
 

              
              
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัจรรยาบรรณสําหรับคู่ค้าของ ทาเคดา 

 
 
 
 
 
ฉบับที ่1.0 
 
24 มิถุนายน 2558 

 



 

              
 

 

 
 

1 
 

หลกัจรรยาบรรณสาํหรับคู่คา้ของทาเคดา 

 

สารบัญ 
 

1.0 บทนาํและการมีผลบงัคบัใช5้ ............................................................................................................. 2 

2.0 การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเกีย่วขอ้ง และหลกัจรรยาบรรณของคู่คา้5 ......................................................... 3 

3.0 แนวทางปฏิบติัทางธุรกจิ5 ................................................................................................................ 3 

4.0 สวสัดิภาพของสัตว์5 ..................................................................................................................... 4 

5.0 การปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล5 ............................................................................................................. 5 

6.0 สิทธิมนุษยชน แนวทางปฏิบติัเกีย่วกบัแรงงานและการว่าจา้ง สุขภาพและความปลอดภยั5 .................................................... 5 

7.0 ส่ิงแวดลอ้ม5............................................................................................................................. 7 

8.0 ระบบบริหารงาน5 ....................................................................................................................... 8 

 
  



 

              
 

 

 
 

2 
 

หลกัจรรยาบรรณสาํหรับคู่คา้ของทาเคดา 

1.0 บทนําและการมีผลบังคบัใช้ 
ยึดพ้ืนฐานจากหลกัปรัชญา "ความเป็นทาเคดา" (การมีคุณธรรม: ความเป็นธรรม ความซ่ือสัตย ์และความพากเพียร) ซ่ึงไดพ้ฒันาข้ึนมาตลอดประวติัอนัยาวนานกว่า 

230 ปีของบริษทัทาเคดา ไดด้าํเนินกจิกรรมต่าง  ๆโดยเป็นไปตามพนัธกจิขององค์กร นัน่คือ 

"มุ่งท่ีจะสร้างเสริมสุขภาพท่ีดียิ่งข้ึนสําหรับผูค้นในทัว่โลกโดยผ่านการสร้างสรรคน์วตักรรมดา้นเวชกรรมชั้นนาํ” 

 
คู่คา้ของเรา (ซ่ึงจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการต่าง  ๆท่ีมีคุณภาพในทัว่โลกใหแ้กเ่ราทุกวนั) 

มีบทบาทสําคญัในการช่วยใหเ้ราสามารถบรรลุพนัธกจิขององค์กรตามท่ีตั้งไวน้ี้ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายน้ี จึงมีการจดัทาํหลกัจรรยาบรรณสําหรับคู่คา้ของทาเคดา 

(หลกัจรรยาบรรณของคู่คา้) ข้ึนเพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ของเรา (ซ่ึงสําคญัอย่างยิ่งต่อความสําเร็จและการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของ ทาเคดา) 

จะสอดคลอ้งกบัความมุ่งมัน่ของ ทาเคดา ในอนัท่ีจะ: 

 
1. ใหค้วามสําคญักบัผูป่้วยเป็นอนัดบัหน่ึงในทุก  ๆส่ิงท่ีเราดาํเนินการ 
2. ทาํใหสั้งคมใหค้วามไวว้างใจเรา 
3. เสริมสร้างช่ือเสียงท่ีดีของเรา และ 
4. พฒันาธุรกจิ  

 
นอกจากน้ี ดว้ยความมุ่งมัน่ของ ทาเคดา ท่ีจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและตาํแหน่งของเราในฐานะผูล้งนามในขอ้ตกลง Global Co mpact 

ขององค์การสหประชาชาติ (w w w.unglobalco mpact.org) หลกัจรรยาบรรณสําหรับคู่คา้ของ ทาเคดา 

จึงสนบัสนุนความมุ่งมัน่ของเราท่ีจะยืนหยดัในหลกัการ 10 ขอ้ท่ีเป็นท่ียอมรับในทัว่โลกของ UN Global Co mpact ซ่ึงเก ีย่วขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน แรงงาน 

