
 

 

หลกัจรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออร ์
จดุมุ่งหมายของเรา 
Corteva Agriscience มจีุดมุ่งหมายเพื่อปรบัปรุงคณุภาพชวีติของบรรดาผูผ้ลติและผูบ้รโิภคเพื่อใหม้ัน่ใจถงึความกา้วหน้าอย่างต่อเน่ืองจากคนรุ่นหน่ึงสูอ่ีกรุ่นหน่ึง  

ปรบัเปล่ียนให้สอดคล้องกบัค่านิยมของเรา 
เรายดึหลกัจรยิธรรมและมคีวามโปร่งใสในธุรกรรมทางธุรกจิทัง้หมดของเรา รวมทัง้ปฏบิตัติ่อลูกคา้ เพื่อนร่วมงาน และซพัพลายเออร์อย่างยุตธิรรมและใหเ้กยีรต ิคา่นิยมของเราช่วยเพิม่
คุณค่าให้ชีวิตของเรา ท าให้เรารู้สกึภาคภูมิใจ มีความใฝ่รู้ สร้างสรรค์สิง่ต่างๆ ร่วมกัน ซื่อสตัย์ และใช้ชีวิตอย่างปลอดภยั เราเลื อกที่จะท างานร่วมกับพนัธมิตรทางธุรกิจที่ยึดมัน่ใน
คา่นิยมของเรา และมคีวามมุ่งมัน่ที่จะปฏบิตัติามมาตรฐานจรยิธรรมขัน้สงูสดุในเมื่อด าเนินธุรกรรมทางธุรกจิต่างๆ  

หลกัจรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออร์ของเราจะใหร้ายละเอยีดต่างๆ เกี่ยวกบัความคาดหวงัของเราที่มตี่อซพัพลายเออร์ ซึ่งไม่ไดม้จีุดประสงคเ์พื่อระบุรายการกฎระเบยีบ แต่มุ่งหมาย
ใหเ้ป็นแหล่งขอ้มูลอา้งองิในเชงิปฏบิตัทิี่จะใหค้วามเขา้ใจที่ชดัเจนเกี่ยวกบัวธิทีี่ซพัพลายเออร์ของเราควรด าเนินการในฐานะพนัธมติร  

ในฐานะซพัพลายเออร์ของ Corteva โปรดอ่านและด าเนินการให้แน่ใจว่าองค์กรของคณุเข้าใจถงึหลักจรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออร์ของเรา หากคุณมีค าถามใดๆ เกี่ยวกับหลกั
จรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออร์ หรอืตอ้งการทราบว่าหลกัจรรยาบรรณน้ีอาจสง่ผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของคณุกบั Corteva Agriscience อย่างไรบา้ง โปรดสอบถามเราไดเ้สมอ 

พฒันาคณุภาพชีวิต  
Corteva มุ่งมัน่ทีจ่ะรบัมอืกบัความทา้ทายต่างๆ ในประเทศต่างๆ ทีเ่ราเขา้ไปด าเนินธุรกจิ  

เป็นพนัธมิตรท่ีส่งเสริมส่ิงแวดล้อม  
เราคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์ของเราจะปฏบิตัติามกฎหมายสิง่แวดลอ้ม (ระดบัทอ้งถิน่ รฐั และสหพนัธรฐั) และวางระบบต่างๆ เพื่อใหม้ัน่ใจถึงการจดัการอย่างปลอดภยัในเรื่อง
ขยะ การปล่อยก๊าซพิษ และการปล่อยน ้ าเสยี หากเกิดเหตุการณ์การหกรัว่ การรัว่ไหล หรือการปล่อยสารเคมอีอกไปโดยไม่ไดต้ัง้ใจ ซัพพลายเออร์ตอ้งรายงานหน่วยงาน
รฐับาลที่เกี่ยวขอ้ง เราจะเลอืกด าเนินงานกบัพนัธมติรที่ใชก้ระบวนการผลติที่ยัง่ยนื และพยายามลดผลกระทบจากการด าเนินงานของตนที่มตี่อสิง่แวดลอ้มใหเ้หลอืน้อยที่สดุ  

