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ทีD Booking Holdings เราชว่ยใหท้กุคนไดอ้อกไปสมัผัสกบั
โลกไดง้า่ยขึ/น นีDคอืความหลงใหลของเราและเรามุง่มัDนทีDจะ
ทําใหส้ําเร็จตามวตัถปุระสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัคา่นยิมของ
เราซึDงกค็อื:

หลักจรรยาบรรณนี/ใชบ้งัคบักบัซพัพลายเออรซ์ ึDงหมายถงึ
ธรุกจิและผูรั้บเหมาอสิระทีDจัดหาผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหก้บั 
Booking Holdings นอกจากนี/ยงัใชบ้งัคบักบับคุคลทั /งหมด
ทีDไดรั้บการวา่จา้งโดยซพัพลายเออรโ์ดยไมคํ่านงึถงึประเภท
ของสญัญาหรอืสถานทีDตั /งของงาน รวมทั /งบรษัิทสาขา 
ผูรั้บเหมาชว่ง และตวัแทนทีDทําหนา้ทีDเป็นตวัแทนจําหน่าย
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีDไดรั้บสทิธิg/ไดรั้บอนุญาตใหแ้ก ่
Booking Holdings และบรษัิทสาขา เรากําหนดให ้
ซพัพลายเออรข์องเราทกุรายรับทราบและปฏบิตัติาม
หลักการของหลักจรรยาบรรณนี/และทําใหแ้น่ใจวา่
ผูรั้บเหมาชว่งและตวัแทนในลําดบัถัดไปของพวกเขาจะ
ปฏบิตัติามหลักจรรยาบรรณเชน่เดยีวกนั 

หลกัจรรยาบรรณ 
ของซพัพลายเออร์

การปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมสงูสดุ และการปฏบิตัิ
ตามหรอืเหนอืกวา่ขอ้กําหนดทีDกําหนดไวใ้นหลัก
จรรยาบรรณของซพัพลายเออร์

การใชบ้งัคบั

| หลกัจรรยาบรรณของซพัพลายเออร์

• ประสบการณ์ทกุรปูแบบ สําหรับทกุคน
• สจุรติอยา่งแทจ้รงิ
• นวตักรรมทีDไมห่ยดุยั /ง
• ความหลากหลายทําใหเ้ราแข็งแกรง่
• ผลรวมยิDงใหญก่วา่สว่นของเรา

ผลลพัธท์ี:ใชด่ว้ยวธิทีี:ถกูตอ้ง
เรารว่มกนันําธรุกจิน่าทึDงระดบัทีDเขา้ถงึผูค้นกวา่ลา้นชวีติใน
ทกุวนั เราไดผ้ลลัพธท์ีDใชด่ว้ยวธิทีีDถกูตอ้ง เราคาดหวงัวา่
คณุซึDงเป็นซพัพลายเออรข์องเราจะชว่ยเราในการสง่มอบ
คณุคา่และความมุง่มัDนของเราตอ่การดําเนนิธรุกจิอยา่งมี
ความรับผดิชอบตลอดเวลา การทํางานรว่มกนัจะชว่ยใหเ้รา
เพิDมผลกระทบในทางบวกไดส้งูสดุและเตบิโตไปดว้ยกนั
ดว้ยวธิทีีDยัDงยนืและรับผดิชอบ ดว้ยเหตนุี/เราจงึขอให ้
ซพัพลายเออรข์องเราทกุรายใชม้าตรการทั /งหมดเพืDอลด
ความเสีDยงตอ่ธรุกจิของเราโดยการเคารพกฎหมายทั /งหมด
ทีDใชบ้งัคบั

หนา้ที:รับผดิชอบ
เรามหีนา้ทีDรับผดิชอบในการทําใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออร์
ของเราเขา้ใจในสิDงทีDคาดหวงัจากพวกเขา คณุมหีนา้ทีD
รับผดิชอบในการทําความคุน้เคยกบัหลักจรรยาบรรณของ
ซพัพลายเออรน์ี/และดําเนนิการตามความเหมาะสมเพืDอ

ทําใหแ้น่ใจวา่องคก์รของคณุและผูรั้บเหมาชว่งและตวัแทน
ของคณุปฏบิตัติามหลักการพื/นฐานของหลักจรรยาบรรณ
ของซพัพลายเออรน์ี/

ความรับผดิชอบ
หลักจรรยาบรรณนี/องิตามมาตรฐานระหวา่งประเทศ หลักการ
และอนุสญัญา รวมถงึหลักจรรยาบรรณของ Booking 
Holdings ของเรา ขอ้กําหนดเฉพาะทีDระบไุวใ้นหลัก
จรรยาบรรณนี/เป็นมาตรฐานขั /นตํDาสําหรับซพัพลายเออรข์อง
เรา เราขอแนะนําใหค้ณุปฏบิตัเิหนอืกวา่มาตรฐานเหลา่นี/ 
โดยเฉพาะอยา่งยิDงในกรณีทีDกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถิDน
ไมเ่ขม้งวดหรอืไมค่อ่ยมกีารบงัคบัใช ้
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ขอขอบคณุสําหรบัความพยายามและความ
รว่มมอือยา่งตอ่เนื:องของคณุในการปฏบิตัติาม
หลกัจรรยาบรรณของซพัพลายเออรข์องเรา



หลกัการพื)นฐานของหลกัจรรยาบรรณ
ของซพัพลายเออรข์องเรา

1.