ส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นการทุจริต นอกจากน้ี การเป็นสมาชิกของ ทาเคดา ในโครงการริเร่ิมของซพัพลายเชนดา้นเวชภณัฑ ์(Pharmaceutical 

Supply Chain Initiative - PSCI) 
ยงัทาํใหเ้ราตอ้งปรับแนวทางใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัทางสังคมและทางวงการอุตสาหกรรมเก ีย่วกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีย ัง่ยืนในเภสัชอุตสาหกรรม 

รวมไปถึงฐานของคู่คา้ในอุตสาหกรรมน้ี ดงันั้น หลกัจรรยาบรรณสําหรับคู่คา้ของ ทาเคดา จึงไดรั้บการปรับใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ PSCI 

 
เม่ือคาํนึงถึงขอบเขตธุรกจิในระดบัโลกของ ทาเคดา การดาํเนินการเพ่ือสร้างความมัน่ใจในการจดัซ้ือท่ีย ัง่ยืนสําหรับสินคา้และบริการของเรา จึงเป็นเร่ืองท่ีสําคญัมาก 

ทาเคดา มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการกบัความเส่ียงของคู่คา้ เช่น ความเส่ียงในแง่ช่ือเสียง ความยัง่ยืน ความต่อเน่ืองของธุรกจิ 

การปฏิบติัตามกฎระเบียบและความเส่ียงทางจริยธรรมท่ีอาจจะมีอยู่กอ่นแลว้หรือเกดิข้ึนในระหว่างท่ีคู่คา้ใหบ้ริการและ/หรือจดัหาสินคา้ท่ีผลิตหรือผลิตภณัฑอ่ื์น  ๆ

ใหแ้ก ่ทาเคดา  
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ทาเคดา คาดหวงัว่าคู่คา้จะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัและมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามความคาดหวงัของเราท่ีระบุไวใ้นหลกัจรรยาบรรณสําหรับคู่คา้ของ 

ทาเคดา  

 
ทาเคดา ตอ้งการจะประเมินการดาํเนินการของคู่คา้เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของหลกัการต่าง  ๆท่ีระบุไวใ้นหลกัจรรยาบรรณของคู่คา้ 

และคาดหวงัว่าคู่คา้จะให้ความร่วมมือ รวมถึงแกไ้ขปัญหาต่าง  ๆท่ีไดรั้บการระบุ ทาเคดา จะร่วมมือกบับรรดาคู่คา้ท่ีมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงเง่ือนไขหรือปัญหาต่าง  ๆ

โดยมีเป้าหมายเพ่ือจดัการความเส่ียงและสร้างคุณค่าท่ีย ัง่ยืนในระยะยาว  

 
 
การมีผลบงัคับใช้: หลกัจรรยาบรรณน้ีมีผลบงัคบัใชก้บับุคคล องคก์ร และบริษทัต่าง  ๆ(คู่คา้) ท่ีจดัหาหรือตอ้งการจะจดัหาสินคา้และบริการ 

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ: ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ การผลิตตามสัญญา สารเพ่ิมปริมาณยา สินคา้ท่ีซ้ือขาย บรรจุภณัฑ ์ระบบลอจิสติกส์ 

(การจดัจาํหน่ายและการจดัเกบ็ในคลงัสินคา้) อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และวสัดุ เอเจนซ่ีดา้นการตลาดและครีเอทีฟ การพิมพ ์การวิจยัตลาด บริการท่ีเก ีย่วกบัการเดินทาง 

บริการดา้นการประชุมและงานอีเวนต ์ฮาร์ดแวร์ไอที ซอฟตแ์วร์และบริการสนบัสนุนท่ีเก ีย่วขอ้ง บริการทางวิชาชีพ (การใหค้าํปรึกษาและแรงงานเฉพาะกจิ) 

กลุ่มผูใ้หบ้ริการทัว่ไปและงานธุรการ ส่ิงอาํนวยความสะดวก ทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรบุคคล คู่คา้ท่ีเก ีย่วกบัการวิจยัและพฒันา (R&D) 

