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ปรชัญาการดาํเนินธุรกิจของเรา�งรากลึกอยู่ ในหลักการห้าประการของ Mars 
และเป็นหลักการชี �แนะให้เรารว่มงานกับซัพพลายเออรท์ี�เต็มใจปฏิบัตติามมาตรฐานและข้อกําหนดของเรา 
และมุ่งมั�นที�จะปฏิบัตติามคา่นิยมซึ�งสอดคล้องกับคา่นิยมของเรา 

หลักจรรยาบรรณสําหรบัซัพพลายเออรข์องเรามีเนื�อหามาจากปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
ซึ�งเป็นหลักการที�กําหนดไว้ ในคาํประกาศหลักการและสิทธิขั �นพื �นฐานในที�ทํางานขององคก์รแรงงานสากลปี 1998 
และหลักแนวทางของสหประชาชาตดิา้นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  

เอกสารฉบับนี�และคาํแนะนําที�เกี�ยวข้องจะกําหนดความคาดหวงัตอ่ซัพพลายเออรข์อง Mars ในดา้นการดาํเนินธุรกิจ 
ซึ�งรวมถึงวธิีการที�พวกเขาปฏิบัตติอ่สิทธิมนุษยชน สภาพแวดล้อม และจรยิธรรมที�สอดคล้องกับความตอ้งการทางกฎหมาย 
นโยบายสิทธิมนุษยชนของ Mars, Incorporated นโยบายอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องของ Mars และข้อควรปฏิบัตริะหวา่งประเทศ  

ซัพพลายเออรข์อง Mars ทั �งหมดหมายถึง บุคคลที�สามที� Mars 
มีความสัมพันธ์ทางการคา้เพื�อการจัดหาสินคา้หรอืบรกิารจะไดร้บัการคาดหวงัให้ปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณสําหรบัซัพพลายเออรด์งัตอ่ไปนี�:

แรงงานเด็ก

• การจ้างงานที�ผิดกฎหมายหรอืการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กทุ
กรปูแบบถือเป็นสิ�งตอ้งห้าม  

• ห้ามมิ ให้มีการวา่จ้างบุคคลที�มีอายุตํ�ากวา่ 16 
ปีหรอือายุตํ�ากวา่เกณฑ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการทํางานหรอืการศึก
ษาภาคบังคบั ซึ�งแล้วแตว่า่เกณฑ์ ใดจะสูงกวา่  
คาํแนะนํานี�อยู่ภายใตข้้อยกเวน้ที�องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ
ยอมรบั

• ห้ามมิ ให้มีการวา่จ้างบุคคลที�มีอายุตํ�ากวา่ 18 ปี 
ให้ทํางานในตาํแหน่งงานที�เป็นอันตรายหรอืขัดขวางกิจกรรมการ
ศึกษาทั�วไป

• โดยตอ้งมีการบังคบัใช้มาตรการคุม้ครองเด็กตามความเหมาะสมเ
พื�อให้แน่ใจวา่เด็กจะไม่ไดร้บัอันตราย การเอารดัเอาเปรยีบ 
หรอืการล่วงละเมิดอันเป็นผลมาจากกิจกรรมตา่ง ๆ 
ของผู้ที�ปฏิบัตงิานในสถานที�ทํางานหรอืในที�พักอาศัยหรอืการเดนิ
ทางที�นายจ้างจัดหาให้  

การชดเชยและผลประโยชน์

• มอบคา่จ้างและผลประโยชน์ทั �งหมดตามที�กฎหมายกําหนดไว ้ 

• ชําระเงินอย่างตรงเวลา อย่างน้อยหนึ�งครั �งตอ่เดอืน 

• ไม่มีการหักเงินจากเงินรายไดเ้พื�อเป็นการลงโทษ 

• มีการเก็บบันทึกที�แยกเป็นรายการโดยสอดคล้องกับมาตรฐานนี� 
และมอบข้อมูลเกี�ยวกับการจ่ายรายไดท้ี� โปรง่ใสในเวลาที�เหมาะส
ม  

