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Wella Company มุง่ม่ันทีจ่ะสรา้งหลักปฏบิัตทิางธรุกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายและมจีรยิธรรม 
และในฐานะผูล้งนามในกรอบความร่วมมอืการพัฒนาเพือ่ความย่ังยนืแหง่สหประชาชาต ิ (United 
Nations Global Compact) เรายังตัง้ใจทีจ่ะปกป้องสทิธมินุษยชนและสทิธขิองแรงงาน 
ปกป้องสิง่แวดลอ้ม และป้องกันการทจุรติ 
เราตอ้งการทําธรุกจิกบัคูค่า้ทีม่คีวามมุง่ม่ันในทศิทางเดยีวกันกับเรา 
 
หลกัจรรยาบรรณสําหรับคูค่า้ทางธรุกจิฉบบัน้ี (“หลักจรรยาบรรณ”) เป็นตัวกําหนดมาตรฐานตา่ง ๆ 
ทีต่อ้งปฏบิัตติามในกจิกรรมทางธรุกจิทัง้หมดทีด่ําเนนิการเพือ่หรอืในนามของ Wella Company 
หลกัจรรยาบรรณมผีลบังคับใชก้บัคูค่า้ทางธรุกจิทกุรายของ Wella Company 
รวมถงึซพัพลายเออร ์ ผูรั้บจา้ง ผูจั้ดจําหน่าย ตัวแทน นายหนา้ ทนายความ และทีป่รกึษา 
(ซึง่ตอ่ไปน้ีจะเรยีกวา่ “คูค่า้” หรอื “กลุม่คูค่า้”) และพนักงานหรอืผูรั้บจา้งชว่งของฝ่ายทีก่ลา่วมา 
หลกัจรรยาบรรณจะถอืเป็นสว่นเสรมิของขอ้ตกลงใด ๆ ระหวา่ง Wella Company และคูค่า้ 
 
Wella Company 
จะทําธรุกจิเฉพาะกับคูค่า้ทีป่ฏบิัตติามหลกัจรรยาบรรณน้ีและขอ้กําหนดทางกฎหมายและระเบยีบข ้
อบังคับทีม่บีังคับใชท้ัง้หมด 
ในกระบวนการคดัเลอืกคูค่า้ทีม่หีลักปฏบิัตทิีถ่กูตอ้งตามหลกัจรยิธรรมและสอดคลอ้งกับกฎระเบยีบ 
Wella Company 
อาจขอใหคู้ค่า้ของบรษัิทเขา้ร่วมในการสอบทานธรุกจิหรอืกระบวนการทีค่ลา้ยกัน 
กอ่นทีจ่ะเริม่ใหบ้รกิารและ/หรอืเขา้สูขั่น้ตอนตา่ง ๆ ของการเป็นพันธมติร นอกจากน้ี Wella 
Company ยังขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจสอบเพือ่ประเมนิการปฏบิตัติามกฎระเบยีบดว้ยเชน่กัน 
 
คูค่า้มหีนา้ทีด่ําเนนิการตามขัน้ตอนทีส่มเหตสุมผลทัง้ปวงเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ 
พนักงานและผูรั้บจา้งของตนจะดําเนนิกจิกรรมของพวกเขาตามหลกัจรรยาบรรณน้ี 
โดยอาจรวมถงึการนํานโยบายไปใช ้ การฝึกอบรม การควบคมุการปฏบิตักิาร การตรวจตดิตาม 
และการดาํเนนิการทางวนัิย คูค่า้ตอ้งแจง้ให ้ Wella Company 
ทราบเกีย่วกับการละเมดิฝ่าฝืนกฎหมายหรอืหลกัจรรยาบรรณ 
ทัง้ทีท่ราบแน่ชดัหรอืสงสยัวา่จะเกดิขึน้ 
และสามารถแจง้เรือ่งผา่นทางบรกิารสายดว่นดา้นจรยิธรรมและการปฏบิัตติามกฎระเบยีบของ 
Wella Company 
 
เว็บ: hotline.wella.com 
 
โทรศัพท:์ สหราชอาณาจักร: 0-808 189-1053 I สหรัฐอเมรกิา: 800 461 9330 
ดหูมายเลขโทรศัพทใ์นทอ้งถิน่เพิม่เตมิไดจ้ากลงิกข์องเว็บ 
 
การละเมดิฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณน้ีหรอืกฎหมายทีม่บีังคับใช ้
จะถอืวา่เป็นการละเมดิสาระสําคญัของขอ้ตกลงทีม่บีังคบัใช ้
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Wella Company อาจเปลีย่นแปลงหลักจรรยาบรรณน้ี 
และจะประกาศเน้ือหาฉบับลา่สดุไวบ้นพอรท์ัลซพัพลายเออรข์อง Wella Company 
(https://supplier.coty.com/wella-company) 
 

