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บทนำำ�
ทีุ� The Kraft Heinz Company (“Kraft Heinz”) เรามีวิัสัิยทัุศน์ทีุ�จะขับเคัลื�อน “เพื�อการเติบโตอย่างยั�งยืนโดยการสิร้าง
คัวัามพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคัทัุ�วัโลก” ในฐานะบริษัทุ เราทํุาในสิิ�งทีุ�ถููกต้องและรับผิดชอบในการมีส่ิวันร่วัมทีุ�จะปรับปรุงเพื�อ
ช่วัยปกปอ้งโลกของเรา ขับเคัลื�อนการดําเนินธุุรกิจอย่างมีคัวัามรับผิดชอบ และสินับสินุนชุมชนทีุ�เราอยู่อาศัยและทํุางาน

หลักการแนะนําสํิาหรับซั้พพลายเออร์เหล่านี� (“หลักการ” หรือ “นโยบาย” เหล่านี�) จะระบุข้อกําหนด มาตรฐาน และคัวัาม
คัาดหวัังทีุ�มีต่อซั้พพลายเออร์ทุุกรายของเรา นโยบายนี�เป็นมาตรฐานสิากลและยึดแนวัปฏิิบัติทีุ�ดีทีุ�สุิดในอุตสิาหกรรมและ
มาตรฐานทีุ�ได้รับการยอมรับในระดับสิากล

ซั้พพลายเออร์แต่ละรายมีหน้าทีุ�รับผิดชอบในการตรวัจสิอบให้แน่ใจว่ัามีการปฏิิบัติตามนโยบายนี� ซั้พพลายเออร์จะต้อง
จัดการผู้รับจ้างช่วังและห่วังโซ่้อุปทุานของตนในลักษณะทีุ�สิอดคัล้องกับนโยบายนี� 

ขอบเขต่
หลักการเหล่านี�เปน็เสิาหลักทีุ�สํิาคััญของโคัรงการด้านสิิ�งแวัดล้อม สัิงคัม และการกํากับดูแล (ESG) ของ Kraft Heinz 
และโปรแกรมด้านจริยธุรรมและการปฏิิบัติตามกฎระเบียบ และได้รับการชี�นําโดยคัวัามมุ่งมั�นอย่างแน่วัแน่ของเราในการ 
ดําเนินธุุรกิจด้วัยคัวัามซื้�อสัิตย์ และในลักษณะทีุ�มีจริยธุรรมโดยการกําหนดคัวัามคัาดหวัังของ Kraft Heinz สํิาหรับ 
สิภาพการทํุางานทีุ�เปน็ธุรรม ปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมาย โปร่งใสิ รับผิดชอบ และส่ิงเสิริมสุิขภาพทีุ�ดีของผู้ปฏิิบัติงาน
ตลอดห่วังโซ่้อุปทุานของเรา หลักการเหล่านี�อาจได้รับการแก้ไขเป็นคัรั�งคัราวั

หลักการเหล่านี�วัางข้อกําหนดและแนวัปฏิิบัติทุางธุุรกิจซึ้�งซั้พพลายเออร์ของ Kraft Heinz บริษัทุย่อย และหน่วัยธุุรกิจ
ของบริษัทุทีุ�กระจายอยู่ทัุ�วัโลก (ซึ้�งต่อไปนี�รวัมเรียกว่ัา “Kraft Heinz”) จะต้องปฏิิบัติตาม คํัาว่ัา “ซั้พพลายเออร์” ซึ้�งจะ
ใช้ในหลักการเหล่านี� หมายถึูง ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์์และ/หรือบริการทัุ�งทุางตรงและทุางอ้อมของ Kraft Heinz และผู้รับจ้าง
รายย่อยของพวักเขา คํัาว่ัา “ซั้พพลายเออร์” รวัมถึูงผู้รับจ้าง ผู้ผลิตภายนอก ผู้ขาย ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการด้านแรงงาน 
ผู้จัดจําหน่าย ผู้ได้รับอนุญาต และพันธุมิตรกิจการร่วัมค้ัา หลักการเหล่านี�ยังคัรอบคัลุมไปถึูง “พนักงาน” ซึ้�งถููกจ้างงาน
หรือได้รับการว่ัาจ้างโดยซั้พพลายเออร์ของ Kraft Heinz และผู้รับจ้างรายย่อยของซั้พพลายเออร์และซั้พพลายเออร์
ปลายนํ�า รวัมถึูงแต่ไม่จํากัดเพียง พนักงานประจํา ชั�วัคัราวั เต็มเวัลา นอกเวัลา หรือพนักงานตามสัิญญาจ้าง พนักงาน
จากบริษัทุตัวัแทุน แรงงานข้ามชาติ แรงงานผู้เยาว์ัตามกฎหมาย (ผู้เยาว์ั) ผู้รับการฝึกึอบรม ผู้ช่วัย และตําแหน่งทีุ�มี
ประสิบการณ์ในการทํุางาน

การยอมรับหลักการเหล่านี�และคัวัามมุ่งมั�นทีุ�จะปฏิิบัติตามข้อกําหนดทีุ�มีอยู่ในทีุ�นี�เปน็ส่ิวันหนึ�งของข้อตกลงตามสัิญญา
ของซั้พพลายเออร์ หรือคํัาสัิ�งซื้�อกับ Kraft Heinz การทํุาสัิญญากับซั้พพลายเออร์บางรายอาจมีข้อกําหนดทีุ�เฉพาะ
เจาะจงมากขึ�นในการแก้ไขปญัหาเหล่านี�บางส่ิวัน ไม่มีเนื�อหาใดในนโยบายนี�ทีุ�จะใช้แทุนข้อกําหนดทีุ�เฉพาะเจาะจงกว่ัาใน
สัิญญากับซั้พพลายเออร์
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แนำวท�งของเร�ท่�ม่ีต่่อ
หลัักก�รแนะนำาสำำาหรับ
ซััพพลัายเออร์
ทีุ� Kraft Heinz เราร่วัมมือกับซั้พพลายเออร์ของเราเพื�อจัดการและปรับปรุงปัจจัยอย่างต่อเนื�องทัุ�งทุางสัิงคัมและสิิ�งแวัดล้อม  
ซึ้�งเปน็ส่ิวันสํิาคััญของการเดินทุางของเรา เราคัาดหวัังให้ซั้พพลายเออร์ของเราทุุ่มเทุอย่างเต็มทีุ�ในการจัดหาสิินค้ัาและบริการ
อย่างมีคัวัามรับผิดชอบ

ข้อกำ�หนำดํท่�บังคับและแนำวท�งปฏิิบัติ่ท่�ค�ดํหมี�ย  
ซึ้�งระบุไว้ัในนโยบายนี�ได้รับการชี�แนะตามแนวัปฏิิบัติทีุ�ดี
ทีุ�สุิดของอุตสิาหกรรมและมาตรฐานทีุ�ได้รับการยอมรับใน
ระดับสิากล รวัมถึูงแต่ไม่จํากัดเพียง หลักการชี�แนะแห่ง
สิหประชาชาติว่ัาด้วัยธุุรกิจกับสิิทุธิุมนุษยชน (United 
Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights) ร่างตราสิารสิิทุธิุมนุษยชนระหว่ัาง
ประเทุศ (International Bill of Human Rights) และ
หลักการทีุ�กําหนดไว้ัในปฏิิญญาว่ัาด้วัยหลักการและสิิทุธิุ
ขั�นพื�นฐานในการทํุางานขององค์ัการแรงงานระหว่ัาง
ประเทุศ (ILO)

เพื�อสินับสินุนคัวัามมุ่งมั�นของเราทีุ�จะมุ่งมั�นปรับปรุงให้ดี
ขึ�นในทุุก ๆ วััน เราจึงมีส่ิวันร่วัมในแพลตฟอร์มคัวัามร่วัม
มือ เกณฑ์์มาตรฐานเทีุยบกับมาตรฐานอุตสิาหกรรม  
และทํุางานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่ิวันได้ส่ิวันเสีิยทัุ�งภายใน
และภายนอก (ตามทีุ�กําหนดไว้ัในรายงาน ESG ของเรา)  
ผ่านโปรแกรมการมีส่ิวันร่วัมของ ESG หลักการเหล่านี�
สิะทุ้อนถึูงจุดยืนในปัจจุบันของเราในเรื�องการจัดหาอย่าง
มีคัวัามรับผิดชอบ และเราจะมีส่ิวันร่วัมในการตรวัจสิอบ
นโยบายนี�อย่างต่อเนื�องเพื�อประเมินและปรับปรุงข้อ 
กําหนดและคัวัามคัาดหวัังตามทีุ�ระบุไว้ัในทีุ�นี�อย่าง 
เหมาะสิม

ข้อกำ�หนำดํแลัะแนำวท�งปฏิิบัติ่
ซั้พพลายเออร์ทุุกรายของ Kraft Heinz ต้องยึดถืูอตาม
ข้อกําหนดทีุ�บังคัับซึ้�งระบุไว้ัในนโยบายนี� และเราสินับสินุน
ให้ซั้พพลายเออร์ใช้แนวัทุางปฏิิบัติทีุ�คัาดหมายซึ้�งรวัมอยู่ใน
นโยบายนี� เพื�อเป็นแนวัทุางในการปรับปรุงเพิ�มเติม

ข้อกำ�หนำดํท่�บังคับทีุ�กําหนดคัวัามประพฤติขั�นตํ�าทีุ�
ยอมรับได้ในการเปน็ซั้พพลายเออร์ของ Kraft Heinz

แนำวท�งปฏิิบัติ่ท่�ค�ดํหมี�ยจะกําหนดการดําเนิน
การหรือแนวัทุางปฏิิบัติทีุ�ยังไม่เป็นข้อกําหนด แต่อาจ
กลายเปน็ข้อกําหนดทีุ�บังคัับในอนาคัต เราส่ิงเสิริม
อย่างยิ�งให้ซั้พพลายเออร์ทัุ�งหมดของเราทํุางานเพื�อ
ให้บรรลุตามแนวัทุางปฏิิบัติทีุ�คัาดหมาย โดยการ
ประเมินคัวัามเสีิ�ยง การสิร้างแผนการจัดการ  
และการตั�งเปา้หมายในการปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง 
คัวัามพยายามคัวัรวััดค่ัาได้และสิามารถูตรวัจสิอบได้
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เร�ดํำ�เนิำนำธุุรกิจด้ํวยคว�มี
ซ่ั�อสัำต่ย์

เร�มุ่ีงมัี�นำท่�จะปกปอ้งสัำต่ว์แลัะ
สำวัสำดิํภั�พของสัำต่ว์ 

เร�เค�รพสิำทธิุมีนุำษยชนำแลัะ
หลัักปฏิิบัติ่ก�รใช้แรงง�นำ
อย่�งม่ีจริยธุรรมี 

เร�เป็นำผู้้้ปกป้องรักษ� 
สิำ�งแวดํล้ัอมี 

เร�เช่�อว่�พนัำกง�นำม่ีสิำทธิุ�
จะม่ีสำถ�นำท่�ทำ�ง�นำท่�ปลัอดํภััย

แลัะเอ่�อต่่อสุำขภั�พท่�ด่ํของ
พนัำกง�นำ

เร�ต่อ้งก�รซััพพลั�ยเออรท่์�ม่ี
คว�มีหลั�กหลั�ย 

หลัักก�รแนำะนำำ�สำำ�หรับซััพพลั�ยเออร์
จัับมืือกัับซััพพลายเออร์์ของเร์าเพื�อกัาร์พัฒนาอย่างไม่ืหยุดยั�งและกัาร์จััดหาสิินค้้าและบริ์กัาร์ด้วยค้วามืรั์บผิิดชอบ
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6

