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ฉบบัแกไ้ขคร ั�งที� 5.1 (2559) 
  
จรรยาบรรณของอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์
__________________________________________________________________________________ 
 
จรรยาบรรณของอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์(EICC®) กําหนดมาตรฐานขึ�นเพื อใหม้ั นใจวา่สภาพแวดลอ้ม 
การทํางานในหว่งโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสม์คีวามปลอดภัย พนักงานไดรั้บการปฏบิตัดิว้ย 
ความเคารพและใหเ้กยีรต ิตลอดจนการดําเนนิธรุกจิแสดงถงึความรับผดิชอบตอ่สิ งแวดลอ้มและจรยิธรรม 
 
ผูท้ี ถูกพจิารณาวา่เป็นสว่นหนึ งของอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสต์ามจดุประสงคข์องจรรยาบรรณนี� คอื องคก์ร 
ทั �ง หลายที อาจทําการออกแบบ ทําการตลาด ทําการผลติ หรอืทําการจัดจําหน่ายสนิคา้และบรกิารที ใชเ้พื อผลติ
สนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์ธรุกจิในภาคอเิล็กทรอนกิสอ์าจนําจรรยาบรรณนี�ไปใชโ้ดยสมัครใจ และอาจนําไปใชต้อ่กับ
ธรุกจิในหว่งโซอ่ปุทาน และผูรั้บเหมาชว่ง ซึ งรวมถงึผูป้ระกอบการจัดหาแรงงานจา้ง 
 
ในการนําจรรยาบรรณไปปฏบิตัใิชแ้ละเป็นผูเ้ขา้ร่วมนั�น (“ผูเ้ขา้ร่วม”) ธรุกจิตอ้งแสดงถงึการสนับสนุนจรรยาบรรณ
และดําเนนิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณและมาตรฐานที เกี ยวขอ้งกบัระบบการจัดการตามที ระบไุวน้ี� 
 
ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งเคารพจรรยาบรรณ ซึ งถอืเป็นแนวปฏบิัตทิี ครอบคลมุตลอดทั �งหว่งโซอ่ปุทาน โดยอย่างนอ้ยผูเ้ขา้ร่วม
จะตอ้งแจง้ใหผู้ส้ง่มอบลําดับถัดไปทราบ และนําจรรยาบรรณไปปฏบิตัใิช ้
 
พื�นฐานในการนําจรรยาบรรณนี�ไปปฏบิตั ิคอื การเขา้ใจวา่ธรุกจิรวมถงึกจิกรรมภายในธรุกจิทกุกจิกรรมตอ้งปฏบิัติ
ตามกฎหมาย กฎและระเบยีบของประเทศที ปฏบิัตงิานอยา่งเต็มที 1 จรรยาบรรณนี�สง่เสรมิใหผู้เ้ขา้ร่วมปฏบิตัติาม 
มากกวา่เพยีงขอ้กําหนดตามกฎหมายโดยยดึถอืตามมาตรฐานที ไดรั้บการยอมรับระดับสากล เพื อแสดงถงึความ 
รับผดิชอบตอ่สงัคมและสิ งแวดลอ้มและจรยิธรรมทางธรุกจิในขั �นกา้วหนา้ เพื อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของ
สหประชาชาตดิา้นธรุกจิและสทิธมินุษยชน ขอ้กําหนดในจรรยาบรรณนี�ถกูดดัแปลงมาจากมาตรฐานสทิธมินุษยชน
ที สาํคญั รวมถงึคําประกาศขององคก์รแรงงานสากลดา้นหลกัการและสทิธขิั �นพื�นฐานของการทํางานและปฏญิญา 
สทิธมินุษยชนสากลแหง่สหประชาชาต ิ
 
EICC มคีวามมุง่มั นในการรับขอ้มลูจากผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างสมํ าเสมอ เพื อการพัฒนาและการใชจ้รรยาบรรณนี� 
อยา่งตอ่เนื อง 
 
จรรยาบรรณนี�แบง่ออกเป็นหา้หมวด หมวด A. B. และ C. วางแนวมาตรฐานสาํหรับแรงงาน สขุภาพและ 
ความปลอดภัย และสิ งแวดลอ้มตามลําดบั หมวด D. เพิ มเตมิมาตรฐานที เกี ยวขอ้งกับจรยิธรรมทางธรุกจิ  
หมวด E. วางแนวทางของระบบที ยอมรับไดใ้นการแสดงถงึการปฏบิตัติามจรรยาบรรณนี� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
1 จรรยาบรรณนี�ไมไ่ดม้เีจตนาสรา้งสทิธใิหมเ่พิ มเตมิใหแ้กบ่คุคลภายนอกรวมทั �งพนักงาน 
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A. แรงงาน 
______________________________________________________________________ 
 
ผูเ้ขา้ร่วมใหค้ํามั นในการรักษาสทิธมินุษยชนของแรงงาน และปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งมศีกัดิJศรแีละดว้ยความเคารพ
ตามที ไดทํ้าความเขา้ใจร่วมกนัโดยสงัคมนานาชาต ิโดยรวมถงึแรงงานทกุประเภท ทั �งแรงงานชั วคราว แรงงาน 
ตา่งดา้ว แรงงานนักเรยีน แรงงานสญัญาจา้ง พนักงานโดยตรง และแรงงานประเภทอื นๆ มาตรฐานที ไดรั้บการ
ยอมรับตามที กําหนดไวใ้นภาคผนวกถกูนํามาใชเ้ป็นแหลง่อา้งองิ ในการจัดเตรยีมจรรยาบรรณและอาจเป็น
แหลง่ขอ้มลูเพิ มเตมิที  มปีระโยชน ์
 
มาตรฐานดา้นแรงงาน มดีงันี�: 

