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บทนํา 

ที ่Kellogg เราเคลือ่นไปขา้งหนา้ดว้ยวสิยัทัศนแ์ละวัตถปุระสงคข์องเรา  

วสิยัทัศนข์องเราคอื 
เพือ่ยกระดบัและสรา้งความพงึพอใจใหโ้ลกนีผ้า่นทางอาหารและแบรนดท์ ีม่คีวามสําคญั  
วัตถปุระสงคข์องเราคอื เพือ่หลอ่เลีย้งครอบครวัเพือ่ใหพ้วกเขารุง่เรอืงและกา้วหนา้   

ในการทําใหไ้ดต้ามวัตถปุระสงคเ์หลา่นี ้เรามุง่มั่นทีจ่ะยดึมั่นและปฏบิัตติาม K Values (คา่นยิม Kellogg) 
ของเราอนัไดแ้ก ่ความซือ่สตัย,์ ความรับผดิชอบ, ความกระตอืรอืรน้, การออ่นนอ้มถอ่มตน, 
ความเรยีบงา่ยและความสําเร็จ ในการกระทําทกุอยา่งของเรา  W.K. Kellogg 
ผูก้อ่ตัง้บรษัิทของเราสรา้งบรษัิทของเราตามหลักพืน้ฐานเหลา่นี ้
ซึง่เขาแสดงใหเ้ห็นตัวอยา่งในแนวทางทีเ่ขาดําเนนิธรุกจิการปฏบิตัติอ่พนักงานและรับใชช้มุชน  
วสิยัทัศนแ์ละวัตถปุระสงคข์องเราชว่ยใหม้ั่นใจไดว้า่เรามุง่เนน้ไปทีผู่บ้รโิภคและลกูคา้ของเราและ K Values 
(คา่นยิม Kellogg) ทําใหม้ั่นใจไดว้า่การกระทําของเราเป็นไปตามกฎหมาย 
หลักจรยิธรรมและมคีวามรับผดิชอบตลอดการดําเนนิกจิการทัง้หมดของเรา  

เนือ่งจากบรษัิทของเราเตบิโตขึน้จงึมกีารเขา้ถงึทั่วโลกและจากการขยายกจิการทําใหค้วามรับผดิชอบตอ่ผูค้
นทีเ่ราใหบ้รกิาร ไดแ้กผู่บ้รโิภค พนักงาน 
ซพัพลายเออรแ์ละทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งและไดรั้บผลกระทบจากการดําเนนิกจิการของเรา 
นีค่อืเหตผุลทีเ่รามคีวามคาดหวังเดยีวกนันีสํ้าหรับคูค่า้หว่งโซอ่ปุทานทัง้หมดของเรา 
และการดําเนนิกจิการของพวกเขาแบบเดยีวกบัทีเ่ราทําเพือ่ตัวเราเอง  

หลักจรรยาบรรณของซพัพลายเออรท์ั่วโลกนีว้างกรอบมาตรฐานและแนวทางการดําเนนิธรุกจิทีเ่ราตอ้งการใ
หซ้พัพลายเออรท์ัง้โดยตรงและผูผ้ลติรายใหญข่องเราปฏบิตัติาม  
ขอบเขตของขอ้กําหนดนีร้วมถงึซพัพลายเออร ์ผูผ้ลติ ผูรั้บเหมา ผูร้ว่มทนุ ตัวแทน 
ผูจั้ดจําหน่ายและทีป่รกึษาทกุระดับชัน้ (เรยีกแตล่ะรายวา่ “ซพัพลายเออร”์ และเรยีกรวมวา่ 
“ซพัพลายเออร”์) โดยยังครอบคลมุถงึบรษัิทแม ่สาขายอ่ย ตัวแทน ผูรั้บเหมาชว่ง และหน่วยงานในเครอื 
และใชก้บัพนักงานทกุคน ไดแ้ก ่พนักงานถาวร, พนักงานชัว่คราว พนักงานตามสญัญา, 
พนักงานตา่งชาตหิรอืแรงงานขา้มชาต ิ(เรยีกแตล่ะคนวา่ "พนักงาน" และเรยีกรวมกนัวา่ "พนักงาน")  
ถอืเป็นความรับผดิชอบของซพัพลายเออรท์ีจ่ะดําเนนิการใหม้ั่นใจวา่ตนไดป้ฏบิตัติามเจตนา 
และตามตัวอกัษรในหลักจรรยาบรรณนีใ้นหมูพ่นักงานทกุคนและตลอดทัง้หว่งโซอ่ปุทานของตน รวมทัง้ 
ซพัพลายเออร/์บคุคลในระดับยอ่ยทัง้หมด โดยการเผยแพร ่ใหค้วามรูแ้ละการตรวจสอบยนืยัน  

Kellogg 
ขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจสอบยนืยันการปฏบิตัติามจรรยาบรรณนีผ้า่นกลไกการประเมนิภายในหรอืภายนอก 
เชน่ แบบสอบถามการประเมนิตนเอง การประเมนิแบบอสิระ แบบสอบถาม และการตรวจสอบบัญช ี

  หลกัจรรยาบรรณของซพัพลายเออรท์ ัว่โลก
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แตไ่มไ่ดจํ้ากดัแคน่ี ้เราขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิขอ้ตกลงหรอืความสมัพันธท์างธรุกจิใด ๆ 
ทีซ่พัพลายเออรไ์มป่ฏบิตัติามหลักจรรยาบรรณนี้1 2 

 

 