ข้้อกำาหนดท่ี่�บังคัับ: ทุุกข้อต่อไปนี�เป็นข้อกําหนดทีุ�บังคัับสํิาหรับซั้พพลายเออร์ของเรา

ก�รปฏิิบัติ่ต่�มีกฎหมี�ยแลัะระเบ่ยบข้อบังคับ
ซั้พพลายเออร์ต้องปฏิิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคัับทีุ�บังคัับใช้ทัุ�งหมดในประเทุศทีุ�ซั้พพลายเออร์ดําเนินธุุรกิจอยู่  
ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคัับทัุ�งหมดทีุ�ใช้บังคัับกับการจัดหาผลิตภัณฑ์์และ/หรือบริการให้แก่ Kraft Heinz

ก�รต่่อต้่�นำก�รทุจริต่แลัะก�รต่่อต้่�นำก�รติ่ดํสิำนำบนำ 
ซั้พพลายเออร์ต้องไม่จ่ายเงิน ให้ข้อเสินอ ของขวััญ สัิญญา สิิ�งจูงใจ หรือมอบสิิ�งใดก็ตามทีุ�มีมูลค่ัาไม่ว่ัาทุางตรงหรือ 
ทุางอ้อม เพื�อแลกเปลี�ยนกับข้อได้เปรียบทุางธุุรกิจทีุ�ไม่เหมาะสิม ซั้พพลายเออร์ต้องปฏิิบัติตาม กฎหมายว่ัาด้วัยการ 
กระทํุาอันเป็นการทุุจริตในต่างประเทุศของสิหรัฐฯ (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) กฎหมายต่อต้านการให้สิินบน
ของสิหราชอาณาจักร (U.K. Bribery Act) กฎหมายการทุุจริตของเจ้าหน้าทีุ�รัฐในต่างประเทุศของแคันาดา (Canada 
Corruption of Foreign Public Officials Act) และ/หรือกฎหมายต่อต้านการทุุจริตและต่อต้านการติดสิินบนอื�น ๆ  
ทีุ�บังคัับใช้ทัุ�งหมดอย่างเคัร่งคัรัด ซั้พพลายเออร์ต้องไม่ยอมรับในประเด็นเกี�ยวักับการยักยอก การขู่กรรโชก การติดสิินบน 
และการทุุจริต (รวัมถึูงข้อห้ามในการจ่ายเงินเพื�ออํานวัยคัวัามสิะดวัก) ซั้พพลายเออร์ต้องปฏิิบัติตามกระบวันการสิอบทุาน
ธุุรกิจสํิาหรับบุคัคัลภายนอกของฝึา่ยจริยธุรรมและการปฏิิบัติตามกฎระเบียบของ Kraft Heinz กระบวันการนี�กําหนด
ให้ซั้พพลายเออร์ต้องประกาศคัวัามสัิมพันธ์ุทุางธุุรกิจหรือคัวัามเป็นเจ้าของกับเจ้าหน้าทีุ�หรือหน่วัยงานของรัฐ ตัวัแทุน
พรรคัการเมือง หรือพนักงานของ Kraft Heinz ก่อนทีุ�จะทํุาธุุรกิจกับ Kraft Heinz

ของขวัญแลัะก�รต้่อนำรับ
พนักงานของ Kraft Heinz ไม่คัวัรรับหรือรับของขวััญจากคู่ัค้ัาทุางธุุรกิจรายใดก็ตาม ยกเว้ันสิิ�งของเล็ก ๆ น้อย ๆ และมี
มูลค่ัาไม่มาก อย่างเช่น ของแจกเพื�อส่ิงเสิริมการขายทีุ�มีโลโก้บริษัทุ ของขวััญหรือสัินทุนาการคัวัามบันเทิุงเพื�อการธุุรกิจ 
ใด ๆ ทีุ�จัดหาโดยซั้พพลายเออร์ต้องเปน็ไปเพื�อวััตถุูประสิงค์ัทุางธุุรกิจอันชอบด้วัยกฎหมาย ต้องไม่มีเจตนาเพื�อให้ได้มาซึ้�งข้อ 
ได้เปรียบทีุ�ไม่เหมาะสิมหรืออิทุธิุพลอื�น ๆ (หรือดูเหมือนว่ัาจะมีอิทุธิุพลต่อการตัดสิินใจทุางธุุรกิจ) และต้องไม่ละเมิดกฎหมาย
ของประเทุศทีุ�มีการให้หรือรับของขวััญหรือสัินทุนาการคัวัามบันเทิุงนั�น ของขวััญหรือสัินทุนาการคัวัามบันเทิุง จะต้องไม่มี
ราคัาแพงมากเกินไปหรือเกิดขึ�นบ่อยคัรั�ง ต้องมีมูลค่ัาทีุ�สิมคัวัรแก่เหตุและผล และต้องเป็นไปตามวััตถุูประสิงค์ัทุางธุุรกิจอัน
ชอบด้วัยกฎหมาย

เร�ดํำ�เนิำนำธุุรกิจด้ํวยคว�มี
ซ่ั�อสัำต่ย์



ผู้ลัประโยชน์ำทับซ้ัอนำ
ซั้พพลายเออร์จะต้องเปน็อิสิระจากอิทุธิุพลของผลประโยชน์ทัุบซ้้อนทีุ�เกิดขึ�น
จริง หรือทีุ�อาจเกิดขึ�นขณะทีุ�ดําเนินการทุางธุุรกิจกับ Kraft Heinz ซั้พพลาย 
เออร์ต้องเปดิเผยคัวัามสัิมพันธ์ุทุางธุุรกิจใดก็ตามทีุ�ตนข้องเกี�ยวั (หรือมีแผนทีุ�จะ 
เข้าร่วัม) โดยทัุนทีุ ซึ้�งคัวัามสัิมพันธ์ุนั�นอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทัุบซ้้อนขึ�นจริง 
หรืออาจเกิดขึ�น หรืออาจถููกมองว่ัาน่าจะมีผลประโยชน์ทัุบซ้้อนเกิดขึ�น

คว�มีถ้กต้่องของบันำทึกท�งธุุรกิจ
ซั้พพลายเออร์จะต้องบันทึุกและรักษาธุุรกรรมทุางการค้ัาและธุุรกิจทัุ�งหมดให้
สิมบูรณ์คัรบถู้วัน โปร่งใสิ ถููกต้อง และอยู่ในเวัลาทีุ�เหมาะสิม ซั้พพลายเออร์จะ
ต้องไม่ปลอมแปลง ละเว้ัน บิดเบือน หรือปดิบังข้อมูลใด ๆ ในบันทึุกทุางธุุรกิจ
ของผู้จัดหาสิินค้ัาหรือบริการ สิมุดบัญชีและบันทึุกข้อมูลจะต้องเก็บรักษาไว้ัตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคัับทีุ�บังคัับใช้ทัุ�งหมด รวัมถึูงหลักการบัญชีซึ้�งเป็นทีุ�
ยอมรับโดยทัุ�วัไป 

ก�รแข่งขันำอย่�งเป็นำธุรรมี
ซั้พพลายเออร์ต้องแข่งขันด้วัยคัวัามซื้�อสัิตย์ในทุุกแห่งทัุ�วัโลก ซั้พพลายเออร์
ต้องไม่ข้องเกี�ยวักับการกระทํุาทีุ�ผิดกฎหมายและคัวัามร่วัมมือทีุ�ไม่ชอบด้วัย
กฎหมายคู่ัแข่งทัุ�งทุางตรงหรือทุางอ้อม หารือเกี�ยวักับการแข่งขันหรือข้อมูลทีุ�มี
คัวัามละเอียดอ่อนต่อการแข่งขันกับคู่ัแข่ง หรือตกลงทีุ�จะกีดกันทุางการค้ัาหรือ
จํากัดการแข่งขัน ซั้พพลายเออร์จะต้องปฏิิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่ัา
ด้วัยการแข่งขันและการต่อต้านการผูกขาดทีุ�บังคัับใช้ทัุ�งหมด

คว�มีเปน็ำส่ำวนำตั่วของข้อม้ีลัแลัะก�รคุ้มีครอง
ข้อม้ีลั
ซั้พพลายเออร์ต้องปฏิิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคัับทีุ�บังคัับใช้ทัุ�งหมด
ทีุ�เกี�ยวัข้องกับการคุ้ัมคัรอง คัวัามเป็นส่ิวันตัวั และ/หรือการประมวัลผลข้อมูล
และข้อมูล (รวัมถึูงข้อมูลทีุ�เกี�ยวัข้องกับบุคัคัลทีุ�ถููกระบุตัวัตนหรือสิามารถูระบุ
ตัวัตนได้ ซึ้�งถืูอว่ัาเป็นข้อมูลส่ิวันตัวัหรือข้อมูลส่ิวันบุคัคัล) และต้องไม่ทํุาการ
ให้ Kraft Heinz ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคัับดังกล่าวั ซั้พพลายเออร์
รายใดก็ตามทีุ�ประมวัลผลข้อมูลส่ิวันบุคัคัลในนามของ Kraft Heinz ตกลงทีุ�จะ
ประมวัลผลข้อมูลส่ิวันบุคัคัลดังกล่าวัตามข้อกําหนดการประมวัลผลข้อมูลใด ๆ 
ทีุ� Kraft Heinz จัดหาให้แก่ซั้พพลายเออร์ตามข้อกําหนดในสัิญญาหรืออื�น ๆ 
เปน็ลายลักษณ์อักษร ซั้พพลายเออร์ต้องแจ้ง Kraft Heinz ทัุนทีุทีุ�ทุราบเกี�ยวั
กับการเข้าถึูงทีุ�ไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม การสูิญหาย การใช้ในทุางทีุ�ผิด 
หรือคัวัามเสีิยหาย หรือการละเมิดการรักษาคัวัามปลอดภัยอื�นใดทีุ�เกี�ยวัข้องกับ
ข้อมูลหรือข้อมูลของ Kraft Heinz ทีุ�อยู่ในคัวัามคัรอบคัรอง (หรือประมวัลผล
โดยหรือตามคํัาสัิ�งของซั้พพลายเออร์ ตัวัแทุน หรือผู้รับจ้างรายย่อย)

เอกสำ�รท่�เปน็ำคว�มีลัับ
ซั้พพลายเออร์ต้องจัดการและปกปอ้งข้อมูลทีุ�เป็นคัวัามลับ คัวัามลับทุางการ
ค้ัา และ/หรือทุรัพย์สิินทุางปญัญาของ Kraft Heinz หรือคู่ัค้ัาทุางธุุรกิจของ 
Kraft Heinz อย่างเหมาะสิม ซึ้�งบริษัทุได้แบ่งปนัให้ใช้ในทุางธุุรกิจ เพื�อให้แน่ใจ
ว่ัามีการรักษาคัวัามลับของข้อมูลและข้อมูลดังกล่าวัไม่ถููกเปิดเผย (แม้ในกรณีทีุ�
ซั้พพลายเออร์ได้ทํุาข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลกับ Kraft Heinz แล้วัก็ตาม) 
ซั้พพลายเออร์ต้องแจ้งให้ Kraft Heinz ทุราบโดยเร็วัทีุ�สุิดเทุ่าทีุ�จะทํุาได้ หากมี
การเปิดเผยข้อมูลทีุ�ได้รับอนุญาต การสูิญหาย หรือการละเมิดข้อมูลทีุ�เป็นคัวัาม
ลับดังกล่าวัใด ๆ ทีุ�เปน็ของ Kraft Heinz หรือคู่ัค้ัาทุางธุุรกิจของ Kraft Heinz 
และใช้คัวัามพยายามอย่างถึูงทีุ�สุิดเพื�อลดคัวัามเสีิ�ยงอันอาจเกิดขึ�นทีุ�เกี�ยวัข้อง
กับการละเมิด ข้อมูลทีุ�เปน็คัวัามลับหรือเป็นกรรมสิิทุธิุ�เกี�ยวักับ Kraft Heinz 
จะต้องไม่ถููกใช้ไปเพื�อการมีส่ิวันร่วัมหรือสินับสินุนการซื้�อขายหลักทุรัพย์โดยใช้
ข้อมูลภายในหรือกิจกรรมอื�นใดทีุ�ไม่เกี�ยวัข้องกับการจัดหาสิินค้ัาและ/หรือบริการ
ให้กับ Kraft Heinz และผู้รับจ้างของบริษัทุ

