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หลกัปฏบิตั ิ
สําหรับผูจั้ดจําหน่ายวัตถดุบิแก่
บรษัิทและพันธมติรทางธรุกจิ 
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คําปรารภ  
 
ทา่นสภุาพสตรแีละทา่นสภุาพบรุุษทีเ่คารพ 
 
เป็นเวลา 150 ปีแลว้ทีเ่ครอืบรษัิท Greiner AG 
ยดึมั่นตอ่หลักการประกอบธรุกจิอย่างย่ังยนืและเล็งผลระยะยาว 
ในฐานะบรษัิทซึง่ประกอบธรุกจิทั่วโลก เราตระหนักดวีา่มหีนา้ทีรั่บผดิชอบตอ่บคุลากรของเรา 
สิง่แวดลอ้ม สังคม และผูถ้อืหุน้ของเรา ดว้ยเหตนุี้ 
เราจงึมภีาระผูกพันดว้ยการยดึมั่นในหลักการดําเนนิงานทีส่อดคลอ้งกบัจรยิธรรมและการพัฒนาอัน
ย่ังยนืในการประกอบธรุกจิทกุประเภท 
เรือ่งนี้มคีวามสําคัญอย่างยิง่ยวดโดยเฉพาะตอ่ความสัมพันธร์ะหว่างเรากับผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่
รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเรา 

สําหรับเครอืบรษัิท Greiner AG 
ความย่ังยนืในห่วงโซอ่ปุทานเป็นสว่นประกอบสําคัญของความรับผดิชอบในการประกอบธรุกจิของเร
า ความย่ังยนืครอบคลุมทกุขัน้ตอนของกระบวนการจัดซือ้จัดหาวัตถดุบิ สนิคา้ และบรกิาร 
ภายใตก้รอบความคดิแบบองคร์วม เราใชบ้รรทัดฐานความย่ังยนื อาท ิการรักษาสิง่แวดลอ้ม 
การคุม้ครองแรงงาน และการยดึมั่นหลักสทิธมินุษยชน เป็นหลักในการเลอืกสรร ประเมนิ 
และพัฒนาผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกเ่รา 

โดยคํานงึถงึเรือ่งเหล่านี้ เราในฐานะเครอืบรษัิท Greiner AG จงึไดพั้ฒนาหลักปฏบัิตชิดุนี้ขึน้ 
หลักปฏบัิตนิีเ้ป็นมาตรฐานขัน้ต่ําสดุทีไ่มส่ามารถประนีประนอมไดแ้ละยดึถอืเป็นพืน้ฐานความสัมพัน
ธท์ีเ่รามตีอ่ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแก่บรษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเรา โดยวธินีี้ 
เราตอ้งการแสดงความรับผดิชอบทีเ่รามตีอ่มนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มใหป้ระจักษ์ 
และสรา้งความมั่นใจวา่ 
การกระทําของเราและการดําเนนิงานของผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแก่บรษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเ
ราสอดคลอ้งกับจรยิธรรม มคีวามย่ังยนืตอ่สิง่แวดลอ้ม และเกดิประโยชน์สขุตอ่สังคม 

Axel Kühner 

ประธานกรรมการบรหิาร 

Hannes Moser 

ประธานฝ่ายการเงนิ 
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สามเสาหลักของ 
หลักปฏบัิตขิองเครอืบรษัิท Greiner 

หลักปฏบัิตขิองเครอืบรษัิท Greiner 
สําหรับผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแก่บรษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราดํารงอยูบ่นแนวทางและหลักการดา้นสังคม 
สิง่แวดลอ้ม และศลีธรรม 

แนวทางและหลักการดา้นสังคม 
สทิธมินุษยชน 
เราคาดหวังวา่ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะเคารพและรักษาระเบยีบขอ้บังคับทีม่ผีลบังคั
บใชท้ั่วโลกเรือ่งการคุม้ครองสทิธมินุษยชนในฐานะขอ้กําหนดพืน้ฐานและเป็นสากล 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เราคาดหวังว่าผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะไม่ใชแ้รงงานบังคับหรอืใ
ชแ้รงงานเด็กโดยเด็ดขาด 
อยา่งนอ้ยทีส่ดุผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแก่บรษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราตอ้งปฏบัิตติามอนุสัญญาฉบับที ่138 
(วา่ดว้ยอายขุัน้ต่ําทีอ่นุญาตใหจ้า้งงานได)้ อนุสัญญาฉบับที ่182 (วา่ดว้ยรูปแบบอนัเลวรา้ยทีส่ดุของการใชแ้รงงานเด็ก) 
และอนุสัญญาฉบับที ่105 (การยกเลกิแรงงานบังคับ) ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) 

