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กฎจรรยาบรรณสาํหรบัหุ้นส่วนธรุกิจของเอปสนั 

 

เอปสนั มเีจตนารมณ์ดําเนินธุรกจิของตน บนพนืฐานยดึมนัความซอืสตัย ์ความปลอดภยั และความยงัยนื ทงันี เอปสนัมี

จุดประสงคใ์ชห้ลกัการ ดงักล่าวกบัทงั พนกังานของเอปสนั และหุน้ส่วนธุรกจิของเอปสนั ซงึไดแ้ก่ ผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิาร 

ตวัแทนจําหน่าย และตวัแทนต่างๆ เพอืใหร้่วมกนั ในการดาํเนินการตามเจตนารมณ์ การดาํเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม 

 

กฎจรรยาบรรณฉบบันี ระบุถงึความมุ่งมนัและความคาดหวงั สาํหรบัหุน้ส่วนธุรกจิของเอปสนั และยงัไดส้ะทอ้นการร่วมมอื

ของเอปสนัในการปฏบิตัติาม กฎจรรยาบรรณ ทกีาํหนดขนึโดยพนัธมติรธุรกจิทมีคีวามรบัผดิชอบ (Responsible Business 

Alliance: RBA) ซึงอยู่บนพืนฐานหลกัการของ กรอบความร่วมมือการพฒันาเพือความยงัยืนแห่งสหประชาชาติ และ

เป้าหมายการพฒันาทยีงัยนืแห่งสหประชาชาต ิ

 

ถา้ส่วนหนึงสว่นใดของกฎจรรยาบรรณนีไม่ชดัเจน กรุณาตดิต่อสอบถามคําอธบิายเพมิเตมิจากเอปสนั ทงันี ในกรณีการไม่

ปฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณนี อาจนําไปสูก่ารดาํเนินมาตรการ ซงึรวมถงึการยกเลกิความสมัพนัธท์างธุรกจิ  

  

หลกัการความซือสตัย ์

 

ต่อต้านคอรปัชนั  

เอปสนัคาดหวงัว่าหุ้นส่วนธุรกิจของเอปสนั จะดําเนิน

ธุรกิจด้วยความ ยุติธรรม ซือสัตย์ และถูกต้องตาม

กฎหมาย ซงึการรบั หรอืเสนอให้ สนิบน เพอืการสร้าง

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าในลักษณะใดและ ไม่ว่า

ดว้ยเหตุผลใด ถอืว่าเป็นการปฏบิตัทิผีดิกฎหมาย  

 

หุน้ส่วนธุรกจิของเอปสนัต้องไม่เสนอ ให ้สญัญาว่าจะให ้

หรืออนุญาต ให้มี การให้สนิบน ของขวัญ การให้กู้ยมื 

ค่าธรรมเนียม ผลตอบแทน หรือผลประโยชน์ไม่ว่า

ลักษณะอืนใด กับเจ้าหน้าทีรัฐบาล หรือหน่วยงาน 

รัฐบาล หรือเจ้าหน้าที หรือพนักงานรายใด รวมถึง

พนักงานของเอปสนั รวมถงึบุคคลอนืใด เพอืใหไ้ดธุ้รกจิ 

หรอืเพอืแทรกแซงอย่างไม่เหมาะสม ในการดําเนินการ

หรอืการตดัสนิใจใดๆ ทงันี การเขา้ทาํธุรกรรมทาง ธุรกจิ

กบัเอปสนั หรอืการยอมรบัเงอืนไขและขอ้กําหนดต่างๆ 

ต้องไม่ได ้อยู่ภายใต้การแทรกแซงด้วยการใหข้องรางวลั 

หรอืการใหป้ระโยชน์อนื  

 

การรบั หรือการให้ของขวัญ หรือของตอบแทนใด ทมีี

ลกัษณะมากเกนิ กว่ามารยาทการดําเนินธุรกจิทวัไป ซงึ

มีมูลค่าเล็กน้อย ถือว่าเป็นการ กระทําทีไม่สามารถ

ยอมรบัได ้ 

 

หุ้นส่วนธุรกิจของเอปสันต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบยีบสากลทกีําหนดเกยีวกบัการต่อต้านคอรปัชนั 

ซึงรวมถึงกฎหมาย Foreign Corrupt Practices ของ

สหรัฐอเมริกา  และกฎหมาย Bribery ของสหราช

อาณาจกัร  

 