 
1) เสรภีาพในการเลอืกงาน 

หา้มการบงัคบัใชแ้รงงาน การผูกมัดแรงงาน (รวมถงึผกูมัดดว้ยภาระหนี�) หรอืแรงงานตามพันธะสญัญา 
แรงงานนักโทษ ทาส หรอืการคา้มนุษย ์รวมถงึการขนสง่ การเคลื อนยา้ย การเกณฑ ์การถา่ยโอน หรอืการรับ
บคุคลโดยใชว้ธิกีารขม่ขู ่บงัคับ ขูเ่ข็ญ ลกัพาตวั หรอืหลอกลวงใหใ้ชแ้รงงานหรอืใหบ้รกิาร หา้มมขีอ้จํากัดที 
ปราศจากเหตผุลอนัควรในการหา้มแรงงานเคลื อนที ภายในสถานที ประกอบการ นอกจากนี� ยังรวมถงึขอ้จํากดั
ที ปราศจากเหตผุลอนัควรในการเขา้ หรอืออกจากสถานที ซี งทางบรษัิทฯ จัดให ้ในสว่นของกระบวนการ 
จา้งงานแรงงานตอ้งไดรั้บสญัญาจา้งงานเป็นลายลักษณ์อกัษรในภาษาทอ้งถิ นของตน ซึ งมรีายละเอยีด
เงื อนไขและสภาพการจา้งงานกอ่นที แรงงานเดนิทางออกจากประเทศถิ นกําเนดิ งานทั �งหมดตอ้งเป็นไปโดย
สมัครใจ และแรงงานตอ้งมอีสิระในการลาออกจากงาน หรอืพน้จากการจา้งงานเมื อใดก็ได ้ผูว้า่จา้งและ
ตวัแทนไมย่ดึ หรอืทําลาย ปกปิด อายัด หรอืปฏเิสธการเขา้ถงึเอกสารระบตุวับคุคล หรอืเอกสารการเขา้เมอืง
ของพวกเขา เชน่ บัตรประจําตัวที ออกใหโ้ดยรัฐบาล หนังสอืเดนิทาง หรอืหนังสอือนุญาตทํางาน เวน้แตก่าร
ยดึเอกสารดงักลา่วจําเป็นตอ้งกระทําตามกฎหมาย แรงงานตอ้งไมถู่กกําหนดใหจ้า่ยคา่ธรรมเนยีมการจา้งงาน
หรอืคา่ธรรมเนยีมที เกี ยวขอ้งอื นใดแกบ่รรดาผูว้า่จา้ง หรอืตวัแทนสาํหรับการจา้งงานตน หากพบวา่มกีารเรยีก
เก็บคา่ธรรมเนยีมใดๆ ดงักลา่วจากแรงงาน จะตอ้งคนืคา่ธรรมเนยีมนั�นใหแ้กแ่รงงาน  
 

2) แรงงานเยาวชน 
หา้มใชแ้รงงานเด็กในทกุขั �นตอนของการผลติ “เด็ก” หมายถงึบคุคลใดๆ ที มอีายตุํ ากวา่ 15 ปี หรอืมอีาย ุ
ตํ ากวา่อายุสาํเร็จการศกึษาภาคบงัคับ หรอืมอีายตุํ ากวา่อายุการจา้งงานขั �นตํ าในประเทศ โดยถอือายุที สงูสดุ
เป็นหลกั โครงการฝึกงานเพื อการเรยีนรูท้ ี ถกูตอ้งตามกฎหมาย ซึ งเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบนั�น ตอ้ง
ไดรั้บการสนับสนุนแรงงานที มอีายุตํ ากวา่ 18 ปี (แรงงานเยาวชน) ตอ้งไม่ทํางานที เสี ยงอนัตรายตอ่สขุภาพ
หรอืความปลอดภัยของพวกเขา รวมถงึงานกะกลางคนืและงานลว่งเวลา ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
ไดจั้ดการแรงงานนักเรยีนอยา่งเหมาะสม โดยการเก็บรักษาขอ้มลู ระเบยีนนักเรยีน ตรวจสอบเงื อนไขการ 
จา้งงานของหน่วยงานการศกึษาที ร่วมมอือยา่งเขม้งวด และปกป้องสทิธขิองนักเรยีนตามกฎหมายและ
ระเบยีบที เกี ยวขอ้ง ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งใหก้ารสนับสนุนและการฝึกอบรมแกแ่รงงานนักเรยีนทกุคนตามสมควร หาก
ไมม่กีฎหมายในทอ้งถิ นกําหนดไว ้อตัราคา่จา้งแรงงานนักเรยีน ผูฝึ้กงาน และแรงงานฝึกหัด อย่างนอ้ยตอ้ง
เทา่กับอัตราคา่จา้งของแรงงานขั �นเริ มตน้ที ทํางานแบบเดยีวกนั หรอืคลา้ยคลงึกนั 

 
3) ช ั�วโมงทํางาน 

การศกึษาการดําเนนิธรุกจิแสดงอยา่งชดัเจนวา่ ความเครยีดของแรงงานมคีวามสมัพันธก์ับผลติภาพที ลดลง  
มกีารเปลี ยนงานมากขึ�น และมกีารบาดเจ็บและการเจ็บป่วยมากขึ�น ชั วโมงทํางานตอ่สปัดาหต์อ้งไมเ่กนิ
จํานวนสงูสดุที กําหนดไวใ้นกฎหมายทอ้งถิ น นอกจากนี� ชั วโมงทํางานไมค่วรมากกวา่ 60 ชั วโมงตอ่สปัดาห ์
รวมถงึงานลว่งเวลา เวน้แตใ่นกรณีฉุกเฉนิหรอืสถานการณ์ที ไมป่กต ิแรงงานตอ้งไดรั้บอนุญาตใหม้วีนัหยดุ
อยา่งนอ้ยหนึ งวนัตอ่ทกุเจ็ดวนั 
 

