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หลกัจรรยาบรรณ
สาํหรบัคูค่า้ทางธรุกจิของยารา

ความม่�งม่�นความใฝ่� รู้้ �ความรู้�วมมอืรู้�วมใจ ความสำำานึกรู้บ่ผิดิชอบ

พนัธกจิของเรา
สนบัสนุนอาหารใหก้บัประชากร
โลก และปกป้องโลกอย่างมคีวามรบั
ผดิชอบ

วสิยัทศันข์องเรา
การเป็นสงัคมแหง่ความรว่มมอืรว่มใจ
กนั, ประชากรโลกที�ปราศจากความ
หวิโหย, โลกที�ไดร้บัการปกป้องดูแล

4) การแข่งขนัที�เป็นธรรม  ยาราหา้มไม่ใหก้ระทาํขอ้ตกลงที�เป็นการตอ่
ตา้นการแขง่ขนั หรอืใชแ้นวทางปฏบิตัทิี�รวมถงึการกาํหนดราคาตายตวั การ
จาํกดัการจดัหาสนิคา้ หรอืบรกิาร การฮั�วประมูล และการแบง่สนัปันสว่นตลาด

เรากาํหนดใหคู้ค่า้ธรุกจิของเราใหค้าํมั�นสญัญาวา่จะมกีารแขง่ขนัอยา่งเสร ี
และเป็นธรรม และปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบการแขง่ขนัที�เกี�ยวขอ้ง

คูค่า้ทางธรุกจิแตล่ะรายของยารา รวมถงึซพัพลายเออร ์ผูจ้ดัจาํหน่าย ตวัแทน ตวัแทนจาํหน่าย ผูร้ว่มทนุ ลกูคา้ และหุน้สว่นเชงิยทุธศาสตร ์ถอืวา่เป็น
สมาชกิสาํคญัของทมีงานทั�วโลกที�มผีลตอ่ความสาํเรจ็ของยารา และมคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนินธรุกจิตามพนัธกจิ วสิยัทศัน ์และคา่นิยมของเรา 
หลกัจรรยาบรรณสาํหรบัคูค่า้ทางธรุกจิของยารา มผีลบงัคบัใชก้บับคุคล และบรษิทัทั�งหมดที�ยารามคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิดว้ย โดยไม่คาํนึงถงึลกัษณะ 
ประเภทธรุกรรม หรอืระยะเวลา  ซ ึ�งรวมถงึบรษิทัทางกฎหมายทกุประเภท โครงสรา้งความเป็นเจา้ของ และเขตอาํนาจศาลทั�งหมดที�บรษิทัเหลา่นั�นได ้
จดัตั�งขึ �น เป้าหมายของเราคอืการพฒันาความสมัพนัธก์บัคูค่า้ทางธรุกจิของเราที�มคีา่นิยมองคก์รที�คลา้ยกบัยารา และดาํเนินธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม

เอกสารนี�สรปุมาตรฐานความซื�อสตัยท์างธรุกจิไวส้องประเภท ไดแ้ก ่ก) ขอ้ผูกพนัทางกฎหมายที�เครง่ครดัสาํหรบัคูค่า้ทางธรุกจิของยารา ซึ�งประกอบดว้ย
มาตรฐาน และกฎระเบยีบที�ไม่สามารถลดทอนได ้และ ข) มาตรฐานที�คาดหวงั ซ ึ�งรวมถงึมาตรฐานที�ยารา คาดหวงัใหคู้ค่า้ทางธรุกจิปฏบิตัติาม ยาราขอ
สงวนสทิธิ �ในการยตุคิวามสมัพนัธท์างธรุกจิในกรณีที�มกีารละเมดิขอ้ผูกพนัทางกฎหมายที�เครง่ครดั และจะดาํเนินการ และสนับสนุนการแกไ้ขสาํหรบัคูค่า้
ทางธรุกจิในกรณีที�มกีารละเมดิมาตรฐานที�คาดหวงัไว ้ยารายงัขอสงวนสทิธิ �ในการตรวจสอบคูค่า้ทางธรุกจิที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้ผูกพนั และมาตรฐานที�คาด
หวงัที�ระบไุวใ้นเอกสารนี�

สามารถรายงานการกระทาํผดิ และการดาํเนินธรุกจิอยา่งผดิจรยิธรรมโดยไม่เปิดเผยชื�อผ่านทางสายดว่นแจง้ปัญหาจรยิธรรมของยาราที� www.yara.com