ความซือ่สตัยท์างธรุกจิ 

การปฏบิตัติามกฎหมาย 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดใ
นประเทศทีซ่พัพลายเออรดํ์าเนนิกจิการ สําหรับผูใ้หบ้รกิาร 
จะตอ้งพจิารณาสถานทีต่ัง้ของการใหบ้รกิารเป็นอนัดับแรก 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติามสนธสิญัญาและมาตรฐานสากลทัง้หมด 
รวมถงึขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ระหวา่งประเทศ (ไดแ้ก ่การควํา่บาตร 
การควบคมุการสง่ออก และภาระผกูพันในการรายงาน) 
กฎระเบยีบดา้นการปกป้องขอ้มลูและการถา่ยโอนขอ้มลู 
รวมทัง้กฎหมายการตอ่ตา้นการผกูขาด  

การตอ่ตา้นการทจุรติ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมเ่สนอ สญัญา ให ้
หรอืยอมรับการชาํระเงนิหรอืสิง่จงูใจไมว่า่รปูแบบใดเพือ่ใหไ้ดรั้บผลประโย
ชนท์างธรุกจิทีไ่มเ่หมาะสม ไมว่า่จะโดยตรงหรอืผา่นทางผูอ้ืน่ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมก่ระทําการฉอ้โกง การตดิสนิบน 
(รวมถงึการชาํระเงนิเพือ่อํานวยความสะดวก) เงนิใตโ้ต๊ะ การฟอกเงนิ 
การฉอ้ฉล การกรรโชกหรอืการทจุรติรปูแบบอืน่ใด 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติาม 
อนุสญัญาตอ่ตา้นการทจุรติแหง่สหประชาชาต,ิ 
กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติในตา่งประเทศของสหรัฐฯ และ 
กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติของสหราชอาณาจักร และจะไมก่ระทําการใด ๆ 
ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนหรอืทําใหคู้ค่า้ทางธรุกจิละเมดิกฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบ
นหรอืกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติทีเ่กีย่วขอ้ง  

ผลประโยชนท์บัซอ้น ซพัพลายเออรต์อ้งเปิดเผยสถานการณ์ใด ๆ 
ทีอ่าจดเูหมอืนเป็นผลประโยชนทั์บซอ้น 
รวมทัง้ความสมัพันธท์างเศรษฐกจิ หรอืความสมัพันธส์ว่นตัว ไดแ้ก ่
ความสมัพันธใ์นครอบครัว คูรั่ก 
หรอืความสมัพันธใ์กลช้ดิสว่นตัวทีม่ขี ึน้ระหวา่งพนักงานของซพัพลายเออร์
กบัพนักงานของ Kellogg 
หรอืเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บการเลอืกตัง้ในเขตอํานาจศาลทีเ่ราดําเนนิกจิการอยู ่ 

                                                            
1 
หลกัจรรยาบรรณของซพัพลายเออรน์ีใ้ชก้ับซพัพลายเออรท์กุรายและถอืวา่เป็นพืน้ฐานขัน้ตํา่สําหรับการดําเนนิการในเชงิปฏบิตังิาน  
หากขอ้ตกลงของซพัพลายเออรเ์ฉพาะรายมบีทบัญญัตหิรอืขอ้กําหนดทีเ่ขม้งวดมากกวา่ 
ใหย้ดึตามสญัญาโดยตรงดงักลา่วเป็นหลกัในกรณีทีม่เีนือ้ความขดัแยง้กบัหลกัจรรยาบรรณนี้ 
2 จะตอ้งมกีารรับทราบและการยนิยอมตามหลกัการของหลักจรรยาบรรณนีใ้นสญัญาทกุฉบับของ Kellogg 
ในกรณีทีไ่มม่สีญัญาโดยตรง 
การยอมรับใบสัง่ซือ้และขอ้กําหนดและเงือ่นไขมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งจะมผีลใหซ้พัพลายเออรแ์ละการปฏบิตังิานทัง้หมดของบรษัิทต ้
องเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณนี ้
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ของขวญัทางธรุกจิ ซพัพลายเออรอ์าจเสนอเครือ่งดืม่ราคาไมแ่พง มือ้อาหารทีเ่กีย่วกบัธรุกจิ 
และความบนัเทงิทีม่มีลูคา่พอประมาณและ/หรอืของขวัญทางธรุกจิทีม่มีลูค่
านอ้ย เชน่ หมวกโลโกบ้รษัิท ปากกาและกระดาษโนต้  
ขอ้เสนอดังกลา่วตอ้งไมบ่อ่ยนักและตอ้งไมป่รากฏลักษณะของความไมถ่กู
ตอ้งเหมาะสม เงนิสดหรอืรายการเทยีบเทา่เงนิสด เชน่ บตัรของขวัญ 
บตัรกํานัล และหุน้ถอืวา่เป็นของขวัญทีไ่มเ่หมาะสม 
เราคาดหวังใหพ้นักงานของเราปฏบิตัติามแนวทางทีค่ลา้ยคลงึกนันี ้   

การแขง่ขนัทีย่ตุธิรรม ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมเ่ขา้รว่มในความรว่มมอืทีผ่ดิกฎหมายกบัคูแ่ขง่ 
ไดแ้ก ่การฮัว้ประมลู การกําหนดราคาการแบง่สรรตลาด 
หรอืการกระทําตอ้งหา้มอืน่ใดทีจํ่ากดัการแขง่ขันทีเ่ป็นอสิระและเป็นธรรม 

ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรักษาขอ้มลูสว่นตัวของบรษัิทของเรา 
รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับในความครอบครองของตน 
โดยใชต้ามคําแนะนําของเราเทา่นัน้ 
และป้องกนัมใิหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืโดยไมไ่ดต้ัง้ใ
จ  
ภาระผกูพันนีย้ังคงดําเนนิตอ่ไปหลังจากความสมัพันธท์างธรุกจิของเราสิน้
สดุลง 

 

 

