ่สารกนัในการทีจ่ะแจง้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ โดยไมท่ าใหเ้กดิ 

ความกลวัตอ่การแกแ้คน้ใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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E. ระบบการจดัการ 

 

ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้งมรีะบบการจัดการทีส่อดคลอ้งกบักรอบของจรรยาบรรณนี ้ซึง่ระบบการจัดการดงักลา่วจะตอ้ง 
ออกแบบมาเพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่ (a) เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และความตอ้งการของลกูคา้ซึง่เกีย่วขอ้ง 

กบัการด าเนนิการและสนิคา้ของผูเ้ขา้ร่วม (b) ปฏบิตัติามจรรยาบรรณนี ้และ (c) วนิจิฉัยและบรรเทา 
ความเสีย่งของการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกับจรรยาบรรณนี ้นอกจากนีจ้ะตอ้งปรับปรุงใหด้ขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

 

ระบบการจัดการควรมอีงคป์ระกอบดงัตอ่ไปนี้ 
 

1) ค าม ัน่สญัญาของบรษิทั 
นโยบายความรับผดิชอบตอ่สงัคมในองคก์รและสิง่แวดลอ้มซึง่รับรองโดยผูบ้รหิาร ทีเ่นน้ 

ความรับผดิชอบของผูเ้ขา้ร่วมใหป้ฏบิตัติามและปรับปรุงอย่างตอ่เนือ่ง 

 
2) ส านกึและความรบัผดิชอบในการจดัการ  

ผูเ้ขา้ร่วมทีเ่ป็นตวัแทนบรษัิทมคีวามรับผดิชอบตอ่การวางระบบการจัดการและแผนการตา่งๆ  
ทีส่มัพันธก์นั ผูบ้รหิารระดับสงูจะท าการตรวจสอบสถานะของระบบการจัดการตามหลักการทั่วไป 

 
3) ปฏบิตัติามกฎหมายและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ใชก้ระบวนการในการบง่ชี ้ตดิตาม และเขา้ใจในตวักฎหมาย ขอ้ก าหนดตา่งๆ และความตอ้งการ 

ของลกูคา้ ตลอดจนขอ้ก าหนดในจรรยาบรรณนี้ 
 

4) การประเมนิความเสีย่งและความเสีย่งในการบรหิารจดัการ 
ใชก้ระบวนการในการบง่ชีส้ภาพแวดลอ้ม สขุภาพและความปลอดภัย3 รวมทัง้การปฏบิตัติอ่แรงงานและ 

ความเสีย่งดา้นจรยิธรรมทีส่อดคลอ้งกบัการปฏบิตังิานของผูเ้ขา้ร่วม มกีารค านวณคา่ความสมัพันธข์อง 

ความเสีย่ง ตลอดจนวางแผนกระบวนการและการควบคมุทางกายภาพทีเ่หมาะสม เพือ่ควบคมุ 
ความเสีย่งทีบ่ง่ชีแ้ละมั่นใจในการปฏบิตัเิป็นไปตามกฎขอ้บงัคับ 

 
5) วตัถปุระสงคก์ารปรบัปรุง 

มกีารเขยีนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนการดา้นประสทิธภิาพอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร  
เพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพทางสงัคมและสภาพแวดลอ้มของผูเ้ขา้ร่วมใหด้ยีิง่ขึน้ ตลอดจนมกีาร 

ตรวจสอบประสทิธภิาพในการบรรลวุตัถปุระสงคข์องผูเ้ขา้ร่วมเป็นระยะๆ  

 
6) การฝึกอบรม 

โปรแกรมการอบรมหัวหนา้และลกูจา้งเพือ่วางเป็นนโยบาย ขัน้ตอน และวัตถปุระสงคก์ารปรับปรุงของ 
ผูเ้ขา้ร่วม ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดตา่งๆ  

 

7) การสือ่สาร 
ใชก้ระบวนการสือ่สารดว้ยขอ้มูลทีช่ดัเจนและแมน่ย าเกีย่วกับนโยบาย การปฏบิตั ิความคาดหวงัของ 

ผูเ้ขา้ร่วม ตลอดจนประสทิธภิาพของลกูจา้ง ผูจั้ดสง่วตัถดุบิ และลกูคา้ 
 

8) การตอบสนองของคนงานและการมสีว่นรว่ม  

ใชก้ระบวนการตอ่เนื่องในการตรวจสอบความเขา้ใจของพนักงาน รวมทัง้รับการตอบสนองทีเ่กีย่วกบั 
การปฏบิตัแิละเงือ่นไขตา่งๆ ตามจรรยาบรรณนี ้ตลอดจนสนับสนุนใหม้กีารปรับปรุงอย่างตอ่เนือ่ง 

