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จรรยาบรรณผู้ผลิต หรือผู้จัดจ าหน่าย 
 

 

 

 

 

 

Compliance and Integrity 

LIXIL Group（ต่อไปนีเ้รียก「กลุม่บริษัท」）มุ่งมั่นให้พนกังานLIXILทกุ

คน ปฏิบตัติามกฎหมายทกุฉบบั ท่ีน ามาประยกุตใ์ช้,  มีการกระท าท่ีมีจริยธรรม ไม่
ว่าในกรณีใดๆก็ตาม นอกจากนี ้กลุม่บริษัทยงัให้ความส าคญัในการด าเนินกิจกรรม

ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม（CSR）ด้วย กลุม่บริษัทจึงมีความคาดหวงักบัซพั

พลายเออร์ทกุกิจการ ในการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีน ามาประยกุตใ์ช้ รวมทัง้การ
กระท าท่ีมีจริยธรรม ไปพร้อมกบัการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม

（CSR）จรรยาบรรณของกลุม่บริษัทได้ก าหนดกฎข้อบงัคบัเก่ียวกบักิจกรรมการ

ท างานของพนกังานLIXIL ในขณะเดียวกนัท่ีจรรยาบรรณผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่าย

（ต่อไปนีเ้รียก「จรรยาบรรณฉบบันี」้）ก าหนดความต้องการต่างๆท่ีทางกลุม่

บริษัทมีความคาดหวงัไปท่ีผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ 

＊จรรยาบรรณฉบับนี ้กลา่วถึงหัวข้อส าหรับผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายท่ีต้องปฏิบัติเป็น

พืน้ฐาน ซึ่งผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี  ้โดยไมม่สีิ่งอื่น
ทดแทนกันได้หรือต้องไมใ่ห้ความส าคัญอันดับแรกกับหัวข้อหรือข้อบังคับอื่นๆท่ีเข้มงวด
กวา่ 

 

ใครเป็นผู้ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี ้

ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการของกลุม่บริษัทและผู้บริหารต้องปฏบิตัิตาม
จรรยาบรรณฉบบันี ้ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายของกลุม่บริษัทหมายถึงนิติบคุคลหรือคุ
คล ท่ีน าเสนอผลติภณัฑ์หรือบริการ ภายใต้หน้าท่ีตามสญัญาท่ีกระท ากบักลุม่บริษัท 

กลุม่บริษัทคาดหวงัในการจดัท าระบบโปรแกรมการปฎิบตัิงาน ในกรณีท่ีผู้ผลติ หรือผู้
จัดจ าหน่ายยงัไม่มีระบบนีภ้ายใต้การด าเนินกิจการ เพื่อเป็นการปฏิบตัติาม
จรรยาบรรณฉบบันี ้โปรแกรมการปฎิบตังิานเป็นการจัดท าขัน้ตอนของข้อก าหนด

(นโยบาย)ท่ีเหมาะสม มีการก าหนดผู้ รับผิดชอบ Compliance รวมทัง้การ

ด าเนินการให้ผู้บริหารและพนกังานมีการฝึกอบรมดงูาน,สร้างระบบแจ้งเร่ืองร้องเรียน

ภายใน(ระบบข้อมลู) , การส ารวจข้อเท็จจริงและตรวจตดิตามภายใน, การแก้ไขให้
ถกูต้อง เป็นต้น 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทยงัคาดหวงัให้บริษัทท่ีเป็นผู้ รับจ้างช่วงของผู้ผลติ หรือผู้จัด
จ าหน่าย มีความพยายามในการปฏบิตัิตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีเทียบเท่าจรรยาบรรณ
ฉบบันี ้

การตรวจสอบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี ้

ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ต้องด าเนินการตรวจสอบว่ามีคณุสมบตัคิรบถ้วน
ตามเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในจรรยาบรรณฉบบันี ้เม่ือมีการเร่ิมต้นหรือต่อสญัญาคู่ค้ากบักลุม่
บริษัท  และผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการต้องปฏิบตัติามจรรยาบรรณฉบบันี ้
โดยต่อเน่ือง ในขณะท่ียงัมีความสมัพนัธ์การเป็นคู่ค้ากบักลุม่บริษัท และมีการแสดง
เจตจ านงค์ว่ามีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณฉบบันี ้ในกรณีท่ีกลุม่บริษัทเรียกร้อง 

