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ดาน่า อนิคอร์เปอเรต 

แนวทางด าเนินธุรกิจของผู้ส่งมอบ 

ความน า: ดาน่ายดึมัน่ในการท าธรุกิจด้วยจรรยาบรรณเสมอมา เราให้ความเคารพผู้คนท่ีเก่ียวข้อง และชมุชนรอบข้างท่ีเราอาศยัอยู่ เราเช่ือวา่การยดึมัน่ตอ่สิง่
ดงักลา่วนัน้ จะเป็นประโยชน์กบัลกูค้าและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย จากสิง่ตา่งๆ ที่ดาน่าได้ด าเนินการลงไป และจะว่าไปแล้ว มนัก็เป็นเร่ืองง่ายมากเลยทีเดียว ท่ีจะท า
ในสิง่ที่ถกูต้อง อย่างไรก็ตาม เราตระหนกัดีว่า ดาน่าเป็นเพียงโซข้่อหนึง่ในหว่งโซอ่ปุทาน ท่ีมีสายโซเ่ช่ือมโยงกนัไปทัว่โลก ดงันัน้จงึเป็นเร่ืองจ าเป็นเช่นกนั ที่ผู้สง่
มอบ (supplier) จะต้องเข้าใจ และให้ความส าคญักบัมาตรฐานในการท าธรุกิจ ซึง่เป็นสิง่ที่เราคาดหวงัจากบริษัททกุแหง่ที่ท าธุรกิจกบัเรา 

ส าหรับเอกสารแนะน าฉบบันี ้จะระบถุึงความคาดหวงัของเราเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ ท่ีบริษัทท่ีท าธุรกิจกบัเราจะต้องให้ความส าคญั เราเช่ือว่ามาตรฐาน
ดงักลา่วจะท าให้เกิดการพฒันาในแง่ประสทิธิภาพขึน้กบัทัง้สองฝ่าย ด้วยเหตดุงักลา่ว การด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางธรุกิจท่ีแนะน าไว้ในเอกสารฉบับนี ้จงึ
ถือเป็นองค์ประกอบท่ีขาดไม่ได้ ในสญัญาซือ้ขายของดาน่าทกุๆ ฉบบั 

เราเลง็เหน็ถึงประโยชน์อย่างมากมาย ของการพิจารณาทบทวนมาตรฐานตา่งๆ เหลา่นีอ้ย่างละเอียดถ่ีถ้วน 

 

1. เคารพผู้อ่ืน: เราคาดหวงัให้ผู้สง่มอบของดาน่าทกุราย ยดึมัน่ในกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจ้างงานทกุฉบบั โดยเราเช่ือวา่คนทกุคนย่อมต้องพิจารณา
ไตร่ตรองได้ด้วยตวัของเขาหรือเธอเอง วา่การจ้างงานและงานท่ีท าอยู่นัน้ มีความน่าสนใจเพียงพอหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ส าหรับเดก็ที่อายุน้อยเกินไป พวกเขา
อาจจะไม่อยู่ในฐานะท่ีจะพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ได้อย่างรอบด้าน ดงันัน้ดาน่าจะไม่ยอมให้มีการใช้แรงงานเดก็ ท่ีมีอายตุ ่ากว่า 16 ปีโดยเดด็ขาด นอกเสียจากว่าจะ
เป็นสว่นหนึง่ของการอบรมท่ีได้รับการอนญุาตโดยรัฐบาล หรือเป็นการฝึกอบรมท่ีเหน็ประจกัษ์อย่างชดัแจ้งว่าเป็นประโยชน์กบัตวัเดก็เอง และเช่นเดียวกนั เรา
คาดหวงัว่าผู้สง่มอบจะไมใ่ช้ประโยชน์ อ านวยการ หรือมีสว่นร่วมในทางใดทางหนึง่ ในการบงัคบัใช้แรงงานด้วยความไม่สมคัรใจ ไม่วา่จะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม 
รวมไปถงึการค้าแรงงานมนษุย์ หรือการปฏิบตัอินัไม่เป็นธรรมในการใช้แรงงานด้วย 