 สทิธมินุษยชนและสทิธแิรงงาน 
 
Wella Company สนับสนุนคําประกาศขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) 
เกีย่วกับหลกัการพืน้ฐานและสทิธใินการทํางาน Wella Company จะไมเ่พกิเฉยตอ่การคา้มนุษย ์
การคา้ทาส หรอืแรงงานบังคับและแรงงานเด็ก 
นอกจากน้ี Wella Company 
ยังมุง่ม่ันทีจ่ะปฏบิัตติอ่ทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกันและดว้ยการเคารพใหเ้กยีรต ิ
 
1.1 การเลอืกปฏบิตั ิ
 
คูค่า้ตอ้งดแูลใหส้ถานทีทํ่างานมคีวามเป็นมอือาชพีและปลอดจากการเลอืกปฏบิตัหิรอืการลว่งละเ
มดิทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย การตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกับการจา้งงาน รวมถงึการวา่จา้ง 
การเลือ่นตําแหน่ง สวัสดกิาร การเขา้รับการฝึกอบรม การเลกิจา้ง และการเกษียณอาย ุ
ตอ้งพจิารณาตามหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและเป็นกลางเทา่นัน้ 
 
1.2 แรงงานเด็ก 
 
คูค่า้จะตอ้งไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งหรอืไดรั้บผลประโยชนจ์ากการใชแ้รงงานเด็ก 
ซึง่เป็นงานทีเ่อารัดเอาเปรยีบ กดีกันไมใ่หเ้ด็กไดรั้บการศกึษาทีเ่หมาะสม 
หรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิอันตรายตอ่ร่างกาย จติใจ หรอืขวญักาํลงัใจของเด็ก 
กําหนดอายขัุน้ตํา่ของพนักงานทีจ่ะทํางานเต็มเวลาไดต้อ้งสงูกวา่เกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายทีเ่
กีย่วขอ้งหรอืตามที ่ILO แนะนํา คาํแนะนําของ ILO รวมถงึขอ้กําหนดทีว่า่: 
 

•  เดก็หมายถงึผูท้ีม่อีายตุํา่กวา่ 18 ปี 
•  กําหนดอายขัุน้ตํา่สาํหรับการจา้งงานคอือายขัุน้ตํ่าในทางกฎหมายของทอ้งถิน่ 

หรอือายทุีต่อ้งจบการศกึษาภาคบังคับ แตต่อ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 15 ปี 
สําหรับการทํางานเต็มเวลา และอายอุยา่งนอ้ย 13 ปี สาํหรับการทํางานไมเ่ต็มเวลา 
(อาจปรับเปลีย่นไดเ้ล็กนอ้ยสําหรับประเทศกาํลังพัฒนาบางประเทศ) 

•  คูค่า้จะตอ้งจัดทําหรอืเขา้ร่วม 
และสนับสนุนนโยบายและโปรแกรมทีด่ําเนนิการใหเ้ด็กทีพ่บวา่ถกูใชแ้รงงาน 
ใหไ้ดรั้บการศกึษาและอยูใ่นระบบการศกึษาทีม่คีณุภาพ 
จนกวา่จะพน้สถานะความเป็นเดก็ 

•  ตอ้งไมจ่า้งงานเดก็สําหรับงานกลางคนืหรอืงานทีม่สีภาวะอันตราย 
 
1.3 แรงงานบงัคบั การคา้มนุษย ์
 
คูค่า้ตอ้งไมเ่ขา้ร่วมหรอืไดรั้บประโยชนจ์ากแรงงานบังคบัทกุรูปแบบ รวมถงึแรงงานชําระหน้ี 
แรงงานขัดหน้ีหรอืแรงงานทาส แรงงานนักโทษทีไ่มส่มัครใจ หรอืการคา้มนุษย ์
ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปมาไดอ้ยา่งเสร ี
สามารถออกจากสถานทีทํ่างานของตนเมือ่สิน้สดุกะงานได ้
และมอีสิระในการบอกเลกิการจา้งงานของตนเองโดยแจง้ใหท้ราบอยา่งสมเหตสุมผล 

https://supplier.coty.com/wella-company
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คูค่า้ตอ้งไมเ่ก็บรักษาเอกสารประจําตัวตน้ฉบับของพนักงานไว ้
หรอืเอกสารตน้ฉบบัอืน่ใดทีอ่อกใหโ้ดยราชการ 
 
คูค่า้จะตอ้งไมใ่ชห้รอืยนิยอมใหเ้กดิการลงโทษทางร่างกายทกุรูปแบบ 
การกระทําทารุณตอ่ร่างกายหรอืจติใจ การขม่ขูใ่ชค้วามรุนแรง 
คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ปรับทีเ่ป็นตัวเงนิ หรอืการกระทําทารุณ การบังคับขูเ่ข็ญ หรอืการขม่ขู ่
ไมว่า่ในรูปแบบใดกต็าม 
 
1.4 การลว่งละเมดิ 
 
นอกเหนือจากขอ้หา้มในหัวขอ้ 1.3 แลว้ คูค่า้จะตอ้งไมใ่ชห้รอืยนิยอมใหเ้กดิการขม่เหงรังแก 
การลว่งละเมดิในเชงิศลีธรรมทางเพศ หรอืในรูปแบบอืน่ๆ 
 