ก�รปฏิิบัติ่ต่�มีกฎระเบ่ยบก�รค้�ต่่�งประเทศ
ซั้พพลายเออร์ต้องปฏิิบัติตามการลงโทุษทุางเศรษฐกิจ การคัวับคุัมการส่ิงออก 
และกฎหมายต่อต้านการคัวํั�าบาตร ข้อบังคัับ คํัาสัิ�ง การกําหนด ใบอนุญาต  
และคํัาบัญชาทีุ�เกี�ยวัข้องทัุ�งหมดทีุ�บังคัับใช้ ซั้พพลายเออร์ต้องใช้การคัวับคุัม
ภายในทีุ�มีประสิิทุธิุภาพเพื�อลดคัวัามเสีิ�ยงของการละเมิดกฎหมายเหล่านี�  
และการกระทํุาอันจะเป็นสิาเหตุให้ Kraft Heinz ละเมิดกฎหมายดังกล่าวั
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Kraft Heinz มุ่งมั�นทีุ�จะรักษาการดําเนินธุุรกิจอย่างมีคัวัามรับผิดชอบ และปฏิิบัติต่อผู้คันอย่างให้เกียรติและเคัารพสิิทุธิุ
มนุษยชนของพวักเขา

ข้้อกำาหนดท่ี่�บังคัับ: ทุุกข้อต่อไปนี�เป็นข้อกําหนดทีุ�บังคัับสํิาหรับซั้พพลายเออร์ของเรา

แรงง�นำเด็ํก
ซั้พพลายเออร์จะต้องไม่ใช้แรงงานเด็กทัุ�งทุางตรงหรือกระทํุาโดยอ้อมผ่านผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างรายย่อยของตน  
และต้องมีนโยบายทีุ�ห้ามใช้แรงงานเด็ก ซั้พพลายเออร์จะปฏิิบัติตามข้อกําหนดอายุขั�นตํ�าของการจ้างงาน ซึ้�งบัญญัติไว้ัใน
กฎหมายทีุ�บังคัับใช้หรือตามอนุสัิญญา ILO ฉบับทีุ� 138 แล้วัแต่ว่ัาข้อกําหนดใดจะเข้มงวัดกว่ัา อนุสัิญญา ILO ฉบับทีุ� 138 
กําหนดอายุขั�นตํ�าในการจ้างงานคืัอ วััยเรียนภาคับังคัับในทุ้องถิู�น แต่ไม่ตํ�ากว่ัา 15 ป ี(14 ปใีนประเทุศกําลังพัฒนาบาง
ประเทุศ) ภายใต้ข้อยกเว้ันทีุ� ILO และกฎหมายทีุ�บังคัับใช้อนุญาต (กล่าวัคืัอ สํิาหรับการทํุางานเบา ๆ เกี�ยวักับปศุสัิตว์ัและ
เพาะปลูกภายในคัรอบคัรัวัทีุ�ไม่แทุรกแซ้งการศึกษาภาคับังคัับตามกฎหมาย) เด็กทีุ�มีอายุเกินกว่ัาอายุขั�นตํ�าของการจ้าง
งานไม่คัวัรได้รับคัวัามเสีิ�ยงทุางกายภาพทีุ�ไม่เหมาะสิม ซึ้�งอาจเปน็อันตรายต่อพัฒนาการทุางร่างกาย จิตใจ หรืออารมณ์  
ห้ามว่ัาจ้างบุคัคัลทีุ�มีอายุตํ�ากว่ัา 18 ปทํีุางานในตอนกลางคืันหรือในสิภาวัะทีุ�เป็นอันตราย (เช่น การใช้งานเคัรื�องจักรหนัก
หรือการทํุางานกับสิารเคัมีอันตราย)

ก�รสำรรห�บุคลั�กรอย่�งม่ีคว�มีรับผิู้ดํชอบ
ซั้พพลายเออร์จะต้องยึดถืูอหลักปฏิิบัติในการสิรรหาบุคัลากรอย่างมืออาชีพ มีจริยธุรรม ปลอดภัย และมีคัวัามรับผิดชอบ 
โดยมีเจตนาทีุ�จะป้องกันคัวัามเสีิ�ยงทีุ�ไม่จําเปน็ การแสิวังหาประโยชน์ และพันธุบัตรทุางการเงินทีุ�ไม่สิมเหตุสิมผล ซึ้�งบังคัับ
ใช้กับการสิรรหาว่ัาจ้าง Kraft Heinz ปฏิิบัติตาม “หลักการนายจ้างเป็นผู้จ่าย (The Employer Pays Principle)” ดังนั�น 
ซั้พพลายเออร์ต้องตรวัจสิอบให้แน่ใจว่ัาพนักงานและผู้สิมัคัรงานแต่ละคันไม่ถููกเรียกเก็บค่ัาธุรรมเนียมจากการงานของตน 
และค่ัาใช้จ่ายในการสิรรหาบุคัลากรคัวัรเกิดเปน็ภาระของนายจ้าง ไม่ใช่ให้ลูกจ้างต้องรับผิดชอบ

เร�เค�รพสิำทธิุมีนุำษยชนำ
แลัะหลัักปฏิิบัติ่ก�รใช้
แรงง�นำอย่�งม่ีจริยธุรรมี



แรงง�นำข้�มีช�ติ่
ข้อคัวัรพิจารณาเพิ�มเติมเพื�อปกป้องสิิทุธิุ�ของแรงงานข้ามชาติ ซึ้�งเปน็บุคัคัลทีุ�
ทํุางานนอกประเทุศของตน เพื�อปิดช่องโหว่ัอันจะนําไปสู่ิการละเมิดสิิทุธิุมนุษยชน
และการแสิวังหาประโยชน์โดยมิชอบ ซั้พพลายเออร์จะต้องนําระบบการจัดการ
ทุรัพยากรบุคัคัลและนโยบายทีุ�เกี�ยวัข้องมาใช้เพื�อจัดการคัวัามเสีิ�ยงอันจะเกิดกับ
แรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติจะต้องไม่ถููกข่มขู่อันเป็นผลจากการละเว้ันการ
ปฏิิบัติหน้าทีุ�ของเจ้าหน้าทีุ� หรือระงับเอกสิารทุางการโดยมีเจตนาทีุ�จะบีบบังคัับ
พวักเขาให้เข้าสู่ิเงื�อนไขการจ้างงานหรือส่ิงผลกระทุบต่อสิิทุธิุ�ในการลาออก

แรงง�นำบังคับหร่อไม่ีสำมัีครใจ
Kraft Heinz ห้ามมิให้มีการใช้แรงงานบังคัับ แรงงานขัดหนี� แรงงานตาม
สัิญญา หรือแรงงานภาคับังคัับทุุกรูปแบบ รวัมถึูงแรงงานนักโทุษ แรงงานตาม
สัิญญา แรงงานผูกมัด แรงงานทุหาร แรงงานทุาสิ หรือการค้ัามนุษย์ทุุกรูปแบบ 
พนักงานทุุกคันต้องทํุางานภายใต้สิภาพทีุ�สิมัคัรใจและมีอิสิระทีุ�จะยุติการจ้างงานได้
ตลอดเวัลา

ชั�วโมีงก�รทำ�ง�นำ สัำปดํ�ห์ก�รทำ�ง�นำ  
แลัะก�รจ่�ยเงินำค่�จ้�ง
ซั้พพลายเออร์ต้องปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อบังคัับทีุ�เกี�ยวัข้องทัุ�งหมดทีุ�เกี�ยวักับ
ค่ัาจ้าง ค่ัาล่วังเวัลา สิิทุธิุประโยชน์ การลา และชั�วัโมงการทํุางานสูิงสุิด พนักงาน
คัวัรได้รับค่ัาจ้างทีุ�เปน็ธุรรมและเทุ่าเทีุยมกัน นอกจากนี� ซั้พพลายเออร์จะต้อง
เคัารพกฎหมายเกี�ยวักับการจํากัดชั�วัโมงการทํุางานปกติและการทํุางานล่วังเวัลา 
และรับรองว่ัาการทํุางานล่วังเวัลาเป็นไปด้วัยคัวัามสิมัคัรใจและได้รับค่ัาตอบแทุน
อย่างเปน็ธุรรม

หากกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ัเป็นอย่างอื�น ซั้พพลายเออร์คัวัรหยุดพักอย่างน้อย 24 
ชั�วัโมงติดต่อกันในทุุก ๆ ช่วังเวัลา 7 วััน พนักงานมีสิิทุธิุ�ในการหยุดพักงานทีุ� 
สิมเหตุสิมผล ลาพักร้อน และวัันหยุดพร้อมเงินเดือน

ก�รไม่ีเล่ัอกปฏิิบัติ่
ซั้พพลายเออร์จะต้องไม่เลือกปฏิิบัติในหลักปฏิิบัติในการจ้างงาน การทํุาสัิญญา 
หรือการจ้างงาน รวัมถึูงแต่ไม่จํากัดเพียง ค่ัาตอบแทุน การเลื�อนตําแหน่ง การ
ลงโทุษทุางวิันัย การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุ ซั้พพลายเออร์จะไม่เลือกปฏิิบัติ
ด้วัยปจัจัยเชื�อชาติ อายุ บทุบาทุ เพศ อัตลักษณ์ทุางเพศ สีิผิวั ชาติพันธ์ุุ ศาสินา 
ประเทุศถิู�นกําเนิด รสินิยมทุางเพศ สิถูานภาพสิมรสิ การตั�งคัรรภ์ ผู้อยู่ในอุปการะ 
คัวัามทุุพพลภาพ ชนชั�นทุางสัิงคัม การเป็นสิมาชิกสิหภาพ และ/หรือมุมมอง
ทุางการเมือง และซั้พพลายเออร์จะต้องไม่แบ่งแยกตามสิภาพหรือลักษณะอื�นใดทีุ�
ได้รับการคุ้ัมคัรองตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคัับทีุ�บังคัับใช้

เสำร่ภั�พในำก�รสำมี�คมีแลัะก�รเจรจ�ต่่อรองร่วมีกันำ
ซั้พพลายเออร์จะต้องตระหนักและเคัารพเสิรีภาพในการสิมาคัมและสิิทุธิุในการร่วัม
เจรจาต่อรองของพนักงานแต่ละราย ซั้พพลายเออร์ต้องเคัารพสิิทุธิุเหล่านี�โดย
การรักษาสิภาพแวัดล้อมในการทํุางานให้ปราศจากคัวัามกลัวัการแก้แค้ันเอาคืัน 
การข่มขู่ หรือการคุักคัาม