4) คา่จา้งและสวสัดกิาร 
คา่ตอบแทนที จา่ยใหแ้กแ่รงงานตอ้งเป็นไปตามที กฎหมายกําหนดไว ้รวมถงึกรณีที เกี ยวขอ้งกบัคา่แรงขั �นตํ า 
คา่ลว่งเวลา และสวัสดกิารตามที กฎหมายไดกํ้าหนดไว ้เพื อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายทอ้งถิ น แรงงานตอ้ง
ไดรั้บคา่ตอบแทนสาํหรับการทํางานลว่งเวลามากกวา่อัตราคา่แรงรายชั วโมงในเวลาทํางานปกต ิหา้มใช ้
วธิกีารหักคา่แรงเพื อเป็นมาตรการลงโทษทางวนัิยในแตล่ะรอบการจ่ายคา่แรง แรงงานตอ้งไดรั้บแจง้รายการ
คา่จา้งภายในเวลาอนัควร และสามารถเขา้ใจไดง้า่ย รวมถงึขอ้มลูที เพยีงพอตอ่การพสิจูนค์วามถกูตอ้งของ
คา่จา้งตอ่งานที ไดทํ้าแลว้เสร็จ การใชแ้รงงานชั วคราว แรงงานนอกพื�นที  และแรงงานภายนอกทั �งหมดตอ้งอยู่
ภายใตข้อ้จํากดัของกฎหมายทอ้งถิ น 
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A. แรงงาน (ตอ่) 
______________________________________________________________________ 

 
5) การปฏบิตัอิยา่งมมีนุษยธรรม 

ตอ้งไมม่กีารปฏบิตัโิดยใชค้วามรุนแรง หรอืไรม้นุษยธรรม รวมถงึการลว่งละเมดิทางเพศ การขม่เหงทางเพศ 
การลงโทษรุนแรง การขูเ่ข็ญทางจติใจหรอืร่างกาย หรอืการละเมดิดว้ยวาจาตอ่แรงงาน หรอืแมแ้ตก่ารขูว่า่จะ
กระทําการดงักลา่ว ตอ้งกําหนดนโยบายและกระบวนการทางวนัิย เพื อป้องกนัการกระทําขา้งตน้ไวอ้ย่าง
ชดัเจนและแจง้ใหแ้รงงานรับทราบ 

 
6) การไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

ผูเ้ขา้ร่วมควรใหค้ํามั นตอ่แรงงานเกี ยวกบัการปราศจากการเลอืกปฏบิัตทิี เป็นการขม่เหงและผดิกฎหมาย 
บรษัิทฯ ตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตัอินัเนื องมาจากชาตพัินธุ ์สผีวิ อาย ุเพศ รสนยิมทางเพศ การแสดงออกในเพศ
สภาวะ เผา่พันธุ ์หรอืถิ นกําเนดิ ความพกิาร การตั �งครรภ ์ศาสนา ฝ่ายการเมอืง สมาชกิสหภาพ สถานะทหาร
ผา่นศกึ ขอ้มลูทางพันธุกรรม หรอืสถานะการสมรส รวมถงึการจา้งงานและวธิปีฏบิตัใินการทํางาน เชน่ การ
จา่ยคา่แรง การเลื อนขั �น การใหร้างวลั และโอกาสในการไดรั้บการฝึกอบรม แรงงานตอ้งมสีถานที ปฏบิตั ิ
ศาสนกจิ ตามเหตผุลอนัควร นอกจากนี� แรงงานหรอืผูท้ี อาจเป็นแรงงานไมค่วรตอ้งถกูกําหนดใหทํ้าการตรวจ
สขุภาพหรอืทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ซึ งอาจนําไปสูก่ารเลอืกปฏบิตั ิ

 
7) เสรภีาพในการสมาคม 

เพื อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิ น ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งเคารพสทิธขิองแรงงานทกุคนที กอ่ตั �ง และเขา้ร่วมสหภาพ
แรงงานตามความสมัครใจ เพื อตอ่รองร่วมกนัและชมุนุมอยา่งสนัต ิเชน่เดยีวกนักบัการเคารพสทิธขิองแรงงาน
ที ละเวน้จากการร่วมกจิกรรมดงักลา่ว แรงงานและ/หรอืผูแ้ทนตอ้งสามารถสื อสารและแบง่ปันแนวคดิ และ
ความกงัวลกับฝ่ายบรหิารเกี ยวกบัสภาพการทํางานและวธิกีารบรหิารไดอ้ยา่งเปิดเผย โดยปราศจากความกลวั
การถกูเลอืกปฏบิตั ิการลงโทษ การขม่ขู ่หรอืการคกุคาม 
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B. สขุภาพและความปลอดภยั 
______________________________________________________________________ 
 
ผูเ้ขา้ร่วมตระหนักวา่นอกจากการลดเหตกุารณ์ของการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอนัเนื องมาจากการทํางานแลว้ 
สิ งแวดลอ้มการทํางานที ปลอดภัยและดตีอ่สขุภาพชว่ยเพิ มพูนคณุภาพของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร ทําใหก้ารผลติมี
ความคงเสน้คงวา สามารถรักษาแรงงาน และขวัญและกาลงัใจของแรงงาน ผูเ้ขา้ร่วมยังตระหนักอกีวา่การใหข้อ้มลู
และความรูแ้กแ่รงงานอย่างตอ่เนื องเป็นสิ งสาคญัในการคน้หา และแกไ้ขปัญหาดา้นสขุภาพและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ 
 
