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จริยธรรมในการด าเนนิธุรกจิของ HOYA 

 

ค าน า 

 

Hoya ในฐานะกลุ่มบริษทั ไดก้  าหนดหลกัการท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจและการด าเนินการทุกอยา่งของเรา ตามหลกัการน้ี พนกังานทุกคน 

รวมทั้งผูบ้ริหารของ Hoya มีความมุ่งมัน่อยา่งยิ่งต่อการปฏิบติัตามกฎหมายและจริยธรรม  

 

ผูจ้ดัหาสินคา้และบริการทั้งหมด ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จ  ากดัเฉพาะ ผูจ้ดัจ  าหน่าย ผูรั้บเหมา ท่ีปรึกษาและตวัแทนจ าหนาย (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า "ผูจ้ดัจ  าหน่าย") 

ท่ีท  าธุรกิจกบัสาขาของ Hoya ทัว่โลก จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณของผูจ้ดัจ  าหน่ายน้ี อยา่งน้อยท่ีสุด 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายตอ้งก าหนดให้ผูจ้ดัจ  าหน่ายชั้นถดัไปของพวกเขายอมรับและใชห้ลกัจรรยาบรรณน้ี  

 

I. บทน า 

 

หลกัการพ้ืนฐานของหลกัจรรยาบรรณน้ี คือความเขา้ใจท่ีว่า ธุรกิจในทุกกิจกรรมและในเวลาใด ๆ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของประเทศท่ีด าเนินการอยู ่Hoya คาดว่า 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะปฏิบติัตามกฎทัว่ไปดงักล่าวเป็นพ้ืนฐานและเง่ือนไขเบ้ืองตน้เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ยิง่ไปกวา่นั้น และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

ต่อไปน้ีจ าเป็นตอ้ง: 

 

II. แรงงาน 

 

มาตรฐานแรงงานต่อไปน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัพนกังานทุกคน รวมทั้ง พนกังานชัว่คราว ผูอ้พยพ นกัเรียน พนกังานสญัญาจา้ง 

พนกังานโดยตรงและคนงานประเภทอ่ืน ๆ 

 

1. เสรีภาพในการเลือกงาน 

 

ห้ามการบงัคบัใชแ้รงงาน การผกูมดัแรงงานหรือแรงงานตามพนัธะสัญญา แรงงานจากนกัโทษท่ีไม่สมคัรใจ ทาสหรือการคา้มนุษย ์ 

เราไม่ยอมรับการใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบงัคบั หรือการคา้มนุษยท์ุกประเภท นอกจากน้ี เราเคารพสิทธิมนุษยชนส่วนบุคคล 

และจะไม่ด าเนินธุรกิจ กบัห่วงโซ่อุปทาน ท่ีมีส่วนร่วมกบัรูปแบบของการใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบงัคบั หรือการคา้มนุษยท์ุกรูปแบบ 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายมุ่งมัน่ท่ีจะตอ้งท าให้แน่ใจว่า การคา้ทาสและการคา้มนุษยจ์ะไม่เกิดข้ึนในธุรกิจและในห่วงโซ่อุปาทานของตวัเอง    

 

2. แรงงานเด็กและแรงงานเยาวชน 

 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายห้ามให้มีการใชแ้รงงานเด็กในขั้นตอนการผลิตใด ๆทั้งส้ิน  ค  าวา่ "เด็ก" หมายถึงบุคคลใดท่ีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี 

หรืออายต ่ากว่าอายสุ าเร็จการศึกษาภาคบงัคบั หรือมีอายตุ  ่ากว่าอายกุารจา้งงานในประเทศโดยถือเอาอายท่ีุสูงสุดเป็นหลกั   

สนบัสนุนให้มีโครงการฝึกงานเพ่ือการเรียนรู้ในท่ีท างานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมด 
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แรงงานเยาวชน (อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) จะตอ้งไม่ท  างานท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภยั 

รวมถึงการท างานกะกลางคืนและการท างานล่วงเวลา ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะตอ้งมัน่ใจวา่ มีการจดัการแรงงานนกัเรียนอยา่งเหมาะสม 

ดว้ยการเก็บรักษาประวติันกัเรียนอยา่งถูกตอ้ง ตรวจสอบเง่ือนไขการจา้งงานของหน่วนงานการศึกษาท่ีเขา้ร่วมอยา่งเขม้งวด 