การแข่งขนัทางการคา้ทีเป็นธรรม 

หุ้นส่วนธุรกิจของเอปสนัต้องไม่ (i) เสนอ หรือเข้าทํา

ข้อตกลงกบัคู่แข่ง ทางการค้ารายใด เพอืกําหนดราคา 

ส่วนต่าง เงือนไขและข้อกําหนด ทีจะก่อให้เกิดการ

แบ่งแยกในตลาด หรอืกลุ่มลกูคา้ หรอื (ii) เสนอ หรอื เขา้

ทําขอ้ตกลง หรอืความเขา้ใจใดๆเ พอืสร้างข้อจํากดัใน

ส่วนของ ราคาขายต่อ หรอืการขายสนิคา้ของเอปสนั 

 

การดาํเนินธรุกรรมอย่างซือสตัยแ์ละถกูต้อง 

ต้องไม่มีการยืนยันและรับประกันทีเป็นเท็จ ในส่วนที

เกียวข้องกบัการทํา ธุรกรรมกบัเอปสนั ซึงได้แก่แต่ไม่
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จาํกดัเพยีง การรบัประกนัขอ้เทจ็จรงิ ทเีป็นเทจ็ หรอืการ

โฆษณา หรือใช้เอกสารทีเป็นเท็จต่างๆ เช่น การส่ง 

คําสังซือทีไม่ใช่คําสังซือจากลูกค้า การปลอมแปลง

สญัญา หรอืเอก สารแสดงการทาํลาย หรอืการจดัทาํหรอื

ส่งบนัทกึปลอม หรอืบนัทกึท ีไม่ถูกต้อง 

 

การป้องกนัการฉ้อโกง  

หุ้นส่วนธุรกิจของเอปสนัต้องมมีาตรการควบคุมภายใน 

ทอีอกแบบมา เพอืป้องกนั ตรวจจบั และตอบโตก้รณีการ

ฉ้อโกง และการฟอกเงนิ ทงันี ธุรกรรมต่างๆต้องได้รบั

การบันทึกอย่างเหมาะสม และต้องมีการ ทบทวนคืน 

และกรณี พบการฉ้อโกงใดทีอาจสร้างผลกระทบต่อ

เอปสนั ต้องแจง้ใหเ้อปสนัทราบในทนัท ี 

 

ต้องหาการจดัหาวตัถดิุบทีมีความรบัผิดชอบ  

หุน้ส่วนธุรกจิของเอปสนั ต้องดําเนินการตรวจสอบ เพอื

รับประกันว่า วัตถุดิบทใีช้ในการผลิตสินค้า หรือใช้ใน

ขนัตอนการดําเนินธุรกิจใดๆของ ตน ต้องไม่เป็นการ

สนองเงินทุน หรือการให้ประโยชน์ ไม่ว่าทางตรง หรือ

ทางอ้อมต่อ กองกําลงัติดอาวุธ ทเีป็นหน่วยงานโจมตี

ทําลายสิทธิ มนุษยชนขันรุนแรง เช่น การบังคับใช้

แรงงาน หรอืการคา้มนุษย ์

 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

หุน้ส่วนธุรกจิ ตอ้งหลกีเลยีงสถานการณ์ ทอีาจเกยีวเนือง

กับการขัด แย้ง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลของตน และผลประโยชน์ของ

เอปสนั เช่น ควาามสมัพนัธส์ว่นตวั หรอืความเป็น เพอืน

กบัพนักงานของเอปสนัต้องไม่ถูกใช ้เพอืแทรกแซงการ

ตัดสนิใจ ทางธุรกจิของพนักงานดังกล่าว ถ้าพนักงาน

ของหุ้นส่วนธุรกจิใด มี ความเกยีวขอ้งกบัพนักงานของ

เอปสัน และความเกียวเนืองดังกล่าว อาจนําไปสู่  

แนวโน้มความขดัแย้งทางผลประโยช์ในการทําธุรกรรม 

หรอื ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ หุ้นส่วนธุรกิจมหีน้าทตี้อง

เปิดเผยขอ้เทจ็จรงิ ความเกยีวเนืองดงักล่าวแก่ เอปสนั 

หุน้ส่วนธุรกจิของเอปสนั ต้องไม่ใหก้ารสนับสนุนทางดา้น

การเงิน หรือ การสนับสนุน ลักษณะอืน ต่อพรรค

การเมอืง เพอืแทรกแซงการทาํ     ธุรกรรม กบั หรอืเพอื

เอปสนั  

 