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะบริการการวิจยัทางคลินิก หอ้งปฏิบติัการ และบริการดา้นการพฒันาท่ีว่าจา้งธุรกจิภายนอก และคู่คา้ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่าย 

ตวัแทนการเสนอซ้ือ ตวัแทนขายใหแ้ก ่ทาเคดา และบริษทัในเครือและบริษทัสาขา  

 
 
2.0 การปฏบัิติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้อง และหลกัจรรยาบรรณของคู่ค้า  
คู่คา้ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานทางอุตสาหกรรมและทางจริยธรรมในทอ้งถ่ินซ่ึงใชบ้งัคบักบัส่วนปฏิบติังานของคู่คา้ 

และมาตรฐานทางอุตสาหกรรมและทางจริยธรรมในทอ้งถ่ินซ่ึงใชบ้งัคบักบัส่วนปฏิบติังานของคู่คา้ และหลกัจรรยาบรรณสําหรับคู่คา้ของ ทาเคดา ฉบบัน้ี  
และหลกัจรรยาบรรณสําหรับคู่คา้ของ ทาเคดา ฉบบัน้ี  

 
 
3.0 แนวทางปฏบัิติทางธุรกจิ 
คู่คา้ตอ้งดาํเนินธุรกจิอย่างมีจริยธรรมและดาํเนินการดว้ยความซ่ือสัตย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีต่อไปน้ี:  
 

3.1 การต่อต้านการให้สินบน เงนิใต้โต๊ะ การจ่ายเงินที่ผดิกฎหมาย และการกระทาํอันเป็นการทุจริตอื่นๆ 

คู่คา้ตอ้งไม่ใหสิ้นบนหรือส่ิงของมีค่าอ่ืน  ๆโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านทางบุคคลภายนอก ใหแ้กเ่จา้หนา้ท่ีรัฐหรือขา้ราชการ พรรคการเมือง หรือบุคคลใด  ๆ

ใหแ้กเ่จา้หนา้ท่ีรัฐหรือขา้ราชการ พรรคการเมือง หรือบุคคลใด  ๆเพ่ือท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้ไดเ้ปรียบท่ีไม่ถูกตอ้ง เพ่ือใหไ้ดรั้บหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกจิ 

เพ่ือท่ีจะไดม้าซ่ึงขอ้ไดเ้ปรียบท่ีไม่ถูกตอ้ง เพ่ือใหไ้ดรั้บหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกจิ เพ่ือท่ีจะมีอิทธิพลต่อการกระทาํหรือการตดัสินใจของบุคคลหรือองคก์รนั้น  ๆ

เพ่ือท่ีจะมีอิทธิพลต่อการกระทาํหรือการตดัสินใจของบุคคลหรือองคก์รนั้น  ๆอย่างไม่เหมาะสม หรือเพ่ือท่ีจะมีอิทธิพลต่อการกระทาํของบุคคล ลูกคา้ 
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หรือเพ่ือท่ีจะมีอิทธิพลต่อการกระทาํของบุคคล ลูกคา้ บริษทั หรือตวัแทนของบริษทัใด  ๆ

คู่คา้ตอ้งเกบ็รักษาบนัทึกขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและโปร่งใสซ่ึงสะทอ้นถึงธุรกรรมและการจ่ายเงินท่ีเกดิข้ึนจริง 

คู่คา้ตอ้งไม่รับสินบนหรือมีส่วนร่วมในการจูงใจท่ีผิดกฎหมายอ่ืนใดในความสัมพนัธ์ทางธุรกจิหรือความสัมพนัธ์กบัรัฐบาล  
มพนัธ์กบัรัฐบาล  

 
3.2 การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาด 
คู่คา้ตอ้งดาํเนินธุรกจิของตนโดยสอดคลอ้งกบัการแข่งขนัทางการคา้ท่ีเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

และสอดคลอ้งกบักฎหมายต่อตา้นการผกูขาดทั้งหมดท่ีมีผลบงัคบัใช ้คู่คา้ตอ้งใชแ้นวทางปฏิบติัทางธุรกจิท่ีเป็นธรรม 

