กฎจรรยาบรรณสําหรับหุ้นส่วนธุรกิ จของเอปสัน
เอปสัน มีเจตนารมณ์ดําเนินธุรกิจของตน บนพืนฐานยึดมันความซือสัตย์ ความปลอดภัย และความยังยืน ทังนี เอปสันมี
จุดประสงค์ใช้หลักการ ดังกล่าวกับทัง พนักงานของเอปสัน และหุน้ ส่วนธุรกิจของเอปสัน ซึงได้แก่ ผูจ้ ดั หาสินค้าและบริการ
ตัวแทนจําหน่าย และตัวแทนต่างๆ เพือให้ร่วมกัน ในการดําเนินการตามเจตนารมณ์ การดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
กฎจรรยาบรรณฉบับนี ระบุถงึ ความมุ่งมันและความคาดหวัง สําหรับหุน้ ส่วนธุรกิจของเอปสัน และยังได้สะท้อนการร่วมมือ
ของเอปสันในการปฏิบตั ติ าม กฎจรรยาบรรณ ทีกําหนดขึนโดยพันธมิตรธุรกิจทีมีความรับผิดชอบ (Responsible Business
Alliance: RBA) ซึงอยู่บ นพืนฐานหลัก การของ กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพือความยังยืนแห่ง สหประชาชาติ และ
เป้ าหมายการพัฒนาทียังยืนแห่งสหประชาชาติ
ถ้าส่วนหนึงส่วนใดของกฎจรรยาบรรณนีไม่ชดั เจน กรุณาติดต่อสอบถามคําอธิบายเพิมเติมจากเอปสัน ทังนี ในกรณีการไม่
ปฏิบตั ติ ามกฎจรรยาบรรณนี อาจนําไปสูก่ ารดําเนินมาตรการ ซึงรวมถึงการยกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หลักการความซือสัตย์
ต่อต้านคอรัปชัน
เอปสันคาดหวังว่าหุ้นส่ว นธุร กิจของเอปสัน จะดําเนิ น
ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความ ยุ ติ ธ รรม ซือสัต ย์ และถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย ซึงการรับ หรือเสนอให้ สินบน เพือการสร้าง
ความสัมพันธ์ท างธุรกิจ ไม่ว่าในลักษณะใดและ ไม่ ว่า
ด้วยเหตุผลใด ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ทิ ผิี ดกฎหมาย
หุน้ ส่วนธุรกิจของเอปสันต้องไม่เสนอ ให้ สัญญาว่าจะให้
หรืออนุ ญาต ให้มี การให้สนิ บน ของขวัญ การให้กู้ยมื
ค่ า ธรรมเนี ย ม ผลตอบแทน หรือ ผลประโยชน์ ไ ม่ ว่ า
ลัก ษณะอื นใด กับ เจ้ า หน้ า ทีรั ฐ บาล หรื อ หน่ ว ยงาน
รัฐ บาล หรือ เจ้ า หน้ า ที หรือ พนั ก งานรายใด รวมถึง
พนักงานของเอปสัน รวมถึงบุคคลอืนใด เพือให้ได้ธุรกิจ
หรือเพือแทรกแซงอย่างไม่เหมาะสม ในการดําเนินการ
หรือการตัดสินใจใดๆ ทังนี การเข้าทําธุรกรรมทาง ธุรกิจ
กับเอปสัน หรือการยอมรับเงือนไขและข้อกําหนดต่างๆ
ต้องไม่ได้ อยู่ภายใต้การแทรกแซงด้วยการให้ของรางวัล
หรือการให้ประโยชน์อนื
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การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือของตอบแทนใด ทีมี
ลักษณะมากเกิน กว่ามารยาทการดําเนินธุรกิจทัวไป ซึง
มีมู ล ค่ า เล็ก น้ อ ย ถือ ว่ า เป็ น การ กระทํา ทีไม่ ส ามารถ
ยอมรับได้
หุ้นส่ว นธุรกิจของเอปสันต้อ งปฏิบ ัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบสากลทีกําหนดเกียวกับการต่อต้านคอรัปชัน
ซึ งรวมถึ ง กฎหมาย Foreign Corrupt Practices ของ