คณุภาพ สขุภาพและความปลอดภยั 

คณุภาพและความปลอดภยัผลติภณัฑ ์  

ซพัพลายเออรต์อ้งจัดเตรยีมผลติภัณฑ ์
สว่นผสมและบรกิารทีม่คีณุภาพสงูทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานคณุภาพ 
และความปลอดภัยของอาหารทีบ่งัคับใชทั้ง้หมดใหก้บั Kellogg  
ซพัพลายเออรต์อ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ตนมรีะบบการจัดการดา้นความปลอดภัย
อาหารและการจัดการดา้นอาหารมปีระสทิธภิาพซึง่เป็นไปตาม 
หลักการจดุการประเมนิอนัตรายและจดุควบคมุวกิฤต ิ(HACCP)  
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ให ้Kellogg 
ทราบทันทหีากมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์

สภาพแวดลอ้มในการทํางาน 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจัดใหพ้นักงานของตนมสีภาพแวดลอ้มการทํางานทีป่
ลอดภัย และสภาวะการทํางานทีด่ตีอ่สขุภาพรวมทัง้มน้ํีาดืม่สะอาด 
การสขุาภบิาลทีเ่พยีงพอ แสง อณุหภมู ิ
การระบายอากาศและสถานประกอบการทีเ่หมาะสมสําหรับความตอ้งการดา้
นสขุภาพของสตร ี
สถานประกอบการควรมโีครงสรา้งทีม่ั่นคงและไดรั้บการดแูลเป็นอยา่งดตีา
มหลักกฎหมายและขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด  

ความปลอดภยัในการทาํงาน 
ซพัพลายเออรต์อ้งจัดใหม้กีารฝึกอบรมและการป้องกนัทีเ่หมาะสมและเพยี
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งพอสําหรับพนักงานเพือ่ป้องกนัความเสีย่งดา้นความปลอดภัยทีอ่าจเกดิขึ้
นซึง่ รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง ผูท้ีทํ่างานกบัระบบไฟฟ้า 
ความสมบรูณ์ของโครงสรา้ง เครือ่งจักร สารเคม ีสารพษิ ยานพาหนะ 
อนัตรายจากการพลัดตก และแผนผังของสถานประกอบการ 
พนักงานจะตอ้งไดรั้บอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) 
ทีเ่หมาะสมและไดรั้บการบํารงุรักษาเป็นอยา่งด ีซพัพลายเออรจ์ะจัดเตรยีม 
PPE ใหแ้กพ่นักงานโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
ซพัพลายเออรต์อ้งดําเนนิการใหแ้น่ใจวา่มกีารเผยแพรเ่นือ้หาความรูแ้ละกา
รฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภัย 
และอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ใหแ้กพ่นักงานทกุคนตามความเหมาะสมตามบท
บาทหนา้ทีแ่ละภาษาหลักของพนักงานดังกลา่ว 
ระเบยีบวธิทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพและความปลอดภัยควรแสดงไวอ้ยา่งชดัเจ
นภายในสถานประกอบการหรอืสถานทีป่ฏบิตังิาน 
ซพัพลายเออรค์วรจัดทําเอกสาร 
สอบสวนและรายงานตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีทํ่าใหพ้นั
กงานบาดเจ็บจนตอ้งไดรั้บการดแูลมากกวา่การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้  

ทีพ่กัอาศยั เมือ่มกีารจัดเตรยีมสภาพทีอ่ยูอ่าศัยใหก้บัพนักงาน ไมว่า่จัดหาโดย 
ซพัพลายเออร ์ตัวแทน/หน่วยงานดา้นแรงงาน หรอืหน่วยงานอืน่ ๆ 
สถานทีด่ังกลา่วจะตอ้งสะอาด 
ปลอดภัยและไดรั้บการบํารงุรักษาเชงิโครงสรา้งตามกฎหมายและขอ้บงัคับ
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
สถานประกอบการควรสง่เสรมิศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์ัน้พืน้ฐานโดยการเข ้
าถงึน้ําดืม่สะอาด พืน้ทีเ่ตรยีมอาหารทีถ่กูสขุลักษณะ 
พืน้ทีส่ว่นตัวทีเ่หมาะสม ความอบอุน่และการระบายอากาศอยา่งเพยีงพอ 
หอ้งน้ําทีส่ะอาดและไดรั้บการดแูลรักษาอยา่งดรีวมถงึหอ้งอาบน้ํา 
สถานประกอบการทัง้หมดตอ้งมทีางออกทีไ่มม่สี ิง่กดีขวางและไมจํ่ากดัการ
ใชง้านสําหรับกรณีเหตฉุุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้  

การเตรยีมพรอ้มในกรณีฉุกเฉนิ  

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งระบแุละประเมนิสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ 
และพัฒนาวธิกีารตอบสนองสําหรับสถานประกอบการและพืน้ทีก่ารปฏบิตังิ
านทัง้หมด โดยรวมไปถงึการรายงานเหตฉุุกเฉนิ 
การแจง้พนักงานและขัน้ตอนการอพยพ 
การจัดหาอปุกรณ์ปฐมพยาบาลทีเ่หมาะสม 
อปุกรณ์ตรวจจับและดับเพลงิและทางออกทีไ่มม่สี ิง่กดีขวางและไมจํ่ากดัก
ารใชง้าน 
ควรฝึกอบรมและฝึกซอ้มอยา่งสมํา่เสมอเพือ่ใหม้ั่นใจวา่พนักงานสามารถป
ฏบิตัติามขัน้ตอนการตอบสนองไดใ้นกรณีทีเ่กดิเหตฉุุกเฉนิ 
ควรมกีารตดิป้ายเสน้ทางไปทางออกฉุกเฉนิโดยใชภ้าพกราฟิกขอ้มลู 

 

 