 

การฝ่าฝืนจรรยาบรรณฉบับนี ้

กรณีผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายกระท าการฝ่าฝืนจรรยาบรรณฉบบันี ้อาจท าให้เกิดผล
กระทบกบัความสมัพนัธ์ท่ีไม่เสถียรในการเป็นคู่ค้ากบักลุม่บริษัท  รวมไปถึงการ
ยกเลกิการเป็นคู่ค้า 
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กลุม่บริษัท เรียกร้องให้ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการมีการปฏบิตัิตามกฎหมายท่ีน ามาประยกุต์ใช้ โดยให้ปฏบิตัิตามหวัข้อตอ่ไปนีเ้ป็นกรณีพเิศษ ซึ่งไม่จ ากดัเฉพาะหวัข้อท่ีก าหนดนีเ้ท่านัน้ 

 

 

 

สิทธิมนุษยชน 

ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ต้องเคารพในสทิธิมนษุยชนของพนกังาน   

ห้ามเลอืกปฏิบตัิในการจ้างงาน 

ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ต้องไม่เลอืกปฏิบตัิโดยใช้เหตผุลในเร่ืองเผ่าพนัธุ์, สี

ผิว,ศาสนา, เชือ้ชาติหรือชาติก าเนิด, บรรพบรุุษ, อาย,ุ ความพิการ, เพศ, ตัง้ครรภ,์ 

สถานะการสมรส,รสนิยมทางเพศ, ความเช่ือทางการเมืองหรือความเช่ือสว่นบคุคล, 
คณุสมบตัิของการเป็นสมาชิกสหภาพ เป็นต้น 

ห้ามกดข่ีข่มเหง 

ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ต้องน าเสนอสภาพแวดล้อมท่ีท างานท่ีไม่รังแก, มีการ

เคารพซึ่งกนัและกนั, ไม่เลอืกปฏิบตัิหรือไม่มีการกดข่ีข่มเหง 

มาตรฐานแรงงาน 

ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ต้องปฏบิตัิตามมาตรฐานแรงงานในระดบัสากลท่ีถกู

ก าหนดโดยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) , กฎหมายแรงงานของพืน้ท่ีภมิูภาค

หรือประเทศท่ีด าเนินกิจการ อน่ึง, กรณีมีข้อแตกต่างระหว่างเกณฑ์มาตรฐานระดบัสากล
กบัข้อกฎหมายของพืน้ท่ีภมิูภาคหรือประเทศ ให้ปฏิบตัติามเกณฑ์มาตรฐานท่ีมีระดบัสงูกว่า 

ห้ามใช้แรงงานบงัคบั 

ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ต้องไม่ใช้แรงงานท่ีได้จากการซือ้ขายร่างกาย, แรงงาน

พนัธะสญัญา, แรงงานบงัคบัโดยใช้เหตผุลจากหน้าท่ีหรือแรงงานบงัคบั 

ห้ามใช้แรงงานเด็กและป้องกนัผู้ใช้แรงงานอายไุม่ครบเกณฑ์ 

ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ต้องไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ว่าขัน้ตอนไหนในกระบวนการ

ผลติผลติภณัฑ์หรือบริการ  「เด็ก」หมายถึงอาย ุ15 ปี, อายท่ีุยงัอยู่ในช่วงการศึกษา

ขัน้บงัคบั หรือ อายขุัน้ต ่าท่ีก าหนดโดยกฎหมายของประเทศนัน้ๆ นอกจากนี ้ต้องไม่จ้าง

งานผู้ ท่ีอายไุม่ครบ 18 ปีบริบรูณ์ส าหรับภาระงานท่ีท าให้เกิดผลกระทบด้านสขุภาพ, 

ความปลอดภยัหรือด้านจริยธรรม 

ชั่วโมงการท างานและค่าจ้าง 
ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ต้องไม่ให้พนกังานท างานเกินชั่วโมงท างานสงูสดุท่ี
กฎหมายก าหนด รวมทัง้จ่ายค่าจ้างบนพืน้ฐานของเกณฑ์ท่ีกฎหมายท้องถิ่นก าหนดไว้ 