การมีส่วนร่วมกบัชุมชน  
เราเพิม่คณุคา่ใหช้ีวติดว้ยการสนับสนุนชุมชนต่างๆ ที่เราเขา้ไปด าเนินธุรกจิและใชช้วีติ ความสมัพนัธ์ของบรษิทัของเรานัน้ไม่ไดม้ีเพยีงแคค่วามสมัพนัธ์ทางธุรกจิเท่านัน้ เรา
ใหค้ณุคา่กบัการร่วมมือเป็นพนัธมติร ซึ่งสะทอ้นความหลากหลายของลูกคา้และซพัพลายเออร์ของเรา ตลอดจนครอบครวัของพวกเขา เราใหค้ณุค่ากบัซพัพลายเออร์ที่มีส่วน
ร่วมในกจิกรรมดา้นการกุศลและกิจกรรมเพื่อความยัง่ยนืในชุมชนของพวกเขา และรเิริม่ความพยายามในดา้นต่างๆ เพื่อท าความเขา้ใจและช่วยตอบสนองความต้องการของ
ทอ้งถิน่และภูมภิาค  

ความหลากหลายและความยัง่ยนื  
เราสนับสนุนใหซ้พัพลายเออร์จดัท าโปรแกรมที่สง่เสรมิความหลากหลายและความยัง่ยนืซึ่งด าเนินการอย่างจรงิจงั และสนับสนุนธุรกจิและชุมชนต่างๆ ที่ Corteva Agriscience 
เขา้ไปด าเนินงาน โดยการสง่เสรมิธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย เราใหค้วามส าคญักบัวธิปีฏบิตัใินการจัดซื้อจัดจ้างกบัธุรกิจหลากหลายรูปแบบในแง่
ความเป็นเจา้ของและการควบคมุดแูล ในแต่ละประเทศทัว่โลกที่เราเขา้ไปด าเนินธุรกจิ เราสง่เสรมิการรบัรองความหลากหลายของบุคคลภายนอกที่ เป็นพนัธมติรทางธุรกิจของ
เรา ซึ่งเป็นของหรอืควบคมุโดยชนกลุ่มน้อย ชนเผ่าพื้นเมอืง สตร ีผูพ้กิาร ทหารผ่านศกึ บุคคลเพศทางเลอืก (LGBT+) และธุรกจิขนาดเลก็ต่างๆ ในฐานะบรษิทัระดบัโลก เรา
ใหค้วามส าคญักบัความยัง่ยนืและสง่เสรมิใหซ้พัพลายเออร์ของเราพยายามประเมนิบุคคลภายนอกในแง่แนวปฏบิตัแิละนโยบายที่สง่เสรมิความยัง่ยนืของพวกเขา  

มคีวามภาคภมิูใจ  
Corteva เชือ่มัน่ในการปฏบิตัติ่อทุกคนดว้ยการเคารพและใหเ้กยีรต ิการไม่คกุคามและล่วงละเมดิผูอ้ืน่ การสง่เสรมิชุมชนทีเ่ปิดกวา้งและคอยใหค้วามช่วยเหลอื  

สิทธิมนุษยชน  
เรามุ่งมัน่ที่จะปกป้องและพัฒนาสทิธิมนุษยชนและจะไม่ยอมรับการใช้แรงงานบังคบั แรงงานทาส การคา้มนุษย์ การแสวงหาประโยชน์จากเดก็ หรื อการมีส่วนร่วมในการ
ท างานที่อนัตรายเป็นอนัขาด ถา้ Corteva Agriscience ทราบว่ามกีารด าเนินการใดๆ ดงักล่าว เราจะระงบัการด าเนินธุรกจิดว้ยทนัท ี  

การร่วมเจรจาต่อรอง  
เราคาดหวังว่าซัพพลายเออร์ของเราจะให้เสรีภาพในการสมาคมแก่พนักงานของพวกเขา, ตระหนักถึงสทิธิในการร่วมเจรจาต่อรองในฐานะวธิีหน่ึงในการแกไ้ขปัญหา และ
ปฏบิตัติามกฎหมายทุกฉบบัเกี่ยวกบัสทิธเิหล่าน้ี  

การต่อต้านการล่วงละเมิด  
เราคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์ของเราจะด าเนินการใหม้ัน่ใจว่า พนักงานของตนจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการล่วงละเมดิทางกายภาพ ทางจติใจ หรือทางวาจา การล่วงละเมดิ
ทางเพศ การข่มเหงรงัแก การใชค้วามรุนแรง การข่มขู่ หรอืการกระท าที่ไม่ถูกตอ้งใดๆ ในที่ท างาน  
เราคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์ของเราจะปฏบิตัติามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัทัง้หมดเกี่ยวกบัการล่วงละเมดิและการกระท าที่ไม่ถูกตอ้งต่อพนักงาน  