รวมถึงการโฆษณาท่ีเป็นความจริงและถูกตอ้ง  

 
 3.3 ผลประโยชน์ทับซ้อน 

คู่คา้ตอ้งเปิดเผยใหฝ่้ายบริหารทราบถึงกรณีผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเกดิข้ึนจริงหรือท่ีสงสัยว่าเกดิข้ึน ฝ่ายบริหารของ ทาเคดา 

ตอ้งทบทวนผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเกดิข้ึนจริงหรือส่อเคา้ว่าเกดิข้ึน และหากกรณีผลประโยชน์ทบัซอ้นนั้นไดรั้บอนุญาตแลว้ 

จะตอ้งจดัทาํบนัทึกการตดัสินใจน้ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ผลประโยชน์ทบัซอ้นเกดิข้ึนเม่ือผลประโยชน์หรือกจิกรรมส่วนตวัส่งผลหรือส่อเคา้ว่าส่งผลต่อความสามารถในการดาํเนินการเพ่ือประโยชน์สูงสุดตามวตัถุ

ประสงคข์อง ทาเคดา คู่คา้ควรเปิดเผยต่อ ทาเคดา หากพนกังานของ ทาเคดา หรือบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญภายใตสั้ญญาของ ทาเคดา อาจมีผลประโยชน์ใด  ๆ

ในธุรกจิของคู่คา้หรือมีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกจิในปัจจุบนักบัคู่คา้  

 
3.4 ของกํานัลและการเลีย้งรับรอง 
ของกาํนลัและการเล้ียงรับรองไม่ใช่ส่ิงจาํเป็นในการจะทาํธุรกจิกบั ทาเคดา เราจะเลือกคู่คา้โดยพิจารณาจากมาตรฐานท่ีเป็นกลางและยุติธรรม 

และปราศจากการเอ้ือประโยชน์หรือการใหสิ้ทธิพิเศษโดยพิจารณาจากความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล 

เราจะไม่ยอมรับหรือขอร้องใหมี้การใหสิ้ทธิประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายใด  ๆ(ซ่ึงไดแ้ก ่เงิน สินคา้ การตอ้นรับ ของกาํนลั 

และของมีค่าอ่ืนใด) จากคู่คา้หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเราทาํธุรกจิดว้ย   

 

3.5 การระบุข้อกังวล  
พนกังานทุกคนไดรั้บการส่งเสริมใหร้ายงานขอ้กงัวลหรือการกระทาํท่ีผิดกฎหมายในท่ีทาํงาน โดยไม่ตอ้งกลวัการถูกตอบโต ้การข่มขู ่

หรือการล่วงละเมิดใด  ๆคู่คา้ตอ้งดาํเนินการสืบสวนสอบสวนและดาํเนินมาตรการแกไ้ขถา้จาํเป็น คู่คา้และพนกังานของคู่คา้สามารถจะรายงานขอ้กงัวลต่อ 

ทาเคดา อยา่งเป็นความลบัและไม่ระบุช่ือไดท่ี้ w w w.Takeda.EthicsPoint.co m  ในเร่ืองใด  ๆท่ีเก ีย่วกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง ทาเคดา 

กบัคู่คา้นั้น  ๆ 

 
 
4.0 สวสัดิภาพของสัตว์  
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สัตวต่์าง  ๆตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอย่างมีมนุษยธรรมโดยลดการบาดเจบ็และความเครียดต่อสัตวใ์หเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

คู่คา้ควรพยายามหาโอกาสท่ีจะลดความจาํเป็นในการทดลองกบัสัตว ์โดยเปล่ียนมาใชวิ้ธีการวิเคราะห์ท่ีมีนวตักรรม ลดจาํนวนสัตวท่ี์นาํมาใช ้

หรือปรับปรุงขั้นตอนเพ่ือลดความเจบ็ปวดใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด ควรใชวิ้ธีการทางเลือกต่าง  ๆท่ีถูกตอ้งทางวิทยาศาสตร์และเป็นท่ียอมรับสําหรับหน่วยงานกาํกบัดูแล  