• มอบสวสัดกิารดา้นการตั �งครรภ์ การคลอดบุตร 
และการให้นมบุตรซึ�งรวมถึงความคุม้ครอง วนัลา 
และที�พักอาศัยที�เกี�ยวข้องโดยเป็นไปตามข้อกฎหมาย

การเลือกปฏิบัติ
• ห้ามมิ ให้มีการเลือกปฏิบัตหิรอืการล่วงละเมิดในการวา่จ้าง 

การจ่ายคา่ตอบแทน การเลื�อนตาํแหน่ง หรอืการกระทําใด ๆ 
ในสถานที�ทํางานโดยขึ �นอยู่กับเชื �อชาต ิสีผิว เพศ 
พื �นเพทางชาตพิันธุ์หรอืสังคม ศาสนา อายุ ความพิการ 
สถานะทางเพศ สถานะการแตง่งาน สถานะการตั �งครรภ์ 
อัตลักษณ์ทางเพศ หรอืสถานะอื�น ๆ 
ที� ไดร้บัการคุม้ครองตามข้อกฎหมายที�บังคบัใช้  

• การละเมิดหรอืการกลั�นแกล้งทุกรปูแบบในสถานที�ทํางานถือเป็
นสิ�งตอ้งห้าม

สภาพแวดล้อม

• ปฏิบัตติามระเบียบของกฎหมายสิ�งแวดล้อมที�บังคบัใช้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในดา้นของเสีย อากาศ และนํ�า  

• ไดร้บัใบอนุญาตดา้นสิ�งแวดล้อมที�จําเป็นทั �งหมดสําหรบัการใช้และ
การกาํจัดนํ�าและของเสีย

• ไดร้บักรรมสิทธิ�ทางกฎหมายหรอืสัญญาเช่าทางกฎหมายสําหรบัที�ดิ
นของตน 
และไม่มีข้อบ่งชี �วา่มีการโตแ้ย้งถึงสิทธิ�การเป็นเจ้าของหรอืการเช่า
ที�ดนิของซัพพลายเออรด์งักล่าว   
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• ซัพพลายเออรป์ฏิบัตติามกฎหมายที�บังคบัใช้ทั �งหมด 
รวมถึงกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการตดิสินบน การทุจรติ 
หรอืการดาํเนินธุรกิจที�เป็นการฉ้อโกงทุกประเภท

จรยิธรรม



การบังคับใช้แรงงาน
• ห้ามมิ ให้มีการบังคบัใช้แรงงานทุกรปูแบบ

ซึ�งรวมถึงแรงงานในเรอืนจํา แรงงานจากการคา้มนุษย์
แรงงานจากการผูกมัดหรอืพันธะ ไม่วา่จะในรปูแบบใดก็ตาม

• ไม่มีการยึดเอกสารระบุตวัตนของบุคคลและเอกสารการเดนิทาง
ฉบับตวัจรงิ และไม่มีการจํากัดเสรภีาพในการเดนิทาง

• พนักงานจะไม่ถูกเรยีกเก็บเงินหรอืถูกบังคบัให้จ่ายคา่ธรรมเนียม
หรอืเงินมัดจําเพื�อให้ ไดม้าหรอืคงไวซึ้�งการจ้างงาน
ไม่มีการชะลอการจ่ายเงิน และไม่มีเงื�อนไขใด ๆ
ที�จํากัดความสามารถของพนักงานในการเลือกการจ้างงานไดอ้ย่า
งอิสระ

• มีการมอบข้อมูลเกี�ยวกับลักษณะของงาน คา่ตอบแทน
ชั�วโมงการทํางาน
และสวสัดกิารที�ถูกตอ้งและสามารถเข้าใจไดอ้ย่างเป็นลายลักษ
ณ์อักษรให้ก่อนหน้าการจ้างงาน