ระบบการจัดการที ไดรั้บการยอมรับ เชน่ OHSAS 18001 และแนวปฏบิัตขิององคก์รแรงงานสากลดา้นความ
ปลอดภัยและสขุภาพวชิาชพี ไดถ้กูนํามาใชเ้ป็นแหลง่อา้งองิในการจัดเตรยีมหลักจรรยาบรรณและอาจเป็น
แหลง่ขอ้มลูเพิ มเตมิที มปีระโยชน ์
 
มาตรฐานดา้นสขุอนามยัและความปลอดภยั มดีงันี� 
 
1) ความปลอดภยัในการทํางาน 

แรงงานที มคีวามเสี ยงตอ่อนัตรายดา้นความปลอดภัย (เชน่ อันตรายจากไฟฟ้า หรอืแหลง่พลงังานอื น ไฟ 
ยานพาหนะ และอนัตรายจากการตกจากที สงู) ตอ้งไดรั้บการควบคมุจากการออกแบบ งานวศิวกรรม การ
จัดการที เหมาะสม การบารุงรักษาเชงิป้องกนั และกระบวนการดา้นความปลอดภัยในการทํางาน (รวมถงึ
อปุกรณ์ล็อคนริภัย Lockout-Tagout) และการฝึกอบรมดา้นความปลอดภัยอย่างตอ่เนื อง เมื อไม่สามารถ
ควบคมุอนัตรายตา่งๆ ไดโ้ดยวธิกีารขา้งตน้ แรงงานตอ้งไดรั้บอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลที ไดรั้บ 
การบํารุงรักษาอย่างดแีละเหมาะสม รวมถงึเอกสารใหค้วามรูเ้กี ยวกบัความเสี ยงตอ่การเกดิอันตรายตา่งๆ 
แรงงานตอ้งไดรั้บการสง่เสรมิใหต้ระหนักถงึความสาคญัของความปลอดภัย 
 

2) การพรอ้มในกรณีฉุกเฉนิ 
สถานการณ์และเหตกุารณ์ในกรณีฉุกเฉนิที อาจเกดิขึ�นตอ้งไดรั้บการตรวจและประเมนิ และลดผลกระทบให ้
นอ้ยที สดุ โดยการใชแ้ผนรับมอืฉุกเฉนิและกระบวนการตอบสนอง รวมถงึการรายงานเหตฉุุกเฉนิ การแจง้
เตอืนพนักงานและกระบวนการอพยพ การฝึกอบรมและฝึกซอ้มแรงงาน เครื องมอืตรวจจับและดบัเพลงิที 
เหมาะสม ทางออกฉุกเฉนิที เพยีงพอ และแผนฟื�นฟหูลังเกดิเหต ุแผนและกระบวนการดงักลา่วตอ้งเนน้ที การ
ลดอนัตรายที เกดิขึ�นตอ่ชวีติ สิ งแวดลอ้ม และทรัพยส์นิลงใหน้อ้ยที สดุ 
 

3) การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอนัเนื�องมาจากการทํางาน 
กระบวนการและระบบตา่งๆ ตอ้งมกีารนํามาใชเ้พื อป้องกนั จัดการ ตดิตาม และรายงานการบาดเจ็บและ 
ความเจ็บป่วยอนัเนื องมาจากการทํางาน รวมถงึมาตรการสง่เสรมิการรายงานของแรงงาน การจําแนกและ
บนัทกึกรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วย การใหก้ารรักษาที จําเป็น การสอบสวนและดําเนนิการเพื อแกไ้ขที สาเหต ุ
และการอํานวยความสะดวกเพื อใหแ้รงงานสามารถกลบัเขา้ทํางาน 

 
4) สขุอนามยัอุตสาหกรรม 

แรงงานที เสี ยงตอ่การไดรั้บสารเคม ีสารชวีภาพและกายภาพ ตอ้งไดรั้บการระบ ุประเมนิ และควบคมุ  
ตอ้งดําเนนิการควบคมุทางวศิวกรรมและการจัดการเพื อมใิหม้กีารไดรั้บในปรมิาณมากเกนิไป เมื อไมส่ามารถ
ควบคมุความเสี ยงไดโ้ดยวธิกีารดงักลา่ว สขุภาพของแรงงานตอ้งไดรั้บการป้องกนัโดยการใชอ้ปุกรณ์ป้องกนั
สว่นบคุคลที เหมาะสม 
 

5) งานที�ตอ้งการแรงงานทางกายภาพ 
แรงงานที เสี ยงตอ่อนัตรายจากงานที ใชแ้รงงานทางกายภาพ รวมถงึการจัดการกบัวสัดโุดยแรงงานคน และ
การยกของหนักหรอืยกของเป็นประจํา การยนืเป็นเวลานานและยนืเป็นประจํา หรอืงานประกอบที ใชแ้รงมาก
ตอ้งไดรั้บการระบ ุประเมนิ และควบคมุ 

 
6) การป้องกนัอนัตรายจากการใชเ้ครื�องจกัรกล 

เครื องจักรกลการผลติและเครื องจักรอื นๆ ตอ้งไดรั้บการประเมนิความปลอดภัย ตอ้งมกีารป้องกนัทางกายภาพ 
เครื องล็อกและสิ งป้องกนัตอ้งไดรั้บการบํารุงรักษาอยา่งเหมาะสมในกรณีที เครื องจักรอาจกอ่อนัตรายและ 
การบาดเจ็บตอ่แรงงาน 
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B. สขุภาพและความปลอดภยั (ตอ่) 
______________________________________________________________________ 
 
