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เรียน  ซัพพลายเออรผูมีอุปการะคุณ 
 
Hill's Pet Nutrition ไดทําใหวัฒนธรรมการดูแลเปนรูปเปนรางขึ้นมาต้ังแตป 1939 
ดวยความรวมมือจากสัตวแพทยท่ีมีช่ือเสียงคนหน่ึง  
พันธกิจของเราคือชวยสงเสริมและชวยใหความสัมพันธพิเศษระหวางคนและสัตวเล้ียงยาวนานมาก
ยิ่งขึ้น Hill’s มีช่ือเสียงดานความสามารถในการผสมผสานขอบเขตตางๆดานวัฒนธรรม 
เพื่อจัดหาการดูแลทางดานโภชนาหารท่ีดีท่ีสุดใหแกสัตวเล้ียง ไมวาจะในเอเชีย ออสเตรเลีย 
อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา หรือยุโรป พันธสัญญาดานโภชนาหารของสัตวเล้ียง (Pet Nutrition) 
ของ Hill's ยังคงเปนเชนเดิม 
 
ในฐานะของบริษัทในเครือบริษัทคอลเกต-ปาลมโอลีฟ คุณคาหลักของ Hill’s 
เปนรากฐานของการยึดมั่นขององคกรในการปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัทดานจรรยาบรรณและความซื่
อสัตยในระดับสูงสุด 
เรามุงเนนท่ีการบรรลุเปาหมายท่ีจําเปนเพื่อเปนแรงผลักดันสําหรับบริษัทของเราท่ัวโลก 
และเพื่อทําใหเราเปนบริษัทท่ีแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น 
อยางไรก็ตามเราเช่ือวาซัพพลายเออรของเรามีบทบาทสําคัญในความสําเร็จอันตอเน่ืองของบริษัท  
  
จุดแข็งของช่ือเสียงของคอลเกตไมไดขึ้นอยูกับเพียงการปฏิบัติของเราแตเพียงเทาน้ัน 
แตยังขึ้นอยูกับความประพฤติของผูท่ีเราดําเนินธุรกิจดวย 
ดวยเหตุน้ีเราจึงปรารถนาท่ีจะทํางานกับซัพพลายเออรท่ีมีคุณคาหลักรวมกันกับเราเทาน้ัน 
คณะกรรมการอํานวยการ ผูบริหารอาวุโสของบริษัท 
และพนักงานคอลเกตทุกคนมีความรับผิดชอบในมาตรฐานสูงสุดดานความซื่อสัตยและความสอดค
ลองกับหลักการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบขอบังคับรวมถึงนโยบายตางๆ 
ท่ีมีผลตอธุรกิจของเรา 
ดวยเหตุน้ีเปาหมายของเราจึงมีเพื่อใหมั่นใจวาความสัมพันธกบัหุนสวนท่ีเปนซัพพลายเออรสะทอน
ใหเห็นและสนับสนุนมาตรฐานจรรยาบรรณที่สูงในระดับเดียวกัน 
 
เพื่อท่ีจะดํารงรักษาเปาหมายน้ีไวปน้ีจะเปนครั้งแรกท่ีบริษัทคอลเกต-
ปาลมโอลีฟไดริเริ่มหลักการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออร 
จุดประสงคของเอกสารน้ีคือการเนนย้ําถึงพันธสัญญาของคอลเกตตอมาตรฐานจรรยาบรรณและเพื่อ
ถายทอดใหซัพพลายเออรทุกคนไดอยางชัดเจน 
ในความคาดหวังของบริษัทเก่ียวกับหลักจรรยาบรรณที่เหมาะสมกับความสัมพันธทางธุรกิจของพวก
เขากับคอลเกต หลักการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออรจะระบถุึงสวนสําคัญของวิธีการดําเนินธุรกิจ 
ซึ่งรวมถึง: 
 