1.5 สวสัดกิารของพนกังาน คา่ตอบแทน และผูป้ฏบิตังิานช ัว่คราว 
 
คูค่า้จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทัง้หมดทีม่บีังคับใชเ้กีย่วกับคา่แรง ชัว่โมงการทํางาน 
การทํางานลว่งเวลา และสวสัดกิาร คูค่า้ตอ้งจัดใหผู้ป้ฏบิัตงิานไดม้เีวลาพัก 
มชีว่งหยดุพักทีเ่พยีงพอระหวา่งกะงาน และมวีันหยดุอยา่งนอ้ยหนึง่วันในระหวา่งทีทํ่างานเจ็ดวัน 
คูค่า้จะตอ้งไมก่าํหนดใหผู้ป้ฏบิัตงิานตอ้งทํางานเกนิสปัดาหล์ะ 48 ชัว่โมง 
การทํางานลว่งเวลาเพิม่เตมิตอ้งเป็นไปโดยสมัครใจ ปกตแิลว้ไมค่วรเกนิสปัดาหล์ะ 12 ชัว่โมง 
และตอ้งไดรั้บคา่ตอบแทนในอัตราพเิศษ 
 
คูค่า้ตอ้งแจง้ขอ้มลูทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรและอา่นเขา้ใจไดใ้หผู้ป้ฏบิตังิานทราบเกีย่วกับคา่แรงแ
ละเงือ่นไขการทํางานของพวกเขากอ่นทีจ่ะเริม่การจา้งงาน 
รวมถงึเอกสารแสดงรายละเอยีดคา่แรงและการหักเงนิใดๆของผูป้ฏบิัตงิาน 
การหกัเงนิตอ้งจํากดัอยูเ่ฉพาะรายการทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอนุญาต 
 
คูค่า้ตอ้งมอบสวสัดกิารใหแ้กพ่นักงานตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด รวมถงึการลาป่วย 
วันหยดุราชการ วันลาพักรอ้น และการลาไปปฏบิัตหินา้ทีบ่ดิามารดา 
การใชส้ญัญาชัว่คราวซ้ําอาจทําไดเ้ฉพาะเมือ่มเีหตผุลอนัชอบดว้ยกฎหมาย 
และไมไ่ดม้จุีดประสงคเ์พือ่การปฏเิสธสวัสดกิารของพนักงาน 
 
การจา้งผูป้ฏบิัตงิานชัว่คราวตอ้งเป็นไปตามกฎหมายการจา้งงานแหง่ชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง 
 
1.6 เสรภีาพในการเขา้สมาคมและการเจรจาตอ่รองรว่มกนั 
 
คูค่า้ตอ้งเคารพในสทิธิข์องพนักงานในการกอ่ตัง้และเขา้ร่วมสหภาพแรงงาน 
ในการเป็นตวัแทนของสว่นงานในทีทํ่างาน และในการเจรจาตอ่รองร่วมกัน 
ตามกฎหมายทีม่บีังคับใช ้
คูค่า้จะตอ้งไมพ่ยายามโนม้นา้วใหพ้นักงานเขา้ร่วมเป็นสมาชกิของสหภาพแรงงานบางแหง่ 
และจะตอ้งไมป่ลดพนักงานออกจากการทีพ่วกเขาเขา้ร่วมเป็นสมาชกิสหภาพแรงงานแหง่ใดแหง่ห
นึง่ 
 
1.7 แรธ่าตภุายใตค้วามขดัแยง้ 
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Wella Company มุง่ม่ันทีจ่ะสรา้งความม่ันใจวา่เราไมไ่ดเ้สาะหาแร่ธาตภุายใตค้วามขัดแยง้ 
ซึง่เป็นแหลง่สนับสนุนเงนิทนุกลุม่ตดิอาวธุในภมูภิาคทีม่คีวามขัดแยง้ 
ไมว่า่จะเป็นการดาํเนนิการโดยตรงหรอืผา่นคูค่า้ของบรษัิท 
 
โดยจะรวมถงึแร่ธาตใุดๆ ดังตอ่ไปน้ี: โคลมัไบต-์แทนทาไลต ์ (หรอืทีเ่รยีกวา่โคแทน) 
แคสสเิทอไรต ์ ทองคาํ วลุแฟรไมต ์ แทนทาลัมทีไ่ดม้าจากแร่เหลา่น้ี ดบีกุหรอืทังสเตน 
หรอืสว่นประกอบของสารเคม ี (เชน่ ทนิออกไซด)์ ทีไ่ดม้าจากแทนทาลัม ดบีกุ หรอืทังสเตน 
เราเรยีกแร่ธาตเุหลา่น้ีรวมกนัวา่เป็น “แร่ธาตภุายใตค้วามขัดแยง้” 
ตามกฎหมายการปฏรูิปภาคการเงนิและการคุม้ครองผูบ้รโิภคดอดด-์แฟรงก ์ (Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Acts หรอื “กฎหมายดอดด-์แฟรงก”์) 
 
