หลักจรรยาบรรณของผู้จดั จาหน่ าย (Supplier Code of Conduct)
บริษทั ฟาบริเนท จากัด ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษทั ฯ”
คาดหวังให้พนักงานของบริษทั ฯและผูจ้ ดั จาหน่ายต้องมีการควบคุมและปฏิบตั ติ นตามข้อพึงปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ
ว่าด้วยหลักจรรยาบรรณ (Code of Conduct) อันประกอบด้วย
1. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม รวมถึงการจัดการในด้านความขัดแย้งในเชิงจริยธรรม
และในด้านผลประโยชน์ทส่ี ามารถเห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างความสัมพันธ์เชิงบุคคลและเชิงวิชาชีพ
2. การเปิ ดเผยรายงานและเอกสารของบริษทั ฯ
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (the
Company files with the United States Securities and Exchange Commission -the “SEC”)
และต่อสือ่ สาธารณะอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันท่วงที และสามารถเข้าใจได้
3. ความสอดคล้องกับกฎหมายของรัฐบาล รวมทัง้ กฏเกณฑ์ และกฏข้อบังคับต่างๆ ทีม่ ผี ลบังคับใช้
4. รายงานเกีย่ วกับการละเมิดหรือฝ่ าฝืนข้อกาหนดของหลักจรรยาบรรณในทุกๆ กรณี
ต่อบุคคลทีเ่ หมาะสมหรือบุคคลตามทีร่ ะบุชอ่ื ในหลักจรรยาบรรณ อย่างทันท่วงที และ
5. ความรับผิดชอบต่อการยึดมันในการปฏิ
่
บตั ติ ามหลักจรรยาบรรณ
สาเนาข้อกาหนดของหลักจรรยาบรรณของบริษทั ฯ ได้แสดงไว้ท่ี
http://investor.fabrinet.com/corporate-governance.cfm.
นอกเหนือจากหลักจรรยาบรรณของบริษทั ฯ
เราคาดหวังให้ผจู้ ดั จาหน่ายปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Industry Citizenship Coalition’s - EICC)
ซึง่ หลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทไ่ี ด้กาหนดมาตรฐานด้านสังคม
สิง่ แวดล้อมและจริยธรรมของห่วงโซ่อปุ ทาน (supply chain) ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงความรับผิดชอบในการดาเนินการและบริหารจัดการต่อแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สภาพแวดล้อม
และจริยธรรม ตามหลักปฏิบตั ฉิ บับล่าสุดของหลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ได้แสดงไว้ท่ี http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/.
ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯมีความมุง่ มันในด้
่ านความรับผิดชอบต่อสังคม ความเคารพในสิทธิมนุษยชน
รวมทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทานระดับโลก
บริษทั ฯจึงได้นาเอานโยบายของหลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยแร่ทอ่ี ยูภ่ าย
ใต้ขอ้ ขัดแย้ง (conflict minerals) และรูปแบบการรายงานทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้ ด้วยเหตุน้ี บริษทั ฯ
จึงคาดหวังว่าผูจ้ ดั จาหน่ายของบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามด้วยเช่นกัน
และยังคาดหวังอีกด้วยว่าผูจ้ ดั จาหน่ายจะมีนโยบายและวิธกี ารการตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพือ่ ให้บริษทั ฯสามารถมันใจได้
่
อย่างเต็มทีว่ ่าวัตถุดบิ ต่างๆ ทีน่ ามาใช้นนั ้
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ไม่มแี ร่ทอ่ี ยูภ่ ายใต้ขอ้ ขัดแย้งเป็ นองค์ประกอบ และยังสามารถมันใจได้
่
อกี ด้วยว่า กลุ่มลูกค้าของบริษทั ฯ
ก็ดาเนินธุรกิจโดยไม่เกีย่ วข้องกับแร่ทอ่ี ยูภ่ ายใต้ขอ้ ขัดแย้งด้วยเช่นกัน
สาเนาของนโยบายการจัดหาแร่ทอ่ี ยูภ่ ายใต้ขอ้ ขัดแย้ง สามารถดูได้ท่ี http://fabrinet.com/services/supply-chain.
ดังนัน้ แล้ว ผูจ้ ดั จาหน่ายทีด่ าเนินธุรกิจร่วมกับบริษทั ฯ หรือดาเนินธุรกิจในนามของบริษทั ฯ
จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณของบริษทั ฯ หลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และนโยบายการจัดหา แร่ทอ่ี ยูภ่ ายใต้ขอ้ ขัดแย้งของบริษทั ฯ
หากท่านมีขอ้ สงสัยทีม่ มี ลู ว่าพนักงาน หรือผูจ้ ดั จาหน่ายของบริษทั ฯ ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
หรือกาลังมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นไปตามหลักจรรยาบรรณ และ/หรือ นโยบายดังกล่าวข้างต้น หรืออืน่ ๆ
ทีจ่ ะนามาซึง่ ความสงสัยในด้านจริยธรรมหรือการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณ
โปรดติดต่อสายด่วนเครือข่ายด้านจริยธรรมของบริษทั ฯ
เครือข่าย เครือข่ายคือระบบการรายงานทีเ่ ป็ นอิสระ ทาหน้าทีร่ บั รายงานในหลากหลายภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย และภาษาจีน และให้บริการตลอด 24 ชัวโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
ท่านอาจจะรายงานข้อสงสัยในด้านการปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณผ่านทางสายด่วนเครือข่ายด้านจริยธรรม
และระบบการรายงานผ่านเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต ได้ทh่ี ttps://iwf.tnwgrc.com/fabrinet
ทางบริษทั ฯ ต้องการการสนับสนุนจากทุกๆ ฝ่ ายเพือ่ รักษามาตรฐานอันสูงส่งของหลักปฏิบตั ทิ างจริยธรรม
หลังจากทีท่ า่ นได้ศกึ ษาทบทวนหลักจรรยาบรรณนี้แล้ว โปรดลงชือ่ รับทราบด้านล่าง
และส่งเอกสารนี้กลับมาทีต่ วั แทนของ บริษทั ฯ เพือ่ ทีเ่ ราจะมันใจได้
่
ว่า
ท่านได้อา่ นและทาความเข้าใจหลักจรรยาบรรณนี้ และท่านจะช่วยเหลือบริษทั ฯ ด้วยการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเหล่านี้
ด้วยความนับถือ