โอกาสทีเ่ท่าเทยีมและการไม่เลอืกปฏบิัต ิ
เราคาดหวังวา่ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะสนับสนุนใหเ้กดิโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกันและกา
รไมเ่ลอืกปฏบัิต ิพรอ้มกับดําเนนิการตา่งๆ เพือ่ไม่ใหเ้กดิการเลอืกปฏบัิตใินการว่าจา้งแรงงาน 
รวมถงึในการเลือ่นขัน้พนักงานและการเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดรั้บการศกึษาตอ่หรอืการศกึษาเพิม่เตมิ 
หา้มไมใ่หม้กีารดําเนนิการใดๆ ทีเ่กดิผลเสยีแกพ่นักงานอันสบืเนื่องมาจากเพศ อายุ สผีวิ วัฒนธรรม เชือ้ชาต ิ
รสนยิมทางเพศ ความเห็นทางการเมอืง ความพกิาร ความเชือ่และศาสนา หรอืโลกทัศน์ของพนักงานผูนั้น้ 
ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราตอ้งปฏบัิตติามอนุสัญญาฉบับที ่111 
(วา่ดว้ยการเลอืกปฏบัิตใินการจา้งงานและอาชพี) ขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

เสรภีาพในการสมาคม 
เราคาดหวังวา่ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะเคารพสทิธขิองพนักงานในเรือ่งเสรภีาพการเขา้
ร่วมการชมุนุมและการร่วมเจรจาตอ่รอง หา้มมใิหม้กีารเลอืกปฏบัิตติอ่ตัวแทนของพนักงาน 
หา้มมใิหบ้อกเลกิสัญญาจา้งของตัวแทนของพนักงานเพือ่เป็นการตอบโตต้อ่การใชส้ทิธิแ์ทนพนักงานในการรอ้งเรยีนเรือ่งทีไ่
มถ่กูตอ้ง การเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของแรงงานสัมพันธ ์และการแจง้เรือ่งทีค่าดวา่น่าจะมกีารละเมดิสทิธิ ์
ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราตอ้งปฏบัิตติามอนุสัญญาฉบับที ่87 
(วา่ดว้ยการคุม้ครองสทิธกิารเขา้ร่วมการชมุนุม) และอนุสัญญาฉบับที ่98 (วา่ดว้ยสทิธใินการร่วมเจรจาตอ่รอง) 
ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) 

ความปลอดภัยและการสรา้งเสรมิสขุภาพในสถานประกอบการ 
เราคาดหวังวา่ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะปฏบัิตติามขอ้กําหนดทีบั่งคับใชต้ามกฎหมา
ยในเรือ่งความปลอดภัยและการสรา้งเสรมิสขุภาพ ณ 
สถานทีท่ํางานของประเทศตนเพือ่รักษาความปลอดภัยและสขุภาพของพนักงาน 
ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราควรปฏบัิตติามมาตรฐานทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดับนานาชาต ิ
ไมห่ยอ่นยานในการคน้หาจุดบกพร่องทีอ่าจทําใหเ้กดิอันตรายตอ่พนักงานและหาทางแกไ้ขปัญหาเหล่านัน้ 
รวมถงึพัฒนาสภาพแวดลอ้มเงือ่นไขของสถานทีท่ํางานอยูต่ลอดเวลาเพือ่เป็นการรับประกันในการรักษาความปลอดภัยและ
การสรา้งเสรมิสขุภาพของพนักงานของตน 