มาตรฐานแรงงาน 
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สทิธมินษุยชน 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหเ้กยีรตพินักงานของตนในบรบิทของการดําเนนิธรุกิ
จของซพัพลายเออร ์โดยแสดงใหเ้ห็นวา่พวกเขามสีทิธใินการใชช้วีติ 
เสรภีาพสว่นบคุคลและความปลอดภัยสว่นบคุคล 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
รวมทัง้สนธสิญัญาและมาตรฐานสากล เชน่ หลักการสากล 10 
ประการของสหประชาชาต,ิ หลักการของสหประชาชาต,ิ 
ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน, 
รา่งกฎหมายสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ, 
แนวทางปฏบิัตสํิาหรับบรษัิทขา้มชาต ิOECD  และ 
มาตรฐานแรงงานหลักของ ILO  ตามทีไ่ดจั้ดทําขึน้ในอนุสญัญาหลัก 8 
ฉบับ 
ควรใหค้วามสําคัญเป็นพเิศษในการดําเนนิการใหแ้น่ใจวา่มกีารมอบสทิธเิห
ลา่นีใ้หก้บัผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงูในเรือ่งความเปราะบาง 
หรอืการเป็นคนกลุม่นอ้ย เชน่ สตร ีเยาวชน คนพืน้เมอืง ชนกลุม่นอ้ย 
คนพกิารและแรงงานขา้มชาตหิรอืแรงงานตา่งดา้ว 

ไมใ่ชแ้รงงานบงัคบั ตามคํานยิามของ ILO สําหรับคําวา่ แรงงานบงัคับ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมใ่ชห้รอือํานวยความสะดวกในการใชแ้รงงานบงัคับ
ในการแสดงออกใด ๆ ของตน รวมทัง้แรงงานทีไ่มส่มัครใจ แรงงานขูเ่ข็ญ 
แรงงานผกูมัด แรงงานคมุขัง ทาสหรอืแรงงานคา้มนุษย ์
พนักงานจะตอ้งไมถ่กูบงัคับใหทํ้างานผา่นการใชค้วามรนุแรงหรอืการขม่ขู่
หรอืดว้ยวธิกีารตา่ง ๆ เชน่ การควบคมุโดยหนี ้การถกูยดึเอกสารประจําตัว 
หรอืการขม่ขูว่า่จะแจง้เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 
ซพัพลายเออรส์ามารถใชพ้นักงานในโปรแกรมการฟ้ืนฟใูนเรอืนจําของรัฐบ
าลอยา่งเป็นทางการและทีเ่ป็นอาสาสมัครได ้
และตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนงานตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้กําหนดเงือ่นไขและ
อตัราคา่จา้งเหมอืนกบัพนักงานคนอืน่ ๆ 

คา่ธรรมเนยีมการรบัสมคัรงาน  

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติาม “หลักการนายจา้งเป็นผูจ้า่ย” 
และยดึตามหลักการของ หลักการสําคัญในอตุสาหกรรม ทีว่า่ 
“ไมค่วรมพีนักงานคนใดทีต่อ้งจา่ยเงนิเพือ่ใหไ้ดง้าน” 
พนักงานจะตอ้งไมจ่า่ยคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ใหแ้ก ่
ซพัพลายเออร ์ตัวแทน/หน่วยงานแรงงาน หรอืบคุคลทีส่ามอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรรหาบคุลากร 
ตัวอยา่งของคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ 
คา่ธรรมเนยีมทางกฎหมาย คา่เดนิทาง คา่ทีพั่ก 
หนังสอืเดนิทางและการยืน่ขอวซีา่ การสอบทางการแพทย ์
บรกิารสนับสนุนในประเทศ อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลและการฝึกอบรม3 

อสิระในการเคลือ่นยา้ย ซพัพลายเออรต์อ้งไมจํ่ากดั เสรภีาพในการเคลือ่นยา้ยของพนักงาน 
โดยการกกัตัว กกัขงัหรอืจับกมุไวใ้นหรอืนอกเวลาทํางานในสถานทีใ่ด ๆ 
ไมว่า่จะเป็นทีทํ่างานหรอืทีอ่ยูอ่าศัยของพนักงานตามหลักการสําคัญในอตุ
สาหกรรม’ ซึง่ระบวุา่ “พนักงานทกุคนควรมเีสรภีาพในการเคลือ่นยา้ย” 

                                                            
3 สามารถดคํูาแนะนําเพิม่เตมิเกีย่วกบัหลกัการสําคัญในอตุสาหกรรมได ้ทีน่ี ่ 
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ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมย่ดึหรอืเก็บเอกสารหรอืสิง่ของใด ๆ 
ของพนักงานไวใ้นครอบครอง รวมทัง้หนังสอืเดนิทาง เอกสารประจําตัว 
เครือ่งประดับ บตัร ATM หรอืโฉนดทีด่นิ 
ควรมกีารดําเนนิการทกุอยา่งเพือ่ใหพ้นักงานมสีถานทีท่ีป่ลอดภัยและมกีาร
รักษาความปลอดภัยในการเก็บสิง่ของเหลา่นีไ้ว ้
ซึง่พวกเขาสามารถเขา้ถงึไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งแจง้หรอืบกุรกุบคุคลอืน่
ใด3  