สหรั ฐ อเมริ ก า และกฎหมาย Bribery ของสหราช
อาณาจักร
การแข่งขันทางการค้าทีเป็ นธรรม
หุ้น ส่ว นธุร กิจ ของเอปสัน ต้อ งไม่ (i) เสนอ หรือ เข้า ทํา
ข้อตกลงกับคู่แข่ง ทางการค้ารายใด เพือกําหนดราคา
ส่ ว นต่ า ง เงือนไขและข้อ กํ า หนด ทีจะก่ อ ให้เ กิด การ
แบ่งแยกในตลาด หรือกลุ่มลูกค้า หรือ (ii) เสนอ หรือ เข้า
ทําข้อตกลง หรือความเข้าใจใดๆเ พือสร้างข้อจํากัดใน
ส่วนของ ราคาขายต่อ หรือการขายสินค้าของเอปสัน
การดําเนิ นธุรกรรมอย่างซือสัตย์และถูกต้อง
ต้อ งไม่ม ีก ารยืน ยัน และรับ ประกัน ทีเป็ นเท็จ ในส่ ว นที
เกียวข้องกับการทํา ธุรกรรมกับเอปสัน ซึงได้แก่แต่ไม่

จํากัดเพียง การรับประกันข้อเท็จจริง ทีเป็ นเท็จ หรือการ
โฆษณา หรือ ใช้เ อกสารทีเป็ น เท็จ ต่ า งๆ เช่ น การส่ง
คํ า สังซือทีไม่ ใ ช่ คํ า สังซือจากลู ก ค้ า การปลอมแปลง
สัญญา หรือเอก สารแสดงการทําลาย หรือการจัดทําหรือ
ส่งบันทึกปลอม หรือบันทึกที ไม่ถูกต้อง
การป้ องกันการฉ้ อโกง
หุ้นส่วนธุรกิจของเอปสันต้องมีมาตรการควบคุมภายใน
ทีออกแบบมา เพือป้ องกัน ตรวจจับ และตอบโต้กรณีการ
ฉ้อโกง และการฟอกเงิน ทังนี ธุรกรรมต่ างๆต้องได้รบั
การบัน ทึก อย่า งเหมาะสม และต้อ งมีก าร ทบทวนคืน
และกรณี พบการฉ้ อ โกงใดทีอาจสร้ า งผลกระทบต่ อ
เอปสัน ต้องแจ้งให้เอปสันทราบในทันที
ต้องหาการจัดหาวัตถุดิบที มีความรับผิดชอบ
หุน้ ส่วนธุรกิจของเอปสัน ต้องดําเนินการตรวจสอบ เพือ
รับ ประกัน ว่า วัต ถุ ดิบทีใช้ในการผลิต สินค้า หรือใช้ใน
ขันตอนการดําเนินธุร กิจใดๆของ ตน ต้อ งไม่เ ป็ นการ
สนองเงินทุน หรือการให้ประโยชน์ ไม่ว่าทางตรง หรือ
ทางอ้อมต่อ กองกําลังติดอาวุธ ทีเป็ นหน่ วยงานโจมตี
ทํ า ลายสิท ธิ มนุ ษ ยชนขันรุ น แรง เช่ น การบัง คับ ใช้
แรงงาน หรือการค้ามนุษย์
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หุน้ ส่วนธุรกิจ ต้องหลีกเลียงสถานการณ์ ทีอาจเกียวเนือง
กับ การขัด แย้ง หรือ ก่ อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ ส่ว นบุค คลของตน และผลประโยชน์ข อง
เอปสัน เช่น ควาามสัมพันธ์สว่ นตัว หรือความเป็ น เพือน
กับพนักงานของเอปสันต้องไม่ถูกใช้ เพือแทรกแซงการ
ตัดสินใจ ทางธุรกิจของพนัก งานดังกล่าว ถ้าพนัก งาน
ของหุ้นส่วนธุรกิจใด มี ความเกียวข้องกับพนักงานของ
เอปสัน และความเกี ยวเนื องดั ง กล่ า ว อาจนํ า ไปสู่
แนวโน้มความขัดแย้งทางผลประโยช์ในการทําธุรกรรม
หรือ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หุ้นส่วนธุรกิจมีหน้าทีต้อง
เปิ ดเผยข้อเท็จจริง ความเกียวเนืองดังกล่าวแก่ เอปสัน
กุมภาพันธ ์ 2563

หุน้ ส่วนธุรกิจของเอปสัน ต้องไม่ให้การสนับสนุนทางด้าน
การเงิ น หรื อ การสนั บ สนุ น ลัก ษณะอื น ต่ อ พรรค
การเมือง เพือแทรกแซงการทํา ธุรกรรม กับ หรือเพือ
เอปสัน
การควบคุมการค้า
เป็ นเรืองสําคัญ และจําเป็ น ทีหุ้น ส่ว นธุร กิจ ของเอปสัน