ค่าจา้งขัน้ตํา่และเวลาทํางาน 
เราคาดหวังวา่ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะดําเนนินโยบายเรือ่งค่าจา้งทีเ่ป็นธรรมและสอด
คลอ้งกับกฎหมายแรงงานและค่าแรงของประเทศตน หากในประเทศนัน้ๆ 
ไมม่ขีอ้กําหนดทางกฎหมายหรอืขอ้ตกลงระหวา่งสหพันธแ์รงงานกับนายจา้งในสาขาวชิาชพีนัน้ๆ 
ก็ใหก้ารจ่ายค่าจา้งและการใหส้ทิธิต์า่งๆ เป็นไปตามอัตราทีจ่่ายทั่วไปในแขนงธรุกจินัน้ๆ 
ซึง่เป็นอัตราทีส่รา้งความมั่นคงตอ่มาตรฐานการครองชพีอันสมควรของพนักงานและครอบครัวของพวกเขา 
ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราตอ้งปฏบัิตติามอนุสัญญาฉบับที ่100 
(วา่ดว้ยค่าตอบแทนทีเ่ทา่กัน) ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) 
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แนวทางและหลักการดา้นสงิแวดลอ้ม 
การรักษาสิง่แวดลอ้ม 
เราคาดหวังวา่ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะดําเนนิมาตรการสําหรับการปฏบัิตติอ่สิง่แวดล ้
อมดว้ยจติสํานกึในความรับผดิชอบ โดยร่วมแรงในการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
เราตัง้เป็นเงือ่นไขว่าผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะปฏบัิตติามกฎหมาย ขอ้บังคับ 
และมาตรฐานทางดา้นสิง่แวดลอ้มในประเทศของตนเอง ในสว่นงานพัฒนา ในภาคการผลติ 
และการใชส้นิคา้ตลอดจนการดําเนนิการอืน่ๆ ใหคํ้านงึถงึการลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก การใชแ้หลง่พลังงานทดแทน 
และการลดผลรา้ยทีจ่ะเกดิแกส่ิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 

การใชพ้ลังงานและทรัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
เราคาดหวังวา่ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะใชท้รัพยากรธรรมชาตอิยา่งประหยัดและดําเ
นนิการต่างๆ เพือ่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในอากาศ บนพืน้ดนิ และในน้ํา 
ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราชว่ยลดการใชพ้ลังงานและลดปรมิาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระ
จก 

ขยะและการรไีซเคลิ 
เราคาดหวังวา่ในการพัฒนา การผลติ และการใชส้นิคา้ ตลอดจนการดําเนนิการอืน่ๆ 
ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะคํานงึถงึการลดปรมิาณขยะ 
การนํากลับมาใชห้รอืการรไีซเคลิ รวมถงึการจัดการแยกกําจัดขยะสว่นทีเ่หลอือย่างปลอดภัยและเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

วัตถุดบิทีนํ่ามาซึง่ความขัดแยง้ 
เราคาดหวังวา่ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะดําเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่หลกีเลีย่
งไมใ่หม้กีารนําวัตถดุบิทีนํ่ามาซึง่ความขัดแยง้มาใชใ้นผลติภัณฑข์องตนเอง 
โดยวัตถดุบิดังกล่าวหมายถงึวัตถดุบิทีม่แีหลง่ทีม่าจากเขตทีม่คีวามขัดแยง้หรอืเป็นเขตทีม่คีวามเสีย่งสงูและเงนิจากกา
รขายวัตถดุบิเหลา่นัน้จะถกูนําไปใชจ้่ายสนับสนุนกองกําลังตดิอาวธุทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชน 

สารเคม ี
เราคาดหวังวา่ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะนําสารเคมเีหล่านัน้ไปขึน้ทะเบยีนฐานขอ้มูล
กลางของหน่วยงานทีช่ือ่ว่า REACh (Registration, Evaluation, Authorisation and Chemicals) 
ในกรณีทีม่กีารผลติสารเคมหีรอืนําเขา้สารเคมไีปยังสหภาพยุโรปเป็นปรมิาณมากกวา่ปีละหนึง่ตันขึน้ไป 