การบบีบงัคบั ซพัพลายเออร ์ตัวแทน/หน่วยงานแรงงาน หรอืบรษัิทในเครอือืน่ ๆ 
จะตอ้งไมใ่ชว้ธิบีบีบังคับ เชน่ ขม่ขู ่กรรโชกหรอืคกุคามใด ๆ 
ทัง้ทางตรงและทางออ้มเพือ่บงัคับใหพ้นักงานยอมรับงานหรอือยูทํ่างานต่
อไป 
พนักงานทกุคนสามารถเลอืกการจา้งงานไดอ้ยา่งเสรแีละตอ้งตระหนักถงึข ้
อกําหนดและเงือ่นไขทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานะการจา้งงานของตน 
รวมถงึหนา้ทีใ่นงาน คา่ตอบแทน 
และกระบวนการการเลกิจา้งโดยซพัพลายเออรห์รอืลกูจา้ง ซพัพลายเออร ์
ตัวแทน/หน่วยงานแรงงาน หรอืบรษัิทในเครอือืน่ ๆ 
จะตอ้งใหข้อ้มลูนีแ้กล่กูจา้งในภาษาหลักของพวกเขา 
และตอ้งมกีารตกลงในองคป์ระกอบตามสญัญากอ่นจะเริม่กจิกรรมการจา้งง
าน ควรเก็บบันทกึสญัญาและขอ้ตกลงของพนักงานทัง้หมดไวเ้พือ่ให ้
Kellogg หรอืบคุคลทีส่ามไดรั้บการแตง่ตัง้พจิารณาตรวจสอบหรอืยนืยัน 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติาม หลักการสําคัญในอตุสาหกรรม ซึง่ระบวุา่ 
“ไมม่แีรงงานคนใดทีต่อ้งทํางานเพือ่ใชห้นีห้รอืถกูบบีบังคับใหทํ้างาน”4  

แรงงานเด็ก ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมว่า่จา้งบคุคลทีอ่ายตํุา่กวา่ 15 ปี 
อายนุอ้ยกวา่อายขุัน้ตํา่สดุทีจ่ะทํางานได ้
หรอือายนุอ้ยกวา่อายขุัน้ตํา่สําหรับการสําเร็จการศกึษาภาคบงัคับตามทีก่ํา
หนดไวโ้ดยกฎหมายในประเทศ 
ซพัพลายเออรต์อ้งยดึตามกฎหมาย/ขอ้กําหนดทีส่งูกวา่เป็นหลัก 
ในกรณีทีม่สีว่นใดสว่นหนึง่ขดัแยง้กนั  ซพัพลายเออรต์อ้งปฏบิตัติาม 
อนุสญัญา 138 ของ ILO 
วา่ดว้ยอายขุัน้ตํา่ในการไดรั้บการวา่จา้งและการทํางานและ อนุสญัญา 182 
วา่ดว้ยการกําจัดรปูแบบทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุของแรงงานเด็ก 
ยกเวน้ในกรณีทีไ่ดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมายของประเทศและระบไุวโ้ดย 
ILO ตามหลักของ ILOบคุคลทีม่อีายตํุา่กวา่ 18 
ปีไมค่วรทํางานใดก็ตามทีอ่าจเป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภัยของเด็ก 
หรอืสขุภาพกาย สขุภาพจติหรอืศลีธรรม  

การตอบโตแ้กแ้คน้ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการตอบโตแ้กแ้คน้ใด ๆ 
รวมถงึการขม่ขู ่
การโจมตทีางกายหรอืทางกฎหมายตอ่ผูพ้ทัิกษ์สทิธมินุษยชนหรอืสิง่แวดล ้
อม หรอืผูใ้ชส้ทิธใินเสรภีาพในการแสดงออก การรวมกลุม่ 
การชมุนุมอยา่งสนัต ิ
หรอืการประทว้งตอ่ตา้นธรุกจิหรอืการดําเนนิกจิการของบรษัิท  

                                                            
4 สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหลกัการอตุสาหกรรมทีม่คีวามสําคญัไดท้ี ่www.theconsumergoodsforum.com    
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ช ัว่โมงทาํงาน 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บงัคับหรอืขอ้ตกลงรว่มกนั
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในเรือ่งชัว่โมงการทํางานสงูสดุ การทํางานลว่งเวลา 
วันหยดุพักผอ่น ระยะวันลา การลาคลอดบตุร/การลาเลีย้งดบูตุร 
และวันหยดุนักขตัฤกษ์ 
เวลาในการทํางานลว่งเวลาทัง้หมดจะตอ้งเป็นไปโดยสมัครใจและไดรั้บคา่
ตอบแทนในอัตราทีส่งู 
เวลาทํางานจะตอ้งไมม่ากจนเกนิไปจนทําใหส้ขุภาพหรอืความปลอดภัยขอ
งพนักงานไดรั้บผลกระทบในทางลบ พนักงานควรมเีวลาพักผอ่น 
เวลาในการรับประทานอาหาร 
และวันหยดุทีเ่หมาะสมเพือ่ใหแ้น่ใจวา่สภาพแวดลอ้มการทํางานทีป่ลอดภั
ยและสอดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถิน่หรอืขอ้ตกลงรว่มกนัทัง้หมด  

คา่จา้งและสวสัดกิาร ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหค้า่ตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 
ซึง่อยา่งนอ้ยจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยคา่จา้งและคา่ชัว่โมง 
กฎระเบยีบและขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
รวมถงึระเบยีบทีเ่กีย่วกบัสวัสดกิารภาคบงัคับ 
การทํางานลว่งเวลาและสถานการณ์การชาํระเงนิพเิศษอืน่ ๆ  
ควรมกีารจา่ยคา่จา้งใหใ้นอตัราทีเ่ทยีบไดก้บัคา่ตอบแทนมาตรฐานทีเ่กีย่ว
ขอ้งในอตุสาหกรรมนัน้ ๆ ในปัจจบุนั   
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งชาํระคา่ตอบแทนใหต้รงเวลาใหก้บัพนักงาน 
รวมทัง้รายการแสดงคา่จา้งทีโ่ปรง่ใส 
ซึง่สามารถนํามาใชเ้พือ่ตรวจสอบคา่ตอบแทนได ้
การหักเงนิคา่จา้งอนัมาจากมาตรการทางวนัิยเป็นเรือ่งตอ้งหา้ม 
หา้มหักเงนิจากคา่จา้งของพนักงานนอกจากจะกําหนดไวต้ามกฎหมาย 
การชาํระคนืเงนิกูร้ะหวา่งพนักงานกบัซพัพลายเออร ์
ตัวแทน/หน่วยงานแรงงาน หรอืบรษัิทในเครอือืน่ ๆ 
จะตอ้งไมร่วมถงึอตัราดอกเบีย้ทีส่งูเกนิไปหรอืกระทําในลักษณะทีก่อ่ใหเ้กิ
ดภาระหนีส้นิหรอืภาระผกูพันแรงงานตามทีน่ยิามโดยเครอืขา่ยองคก์รสนิค ้
าผูบ้รโิภค (Consumer Goods Forum)5 