เสรภีาพในการคบหาสมาคม

• ทธิ ในการเข้ารว่ม ไม่เข้ารว่ม
หรอืจัดตั �งสหภาพแรงงานตามกฎหมาย
โดยปราศจากความกลัววา่จะถูกแก้แคน้ ข่มขู่ หรอืคกุคาม

• ในกรณีที�พนักงานมีตวัแทนจากสหภาพที� ไดร้บัการยอมรบัอย่าง
ถูกกฎหมาย
ซัพพลายเออรม์ีความมุ่งมั�นที�จะสรา้งบทสนทนาที�สรา้งสรรคก์ับ
ตวัแทนที� ไดร้บัการคดัเลือกอย่างเป็นอิสระโดยสหภาพแรงงาน
และเจรจาตอ่รองดว้ยความสุจรติใจกับตวัแทนดงักล่าว

สุขภาพและความปลอดภัย
• มอบสถานที�ทํางานที�ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยที�สอดคล้องตาม

กฎหมาย
อีกทั �งยังมีระบบในการตรวจจับและจัดการความเสี�ยงที�อาจเกิด
ขึ �นกับพนักงาน

• พนักงานไดร้บัการฝึกอบรมดา้นสุขภาพและความปลอดภัย
มีการจัดเก็บวสัดแุละสารเคมีที�เป็นอันตรายอย่างเหมาะสม
และพนักงานไดร้บัอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที�เหมาะสม

• มอบการดแูลสุขภาพและสุขอนามัยให้พนักงานให้สอดคล้องกับ
สถานที�ทํางาน ซึ�งรวมถึงห้องนํ�า การเข้าถึงนํ�าดื�ม
และความปลอดภัยของอาหาร

• ไม่ตั �งข้อจํากัดที� ไม่สมเหตสุมผลในการพักใช้ห้องนํ�า ห้องพัก
หรอืช่วงพักให้นมบุตรของพนักงาน

• ที�อยู่อาศัย การขนส่ง
และอาหารที�นายจ้างจัดหาให้ตอ้งมีความสะอาดและปลอดภัย

การรายงาน�ญหา
• พนักงานจะตอ้งรบัทราบและสามารถเข้าถึงกลไกการรอ้งเรยีน

ที�ซัพพลายเออรจ์ัดหาให้ โดยตอ้งเป็นกลไกที� โปรง่ใส
มีการตอบสนอง ไม่ระบุชื�อ ไม่ลําเอียงและเป็นความลับ
ซึ�งพวกเขาสามารถตั �งคาํถามหรอืรายงานการละเมิดนโยบายข
องซัพพลายเออร์
ความคาดหวงัที�อยู่ ในหลักจรรยาบรรณสําหรบัซัพพลายเออร์
ความคบัข้องใจในสถานที�ทํางาน
หรอืการละเมิดกฎหมายหรอืหลักจรยิธรรมได้

• ห้ามมิ ให้มีการตอบโตต้อ่พนักงานที�รายงานการละเมิดหรอืให้
ความรว่มมือในการสืบสวน

การรายงาน�ญหา
• ชั�วโมงการทํางานปกตแิละการทํางานล่วงเวลาเป็นไปตามกฎห

มายและคาํนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน
และการทํางานล่วงเวลาจะตอ้งขึ �นอยู่กับความสมัครใจ

• มอบช่วงเวลาการพักตอ่เนื�อง 24 ชั�วโมงในทุกช่วงเวลาทํางาน
7 วนั หรอือนุญาตให้มีช่วงเวลาการพักตอ่เนื�อง 48
ชั�วโมงในทุกช่วงเวลาทํางาน 14
วนัได้ ในกรณีที�กฎหมายอนุญาต