ความปลอดภัยของสนิคา้ 
เราคาดหวังว่าผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะปฏบัิตติามระเบยีบขอ้บังคับและขอ้กําหนดท
างกฎหมายเรือ่งความปลอดภัยของสนิคา้ในประเทศของตน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้กําหนดทางกฎหมายวา่ดว้ยเรือ่งความปลอดภัย การระบขุอ้มลู และการบรรจุหบีห่อของสนิคา้ 
รวมถงึขอ้กําหนดเรือ่งการใชส้ารและวัตถดุบิทีเ่ป็นอันตราย 
ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะถา่ยทอดความรูแ้ละองคค์วามรูใ้หแ้กล่กูคา้ 
ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิใหแ้กต่น และบคุคลภายนอก และเป็นฝ่ายรเิริม่แจง้ใหเ้ครอืบรษัิท Greiner ทราบถงึแง่มมุตา่งๆ 
เรือ่งความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้มของสนิคา้ของตนอย่างโปร่งใสโดยไม่ตอ้งรอใหไ้ดรั้บการสอบถามในเรือ่งเหลา่นัน้กอ่
น 
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แนวทางและหลักการดา้นศลีธรรม 
ขอ้กําหนดของกฎหมาย 
เราคาดหวังว่าผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแก่บรษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะปฏบัิตตัิวอย่างถกูตอ้งตามทํานองคลอง
ธรรมและไมเ่อารัดเอาเปรยีบผูอ้ืน่ในการประกอบธรุกจิของตนเอง ยดึมั่นกฎหมายและขอ้บังคับระหวา่งประเทศ 
ในประเทศ 
และในทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการดําเนนิธรุกจิทกุอย่างของตนและขออนุญาตจากหน่วยงานทีรั่บผดิชอบตอ่ทกุเรือ่งที่
จําเป็น 

คอรรั์ปชั่น 
เราคาดหวังว่าผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแก่บรษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะเคารพ สนับสนุน 
และยดึมั่นในความพยายามต่างๆ  ทัง้ในระดับประเทศและระดับสากล (อาทเิชน่ อนุสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาต ิ
(UN) องคก์ารเพือ่ความร่วมมอืและการพัฒนาทางเศรษฐกจิ (OECD) 
รวมถงึกฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบนของสหราชอาณาจกัร ค.ศ. 2010) 
ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะตอ้งสรา้งหลักประกันว่าพนักงานของตน 
บรษัิททีรั่บงานตอ่จากตน หรอืตัวแทนของตนจะไมจ่่ายหรอืเสนอเงนิสนิบน เงนิใตโ้ต๊ะ 
ใหเ้งนิบรจิาคหรอืสทิธปิระโยชน์อันไมช่อบดว้ยกฎหมายตอ่ลกูคา้ เจา้พนักงาน หรอืบคุคลอืน่ 
และไมรั่บสิง่เหล่านัน้จากลกูคา้ เจา้พนักงาน หรอืบคุคลอืน่ 

การใหส้นิบน 
เราคาดหวังว่าผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแก่บรษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะไม่ใชก้ารจัดงานเลีย้งและการใหข้องขวั
ญเพือ่โนม้นา้วใหผู้อ้ืน่กระทําตามทีต่นตอ้งการ ซึง่หมายรวมถงึพนักงานของเครอืบรษัิท Greiner ดว้ย 
จะทําการจัดงานเลีย้งหรอืใหข้องขวัญไดเ้มือ่โอกาสและขอบเขตของการจัดงานเลีย้งและการใหข้องขวัญนัน้เหมาะส
ม น่ันหมายความว่า 
เป็นการจัดงานเลีย้งหรอืการใหข้องขวัญทีม่มีลูค่าไมม่ากและเป็นรูปแบบการปฏบัิตติามปกตใินแขนงธุรกจิในทอ้งถิน่นั้
น 
ขณะเดยีวกันผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิและพันธมติรทางธรุกจิก็จะไมเ่รยีกรอ้งการจัดงานเลีย้งและของขวัญทีเ่กนิพอดใีน
ทํานองเดยีวกันจากผูอ้ืน่ดว้ย 

การฟอกเงนิ 
เราคาดหวังว่าผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแก่บรษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะปฏบัิตติามขอ้บังคับของกฎหมายทั่วไปเ
รือ่งการป้องกันการฟอกเงนิและจะไมเ่ขา้ไปมสีว่นร่วมในกจิการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการฟอกเงนิ 
ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราประกอบธรุกจิกับบุคคลและบรษัิทซึง่ตนมั่นใจว่ามคีวามซื่
อสัตยส์จุรติเท่านัน้ 