ค่าจ้างเงินเดือนท่ีเป็นธรรม  
เราคาดหวังว่าซพัพลายเออร์ของเราจะปฏิบตัติามกฎหมายที่ใชบ้ังคบัทัง้หมดเกี่ยวกับชัว่โมงการท างานและการท างานล่วงเวลา รวมถึงกฎหมายใช้บงัคบัทัง้หมดเกี่ยวกบั
คา่จา้งเงนิเดอืนและสวสัดกิาร  



 

ท่ีท างานท่ีปราศจากการเลือกปฏิบติั  
เราคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์ของเรา จะไม่เลอืกปฏบิตัติ่อพนักงานหรอืผูส้มคัรใดๆ บนพื้นฐานของอายุ เชื้อชาต ิศาสนา สผีวิ เพศ ความพกิาร ชาตกิ าเนิดหรอืชาตพินัธ์ุ บรรพ
บุรุษ สถานภาพสมรส สถานะทางครอบครวั รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ หรอืสถานะการเป็นทหารผ่านศกึ และจะปฏบิตัติ ามกฎหมายว่า
ดว้ยการเลอืกปฏบิตัใินการจา้งงานที่ใชบ้งัคบัทัง้หมด 

สนใจใฝ่รู้  
Corteva เชือ่มัน่ในการคดิคน้สิง่ใหม่โดยไม่ลดละ  

การคิดริเร่ิมและการสร้างนวตักรรม  
เราพยายามอย่างต่อเน่ืองที่จะเร่งใหเ้กิดการสร้างนวัตกรรมของเราอย่างต่อเน่ือง เพื่อมอบโซลูชันใหม่ๆ ทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต เรา ส่งเสริมซัพพลายเออร์ของเราใหม้ี
ความใฝ่รู้ ตัง้ค าถาม และสร้างสรรค์โซลูชันและนวตักรรมในขณะที่เรากรุยทางสู่อนาคตร่วมกัน เราท้าทายและคาดหวังว่าซัพพลายเออร์ของเร าจะแสวงหาโอกาสในการ
ปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง เพื่อรกัษาขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นการแข่งขนัของตนไว ้ 

สร้างองค์กรร่วมกนั  
Corteva เชือ่มัน่ในการตดิต่อสือ่สารทีซ่ือ่สตัย์และทนัท่วงท ีการท างานร่วมกนั และการรกัษาความลบัของขอ้มูล ซึง่ลว้นแลว้แต่เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นต่อความร่วมมอืทางธุรกจิทีแ่ขง็แกร่ง  

แนวปฏิบติัในการจดัซ้ือจดัจ้างอยา่งมีจริยธรรม  
เราคาดหวังว่าซพัพลายเออร์ของเราจะมีสว่นร่วมในแนวปฏิบตัิดา้นการจดัซื้อจัดจ้างอย่างมจีรยิธรรม โดยมกีารบนัทกึเอกสารอย่างถูกตอ้ง การระบุลกัษณะและจุดประสงค์
อย่างชดัเจน และเป็นไปตามมาตรฐาน และขอ้ก าหนดทางการคา้ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

จดัท า ดแูลรกัษา และจดัการบนัทึกขอ้มูลบญัชี และรายงานบญัชีท่ีถกูต้อง  
เราคาดหวังว่าซัพพลายเออร์ของเราจะจดบนัทึกและส่งมอบบนัทึกขอ้มูลที่ถูกต้องที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของ Corteva Agriscience เมื่อไดร้ับการรอ้งขอ ซัพพลายเออร์จะให้
ขอ้มูลเกี่ยวกบับริการและผลติภัณฑ์ของตนอย่างถูกต้อง คาดการณ์ก าหนดเวลาอย่างถูกตอ้งแม่นย า และด าเนินการใหม้ัน่ใจว่า สญัญาทุกฉบบันัน้ปฏบิตัติามกฎหมายและ
ระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง, ไดร้บัการอนุมตัอิย่างเหมาะสมเพื่อน าไปสูข่อ้ตกลงทางธุรกจิขัน้สดุทา้ยหรอืการลงนามในสญัญา และไม่บิดเบอืนขอ้มูลเกี่ยวกบัคูแ่ข่ง  