และคุม้ครองสิทธิของนกัเรียนตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะตอ้งให้การสนบัสนุนและการฝึกอบรมตามสมควรแก่แรงงานนกัเรียนทุกคน ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายทอ้งถ่ินรองรับ 

อตัราค่าจา้งส าหรับนกัเรียน นกัศึกษาฝึกงานและแรงงานฝึกหดัจะตอ้งไดอ้ตัราค่าจา้งขั้นต ่าเท่ากบัพนกังานระดบัอ่ืน ๆ 

ท่ีท  าหนา้ท่ีเท่าเทียมหรือคลา้ยคลึงกนั 

 

3. เง่ือนไขการท างานและสิทธิประโยชน์ 

 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กบัคนงานตอ้งเป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดไว ้รวมถึง ค่าแรงขั้นต ่า 

ค่าล่วงเวลาและสวสัดิการตามท่ีกฎหมายไดก้  าหนดเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมายทอ้งถ่ิน  

 

เวลาในการท างานปกติจะตอ้งไม่เกินกวา่ท่ีกฎหมายทอ้งถ่ินก าหนด 

เวน้เสียแต่ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ท่ีไม่ปกติตามขอบเขตท่ีกฎหมายทอ้งถ่ินอนุญาต  

 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะตอ้งยอมรับกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการลาเล้ียงดูบุตร การลาดูแลครอบครัว การลาพกัร้อนท่ีไดจ่้ายค่าจา้ง 

และไมมี่การเลือกปฏิบติั หรือการล่วงละเมิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตั้งครรภ ์การคลอดบุตร การลาเล้ียงดูบุตร 

หรือลาเพื่อรับการรักษาในสถานพยาบาล 

 

4. การปฏิบติัอยา่งมีมนุษยธรรมและการไม่เลือกปฏิบติั 

 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะตอ้งไม่ใชห้รือทนต่อการปฏิบติัโดยใชค้วามรุนแรง หรือไร้มนุษยธรรม หรือการข่มขู่ว่าจะกระท าการดงักล่าว นอกจากน้ี 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะตอ้งไมเ่ขา้ไปมีส่วนร่วมหรืออดทนต่อการล่วงละเมิดใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จ  ากดัเฉพาะ เพียงการล่วงละเมิดทางเพศ 

หรือการเลือกปฏิบติัท่ีผิดกฎหมาย 

 

5. เสรีภาพในการสมาคม 

 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะตอ้งปฏิบติัตาม และเคารพกฎหมายท่ีให้สิทธิแรงงานในการก่อตั้ง และเขา้ร่วมสหภาพแรงงานตามความสมคัรใจ 

เพื่อการเจรจาต่อรองและการชุมนุมอยา่งสนัติร่วมกนั เช่นเดียวกนักบัการละเวน้การเขา้ร่วมสมาคม 

 

III. สุขภาพและความปลอดภยั 

 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายมุ่งมัน่ท่ีจะลดอุบติัเหตุจากการบาดเจบ็และการเจบ็ป่วยจากการท างาน 

จะตอ้งปฎิบติัตามหลกัจรรยาบรรณดา้นสุขภาพและความปลอดภยัดงัต่อไปน้ี 
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1. ความปลอดภยัในการท างาน 

 

แรงงานท่ีมีความเส่ียงต่ออนัตรายทางดา้นความปลอดภยั จะตอ้งไดรั้บการควบคุมโดยการออกแบบเฉพาะและการจดัการท่ีเหมาะสม  

แรงงานจะตอ้งไดรั้บอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม  

 

การผลิตและเคร่ืองจกัร จะตอ้งไดรั้บการประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยั รวมถึงมีระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั 

 

2. การบาดเจบ็และการเจบ็ป่วยอนัเน่ีองจากการท างาน 

 

ตอ้งมีการน าระเบียบปฎิบติัมาใชเ้พื่อจดัการในกรณีการบาดเจบ็และเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน รวมถึง 

การจดัให้มีการสอบสวนและด าเนินการแกไ้ขเพ่ือลแกไ้ขท่ีสาเหตุและอ านวยความสะดวกให้คนงานกลบัมาท างาน 

 

3. สุขอนามยัอุตสาหกรรม 

 