–
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โดยขั �นตํ�าแล้ว ซัพพลายเออรท์ั �งหมดของ Mars ไดร้บัความคาดหวงัให้ปฏิบัตติามกฎหมายและข้อบังคบัที�เกี�ยวข้อง  
หากหลักจรรยาบรรณสําหรบัซัพพลายเออรม์ีมาตรฐานที�สูงกวา่ที�กําหนดไว้ ในกฎหมายที�บังคบัใช้ Mars 
คาดหวงัให้ซัพพลายเออรข์องตนปฏิบัตติามหลักหลักจรรยาบรรณสําหรบัซัพพลายเออร ์ 
ในกรณีที�การปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณสําหรบัซัพพลายเออรอ์าจนําไปสู่ความขัดแย้งหรอืการละเมิดกฎหมายหรอืกฎระเบียบที�บังคบัใช้ 
ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งแจ้งให้ Mars ทราบถึงสถานการณ์และอธิบายถึงเจตนาในการดาํเนินงานอย่างมีความรบัผิดชอบ 

ซัพพลายเออรจ์ะมีนโยบาย ระบบการจัดการ ขั �นตอน และการจัดสรรเจ้าหน้าที�ที�เหมาะสม 
เพื�อให้ตรงตามความคาดหวงัในหลักจรรยาบรรณสําหรบัซัพพลายเออร ์ ซัพพลายเออรจ์ะสื�อสารกับพนักงานถึงมาตรฐานที�ซัพพลายเออร์ ให้คาํมั�นสัญญา 
รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคบั และความคุม้ครองในเรื�องที�เกี�ยวข้อง  ซัพพลายเออรจ์ะแจ้งให้ Mars 
ทราบถึงการละเมิดทางกฎหมายที�เกิดขึ �นจรงิหรอืที�น่าสงสัย 
รวมถึงในกรณีที�ซัพพลายเออรถ์ูกดาํเนินการทางกฎหมายโดยหน่วยงานสําหรบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิ�งแวดล้อม 
หรอืกฎหมายตอ่ตา้นการทุจรติหรอืการตดิสินบน  Mars 
ขอสงวนสิทธิ� ในการรอ้งขอและรบัข้อมูลเพิ�มเตมิจากซัพพลายเออรเ์กี�ยวกับการบรหิารจัดการ�ญหาที�เกี�ยวข้อง

หากซัพพลายเออรข์อง Mars เป็นผู้จัดจาํหน่าย นายหน้า และตวัแทน 
เราคาดหวงัวา่พวกเขาตอ้งมีการตรวจสอบให้มั�นใจวา่ซัพพลายเออรข์ั �นที�หนึ�งที�พวกเขาใช้ ในการจัดหาสินคา้สําหรบั Mars 
นั�นได้ ใช้มาตรฐานเหล่านี�และสามารถมอบการรบัรองนี� ให้แก่ Mars ไดห้ากมีการรอ้งขอ  เราคาดหวงัวา่ซัพพลายเออรข์อง Mars 
จะมอบความช่วยเหลือแก่พันธมิตรเหล่านี�เพื�อปฏิบัตติามความคาดหวงัเหล่านี�ตามความจําเป็น  

ห้ามซัพพลายเออรท์ําสัญญารบัช่วงในการผลิตสินคา้และบรกิารสําหรบั Mars โดยไม่ไดแ้จ้งให้ Mars ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
อีกทั �งยังตอ้งไดร้บัการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรวา่ Mars ยอมรบัการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย  หาก Mars ไดอ้นุมัตกิารทําสัญญารบัช่วงแล้ว 
เราคาดหวงัให้สถานที�ทํางานดงักล่าวปฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณสําหรบัซัพพลายเออรด์ว้ยเช่นเดยีวกัน  

เราคาดหวงัวา่ซัพพลายเออรจ์ะตรวจสอบวา่ผู้ขายทั �งหมดที� ให้บรกิารในสถานที�ทํางานและจัดหาแรงงานให้กับพวกเขาได้ ใช้มาตรฐานเหล่านี�เช่นเดยีวกัน 
และสามารถมอบการรบัรองนี� ให้แก่ Mars ไดห้ากมีการรอ้งขอ  
เราคาดหวงัวา่ซัพพลายเออรจ์ะมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ขายเหล่านี�เพื�อปฏิบัตติามความคาดหวงัเหล่านี�ตามความจําเป็น   