สิำทธิุ�ในำท่�ดิํนำ
Kraft Heinz ต่อต้านการถืูอคัรองทีุ�ดินทีุ�ผิดกฎหมายทุุกรูปแบบ ซั้พพลาย 
เออร์ต้องเคัารพการถืูอคัรองสิิทุธิุ�ทีุ�ดินของสิตรี ชนพื�นเมือง และชุมชนทุ้องถิู�นทีุ� 
ได้รับผลกระทุบจากการดําเนินงานของตน และซั้พพลายเออร์ต้องปฏิิบัติตาม
หลักเสิรีภาพ การให้คัวัามยินยอมล่วังหน้า และการให้คัวัามยินยอมขององค์ัการ
อาหารและการเกษตรของสิหประชาชาติในวิัธีุปฏิิบัติในการจัดหาสิินค้ัา ซั้พพลาย
เออร์จะต้องไม่มีส่ิวันเกี�ยวัข้องในการแก่งแย่งทีุ�ดินใด ๆ Kraft Heinz คัาดหวััง
ให้ซั้พพลายเออร์ทัุ�งหมดปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อบังคัับทีุ�เกี�ยวัข้องกับสิิทุธิุ�ใน
การใช้ทีุ�ดิน รวัมถึูงแต่ไม่จํากัดเพียง การอนุญาตให้มีการใช้ทีุ�ดินอย่างเหมาะสิม 
(เช่น สํิาหรับการเกษตร การผลิต หรือการใช้ในอุตสิาหกรรมอื�น ๆ) และการได้รับ
อนุญาตสํิาหรับการใช้นํ�าใต้ดินหรือแหล่งนํ�าอื�น ๆ เช่น แม่นํ�าหรือทุะเลสิาบทีุ�อยู่ใกล้
เคีัยง

ข้อพิจ�รณ�ด้ํ�นำภั�ษ�ศ�สำต่ร์
เอกสิารหลักสํิาหรับสิิทุธิุของพนักงาน เงื�อนไขการจ้างงาน และข้อพิจารณาด้าน
คัวัามปลอดภัยคัวัรมีให้ในภาษาของประเทุศ/ภูมิภาคัทีุ�จัดงาน 

ข้้อกำาหนดท่ี่�บังคัับ: นอกเหนือจากการปฏิิบัติตามนโยบายนี�แล้วั 
ซั้พพลายเออร์ทุุกรายยังต้องยึดถืูอปฏิิบัติตามมาตรฐานทีุ�เกี�ยวัข้องและแนวั
ปฏิิบัติทุางธุุรกิจทีุ�มีคัวัามรับผิดชอบ ซึ้�งมีอยู่ในนโยบายด้านสิิทุธิุมนุษยชนทีุ�
ใช้ทัุ�วัโลกของ Kraft Heinz

9เร์าเค้าร์พสิ ทิธ มิืนษุยชนและหล ักัปฏ บิ ัต กิัาร์ใช แ้ร์งงานอยา่งมื จีัร์ ยิธร์ร์มื

https://www.kraftheinzcompany.com/pdf/Global_Human_Rights_Policy092619.pdf
https://www.kraftheinzcompany.com/pdf/Global_Human_Rights_Policy092619.pdf
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บริษัทุ Kraft Heinz มีคัวัามมุ่งมั�นทีุ�จะจัดหาสิถูานทีุ�ทํุางานทีุ�ดีต่อสุิขภาพ ปลอดภัย และแข็งแรงสํิาหรับพนักงาน  
ผู้รับจ้างรายย่อย และทุุกคันทีุ�มาเยือนสิถูานประกอบการของเรา เราเชื�อว่ัานายจ้างทุุกคัน ไม่ว่ัาจะอยู่ในอุตสิาหกรรมใด
ก็ตาม มีหน้าทีุ�รับผิดชอบในการรักษามาตรฐานระดับสูิงในโปรแกรมสุิขภาพและคัวัามปลอดภัยในสิถูานทีุ�ทํุางานของตน  
เพื�อรับรองว่ัามีการปกป้องพนักงานของตน 

ข้้อกำาหนดท่ี่�บังคัับ: ทุุกข้อต่อไปนี�เป็นข้อกําหนดทีุ�บังคัับสํิาหรับซั้พพลายเออร์ของเรา

เร�เช่�อว่�พนัำกง�นำม่ีสิำทธิุ�จะ
ม่ีสำถ�นำท่�ทำ�ง�นำท่�ปลัอดํภััย
แลัะเอ่�อต่่อสุำขภั�พท่�ด่ํของ
พนัำกง�นำ



สุำขภั�พแลัะคว�มีปลัอดํภััย
ซั้พพลายเออร์จะต้องปฏิิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคัับทีุ�บังคัับใช้ทัุ�งหมดเกี�ยวักับสุิขภาพและคัวัามปลอดภัยของ
พนักงาน และมอบหมายคัวัามรับผิดชอบสํิาหรับเงื�อนไขด้านสุิขภาพและคัวัามปลอดภัยให้แก่ตัวัแทุนฝึา่ยบริหารระดับอาวุัโสิ 
นอกจากนี� Kraft Heinz ยังกําหนดให้ซั้พพลายเออร์รักษามาตรฐานด้านสุิขภาพและคัวัามปลอดภัยดังต่อไปนี�เปน็อย่าง
น้อย:

 •  สิถูานทีุ�ทํุางานไม่คัวัรเปน็อันตรายต่อสุิขภาพและคัวัามปลอดภัย และคัวัรปลอดจากอันตรายทีุ�ทุราบ
 •  จะต้องมีอุปกรณ์ปอ้งกันส่ิวันบุคัคัลทีุ�สิอดคัล้องกับกฎหมายทุ้องถิู�น มาตรฐาน (ถู้ามี OSHA) และคํัาแนะนําจาก
องค์ัการอนามัยโลก (เนื�องจากมีคัวัามเกี�ยวัข้องกับวิักฤตด้านสุิขภาพทัุ�วัโลก) ให้แก่พนักงาน 
 •  คัวัรจัดเก็บและจัดการสิารเคัมีอย่างปลอดภัยและคัาดหวัังว่ัารายการสิารเคัมีทัุ�งหมดทีุ�ใช้คัวัรมีพร้อมให้หากมีการ
ร้องขอ
 •  มีการฝึกึอบรมเกี�ยวักับสุิขภาพและคัวัามปลอดภัยสํิาหรับพนักงานในภาษาของประเทุศ/ภูมิภาคัต่าง ๆ  
พร้อมการแปลเมื�อ 30 เปอร์เซ็้นต์ของพนักงานพูดภาษาอื�น ตามขอบเขตการทํุางาน (รวัมถึูงทีุ�เกี�ยวัข้องกับสิารเคัมี) 
และซั้พพลายเออร์ต้องเก็บรักษาบันทึุกสํิาหรับการฝึกึอบรมทัุ�งหมดทีุ�ให้ไว้ั 

 › พนักงานต้องสิามารถูเข้าถึูงการดูแลรักษาทุางการแพทุย์ฉุกเฉิน และ
 › สิถูานทีุ�ทํุางานทัุ�งหมดจะต้องมีการระบุทุางออกฉุกเฉินไว้ัอย่างชัดเจน ในกรณีทีุ�เหมาะสิม  
ปา้ยคัวัามปลอดภัยคัวัรติดประกาศคํัาแปลไว้ั

ท่�พักอ�ศัย
ซั้พพลายเออร์จะต้องให้พนักงานสิามารถูเข้าถึูงนํ�าดื�ม สุิขาทีุ�สิะอาดและสิถูานทีุ�ล้างมือ คัวัามร้อนและการระบายอากาศทีุ�
เพียงพอ สิิ�งอํานวัยคัวัามสิะดวักทีุ�ถููกสุิขลักษณะสํิาหรับการจัดเก็บอาหารและทีุ�พักทีุ�ถููกสุิขลักษณะ สิถูานทีุ�จะต้องมีทุาง
ออกทีุ�ทํุาเคัรื�องหมายไว้ัอย่างชัดเจนและไม่มีการคัวับคุัมในกรณีฉุกเฉิน เมื�อมีการจัดหาทีุ�พักอาศัยให้แก่พนักงาน ไม่ว่ัาจะ
เปน็โดยซั้พพลายเออร์หรือผู้ให้บริการแรงงานหรือผู้รับจ้างช่วังอื�น ๆ ผู้ผลิตต้องตรวัจสิอบให้แน่ใจว่ัาสิถูานทีุ�นั�นสิะอาด 
ปลอดภัย และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

ก�รคุกค�มี ก�รล่ัวงลัะเมิีดํ แลัะก�รลังโทษท�งวินัำย
พนักงานทุุกคันมีสิิทุธิุ�ทีุ�จะได้รับการปฏิิบัติด้วัยคัวัามเคัารพและให้เกียรติ ซั้พพลายเออร์จะต้องมีนโยบายและแนวัทุางปฏิิบัติ
ทีุ�ห้ามมิให้มีการลงโทุษทุางกาย และรับรองว่ัาพนักงานจะไม่ถููกคุักคัามและ/หรือล่วังละเมิดทุางร่างกาย ทุางเพศ  
ทุางจิตใจ หรือทุางวัาจาในรูปแบบอื�นใด การดําเนินการทุางวิันัยจะต้องดําเนินการก็ต่อเมื�อมีคัวัามเหมาะสิม อย่างมืออาชีพ
และมีจริยธุรรม และจะไม่มีการลงโทุษทุางการเงิน ซั้พพลายเออร์จะต้องให้ลูกจ้างทัุ�งหมดสิามารถูเข้าถึูงกลไกการรับเรื�อง
ร้องเรียนทีุ�เป็นคัวัามลับได้

11เร์าเช ือ่วา่พน ักังานมื สีิ ทิธ ิ จ์ัะมื สีิถานท ีท่าํงานท ีป่ลอดภ ัยและเอ ื อ้ตอ่สิขุภาพท ีด่ ขีอง
พน ักังาน
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คัวัามหลากหลายของซั้พพลายเออร์ทีุ� Kraft Heinz มีรากฐานมาจากค่ัานิยมหลักข้อหนึ�งของเราทีุ�ระบุว่ัา “เราต้องการ
คัวัามหลากหลาย” เราเชื�อว่ัาคัวัามสํิาเร็จของเราขึ�นอยู่กับหลักปฏิิบัติทุางธุุรกิจของเรา นั�นก็คืัอมีคัวัามหลากหลายและ
ยอมรับคัวัามแตกต่างมากขึ�น ๆ ในทุุกวััน เรามุ่งมั�นทีุ�จะขับเคัลื�อนการปรับปรุงชุมชนทีุ�ด้อยโอกาสิ โดยการตรวัจสิอบให้
แน่ใจว่ัาฐานอุปทุานของเราเป็นตัวัแทุนของพนักงานของเรา คัวัามหลากหลายของซั้พพลายเออร์เป็นหนึ�งในหลายวิัธีุทีุ� 
Kraft Heinz ทํุางาน เพื�อผสิมผสิานค่ัานิยมของเราเข้ากับวิัสัิยทัุศน์ทุางธุุรกิจของเราในอนาคัต

เรามุ่งมั�นทีุ�จะรวับรวัมเอาซั้พพลายเออร์ทีุ�หลากหลายเข้ามามีส่ิวันร่วัมกับกิจกรรมการจัดซื้�อของเราอย่างเป็นธุรรม  
เราพยายามทีุ�จะสิร้างคัวัามเชื�อมโยงระหว่ัางซั้พพลายเออร์และวังจรชีวิัตผลิตภัณฑ์์ของเรา เพื�อให้สิามารถูเข้าถึูงได้และ
คัรอบคัลุมมากขึ�นกับธุุรกิจทีุ�เป็นของสิตรี ชนกลุ่มน้อยทุางชาติพันธ์ุุ เลสิเบี�ยน เกย์ ไบเซ็้กชวัล และบุคัคัลข้ามเพศ ผู้
พิการ และทุหารผ่านศึก และ SBA-HUBZone เราแสิวังหาโอกาสิอย่างจริงจังในการสิร้างพันธุมิตรทุางธุุรกิจและเพิ�มการ
ใช้จ่ายกับประเภทุธุุรกิจทีุ�หลากหลายเหล่านี� และใช้แนวัทุางการปรับปรุงอย่างต่อเนื�องเพื�อทุบทุวันแนวัปฏิิบัติทุางธุุรกิจ
ของเราและขจัดอุปสิรรคัซึ้�งเปน็ทีุ�ทุราบ