ปกป้องทรพัยสิ์นทางปัญญาและขอ้มูลความลบั  
เราคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์ของเราจะปกป้องขอ้มูลความลบัทัง้หมด รวมถงึขอ้มูลสว่นบุคคล เพื่อป้องกนัการน าไปใชใ้นทางที่ผดิ การโจรกรรม การฉ้อโกง หรอืการเปิดเผย
อย่างไม่เหมาะสม และปฏบิตัติามขอ้ตกลงการรกัษาความลบัของขอ้มูลที่ไดล้งนามไวก้บั Corteva Agriscience ซพัพลายเออร์ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการดแูลจดัการและใน
การพูดคยุแลกเปลี่ยนเกี่ยวกบัข้อมูลดงักล่าว เพื่อใหม้ัน่ใจว่าทรัพย์สนิทางปัญญา แบรนด ์เครื่องหมายการคา้ ลขิสทิธิ ์ เทคโนโลยแีละกระบวนการต่างๆ ที่มกีรรมสทิธิ ์ ลว้น
ไดร้บัการปกป้องอย่างเหมาะสม เราคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์ของเราจะวางมาตรการควบคมุดา้นการดแูลจัดการ มาตรการทางกายภาพและทางเทคโนโลยอีย่างเหมาะสมเพื่อ
ปกป้องความปลอดภยัของข้อมูลความลบัและข้อมูลส่วนบุคคล ที่พวกเขาเก็บรวบรวม จัดเก็บ และส่งต่อ รวมทัง้แจ้งให้ Corteva ทราบทันทีหากเกิดเหตุการณ์ดา้นความ
ปลอดภยัของขอ้มูลความลบัและขอ้มูลสว่นบุคคลใดๆ  

ห้ามมีส่วนร่วมในการซ้ือขายหลกัทรพัยโ์ดยอาศยัขอ้มูลภายใน  
เราคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์ของเราจะไม่เข้าไปมสีว่นร่วมหรอืสนับสนุนการซื้อขายหลักทรพัย์โดยอาศยัขอ้มูลภายใน ซึ่งมกีารใชข้อ้มูลความลบั เราจะไม่ยอมรบัการกระท า
ใดๆ ดงักล่าวโดยที่มกีารไดข้อ้มูลมาจาก Corteva Agriscience  

ยืนหยดัในอดุมการณ์  
Corteva ด าเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม สง่เสรมิความไวว้างใจกนั การรกัษาความลบั และธุรกจิทีย่ัง่ยนื  

การต่อต้านการผกูขาด  
เราคาดหวงัว่าซัพพลายเออร์ของเราจะด าเนินธุรกจิของตนโดยสอดคลอ้งกบักฎหมายและระเบยีบขอ้บังคบัทัง้หมดที่เกี่ยวข้อง รวมถงึกฎหมายและข้อบังคบัเกี่ยวกับการให้
สนิบน ซึ่งไดแ้ก่ กฎหมายว่าดว้ยการกระท าทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ (Foreign Corrupt Practices Act) กฎหมายต่อต้านการให้สนิบนของสหราชอาณาจักร (UK 
Bribery Act) และกฎหมายทอ้งถิน่อื่นๆ ที่ใชบ้งัคบั เราคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์ของเราจะไม่มีสว่นร่วมในการใหส้นิบนไม่ว่าในรูปแบบใดๆ รวมถงึการจ่ายเงนิคา่ธรรมเนียมที่
ไม่เป็นทางการหรอืคา่อ านวยความสะดวก เพื่อใหไ้ดม้าหรอืเร่งขัน้ตอนทางธุรกจิในนามของ Corteva Agriscience หรอืบรษิทัอื่น  

กฎหมายต่อต้านการผกูขาด  
เราคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์ทัง้หมดจะปฏบิตัติามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดเกี่ยวกบัการแข่งขนัที่เป็นธรรมและการต่อตา้นการผูกขาด  