7) สขุอนามยั อาหาร และที�อยูอ่าศยั 

แรงงานตอ้งสามารถเขา้ถงึหอ้งสขุาที สะอาด นํ�าดื มสะอาด และการเตรยีม การจัดเก็บอาหาร และสถานที 
รับประทานอาหารที ถกูสขุลักษณะ หอพักแรงงานที ผูเ้ขา้ร่วมหรอืผูแ้ทนจัดหาใหต้อ้งไดรั้บการดแูลรักษาให ้
สะอาดและปลอดภัย และตอ้งมมีาตรการฉุกเฉนิที เหมาะสม นํ�ารอ้นสาํหรับอาบนํ�า ความอบอุน่และการระบาย
อากาศที เพยีงพอ และพื�นที สว่นตวัตามสมควรพรอ้มสทิธใินการเขา้ออกไดต้ามเหตผุลอนัควร 
 

8) การสื�อสารดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 
ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งจัดใหม้กีารฝึกอบรมดา้นสขุภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการแกแ่รงงานในภาษา
หลกัของแรงงาน ขอ้มลูที เกี ยวขอ้งกับดา้นสขุภาพและความปลอดภัยตอ้งไดรั้บการตดิประกาศไวอ้ย่าง
ชดัเจนในสถานประกอบการ 
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C. ส ิ�งแวดลอ้ม 
______________________________________________________________________ 
 
ผูเ้ขา้ร่วมตระหนักวา่ความรับผดิชอบตอ่สิ งแวดลอ้มถอืเป็นสว่นหนึ งของการผลติสนิคา้ระดับโลก ในการดําเนนิการ
ผลติตอ้งลดผลกระทบตอ่ชมุชน สิ งแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาต ิในขณะที ปกป้องสขุภาพและความปลอดภัย
ของสาธารณชนดว้ยระบบการจัดการที ไดรั้บการยอมรับ เชน่ ISO 14001 และระบบจัดการและตรวจตดิตามนเิวศ
สภาวะ (Eco Management and Audit System - EMAS) ถกูนํามาใชเ้ป็นแหลง่อา้งองิในการจัดเตรยีม
จรรยาบรรณและอาจเป็นแหลง่ขอ้มลูเพิ มเตมิที มปีระโยชน ์
 
มาตรฐานทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม มดีงันี� 
 
1) ใบอนุญาตและการรายงานดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

ใบอนุญาตดา้นสิ งแวดลอ้มที จําเป็นทั �งหมด (เชน่ การเฝ้าพนิจิการปลอ่ยของเสยี) การอนุมัตแิละการขึ�น
ทะเบยีนตอ้งไดรั้บการดําเนนิการเก็บรักษาและปรับปรุงใหต้รงกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และตอ้งปฏบิตัติาม 
ขอ้กําหนดในการรายงาน 

 
2) การป้องกนัมลภาวะและการลดการใชท้รพัยากร 

ตอ้งลดหรอืงดการใชท้รัพยากรและการกอ่ขยะทกุประเภท รวมถงึนํ�าและพลังงานจากแหลง่หรอืโดยวธิกีาร
ตา่งๆ เชน่ การปรับปรุงการผลติ การดแูลรักษา และขั �นตอนภายในสถานประกอบการ การใชว้สัดทุดแทน  
การอนุรักษ์ การรไีซเคลิ และการนําวัสดกุลบัมาใชใ้หม ่
 

3) วตัถอุนัตราย 
สารเคมแีละวตัถุอื นใดที กอ่อนัตรายหากปลอ่ยออกสูส่ ิ งแวดลอ้มตอ้งไดรั้บการระบแุละจัดการ เพื อใหม้ั นใจวา่
ไดรั้บการจัดการ เคลื อนยา้ย จัดเก็บ ใชร้ไีซเคลิ หรอืนํากลบัมาใชใ้หมแ่ละการจัดทิ�งอยา่งปลอดภัย 
 

4) นํ �าเสยีและของเสยี 
ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งใชว้ธิกีารอยา่งเป็นระบบในการระบ ุจัดการ ลดและกําจัด หรอืรไีซเคลิของเสยี (ที ไมเ่ป็น
อนัตราย) อย่างมคีวามรับผดิชอบ นํ�าเสยีที เกดิจากการประกอบการ กระบวนการทางอตุสาหกรรม และ
สาธารณูปโภคตอ้งไดรั้บการจําแนก ตรวจสอบ ควบคมุ และบําบดักอ่นที จะปลอ่ยหรอืกําจัดทิ�ง นอกจากนี� 
ตอ้งมกีารใชม้าตรการเพื อลดการกอ่นํ�าเสยี ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งดําเนนิการตรวจสอบการทํางานของระบบบําบดั 
นํ�าเสยีเป็นประจํา 
 

5) การปลอ่ยมลภาวะทางอากาศ 
การปลอ่ยสารระเหยที เป็นสารอนิทรยีเ์คม ีละอองลอย สารกัดกร่อน สารอนุภาค สารเคมทํีาลายโอโซน และ
การเผาไหมท้ี เกดิจากการปฏบิัตงิานออกสูอ่ากาศ ตอ้งไดรั้บการจําแนก ตรวจสอบเป็นประจํา ควบคมุและ
บําบัดกอ่นปลอ่ยออก ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งดําเนนิการตรวจสอบการทํางานของระบบควบคมุการปลอ่ยมลภาวะทาง
อากาศเป็นประจํา 

 
6) ขอ้จํากดัดา้นวสัด ุ

ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งยดึถอืการปฏบิตัตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้กําหนดของลกูคา้เกี ยวกบัการหา้มหรอืการจํากัด
สารเฉพาะในสนิคา้และการผลติ รวมถงึการตดิฉลากระบเุกี ยวกบัการรไีซเคลิ และการกําจัดทิ�ง 
 

7) การจดัการระบบระบายนํ�าฝน 
ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งใชว้ธิทีี เป็นระบบในการป้องกนัการปนเปื�อนในนํ�าฝน ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งป้องกนัการปลอ่ยและทิ�ง 
อยา่งผดิกฎหมายลงสูร่ะบบระบายนํ�าฝน 
 