การควบคมุการค้า 

เป็นเรืองสําคัญและจําเป็นทีหุ้นส่วนธุรกิจของเอปสัน 

ตอ้งปฏบิตัติาม กฎระเบยีบควบคุมการสง่ออกและนําเขา้ 

ทใีชก้บัธุรกจิของตน และต้อง เสนอขอ้มูลทถีูกต้อง และ

เป็นจริง ให้แก่กรมศุลกากร และหน่วยงานรัฐ อืน เมือ

ต้องนําส่ง ทังนี หุ้นส่วนต้องระบุ และบริหารจัดการ 

ขอ้จํากดั การคา้ต่างๆ ทบีงัคบัเหนือธุรกจิของตนทมีกีบั

เอปสนั ซงึรวมถงึ การระบุ และ จดัการกบัประเทศ และคู่

คา้ทอียู่ในรายชอืตอ้งหา้ม 

 

ทรพัยสิ์นทางปัญญา  

เอปสนัคาดหวงัใหหุ้น้ส่วนธุรกจิ เคารพสทิธใินทรพัยส์นิ

ทางปัญญา ซงึ รวมถงึสทิธขิองเอปสนั ซงึทรพัยส์นิทาง

ปัญญาของเอปสนั ได้แก่ เครืองหมายการค้า ลิขสทิธิ 

และเครืองหมายโลโก้ทีอาจะถูกใช้ในลักษณะ ทีได้รบั

อนุญาต ภายใต้สญัญาระหว่างหุน้ส่วนธุรกจิและเอปสนั 

ทังนี หุ้นส่วนธุรกิจ ต้องไม่ครอบครองอย่างไม่ผิด

กฎหมาย หรือละเมิดสทิธิ ในทรพัย์สนิทางปัญญาของ

บุคคลอนื นอกจากนี หุน้ส่วนธุรกจิของ เอปสนั ต้องไม่ใช้

ความลับทางการค้า หรือข้อมูลอันเป็นความลับ หรือ 

ขอ้มูลทมีสีทิธเิฉพาะอนืๆของเอปสนัหรอืของบุคคลอนื

ในทางทผีดิ เพอื ประโยชน์ของตนเอง หรอืเปิดเผยขอ้มลู

ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ที ไม่ได้รบัอนุญาต และ

ตอ้งแจง้ใหเ้อปสนัทราบ ถ้าหุน้สว่นธุรกจิทราบถงึ การใช้

ยีห้อ เครืองหมายการค้า หรือเครืองหมายโลโก้ของ

เอปสนั โดย ไม่ไดร้บัอนุญาตโดยบุคคลใดๆ  

หุ้นส่วนธุรกิจของเอปสนั ต้องปกป้องขอ้มูลของเอปสนั 

ต้องไม่เปิดเผย ขอ้มูลดงักล่าวแก่บุคคลภายนอกทไีม่ได้

รบัอนุญาต ยกเว้นเป็นกรณีท ีเป็นการเปิดเผยทีได้รบั

อนุญาต หรือมีหน้าทีตามกฎหมายต้องเปิดเผย ทังนี 

ต้องมีการใช้มาตรการทีเหมาะสมในการป้องกันการ
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เขา้ถงึขอ้มลู อนัเป็นความลบัของเอปสนั ทตีนไดร้บั โดย

ไม่ไดร้บัอนุญาต  

 

การโฆษณา และการทาํการตลาด  

ในระหว่างการสอืสารการตลาด ต้องไม่มกีารใหข้อ้มูลที

เป็นเทจ็ หรอืม ีแนวโน้มใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ เนืองจาก 

เอปสนัขายสนิคา้ และบรกิาร บนพนืฐานคุณภาพทเีป็น

จริง เท่ านัน  ต้อ ง ไม่มีกา รก ล่าว เกินจริง เกียวกับ

ความสามารถในการทํางานของสนิคา้ และต้องไม่มกีาร

โฆษณาทจีะมลีกัษณะหมนิประมาท หรอืกระทบสทิธขิอง

บุคคลอนื 

 

หลกัการความปลอดภยั 

 

ความปลอดภยัของบุคคล  

หุน้ส่วนธุรกจิ ต้องจดัใหม้สีถานททีาํงานทปีลอดภยั และ

ถูกสุขอนามยั ใหแ้ก่ พนักงานและผูร้บัเหมาของตน และ

ต้องป้องกันอันตรายต่างๆ และต้องดําเนินมาตรการ

ป้องกนัล่วงหน้าอย่างเหมาะสม ไม่ใหเ้กดิอุบตั ิเหตุ และ

โรคอาชวีอนามยั  

 