 
 
5.0 การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล  
คู่คา้ตอ้งดาํเนินงานในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มูลท่ีมีผลบงัคบัใช ้

รวมถึงการปกป้องความเป็นส่วนตวัและการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสมกบัความละเอียดอ่อนของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวมหรือดาํเนินการในลกัษณะอ่ืนใดโด

ยคู่คา้ในนามของ ทาเคดา คู่คา้ตอ้งมีโครงสร้างองคก์รและขั้นตอนปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการรับรองถึงการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจากความสูญเสีย ความเสียหาย 

การแกไ้ข การเปิดเผย การใชง้านหรือการเขา้ถึงโดยไม่ตั้งใจ ไม่ไดรั้บอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 

ทั้งน้ีรวมถึงนโยบายและขั้นตอนปฏิบติัในการดาํเนินการกบัความปลอดภยัทางเทคนิคและความปลอดภยัขององคก์ร รวมทั้งการยืนยนัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี 

คู่คา้ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายต่าง  ๆท่ีกาํกบัดูแลการส่งขอ้มูลขา้มประเทศ 

 
 
6.0 สิทธิมนุษยชน แนวทางปฏบัิติเกีย่วกบัแรงงานและการว่าจ้าง สุขภาพและความปลอดภัย 
คู่คา้ตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาสิทธิมนุษยชนของพนกังานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ ทาเคดา รวมถึงผูป่้วยของบริษทั 

และปฏิบติัต่อพวกเขาอย่างใหเ้กยีรติและเคารพในศกัด์ิศรี คู่คา้ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีกาํกบัดูแลเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

รวมถึงกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการคา้มนุษยแ์ละการเลิกทาสในการใหบ้ริการหรือการผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑอ่ื์น  ๆใหแ้ก ่ทาเคดา  

 
6.1 เสรีภาพในการเลอืกงาน  
คู่คา้ตอ้งไม่ใชแ้รงงานบงัคบัหรือแรงงานขดัหน้ี หรือแรงงานนกัโทษท่ีไม่สมคัรใจ  

 
6.2 แรงงานเด็กและพนักงานที่เป็นผู้เยาว์  
คู่คา้ตอ้งไม่ใชแ้รงงานเดก็ หา้มมิใหว่้าจา้งพนกังานท่ีเป็นผูเ้ยาวซ่ึ์งมีอายุตํ่ากว่า 18 ปีสําหรับการทาํงานท่ีเป็นอนัตรายหรืองานกะกลางคืน 

และการว่าจา้งจะสามารถทาํไดต่้อเม่ือพนกังานท่ีเป็นผูเ้ยาวน์ั้นมีอายุเกนิกว่าท่ีกฎหมายของประเทศนั้นกาํหนดใหท้าํงานได ้

หรือเกนิกว่าอายุท่ีกาํหนดว่าสําเร็จการศึกษาภาคบงัคบัแลว้  

 
6.3 การไม่เลือกปฏิบตั ิ 
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คู่คา้ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทั้งหมดท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ละตอ้งจดัใหท่ี้ทาํงานปราศจากการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบติั 

คู่คา้ตอ้งไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลโดยคาํนึงถึงเช้ือชาติ สีผิว อาย ุเพศ รสนิยมทางเพศ ชาติพนัธ์ุ ความพิการ ศาสนา การสังกดักลุ่มทางการเมือง 

การเป็นสมาชิกสหภาพ สถานภาพสมรส หรือเหตุผลอ่ืนใดท่ีถือเป็นขอ้หา้มตามกฎหมาย  

 
6.4 การปฏิบตัทิี่เป็นธรรม  
คู่คา้ตอ้งจดัให้มีสถานท่ีทาํงานท่ีปราศจากการปฏิบติัท่ีรุนแรงและไร้มนุษยธรรม (รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ 

การทารุณกรรมทางเพศการลงโทษพนกังานดว้ยการทาํร้ายร่างกาย การบีบบงัคบัทางความคิดหรือทางร่างกายต่อพนักงานหรือการทาํร้ายดว้ยวาจา) 