แนวที่างปฏิิบัติิท่ี่�คัาดหมาย: Kraft Heinz เชิญซั้พพลายเออร์ของเราเข้าร่วัมกับเราเพื�อแสิวังหาแนวัทุางการ 
ดําเนินธุุรกิจทีุ�หลากหลายและยอมรับคัวัามแตกต่างมากขึ�น โดยการรวัมคัวัามหลากหลายของซั้พพลายเออร์เข้าไว้ัใน 
แนวัปฏิิบัติ นโยบาย และแผนการจัดการในการจัดหาของตนเอง เราเชิญซั้พพลายเออร์ทีุ�หลากหลายให้เข้าร่วัมใน
โอกาสิทุางธุุรกิจในอนาคัตกับ KHC

เร�ต้่องก�รซััพพลั�ยเออร์
ท่�ม่ีคว�มีหลั�กหลั�ย 
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Kraft Heinz มุ่งมั�นทีุ�จะปฏิิบัติต่อสัิตว์ัอย่างมีมนุษยธุรรมและปรับปรุงสิวััสิดิภาพของสัิตว์ัอย่างต่อเนื�อง เราไม่ยอมรับ
การทํุาร้ายสัิตว์ัในทุุกลักษณะซึ้�งกระทํุาโดยซั้พพลายเออร์ของเรา Kraft Heinz กําหนดให้ซั้พพลายเออร์ของบริษัทุส่ิง
เสิริมและปฏิิบัติเพื�อมุ่งสู่ิ ‘เสิรีภาพห้าประการ’ (เปน็ทีุ�ยอมรับในระดับสิากลทุางด้านสิวััสิดิภาพของสัิตว์ั) อย่างต่อเนื�อง:

 • ปลอดจากการหิวัโหยและคัวัามกระหาย 
 • ปลอดจากคัวัามรู้สึิกไม่สิบายทุางกายและคัวัามร้อน
 • ปลอดจากคัวัามเจ็บปวัด การบาดเจ็บ หรือโรคั
 • มีอิสิระทีุ�จะแสิดงพฤติกรรมตามปกติ
 • ปลอดจากคัวัามกลัวัและคัวัามทุุกข์ทุรมาน

ข้้อกำาหนดท่ี่�บังคัับ: นอกจากนโยบายนี�แล้วั ซั้พพลายเออร์โดยตรงทุุกรายของ Kraft Heinz จะต้อง
ปฏิิบัติตามนโยบายสิวััสิดิภาพของสัิตว์ั และคู่ัมือการปรับใช้นโยบายสิวััสิดิภาพของสัิตว์ั ซั้พพลายเออร์ทุุก
รายของ Kraft Heinz ซึ้�งจําหน่ายผลิตภัณฑ์์ทีุ�ทํุาจากสัิตว์ัถููกคัาดหวัังให้เข้าร่วัมการประเมินคัวัามเสีิ�ยงด้าน
สิวััสิดิภาพของสัิตว์ัซึ้�งเปน็ข้อบังคัับทัุ�วัโลก โดยทุาง Kraft Heinz จะจัดการประเมินนี�เปน็ประจําทุุกปี

เร�มุ่ีงมัี�นำท่�จะปกปอ้งสัำต่ว์
แลัะสำวัสำดิํภั�พของสัำต่ว์ 

13

https://www.kraftheinzcompany.com/pdf/KHC_AnimalWelfarePolicy_10.27.17.pdf
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ทีุ� Kraft Heinz การดูแลสิิ�งแวัดล้อมเริ�มต้นด้วัยการดําเนินงานของเราเอง Kraft Heinz กําลังมุ่งมั�นทีุ�จะอนุรักษ์นํ�าและ
พลังงาน ลดการปล่อยมลพิษ ลดของเสีิย และทํุาให้บรรจุภัณฑ์์ของเรายั�งยืน การดูแลสิิ�งแวัดล้อมของเราคัรอบคัลุมถึูง
กิจกรรมภายในห่วังโซ่้อุปทุานของเรา ซึ้�งซั้พพลายเออร์ของเรามีคัวัามรับผิดชอบในการลดผลกระทุบต่อสิิ�งแวัดล้อมจาก
วััสิดุ ผลิตภัณฑ์์ และการดําเนินงานของพวักเขาเช่นกัน

ภัยคุักคัามทีุ�เพิ�มขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศและคัวัามเสีิยหายต่อสิิ�งแวัดล้อมเห็นได้ชัดมากขึ�นกว่ัาทีุ�เคัยเปน็มา 
Kraft Heinz มุ่งมั�นทีุ�จะใช้แนวัทุางแบบองค์ัรวัมในการดําเนินการด้านสิภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์สิิ�งแวัดล้อมภายใต้
เสิาหลักเชิงกลยุทุธ์ุของเราในเรื�อง "การจัดหาอย่างมีคัวัามรับผิดชอบ" เรามุ่งมั�นทีุ�จะทํุางานร่วัมกับซั้พพลายเออร์ของเรา
เพื�อจัดการกับคัวัามเสีิ�ยงและพัฒนาแนวัทุางแก้ปญัหาและวิัธีุการจัดการทีุ�ยั�งยืน โดยมีวััตถุูประสิงค์ัเพื�อปกป้องและรักษา
สิิ�งแวัดล้อม 

ข้้อกำาหนดท่ี่�บังคัับ: ซั้พพลายเออร์ต้องปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อบังคัับด้านสิิ�งแวัดล้อมทีุ�เกี�ยวัข้องทัุ�งหมด  
อย่างน้อยก็ในการปฏิิบัติงานของตน หากมี จะมีการเน้นข้อกําหนดทีุ�บังคัับเพิ�มเติมในส่ิวันนี� 

แนวที่างปฏิิบัติิท่ี่�คัาดหมาย: ซั้พพลายเออร์ทุุกรายจะต้องตระหนักและเข้าใจเกี�ยวักับคัวัามเสีิ�ยงด้านสิิ�งแวัดล้อม
และผลกระทุบในการดําเนินงานและห่วังโซ่้อุปทุานของตน ซั้พพลายเออร์ของเราคัวัรเริ�มต้นทํุางานตามแนวัปฏิิบัติทีุ�
ดีทีุ�สุิดด้านสิิ�งแวัดล้อมตามทีุ�ได้เน้นไว้ัในส่ิวันนี�:

เร�เปน็ำผู้้้ปกป้องรักษ� 
สิำ�งแวดํล้ัอมี



ก�รจัดํก�รของเส่ำย
ทีุ� Kraft Heinz เราคิัดถึูงการสูิญเปล่าแบบองค์ัรวัม ในการดําเนินงานของเราเอง 
เราใช้การประเมินของเสีิยอย่างละเอียดอันช่วัยให้เรากําหนดจุดทีุ�เราสิามารถูลด  
นํากลับมาใช้ใหม่ และรีไซ้เคิัล Kraft Heinz นําขยะมูลฝึอยของบริษัทุไปรีไซ้เคิัลหรือ
ใช้ผลิตภัณฑ์์ทีุ�โรงงานผลิตทัุ�วัโลกมากกว่ัา 90 เปอร์เซ็้นต์ 

ข้้อกำาหนดท่ี่�บังคัับ: ซั้พพลายเออร์ต้องปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อบังคัับ
เกี�ยวักับการกําจัดและการบําบัดของเสีิยทีุ�บังคัับใช้ทัุ�งหมด และต้องมีใบ
อนุญาตทีุ�ถููกต้องและเปน็ปจัจุบันสํิาหรับการใช้และการกําจัดของเสีิยและนํ�า

แนวที่างปฏิิบัติิท่ี่�คัาดหมาย: ซั้พพลายเออร์ทุุกรายคัวัรทํุางานเพื�อส่ิง
เสิริมการลดของเสีิยและการใช้ทุรัพยากรอย่างมีคัวัามรับผิดชอบ  
การแปรสิภาพขยะ จากหลุมฝึงักลบ ผ่านการลด เปลี�ยนวััตถุูประสิงค์ัใหม่ 
และคัวัามพยายามในการรีไซ้เคิัล และการปรับปรุงประสิิทุธิุภาพ ได้กลายเป็น
แนวัปฏิิบัติมาตรฐานทีุ�ซั้พพลายเออร์ทัุ�งหมดถููกคัาดหวัังให้พิจารณาในการ 
ดําเนินงานของตน นอกเหนือจากการใช้โปรแกรมการจัดการและการแปลง
ของเสีิยทีุ�คัรอบคัลุมแล้วั ซั้พพลายเออร์ทุุกรายคัวัรพิจารณาวิัธีุปฏิิบัติทีุ�ดี
ทีุ�สุิดดังต่อไปนี�:

 • ใช้คัวัามระมัดระวัังด้านสิิ�งแวัดล้อมเมื�อจัดการและกําจัดของเสีิย สิารเคัมี  
และวััสิดุอันตรายอื�น ๆ 
 • ไม่ทิุ�งของเสีิยลงในแหล่งนํ�าใด ๆ เช่น แม่นํ�า ทุะเลสิาบ นํ�าใต้ดิน หรือ
มหาสิมุทุร ยกเว้ันของเสีิยทีุ�บําบัดไว้ั ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคัับทีุ�
บังคัับใช้ และใบอนุญาตใด ๆ ทีุ�เกี�ยวัข้อง 
 • ไม่คัวัรทิุ�งสิิ�งปฏิิกูลทีุ�ไม่ผ่านกระบวันการบําบัดและนํ�าเสีิยลงในดินหรือใต้ดิน
ของแหล่งนํ�า และ
 • ใช้มาตรการสํิาหรับการกําจัดขยะชีวัภาพอย่างรับผิดชอบ

ก�รปล่ัอยก๊�ซัเร่อนำกระจก 
การจัดการกับการเปลี�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศหมายถึูงการคิัดทุบทุวันเกี�ยวักับ
แนวัปฏิิบัติทุางธุุรกิจและผลกระทุบต่อการปล่อยก๊าซ้เรือนกระจก Kraft Heinz  
มีคัวัามมุ่งมั�นทีุ�จะเปลี�ยนการใช้ไฟฟา้ซึ้�งส่ิวันใหญ่ซื้�อมาจากแหล่งผลิตไฟฟา้แบบ
ดั�งเดิมไปเปน็แหล่งพลังงานหมุนเวีัยนให้ได้ภายในปี 2025

ข้้อกำาหนดท่ี่�บังคัับ: ซั้พพลายเออร์ต้องวััดและรายงานการปล่อย SCOPE 
1 และ SCOPE 2 อย่างมีประสิิทุธิุภาพตามทีุ�กําหนดและตามทีุ�ระเบียบการเกี�ยวั
กับก๊าซ้เรือนกระจกกําหนดไว้ั 

แนวที่างปฏิิบัติิท่ี่�คัาดหมาย: ด้วัยจํานวันฟุตพริ�นท์ุด้านสิิ�งแวัดล้อมสูิงสุิด 
80% ทีุ�มาจากห่วังโซ่้อุปทุานต้นนํ�าของเรา เราคัาดหวัังให้ซั้พพลายเออร์
ของเราเข้าร่วัมกับเราในการลดการใช้พลังงานและให้ทุางเลือกด้านพลังงาน
หมุนเวีัยน นอกจากนี� ซั้พพลายเออร์ยังคัวัรดําเนินการเพื�อพัฒนาคัวัามเข้าใจ
เกี�ยวักับการปล่อยก๊าซ้ SCOPE 3 ของตน