                                                           
3 มพีืน้ทีท่ีต่อ้งมกีารประเมนิความเสีย่งดา้นสภาพแวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภัยคอืพืน้ทีก่ารผลติ โกดังสนิคา้ 
และทีเ่ก็บอปุกรณ์อ านวยความสะดวก อปุกรณ์สนับสนุนในโรงงาน/สิง่กอ่สรา้ง หอ้งวจัิยและพืน้ทีท่ดสอบ  
สิง่อ านวยความสะดวกดา้นสขุอนามัย (หอ้งน ้า) หอ้งครัว/โรงอาหาร และบา้นพัก/หอพักของลกูจา้ง 
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E. ระบบการจดัการ (ตอ่) 

 

9) การตรวจสอบและการประเมนิผล  
มกีารประเมนิตนเองเป็นระยะๆ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดตา่งๆ มเีนือ้หา 

ในจรรยาบรรณและความตอ้งการทางสญัญานัน้สมัพันธก์ับหนา้ทีรั่บผดิชอบทีม่ตีอ่สงัคมและ 
สิง่แวดลอ้ม 

 

10) กระบวนการปรบัปรุงแกไ้ข 
ใชก้ระบวนการปรับปรุงแกไ้ขความบกพร่องตามทีร่ะบมุาจากการประเมนิ ตรวจสอบ สบืสวน  

และตรวจทานจากทัง้ภายในและภายนอกอย่างทนัทว่งท ี
 

11) การรวบรวมหลกัฐานและการจดบนัทกึ 

มกีารสรา้งและเก็บรักษาเอกสารและขอ้มูลตา่งๆ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ไดป้ฏบิัตติามขอ้ก าหนดและ 
เป็นไปตามความตอ้งการของบรษัิท รวมทัง้ความเชือ่มั่นในการปกป้องความเป็นสว่นตัว 

 
12) ความรบัผดิชอบของผูจ้ดัสง่วตัถุดบิ 

 ใชก้ระบวนการสือ่สารกับผูจั้ดสง่วตัถดุบิเกีย่วกบัจดุประสงคข์องจรรยาบรรณ เพือ่ตดิตามด ู
การปฏบิตังิานของผูจั้ดสง่วัตถดุบิใหเ้ป็นไปตามตามจรรยาบรรณ 
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อา้งองิ 

 

มาตรฐานดงัตอ่ไปนีใ้ชส้ าหรับวางหลกัจรรยาบรรณ และอาจใชเ้ป็นแหลง่ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนไ์ด ้มาตรฐาน 
ดงัตอ่ไปนี้อาจจะมหีรอืไมม่กีารรับรองโดยผูเ้ขา้ร่วม 

 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 

http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf 

 
Eco Management & Audit System 

www.quality.co.uk/emas.htm 
 

Ethical Trading Initiative 

www.ethicaltrade.org/ 
 

ILO Code of Practice in Safety and Health 
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf 

 
ILO International Labor Standards 

www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm 

 
ISO 14001 

www.iso.org 
 

National Fire Protection Agency 

www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp 
 

OECD Due Diligence Guidance 
http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_2649_34889_44307940_1_1_1_1,00.html 

 
OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

www.oecd.org 

 
OHSAS 18001 

www.bsi-global.com/index.xalter 
 

Universal Declaration of Human Rights 

www.un.org/Overview/rights.html 
 

United Nations Convention Against Corruption 
www.unodc.org/unodc/en/crime_convention_corruption.html 

 

United Nations Global Compact 
www.unglobalcompact.org 

 
SA 8000 

www.cepaa.org/ 
 

SAI 

www.sa-intl.org 
 

http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
http://www.quality.co.uk/emas.htm
http://www.ethicaltrade.org/
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf
http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm
http://www.iso.org/
http://www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp
http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_2649_34889_44307940_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/
http://www.bsi-global.com/index.xalter
http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_convention_corruption.html
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.cepaa.org/
http://www.sa-intl.org/
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ประวตัเิอกสาร 

 

เวอรช์นั 1.0 - Released ตลุาคม 2547 
 

เวอรช์นั 1.1 - Released พฤษภาคม 2548 แปลงเอกสารเป็นรูปแบบ EICC, ตรวจเคา้โครงหนา้;  
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเนือ้หา 

 

เวอรช์นั 2.0 - Released ตลุาคม 2548 ตรวจทานเรือ่งการแจง้เหตหุลายรายการ 
 

เวอรช์นั 3.0 – Released มถินุายน 2552 ตรวจทานเรือ่งการแจง้เหตหุลายรายการ  
 

เวอรช์นั 4.0 – Released มถินุายน 2552 ตรวจทานเรือ่งการแจง้เหตหุลายรายการ 

 
       

 
จรรยาบรรณ EICC ไดเ้ริม่พัฒนามาจากสมาชกิบรษัิทตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัดา้นการผลติสนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์

ระหวา่งเดอืนมถินุายนและตลุาคม 2547 บรษัิทจะไดรั้บเชญิและสนับสนุนใหใ้ชจ้รรยาบรรณนี ้คณุอาจ 
ขอรับรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.eicc.info  

 

 

http://www.eicc.info/