และปราศจากภยัคุกคามของการปฏิบติัใด  ๆดงักล่าว 

 
6.5 ค่าจ้างเงินเดอืน สวัสดิการ และช่ัวโมงทํางาน  
คู่คา้ตอ้งจ่ายค่าแรงใหแ้กพ่นกังานตามกฎหมายว่าดว้ยค่าจา้งเงินเดือนท่ีใชบ้งัคบั รวมถึงค่าจา้งขั้นตํ่า 

จาํนวนชัว่โมงท่ีทาํงานล่วงเวลาและสวสัดิการตามขอ้บงัคบัรวมถึงสวสัดิการสังคม  

 
คู่คา้ตอ้งแจง้ใหพ้นกังานทราบถึงหลกัพ้ืนฐานในการคาํนวณค่าตอบแทนโดยแจง้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

รวมถึงอตัราค่าล่วงเวลาและคิดเป็นก ีเ่ท่าโดยเป็นไปตามท่ีกฎหมายทอ้งถ่ินกาํหนดและตามนโยบายของคู่คา้ 

การหกัค่าจา้งเงินเดือนควรมีเหตุผลสมควรและเป็นท่ีเขา้ใจชดัเจนโดยพนกังานและไดรั้บอนุญาตใหท้าํไดต้ามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

 
คู่คา้ควรจดัใหมี้ช่วงเวลาพกัอย่างเหมาะสม จาํนวนวนัและเวลาหยุดอย่างเพียงพอ 

และตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ตกลงท่ีเก ีย่วกบัจาํนวนชัว่โมงการทาํงานสูงสุด  

 
6.6 เสรีภาพในการสมาคม  
คู่คา้ควรส่งเสริมการส่ือสารอย่างเปิดกวา้งและการมีส่วนร่วมกบัพนักงานและ/หรือตวัแทนของพนกังานในการแกไ้ขปัญหาในท่ีทาํงานและปัญหาเร่ืองค่าต

อบแทน  
 
คู่คา้ตอ้งเคารพในสิทธิของพนกังาน (ตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมายทอ้งถ่ิน) ในการสมาคมอย่างเป็นอิสระ การเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมสหภาพแรงงาน 

การสรรหาตวัแทนและเขา้ร่วมในสภาแรงงาน 

พนกังานตอ้งสามารถส่ือสารอย่างเปิดกวา้งกบัฝ่ายบริหารในเร่ืองเก ีย่วกบัเง่ือนไขการทาํงานโดยไม่ตอ้งกลวัการถูกตอบโต ้การข่มขู ่หรือการล่วงละเมิด 

 
6.7 สุขภาพและความปลอดภัย 
คู่คา้ตอ้งจดัให้มีสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ รวมถึงท่ีพกัอาศยัท่ีคู่คา้จดัหาให ้

คู่คา้ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยสุขภาพและความปลอดภยัทั้งหมดท่ีเก ีย่วขอ้ง  
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 6.8 การคุ้มครองพนักงาน  
คู่คา้ตอ้งป้องกนัมิให้พนกังานไดรั้บอนัตรายจากสารเคมี อนัตรายทางชีวภาพ อนัตรายทางร่างกายในระดบัท่ีมากเกนิไป 

รวมทั้งงานและเง่ือนไขท่ีกดดนัร่างกายมากเกนิไป (เช่น ภาวะร้อนหรือเยน็เกนิไป) ในสถานท่ีทาํงาน และในท่ีพกัอาศยัใด  ๆท่ีบริษทัจดัหาให ้

 
6.9 ความปลอดภัยของกระบวนการ 
คู่คา้ตอ้งมีโปรแกรมท่ีช่วยป้องกนัหรือบรรเทาการปล่อยสารเคมีหรือสารอ่ืน  ๆท่ีมีอนัตรายร้ายแรง 