ก�รปกปอ้งรักษ�นำำ��
Kraft Heinz ทุุ่มเทุให้กับแนวัปฏิิบัติทีุ�ดีทีุ�สุิดในการจัดการนํ�าภายในการ 
ดําเนินงานของตน และคัาดหวัังให้ซั้พพลายเออร์ทุุกรายใช้แนวัทุางปฏิิบัติ 
ในการจัดการนํ�าทีุ�มีประสิิทุธิุภาพเพื�อลดผลกระทุบต่อสิิ�งแวัดล้อมโดยรวัม 
ของเรา

ข้้อกำาหนดท่ี่�บังคัับ: ซั้พพลายเออร์ทีุ�มีการดําเนินงานในภูมิภาคัซึ้�ง
เปน็ทีุ�ทุราบว่ัาขาดแคัลนนํ�า (ตามทีุ�กําหนดโดย United Nations Water 
Program และประเมินผ่านเคัรื�องมือจาก United Nations CEO Water 
Mandate) ต้องใช้แนวัทุางปฏิิบัติดังต่อไปนี�: 

แนวที่างปฏิิบัติิท่ี่�คัาดหมาย: ในฐานะทีุ�เปน็ส่ิวันหนึ�งของการให้
ปฏิิญญาของ Kraft Heinz ต่อ United Nations Global Compact 
CEO Water Mandate เราคัาดหวัังให้ซั้พพลายเออร์ทัุ�งหมดทํุางานเพื�อ
ปรับปรุงแนวัทุางการจัดการนํ�าด้วัยวิัธีุการดังต่อไปนี�:

 • วิัเคัราะห์และตอบสินองต่อคัวัามเสีิ�ยงทีุ�เกิดจากนํ�า
 • การประเมินการใช้นํ�าและผลกระทุบ รวัมถึูงการประเมินวิัธีุการเพื�อ
อนุรักษ์นํ�า 
 • รายงานและเปดิเผยการจัดการนํ�า 
 • นําวิัธีุปฏิิบัติในการชะล้างทีุ�มีประสิิทุธิุภาพมาใช้ภายในการปฏิิบัติการ
ทุางการเกษตร และพยายามลดคัวัามเสีิ�ยงจากการไหลทุะลักออกมา 
 • ดําเนินการเพื�อรักษาคุัณภาพและการจัดหาแหล่งนํ�าธุรรมชาติ  
(เช่น นํ�าใต้ดิน มหาสิมุทุร แม่นํ�า หรือทุะเลสิาบ) และ
 • แบ่งปนัวิัธีุปฏิิบัติทีุ�ดีทีุ�สุิดด้านการอนุรักษ์นํ�าในกลุ่มพันธุมิตรด้านการ
จัดหา
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แนำวท�งปฏิิบัติ่ท�งก�รเกษต่ร
Kraft Heinz มีภูมิปญัญาทีุ�สืิบทุอดกันมายาวันานในวิัธีุปฏิิบัติทุางการเกษตรทีุ�
มีคัวัามรับผิดชอบ และคัวัามมุ่งมั�นต่อการเกษตรยั�งยืนทีุ�ฝึงัรากลึกโดยโคัรงการ
การเกษตรยั�งยืนของเรา หลักปฏิิบัติด้านการเกษตรทีุ�ยั�งยืนของ Kraft Heinz  
จะเปน็แนวัทุางในกลยุทุธ์ุการมีส่ิวันร่วัมของเรา ขณะทีุ� Kraft Heinz มุ่งจัดหา
มะเขือเทุศสํิาหรับซ้อสิมะเขือเทุศ Heinz อย่างยั�งยืนร้อยละ 100 ภายในป ี2025

เราทํุางานอย่างหนักเพื�อพัฒนาวิัธีุปฏิิบัติซึ้�งช่วัยปรับปรุงสุิขภาพของดินภายใน
ห่วังโซ่้อุปทุานของเรา เนื�องจากเปน็บทุบาทุทีุ�สํิาคััญในการรักษาผลผลิตของ
พืชผล คัวัามยั�งยืนด้านสิิ�งแวัดล้อมและสุิขภาพของมนุษย์ เราเชื�อว่ัาคัวัรดําเนิน
การตามขั�นตอนทีุ�เหมาะสิมเพื�อลดผลกระทุบต่อคุัณภาพของดิน อันจะส่ิงผลต่อ
สุิขภาพในระยะยาวัและการอนุรักษ์ดิน การจัดการดินทีุ�เหมาะสิมสินับสินุนการ 
ดํารงชีวิัตของเกษตรกรและผลผลิตจากพืชผลของพวักเขาในระยะยาวั

ข้้อกำาหนดท่ี่�บังคัับ: ซั้พพลายเออร์จะต้องไม่:

 • ใช้ยาปราบศัตรูพืชหรือยาปราบวััชพืชทีุ�ถืูอว่ัาผิดกฎหมายในประเทุศทีุ�
ประกอบกิจการอยู่ และ
 • ใช้ยาเคัมีและยาฆ่่าแมลงทีุ�อยู่ในบัญชีรายชื�อขององค์ัการอนามัยโลก 
หมวัดทีุ� 1a & 1b และ Rotterdam PIC

แนวที่างปฏิิบัติิท่ี่�คัาดหมาย: ซั้พพลายเออร์คัวัร:

 • พยายามใช้วิัธีุปฏิิบัติด้านการเกษตรทีุ�ยั�งยืนของ Kraft Heinz  
(เพิ�มไฮเปอร์ลิงก์หากมี)
 • ไม่ใช้ทีุ�ดินจากการเผาวััชพืชและตอซั้งเปน็วิัธีุการจัดเตรียมดิน  
(เว้ันแต่การประเมินด้านสิิ�งแวัดล้อมเห็นว่ัามีประโยชน์อย่างอื�น)  
หรือการกําจัดขยะทีุ�เหลือจากการเก็บเกี�ยวั
 • วััดปริมาณทุรัพยากรทีุ�ใช้ เช่น นํ�า ปุ�ย และสิิ�งอื�น ๆ ทีุ�ใช้และแสิดง
ทุรัพยากรทีุ�บันทึุกไว้ัสํิาหรับ Kraft Heinz เมื�อมีการร้องขอ และ
 • เก็บตัวัอย่างดินเพื�อตรวัจสิอบว่ัาสิารอาหารชนิดใดทีุ�จําเปน็สํิาหรับ
ดินของพวักเขา เพื�อให้สิามารถูจัดการสุิขภาพของดินได้อย่างมี
ประสิิทุธิุภาพโดยไม่ใช้ทุรัพยากรมากเกินไป

คว�มีหลั�กหลั�ยท�งช่วภั�พ
การรักษาคัวัามหลากหลายทุางชีวัภาพเปน็องค์ัประกอบทีุ�สํิาคััญของการรักษา
ระบบนิเวัศทีุ�สิมดุล คัวัามหลากหลายทุางชีวัภาพทํุาหน้าทีุ�เป็นการสินับสินุนชีวิัต
เชิงนิเวัศน์สํิาหรับโลกของเรา และมีคัวัามสํิาคััญต่อการสินับสินุนการเติบโตของ
ระบบอาหารทัุ�วัโลกของเราอย่างยั�งยืน Kraft Heinz เชื�อว่ัาเทุคัโนโลยีวิัศวักรรม
ชีวัภาพ (bioengineered หรือ “BE”) สิามารถูช่วัยเพิ�มปริมาณอาหาร รักษา
ต้นทุุน และลดการใช้ยาฆ่่าแมลง นํ�า และต้นทุุนการผลิตโดยรวัม ด้วัยเหตุนี� เรา
จึงปฏิิบัติตามกฎหมายทัุ�งหมดทีุ�กํากับดูแลการใช้และ/หรือการติดฉลากส่ิวัน
ผสิมทีุ�อาศัยเทุคัโนโลยีชีวัภาพ รวัมถึูงการเป็นพันธุมิตรกับองค์ักรภายนอกเพื�อ
รับรองข้อกล่าวัอ้าง “ปลอดจาก BE” ของเรา

ข้้อกำาหนดท่ี่�บังคัับ: ซั้พพลายเออร์จะต้องปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อ
บังคัับทัุ�งหมดทีุ�คัวับคุัมการใช้และ/หรือการติดฉลากส่ิวันผสิมของ BE 
แนวัทุางปฏิิบัติต่อไปนี�เป็นข้อบังคัับสํิาหรับซั้พพลายเออร์ทุุกราย:

 • ห้ามล่าสัิตว์ั ตกปลา หรือล่าสัิตว์ัหายาก และ/หรือสัิตว์ัทีุ�ใกล้สูิญพันธ์ุุ
โดยไม่ได้รับอนุญาตทุางกฎหมายอย่างชัดแจ้ง และ
 • ไม่อนุญาตล่าสัิตว์ัปา่ซึ้�งอยู่ในบัญชื�อ International Union for 
Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species  
(บัญชีรายชื�อสีิแดงของ UCCN)

แนวที่างปฏิิบัติิท่ี่�คัาดหมาย: ซั้พพลายเออร์คัวัรทํุาตามขั�นตอนทีุ�
พิสูิจน์ได้ เพื�อทํุาคัวัามเข้าใจและบรรเทุาคัวัามเสีิ�ยงทีุ�มีต่อคัวัามหลาก
หลายทุางชีวัภาพภายในการดําเนินงานของตน การปฏิิบัติทีุ�คัาดหวัังไม่ใช่
การดําเนินการบนทีุ�ดินทีุ�มีคุัณค่ัาด้านการอนุรักษ์สูิง และเพื�อปกปอ้งทีุ�ดิน
ดังกล่าวัต่อไป ซั้พพลายเออร์ทุุกรายคัวัรพิจารณาแนวัทุางปฏิิบัติดังต่อ
ไปนี� โดยให้คัวัามสินใจเป็นพิเศษกับซั้พพลายเออร์ทีุ�มีรอยเทุ้าทุางการ
เกษตร:

 • กําหนดโซ้นบัฟเฟอร์ทีุ�ปลอดจากการใช้ปุ�ยและปลอดจากปศุสัิตว์ั 
 • ตรวัจสิอบให้แน่ใจว่ัามีการบริหารจัดการวิัธีุปฏิิบัติในการล่าสัิตว์ัปา่ 
เพื�อให้แน่ใจว่ัามีการเจริญพันธ์ุุของสัิตว์ัปา่ และ
 • พยายามใช้แนวัปฏิิบัติทีุ�ปกป้องและฟ้� นฟูคัวัามหลากหลายทุางชีวัภาพ
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แหล่ังท่�มี�ของโปรต่่นำ
ในฐานะบริษัทุอาหาร เรามีคัวัามรับผิดชอบในการรับรู้ว่ัาอาหารนั�นมีคัวัามแตก
ต่างกันในแง่ของผลกระทุบต่อสิิ�งแวัดล้อม กล่าวัคืัอ ปริมาณนํ�าและดินทีุ�จําเปน็  
การจัดการสิารอาหาร และการปล่อยก๊าซ้เรือนกระจกในกระบวันการผลิต  
แหล่งทีุ�มาของโปรตีนได้รับการระบุว่ัาเปน็หมวัดหมู่ทีุ�มีคัวัามเสีิ�ยงสูิง และ  
Kraft Heinz กระตือรือร้นทีุ�จะค้ันหาแหล่งโปรตีนทีุ�หลากหลาย

แหล่งทีุ�มาของโปรตีน เช่น ไข่ ถัู�วัเหลือง ผลิตภัณฑ์์นม และเนื�อสัิตว์ั ต้องอาศัย
คัวัามเคัารพและการดูแลสัิตว์ั ผู้คัน และสิิ�งแวัดล้อมตลอดห่วังโซ่้อุปทุานทัุ�วัโลก