ต้องปฏิบตั ติ าม กฎระเบียบควบคุมการส่งออกและนําเข้า
ทีใช้กบั ธุรกิจของตน และต้อง เสนอข้อมูลทีถูกต้อง และ
เป็ นจริง ให้แก่กรมศุลกากร และหน่ วยงานรัฐ อืน เมือ
ต้อ งนํ า ส่ ง ทังนี หุ้น ส่ ว นต้ อ งระบุ และบริห ารจัด การ
ข้อจํากัด การค้าต่างๆ ทีบังคับเหนือธุรกิจของตนทีมีกบั
เอปสัน ซึงรวมถึง การระบุ และ จัดการกับประเทศ และคู่
ค้าทีอยู่ในรายชือต้องห้าม
ทรัพย์สินทางปัญญา
เอปสันคาดหวังให้หุน้ ส่วนธุรกิจ เคารพสิทธิในทรัพย์สนิ
ทางปั ญญา ซึง รวมถึงสิทธิของเอปสัน ซึงทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาของเอปสัน ได้แก่ เครืองหมายการค้า ลิข สิท ธิ
และเครืองหมายโลโก้ทีอาจะถูก ใช้ในลัก ษณะ ทีได้รบั
อนุ ญาต ภายใต้สญ
ั ญาระหว่างหุน้ ส่วนธุรกิจและเอปสัน
ทังนี หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิจ ต้ อ งไม่ ค รอบครองอย่ า งไม่ ผิ ด
กฎหมาย หรือละเมิด สิท ธิ ในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของ
บุคคลอืน นอกจากนี หุน้ ส่วนธุรกิจของ เอปสัน ต้องไม่ใช้
ความลับทางการค้า หรือ ข้อมูล อัน เป็ น ความลับ หรือ
ข้อมูลทีมีสทิ ธิเฉพาะอืนๆของเอปสันหรือของบุค คลอืน
ในทางทีผิด เพือ ประโยชน์ของตนเอง หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ที ไม่ได้รบั อนุ ญาต และ
ต้องแจ้งให้เอปสันทราบ ถ้าหุน้ ส่วนธุรกิจทราบถึง การใช้
ยีห้อ เครืองหมายการค้า หรือ เครืองหมายโลโก้ข อง
เอปสัน โดย ไม่ได้รบั อนุญาตโดยบุคคลใดๆ
หุ้นส่วนธุรกิจของเอปสัน ต้องปกป้ องข้อมูลของเอปสัน
ต้องไม่เปิ ดเผย ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกทีไม่ได้
รับอนุ ญาต ยกเว้นเป็ นกรณีท ี เป็ นการเปิ ดเผยทีได้รบั
อนุ ญ าต หรือ มีห น้ าทีตามกฎหมายต้องเปิ ดเผย ทังนี
ต้อ งมีก ารใช้ม าตรการทีเหมาะสมในการป้ อ งกัน การ

เข้าถึงข้อมูล อันเป็ นความลับของเอปสัน ทีตนได้รบั โดย
ไม่ได้รบั อนุญาต
การโฆษณา และการทําการตลาด
ในระหว่างการสือสารการตลาด ต้องไม่มกี ารให้ขอ้ มูลที
เป็ นเท็จ หรือมี แนวโน้มให้เกิดความเข้าใจผิด เนืองจาก
เอปสันขายสินค้า และบริการ บนพืนฐานคุณภาพทีเป็ น
จริ ง เท่ า นั น ต้ อ งไม่ มี ก ารก ล่ า วเกิ น จริ ง เกี ยวกั บ
ความสามารถในการทํางานของสินค้า และต้องไม่มกี าร
โฆษณาทีจะมีลกั ษณะหมินประมาท หรือกระทบสิทธิของ
บุคคลอืน
หลักการความปลอดภัย
ความปลอดภัยของบุคคล
หุน้ ส่วนธุรกิจ ต้องจัดให้มสี ถานทีทํางานทีปลอดภัย และ
ถูกสุขอนามัย ให้แก่ พนักงานและผูร้ บั เหมาของตน และ
ต้อ งป้ อ งกัน อัน ตรายต่ า งๆ และต้ อ งดํ าเนิ น มาตรการ
ป้ องกันล่วงหน้าอย่างเหมาะสม ไม่ให้เกิดอุบตั ิ เหตุ และ
โรคอาชีวอนามัย
ต้องจัดให้มกี ารฝึ กอบรม อย่างสมําเสมอและเหมาะสม
เพือรับประกันว่า พนัก งาน และผู้รบั เหมาของหุ้นส่วน
ธุรกิจ ได้รบั การฝึกอบรมในส่วน ทีเกียวข้องกับ ประเด็น