_________________________
David T. Mitchell (Chief Executive Officer)
นายเดวิด โทมัส มิทแชล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ฟาบริเนท จากัด

_________________________
Toh-Seng Ng (Chief Compliance Officer)
นายโต๊ะ เซ็ง อึง้
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฏิบต้ ติ ามกฎระเบียบ
บริษทั ฟาบริเนท จากัด
*** *** ***
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กรุณาลงชือ่ รับทราบข้อมูลด้านล่างและส่งสาเนาเอกสารทีล่ งชือ่ แล้วกลับมาทีต่ วั แทนของบริษทั ฯ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

โดยการลงชือ่ เพือ่ รับทราบข้อมูล ข้าพเจ้าขอรับรองว่า:
1. ข้าพเจ้าเข้าใจและเห็นด้วยว่า
เราจะดาเนินธุรกิจโดยสอดคล้องกับมาตรฐานทีไ่ ด้กาหนดขึน้ อันประกอบด้วยหลักจรรยาบรรณของบริษทั ฯ
หลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และนโยบายการจัดหาแร่ทอ่ี ยูภ่ ายใต้ขอ้ ขัดแย้ง และ
2. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการไม่ปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณ และนโยบายเหล่านี้
อาจส่งผลถึงการสิน้ สภาพการเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายของบริษทั ฯ
_________________________
ชือ่ บริษทั
_________________________
ลายเซ็น
_________________________
ชือ่

________________________
วันที่
________________________
ตาแหน่ง
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