คูค่า้ตอ้งแจง้ Wella Company ทันท ี หากแร่ธาตใุด ๆ 
เหลา่น้ีมคีวามจําเป็นตอ่การทํางานหรอืการสรา้งผลติภัณฑห์รอืองคป์ระกอบของผลติภัณฑท์ีผ่ลติ
โดย Wella Company และมกีารพจิารณาจากการตรวจสอบประเทศแหลง่กําเนดิแลว้วา่ 
เป็นแร่ธาตทุีม่แีหลง่กาํเนดิมาจากและประเทศโดยรอบ รวมถงึแองโกลา บรุุนด ีสาธารณรัฐคองโก 
รวันดา ซดูานใต ้แทนซาเนีย ยกูันดา และแซมเบยี 
 
1.8 สขุภาพและความปลอดภยั 
 
คูค่า้ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ 
และมาตรฐานอตุสาหกรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับดา้นสขุภาพและความปลอดภัย 
และตอ้งดําเนนิการตามขัน้ตอนทีจํ่าเป็นทัง้หมดเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูป้ฏบิตังิานของตนจะไดทํ้างานใน
สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัยและดตีอ่สขุภาพ รวมถงึ: 

•  การใชน้โยบายดา้นสขุภาพและความปลอดภัยทีทํ่าขึน้เป็นลายลักษณ์อกัษรและผูป้ฏิ
บัตงิานทกุคนสามารถเขา้ถงึได ้

•  การลดอันตรายอันเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มในการทํางานใหน้อ้ยลงทีส่ดุเทา่ทีจ่ะ
ทําไดใ้นทางปฏบิตั ิ

•  การจัดเตรยีมการฝึกอบรมดา้นสขุภาพและความปลอดภัยใหแ้กผู่ป้ฏบิัตงิานทกุคนอยา่
งสม่ําเสมอและตามทีม่กีารบนัทกึไว ้

•  การตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ในสถานทีทํ่างานมสี ิง่อาํนวยความสะดวกดา้นหอ้งสขุาทีส่ะอ
าด น้ําสะอาด (สําหรับดืม่) 
และสิง่อํานวยความสะดวกทีถ่กูสขุอนามัยสาํหรับการจัดเก็บอาหาร และ 

•  การตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทีพั่กและอาหารทีจั่ดหาใหนั้น้ มคีวามสะอาด ปลอดภัย 
และตรงกับความตอ้งการพืน้ฐานของผูป้ฏบิตังิาน 

 
1.9 ระบบการฝึกอบรมและการรายงาน 
 
คูค่า้ตอ้งดาํเนนิการตามขัน้ตอนทีส่มเหตสุมผลเพือ่ฝึกอบรมผูป้ฏบิัตงิานทีป่ฏบิัตหินา้ทีใ่นนามของ 
Wella Company เกีย่วกบัขอ้กําหนดของหลักจรรยาบรรณน้ี 
 
นอกจากน้ีคูค่า้ยังตอ้งมรีะบบเพือ่ใชต้รวจจับและจัดการกับการปฏบิตัทิีล่ะเมดิฝ่าฝืนกฎหมายทีม่บีัง
คับใชห้รอืหลักจรรยาบรรณน้ี 
รวมถงึวธิกีารทีผู่ป้ฏบิตังิานจะสามารถรายงานขอ้วติกกังวลไดอ้ยา่งปลอดภัย 
 

 การปกป้องสิง่แวดลอ้ม 
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คูค่า้ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีม่บีังคับใช ้
รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงแต ่ คําสัง่ EU REACH 
และกฎหมายการบังคับใชน้ํ้าดืม่ทีป่ลอดภัยและการควบคมุการปนเป้ือนของสารเคมอีันตราย 
(California Proposition 65) ของรัฐแคลฟิอรเ์นีย และการพัฒนาตัวบทกฎหมายใดๆ 
ทีอ่าจมกีารบญัญัตขิึน้ 
 
คูค่า้จะตอ้งปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบในการป้องกัน ลด 
และเยยีวยาผลกระทบทีรุ่นแรงตอ่สิง่แวดลอ้ม อันเกดิขึน้จากกจิกรรม ผลติภัณฑ ์
และบรกิารของตน 
โดยจะตอ้งใชแ้นวทางเชงิรุกและการบรหิารจัดการความรับผดิชอบทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้มของตน 
ผลกระทบเหลา่น้ีจะรวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงแต:่ 
 

•  การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (GHG) 
•  มลพษิทางอากาศ 
•  การใชน้ํ้า 
•  การจัดการน้ําเสยี 
•  ขยะมลูฝอยทีส่ง่ไปยังหลมุฝังกลบ 
•  การทําลายป่า 
•  ผลกระทบดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ 

 
 หลกัปฏบิตัทิางธุรกจิทีช่อบดว้ยกฎหมายและมจีรยิธรรม 

 
คูค่า้ตอ้งดาํเนนิธรุกจิดว้ยความซือ่ตรงและความสจุรติ 
และแสดงใหเ้ห็นถงึมาตรฐานสงูสดุดา้นจรยิธรรมทางธรุกจิ 
 