• กฎหมายตอตานการผูกขาด/กฎหมายวาดวยการแขงขัน 
• สิทธิมนุษยชนสากล 
• สวัสดิภาพของสัตว 
• หลักการปฏิบัติดานแรงงาน  
• สุขภาพและความปลอดภัย 
• การปกปองสิ่งแวดลอม 
•
 กฎหมายตอตานการใหสินบน/พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําอันเปนการทุจริตในตางประเ
ทศของสหรัฐ 
 
เราสนับสนุนใหคุณศึกษาขอมูลน้ี 
และม่ันใจวาหลักการและการปฏิบัติท่ีวางโครงรางไวในหลักการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออรจะส
ะทอนใหเห็นอยูในการดําเนินการจัดการดานธุรกิจอยางตอเน่ืองของคุณกับคอลเกต-ปาลมโอลีฟ 
 



โปรดสื่อสารเกี่ยวกับความคาดหวังเหลาน้ีใหท่ัวท้ังองคกรของคุณตามความเหมาะสม 
เราขอขอบคุณลวงหนาสําหรับความรวมมือ 
และเราหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรวมงานกับบริษัทของคุณตอไปในอนาคต 
เราพรอมเสมอท่ีจะตอบคําถามหรือขอกังวลใดๆ ท่ีคุณอาจจะมี 
 
 
 
 
 
Linda Topping 
Vice President – Chief Procurement Officer
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หลักการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออรฉบับราง  

 
พนักงานของคอลเกตทั่วโลกภาคภูมิใจในชือ่เสียงของเราในดานความซ่ือสัตยและความสําเร็จทางดานธุรกิจที่เกิดจาก
ชื่อเสียงของเรา ชื่อเสียงน้ีใชเวลาหลายปในการสราง 
และการรักษาไวซึ่งชื่อเสยีงน้ีเปนเรื่องสําคญัสําหรับความสาํเร็จของเรา  
 
หลักการดาํเนินธุรกิจของซัพพลายเออรน้ีไดถกูพัฒนาข้ึนมาเพ่ือถายทอดใหกับผูจําหนาย ซัพพลายเออร ผูรับจาง 
ที่ปรึกษา ตัวแทนและผูนําสงสินคาและผูใหบริการตางๆ ทัง้หมดทั้งในปจจุบันและในอนาคต (ตอไปน้ีจะเรียกวา 
“ซัพพลายเออร” ของเรา) 
ความคาดหวังของคอลเกตสาํหรับซัพพลายเออรทั้งหมดของเรายึดมั่นตามมาตรฐานดานจรรยาบรรณสูงสุดในการทําธุร
กิจ เอกสารนี้ถกูสรางข้ึนมาตามรูปแบบและประกอบดวยภาษาจากมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ (International 
Labor Organization) และหลักการดําเนินธุรกิจของบริษัทคอลเกต-
ปาลมโอลีฟซึ่งคุณสามารถตรวจสอบไดในเวบ็ไซทของเราที ่ 
http://www.colgate.com/app/Colgate/US/Corp/LivingOurValues/CodeOfConduct.cvsp   
 
ซัพพลายเออรของคอลเกตจะตองดําเนินตามข้ันตอนที่เหมาะสมเพ่ือใหแนใจวาหลักการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออ
รของบริษัทคอลเกต-ปาลมโอลีฟไดรับการสือ่สารโดยทั่วทัง้องคกร 
และมีพรอมไวสําหรับพนักงานและเครือขายการจัดหาสนิคาของซัพพลายเออร 
คอลเกตเห็นคณุคาของความสัมพันธทางดานธุรกิจกับซัพพลายเออรและตองการใหซัพพลายเออรมีความตั้งใจรวมกันใ
นการปฏิบัตใิหสอดคลองกับมาตรฐานดังตอไปน้ีทุกประการ: 
 