ในการระบุวา่ซัพพลายเออร์ ไดป้ฏิบัตติามหลักจรรยาบรรณสําหรบัซัพพลายเออรห์รอืไม่ Mars 
ขอสงวนสิทธิ� ในการรอ้งขอให้ซัพพลายเออรท์ําการประเมินตนเอง เปิดเผยนโยบายหรอืขั �นตอนการปฏิบัตทิี�เกี�ยวข้อง 
หรอืรบัการตรวจสอบในสถานที�ทํางานไม่วา่จะมีการประกาศให้ทราบหรอืไม่ หรอืรบัการประเมินสิ�งอํานวยความสะดวกของซัพพลายเออร ์
รวมถึงที�อยู่อาศัยที�ซัพพลายเออรห์รอืผู้ ให้บรกิารดา้นแรงงานเป็นผู้จัดหา 
และสถานที�ทํางานซึ�งซัพพลายเออร์ ไดทํ้าสัญญารบัช่วงในการผลิตผลิตภัณฑ์ของ Mars  Mars ขอสงวนสิทธิ� ในการตรวจสอบการดาํเนินงาน การบันทึก 
นโยบายและขั �นตอนของหน่วยงานดงักล่าว 
และดาํเนินการสัมภาษณ์พนักงานเกี�ยวกับการตรวจสอบหรอืการประเมินดงักล่าวตามความเหมาะสมโดยเป็นความลับ  เมื�อไดร้บัการรอ้งขอ ผู้จัดจําหน่าย 
นายหน้าและตวัแทนที�จัดหาให้กับ Mars จะตอ้งอาํนวยความสะดวกให้ Mars เข้าถึงสถานที�ทํางาน นโยบาย 
ขั �นตอนและพนักงานจากซัพพลายเออรข์ั �นที�หนึ�งของพวกเขา  หาก Mars ระบุวา่มีการละเมิดกฎ Mars 
ขอสงวนสิทธิ� ในการรอ้งขอให้ซัพพลายเออรท์าํการลงทุนในระบบและสภาพการดาํเนินงานตามความจําเป็น เพื�อให้มั�นใจวา่จะมีการปฏิบัตติามกฎระเบียบ 

Mars ส่งเสรมิให้ซัพพลายเออรท์ําความเข้าใจและทําตามขั �นตอนที�เหมาะสมเพื�อแก้ ไข�ญหาสิทธิมนุษยชน �ญหาสิ�งแวดล้อม 
และจรยิธรรมในห่วงโซ่อุปทานของตน  เมื�อมีการรอ้งขอ Mars คาดหวงัให้ซัพพลายเออรข์องตนแบ่ง�นกับข้อมูลกับ Mars 
เกี�ยวกับนโยบายและการปฏิบัตงิานในห่วงโซ่อุปทานของตน สภาพการทํางาน หรอืความเสี�ยงในห่วงโซ่อุปทาน 
และวธิีการป้องกันและการระบุถึงสภาพการทํางานหรอืความเสี�ยงดงักล่าว  หากไดร้บัการรอ้งขอจาก Mars 
ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของตนให้แก่ Mars ซึ�งรวมถึงประเทศแหล่งที�มาของวสัดทุี� ใช้ ในผลิตภัณฑ์ที�จัดหาให้กับ 
Mars นอกจากนี� Mars ขอสงวนสิทธิ� ในการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวแก่สาธารณะ
เราขอสงวนสิทธิ� ในการไม่เริ�มตน้ การระงับ หรอืการยุตคิวามสัมพันธ์กับซัพพลายเออร ์
หากซัพพลายเออรป์ฏิเสธที�จะยอมรบัหลักจรรยาบรรณสําหรบัซัพพลายเออร ์
หรอืปฏิเสธที�จะทําตามขั �นตอนที�เหมาะสมในการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณดงักล่าว ซึ�งทั �งนี�ขึ �นอยู่กับดลุยพินิจของ Mars แตเ่พียงผู้เดยีว 

–
หลักจรรยาบรรณสําหรบัซัพพลายเออร์
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