สุขภาพและความปลอดภัย
ต้องมีการสร้างระบบ ในการตรวจสอบ ป้ องกัน และตอบ
โต้ต่ อความ เสียง ทีอาจเกิดขึนกับความปลอดภัย ของ
พนักงานทุกคน
ความปลอดภัยในกระบวนการทําธุรกิ จ
เป็ นเรืองจําเป็ นทีหุ้นส่วนธุรกิจของเอปสัน ต้องมีระบบ
การประเมิน และ ควบคุ ม ความเสียงในกระบวนการ
ดําเนินการ ทีอาจเกิดอันตราย การ บาดเจ็บ ของเสีย
หรือความเสียหายอืนๆ อันเกิดจากการดําเนิน กิจกรรม
ต่างๆ เพือเอปสัน เช่ น กระบวนการวิจยั การผลิต การ
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จัดการ โกดัง และการขนส่ง โดยต้องดําเนินการอย่าง
เป็ นระบบ และพนัก งาน ของหุ้น ส่ว น ต้อ งปฏิบตั ิต าม
กระบวนการความปลอดภัย ดังกล่า ว และ ความเสียง
และเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนเกียวข้องกับความปลอดภัย ต้อง
ได้ รับการบันทึก และควบคุมในทันที
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิ จ ของเอปสัน ต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กํ า หน
เกียวกับ ความ ปลอดภัยของผลิต ภัณฑ์ รวมถึงต้ องมี
การติดฉลากผลิตภัณฑ์อย่าง เหมาะสม และต้องมีการ
สือสารเกียวกับ วิธีก ารใช้ผ ลิต ภัณฑ์ดัง กล่ า ว ทังนี ผู้ท ี
เกียวข้องกับผลิตภัณฑ์ทผลิ
ี ตและจัดส่งให้แก่เอปสันต้อง
ได้รบั การปกป้ องจากความเสียงจากวัตถุอนั ตราย และ
ผลิตภัณฑ์ทจัี ดหาให้แก่เอปสัน ซึงรวมถึงวัตถุดบิ ทีใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านีต้องเป็ นไปตามระเบียบควบคุ
ผลิตภัณฑ์ทงหมดที
ั
ใช้บงั คับเกียวข้อง
หลักการความยังยืน
สิ ทธิ มนุษยชน
หุน้ ส่วนธุรกิจของเอปสัน ต้องตระหนักถึง สิทธิมนุษยชน
ของทุก คน ตามทีระบุไ ว้ใน ปฏิญญาสากลว่าด้ว ยสิท ธิ
มนุษยชน และหลักปฏิบตั ขิ อง สหประชาชาติว่าด้วย การ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ทั งนี หุ้ น ส่ ว นต้ อ ง
รับผิดชอบ ในการหลีกเลียงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
เยียวยา ผลกระทบทีอาจมีต่อสิทธิมนุษยชน อันเกิดจาก
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมหรือ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ดที ผลิต ให้แ ก่
เอปสัน (ถ้ามี)
ความสัมพันธ์กบั พนักงาน
พนัก งานของหุ้นส่ว นธุรกิจของเอปสัน ทีได้รบั การว่าา
จ้า ง ต้อ งได้ร ับ การคัด เลือ กให้เหมาะสมกับงาน ทังนี
หุ้ น ส่ ว นธุ ร กิจ ต้ อ งใช้ ห ลัก การของ ปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ย
หลัก การและสิท ธิพืนฐานในการทํา งาน ขององค์ก าร
แรงงานระหว่างประเทศ โดยพนักงานต้องไม่ถูกว่าจ้าง
โดยไม่สมัครใจ ต้องไม่ถูกขนย้าย เพือการเอาเปรียบ ถูก

ว่ า จ้ า งเป็ น แรงงานทาส ต้ อ ง จ้ า งโดยสอดคล้อ งกับ
ข้อกํา หนดอายุ ข นตํ
ั าตามทีระบุไ ว้ใ นสนธิส ัญญา ของ
องค์ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ และกฎหมายของ