เรายงัคาดหวงัว่าผู้สง่มอบจะจ่ายคา่ตอบแทน รวมทัง้สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ ให้กบัพนกังาน ให้เพียงพอกบัการด ารงชีพตามความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจใน
ประเทศด้วย เราหวงัว่าผู้สง่มอบจะปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจ ากดั และการตอบแทนชัว่โมงลว่งเวลา นอกจากนี ้เรายงัหวงัให้ผู้สง่มอบเคารพใน
ความเป็นอิสระ ในการรวมกลุม่ หรือเข้าร่วมสมาคมของบรรดาพนกังานด้วยกนัเอง ภายใต้หลกัเกณฑ์ตามกฎหมายในประเทศของผู้สง่มอบด้วย 

 

2. สถานท่ีท างานท่ีปลอดภัยและน่าท างาน: ดาน่าคาดหวงัว่าผู้สง่มอบจะจดัเตรียมสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภยั และไม่สร้างผลเสยีตอ่
สขุภาพให้พนกังาน โดยให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัและสขุภาพท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีเ้รายงัเช่ือว่า การมีพนกังานท่ีแตกตา่ง และมีพืน้ฐาน
อนัหลากหลายนัน้ จะเป็นสิง่ท่ีก่อให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ รวมทัง้ความกระตือรือร้นมากกวา่ โดยเราคาดหวงัว่าผู้สง่มอบจะสนบัสนนุให้มีสถานท่ีท างานท่ีดี มี
พนกังานท่ีหลากหลาย และไม่เพิกเฉยตอ่การเลือกปฏิบตัิ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความตา่งด้านเชือ้ชาต ิสีผิว ศาสนา เพศ อาย ุหรือความบกพร่องทางร่างกายก็ตาม 

 

3. ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสิ่งท่ีอยู่ในผลิตภัณฑ์: เราคาดหวงัว่าผู้สง่มอบของเรา จะเคารพกฎหมาย บทบญัญตั ิข้อก าหนด และข้อบงัคบัตา่งๆ ที่
เก่ียวกบัสิง่แวดล้อม นอกจากนี ้เราเช่ือว่าผู้สง่มอบของดาน่านัน้ จะท างานได้โดยมีของเสียน้อยท่ีสดุ อีกทัง้ป้องกนัการเกิดมลพิษ และร่วมอนรัุกษ์พลงังานด้วย 
เราสนบัสนนุให้ผู้สง่มอบมองหาการตรวจสอบจากภายนอก ที่เก่ียวกบัประสทิธิภาพด้านสิง่แวดล้อม เช่น โดยผ่านกระบวนการรับรอง ISO 14001 เป็นต้น โดยผู้
สง่มอบของดาน่าถกูคาดหวงัว่า จะใช้วตัถดุบิท่ีเป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ซึง่ก็จะเป็นผลในแง่การตอบสนองตอ่ข้อก าหนดด้านผลติภณัฑ์ ที่ระบุ
เอาไว้ในคูมื่อคณุภาพของผู้สง่มอบ (Supplier Quality Manual) ในเว็บไซต์ www.dana.com ด้วยเช่นกนั นอกจากดาน่ายงัยดึมัน่ตอ่ข้อก าหนดว่าด้วย “การ
จดัการกบัซากรถยนต์” (End of Vehicle Life) และข้อก าหนดว่าด้วย “การจดทะเบียน ประเมิน อนญุาต และจ ากดัการใช้สารเคมี” (Registration, Evaluation, 
Authorization, & Restriction of Chemicals หรือ REACH) ด้วย 
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4. แร่จากความขัดแย้ง และพันธกรณีเก่ียวกับแหล่งก าเนิดของผลิตภัณฑ์: ดาน่ายดึมัน่ตอ่การปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ที่
เก่ียวกบัการใช้ “แร่จากความขดัแย้ง” (conflict minerals) ดงันัน้ส าหรับผู้สง่มอบของดาน่าแล้ว คณุจงึถกูคาดหวงัว่าจะตอบสนองตอ่ข้อเรียกร้องทัง้หลาย อนั
เก่ียวกบัข้อมลูของสิง่ที่อยูใ่นผลติภณัฑ์ และแหลง่ก าเนิดของสิง่เหลา่นัน้ด้วย 

 

5. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์: ผู้สง่มอบของดาน่าถกูคาดหวงัวา่ จะใช้มาตรการความปลอดภยัที่สมเหตสุมผล ในการออกแบบและผลติ
ผลติภณัฑ์ ที่จ าหน่ายให้กบัดาน่า และถือเป็นพนัธกรณีของผู้สง่มอบของดาน่าทกุราย ท่ีจะต้องแจ้งให้ดาน่าทราบในทนัที ถ้าปรากฏว่ามีข้อซกัถามเก่ียวกบัความ
ปลอดภยั ของผลติภณัฑ์ท่ีจ าหน่ายให้กบัดาน่าเกิดขึน้ 

 

6. ของขวัญ ผลประโยชน์ และสิ่งบันเทงิ: ดาน่าจะเลือกผู้สง่มอบโดยใช้เกณฑ์คา่นิยมโดยรวม ซึง่ประกอบด้วยคณุภาพ ราคา และบริการท่ีน าเสนอ 
โดยทีค่ณุจะต้องไม่พยายามโน้มน้าวพนกังานของดาน่าอย่างไม่เป็นธรรม ผ่านการให้ผลตอบแทนอนัไม่เหมาะสม ทัง้นีน้โยบายของดาน่าจะจ ากดัพนกังานเอาไว้ 
มิให้ให้ หรือรับของขวญั ผลประโยชน์ หรือสิง่บนัเทงิใดๆ ที่มีคา่มาก (เกินกวา่ 100 เหรียญสหรัฐฯ) ดงันัน้คณุควรสอบถามจากตวัแทนของดาน่าเสียก่อน ว่า
ของขวญัหรือสิง่บนัเทงิใด ที่อนญุาตให้รับได้ภายใต้นโยบายของดาน่า และถ้าพนกังานคนใดของดาน่าเรียกร้องของขวญัหรือผลประโยชน์ใดๆ จากคณุ คณุควร
จะแจ้งเร่ืองดงักลา่วไปท่ีส านกังานด าเนินธุรกิจของดาน่าในทนัที 

 

7. การจ่ายเงนิอย่างไม่ถูกต้อง: เป็นนโยบายของดาน่าท่ีใช้ทัว่โลก ที่จะไมเ่สนอสนิบน เงินใต้โต๊ะ หรือจ่ายเงินอย่างไม่ถกูต้องด้วยวิธีการอ่ืนใด ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม โดยตวัแทนของดาน่า ให้กบัเจ้าหน้าท่ี ตวัแทน หรือพนกังานของลกูค้า ผู้สง่มอบ คูแ่ข่ง หรือบคุคล/บริษัทฝ่ายท่ีสาม หากได้ทราบ หรือมี
เหตผุลท่ีควรจะได้ทราบ หรือควรจะได้สงสยัในสว่นหนึง่สว่นใด ว่าการจา่ยเงินดงักลา่ว น่าจะเป็นสว่นหนึง่ของการจ่ายเงินอย่างไมถ่กูต้อง โดยให้รวมไปถึง (แตไ่ม่
จ ากดัเฉพาะ) การจ่ายเงินให้กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐในทกุระดบัด้วย ดงันัน้หากคณุกระท าการใดๆ ในนามของดาน่า คณุจะต้องปฏิบตัติามนโยบายนีด้้วย และในกรณีท่ี
คณุจะให้บริการใดๆ แก่ดาน่า คณุอาจจะถกูขอให้รับรอง รวมทัง้แสดงหลกัฐานว่าคณุเข้าใจ และปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่วด้วย 

 

8. ผลประโยชน์ทับซ้อน: ผลประโยชน์ทบัซ้อนเกิดขึน้เม่ือผลประโยชน์สว่นตวั ความสมัพนัธ์สว่นตวั หรือช่องทางสว่นตวั มีอิทธิพลครอบง าไปถึงการ
พิจารณาตดัสนิ หรือการด าเนินการในสิง่ตา่งๆ ซึง่คณุจะต้องแจ้งถึงสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม ที่อาจสร้างผลประโยชน์ทบัซ้อนขึน้มา จากการท่ีพนกังานของดาน่า
จะต้องท าธุรกิจร่วมกบัคณุในฐานะผู้สง่มอบ โดยฝ่ายบริหารของดาน่าจะเป็นผู้พิจารณา ว่าพนกังานคนนัน้ควรจะท าหน้าท่ี ที่ท าให้ต้องอาจเก่ียวข้องกบัประเดน็
ดงักลา่วตอ่ไปหรือไม ่หรือว่าควรมีมาตรการใดๆ กบัเร่ืองนีดี้ โดยที่การเปิดเผยนัน้ควรจะท ากบัส านกังานด าเนินการธรุกิจของดาน่า ด้วยช่องทางท่ีคณุสะดวก
ท่ีสดุ โดยไม่จ าเป็นต้องกงัวลว่าผลของการพิจารณาจะเป็นผลเสียแก่คณุ 