3.1 การตดิสนิบนหรอืการทจุรติ 
 
คูค่า้ตอ้งไมเ่ขา้ไปขอ้งเกีย่วในการทจุรติหรอืการทจุรติทกุรูปแบบ 
(รวมถงึการจ่ายเงนิเพือ่อาํนวยความสะดวก) รวมถงึกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ พรรคการเมอืง 
และบคุคลในภาคธรุกจิเอกชน 
คูค่า้ตอ้งมกีารควบคมุภายในทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกันและตรวจหาการตดิสนิบนหรอืการทจุรติ 
 
นอกจากน้ีคูค่า้ยังตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายทัง้หมดทีห่า้มการฉอ้โกงทางการเงนิ การฟอกเงนิ 
และการหลบเลีย่งภาษี 
 

•  ในการชว่ยป้องกันการดาํเนนิกจิกรรมดังกลา่ว Wella Company 
จะตอ้งชาํระเงนิไปยังบญัชธีนาคารของคูค่า้ทีม่ชี ือ่ระบวุา่เป็นคูค่า้ตามสญัญาในปร
ะเทศทีม่กีารใหบ้รกิารเทา่นัน้ หรอืประเทศทีคู่ค่า้กอ่ตัง้กจิการ 

 
3.2 ผลประโยชนท์บัซอ้น 
 
ผลประโยชนท์ับซอ้นใดๆกต็ามทีเ่กดิขึน้จรงิหรอือาจจะเกดิขึน้ระหวา่งพนักงานของ Wella 
Company และคูค่า้ ตอ้งไดรั้บการเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อักษรตอ่ Wella Company โดยทันท ี
นอกจากน้ี คูค่า้จะตอ้งไมเ่สนอเงนิทนุ การบรจิาค ของขวญั 
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หรอืสิง่บันเทงิใหแ้กพ่นักงานคนใดกต็ามของ Wella Company 
รวมถงึพนักงานของฝ่ายหว่งโซอ่ปุทานทัง้หมดทีม่บีทบาทในการระบหุา แนะนํา เลอืก ทําสญัญา 
หรอืกาํกับควบคมุคูค่า้ 
 
3.3. การปฏบิตัติามขอ้จาํกดัทางการคา้ 
 
Wella Company อยูภ่ายใตก้ารกํากับควบคมุของกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับทีห่ลากหลาย 
ซึง่บัญญัตไิวท้ัง้ระดับประเทศและระหวา่งประเทศ 
เพือ่จํากดัการตดิตอ่ดาํเนนิธรุกจิของเรากบับางประเทศ บางองคก์ร และบางบคุคล 
การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับดังกลา่วถอืเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งมไิด ้
คูค่า้ตอ้งแน่ใจวา่ตนไมไ่ดทํ้าขอ้ตกลงหรอืทําความเขา้ใจใด ๆ 
ทีเ่ป็นการละเมดิฝ่าฝืนขอ้จํากัดดา้นการคา้ทีม่ผีลบังคับใชก้ับ Wella Company 
 
3.4. การตดิตอ่เจรจาทีเ่ป็นธรรมและการปฏบิตัติามกฎหมายการตอ่ตา้นการผกูขาด 
 
Wella Company มุง่ม่ันทีจ่ะสง่เสรมิการแขง่ขันทีฉั่บไว เปิดกวา้ง และมอีสิระ 
ตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายการแขง่ขันทางการคา้และกฎหมายการตอ่ตา้นการผกูขาดทีม่บีังคบัใช ้
รวมถงึบทบญัญัตทิีห่า้มการทําขอ้ตกลงและหา้มการใชห้ลกัปฏบิตัทิีก่ดีขวางการคา้ เชน่ 
การกาํหนดราคาร่วมกัน การควํา่บาตร การตัง้ราคาเพือ่ขจัดคูแ่ขง่ และการดําเนนิการอืน่ ๆ 
ทีเ่ป็นการแขง่ขันทีไ่มเ่ป็นธรรม 
 
Wella Company คาดหวังการดาํเนนิการในลกัษณะเดยีวกันจากคูค่า้ของบรษัิท 
ตัวอยา่งการดาํเนนิการตอ้งหา้มบางสว่น ไดแ้ก:่ 
 

•  การพูดคยุกบัคูแ่ขง่ของ Wella Company เกีย่วกับการตัง้ราคาของ Wella 
Company หรอืสาระสาํคญัอืน่ ๆ ทีม่คีวามละเอยีดออ่นในเชงิการแขง่ขัน 

•  การทําขอ้ตกลงในการไมต่ดิตอ่เจรจากบับรษัิทอืน่ 
•  การทําขอ้ตกลงแบง่แยกหรอืแบง่สรรลกูคา้ ตลาด หรอืเขตการขาย และ 
•  การเขา้ทําขอ้ตกลงหรอืความเขา้ใจใดๆ ทีจํ่ากัดการแขง่ขัน 