แนวที่างปฏิิบัติิท่ี่�คัาดหมาย: ซั้พพลายเออร์คัวัรสิร้างคัวัามตระหนัก
ถึูงคัวัามเสีิ�ยงทีุ�เกี�ยวัข้องกับการจัดหาโปรตีน และคัวัรหาแนวัทุางทีุ�ดีทีุ�สุิด
ตามคัวัามเหมาะสิม ด้วัยเหตุนี� ซั้พพลายเออร์คัวัร:

 • ดําเนินงานเพื�อชะลอการตัดไม้ทํุาลายป่าและลดการปล่อยก๊าซ้ และ 
การกําจัดขยะผ่านการผลิตเนื�อสัิตว์ัและผลิตภัณฑ์์นมอย่างต่อเนื�อง
 • พัฒนาคัวัามตระหนักเกี�ยวักับคัวัามเสีิ�ยงทีุ�เกี�ยวัข้องกับอาหารสัิตว์ัต่อ
การตัดไม้ทํุาลายป่า 
 • ห้ามการใช้ยาปฏิิชีวันะ เว้ันแต่มีคัวัามจําเป็นสํิาหรับสิวััสิดิภาพของสัิตว์ั 
และ
 • ทํุาให้แน่ใจว่ัามีการจัดหาโปรตีนอย่างมีคัวัามรับผิดชอบและปราศจาก
คัวัามข้องเกี�ยวักับกิจกรรมการตัดไม้ทํุาลายป่า โดยให้คัวัามสินใจกับ
คัวัามเสีิ�ยงทีุ�เพิ�มขึ�นในห่วังโซ่้อุปทุานอาหารสัิตว์ั

บรรจุภััณฑ์์ท่�ยั�งย่นำ
การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์์อย่างต่อเนื�องเป็นสิิ�งสํิาคััญในการต่อสู้ิกับขยะและการ
เปลี�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทุบต่อสิิ�งแวัดล้อมของบรรจุภัณฑ์์
คัวัรเป็นสิิ�งสํิาคััญสํิาหรับทุุกคัน การทํุางานตามแนวัปฏิิบัติดังกล่าวั เปน็เรื�อง
สํิาคััญทีุ�เราจะต้องนําบรรจุภัณฑ์์ทีุ�ไม่จําเปน็ออกจากห่วังโซ่้อุปทุานของเรา และ
ทํุางานอย่างต่อเนื�องเพื�อการรีไซ้เคิัล การใช้ซํ้�า และการย่อยสิลาย และการใช้
วััสิดุรีไซ้เคิัลเมื�อใดก็ตามทีุ�เป็นไปได้ในขณะทีุ�ลดปริมาณบรรจุภัณฑ์์ทีุ�ไม่สิามารถู
รีไซ้เคิัลและผลิตภัณฑ์์ทีุ�ผลิตจากวััสิดุใหม่

แนวที่างปฏิิบัติิท่ี่�คัาดหมาย: Kraft Heinz ทํุางานร่วัมกับซั้พพลาย
เออร์เพื�อใช้วิัธีุการบรรจุภัณฑ์์ทีุ�ยั�งยืนมากขึ�นในการผลิต การจัดเก็บ การ
ขนส่ิง การจัดจําหน่าย และเคัรือข่ายการขายของเรา เราสินับสินุนให้
ซั้พพลายเออร์ทุุกรายใช้ประโยชน์จากคัวัามร่วัมมือกับ Kraft Heinz เพื�อ
ผลักดันการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์์ทีุ�ยั�งยืน ไม่ว่ัาจะในห่วังโซ่้อุปทุานของเรา
หรือในบรรจุภัณฑ์์สํิาหรับผู้บริโภคั เราคัาดหวัังให้ซั้พพลายเออร์คิัดค้ัน
และพัฒนาอย่างต่อเนื�องเพื�อสินับสินุนโคัรงการบรรจุภัณฑ์์ทีุ�ยั�งยืน

ก�รลัดํผู้ลักระทบต่่อสิำ�งแวดํล้ัอมีอันำเกิดํจ�กก�ร
ใช้สำ�รเคม่ี
การหกรั�วัไหลของสิารเคัมีอาจส่ิงผลกระทุบทีุ�เลวัร้ายต่อสิิ�งแวัดล้อมของเราได้  
หากไม่สิามารถูแก้ไขได้ ธุุรกิจต่าง ๆ มีคัวัามรับผิดชอบต่อคันรุ่นปัจจุบันและ
อนาคัต จึงดําเนินการทีุ�จําเปน็ทัุ�งหมดเพื�อป้องกันผลกระทุบทีุ�เปน็อันตรายของ
สิารเคัมีทีุ�มีต่อสิิ�งแวัดล้อมของเรา

ข้้อกำาหนดท่ี่�บังคัับ: Kraft Heinz ต้องการคัวัามโปร่งใสิเกี�ยวักับสิาร
เคัมีทีุ�ใช้ในการดําเนินงานของซั้พพลายเออร์หรือฟาร์ม

แนวที่างปฏิิบัติิท่ี่�คัาดหมาย: ซั้พพลายเออร์ทุุกรายคัวัรทํุางานเพื�อสิิ�ง
ต่อไปนี�:

 • การวิัจัยวิัธีุการทํุางานใหม่ ๆ เพื�อลดปริมาณสิารเคัมีทีุ�ต้องใช้ 
 • การปรับเปลี�ยนเทุคันิคัการผลิตเพื�อหลีกเลี�ยงกระบวันการบางอย่างทีุ�
ต้องใช้สิารเคัมีทีุ�ก่อให้เกิดมลพิษ และ
 • กําหนดกระบวันการทีุ�ใช้ปอ้งกันการรั�วัไหลหรือล้นทุะลักของสิารเคัมี
หรือวััสิดุอันตรายอื�น ๆ และแสิดงให้เห็นถึูงคัวัามพยายามในการแก้ไข
ผลกระทุบด้านสิิ�งแวัดล้อม

ก�รตั่ดํไม้ีทำ�ลั�ยป�่
ในแต่ละปี มีการสูิญเสีิยพื�นทีุ�ปา่หลายล้านเฮกตาร์ ก่อให้เกิดการสูิญเสีิย
คัวัามหลากหลายทุางชีวัภาพ ถิู�นทีุ�อยู่ของสัิตว์ั และเร่งผลกระทุบของการ
เปลี�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ Kraft Heinz ทุราบว่ัาป่าเปน็สิิ�งสํิาคััญต่อชีวิัต
และเราทุุกคันมีคัวัามรับผิดชอบทีุ�จะต้องไม่มีส่ิวันร่วัมในการทํุาลายป่าต่อไป

การจัดหาส่ิวันผสิมและวััตถุูดิบหลัก เช่น ถัู�วัเหลือง นํ�าตาล โกโก้ ผลิตภัณฑ์์นม  
เนื�อวััวั และเส้ินใย จําเปน็ต้องพิจารณาอย่างรอบคัอบเพื�อชะลอการตัดไม้ทํุาลาย
ปา่ทัุ�วัโลก 

นํ�ามันปาล์มเป็นหนึ�งในปจัจัยหลักทีุ�ทํุาให้เกิดการตัดไม้ทํุาลายป่า และด้วัยเหตุนี�  
Kraft Heinz จึงมุ่งมั�นทีุ�จะจัดหานํ�ามันปาล์มจากแหล่งทีุ�มาทีุ�จัดหามาอย่างรับ
ผิดชอบเทุ่านั�น ในทุางกลับกัน เราคัาดหวัังให้ซั้พพลายเออร์ทัุ�งหมดของเรา
จัดหานํ�ามันปาล์มอย่างมีคัวัามรับผิดชอบด้วัยเช่นกัน เป็นเรื�องสํิาคััญทีุ�เราจะ
ต้องทุราบถึูงแหล่งทีุ�มาของนํ�ามันปาล์มทัุ�งหมดทีุ�ใช้ในผลิตภัณฑ์์ของเรา และ
แหล่งทีุ�มาของนํ�ามันปาล์มนั�นสิามารถูสิอบทุวันแหล่งทีุ�มาได้

ข้้อกำาหนดท่ี่�บังคัับ: ซั้พพลายเออร์ทุุกรายต้องปฏิิบัติตามนโยบาย
นํ�ามันปาล์มของ Kraft Heinz

17เร์าเป น็ผิ ูป้กัป อ้งร์ ักัษาสิ ิง่แวดลอ้มื

https://www.kraftheinzcompany.com/pdf/Kraft_Heinz_Sustainable_Palm_Policy.pdf
https://www.kraftheinzcompany.com/pdf/Kraft_Heinz_Sustainable_Palm_Policy.pdf


Kraft Heinz เข้าใจว่ัาซั้พพลายเออร์ของบริษัทุเปน็พันธุมิตรทีุ�สํิาคััญในการช่วัยให้เราทํุาทุุกสิิ�งให้ดีขึ�นทุุกวััน Kraft Heinz  
จะปฏิิบัติตามหลักการต่อไปนี�เมื�อติดต่อกับซั้พพลายเออร์ของเรา

 • Kraft Heinz พยายามทีุ�จะปฏิิบัติต่อซั้พพลายเออร์ของบริษัทุทุุกรายอย่างซื้�อสัิตย์ มีจริยธุรรม และยุติธุรรมเสิมอ  
Kraft Heinz จะไม่จงใจทํุาให้ซั้พพลายเออร์เข้าใจผิด
 • Kraft Heinz จะไม่ฉวัยประโยชน์จากคัวัามผิดพลาดของซั้พพลายเออร์ทีุ�ซื้�อสัิตย์
 • Kraft Heinz จะทํุางานเพื�อแก้ไขปัญหาหรือข้อพิพาทุใด ๆ อย่างเปน็ธุรรมและตามข้อเท็ุจจริง

 

คว�มีรับผิู้ดํชอบของ 
Kraft Heinz ท่�ม่ีต่่อ
ซััพพลั�ยเออร์ของบริษัท 
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ก�รดํำ�เนิำนำก�รของซััพพลั�ยเออร์
ซั้พพลายเออร์จะต้องรักษาไว้ัซึ้�งวััฒนธุรรมของคัวัามซื้�อสัิตย์และการปฏิิบัติตามกฎระเบียบ อีกทัุ�งยังมีนโยบาย ระบบการ
จัดการ ขั�นตอนปฏิิบัติ และการจัดหาบุคัลากรทีุ�ตอบสินองต่อข้อกําหนดของหลักการแนะนําสํิาหรับซั้พพลายเออร์เหล่า
นี�และกฎหมายทีุ�เกี�ยวัข้อง ซึ้�งรวัมถึูงการกําหนดบุคัคัลหรือบุคัคัลทีุ�มีอํานาจเพียงพอเพื�อให้แน่ใจว่ัามีการสืิ�อสิารและการ
ปฏิิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี�ภายในการปฏิิบัติการของซั้พพลายเออร์และตลอดห่วังโซ่้อุปทุานทีุ�เกี�ยวัข้องของซั้พพลาย
เออร์ Kraft Heinz ตระหนักถึูงนโยบาย กระบวันการ โคัรงสิร้างการกํากับดูแลของซั้พพลายเออร์ทีุ�มีอยู่แต่เดิม และการ
สืิ�อสิารทีุ�เกี�ยวัข้องในขอบเขตทีุ�ซั้พพลายเออร์รับรองการปฏิิบัติตามข้อกําหนดของหลักการเหล่านี�เปน็ลายลักษณ์อักษร