มตี�อ

ขอ้ผูกพนัทางกฎหมายสาํหรบัคูค่า้ทางธุรกจิของยารา

3) การฟอกเงิน  ยาราดาํเนินธรุกจิดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติอยา่งสงู และอยู่
ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย และกฎระเบยีบ เราไม่อนุญาตใหคู้ค่า้ทางธรุกจิ
ของเราเพกิเฉย หรอืสนับสนุนการฟอกเงนิทกุรปูแบบ ในทกุสถานที�ต ั�ง ใน
นามของยารา

5) การใชผ้ลติภณัฑ ์ ยาราจะไม่ยอมใหม้กีารใชผ้ลติภณัฑใ์นทางที�ผดิ หรอื
เพื�อวตัถปุระสงคท์ี�ขดัตอ่กฎหมายอนัเป็นความมุ่งมั�นอนัแรงกลา้ของเรา และ
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ผูกพนัตามกฎหมาย และกฎระเบยีบที�มผีลบงัคบัใช ้รวม
ถงึแตไ่ม่จาํกดัเฉพาะการใชผ้ลติภณัฑท์ี�ผลติสาํเรจ็แลว้ สารตวักลาง และ
วตัถดุบิในทางที�ผดิในการผลติยา และวตัถรุะเบดิที�ผดิกฎหมาย  ในความมุ่งมั�น
ของเราที�จะเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหข้อบขา่ยงานดา้นกฎหมาย และกฎ
ระเบยีบ ยาราจะสรา้งความตระหนักใหแ้กคู่ค่า้ธรุกจิถงึขอ้ผูกพนัของตน
ในการนําระบบตรวจสอบมาใชอ้ยา่งเพยีงพอภายในหว่งโซอ่ปุทาน เพื�อป้องกนั
การใชใ้นทางที�ผดิ หรอืสามารถตรวจจบั และแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัทว่งที

การปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบที�บงัคบัใช ้และแนวทางของยาราที�
เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการสารอนัตรายที�ไดร้ะบไุวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรถอืเป็นขอ้
กาํหนดเชน่กนั

2) การใหส้นิบน และการคอรร์ปัชนั  คูค่า้ทางธรุกจิของยาราตอ้งรกัษา
มาตรฐานจรยิธรรมในการดาํเนินธรุกจิในระดบัสงูสดุ ปฏบิตัติามกฎหมายใน
ทอ้งถิ�น และไม่เขา้รว่ม หรอืมสีว่นรว่มในการคอรร์ปัชนัทกุรปูแบบ การให ้
สนิบน การฉอ้โกง การทจุรติเงนิผลกาํไร การจา่ยคา่ตอบแทนที�ผดิกฎหมาย
การจา่ยเงนิเพื�อาํนวยความสะดวก หรอืการขม่ขูก่รรโชก ยาราถอืวา่การจา่ย
เงนิเพื�ออาํนวยความสะดวกเป็นรปูแบบหนึ�งของการทจุรติ และมนีโยบายหา้ม
จา่ยเงนิเพื�อวตัถปุระสงคด์งักลา่วโดยเด็ดขาด

1) การปฏบิตัติามกฎระเบยีบท ั�วไป  คูค่า้ทางธรุกจิของยาราจะตอ้งปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย และกฎระเบยีบที�บงัคบัใชท้ั�งหมด รวมถงึ แตไ่ม่จาํกดัเฉพาะขอ้ 
2-8 ดา้นลา่ง ในสว่นที�เกี�ยวกบัการตดิตอ่ทางธรุกจิของเรา และแจง้ใหย้ารา
ทราบในกรณีที�มกีารละเมดิที�น่าสงสยั หรอืการไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานอื�นๆ
ที�กาํหนดไวใ้นเอกสารฉบบันี� เพื�อใหส้ามารถตรวจสอบขอ้เท็จจรงิรว่มกนัได ้
กฎระเบยีบนี�มผีลบงัคบัใชก้บัทั�งคูค่า้ทางธรุกจิของยารา และผูร้บัเหมาราย
ยอ่ยของคูค่า้



การรายงานการละเมดิ หรอืขอ้กงัวลใดๆ ที�เกี�ยวกบัพฤตกิรรมของพนักงาน ที�ปรกึษา ผูร้บัเหมา หรอืพนัธมติรทางธรุกจิใดๆ ของยารา 
ตอ้งรายงานไปยงัแผนก Ethics and Compliance ของยาราโดยทนั ที� ethics@yara.com

โปรดดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิที� www.yara.com สาํหรบัรายละเอยีดเกี�ยวกบัสายดว่นจรยิธรรมของยารา และทมีงาน Ethics and Compliance

1) ความคาดหวงัท ั�วไป  คูค่า้ทางธรุกจิของยาราตอ้งรกัษามาตรฐานเชน่
เดยีวกนัตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 2-9 ดา้นลา่ง และตอ้งกาํหนดใหคู้ค่า้ทาง
ธรุกจิของตนปฏบิตัติามมาตรฐานเดยีวกนั โดยเฉพาะในการประกอบธรุกจิ
ใหก้บัยารา

2) ของขวญั และการรบัรอง  กฎหลกัของยาราคอืเราไม่ตอ้งการให ้หรอื
รบัของขวญั พนักงานของยาราไม่สามารถให ้หรอืรบัของขวญัที�มมูีลคา่เกนิ
75 USD โดยไม่ไดร้บัอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรอยา่งชดัเจนจากผูจ้ดัการ
พนักงานยาราจะตอ้งไม่พยายามโนม้นา้วผูอ้ื�น หรอืใหผู้อ้ื�นโนม้นา้วดว้ยการ
ให ้หรอืรบัของขวญั และ/หรอืการรบัรอง

3) เสรภีาพในการสมาคม และการรว่มเจรจาตอ่รอง  ยาราคาดหวงั
ใหคู้ค่า้ธรุกจิของเราเคารพ และใหเ้กยีรตสิทิธเิสรภีาพในการรวมตวักนัของ
พนักงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสหภาพแรงงาน หรอืองคก์รที�เป็นตวัแทนจาก
ภายนอกในลกัษณะเดยีวกนั พนักงานของคูค่า้ทางธรุกจิของเราควรมสีทิธิ �
ในการรว่มเจรจาตอ่รอง โดยตอ้งสอดคลอ้งตามกฎหมาย และกฎระเบยีบที�มี
ผลบงัคบัใช ้รวมถงึสทิธิ �ในการเลอืกไม่เขา้รว่มสหภาพแรงงาน หรอืองคก์รที�
เป็นตวัแทนอื�นๆ ในกรณีที�สทิธิ �เหลา่นั�นถกูจาํกดั เราคาดหวงัใหคู้ค่า้ทาง
ธรุกจิของเราคน้หาวธิกีารอื�นเพื�อการทาํงานรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพกบั
พนักงาน

4) ผลประโยขนท์บัซอ้น  ยาราคาดหวงัใหพ้นักงาน และคูค่า้ทางธรุกจิ
แจง้ และจดัการสถานการณซ์ึ�งมผีลประโยชนท์บัซอ้นเกดิขึ �น หรอือาจเกดิ
ขึ �น หรอืที�รบัรูโ้ดยทนัที

5) การจา่ยคา่ตอบแทนที�เป็นธรรม และเวลาในการทํางาน
คูค่า้ทางธรุกจิตอ้งจา่ยคา่ตอบแทนใหก้บัพนักงานอยา่งยตุธิรรมสาํหรบังาน
ที�ทาํ โดยไม่คาํนึงถงึความเชื�อสว่นบคุคล หรอืลกัษณะเฉพาะของแตล่ะ
บคุคล คา่ตอบแทนสว่นบคุคลสาํหรบัพนักงาน ที�ปรกึษา หรอืพนักงาน
สญัญาจา้งช ั�วคราว จะแตกตา่งกนัไปขึ �นอยูก่บัตาํแหน่ง ผลงาน และความ
สามารถเทา่นั�น คา่ตอบแทนทั�งหมดจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของคา่จา้ง
ขั�นตํ�าของแตล่ะประเทศ นอกจากนี�คูค่า้ทาธรุกจิของยาราตอ้งปฏบิตัติาม
กฎหมาย และกฎระเบยีบที�บงัคบัใชเ้กี�ยวกบัช ั�วโมงการทํางาน และเวลาพกั