ขอ้ตกลงในการกาํหนดราคาตายตัว แบง่สรรตลาด หรอืจํากดัการขาย 
 

 ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัและการคุม้ครองขอ้มลู 
 
Wella Company มุง่ม่ันทีจ่ะปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของบคุคลทีส่ามที ่
Wella Company มปีฏสิมัพันธด์ว้ย รวมถงึขอ้มลูของพนักงาน คูค่า้ คูค่า้ทางธรุกจิ ลกูคา้ 
และผูบ้รโิภคของบรษัิท ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับจะรวมถงึตวัอยา่งเชน่ รายชือ่ลกูคา้ ขอ้มลูผลติภัณฑ ์
แผนการขายและการตลาด แผนธรุกจิของบรษัิท และขอ้มลูทีล่ะเอยีดออ่นหรอืเป็นกรรมสทิธิอ์ืน่ใด 
 
4.1 การเก็บรกัษาความลบั 
 
เราคาดหวังใหคู้ค่า้ปกป้องความลับของขอ้มลูของ Wella Company 
คูค่า้ตอ้งปกป้องขอ้มลูทีต่นไดรั้บมาจาก Wella Company หรอืจากคูค่า้ทางธรุกจิ คูค่า้ 
และผูบ้รโิภคอืน่ๆของตนเอง ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมและกฎหมายทีม่บีังคับใช ้
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คูค่า้ตอ้ง (1) ไดรั้บขอ้มลู (รวมถงึขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั) 
เฉพาะจากชอ่งทางทีถ่กูกฎหมายและมจีรยิธรรม (2) 
รักษาขอ้มลูการแขง่ขันใดๆไวเ้ป็นความลับและไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลทีส่าม 
 
4.2 ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู 
 
คูค่า้ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายความเป็นสว่นตัวและการดแูลรักษาความปลอดภัยทางขอ้มลูทีม่บีังคับ
ใช ้ รวมถงึขอ้กาํหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยการจัดใหม้โีปรแกรมการปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นความเป็นสว่นตัวทีค่รอบคลมุ 
และการควบคมุดา้นเทคนคิและการดแูลรักษาความปลอดภัยทางขอ้มลูทีเ่หมาะสม 
คูค่า้ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตนเอง: 

•  มมีาตรการรักษาความปลอดภัยเชงิเทคนคิและองคก์รทีเ่หมาะสมตอ่การปกป้องข ้
อมลูสว่นบคุคลจากการทําลายหรอืการสญูหายทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจหรอืไมช่อบดว้ยกฎห
มาย การแกไ้ขเปลีย่นแปลง การเปิดเผยหรอืการเขา้ถงึโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 

•  ไดเ้ก็บรวบรวมและประมวลขอ้มลูสว่นบคุคลในนามของ Wella Company 
อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เป็นธรรม 
และดาํเนนิการตามวตัถปุระสงคท์ีไ่ดต้กลงกันไวเ้ทา่นัน้ 

•  แจง้ Wella Company ทันทหีากทราบถงึการละเมดิขอ้มลูใด ๆ และ 
•  หา้มแลกเปลีย่น จําหน่าย หรอืมอบขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัหรอืขอ้มลูสว่นบคุคลใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบั Wella Company หรอืพนักงานหรอืคูค่า้ของบรษัิท 
หรอืใชข้อ้มลูดังกลา่วเพือ่วตัถปุระสงคข์องตนเองโดยทียั่งไมไ่ดรั้บการอนุญาตทีเ่
ป็นลายลักษณ์อกัษรโดยชดัแจง้จาก Wella Company 

 
 ความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์

 
การตรวจสอบใหแ้น่ใจถงึความปลอดภัยของผลติภัณฑข์อง Wella Company 
คอืสว่นสาํคญัตอ่ความสาํเร็จของ Wella Company และตอ่สวัสดภิาพของผูบ้รโิภคของบรษัิท 
 
ผลติภัณฑข์อง Wella Company 
ไดรั้บการกําหนดสตูรโดยคํานงึถงึความปลอดภัยและคณุภาพสงูสดุอยูเ่สมอ 
ความปลอดภัยของผลติภัณฑจ์งึเป็นปัจจัยสําคญัในแง่ของคณุภาพ 
และคูค่า้ตอ้งทําหนา้ทีข่องตนในการสรา้งความม่ันใจวา่: 
 

•  สว่นประกอบและบรรจุภัณฑข์องผลติภัณฑข์องตนเองมคีวามปลอดภัยสําหรับผูบ้
รโิภคของ Wella Company และตอ่สิง่แวดลอ้มเมือ่ใชง้านตามวตัถปุระสงค ์และ 

•  Wella Company 
ไดด้าํเนนิการตามหรอืเหนือกวา่ขอ้กาํหนดดา้นกฎหมายและขอ้บังคับทีม่ทีัง้หมด 
ซึง่เกีย่วขอ้งกับความปลอดภัยของผลติภัณฑแ์ละการทําฉลากกํากับ 
 