การแขง่ขนัอยา่งมีจริยธรรมและมีความรบัผิดชอบ  
เราไดม้าซึ่งขอ้มูลดา้นการแข่งขนัดว้ยวธิทีี่ถูกกฎหมายและมีจรยิธรรม และเราคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์ของเราจะกระท าเช่นเดยีวกนั เราคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์ของเราจะ
ตดิต่อธุรกจิอย่างยุตธิรรม หลกีเลี่ยงการใชว้ธิกีารที่ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ซื่อสตัย์ และประพฤตปิฏบิตัตินอย่างเป็นมอือาชพีและใหเ้กยีรตผิูอ้ื่นในการเจรจาต่อรองใดๆ 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน  
เราก าหนดใหซ้พัพลายเออร์ของเราเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้นที่เกดิขึ้นหรอือาจเกิดขึ้นใดๆ และร่วมมอืกบั Corteva Agriscience ในการหลกีเลี่ยง จดัการ หรอืแกไ้ขปัญหา
ผลประโยชน์ทบัซอ้นที่เกดิขึ้นจริงหรอืถูกมองว่าเกิดขึ้น เราคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์ของเราจะหลกีเลี่ยงการติดต่อกบัพนักงานของ Corteva Agriscience ในลกัษณะที่อาจ
ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้นหรอืถูกมองว่าเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น โดยที่พนักงานนัน้ๆ กระท าการเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั  

  



การสอบทานธรุกิจ (Due Diligence)  
ซพัพลายเออร์ของเราอาจตอ้งถูกสอบทานธุรกจิโดยใชข้อ้มูลที่มเีผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อสนับสนุนโปรแกรมของเราในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบด้านการต่อตา้นการใหส้นิบน
และต่อตา้นการกระท าที่ทุจรติ  

นโยบายของขวญัและการเล้ียงรบัรอง  
แมว้่าในบางสถานการณ์ อาจเป็นเรื่องเหมาะสมที่จะใหห้รอืรบัของขวัญเพื่อกระชบัความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ แต่เราไม่สง่เสริมใหม้ีการให้ห รอืรบัของขวญัใดๆ ซพัพลายเออร์ 
ควรตระหนักว่า ถา้มกีารใหห้รอืรบัของขวัญและ/หรือการเลี้ยงรบัรองใดๆ การด าเนินการนัน้ควรสอดคล้องกบัธรรมเนียมปฏบิตัทิางธุรกิจในภูมภิาค, มจีุดประสงคท์างธุรกิจ 
ที่ชดัเจน และไม่ถูกมองว่าเป็นการใหส้นิบนหรอืการจ่ายเงนิที่ไม่เหมาะสม สามารถดหูลกัจรรยาบรรณของ Corteva Agriscience ไดท้ี่น่ี  

การปฏิบติัตามกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
เราคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์ของเราจะปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัทัง้หมดที่เกี่ยวกบัการคา้ระหว่างประเทศ ซพัพลายเออร์ตอ้งจดัหาเอกสารที่จ าเป็นเพื่อรับรอง
ว่าตนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัดา้นการน าเข้าและส่งออกทัง้หมดของประเทศ ซัพพลายเออร์ไดร้ับการคาดหวังว่าจะปฏิบัติตามโปร แกรมการรักษา 
ความปลอดภยัของห่วงโซ่อุปทานที่ Corteva สมคัรเขา้ร่วม (ถา้เกี่ยวขอ้ง) และเรายงัสง่เสรมิใหซ้พัพลายเออร์มสีว่นร่วมในโปรแกรมการรักษาความปลอดภยัในระดบัประเทศ
อีกดว้ย เมื่อไดร้ับค าขอ ซัพพลายเออร์จะต้องจัดหาเอกสารรับรองข้อตกลงความร่วมมือดา้นการคา้เฉพาะ/ข้อตกลงการคา้ เสรี เพื่อรับรองถึงที่มาที่ถูกตอ้งของผลติภณัฑ์ 
และซพัพลายเออร์อาจไดร้บัการขอใหจ้ดัหาเอกสารสนับสนุนเพื่อยนืยนัการมสีทิธดิงักล่าว นอกจากน้ี เรายงัคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์จะไม่เขา้ร่วมในการคว ่าบาตรใดๆ ที่เป็น
การฝ่าฝืนกฎหมาย  

มาตรการบงัคบัและการคว า่บาตร  
เราคาดหวังว่าซัพพลายเออร์ของเราจะไม่ขาย, ส่งออก, ส่งกลับออกไป, ท าการตลาด หรือจัดหาบริการใหแ้ก่เรา โดยมีที่มาจากหรือไปยงัประเทศ บุคคล  หรือองค์กรที่อยู่
ภายใตม้าตรการบงัคบัหรอืถูกคว ่าบาตร นอกจากน้ี เรายงัคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์จะไม่ซื้อสนิคา้ที่จะจะน ามาขายใหแ้ก่ Corteva โดยมทีี่มาจากประเทศ บุคคล หรอืองคก์รที่
อยู่ภายใตม้าตรการบงัคบัหรอืถูกคว ่าบาตร ยกเวน้ในกรณีที่การขายนัน้ไดร้บัการอนุญาตโดยเฉพาะตามใบอนุญาตหรอืโดยการพจิารณาอนุมตั ิส าหรบัสนิคา้ขนสง่ที่บรษิทัของ
คณุเป็นผูด้แูลจดัการ กจ็ะตอ้งไม่น าตูบ้รรทุกสนิคา้หรอืเรอืที่ถูกคว ่าบาตรมาใชใ้นการขนสง่ผลติภณัฑ์ของเรา 