รวมทั้งโปรแกรมเฉพาะท่ีช่วยป้องกนัอคัคีภยัและการระเบิด  

 
6.10 การเตรียมพร้อมและการรับมือในกรณีฉุกเฉิน  
คู่คา้ตอ้งระบุและประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินในสถานท่ีทาํงานและท่ีพกัอาศยัใด  ๆท่ีบริษทัจดัหาให ้

และตอ้งดาํเนินการเพ่ือลดผลกระทบท่ีเป็นไปไดใ้หเ้หลือนอ้ยท่ีสุดโดยการวางแผนรับมือกรณีฉุกเฉินและขั้นตอนดาํเนินการในกรณีฉุกเฉิน  

 
6.11 ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย  
ตอ้งมีการให้ขอ้มูลความปลอดภยัเก ีย่วกบัสารเคมีอนัตราย (รวมถึงส่วนประกอบยาและสารท่ีใชร้ะหว่างการผลิตยา) แกพ่นกังานเพ่ือใหค้วามรู้ ฝึกอบรม 

และป้องกนัพนักงานจากอนัตรายท่ีอาจเกดิข้ึน ขอ้มูลความปลอดภยัดงักล่าวตอ้งมีให้ในรูปแบบเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั (SDS) ในภาษาต่าง  ๆท่ีใชบ่้อยในท่ีทาํงานของคู่คา้  

 
คู่คา้ตอ้งดาํเนินการใหม้ัน่ใจว่ามีการส่ือสารอย่างเหมาะสมไปยงัคู่คา้ทางธุรกจิอ่ืน  ๆในห่วงโซ่คุณค่า (หากเหมาะสม) รวมถึง ทาเคดา 

และคู่คา้ดา้นลอจิสติกส์และตวัแทนจาํหน่าย เพ่ือใหแ้น่ใจว่าไดมี้การเปิดเผยและจดัการเก ีย่วกบัอนัตรายต่าง  ๆอยา่งเหมาะสม  

 
6.12 ส่ิงอํานวยความสะดวกในทีท่ํางานต้องปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  
ส่ิงอาํนวยความสะดวกในท่ีทาํงานของคู่คา้ ซ่ึงไดแ้ก ่หอ้งนํ้ า หอ้งอาหาร และหอ้งพกัของพนักงานใด  ๆท่ีจดัหาให ้ตอ้งอยู่ในสภาพท่ีปลอดภยั สะอาด 

และถูกสุขลกัษณะ และตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานของพนกังาน พนกังานควรไดรั้บการจดัหาและสามารถเขา้ถึงนํ้ าด่ืมสะอาด 

 
 
7.0 ส่ิงแวดล้อม 
คู่คา้ตอ้งดาํเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้มใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

ลอ้มใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด คู่คา้ไดรั้บการส่งเสริมใหอ้นุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีอนัตรายหากเป็นไปได ้และมีส่วนร่วมในกจิกรรมต่าง  ๆ
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หลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีอนัตรายหากเป็นไปได ้และมีส่วนร่วมในกจิกรรมต่าง  ๆและกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (เช่น พนกังานและชุมชนของตน) 

พนกังานและชุมชนของตน) ในการส่งเสริมโครงการนาํส่ิงของกลบัมาใชซ้ํ้ าและการรีไซเคิล  
 

7.1 หน่วยงานที่มีอํานาจด้านส่ิงแวดล้อม  
คู่คา้ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดท่ีใชบ้งัคบั โดยตอ้งไดรั้บการอนุญาต ใบอนุญาต 

การจดทะเบียนขอ้มูลและขอ้จาํกดัดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดท่ีกาํหนดไวแ้ละตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นการปฏิบติังานและการรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

 
7.2 ขยะและมลพิษ  
คู่คา้ตอ้งจดัทาํระบบท่ีจะสร้างความมัน่ใจว่ามีการจดัการอย่างปลอดภยั การเคล่ือนยา้ย การจดัเกบ็ การรีไซเคิล การนาํกลบัมาใชใ้หม่ หรือการจดัการขยะ 

การปล่อยไอเสีย และการปล่อยนํ้ าเสียอย่างปลอดภยั ขยะ นํ้าเสีย หรือไอเสียใด  ๆ

ท่ีอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพของมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้มตอ้งไดรั้บการจดัการ ควบคุม 