เสรีภาพในการสมาคม 
ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการต้องเคารพสทิธิในการเข้าสมาคมของพนกังาน       
โดยปฏิบตัิตามสทิธิในการเจรจาเป็นหมู่คณะ พนกังานทกุคนมีสทิธิในการเข้าร่วมสมาคม 

ในการผลกัดนั・คุ้มครองการจ้างแรงงานโดยอิสระ ภายใต้ขอบเขตท่ีกฎหมายยอมรับได้ 

ความปลอดภัย・อาชีวอนามัย 

ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ต้องน าเสนอสภาพแวดล้อมท่ีท างานท่ีปลอดภยัถกู      

อาชีวอนามัย ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีอตุสาหกรรมการผลติท่ีอยูใ่นขอบข่าย,       

เกณฑ์ระดบัประเทศ, ระดบัสากลท่ีถกูก าหนดไว้ ส าหรับพนกังานทกุคน 

ส่ิงแวดล้อม 

ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการต้องปฏิบตัติามกฎหมายท้องถ่ินและกฎหมายระดบัสากล, 
ข้อบงัคบัและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัการรักษาสิง่แวดล้อม รวมทัง้ ด าเนินมาตรการเพือ่
สนบัสนนุการรักษาสิง่แวดล้อมของโลกเพื่อลดภาระท่ีสร้างผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม
เน่ืองจากกิจกรรมของธุรกิจ รวมถึงการสร้างระบบท่ีน าไปสูก่ารด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถงึ
สิง่แวดล้อมและการพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม เป็นต้น 
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กิจกรรมธุรกิจท่ีเป็นธรรม 

ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ต้องปฏบิตัิตามหวัข้อกฎหมายในการด าเนินกิจกรรม

ธุรกิจ โดยมีการกระท าท่ีค านึงถึงจริยธรรม, ความเท่ียงธรรม, ความรับผิดชอบ 

ห้ามทจุริตคอรัปชั่น 
ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ต้องปฏบิตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริต 
ท่ีน ามาประยกุตใ์ช้กบักิจกรรมของธุรกิจ การเป็นคู่สญัญาหรือมีท าให้กลุม่บริษัทมีสว่นเข้า
ไปพวัพนักบัสญัญาอื่นๆในฐานะผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายของกลุม่บริษัท ต้องไม่มีการ
น าเสนอ ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้กบับคุคลท่ีสามหรือพนกังาน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ท่ีไม่ถกูต้อง รวมถึงการไม่ยอม   รับสนิบนหรือ ค่าอ านวยความ
สะดวกโดยเด็ดขาด ในขณะท่ีต้องย่ืนเสนอผลประโยชน์ท่ีน่าสงสยัในเร่ืองความเท่ียงธรรม 

(รวมถึงของขวญัและการรับรอง)ให้กบัพนกังาน LIXIL 

＊ค่าอ านวยความสะดวก หมายถึงการจ่ายเงินให้กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐ เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้รวดเร็วขึน้ ทัง้ๆท่ีเป็นหน้าท่ีซึง่เจ้าหน้าท่ีรัฐนัน้ต้องปฏบิตัิอยู่แล้ว เช่น การจ่ายเงินให้กบั
ผู้ รับผิดชอบด้านศลุกากร ในการย่ืนพิธีการศลุกากร ซึ่งเป็นหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตัิโดยปกติอยู่
แล้ว สิง่นีอ้ยู่ในขอบข่ายของ ค่าอ านวยความสะดวก ห้ามมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ต้องไม่ใช้ความสมัพนัธ์เชิงสว่นตวัในการท าให้เกิดผล

กระทบด้านการตดัสนิใจในการบริหารของพนกังาน LIXIL กรณีมีความสมัพนัธ์ท่ีอาจ
เป็นไปได้ในเร่ืองการมีผลประโยชน์ทบัซ้อนระหว่างผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายหรือพนกังาน

ของผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายท่ีเป็นญาตพิี่น้อง กบัพนกังาน LIXIL ผู้ผลติ หรือ               
ผู้จัดจ าหน่ายต้องเปิดเผยข้อมลูข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วกบักลุม่บริษัท และผลกัดนั  