กฎหมายตอตานการผูกขาด/การแขงขนัทางการคา 
นโยบายของคอลเกตที่ซัพพลายเออรทุกคนตองปฏิบัติ คอืการทําตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา 
(ที่รูจักกันวาเปนกฎหมายตอตานการผูกขาดในสหรัฐฯ) 
กฎหมายวาดวยการแขงขันกําหนดใหบริษัทแขงขันกันดวยการเสนอราคาทีต่่ํากวา สินคาทีม่ีนวัตกรรม 
และการใหบริการทีด่ีกวา ไมใชการเขาแทรกแซงในตลาดดวยการสรางอุปสงคและอุปทาน  
 
คอลเกตตองการใหซัพพลายเออรทุกคนดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมายฉบับที่นํามาปฏิบัตใิช 
โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือสงเสริมการแขงขันที่เสรีและยุติธรรม 
 
สวัสดิภาพของสัตว 
ซัพพลายเออรของคอลเกตและอุปกรณอํานวยความสะดวกภายนอกอ่ืนๆ 
ที่ไดรับการสนับสนุนจากซัพพลายเออรตองตรงตามมาตรฐานหรือเกินกวามาตรฐานของกฎระเบียบขอบังคับทั้งหมดขอ
งอุตสาหกรรม (ตามสถานทีท่ีใ่ช) เก่ียวกับการดูแลสตัว การจัดการ และสวสัดภิาพของสตัว 
ควรจะมีการพิจารณาอยางสม่ําเสมอดานความสนใจเรื่องความมีเมตตากรุณาตอสตัว 
และควรมีการลดความเครยีดของสัตวหากมีโอกาสในการดําเนินธุรกิจ 
ซัพพลายเออรควรจะแสดงใหเห็นถึงมาตรฐานจรรยาบรรณสงูในลักษณะเ ดยีวกันน้ีอันเก่ียวกับสวัสดิภาพของสัตวตามที่
ไดวางโครงรางไวในพันธสัญญาดานสวสัดภิาพของสัตวของคอลเกต (Colgate’s Animal Welfare Commitment) 
ที่มีอยูในเว็บไซท:    
http://www.hillspet.com/hillspet/ourCompany/whoWeAre/animalWelfare.hjsp 
 
ขอมูลที่เปนความลับ/กรรมสิทธิ ์
ซัพพลายเออรตองเคารพสิทธิดานทรัพยสินทางปญญาของคอลเกต ความลบัทางการคาและขอมูลอ่ืนๆที่เปนความลับ 
เปนกรรมสทิธ์ิ หรือขอมูลทีล่ะเอียดออน และไมนําไปใชหรือเปดเผยขอมูลเหลาน้ี 
ยกเวนเสียแตวาจะเปนไปตามสัญญาทีท่ําไวกับคอลเกตและเพื่อประโยชนของคอลเกต ขอมูลใดๆ 
ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานของคอลเกตตองไดรับการรักษาไวเปนความลับโดยซัพพลายเออรตลอดเวลา 
นอกเสียจากวาขอมูลน้ันไดถูกเผยแพรออกสูสาธารณะโดยไมใชความผิดพลาดของซัพพลายเออร 
ขอกําหนดของซัพพลายเออรเก่ียวกับขอมูลทีเ่ปนความลับหรอืกรรมสทิธ์ิของคอลเกตรวมถงึ: 
 

• ไมเปดเผยขอมลูน้ีตอผูอ่ืนภายในองคกรของซัพพลายเออร เวนเสียแตวามีเหตุ “จําเปนตองทราบ” หรือ 
“จําเปนตองใช” 

• ไมเปดเผยขอมลูน้ีตอบุคคลภายนอกองคกรของซัพพลายเออร 
• ไมใชขอมูลน้ีเพ่ือผลประโยชนสวนตวัของซพัพลายเออรหรือผลประโยชนของบุคคลอ่ืนภายนอก 