แรงงานท่ีมีการสมัผสักบัสารเคมี กายภาพและสารชีวภาพจะตอ้งไดรั้บการระบุ ประเมินและควบคุมดา้นวิศวกรรมหรือดา้นการจดัการ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถควบคุมอนัตรายไดอ้ยา่งเพียงพอโดยใชวิ้ธีการดงักล่าวให้จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม 

 

4. ความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน 

 

ตอ้งระบุและประเมินสถานการณ์ และเหตุการร์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงการลดผลกระทบให้นอ้ยท่ีสุด 

โดยใชแ้ผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน และกระบวนการการตอบสนอง รวมถึง เคร่ืองตรวจจบัเพลิงไหมแ้ละอุปกรณ์ดบัเพลิง 

ระเบียบปฎิบติัการอพยพและทางออกฉุกเฉินอยา่งเหมาะสม 

 

5. การฝึกอบรม 

 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะตอ้งจดัการฝึกอบรมดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในท่ีท างานท่ีเหมาะสม รวมถึง 

การฝึกอบรมเก่ียวกบัอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล ถา้มี และแผนฉุกเฉิน 

 

IV. ส่ิงแวดล้อม  

 

การปกป้องส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีทัว่โลกตระหนกั  เรามุ่งมัน่ท่ีจะท าธุรกิจของเราอยา่งปลอดภยั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

และเราคาดหวงัดงัต่อไปน้ีจากผูจ้ดัจ  าหน่าย 

1. ใบอนุญาตดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 



หนา้ 4 

ใบอนุญาตดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีจ าเป็นทั้งหมด (เช่น การตรวจสอบการปล่อยน ้าเสีย) การอนุมติัและการข้ึนทะเบียนตอ้งด าเนินการ 

และปรับปรุงให้ตรงกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

2. กฎระเบีบบท่ีปฎิบติั 

 

ผลิตภณัฑ ์ส่วนประกอบหรือสารเคมี รวมถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด 

จะปฎิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายของประเทศและอยา่งนอ้ยภูมิภาคท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายด าเนินกิจการ   

 

หากเรามีการจดัให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมใดๆ ให้กบัผูจ้ดัจ  าหน่าย ซ่ึงอาจจะประกอบดว้ยขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง 

แต่ไม่ จ  ากดัเฉพาะ การขอใบอนุญาตดา้นส่ิงแวดลอ้มและการรายงาน การป้องกนัมลพิษและการลดทรัพยากร สารท่ีเป็นอนัตราย 

น ้าทิ้งและขยะมูลฝอย การปล่อยมลพิษทางอากาศ ขอ้จ ากดัดา้นวสัดุ การจดัการน ้าในจากพาย ุและ/หรือการใชพ้ลงังาน 

และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด  

 

V. จรรยาบรรณและการก ากับดูแลกจิการ 

 

เราคาดหวงัให้ ผูจ้ดัจ  าหน่ายของเราจะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด รวมถึง  พระราชบญัญติัการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจกัร 

และกฏหมายการกระท าการทุจริตในต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา และเพ่ือรักษามาตรฐานจริยธรรมท่ีสูง Hoya 

มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามหลกัจรรยาบรรณ ดงัต่อไปน้ี: 

 

1. การต่อตา้นการทุจริต/ให้หรือรับของก านลั และการเล้ียงรับรอง 

 

Hoya ประสงคใ์ห้ ผูจ้ดัจ  าหน่าย ทุกรายปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริต และการต่อตา้นการให้หรือรับสินบน 

รวมถึง แบบสนธิสญัญาต่อตา้นการให้สินบนแก่เจา้หนา้ท่ีรัฐในต่างประเทศของกลุ่มประเทศ OECD 

พระราชบญัญติัการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจกัร กฏหมายวา่ดว้ยการกระท าการทุจริตขา้มชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 

และกฎขอ้บงัคบัทอ้งถ่ินท่ีเขม้งวดกวา่  

 

เพ่ือให้เขา้ใจมากข้ึน การให้สญัญา การเสนอ การอนุมติั 

การให้และรับสินบนหรือวิธีการอ่ืนใดในการไดม้าซ่ึงประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้งจะตอ้งไม่เกิดข้ึน ขอ้ห้ามน้ีครอบคลุมถึง 