การเปิดเผยข้อเท็จจริง จากพนกังาน LIXILโดยเร็ว 

การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ต้องปฏบิตัิตามกฎหมายห้ามผกูขาดหรือกฎหมายการ
แข่งขนัท่ีน ามาประยกุตใ์ช้ รวมทัง้ต้องไม่เก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีขดัขวางการแข่งขนัท่ีเป็น
ธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องไม่เก่ียวข้องกบัการกระท าท่ีน่าสงสยัว่าขดัขวางการแข่งขนั
ระหว่างบริษัทอื่นท่ีเป็นคู่แข่งของกลุม่บริษัท กบักลุม่บริษัท 

ข้อจ ากดัการค้าระหว่างประเทศ 
ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ต้องไม่เป็นรัฐบาลของพืน้ท่ีภมิูภาคหรือประเทศหรือผู้ ท่ี

อยู่ภายใต้การ ปกครองของรัฐบาล,ผู้ ท่ีด าเนินธุรกิจแทนรัฐบาล,พืน้ท่ีภมิูภาคหรือประเทศท่ี
อยู่ในขอบข่าย หรือนิติบคุคลท่ีด าเนินธุรกิจท่ีพืน้ท่ีภมิูภาคหรือประเทศ และบคุคลท่ีพ านกั

อาศยัอยู่ในประเทศ(บางกรณีอาจเป็นพลเมืองของประเทศ) ท่ีโดนมาตรการคว ่าบาตร 

นอกจากนี ้ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายต้องไม่เป็นนิติบคุคลหรือบคุคลท่ีเป็นผู้จดัตัง้・ก ากบั

ดแูล ท่ีอยู่ในขอบข่ายมาตรการคว ่าบาตร และต้องไม่ท าสญัญากบับคุคลหรือนิติบคุคลท่ี
โดนมาตรการคว ่าบาตรจากการท าสญัญาทีเก่ียวข้องกบักลุม่บริษัท 

ห้ามมีความสมัพนัธ์・ค้าขายกบักลุม่ต่อต้านสงัคม 

ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ต้องไม่มีความสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ี
ต่อต้านสงัคมโดยเด็ดขาดกบักลุม่พลงัอ านาจท่ีตอ่ต้านสงัคม 

การจัดท า・รายงานบญัชีท่ีถกูต้อง 

กลุม่บริษัทคาดหวงัผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ในการจดัท าบนัทึกรายการท่ีถกูต้อง
ตามรูปแบบท่ีสามารถเปิดเผยได้ ในกรณีมีการร้องขอจากกลุม่บริษัทในเร่ืองเก่ียวกบัการ
เป็นคู่ค้ากบักลุม่บริษัท รวมถึงการจัดท าบญัชีรายจ่ายทกุประเภท 

ปกป้องข้อมูลข่าวสาร・สินทรัพย์ 

ข้อมลูสว่นบคุคล 
ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ต้องปฏบิตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของ

ประเทศหรือพืน้ท่ีภมิูภาคท่ีด าเนินกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ท าให้เกิดการรับรู้,

น าไปใช้งาน,โอนย้าย,เปิดเผย, ร่ัวไหลอย่างไม่เหมาะสม ส าหรับการรับรู้,น าไปใช้งานของ
ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีได้รับอนญุาตเป็นการลว่งหน้า 

ทรัพย์สนิทางปัญญา 
ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ ต้องไม่ใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ได้รับ
อนญุาตจากผู้ ท่ีถือครองสทิธิเก่ียวกบัทรัพย์สนิทางปัญญานัน้ ทรัพย์สนิทางปัญญา รวมถึง 

สทิธิบตัร, สทิธิการออกแบบ, สทิธิในการจัดท า, ข้อมลูลบัการตลาด, ความรู้, เคร่ืองหมาย
ทางการค้า เป็นต้น 

สนิทรัพย์ของ LIXIL Group 

ผู้ผลติ หรือผู้จัดจ าหน่ายทกุกิจการ กรณีได้รับการน าเสนอสนิทรัพย์ของกลุม่บริษัท      
ต้องน าไปใช้งานเฉพาะกบัวตัถปุระสงค์ของกิจการท่ีถกูต้องเท่านัน้ นอกจากนี ้ต้องรักษา
ข้อมลูความลบัของกลุม่บริษัท ไม่ว่าในกรณใีดๆก็ตาม ถ้าไม่ได้รับการอนมุัตจิากกลุม่บริษัท 
ห้ามน าเสนอข้อมลูความลบันัน้ให้แก่ผู้อื่น 
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