หา้มขม่ขูค่กุคาม ซพัพลายเออรต์อ้งปฏบิตัติอ่พนักงานทกุคนอยา่งเคารพและใหเ้กยีรต ิ   
ซพัพลายเออรต์อ้งมั่นใจวา่สภาพแวดลอ้มการทํางานของตนนัน้ปราศจากก
ารกลั่นแกลง้ การขม่ขู ่การบบีบังคับ การลงโทษทางรา่งกาย 
หรอืการลว่งละเมดิในรปูแบบใด ๆ ไมว่า่ทางรา่งกาย จติใจ 
ทางเพศหรอืทางวาจา 
ควรใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงูตอ่ความเปราะบางหรอืเ
ป็นคนกลุม่นอ้ย เนือ่งจากอาย ุสผีวิ เชือ้ชาต ิเผา่พันธุ ์ความทพุพลภาพ 
สถานะครอบครัวหรอืสถานภาพการสมรส อตัลักษณ์ทางเพศ สญัชาต ิ
ศาสนา เพศหรอืรสนยิมทางเพศ 

ไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ ซพัพลายเออรต์อ้งปฏบิตัติาม อนุสญัญาหมายเลข 111 ของ ILO  
วา่ดว้ยการเลอืกปฏบิตั ิ(การจา้งงานและอาชพี) และการตัดสนิใจจา้งงาน 
ไดแ้ก ่การจา้งงาน การจา่ยคา่ตอบแทน สวัสดกิาร ความกา้วหนา้ 
การเลกิจา้งและการเกษียณอายโุดยอา้งองิตามความสามารถ 

                                                            
5 ดคํูานยิามของ CGF ได ้ทีน่ี ่ 
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คณุสมบตัแิละความสําเร็จโดยไมพ่จิารณาตามความชอบหรอืเลอืกทีรั่กมัก
ทีช่งัเนือ่งจาก อาย ุสผีวิ เชือ้ชาตคิวามทพุพลภาพ 
สถานะครอบครัวหรอืสถานภาพสมรส อตัลักษณ์ทางเพศ สญัชาต ิศาสนา 
เพศ รสนยิมทางเพศ การจา้งงานชัว่คราว การจา้งงานตามสญัญา 
หรอืจา้งงานถาวรหรอืสถานะอืน่ ๆ 
ซพัพลายเออรต์อ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ผูห้ญงิและผูช้ายทีม่คีวามสามารถ 
มคีณุสมบตัแิละผลงานทีค่ลา้ยคลงึกนัมโีอกาสในงาน คา่จา้ง สวัสดกิาร 
เงือ่นไขการทําสญัญาและสิง่อํานวยความสะดวกทีค่ลา้ยคลงึกนั  

สทิธใินการจดัระเบยีบ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเคารพสทิธขิองพนักงานของตนในการตดิตอ่ 
จัดระเบยีบและตอ่รองรว่มกนัไดอ้ยา่งอสิระหากไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 
พนักงานหรอืตัวแทนของตนจะไดรั้บอนุญาตใหส้ือ่สารกบัผูบ้รหิารเกีย่วกบั
สภาพการทํางานหรอืแนวทางการจัดการอยา่งเปิดเผย 
โดยไมเ่กรงกลัวตอ่การเลอืกปฏบิตั ิการแกแ้คน้ การตอบโต ้
การขม่ขูห่รอืการคกุคาม   

เอกสารการทาํงาน ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจา้งพนักงานทีไ่ดรั้บอนุญาตตามกฎหมายเทา่นัน้ 
เพือ่ใหทํ้างานโดยสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคับในทอ้งถิน่  
สทิธกิารอนุญาตตอ้งไดรั้บการยนืยันผา่นเอกสารทางกฎหมายทีเ่หมาะสม  
ซพัพลายเออรจ์ะไมย่ดึหรอืระงับเอกสารทางกฎหมายของพนักงานไมว่า่กร
ณีใด 

การจา้งงานอยา่งมจีรยิธรรม  
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมพ่ยายามหลกีเลีย่งขอ้ผกูพันของกฎหมายหรอืขอ้บั
งคับดา้นแรงงานหรอืการประกนัสงัคม โดยการใชส้ญัญาเฉพาะแรงงาน 
สญัญาจา้งยอ่ย จัดใหทํ้างานจากทีบ่า้น แผนการฝึกงาน 
หรอืการใชส้ญัญาระยะยาวอยา่งมากเกนิไป 
ขอ้ตกลงการจา้งงานของบคุคลทีส่ามทัง้หมดจะตอ้งสอดคลอ้งกบั 
อนุสญัญาหมายเลข 181 ของ ILO วา่ดว้ยบรษัิทจัดหางานเอกชน 