การควบคุมการนําเขา้และสง่ออก 
เราคาดหวังว่าผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแก่บรษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะปฏบัิตติามขอ้กฎหมายทีม่ผีลบังคับใชใ้
นประเทศของตนเกีย่วกับเรือ่งการนําเขา้และสง่ออกสนิคา้ บรกิาร และขอ้มลู 
ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราเคารพขอ้กําหนดเรือ่งการจํากัดการคา้ การคว่ําบาตร 
และขอ้จํากัดอืน่ๆ 

การแขง่ขัน 
เราคาดหวังว่าผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแก่บรษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะปฏบัิตตินในการแข่งขันอยา่งไม่เอารัดเ
อาเปรยีบผูอ้ืน่และคํานงึถงึกฎหมายทีม่ผีลบังคับใชเ้กีย่วกับเรือ่งการคา้ทีเ่ป็นธรรม 
ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะไมท่ําการตกลงกับผูแ้ข่งขันคนอืน่ๆ 
อยา่งผดิกฎหมายเพือ่ไมใ่หเ้กดิการแข่งขัน 
ขณะเดยีวกันก็ไมอ่าศัยสถานะการครองตลาดของตนทีอ่าจมอียูอ่ย่างผดิทํานองคลองธรรม 

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
เราคาดหวังว่าผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแก่บรษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะตัดสนิใจโดยยดึเกณฑข์อ้เท็จจรงิเป็นห
ลัก และไมตั่ดสนิใจโดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของประโยชน์และความสัมพันธส์ว่นตัว 

ขอ้มลู ความลับทางธุรกจิ และทรัพยส์นิของบรษัิท 
เราคาดหวังว่าผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแก่บรษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะปฏบัิตติามกฎหมายทีม่ผีลบังคับใชใ้นเรือ่
งการป้องกันขอ้มลูสว่นบคุคลของพนักงาน ลกูคา้ บรษัิททีต่นทําธรุกจิดว้ย และบุคคลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี ้
จะตอ้งเคารพองคค์วามรู ้สทิธบัิตร และความลับของบรษัิทและทางธรุกจิของเครอืบรษัิท Greiner และบคุคลทีส่าม 
ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิและพันธมติรทางธรุกจิจะไมม่อบขอ้มูลเหล่านัน้ใหแ้กบ่คุคลทีส่ามโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นลา
ยลักษณ์อักษรจากเครอืบรษัิท Greiner กอ่น  
 
เราคาดหวังว่าผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแก่บรษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราจะเปิดเผยขอ้มลูและรายงานการทําธรุกจิตอ่
สาธารณะอย่างถกูตอ้งตรงกับขอ้เท็จจรงิและสอดคลอ้งกับขอ้กําหนดของกฎหมายทีม่ผีลบังคับใชใ้นประเทศของตน 
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ขอบเขตการใชบ้ังคับ 
ในฐานะเครอืบรษัิท Greiner AG 
เราคาดหวังว่าผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแก่บรษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราและพนักงานของพวกเขาจะประกอบธรุกจิดว้
ยจติสํานกึในความรับผดิชอบ ปฏบัิตติามหลักปฏบัิตฉิบับนี ้
และดําเนนิงานตามแนวทางและหลักการทีป่รากฏในหลักปฏบัิตนิี้  
หากผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิและพันธมติรทางธรุกจิมอบหมายงานใหบุ้คคลทีส่าม (เชน่ บรษัิทรับงานตอ่หรอืตัวแทน) 
ในกรอบของความสัมพันธท์างธรุกจิ เครอืบรษัิท Greiner ก็คาดหวังวา่ 
บคุคลทีส่ามเหล่านัน้จะปฏบัิตติามแนวทางในหลักปฏบัิตนิี้ดว้ยเชน่กัน ในบางกรณีเครอืบรษัิท Greiner 
สงวนสทิธิท์ีจ่ะเขา้ทําการตรวจสอบวา่ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิหรอืพันธมติรทางธุรกจิปฏบัิตติามหลักปฏบัิตเิหล่านี้จรงิหรอืไม่ 
โดยอาจเป็นการตรวจสอบโดยเครอืบรษัิท Greiner เองหรอืใหหุ้น้สว่นจากภายนอกเป็นผูต้รวจสอบ 
โดยในการนี้จะแจง้ใหท้ราบกอ่นและจะดําเนนิการตรวจสอบทีบ่รษัิทนัน้ๆ 
โดยมตัีวแทนของผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิหรอืพันธมติรทางธรุกจิเขา้ร่วมดว้ย 