 

http://www.hillspet.com/hillspet/ourCompany/whoWeAre/animalWelfare.hjsp
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การจัดการดานจรรยาบรรณ 
การติดตอการคาอยางซื่อสตัยกับลูกคาและซพัพลายเออรเปนสิ่งสาํคัญตอความสัมพันธทีด่ ี
คอลเกตคนหาแนวทางการพิจารณาที่ยตุิธรรมกับซัพพลายเออรที่มีความเปนไปไดทุกราย 
การตัดสินใจข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของเกณฑที่ตั้งไว เชน ราคา คุณภาพ ความสามารถในการใหบริการ 
เชนเดียวกับความนาเชื่อถือและความซื่อสตัยของผูขาย การใหหรือการรับเงินใตโตะ การติดสินบน 
หรือคาตอบแทนคลายๆ กันในลักษณะน้ี ถือเปนขอหาม 
 
ซัพพลายเออรของเราจําเปนตองแสดงใหเหน็มาตรฐานทางจรรยาบรรณทีสู่งในระดับเดยีวกันน้ี 
และดาํเนินธุรกรรมทุกอยางดวยความซื่อสตัยและความยตุิธรรม 
 
กฎหมายตอตานการใหสินบน/พระราชบัญญัตวิาดวยการกระทาํอันเปนการทุจรติในตางประเทศของสหรัฐ 
คอลเกตยึดมั่นในการประสานงานกับรัฐบาลดวยความชอบธรรมทางกฎหมายและจรรยาบรรณทัว่โลก 
นโยบายของบรษัิท พระราชบัญญัติการฉอราษฎรของสหรัฐฯ และกฎหมายตอตานการใหสินบนทัว่โลก 
หามไมใหพนักงานของเราหรอืตัวแทนของพวกเขาทําการให หรือเสนอใหเงิน หรือ สิ่งมีคาใดๆ - 
ไมวาจะเปนในรปูของเงินสดหรอืไม หรือโดยผานผูอ่ืนไมวาจะโดยทางตรงหรอืทางออม ตอเจาหนาที่ของรฐับาล (เชน 
พนักงานของรัฐบาล หรือบริษัท หนวยงาน หรือองคกรทีร่ัฐบาลเปนเจาของหรือดําเนินงาน) 
เพ่ือชักชวนใหเจาหนาที่ผูน้ันปฏิบัติอยางมีผลตอพระราชบัญญัติใดๆ ของรัฐ หรือการตดัสินใจ หรือ 
เพ่ือชวยใหบรษัิทไดรักษาหรอืไดรับประโยชนทางธุรกิจที่ไมเหมาะสม  
 
ซัพพลายเออรของคอลเกตจะไมปฏิบัตสิิ่งใดๆ 
ในดานความสมัพันธทางธรุกิจกับคอลเกตหรือกระทําการใดก็ตามที่เปนการละเมดิพระราชบัญญตัิวาดวยการกระทําอันเ
ปนการทจุริตในตางประเทศของสหรฐั (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) 
หรือกฎหมายตอตานการใหสนิบนอ่ืนทั่วโลก 
ซัพพลายเออรของคอลเกตตองใชซัพพลายเออรที่ไมละเมดิมาตรฐานจรรยาบรรณดวยการตดิสินบน รับเงินใตโตะ 
หรือการจายเงนิที่ไมเหมาะสมหรือผดิกฎหมายในลักษณะคลายๆ กันน้ี  
 
ของขวญั 
ซัพพลายเออรควรจะตระหนักวาเปนเรื่องที่ไมไดรับอนุญาตหากพนักงานของคอลเกตจะใหหรือรับของขวัญ 
คาตอบแทนหรอืผลประโยชนอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจทางธุรกิจใดๆ 
หรือปรากฏใหเห็นวามีอิทธิพลตอการตดัสินใจทางดานธุรกิจ เราไมสนับสนุนใหซัพพลายเออรใหของขวัญ 
หรือผลประโยชนอ่ืนใดที่มีมลูคามากกวา50 ดอลลารสหรัฐ 
แกพนักงานของคอลเกตหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานของคอลเกตมากกวาหน่ึงครั้งตอปปฏิทิน 
 