ความย ัง่ยนื / การใชท้ ีด่นิ   

สิง่แวดลอ้ม  
 ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้
หมดทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้ใบอนุญาตการปฏบิัตงิานตลอดจนรักษาสถานะการปฏบิตัติามกฎหมา
ยตลอดเวลา 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งสนับสนุนภาระผกูพันดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมผา่
นการปรับปรงุและการวัดผลการดําเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งสําหรับตัวชีว้ัดดา้น
สิง่แวดลอ้มและสงัคม 
ภายในการดําเนนิงานของตนเองและตลอดทัง้หว่งโซอ่ปุทาน 
กจิกรรมอาจรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการนําแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุไปใช ้
หรอืโครงการรเิริม่ดา้นความยั่งยนืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิการผลติ 
การปฏบิตัทิางการเกษตร หรอืระบบการผลติ 
การมสีว่นรว่มในความรว่มมอืเพือ่สรา้งขดีความสามารถ 
หรอืการใหข้อ้มลูและสารสนเทศเพิม่เตมิ 
ซพัพลายเออรต์อ้งมุง่มั่นทีจ่ะลดและ/หรอืเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน 
น้ําและปัจจัยการผลติทางการเกษตรของตน ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
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ลดมลพษิทางน้ําและของเสยี รวมทัง้เศษอาหารและการฝังกลบขยะ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรายงานความคบืหนา้เกีย่วกบัตัวบง่ชีป้ระสทิธภิาพหลัก
อยา่งนอ้ยปีละครัง้ หรอืตามที ่Kellogg รอ้งขอ 

การตดัไมท้าํลายป่า ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งสนับสนุนคํารอ้งขอของ Kellogg ในความรว่มมอื 
ขอ้มลูหรอืการดําเนนิการเกีย่วกบัปัญหาการตัดไมทํ้าลายป่า 
ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการตรวจสอบยอ้นกลับ 
ความโปรง่ใสและกจิกรรมเสรมิสรา้งขดีความสามารถใเพือ่สนับสนุนความมุ่
งมั่นของภาคอตุสาหกรรมทีก่ําลังมุง่สูก่ารยตุกิารตัดไมทํ้าลายป่าภายในหว่
งโซอ่ปุทานภายในปี 2020 
ซพัพลายเออรค์วรยอมรับและปฏบิตัติามภาระผกูพันและนโยบายของตนเอ
งในการตรวจสอบและฟ้ืนฟผูลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและ/หรอืสงัคมอนัไม่
พงึประสงคจ์ากการตัดไมทํ้าลายป่าอนัเป็นผลมาจากกจิกรรมจัดหาทรัพยา
กรผา่นหว่งโซอ่ปุทานของตน 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งทํางานรว่มกบัโซอ่ปุทานเพือ่ระงับการพัฒนาใหม ่ๆ 
ของพืน้ที ่มลูคา่การอนุรักษ์สงู และ สต็อกคารบ์อนสงู 
ผลติภัณฑใ์ดก็ตามทีไ่ดรั้บจากแหลง่ทีม่าในพืน้ที ่HCV หรอื HCS 
ทีเ่กดิขึน้หลังจากวันที ่31 ธันวาคม 2015 
จะถอืวา่เป็นผลมาจากการละเมดิหลักจรรยาบรรณนี ้และ Kellogg 
ขอสงวนสทิธิใ์นการดําเนนิการเพือ่แกไ้ขหรอืปลดหน่วยงานทีไ่มป่ฏบิตัริะเ
บยีบจากหว่งโซอ่ปุทานของตน 
ขอ้กําหนดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการป้องกนัป่าไมส้ามารถดไูดใ้น 
นโยบายปาลม์ทีย่ั่งยนืท่ัวโลกของ Kellogg  

สทิธิใ์นทีด่นิ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเคารพสทิธใินทีด่นิของสตร ี
ชนพืน้เมอืงและชมุชนทอ้งถิน่ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการปฏบิตังิานและการ
ปฏบิตังิานเพือ่จัดหาทรัพยากรของตน 
ซพัพลายเออรต์อ้งจัดทําการรายงานทีโ่ปรง่ใส 
และเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ตกลงการใหส้มัปทานและ/หรอืใบอนุญาตดํา
เนนิการได ้
เอกสารทัง้หมดจะตอ้งจัดเตรยีมใหก้บัชมุชนทีไ่ดรั้บผลกระทบทัง้หมดในภ
าษาหลักของพวกเขา  
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งทําการเจรจาอยา่งเป็นธรรมในการโอนทีด่นิและงดเว ้
นทีจ่ะรว่มมอืกบัรัฐบาลทีเ่ป็นเจา้บา้นอยา่งผดิกฎหมายเพือ่ซือ้ทีด่นิทีจ่ะนํา
มาใชเ้พือ่จัดหาผลติภัณฑแ์ละบรกิารใหแ้ก ่ Kellogg 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏบิัตติามหลักการความยนิยอมของประชาชนชนเผา่
พืน้เมอืงอยา่งอสิระโดยไดรั้บขอ้มลูครบถว้นและไดรั้บการแจง้ลว่งหนา้  
ซพัพลายเออรต์อ้งระบแุละมสีว่นรว่มกบัผูผ้ลติรายยอ่ยเพือ่ใหแ้น่ใจวา่พวกเ
ขาสามารถเขา้ถงึมลูคา่ตลาดทีย่ตุธิรรมสําหรับพชืผล 
สนิคา้หรอืบรกิารของตน 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไมเ่ขา้รว่มในการฉกฉวยทีด่นิไมว่า่รปูแบบใด 

 

แนวทางการบรหิารจดัการ 

แนวทางทีเ่ป็นระบบ ซพัพลายเออรต์อ้งรักษาวัฒนธรรมของความซือ่สตัยส์จุรติ 
และปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
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รวมทัง้มกีารกํากบัดแูลอยา่งเพยีงพอเพือ่ใหม้ั่นใจวา่มกีารปฏบิตัติามกฎหม
ายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้หลักจรรยาบรรณของซพัพลายเออรฉ์บั
บนี ้
ซึง่รวมถงึการใหบ้คุคลทีม่อํีานาจเพยีงพอตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารปฏบิตั ิ
ตามและการสือ่สารกฎหมายและมาตรฐานดังกลา่วในการดําเนนิกจิการของ
ซพัพลายเออรเ์องและทั่วทัง้หว่งโซอ่ปุทานทีเ่กีย่วขอ้งของตน  