ประเทศ ทีดําเนิน งาน โดยต้องไม่มกี ารว่าจ้างเด็กอายุ
ตํากว่า 16 ปี
การรักษาความลับ
บุคคล ทีมีค วามเกียวข้องกับหุ้นส่ว นธุรกิจของเอปสัน
ต้อ งได้ร ับ การ ปฏิบ ัติอ ย่ า งเหมาะสม และด้ว ยความ
เคารพ ทังนี หุ้น ส่ว นธุ ร กิจ ต้อ ง ไม่ ทํา ลาย หรือ เลือ ก
ปฏิบตั ิ ไม่ว่าในส่ว นของวัฒนธรรม สัญชาติ เชือ ชาติ
ศาสนา เพศ ความเห็นทางการเมือง ความผิดปกติ การ
เข้าร่วม สมาคมใด ความนิยมทางเพศ หรืออายุ
กําหนดเวลาการทํางาน และผลตอบแทนการทํางาน ต้อง
เป็ นไปตาม กฎหมาย โดยทีต้อ งมีค วามยุ ติธ รรมและ
เหมาะสม กรณีมีการทํางาน นอกเวลา ต้องได้รบั การ
ตอบแทน และต้องมีวนั ลาให้ รวมถึง พนัก งาน ทุ กคน
ต้อ งได้ร ับ การเคารพสิท ธิเ สรีภ าพในการแสดงความ
คิด เห็น และ การเข้า ร่ ว มสมาคม รวมถึง สิท ธิใ นการ
ร่วมกันเจรจาต่อรอง
การรักษาสิ งแวดล้อม
หุน้ ส่วนธุรกิจของเอปสัน ต้องใช้แนวทางป้ องกันล่วงหน้า
เพือจัดการ ปั ญหาทางด้านสิงแวดล้อม ต้องดําเนินการ
ใดๆ เพือส่ ง เสริม ความ รับ ผิด ชอบต่ อ สิงแวดล้อมให้
กว้างขวางขึน และต้องสนับสนุ นให้มกี าร พัฒนาและใช้
เทคโนโลยีทเป็
ี นมิตรต่อสิงแวดล้อม
สิงเศษเหลือ ทีเกิด ขึนจากกิจ กรรมทังหมด ทีหุ้ น ส่ว น
ธุ ร กิจ ดํา เนิ น การ ต้อ งได้ร ับ การระบุ ตรวจสอบ และ
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บริห ารจัดการ ทังนี หุ้นส่วนธุรกิจ ต้องพยายามลดสิง
เศษเหลือ และจัด การสิงเศษเหลือ โดยสอดคล้อ งกับ
กฎหมายทีเกียวข้องกับสิงแวดล้อม
การรับประกันการปฏิ บตั ิ งานของผูร้ บั เหมา
บุ ค คล หรือ หุ้น ส่ว นใดทีได้ร ับการว่ า จ้า ง แทนเอปสัน
หรือว่ า จ้า งเพือ ดํา เนิ น งาน เพือประโยชน์ ข องเอปสัน
ต้อ งได้ร ับการฝึ ก อบรมให้ร ับทราบ เกียวกับ หลัก การ
ภายใต้ กฎจรรยาบรรณฉบับนี และต้องมีหน้าทีปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้อง
กระบวนการร้องเรียน
เอปสันคาดหวังให้ หุ้นส่ว นธุรกิจของตนแต่ ละรายต้อง
จัดทํา กระบวน การของตนเอง เพือให้พนักงานของตน
สามารถส่งข้อร้องเรียน เกียว กับการดําเนินการ ทีไม่
ถูกต้องตามจริยธรรม หรือการกระทําผิด กฎหมายได้ ซึง
กระบวนการดังกล่าวต้องได้รบั การเผยแพร่ให้พนักงาน
เพื อให้ รู้ ส ึ ก ถึ ง อิ ส ระในการส่ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย นได้ โดย
ปราศจากความกลั ว ของผลกระทบที จะตามมา
นอกจากนีข้อร้องเรียนดังกล่าวต้องได้รบั การแก้ไขด้วย
วิธ ีการทีเป็ นธรรม และตรวจสอบได้ โดยหุ้นส่วนธุรกิจ
ต้ อ ง รัก ษาความลับ และต้ อ งห้ า ม ในการก่ อ ให้เ กิด
ผลกระทบต่อพนักงานที ร้องเรียนนัน
หุน้ ส่วนธุรกิจทีทราบถึงการละเมิดกฎหมายทีเกียวข้อง
ของ จรรยา บรรณฉบับนี โดยเฉพาะส่วนทีเกียวข้องกับ
ธุรกิจทีตนทํากับเอปสัน ต้องแจ้งให้เอปสันทราบในทันที
โดยผ่านช่องทาง Epson Speak UP! Platform ที
www.EpsonSpeakUP.ethicspoint.com .