สุขภาพและความปลอดภัย 
ซัพพลายเออรที่ดําเนินธุรกิจกับคอลเกตไดรบัการสนับสนุนในการมุงใหความสําคัญตอสุขภาพและความปลอดภยัซึ่งส
อดคลองกับจุดมุงหมายของเรา 
และตองจัดหาสภาพแวดลอมในการทํางานทีป่ลอดภยัและมสีุขอนามัยที่ดใีหกับพนักงานทกุคนทีท่ํางานในพ้ืนที่ปฏิบัติ
งาน 
  
นอกจากน้ีตัวแทนของซัพพลายเออรที่ใหบรกิารถึงสถานที่ในโรงงานของคอลเกตจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานความปล
อดภัยของคอลเกต 
 
กฎระเบียบขอบังคบัเกี่ยวกบัการซื้อขายสากล 
ซัพพลายเออรของคอลเกตตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการซื้อขายและการนําเขาที่นํามาใชในกิจกรรมต
างๆ รวมถึงกฎระเบียบขอบังคบัที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐและประเทศที่มีการนําเขาสินคาหรอืวัตถุดิบ  
 
หลักการปฏิบตัดิานแรงงาน  
คอลเกตตอตานการใชแรงงานเด็กโดยผิดกฎหมาย การทํางานในลักษณะทาส การใชเดก็เพ่ือหาประโยชนใสตัว 
และการดําเนินการดานแรงงานที่เปนการทารณุหรือหาประโยชนใสตนในทกุรูปแบบ 
นโยบายของคอลเกตคือการไมรวมงานกับซพัพลายเออรทกุรายที่ทราบวามีการใชแรงงานอยางไมเปนธรรม เชน 
การลงโทษทางรางกาย การประพฤติผดิตอสตรี การทํางานในลักษณะทาส หรือในรปูแบบอ่ืนๆ ของการประพฤติผดิ  
คอลเกตหวังวาซัพพลายเออรจะดําเนินงานตามข้ันตอนที่เหมาะสม 
เพ่ือใหแนใจวาซัพพลายเออรของคอลเกตไมมีสวนรวมอยูในการประพฤตปิฏิบัติเหลาน้ี 
  
การปกปองส่ิงแวดลอม 
ซัพพลายเออรของคอลเกตตองปฏิบัติตามอยางเครงครดัทัง้เปนลายลักษณอักษรและดวยจิตวญิญาณตอตัวบทกฎหมา
ย ขอบังคับ และนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่นํามาใช  
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ขอบงัคบัดานคุณภาพ  
คอลเกตจะดําเนินธุรกิจเฉพาะกับซัพพลายเออรทีผ่ลิต บรรจ ุเก็บรักษา 
และสงผลิตภัณฑตามหลักการปฏิบัติดานการผลิตทีด่ีทีใ่ชอยูในอุตสาหกรรมของซัพพลายเออร 
ซัพพลายเออรไดรับการคาดหวังใหจดัหาสินคาและบริการทีส่อดคลองตามขอบังคับที่กําหนดไว  
 
สิทธิมนุษยชนสากล 
คอลเกตมุงมั่นในการเคารพสทิธิมนุษยชนทั่วโลกเพ่ือใหเปนไปตามจดุมุงหมาย 
คอลเกตปฏิบัตแิละทํางานกับซัพพลายเออรที่สงเสริมมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวของดงัตอไปน้ี: 
• พนักงานทุกคนทุกระดับมีโอกาสเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกสผีิว เชื้อชาติ เพศ ลักษณะทางเพศ อายุ เผาพันธุ 

ชาติกําเนิด วถิทีางเพศ สถานภาพการสมรส ศาสนา วุฒภิาวะ ความทุพพลภาพ หรือลักษณะตางๆ อ่ืนๆ 
ที่ไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย 