 การนําหลกัจรรยาบรรณสําหรบัคูค่า้ทางธุรกจิของ WELLA COMPANY ไปใช ้
 
6.1 การปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ 
 
เราคาดหวังใหคู้ค่า้ดาํเนนิการตามขัน้ตอนทีส่มเหตสุมผลทัง้ปวงเพือ่สรา้งความม่ันใจวา่จะมกีารปฏิ
บัตติามหลกัจรรยาบรรณ Wella Company 
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มุง่ม่ันทีจ่ะทํางานร่วมกับคูค่า้เพือ่สรา้งการดาํเนนิการทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่การเปลีย่นแปลง 
ซึง่คูค่า้จะเป็นผูร้อ้งขอความชว่ยเหลอืในเชงิรุก โดยไมก่ระทบตอ่สทิธเิชงิสญัญาใดๆ ทีม่ ี
รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงแต ่สทิธใินการบอกเลกิสญัญาหากมกีารละเมดิฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณ 
 
หลกัจรรยาบรรณสําหรับคูค่า้ทางธรุกจิของ Wella Company จะอยูบ่นพอรท์ลัซพัพลายเออรข์อง 
Wella Company (https://supplier.coty.com/wella-company) 
และจะมกีารระบไุวเ้ป็นสว่นหนึง่ของขอ้ตกลงฉบับทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษรทีคู่ค่า้ทํากับ Wella 
Company และ/หรอืในขอ้กาํหนดและเงือ่นไขของ Wella Company 
คูค่า้ตอ้งรับผดิชอบในการปฏบิัตติามหลกัจรรยาบรรณฉบับลา่สดุทีส่ามารถเขา้ถงึไดจ้ากพอรท์ัลซั
พพลายเออรข์อง Wella Company 
 
หากมคีาํถามเพิม่เตมิสาํหรับคําชีแ้จง 
โปรดดคูําถามทีพ่บบอ่ยเกีย่วกับหลกัจรรยาบรรณของเราไดท้ีล่งิกน้ี์ www.codefaq.com 
 
6.2 การประเมนิความเสีย่งและการคดักรอง 
 
Wella Company 
มกีารประเมนิความเสีย่งเกีย่วกับคูค่า้ของบรษัิทบนพืน้ฐานของปัจจัยทีห่ลากหลาย อาทเิชน่ 
ประเทศของการปฏบิัตกิารหรอืการผลติ ประเภทของสนิคา้และบรกิารทีม่อบให ้
คูค่า้ทีไ่ดรั้บการพจิารณาวา่มคีวามเสีย่งสงู 
จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบยนืยันถงึการปฏบิตัติามกฎระเบยีบในอันดับแรก ๆ 
 
Wella Company ใชว้ธิกีารตรวจยนืยันหลายรูปแบบตามประเภทของคูค่า้และปัจจัยความเสีย่ง 
และอาจใชว้ธิกีารมากกวา่หนึง่แบบกับคูค่า้บางราย 
ตัวอยา่งกระบวนการตรวจสอบยนืยันจะรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงแต ่ การประเมนิ CSR 
ทีค่รอบคลมุผา่นทางแพลตฟอรม์ ECOVADIS และการตรวจสอบดา้นจรยิธรรมโดยใชแ้พลตฟอรม์ 
SEDEX และการประเมนิเพือ่การสอบทานธรุกจิผา่นกระบวนการคัดกรองบันทกึขอ้มลูสาธารณะ 
การตรวจยนืยันอาจเกดิขึน้กอ่นเริม่ใหบ้รกิารแก ่ Wella Company 
หรอืในระหวา่งระยะเวลาของขอ้ตกลง หรอืเมือ่มกีารตอ่อายหุรอืเปลีย่นแปลงขอบเขตของบรกิาร 
การไมใ่หค้วามร่วมมอือยา่งเต็มทีก่บัการคดักรองจะถอืวา่เป็นการละเมดิฝ่าฝืนขอ้ตกลงและหลกัจร
รยาบรรณน้ีอยา่งรา้ยแรง 
 
เมือ่ใชเ้ครือ่งมอืการคดักรอง ECOVADIS คะแนนที ่Wella Company กําหนดไวขั้น้ตํ่าคอื 62/100 
คะแนนขึน้ไป หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ ECOVADIS โปรดเขา้ไปดทูี:่ 
https://www.ecovadis.com/ 
 
ดว้ยแพลตฟอรม์ SEDEX คูค่า้จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นผา่นกระบวนการตรวจสอบยนืยันทีเ่ป็นอสิระวา่ 
คูค่า้ไดจั้ดการปัญหาดา้นการไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบทัง้หมดทีเ่ป็นเรือ่งสาํคญัและประเด็นหลักๆ 
ทัง้หมดแลว้ หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ SEDEX โปรดเขา้ไปดทูี:่ 
https://www.sedexglobal.com/ 
 
สญัญาณอันตรายทีร่ะบพุบจากกระบวนการสอบทานธรุกจิตอ้งไดรั้บการตรวจผา่นหรอืบรรเทากอ่น
ทีจ่ะดําเนนิการหรอืทํางานกบั Wella Company ตอ่ 
 