 

9. การจัดการกับข้อมูลอันเป็นความลับ: ข้อมลูใดๆ ที่ดาน่าให้กบัคณุนัน้ ถือเป็นสว่นหนึง่ของกิจกรรมทางธุรกิจของคณุ ซึง่จะต้องถือว่าเป็นสิง่ที่มี
เจ้าของ และจะต้องไม่เปิดเผยตอ่บคุคล หรือบริษัทฝ่ายท่ีสามใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากดาน่าเสียก่อน อีกทัง้จะต้องเป็นไปตาม
ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมลูท่ีท ากนัไว้แล้วด้วย การเปิดเผยข้อมลูให้กบัผู้สง่มอบยอ่ย (sub-supplier) อาจเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากดาน่าเทา่นัน้ อีกทัง้ต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงท่ีเหมาะสม มีมาตรการปกปอ้ง หรืออาจมีข้อจ ากดับางอยา่งเป็นการเฉพาะด้วย 
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10. เจรจาต่อรองด้วยความเป็นธรรมและซ่ือสัตย์: ข้อมลูท่ีคณุให้กบัดาน่าในระหวา่งการเจรจาตอ่รอง หรือการด าเนินการอ่ืนใดนัน้ จะต้องเป็นข้อมลู
ท่ีถกูต้อง โดยที่คณุจะต้องไม่พยายามสร้างสภาพแวดล้อมท่ีไม่ถกูต้อง ผ่านวิธีการท่ีมีเจตนาปกปิดหรือหลอกลวง อีกทัง้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดตา่งๆ ที่อาจสง่ผลตอ่ธุรกิจของทัง้สองฝ่าย รวมไปถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตักิบัคูแ่ข่งขนัทางการค้าด้วยความเป็นธรรมด้วย 

 

การปฏิบัตติาม การปฏิบตัติามมาตรฐานดงักลา่วถือเป็นข้อบงัคบั โดยประสทิธิภาพของผู้สง่มอบอาจถกูพิจารณาผ่านการส ารวจ แบบสอบถาม และ/หรือการ
ตรวจสอบ และการล้มเหลวในการปฏิบตัติามค าแนะน าดงักลา่วนัน้ อาจเป็นเหตใุห้เกิดการตอบสนองจากดาน่าในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั ซึง่อาจรวมไปถงึการสัง่
ห้ามจดัหา การงดท าธุรกิจด้วย การน าปัญหาเข้าสูห่น่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายนัน้ๆ ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ ดงันัน้ดาน่าจงึคาดหวงัว่า ผู้สง่มอบจะ
ให้ความร่วมมือ ในกิจกรรมการพิจารณาและให้ค าแนะน าดงักลา่ว ท่ีด าเนินการโดยดาน่าเอง โดยลกูค้าของดาน่า หรือโดยบริษัทฝ่ายท่ีสามก็ตาม นอกจากนีด้า
น่ายงัคาดหวงัด้วยว่า ผู้สง่มอบจะบงัคบัใช้ค าแนะน านีก้บัผู้สง่มอบย่อย ทัง้ทางตรงและทางด้วยด้วย 

 

ค าถามและข้อกังวล หากคณุมีค าถามและข้อกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองใดในค าแนะน านี ้โปรดตดิตอ่กบัตวัแทนฝ่ายจดัซือ้ของดาน่าได้ หรือคณุอาจจะตดิตอ่ส านกังาน
ด าเนินธุรกิจของดาน่าในสหรัฐอเมริกาได้ท่ีเบอร์ 1-877-261-2560 หรือท่ี DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com ก็ได้ 

 

ขอขอบคุณในการสนับสนุนของคุณ 
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