ต้องจดัให้มกีารฝึกอบรม อย่างสมําเสมอและเหมาะสม 

เพือรบัประกนัว่า พนักงาน และผู้รบัเหมาของหุ้นส่วน

ธุรกจิ ไดร้บัการฝึกอบรมในส่วน ทเีกยีวขอ้งกบั ประเดน็

สุขภาพและความปลอดภยั  

 

ต้องมกีารสรา้งระบบ ในการตรวจสอบ ป้องกนั และตอบ

โต้ต่อความ เสยีง ทีอาจเกิดขนึกับความปลอดภัยของ

พนักงานทุกคน 

 

ความปลอดภยัในกระบวนการทาํธรุกิจ 

เป็นเรอืงจําเป็นทหีุ้นส่วนธุรกิจของเอปสนั ต้องมรีะบบ

การประเมิน และ ควบคุมความเสียงในกระบวนการ

ดําเนินการ ทีอาจเกิดอนัตราย การ บาดเจ็บ ของเสยี 

หรอืความเสยีหายอนืๆ อนัเกดิจากการดําเนิน กจิกรรม

ต่างๆ เพอืเอปสนั เช่น กระบวนการวิจยั การผลิต การ

จดัการ โกดงั และการขนส่ง โดยต้องดําเนินการอย่าง

เป็นระบบ และพนักงาน ของหุ้นส่วน ต้องปฏิบตัิตาม

กระบวนการความปลอดภัยดังกล่าว และ ความเสยีง 

และเหตุการณ์ทเีกดิขนึเกยีวขอ้งกบัความปลอดภยั ต้อง

ได ้รบัการบนัทกึ และควบคุมในทนัท ี

 

ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์

หุ้นส่วนธุรกิจของเอปสันต้องปฏิบัติตามข้อกําหน

เกียวกับ ความ ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงต้องมี

การติดฉลากผลิตภัณฑ์อย่าง เหมาะสม และต้องมกีาร

สือสารเกียวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทังนีผู้ที

เกยีวขอ้งกบัผลติภณัฑท์ผีลติและจดัส่งใหแ้ก่เอปสนัตอ้ง

ได้รบัการปกป้องจากความเสยีงจากวตัถุอนัตราย และ

ผลติภณัฑท์จีดัหาใหแ้ก่เอปสนั ซงึรวมถงึวตัถุดบิทใีชใ้น

การผลติผลติภณัฑเ์หล่านีต้องเป็นไปตามระเบยีบควบคุ

ผลติภณัฑท์งัหมดทใีชบ้งัคบัเกยีวขอ้ง  

 

หลกัการความยงัยืน 

 

สิทธิมนุษยชน 

หุน้ส่วนธุรกจิของเอปสนั ต้องตระหนักถงึ สทิธมินุษยชน

ของทุกคน ตามทรีะบุไว้ใน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิ

มนุษยชน และหลกัปฏบิตัขิอง สหประชาชาตว่ิาดว้ย การ

ดํา เ นินธุ รกิจและสิทธิม นุษยชน ทังนีหุ้นส่วนต้อง

รบัผดิชอบ ในการหลกีเลยีงการละเมดิสทิธมินุษยชนและ

เยยีวยา ผลกระทบทอีาจมต่ีอสทิธมินุษยชน อนัเกดิจาก

การดําเนินกิจกรรมหรือ ผลิตภัณฑ์ใดทีผลิตให้แก่  

เอปสนั (ถา้ม)ี 

 

ความสมัพนัธก์บัพนักงาน 

พนักงานของหุ้นส่วนธุรกิจของเอปสนั ทีได้รบัการว่าา

จ้าง ต้องได้รับ การคัดเลือกให้เหมาะสมกับงาน ทงันี 

หุ้นส่วนธุรกิจต้องใช้หลักการของ ปฏิญญาว่าด้วย 

หลักการและสิทธิพืนฐานในการทํางาน ขององค์การ 

แรงงานระหว่างประเทศ โดยพนักงานต้องไม่ถูกว่าจา้ง

โดยไม่สมคัรใจ ตอ้งไม่ถูกขนยา้ย เพอืการเอาเปรยีบ ถูก
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ว่าจ้างเป็นแรงงานทาส ต้อง จ้างโดยสอดคล้องกับ 

ข้อกําหนดอายุขนัตําตามทีระบุไว้ในสนธิสัญญา ของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกฎหมายของ

ประเทศ ทดีําเนิน งาน โดยต้องไม่มกีารว่าจา้งเดก็อายุ

ตํากว่า 16 ปี 

 

การรกัษาความลบั 

บุคคล ทีมีความเกยีวข้องกบัหุ้นส่วนธุรกิจของเอปสนั 

ต้องได้รับการ ปฏิบัติอย่างเหมาะสม และด้วยความ

เคารพ ทังนี หุ้นส่วนธุรกิจต้อง ไม่ทําลาย หรือเลือก

ปฏิบตัิ ไม่ว่าในส่วนของวฒันธรรม สญัชาติ เชือ ชาติ 

ศาสนา เพศ ความเหน็ทางการเมอืง ความผดิปกต ิการ

เขา้ร่วม สมาคมใด ความนิยมทางเพศ หรอือายุ  

 

กาํหนดเวลาการทาํงาน และผลตอบแทนการทาํงาน ต้อง

เป็นไปตาม กฎหมาย โดยทีต้องมีความยุติธรรมและ

เหมาะสม กรณีมีการทํางาน นอกเวลา ต้องได้รบัการ

ตอบแทน และต้องมีวนัลาให้ รวมถึง พนักงาน ทุกคน 

ต้องได้รับการเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น และ การเข้าร่วมสมาคม รวมถึงสิทธิในการ

ร่วมกนัเจรจาต่อรอง 

 

การรกัษาสิงแวดล้อม 

หุน้ส่วนธุรกจิของเอปสนั ต้องใชแ้นวทางป้องกนัล่วงหน้า

เพอืจดัการ ปัญหาทางด้านสงิแวดล้อม ต้องดําเนินการ

ใดๆ เพือส่งเสริมความ รับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมให้

กว้างขวางขนึ และต้องสนับสนุนให้มกีาร พฒันาและใช้

เทคโนโลยทีเีป็นมติรต่อสงิแวดลอ้ม  

 

สิงเศษเหลือทีเกิดขึนจากกิจกรรมทังหมด ทีหุ้นส่วน

ธุรกิจดําเนินการ ต้องได้รับการระบุ ตรวจสอบ และ

บริหารจดัการ ทงันี หุ้นส่วนธุรกิจ ต้องพยายามลดสงิ

เศษเหลือ และจัดการสิงเศษเหลือโดยสอดคล้องกับ 

กฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัสงิแวดลอ้ม  

 

การรบัประกนัการปฏิบติังานของผูร้บัเหมา  

บุคคล หรือหุ้นส่วนใดทีได้รับการว่าจ้าง แทนเอปสัน 

หรือว่าจ้างเพือ ดําเนินงาน เพือประโยชน์ของเอปสนั 

ต้องได้รับการฝึกอบรมให้รับทราบ เกียวกับหลักการ

ภายใต้ กฎจรรยาบรรณฉบบันี และต้องมหีน้าทปีฏบิตัิ 

ใหส้อดคลอ้ง 

 

กระบวนการรอ้งเรียน 

เอปสนัคาดหวงัให้ หุ้นส่วนธุรกิจของตนแต่ละรายต้อง

จดัทํา กระบวน การของตนเอง เพอืให้พนักงานของตน

สามารถส่งข้อร้องเรียน เกยีว กับการดําเนินการ ทีไม่

ถูกตอ้งตามจรยิธรรม หรอืการกระทาํผดิ กฎหมายได ้ซงึ

กระบวนการดงักล่าวต้องได้รบัการเผยแพร่ให้พนักงาน 

เพือให้รู้สึกถึงอิสระในการส่งข้อร้องเรียนได้ โดย

ปราศจากความกลัว  ของผลกระทบทีจะตามมา 

นอกจากนีขอ้ร้องเรยีนดงักล่าวต้องไดร้บั การแกไ้ขด้วย

วิธีการทเีป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยหุ้นส่วนธุรกจิ

ต้อง รักษาความลับ และต้องห้าม ในการก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อพนกังานท ีรอ้งเรยีนนัน  

 

หุน้ส่วนธุรกจิททีราบถงึการละเมดิกฎหมายทเีกยีวขอ้ง

ของ จรรยา บรรณฉบบันี โดยเฉพาะส่วนทเีกยีวขอ้งกบั

ธุรกจิทตีนทาํกบัเอปสนั ตอ้งแจง้ใหเ้อปสนัทราบในทนัท ี

โดยผ่านช่องทาง Epson Speak UP! Platform ท ี

www.EpsonSpeakUP.ethicspoint.com . 

 

 

 

 

 