ใช้ชีวิตอย่างปลอดภยั  
Corteva มุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษาความปลอดภยัและสขุภาพทีด่ขีองพนักงานของบรษิทั  

สถานท่ีท างานท่ีปลอดภยัและถกูสขุอนามยั  
เราคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์ของเราจะปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยสขุภาพและความปลอดภยัในสถานที่ท างานที่ใชบ้งัคบัทัง้หมด ซพัพลายเออร์ได้รบัการคาดหวงัว่าจะจัดหา
สถานที่ท างานที่ปลอดภัยและถูกสขุอนามยัให้แก่พนักงานของตน ซึ่งรวมถงึการป้องกนัการบาดเจบ็ ความเจบ็ป่วย และอุบตัิเหตุจากการท างาน โดยการให้การฝึกอบรมที่
เหมาะสม มีมาตรการควบคุม และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม หากเหมาะสมและสมเหตุสมผล ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามการตรวจประเมินด้านคุณภาพและ/หรือ 
ความปลอดภยั และด าเนินการตดิตามผลใดๆ ตามที่ไดร้บัการรอ้งขอจาก Corteva Agriscience  

ท่ีพกัของพนักงาน  
ที่พกัของพนักงาน (ถา้มกีารจดัหาให)้ ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากลในเรื่องสขุอนามยัที่ด ีสขุภาพ และความปลอดภัย  

ความปลอดภยัทางอาหาร  
เราคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์ของเราจะมรีะบบการรักษาความปลอดภยัทางอาหารที่แขง็แกร่ง และหากมขีอ้กงัวลเกี่ยวกบัความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ ตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบ
ทนัท ี

 
สถานที่ท างานที่มจีริยธรรมนัน้ตอ้งสร้างขึ้นโดยพนักงานที่มีจรยิธรรม ซึ่งเต็มใจที่จะแจ้งการกระท าที่น่าสงสัยและมีความรับผดิชอบต่อกนั การกระท าที่ซื่อสตัย์นัน้จ าเป็นต้องอาศยั 
ความร่วมแรงร่วมใจของทมี  

หมัน่รายงานเสมอ  
หากซพัพลายเออร์เชื่อว่าพนักงานของ Corteva Agriscience หรอืบุคคลใดกต็ามที่กระท าการในนามของ Corteva Agriscience มสีว่นร่วมในการกระท าที่ผดิกฎหมาย หรอืไม่
เหมาะสม ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของพวกเขากบัซพัพลายเออร์ ซพัพลายเออร์ตอ้งรายงานปัญหาทนัท ีนอกจากน้ี ซพัพลายเออร์ควรรายงานการละเมดิหลักจรรยาบรรณที่อาจ
เกิดขึ้นใดๆ การรายงานอย่างซื่อสตัย์ถงึการกระท าที่ไม่ถูกตอ้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยซพัพลายเออร์ จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมัพันธ์ระหว่างซพัพลายเออร์กับ Corteva 
Agriscience  

การสอบถามและขอรบัความช่วยเหลือ  
หากคณุมขีอ้กงัวลหรอืค าถามใดๆ เกี่ยวกบัจรยิธรรม โปรดอย่าลงัเลใจที่จะตดิต่อเรา  

หลกัจรรยาบรรณของ Corteva Agriscience: https://www.corteva.com/code-of-conduct.html  
บรกิารสายดว่นทัว่โลกของ Corteva Agriscience: +1-833-400-1141  
แบบฟอร์มการรายงานของ Corteva Agriscience: https://reportanissue.com/corteva  

การรายงานและขอความช่วยเหลือ 

TMเครื่องหมายการค้าของ DuPont, Dow AgroSciences หรือ Pioneer และบริษทัในเครือของพวกเขาหรือเจ้าของท่ีเก่ียวขอ้ง 2021 Corteva 
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