การสญัญา เสนอ อนุมติั ให้หรือรับส่ิงมีมูลค่า ไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยออ้ม ผา่นบุคคลท่ีสามเพ่ือให้ไดม้าหรือรักษาธุรกิจ 

ธุรกิจโดยตรงกบับุคคลท่ีสาม หรือไดรั้บผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม  

 

ในกรณีท่ี Hoya มีเหตุผลท่ีเช่ือไดโ้ดยสุจริตใจว่า ผูจ้ดัจ  าหน่ายไม่ปฏิบติัตามกฎขอ้ใดก็ตามขา้งตน้ ตามท่ีกฎหมายก าหนด Hoya 

มีสิทธิระงบัการจ่ายเงินใด ๆ ให้กบัผูจ้ดัจ  าหน่ายดงักล่าวและ/หรือยติุความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีผลทนัที Hoya ไม่รับผิดต่อผูจ้ดัจ  าหน่าย 

เม่ือเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย อนัเน่ืองมาจากการตดัสินใจของ Hoya จากการใชสิ้ทธิตามบทบญัญติัน้ี 
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ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะตอ้งให้และรับของขวญัและการเล้ียงรับรองของก านลัแก่คู่คา้ทางธุรกิจ และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

เฉพาะท่ีอยูภ่ายใตข้อบเขตของกฎท่ีบงัคบัใชเ้ท่านั้น เราคาดวา่ ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะตระหนกัถึงกฎระเบียบท่ีน ามาปฎิบติั รวมถึง 

โดยไม่จ  ากดัเฉพาะ การบงัคบัใชท้ัว่โลกและ/หรือนอกประเทศตน้ทาง เช่น พระราชบญัญติัการให้สินบนแห่งสหราชอาณาจกัร 

และกฏหมายการกระท าการทุจริตในต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

 

2. ความซ่ือสัตยท์างธุรกิจ 

 

นอกเหนือจากขา้งตน้แลว้ ผูจ้ดัจ  าหน่ายตอ้งไม่กระท าการเพ่ือเป็นการข่มขู่กรรโชกในรูปแบบใด ๆ 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด วา่ดว้ยเร่ืองการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

การด าเนินธุรกิจทั้งหมดจะตอ้งด าเนินการอยา่งโปร่งใส และถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณของผูจ้ดัจ  าหน่ายของHOYAน้ี 

 

3. ความมัน่คงและสนัติภาพระหวา่งประเทศ 

 

ประชาคมนานาชาติก ากบัการส่งออกภายใตส้นธิสญัญาและขอ้ตกลงต่าง ๆ 

เพ่ือป้องกนัไม่ให้อาวธุตกอยูใ่นมือของกลุ่มคนเป็นภยัต่อความมัน่คง 

ผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยบีางอยา่งสามารถน าไปใชใ้นการผลิตสินคา้ขายทางธุรกิจ ตลอดจน อาวธุได ้ดงันั้น 

จึงมีการก ากบัดูแลการส่งออกอยา่งเขม้งวด ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายก ากบัดูแลการส่งออกทั้งหมด ท่ีบงัคบัใชใ้นภูมิภาค 

และกบัผลิตภณัฑท่ี์ผูจ้ดัจ  าหน่ายนั้นจ าหน่าย 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะตอ้งสนบัสนุนเราดว้ยขอ้มูลและเอกสารทั้งหมดท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัตามเง่ือนไขก่อนการก ากบัดูแลการส่งออกทั้งหมด 

และไมเ่กิดความล่าชา้ท่ีไม่เหมาะสม 

 

4. การรักษาความลบัและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

ขอ้มูลทางเทคนิคเป็นส่ิงส าคญัยิง่ส าหรับเราในการแข่งขนัและตอ้งป้องกนัไม่ให้ร่ัวไหล นอกจากน้ี ยงัน าเก็บเป็นขอ้มูลท่ีเป็นความลบั 

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือรายการพฒันาร่วมกนั 

 

5. ขอ้มูลความเป็นส่วนตวั 

 

เรามุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมาย วา่ดว้ยขอ้มูลความเป็นส่วนควั และกฎหมายการปกป้องขอ้มูลทั้งหมดท่ีบงัคบัใชใ้นธุรกิจ  