6.3 การตรวจสอบ 

https://supplier.coty.com/wella-company
https://www.ecovadis.com/
https://www.sedexglobal.com/
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Wella Company 
ขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจสอบเพือ่ประเมนิการปฏบิตัติามเงือ่นไขของขอ้ตกลงของคูค่า้ 
รวมถงึการปฏบิัตติามหลักจรรยาบรรณ ไมว่า่จะแจง้ใหท้ราบหรอืไมก่ต็าม 
และเราคาดหวังใหคู้ค่า้ใหค้วามร่วมมอือยา่งเต็มที ่ เมือ่มเีหตจํุาเป็น Wella Company 
จะทํางานร่วมกับคูค่า้เพือ่ดําเนนิการตรวจสอบอยา่งเขม้งวดในขณะทียั่งเคารพในขอ้มลูทีม่คีวามล
ะเอยีดออ่นในเชงิพาณชิยห์รอืขอ้มลูกรรมสทิธิข์องคูค่า้ 
 
การไมใ่หค้วามร่วมมอือยา่งเต็มทีก่บัการตรวจสอบจะถอืวา่เป็นการละเมดิฝ่าฝืนขอ้ตกลงและหลกัจ
รรยาบรรณน้ีอยา่งรา้ยแรง 
 
6.4. สทิธใินการบอกเลกิ 
 
ในกรณีทีเ่กดิการละเมดิฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณอยา่งรา้ยแรง 
หรอืคูค่า้ไดก้ระทําการละเมดิฝ่าฝืนเลก็ๆนอ้ยๆ ซ้ําแลว้ซ้ําเลา่ 
หรอืหากคูค่า้ไมเ่ต็มใจหรอืขาดความสามารถทีจ่ะมอบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการหรอืการคว
บคมุภายในใหไ้ดอ้ยา่งตอ่เน่ือง Wella Company มสีทิธิบ์อกยตุคิวามสมัพันธแ์ละบรกิารทีเ่หลอืใด 
ๆ โดยทันท ี โดยไมต่อ้งชดเชยความเสยีหายใด ๆ ใหแ้กคู่ค่า้ 
การประเมนิวา่การละเมดิฝ่าฝืนเป็นกรณีทีร่า้ยแรงหรอืไมนั่น้ จะขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของ Wella 
Company แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 
การพจิารณาวา่จะบอกเลกิหรอืไมนั่น้ จะขึน้อยูก่ับปัจจัยหลาย ๆ ดา้น 
รวมถงึขอ้เท็จจรงิทีว่า่คูค่า้ไดร้ายงานการละเมดิฝ่าฝืนให ้ Wella Company 
รับทราบในเชงิรุกหรอืไม ่ ประเภทของการละเมดิฝ่าฝืน 
อันตรายทีอ่าจเกดิขึน้ในทางการเงนิหรอืการเสือ่มเสยีชือ่เสยีงทีเ่กดิขึน้กับ Wella Company 
อันเป็นผลมาจากการละเมดิฝ่าฝืน 
และความเต็มใจของคูค่า้ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการดาํเนนิการเปลีย่นแปลงทีจํ่าเป็นเพือ่ป้องกันการละเ
มดิฝ่าฝืนทีค่ลา้ยกันในอนาคต 
 
ฉบับปัจจุบัน วันทีข่องเอกสาร การเปลีย่นแปลงทีส่ําคญั เหตผุลของการเปลีย่นแปลง 

1.0 ธันวาคม 2563 ไมม่ ี ใหม ่
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แบบฟอรม์การรบัทราบ 
 
ในฐานะผูแ้ทนทีไ่ดรั้บมอบอาํนาจของคูค่า้ ขา้พเจา้รับทราบและตกลงยนิยอมวา่ในนามของคูค่า้ 
ขา้พเจา้ไดรั้บและไดอ้า่นสาํเนาหลกัจรรยาบรรณสําหรับคูค่า้ทางธรุกจิของ Wella Company 
ขา้พเจา้เขา้ใจ และคูค่า้เขา้ใจและยอมรับในภาระผกูพันของคูค่า้ภายใตห้ลักจรรยาบรรณ 
 
โดยการลงนามในแบบฟอรม์การรับทราบฉบับน้ี 
จะหมายความวา่ขา้พเจา้ยังตกลงยนิยอมในนามของคูค่า้วา่ Wella Company 
อาจจะมกีารดาํเนนิการใชก้ระบวนการตรวจยนืยันและการตรวจสอบโดย Wella Company 
หรอืบคุคลทีส่ามทีเ่ป็นอสิระและไดรั้บอนุญาตจาก Wella Company 
เพือ่ประเมนิวา่คูค่า้ไดม้กีารปฏบิัตติามขอ้ตกลง หลกัจรรยาบรรณ และกฎหมายทีม่บีังคับใช ้
ไมว่า่จะแจง้ใหท้ราบหรอืไมก่็ตาม 
 
 
ชือ่บรษัิท: 
 
 
ชือ่ของคณุ: 
 
 
ตําแหน่งงานของคณุ: 
 
 
บคุคลตดิตอ่หลกัของคณุที ่Wella Company: 
 
 
วันที:่ 
 
 
ลงชือ่: 
 
 
ตราประทับบรษัิท: 
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