8) การใชพ้ลงังานและการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
ตอ้งมกีารตดิตามและบนัทกึการใชพ้ลงังานและการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ทั �งในสถานประกอบการและ/หรอื
ในระดบัองคก์ร ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งแสวงหาวธิทีี คุม้คา่ตอ่การลงทนุเพื อปรับปรุงประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานและ
เพื อลดปรมิาณการใชพ้ลงังานและการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 
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D. จรยิธรรม 
______________________________________________________________________ 
 
เพื อแสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประสบความสาํเร็จในตลาด ผูเ้ขา้ร่วมและตวัแทนของตนตอ้งยดึถอืปฏบิตั ิ
ตามมาตรฐานจรยิธรรมขั �นสงูสดุ รวมถงึ 
 
1) ความซื�อสตัยท์างธุรกจิ 

ตอ้งรักษามาตรฐานความซื อสตัยข์ั �นสงูสดุในทกุการดําเนนิธรุกจิ ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งมนีโยบายไม่อดทนตอ่การ
ทจุรติโดยสิ�นเชงิ เพื อป้องกนัการตดิสนิบน การคอรัปชั น การรดีไถ และการฉอ้ฉลในทกุรูปแบบ การเจรจา
ทางธรุกจิทั �งหมดควรกระทําอยา่งโปร่งใส และมกีารอา้งองิในเอกสารและบนัทกึขอ้มลูทางธรุกจิของผูเ้ขา้ร่วม
อยา่งถูกตอ้ง ตอ้งมกีารตรวจสอบตดิตามและบงัคับใชก้ระบวนการตา่งๆ เพื อใหม้ั นใจวา่เป็นไปตามกฎหมาย
ตอ่ตา้นการคอรัปชั น 
 

2) ไมม่กีารเอื�อประโยชนท์ี�ไมเ่หมาะสม 
ตอ้งไมส่ญัญา เสนอ มอบอํานาจ ใหห้รอืยอมรับการตดิสนิบน หรอืวธิกีารอื นใดที ทําใหไ้ดรั้บประโยชน์ที ไม่
ควรหรอืไมเ่หมาะสม ขอ้หา้มนี�รวมถงึการสญัญา เสนอ มอบอํานาจ ให ้หรอืยอมรับสิ งของใดที มมีลูคา่ ไม่วา่
โดยตรงหรอืโดยออ้ม เพื อใหไ้ดม้าหรอืรักษาธรุกจิไว ้ชี�นําธรุกจิแกผู่ใ้ดผูห้นึ ง หรอืไดรั้บประโยชนท์ี ไม่
เหมาะสม 
 

3) การเปิดเผยขอ้มูล 
ขอ้มลูเกี ยวกบัแรงงาน สขุภาพและความปลอดภัย วธิปีฏบิตัดิา้นสิ งแวดลอ้ม กจิกรรมทางธรุกจิ โครงสรา้ง 
สถานะและผลประกอบการทางการเงนิของผูเ้ขา้ร่วม ตอ้งไดรั้บการเปิดเผยตามระเบยีบและแนวปฏบิตัขิอง
อตุสาหกรรมที เกี ยวขอ้ง หา้มปลอมแปลงบนัทกึขอ้มูลหรอืแถลงขอ้ความอนัเป็นเท็จเกี ยวกับเงื อนไขหรอืวธิี
ปฏบิตัใินหว่งโซอ่ปุทาน 
 

4) ทรพัยส์นิทางปัญญา 
สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาตอ้งไดรั้บการเคารพ กลา่วคอื การถา่ยโอนเทคโนโลยแีละฐานความรูต้อ้งกระทํา
ในลกัษณะที มกีารปกป้องสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา และขอ้มลูของลกูคา้ตอ้งไดรั้บการปกป้อง 
 

5) การดําเนนิธรุกจิ การโฆษณา และการแขง่ขนัที�เป็นธรรม 
ตอ้งรักษามาตรฐานของการดําเนนิธรุกจิ การโฆษณา และการแขง่ขนัที เป็นธรรม ตอ้งมวีธิกีารที เหมาะสมเพื อ 
ปกป้องขอ้มลูของลกูคา้ 
 

6) การปกป้องลกัษณะบุคคลและการไมต่อบโต ้
มโีครงการคุม้ครองความลับ ความเป็นนรินาม และการปกป้องผูส้ง่มอบและลกูจา้งที เป็นผูร้อ้งเรยีน2 เวน้แตถ่กู
หา้มโดยกฎหมาย ผูเ้ขา้ร่วมควรมกีระบวนการสื อสารสาํหรับบคุลากรเพื อใหส้ามารถแจง้ความกงัวลของตนได ้
โดยปราศจากความกลวัการถกูตอบโต ้

 
7) การหาแหลง่แรธ่าตโุดยมคีวามรบัผดิชอบ 

ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งมนีโยบายที สมเหตผุลในการหาแร่ธาตแุทนทาลัม ดบีกุ ทงัสเตน และทองคํา ที นํามาใชใ้นการ
ผลติสนิคา้ซึ งมไิดเ้ป็นการสนับสนุนดา้นเงนิทนุแกก่ลุม่ตดิอาวธุที ละเมดิสทิธมินุษยชนอยา่งรา้ยแรง ไม่วา่
โดยตรงหรอืโดยออ้มในสาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโกหรอืประเทศใกลเ้คยีง ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งดําเนนิการ
ตรวจสอบสถานะอยา่งเครง่ครัดในการหาแหลง่ที มา และลําดับหว่งโซข่องการคุม้ครองแร่ธาตเุหลา่นี� และ
แสดงมาตรฐานการตรวจสอบสถานะที ี มใีหแ้กล่กูคา้เมื อลกูคา้รอ้งขอ 