และปฏิบติัอย่างเหมาะสมกอ่นท่ีจะปล่อยส่ิงเหล่าน้ีสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

 
7.3 สารหกร่ัวและการปล่อยสารเคมี  
คู่คา้ตอ้งจดัทาํระบบในการป้องกนัและบรรเทาสารหกร่ัวและการปล่อยสารเคมีสู่ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกดิข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจ 

 
 7.4 ประสิทธิผลด้านส่ิงแวดล้อม 

คู่คา้ตอ้งมีมาตรการในการอนุรักษพ์ลงังาน ลดการบริโภคนํ้ าในพ้ืนท่ีท่ีกาํลงัจะขาดแคลนหรือขาดแคลนนํ้ าและพยายามตรวจวดัและรายงานเป็นระยะ  ๆ

เก ีย่วกบัการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการปฏิบติังานของตน  

 
 
8.0 ระบบบริหารงาน 
คู่คา้ตอ้งใชร้ะบบบริหารงานในการช่วยใหมี้การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและการปฏิบติัตามความคาดหวงัของหลกัจรรยาบรรณสําหรับคู่คา้น้ี 

ระบบบริหารงานดงักล่าวประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่อไปน้ี:  
 
8.1 ความมุ่งมั่นและการมีสํานึกรับผดิชอบ  
คู่คา้ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ท่ีมีต่อแนวคิดท่ีอธิบายไวใ้นเอกสารน้ีโดยการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม  

 
8.2 การจดัการความเส่ียง  
คู่คา้ตอ้งมีกลไกในการระบุและจดัการความเส่ียงในเร่ืองต่าง  ๆท่ีระบุไวใ้นหลกัจรรยาบรรณของคู่คา้น้ี  
 
8.3 การบนัทึกข้อมูลและจดัทําเอกสารที่ถูกต้อง  



 

              
 

 

 
 

9 
 

หลกัจรรยาบรรณสาํหรับคู่คา้ของทาเคดา 

คู่คา้ตอ้งรักษาบนัทึกขอ้มูลและเอกสารท่ีถูกตอ้งซ่ึงจาํเป็นต่อการแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติัตามความคาดหวงัเหล่าน้ีและการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัต่าง  ๆ

ท่ีมีผลใชบ้งัคบั บนัทึกขอ้มูลต่าง  ๆตอ้งมีใหแ้ก ่ทาเคดา 

หรือผูต้รวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ือทาํการตรวจสอบตามคาํขอเพ่ือยืนยนัถึงการปฏิบติัตามมาตรฐานเหล่าน้ี บนัทึกขอ้มูลต่าง  ๆตอ้งอ่านไดช้ดัเจน 

โปร่งใส และสะทอ้นถึงธุรกรรมและการจ่ายเงินท่ีเกดิข้ึนจริง คู่คา้ตอ้งไม่ปิดบงั ละเวน้การบนัทึกหรือลงบญัชีเท็จ  

 
8.4 การฝึกอบรมและความสามารถ  
คู่คา้ตอ้งมีโปรแกรมการฝึกอบรมสําหรับฝ่ายบริหารและพนกังานเพ่ือใหพ้วกเขามีความรู้ ทกัษะ 

และความสามารถในการดาํเนินการใหไ้ดต้ามความคาดหวงัเหล่าน้ี  

 
8.5 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  
คู่คา้ไดรั้บการคาดหวงัใหท้าํการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองในองคป์ระกอบต่าง  ๆของหลกัจรรยาบรรณน้ีโดยการกาํหนดวตัถุประสงดา้นผลการปฏิบติังาน 

การดาํเนินการตามแผนเชิงปฏิบติัและการดาํเนินมาตรการแกไ้ขท่ีจาํเป็นสําหรับขอ้บกพร่องใด  ๆท่ีไดรั้บการระบุจากการประเมินภายในหรือภายนอก 

การตรวจสอบ และการทบทวนของฝ่ายบริหาร 
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