้
6) บุคคล/ชนพื�นเมือง ยาราคาดหวงัใหคู้ค่า้ทางธรุกจิเคารพและป้องกนั
การละเมดิสทิธขิองบคุคล/ชนพื�นเมือง บคุคล/ชนพื �นเมอืงมีสิทธิในการรบัรู
และขอความเห็นชอบเกี�ยวกบัการตดัสนิใจที�อาจสง่ผลกระทบตอ่พวกเขา

7) การปกป ้องสิ�งแวดล้อม และผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม  คูค่ า้ทาง 
ธุรกิจของยาราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบด้ านสิ�งแวดล้อมที� 
บังคับใช้ทั�งหมด ยาราคาดหวงัใหคู้ค่า้ทางธรุกจิใช น้โยบายด้ านสิ�งแวดลอ้ม
ที�เหมาะสมและใชร้ะบบการจัดการสิ�งแวดล้อมที�ครอบคลุมถึงผลกระทบ
ด้านสิ�งแวดล้อม และความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินงาน  และผลติภณัฑ ์
ของตนในภาพรวมของวงจรชีวิต นอกจากนี� ยังคาดหวังเรื �องการใช้
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์  และบริการที�เป ็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมาย
ในการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ พลังงาน และนํ�าให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
และลดผลกระทบด้านลบต่ออากาศ นํ�า นํ�าบาดาล ดิน ความหลายหลาย
ทางชีวภาพ และสภาพอากาศ

8) ความย�งัยนื ยาราคาดหวังให้คูค่า้ทางธุรกิจส่งเสริม และนําหลักการ
ด้านความย�งัยืนมาปรับใช ้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคบั
ดา้นสิ�งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (“ESG”) ที�เกี�ยวข้อง และเล็งเห็นถึง
การเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดในอนาคตที�ทราบ หรือคาดว่าจะเกิดขึ�น 
และดําเนินการตามสมควรเพื�อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกําหนด

9) วิธีการร้องทุกข์   ยาราคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจมีวิธีการรายงาน และ 
กระบวนการจัดการเรื�องร้องทุกข์ของพนักงาน และผู้มีส่วนร่วมที�อาจได้รับผล
กระทบ

มาตรฐานที�คาดหวงัสาํหรบัคูค่า้ทางธุรกจิของยารา
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6) แรงงานเด็กหรือแรงงานที�ถูกบังคับ  ยาราจะไม่ใช้หรือยอมรับการ
คา้มนุษย์  แรงงานที�ไม่สมัครใจ แรงงานขัดหนี� หรือแรงงานที�ถูกบังคับ และไม่
ยินยอมใหบุ้คคลอื�นกระทําการนั�นในนามของเรา การใชแ้รงงานเด็ก โดยคูค่า้
ทางธุรกิจจะตอ้งปฏิบัติตามมาตรฐานที�ได้ ร ับการยอมรับเป ็นสากล เช่น 
แนวปฏิบัติของ UNICEF และ ILO รวมถึงกฎหมายในท้องถิ�นอีกด้ วย

7) การเลือกปฏิบัติ  ยาราตระหนักและเอาใจใส่ในประเด็นการเลือก 
ปฏิบัติอย่างจริงจัง เรามุ่งเน้นใหพ้นักงานของคู่ค า้ทางธุรกิจของเราไดร้บั
การปฏิบัติด้ วยความเคารพ ใหเ้กียรติ และได้ ร ับโอกาสที�เท่าเทียมกัน
บนพื�นฐานของคุณธรรมแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่คํานึงถึงเชื�อชาติ สีผิว

ศาสนา เพศ อาย ุถิ�นกาํเนิด รสนิยมทางเพศ สถานภาพสมรส หรอืความ
ทพุพลภาพ  คูค่า้ธรุกจิของยาราตอ้งใหค้าํมั�นสญัญาในการสรา้งสภาพ
แวดลอ้มการทาํงานที�เป็นธรรม และปฏบิตัติามกฎหมายทอ้งถิ�นทั�งหมดที�
วา่ดว้ยเร ื�องการเลอืกปฏบิตั ิและการจา้งงาน

8) สภาพแวดลอ้มในการทํางานที�ปลอดภยั และดตีอ่สุขภาพ
คูค่า้ทางธรุกจิของยาราควรจดัสถานที�ทาํงานที�ปลอดภยั และดตีอ่สขุภาพ
ตามมาตรฐานสากล และกฎหมายที�บงัคบัใชใ้นประเทศ ใหแ้กพ่นักงาน
และพนักงานในสญัญาจา้งของตน