ผลจากการละเมดิหลักปฏบิัต ิ
หากเกดิการละเมดิหลักปฏบัิตนิี้ข ึน้ ผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิหรอืพันธมติรทางธรุกจิมหีนา้ทีต่อ้งแจง้ใหเ้ครอืบรษัิท Greiner 
รับทราบ หากผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิหรอืพันธมติรทางธุรกจิไมถ่อืปฏบัิตติามแนวทางและหลักการทีร่ะบใุนหลักปฏบัิตนิี้ 
เครอืบรษัิท Greiner 

 

การแจง้เรือ่งการละเมดิ 
ในฐานะเครอืบรษัิท Greiner AG เรามสีทิธิท์ีจ่ะยดึถอืคณุค่าทีเ่รากําหนดและปฏบัิตตินถกูตอ้งตามกฎหมายและจรยิธรรม 
นี่เป็นเรือ่งทีเ่ราคาดหวังจากผูจ้ัดจําหน่ายวัตถดุบิแกบ่รษัิทและพันธมติรทางธรุกจิของเราดว้ย 
หากทราบหรอืมเีบาะแสเกีย่วกับการละเมดิหลักปฏบัิตนิี้ ท่านสามารถแจง้โดยไม่ระบตัุวตนของทา่นผ่านแพลตฟอรม์ 
TellGreiner ไดท้ี:่ https://tell-greiner.com/Home/Start 

 

หากมคํีาถามหรอืพบเห็นการกระทําผดิ ทา่นสามารถตดิตอ่กับเจา้หนา้ที ่Group Compliance Officer 
ของเราไดท้ี ่(office.compliance@greiner.com) 
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คํารับรองของผูจั้ดจําหน่ายวัตถดุบิหรอืพันธมติรทางธรุกจิ 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าไดรั้บทราบและทําความเขา้ใจกับหลักปฏบัิตสิําหรับผูจ้ัดจําหน่ายวัตถุดบิและพันธมติรทางธรุกจิ
ของเครอืบรษัิท Greiner เป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ พรอ้มกันนี้ขอผูกพันตนเป็นสัญญาว่า เราจะดําเนนิการเรือ่งต่างๆ 
โดยเคารพกรอบเนื้อหาของหลักปฏบัิตสิําหรับผูจ้ัดจําหน่ายวัตถุดบิ และพันธมติรทางธุรกจิของเครือบรษัิท Greiner 

 

ชือ่บรษัิท 

ชือ่ นามสกลุ และ ตําแหน่ง 

เลขทะเบยีนบรษัิท (ถา้ม)ี 

วันเดอืนปีและสถานที ่

ลายมอืชือ่ 

เครดติภาพ: iStockphoto 
หมายเหต:ุ เพือ่ใหอ้า่นไดง่้าย จงึเลอืกทีจ่ะไมใ่ชค้าํทีร่ะบเุพศสภาพ 
ในทีน้ี่คาํทีส่ัน้กวา่และระบเุป็นเพศชายหมายถงึทัง้สองเพศ 
 

 

 

 

 

 

 

Greiner AG  
Greinerstr. 70 
4550 Kremsmünster,  Austria 
www.greiner.com 

Greiner Packaging International  GmbH 
Greinerstr. 70 
4550 Kremsmünster, Austria 
www.greiner-gpi.com 

NEVEON Holding GmbH 
THE ICON VIENNA /Tower 24/ 
9th Floor/Wiedner Gürtel 9-13, 
1100 Vienna, Austria 
www.neveon.com 
 
 
 

Greiner Bio-One International GmbH 
Bad Haller Str. 32 
4550 Kremsmünster, Austria 
www.gbo.com 
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