 
8) ความเป็นสว่นตวั 

ผูเ้ขา้ร่วมใหค้ํามั นในการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลตามความคาดหมาย และดว้ยเหตผุลอนัควรของผูท้ี ทําธรุกจิ 
ดว้ย รวมถงึผูส้ง่มอบ ลกูคา้ ผูบ้รโิภค และพนักงาน ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายรักษาความปลอดภัย
ความเป็นสว่นตวัและระเบยีบขอ้กําหนดในกรณีที ไดร้วบรวม เก็บรักษา ประมวลผล สง่ตอ่ และแบง่ปันขอ้มลู
สว่นบคุคล 

 
____________________________ 
2 นยิามของผูร้อ้งเรยีน: ผูใ้ดก็ตามที เปิดเผยการกระทําที ไมเ่หมาะสมโดยพนักงานหรอืเจา้หนา้ที ของบรษัิท หรอืโดยเจา้หนา้ที ภาครัฐหรอื
หน่วยงานรัฐ 
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E. ระบบการจดัการ 
______________________________________________________________________ 

 
ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งนํามาใชห้รอืจัดตั �งระบบการจัดการซึ งมขีอบขา่ยที เกี ยวขอ้งกบัเนื�อหาของจรรยาบรรณนี� ระบบการ 
จัดการตอ้งไดรั้บการออกแบบเพื อให ้(ก) สอดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบยีบและขอ้กําหนดของลกูคา้ที เกี ยวขอ้งกบั
การประกอบกจิการและผลติภัณฑข์องผูเ้ขา้ร่วม (ข) สอดคลอ้งกับจรรยาบรรณนี� และ (ค) ระบแุละบรรเทา 
ความเสี ยงจากการปฏบิตังิานอันเกี ยวเนื องกบัจรรยาบรรณนี� ระบบยังควรเอื�ออํานวยการพัฒนาอย่างตอ่เนื อง 
 
ระบบการจัดการควรมอีงคป์ระกอบไปดว้ยสิ งตา่งๆ เหลา่นี� 
 
1) คําม ั�นสญัญาของบรษิทั 

คําแถลงนโยบายความรับผดิชอบดา้นสงัคมและสิ งแวดลอ้มของบรษัิท เพื อยนืยันถงึคํามั นสญัญาของผูเ้ขา้ 
ร่วมในการปฏบิัตตินใหส้อดคลอ้งและพัฒนาอยา่งตอ่เนื อง ซึ งไดรั้บการเห็นชอบโดยคณะผูบ้รหิารและตดิ 
ประกาศไวเ้ป็นภาษาทอ้งถิ นของแรงงานภายในสถานประกอบการ 
 

2) สํานกึในหนา้ที�และความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร 
ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งระบตุวัผูบ้รหิารอาวโุสและผูแ้ทนของบรษัิทที รับผดิชอบในการใชร้ะบบการจัดการและโครงการที 
เกี ยวขอ้ง ผูบ้รหิารอาวโุสทําการทบทวนสถานะของระบบการจัดการเป็นประจํา 
 

3) ขอ้กําหนดทางกฎหมายและขอ้กําหนดของลูกคา้ 
มกีระบวนการเพื อระบ ุตรวจสอบ และทําความเขา้ใจกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้กําหนดของลกูคา้ที บงัคับใช ้
รวมถงึขอ้กําหนดของจรรยาบรรณนี� 
   

4) การประเมนิความเสี�ยงและการจดัการความเสี�ยง 
มกีระบวนการเพื อระบกุรอบการปฏบิตัติามกฎหมาย สิ งแวดลอ้ม สขุภาพและความปลอดภัย3 และความเสี ยง
ดา้นการปฏบิตัติอ่แรงงานและความเสี ยงดา้นจรยิธรรมที เกี ยวขอ้งกับการประกอบกจิการของผูเ้ขา้ร่วม มกีาร
พจิารณาระดับนัยสาคญัสาํหรับความเสี ยงแตล่ะรายการ และมกีารใชก้ระบวนการและการควบคมุทางกายภาพ
ที เหมาะสมเพื อควบคมุความเสี ยงที ระบใุหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคับ 
 

5) วตัถปุระสงคก์ารปรบัปรุง 
มกีารกําหนดวัตถปุระสงค ์เป้าหมาย และแผนการปฏบิตัอิย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื อปรับปรุงผลการ
ทํางานดา้นสงัคมและสิ งแวดลอ้มของผูเ้ขา้ร่วม รวมถงึการประเมนิผลความสาํเร็จตามวตัถปุระสงคข์อง
ผูเ้ขา้ร่วมเป็นระยะ 

 
6) การฝึกอบรม 

จัดโครงการฝึกอบรมผูจ้ด้การและแรงงานเพื อนํานโยบาย กระบวนการทํางาน และวตัถปุระสงคใ์นการปรับปรุง
ของผูเ้ขา้ร่วมมาปฏบิตั ิและเพื อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้กําหนดที บงัคับใช ้
 

7) การสื�อสาร 
มกีระบวนการสื อสารขอ้มลูที ชดัเจนและถูกตอ้งเกี ยวกับนโยบาย แนวปฏบิตั ิความคาดหมาย และผลการ
ทํางานของผูเ้ขา้ร่วมตอ่แรงงาน ผูส้ง่มอบ และลกูคา้ 

 
8) การคดิเห็นตอบกลบัและการมสีว่นรว่มของแรงงาน 

มกีระบวนการอย่างตอ่เนื องเพื อประเมนิความเขา้ใจของพนักงาน และรับความคดิเห็นตอบกลบัตอ่วธิปีฏบิตั ิ
และสภาพการทํางานตามที ครอบคลมุอยูใ่นจรรยาบรรณนี�เพื อสง่เสรมิการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื อง 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
3พื�นที ที รวมอยูใ่นการประเมนิความเสี ยงสาํหรับสิ งแวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภัย ไดแ้กพ่ื�นที ทําการผลติ โกดงั และสถานที จัดเก็บ 
อปุกรณ์สนับสนุนโรงงานและสถานประกอบการ หอ้งปฏบิตักิารและพื�นที ทําาการทดลอง สขุา (หอ้งอาบนํ�า) ครัว/โรงอาหาร และหอพกั/ 
บา้นพกัแรงงาน 