ซั้พพลายเออร์ต้องทํุาสัิญญา ดําเนินการตามใบสัิ�งซื้�อ และมีคัวัามสัิมพันธ์ุทุางธุุรกิจด้วัยคัวัามซื้�อสัิตย์ และในลักษณะทีุ�
บังคัับให้ปฏิิบัติตามข้อกําหนดในหลักการเหล่านี� ซั้พพลายเออร์จะต้องปฏิิบัติตามข้อมูลจําเพาะและข้อกําหนดทีุ�ระบุไว้ัใน
เอกสิารสัิญญาทีุ�เกี�ยวัข้องกับ Kraft Heinz เมื�อส่ิงมอบผลิตภัณฑ์์และ/หรือบริการ  

ก�รฝึกึอบรมี
Kraft Heinz จะจัดหาสืิ�อการฝึกึอบรมให้แก่ซั้พพลายเออร์ทีุ�เกี�ยวักับหลักการเหล่านี�และมาตรฐานทีุ�เกี�ยวัข้องอื�น ๆ Kraft 
Heinz กําหนดให้ตัวัแทุนซั้พพลายเออร์หรือผู้จัดการฝึา่ยบัญชีทุุกคันทีุ�ทํุางานในธุุรกิจของ Kraft Heinz ต้องตรวัจสิอบ
เอกสิารการฝึกึอบรมเหล่านี� 

เพื�อสินับสินุนการปฏิิบัติตามนโยบายนี�ของซั้พพลายเออร์ เป็นหน้าทีุ�ของซั้พพลายเออร์ในการจัดการเกี�ยวักับข้อกําหนด
ทีุ�จําเปน็และแนวัทุางปฏิิบัติทีุ�คัาดหมายตามคัวัามเหมาะสิม ในกรณีทีุ�นโยบายและหลักปฏิิบัติทีุ�มีแต่เดิมของซั้พพลายเออร์
เปน็ไปตามหรือเข้มงวัดกว่ัาข้อกําหนดทีุ�บังคัับในนโยบายนี� การฝึกึอบรมและการสืิ�อสิารกับลูกจ้างของซั้พพลายเออร์เกี�ยวั
กับนโยบายและแนวัทุางปฏิิบัติของซั้พพลายเออร์อาจสิอดคัล้องตามข้อกําหนดนี�

ก�รนำำ�ไปใช้ 
แลัะก�รฝึกึอบรมี 
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เราคัาดหวัังให้ซั้พพลายเออร์ใช้แนวัทุางการจัดการในเชิงรุกเพื�อรักษาการปฏิิบัติตามนโยบายนี� ซั้พพลายเออร์ต้อง
รายงานประเด็นปญัหาใด ๆ เกี�ยวักับการฝึา่ฝึน้ไม่ปฏิิบัติตามกฎระเบียบข้อกำ�หนำดํท่�บังคับทีุ�มีอยู่ในนโยบายนี�โดยทัุนทีุ 

ก�รติ่ดํต่�มีต่รวจสำอบ
Kraft Heinz สิงวันสิิทุธิุ�ในการติดตามตรวัจสิอบการปฏิิบัติตามนโยบายนี�ของซั้พพลายเออร์ ภายใต้การประกาศซึ้�งกําหนด
โดยซั้พพลายเออร์เอง (อาทิุ SEDEX สํิาหรับซั้พพลายเออร์ทุางตรงและ EcoVadis สํิาหรับซั้พพลายเออร์ทุางอ้อม)  
และการรับรอง แบบสิอบถูาม หรือการประเมินทุางออนไลน์ และ/หรือการตรวัจสิอบคัวัามถููกต้อง ทีุ�ทํุาผ่านการตรวัจสิอบ
จากภายนอกตามทีุ�อธิุบายไว้ัในหัวัข้อการตรวัจสิอบด้านล่างนี�

ซั้พพลายเออร์อนุญาตให้ Kraft Heinz และตัวัแทุนทีุ�ได้รับมอบหมาย (รวัมถึูงบุคัคัลภายนอกทีุ�ได้รับมอบหมาย) เข้าร่วัม
ในกิจกรรมการตรวัจสิอบตามโรงงานหรือสิถูานประกอบการของซั้พพลายเออร์เป็นประจําทุุกปี รวัมถึูงการตรวัจสิอบใน
สิถูานทีุ�โดยมีการแจ้งเตือนทีุ�สิมเหตุสิมผล Kraft Heinz ขอสิงวันสิิทุธิุ�ในการดําเนินการตรวัจสิอบเพิ�มเติมเพื�อดําเนินการ
สิอบสิวันการไม่ปฏิิบัติตามหลักการเหล่านี�ทีุ�อาจเกิดขึ�น ตรวัจสิอบการลงมือแก้ไขข้อผิดพลาด หรือเพื�อปฏิิบัติตามหน่วัย
งานกํากับดูแลหรือการสิอบถูามของบุคัคัลภายนอกอื�น ๆ 

ก�รติ่ดํต่�มีต่รวจสำอบแลัะ
ก�รปฏิิบัติ่ต่�มีกฎระเบ่ยบ
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ก�รต่รวจสำอบภั�ยนำอก
ประเภทุของการตรวัจสิอบซั้พพลายเออร์ทีุ�ดําเนินการโดยซั้พพลายเออร์จะเป็น
ไปตามประเภทุของผลิตภัณฑ์์หรือบริการทีุ�ซั้พพลายเออร์จัดหาให้แก่  
Kraft Heinz:

 • ซััพพลั�ยเออร์โดํยต่รง (ซั้พพลายเออร์วััตถุูดิบ บรรจุภัณฑ์์ และ
ผลิตภัณฑ์์ทีุ�นํามาใช้ในสิินค้ัาสํิาเร็จรูป รวัมถึูงผู้ผลิตภายนอก):

 › การตรวัจสิอบ SMETA ของ SEDEX หรือการตรวัจสิอบของบุคัคัล
ภายนอกอื�นทีุ� Kraft Heinz อนุมัติ

 • ซััพพลั�ยเออร์ท�งอ้อมี (ซั้พพลายเออร์ทีุ�ให้บริการหรือสิินค้ัาใด ๆ  
ทีุ�ไม่ใช่วััสิดุทุางตรง): 

 › การประเมินคัวัามรับผิดชอบต่อสัิงคัมขององค์ักร EcoVadis หรือ
การตรวัจสิอบของบุคัคัลภายนอกทีุ�เป็นทุางเลือกซึ้�ง Kraft Heinz 
อนุมัติแล้วั

ก�รแก้ไขก�รไม่ีปฏิิบัติ่ต่�มีกฎระเบ่ยบ
ในกรณีทีุ� Kraft Heinz ทุราบถึูงการดําเนินการของซั้พพลายเออร์ทีุ�ไม่
สิอดคัล้องกับข้อกําหนดของนโยบายนี� Kraft Heinz จะดําเนินการอย่างเหมาะ
สิมเพื�อสิอบสิวันการไม่ปฏิิบัติตามทีุ�รายงานและหารือเกี�ยวักับสิิ�งทีุ�พบกับ
ซั้พพลายเออร์ ซั้พพลายเออร์จะต้องช่วัยเหลือในการสืิบสิวันและให้การเข้า
ถึูงข้อมูลทีุ�ร้องขอ ในกรณีทีุ� Kraft Heinz กําหนดว่ัาจําเป็นต้องมีการแก้ไข 
ซั้พพลายเออร์จะนําแผนการดําเนินการแก้ไขมาใช้เพื�อจัดการกับการไม่ปฏิิบัติ
ตามกฎระเบียบโดยไม่รอช้า

ในกรณีทีุ�กระทํุาการอันร้ายแรงหรือถูาวัรทีุ�ละเมิดนโยบายนี� คัวัามประพฤติของ
ซั้พพลายเออร์จะได้รับการประเมินเป็นกรณี ๆ ไป Kraft Heinz ขอสิงวันสิิทุธิุ�
ในการยกเลิกข้อตกลงหรือคัวัามสัิมพันธ์ุทุางธุุรกิจใด ๆ กับซั้พพลายเออร์ทีุ�ไม่
ปฏิิบัติตามข้อกําหนดทีุ�บังคัับใช้ทีุ�มีอยู่ในนโยบายนี�

ก�รร�ยง�นำข้อกังวลั
ซั้พพลายเออร์ต้องจัดหากลไกทีุ�เปน็คัวัามลับสํิาหรับพนักงานในการติดต่อ
สืิ�อสิารเกี�ยวักับข้อร้องเรียน การประพฤติมิชอบ หรือการละเมิดหลักการเหล่า
นี�ในสิถูานทีุ�ทํุางาน หรือข้อกังวัลด้านกฎหมายหรือจริยธุรรม ปญัหาทีุ�มีการ
รายงานต้องได้รับการแก้ไขอย่างทัุนทุ่วังทีุและด้วัยคัวัามเคัารพ และต้องมีการ
บันทึุกการดําเนินการแก้ไขใด ๆ ทีุ�เกิดขึ�นจากการสืิบสิวันดังกล่าวั ซั้พพลาย 
เออร์ต้องตรวัจสิอบให้แน่ใจว่ัาการตอบโต้เอาคืันต่อพนักงานทีุ�รายงานการฝึา่ฝึน้ 
ด้วัยเจตนาบริสุิทุธิุ�หรือให้คัวัามร่วัมมือในการสืิบสิวันใด ๆ นั�นเปน็สิิ�งต้องห้าม

นอกจากนี� ซั้พพลายเออร์และ/หรือพนักงาน ผู้รับจ้าง หรือตัวัแทุนของ
ซั้พพลายเออร์รายใด ๆ คัวัรรายงานเรื�องต่อไปนี�:

1.  การไม่ปฏิิบัติตามหลักการเหล่านี�ทีุ�อาจเกิดขึ�น หรือ
2.  การละเมิดหรือการประพฤติมิชอบใด ๆ โดยพนักงาน ตัวัแทุน หรือตัวัแทุน

อื�น ๆ ของ Kraft Heinz ไปยังสิายด่วันจริยธุรรมและการปฏิิบัติตามกฎ
ระเบียบของ Kraft Heinz 

สิายด่วันจริยธุรรมและการปฏิิบัติตามกฎระเบียบของ Kraft Heinz โฮสิต์โดย
บุคัคัลภายนอกทีุ�เปน็อิสิระและเปน็คัวัามลับ ให้บริการในหลายภาษาและตลอด 24 
ชั�วัโมง สิามารถูรายงานผ่านหมายเลขโทุรศัพท์ุเฉพาะประเทุศ หมายเลขโทุรฟรี 
หรือทุางออนไลน์ได้ทีุ� www.KraftHeinzEthics.com Kraft Heinz สินับสินุนให้
ซั้พพลายเออร์สืิ�อสิารเกี�ยวักับสิายด่วันจริยธุรรมและการปฏิิบัติตามกฎระเบียบ
ให้พนักงานของตนทุราบ Kraft Heinz จะไม่ยอมให้มีการตอบโต้ต่อบุคัคัลหรือ
ซั้พพลายเออร์ทีุ�รายงานการประพฤติมิชอบทีุ�อาจเกิดขึ�นโดยสุิจริต

กัาร์ต ดิตามืตร์วจัสิอบและกัาร์ปฏ บิ ัต ติามืกัฎร์ะเบ ยีบ 21

http://www.KraftHeinzEthics.com


โปร์ดไปที� www.KraftHeinzEthics.com เพื�อเข้าถึงหมืายเลขโทร์ฟรี์เฉพาะปร์ะเทศสํิาหรั์บสิายด่วนจัริ์ยธร์ร์มืและกัาร์ปฏิบัติตามืกัฎร์ะเบียบของ  
Kraft Heinz หรื์อร์ายงานกัาร์ไม่ืปฏิบัติตามืหลักักัาร์เหล่านี� ที�อาจัเกิัดขึ�นทางออนไลน์

http://www.KraftHeinzEthics.com 