การรายงานการรอ้งทกุข ์ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจัดหาวธิกีารในการแจง้รอ้งเรยีน / 
ขอ้กงัวลอยา่งเป็นความลับแกพ่นักงานทกุคน 
โดยคํานงึถงึแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุทีไ่ดร้ะบไุวใ้นหลกัการของสหประชาช
าต ิประเด็นตา่ง ๆ 
ควรไดรั้บการแกไ้ขอยา่งทันทว่งทแีละในลักษณะทีใ่หเ้กยีรต ิ
และแนบเอกสารประกอบการดําเนนิการแกไ้ขไวด้ว้ย 
นอกจากนีเ้รายังสนับสนุนใหซ้พัพลายเออรส์ือ่สารออกไปวา่มสีายดว่นจรยิ
ธรรมของบรษัิท Kellogg 
เพือ่เป็นแนวทางใหพ้นักงานท่ัวทัง้หว่งโซอ่ปุทานของเรารายงานรอ้งทกุข์
ได ้ 

ความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ 
ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาแผนธรุกจิตอ่เนือ่งและดําเนนิการกูค้นืกระบวนการ
ผลติหรอืบรกิารในกรณีทีเ่กดิภัยพบิตัทิางธรรมชาตหิรอืเหตกุารณ์อืน่ ๆ 
ทีข่ดัขวางกระบวนการผลติ บรกิาร 
หรอืความสามารถของซพัพลายเออรใ์นการตอบสนองภาระผกูพันในการสง่
มอบสนิคา้ใหแ้ก ่Kellogg หากไดรั้บการรอ้งขอจาก Kellogg 
ซพัพลายเออรจ์ะทบทวนแผนการดําเนนิธรุกจิตอ่เนือ่งของตน 
และทําการเปลีย่นแปลงตามทีต่กลงกบั Kellogg 
ภายใตข้อ้กําหนดการรักษาความลับ 

ความหลากหลายของซพัพลายเออร ์  

ซพัพลายเออรค์วรตัง้เป้าทีจ่ะใชบ้รษัิททีม่เีจา้ของทีห่ลากหลายตลอดหว่งโ
ซอ่ปุทานของตน 
โดยใหก้ารพจิารณาเพิม่เตมิแกก่ลุม่ทีถ่กูตัดสทิธิเ์พือ่พยายามทีจ่ะสนับสนุน
และปลกูฝังวัฒนธรรมแหง่ความหลากหลายในหว่งโซอ่ปุทานโดยรวมของเร
า 

การเก็บบนัทกึ ซพัพลายเออรต์อ้งเก็บรักษาบนัทกึทางการเงนิ 
ระเบยีนและบัญชทัีง้หมดตามระเบยีบขอ้บงัคับ 
กฎหมายและหลักการทางบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรับโดยทั่วไป 
ขอ้กําหนดนีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูและเอกสารเกีย่วกบัการชาํระเงนิทัง้หมดที่
ชาํระใหก้บัเจา้หนา้ทีห่รอืหน่วยงานของรัฐ 
การตรวจสอบยอ้นกลับผลติภัณฑ ์ความปลอดภัยของอาหาร 
ความปลอดภัยของพนักงานและขอ้กําหนด 
เอกสารและบันทกึเพิม่เตมิทีก่ฎหมายกําหนดหรอืที ่Kellogg รอ้งขอ 

การตรวจสอบยนืยนืการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ  
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ซพัพลายเออรค์วรทบทวนการดําเนนิกจิการทีต่นเป็นเจา้ของและการกจิกา
รของคูค่า้หว่งโซอ่ปุทานตา่ง ๆ ทีจั่ดหาสนิคา้และบรกิารให ้Kellogg 
เพือ่ตรวจสอบยนืยันการปฏบิตัติามหลักจรรยาบรรณนี ้
โดยรวมถงึการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หลักจรรยาบรรณนีม้พีรอ้มใหอ้า่นและสื่
อสารไปยังพนักงานทกุคนในภาษาหลักของพวกเขา 
ซพัพลายเออรจ์ะใหค้วามรว่มมอืและอนุญาตให ้Kellogg 
หรอืบคุคลทีส่ามทีไ่ดรั้บอนุญาตดําเนนิการตรวจสอบบญัช ี
(รวมถงึการตรวจสอบความรับผดิชอบทางสงัคม) 
เพือ่ตรวจสอบยนืยันการปฏบิตัติามหลักจรรยาบรรณ หาก Kellogg 
พบวา่มกีารละเมดิหลักจรรยาบรรณนี ้Kellogg 
จะทํางานรว่มกบัซพัพลายเออรเ์พือ่แกไ้ขปัญหา 
หากปัญหาไมไ่ดรั้บการแกไ้ขอยา่งพอเพยีง Kellogg 
ขอสงวนสทิธิใ์นการปลดซพัพลายเออรอ์อกจากหว่งโซอ่ปุทานของตน  

การรายงานขอ้กงัวล ซพัพลายเออรท์ีม่ขีอ้กงัวลดา้นความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์
หรอืหากเชือ่วา่พนักงานของ Kellogg 
หรอืบคุคลใดทีก่ระทําการในนามของ Kellogg 
เขา้ไปมสีว่นรว่มในการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย 
ผดิจรรยาบรรณหรอืไมเ่หมาะสม 
ตอ้งรายงานเรือ่งดังกลา่วไปยังสํานักงานจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเ
บยีบโดยทันททีี ่https://www.tnwgrc.com/Kellogg/ 

  

 