                                                                                                                                                                                                                                        

จรรยาบรรณของอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ฉบบัแกไ้ขครั �งที  5.1 

 
9 

E. ระบบการจดัการ (ตอ่) 
______________________________________________________________________ 
 
9) การตรวจตดิตามและการประเมนิ 

ทําการประเมนิผลตนเองเป็นระยะๆ เพื อใหม้ั นใจวา่ไดด้ําเนนิการตามกฎหมายและระเบยีบขอ้กําหนด เนื�อหา
ของจรรยาบรรณและขอ้กําหนดของลกูคา้ ตามสญัญาที เกี ยวขอ้งกับความรับผดิชอบทางสงัคมและ
สิ งแวดลอ้ม 
 

10) กระบวนการปฏบิตักิารแกไ้ข 
มกีระบวนการปฏบิตักิารแกไ้ขไดอ้ย่างทนัทว่งทตีอ่ความเสื อมประสทิธภิาพ ซึ งระบไุดจ้ากการประเมนิภายใน
หรอืภายนอก การตรวจสอบ การสบืสวน และการทบทวน 
 

11) การจดัทําเอกสารและบนัทกึขอ้มูล  
มกีารสรา้งและรักษาเอกสารและบนัทกึขอ้มลู เพื อใหม้ั นใจวา่ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบและสอดคลอ้งกบั
ขอ้กําหนดของบรษัิท พรอ้มทั �งการรักษาความลบัเพื อปกป้องความเป็นสว่นตวัตามความเหมาะสม 

   
12) ความรบัผดิชอบของผูส้ง่มอบ 

มกีระบวนการเพื อสื อสารขอ้กําหนดจรรยาบรรณตอ่ผูส้ง่มอบ และเพื อเฝ้าพนิจิใหผู้ส้ง่มอบปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณนี� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

จรรยาบรรณของอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ฉบบัแกไ้ขครั �งที  5.1 

 
10 

แหลง่อา้งองิ 
______________________________________________________________________ 
 
มาตรฐานดงัตอ่ไปนี�ไดถู้กนํามาใชใ้นการจัดเตรยีมจรรยาบรรณ และอาจเป็นแหลง่ขอ้มลูเพิ มเตมิที มปีระโยชน ์
มาตรฐานดงัตอ่ไปนี�อาจหรอือาจไมไ่ดนํ้าไปใชโ้ดยผูเ้ขา้ร่วมแตล่ะราย 
 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 
http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf 
  
Eco Management & Audit System www.quality.co.uk/emas.htm 
 
Ethical Trading Initiative www.ethicaltrade.org/ 
 
ILO Code of Practice in Safety and Health 
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf 
 
ILO International Labor Standards 
www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm 
  
ISO 14001 www.iso.org 
 
National Fire Protection Association www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp 
 
OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and 
High Risk Areas http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm 
  
OECD Guidelines for Multinational Enterprises www.oecd.org/mne/  
 
OHSAS 18001 http://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/ 
  
Universal Declaration of Human Rights www.un.org/Overview/rights.html  
 
United Nations Convention Against Corruption https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/  
 
United Nations Global Compact www.unglobalcompact.org  
 
United States Federal Acquisition Regulation www.acquisition.gov/far/  
 
SA 8000 http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937  
 
Social Accountability International (SAI) www.sa-intl.org 
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ประวตัเิอกสาร 
______________________________________________________________________ 

 
ฉบับแกไ้ขครั�งที  1.0 - เผยแพร ่ตลุาคม 2547  
 
ฉบับแกไ้ขครั�งที  1.1 - เผยแพร ่พฤษภาคม 2548 เปลี ยนเอกสารใหอ้ยูใ่นรูปแบบ EICC  
ปรับปรุงการจัดหนา้เล็กนอ้ย ไมม่คีวามเปลี ยนแปลงในเนื�อหา  
 
ฉบับแกไ้ขครั�งที  2.0 - เผยแพร ่ตลุาคม 2548 พรอ้มแกไ้ขขอ้กําหนดหลายขอ้  
 
ฉบับแกไ้ขครั�งที  3.0 - เผยแพร ่มถินุายน 2552 พรอ้มแกไ้ขขอ้กําหนดหลายขอ้  
 
ฉบับแกไ้ขครั�งที  4.0 - เผยแพร ่เมษายน 2555 พรอ้มแกไ้ขขอ้กําหนดหลายขอ้  
 
ฉบับแกไ้ขครั�งที  5.0 - เผยแพร ่พฤศจกิายน 2557 พรอ้มแกไ้ขขอ้กําหนดหลายขอ้  
 
ฉบับแกไ้ขครั�งที  5.1 - เผยแพร ่มนีาคม 2558 พรอ้มแกไ้ข A1 โดยใหม้ผีลตั �งแตว่นัที  1 มกราคม 2559  
 
 
 
จรรยาบรรณ EICC ไดเ้ริ มพัฒนาขึ�นเป็นครั�งแรกโดยกลุม่บรษัิทผูผ้ลติผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสร์ะหวา่งมถินุายนถงึ
ตลุาคม 2547 บรษัิทตา่งๆ ไดรั้บการเชญิและสง่เสรมิใหนํ้าจรรยาบรรณนี�ไปปฏบิตัใิช ้ทา่นสามารถหาขอ้มลู
เพิ มเตมิไดท้ี  eiccoalition.org 