• คาตอบแทนทีช่วยใหพนักงานสามารถใชจายในความจําเปนพ้ืนฐานได 
และใหโอกาสพนักงานในการพัฒนาทักษะและความสามารถ 

• ชั่วโมงการทํางานตามกําหนดที่ถูกตองตามกฎหมายและคาตอบแทนสําหรบัชั่วโมงการทํางานลวงเวลาตามกฎหม
ายทองถิ่น 

• เคารพในการมสีวนรวมของพนักงานอยางอิสระตามกฎหมาย 
รับรูสิทธ์ิตามกฎหมายทั้งหมดเพ่ือจัดการและตอรองรวมกัน 
และทํางานรวมกับรัฐบาลและชุมชนที่เราดําเนินธุรกิจเพ่ือพัฒนาความเปนอยูดานการศึกษา วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและสงัคมในชมุชนเหลาน้ัน 

 
ซัพพลายเออรของคอลเกตตองปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและกฎขอบังคับที่เก่ียวของในทุกประเทศที่เราดําเนินธุ
รกิจหรือไดมาซึ่งสินคาและบริการ ทั้งน้ีรวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ คณุภาพสินคา 
มาตรฐานของสิง่แวดลอม สุขอนามัยและความปลอดภยัในอาชีพ แรงงานและการจางงาน 
 
ระบบการบริหาร 
ภายใตขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไว 
คอลเกตคาดหวังวาซัพพลายเออรจะมีระบบทีส่มควรและเหมาะสมตในกรณีที่มีการถูกกลาวหาวามีการกระทําผิด 
ซึ่งการกลาวหาดังกลาวสามารถไดรับการตรวจสอบและดําเนินการแกไขได 
คอลเกตคาดหวังวาซัพพลายเออรจะทาํการตรวจสอบภายในองคกรอยางเตม็ที่หากถูกกลาวหาวามีการกระทําผิด   
 
นอกจากน้ีซัพพลายเออรตองรายงานใหคอลเกตทราบเปนลายลักษณอักษรโดยทันทีเก่ียวกับการรับรูถึงการเปดเผยที่เ
ปนผลเสยีเก่ียวกับซัพพลายเออรหรือผลิตภัณฑใดๆ ที่ไดจัดหาใหกับคอลเกตโดยซัพพลายเออรหรือเหตกุารณใดๆ 
ที่เก่ียวของกับซัพพลายเออรที่คาดวาอาจจะเกิดการเปดเผยที่เปนผลเสยีเก่ียวกับคอลเกต 
 
เปนหนาที่รับผดิชอบของซัพพลายเออรแตละรายในการทาํใหแนใจวาพนักงานและตวัแทนของซัพพลายเออรเขาใจแล
ะปฏิบัตสิอดคลองตามหลักการดําเนินธุรกิจของซัพพลายเออร 
 
หากมีการฝาฝนไมปฎิบัติตามหลักการดาํเนินธุรกิจของซัพพลายเออรอาจเปนสาเหตใุหมกีารยุตคิวามสัมพันธกับซัพพล
ายเออร  ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความรนุแรงของการฝาฝนและสถานการณเฉพาะที่เกิดข้ึน 
 
เวอรช่ันออนไลน 
หลักการดาํเนินธุรกิจของซัพพลายเออรของคอลเกต-ปาลมโอลีฟมีในภาษาอ่ืนๆ ทางออนไลนที ่
http://www.colgate.com/app/Colgate/US/Corp/ContactUs/GMLS.cvsp. 
 
หากคุณมีคําถามใดๆ เก่ียวกับหลักการดาํเนินธุรกิจของซัพพลายเออร คุณสามารถติดตอ Linda Topping 
ประธานกรรมการเจาหนาทีฝ่ายจัดหา ที ่(212) 310-2406 หรือ Greg Woodson 
ประธานกรรมการเจาหนาทีฝ่ายจรรยาบรรณและความสอดคลองที ่(212) 310-2033 
 