ผูจ้ดัจ  าหน่ายตอ้งเคารพความเป็นส่วนตวัของพนกังานของตน ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี Hoya 

เก็บรวบรวมเก่ียวกบัพนกังานหรือบุคคลท่ีสามจะไดรั้บการดูแลรักษา ป้องกนัและใชอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและถูกตอ้ง  

 

6. กองก าลงัต่อตา้นสังคม/อาชญากรรมจดัตั้ง 

 

กองก าลงัต่อตา้นสังคมหมายถึง  
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a) กลุ่มอาชญากรรมจดัตั้ง สมาชิกกลุ่มดงักล่าวหรือสมาคมใด ๆ ของกลุ่มอาชญากรรมจดัตั้ง หรือเทียบเท่ากบัส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

โดยไม่ค  านึงถึงรูปแบบขององคก์รหรือรูปแบบทางกฎหมาย หรือ 

b) บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือโดยการใชบุ้คคลท่ีสามด าเนินการเรียกร้องความตอ้งการ ดว้ยวิธีการท่ีใชค้วามรุนแรง 

ด าเนินการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีไม่สมควรเกินกวา่สิทธิตามกฎหมาย ใชวิ้ธีหลอกลวงหรือวิธีอ่ืนใดท่ีเทียบเท่ากบัขา้งตน้ 

 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายรับประกนัและท าให้เห็นวา่ ตนไม่ไดอ้ยูภ่ายใตนิ้ยามขา้งตน้ของกองก าลงัต่อตา้นสงัคม นอกจากน้ี 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์กบักองก าลงัต่อตา้นสงัคม 

ท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่อตา้นสงัคมในการบริหารของผูจ้ดัจ  าหน่าย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการพ่ึงพากองก าลงัต่อตา้นสังคม 

ซ่ึงประกอบดว้ย ความร่วมมือใด ๆ หรือการระดมทุนของกองก าลงัต่อตา้นสังคม หรือท่ีถูกลงโทษทางสังคม 

 

แมจ้ะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมใด ๆ ก็ตาม Hoya และหน่วยงานทัว่โลกของ Hoya มีสิทธิเลิกสญัญากบัผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีไม่ด าเนินการตามขอ้ V.6 

น้ีโดยมีผลทนัที  

 

7. การหาแหล่งแร่ธาติโดยมีความรับผิดชอบ  

 

ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะตอ้งมีนโยบายท่ีสมเหตุสมผลในการหาแร่ธาตุโคมลัไบท-์ทนัทาไลท ์(โคลแทน) คาสซิเตอไรต ์ทองค า วลูฟ์ฟราไมต ์

อนุพนัธ์ใด ๆ ของแร่ธาตุเหล่าน้ี รวมถึง แต่ไม่จ  ากดัเฉพาะ แทนทาลมั ดีบุก และทงัสเตน หรือแร่ธาตุใด ๆ 

ท่ีก าหนดไวว้่าเป็นแร่ธาตุตอ้งห้ามในกฏหมาย 1502 ตามกฎหมายดอดด-์แฟรงค ์และกฏหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑ ์อะไหล่ 

ส่วนประกอบ และวสัดุท่ีผลิตไม่ไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มในการจดัหาเงินทุน 

หรือเป็นประโยชน์แก่กลุ่มติดอาวธุในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือประเทศใกลเ้คียง ผูจ้ดัจ  าหน่ายจะตอ้งจดัหาทรัพยากร 

และแหล่งท่ีมาของแร่ธาตุเหล่าน้ี และการตรวจสอบมาตราการท่ีมีเม่ือ Hoya ร้องขอ 

 

 

VI.  ค าถามและการรายงาน 
 

หากผูจ้ดัจ  าหน่ายมีค  าถามใด ๆ เก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณน้ี ให้ติดต่อ Hoya โดยตรง หากพบเห็นการละเมิดจรรยาบรรณน้ี สามารถแจง้ไปยงัให้รายงานไปท่ี 

supplierconduct@hoya.com HOYA มีขอ้ก าหนดทางกฎหมายส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลตามความเหมาะสม 

เพ่ือรักษาขอ้มูลความลบัของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีแจง้การละเมิดหลกัจรรยาบรรณน้ีและยงัคงด าเนินการตรวจสอบการรายงานการละเมิดดงักล่าว 
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