2.

3.

4.

5.

ดําเนนิธรุกจิอยา่งถกูกฎหมายและดว้ยความซื=อสตัย์

ปฏบิตัติอ่พนักงานดว้ยความเคารพและใหเ้กยีรติ

ปกป้องสทิธมินุษยชน

เคารพชมุชนทอ้งถิ=น 

ความยั=งยนืดา้นสิ=งแวดลอ้ม 
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คําอธบิาย
หลกัการตา่ง ๆ

ดแูลใหส้มดุบญัชแีละบนัทกึรายรับรายจา่ยมคีวามถกูตอ้ง 
ซึDงสะทอ้นถงึการทําธรุกรรมของพวกเขาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
และไมม่ขีอ้มลูทีDเป็นเท็จหรอืทําใหเ้กดิการเขา้ใจผดิ 
ซพัพลายเออรจ์ะไมใ่ห ้เสนอทีDจะให ้รอ้งขอ หรอืตกลงทีDจะ
รับเงนิหรอืสิDงของมคีา่ใด ๆ จากบคุคลใดกต็าม ไมว่า่
โดยตรงหรอืโดยออ้มผา่นอกีบคุคลหนึDงเพืDอใหไ้ดรั้บ
ผลประโยชนท์ีDไมเ่หมาะสมเกีDยวขอ้งกบั Booking Holdings

การปฏบิตัติามกฎหมาย
ซพัพลายเออรจ์ะปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
มาตรฐานทั /งหมดทีDใชบ้งัคบัภายในประเทศทีDดําเนนิงานอยู่
และประเทศทีDดําเนนิกจิกรรมสําหรับ Booking Holdings

ซพัพลายเออรจ์ะดําเนนิธรุกจิดว้ยความซืDอตรงและมี
จรยิธรรม 

ผลประโยชนทั์บซอ้น:
Booking Holdings คาดหวงัใหซ้พัพลายเออรเ์ปิดเผย
ผลประโยชนท์บัซอ้นทั /งหมดในการตดิตอ่ธรุกจิใด ๆ กบั 
Booking Holdings “ผลประโยชนท์บัซอ้น” หมายถงึ
สถานการณ์ใด ๆ ทั /งทีDมแีนวโนม้วา่จะเกดิขึ/น เกดิขึ/นจรงิ 
หรอืถกูมองวา่อาจทําใหคู้ส่ญัญาฝ่ายหนึDงใหค้วามสําคญักบั
ผลประโยชนท์างการเงนิหรอืสว่นตวัของตนมากกวา่ หรอื
อาจทําใหคู้ส่ญัญานั/นมอีคตใินการพจิารณา การตดัสนิใจ 
หรอืดําเนนิการทางธรุกจิของตน ซพัพลายเออรจ์ะตอ้ง
หลกีเลีDยงผลประโยชนท์บัซอ้นทั /งหมดทีDอาจมอีทิธพิล
ในทางลบตอ่ความสมัพันธท์างธรุกจิ ความเป็นเจา้ของหรอื
ผลประโยชนใ์ด ๆ ในธรุกจิของซพัพลายเออร ์หรอืผูรั้บเหมา
ชว่งและตวัแทนของซพัพลายเออร ์ทีDเป็นของเจา้หนา้ทีDรัฐ 
ตวัแทนของพรรคการเมอืง หรอืพนักงานของ Booking 
Holdings จะตอ้งแจง้กบั Booking Holdings กอ่นเขา้สู่
ความสมัพันธท์างธรุกจิกบั Booking Holdings 

ของกํานัลและการเลีLยงรับรอง
Booking Holdings ไมส่นับสนุนการใหข้องกํานัล แต่
อยา่งไรกต็ามเราตระหนักวา่ในกรณีทีDมขีอ้จํากดั การใหข้อง
กํานัล (ตามมลูคา่ทีDกําหนดไว)้ อาจเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัใิน
บางประเทศและบางวฒันธรรมเพืDอรักษาความสมัพันธท์าง
ธรุกจิ การใหข้องกํานัลควรเกดิขึ/นอยา่งจํากดั และถกูตอ้ง
ตามกฎหมายและสอดคลอ้งกบัหลักจรรยาบรรณของ 
Booking Holdings และนโยบายวา่ดว้ยของกํานัลและการ
เลี/ยงรับรองเสมอ ไมว่า่ในกรณีใดกต็ามซพัพลายเออรจ์ะ
ไมรั่บหรอืเสนอเงนิสดหรอืของกํานัลทีDเทยีบเทา่เงนิสด
ใหก้บัพนักงานของ Booking Holdings

สิDงบนัเทงิหรอืการเลี/ยงรับรองทางธรุกจิสําหรับ Booking
Holdings ตอ้งมลัีกษณะสมเหตสุมผลสําหรับวตัถปุระสงค์
เพืDอรักษาความสมัพันธท์างธรุกจิทีDด ีและไมม่เีจตนามี
อทิธพิลลักษณะใด ๆ ตอ่การตดัสนิใจของ Booking
Holdings เกีDยวกบัวธิทีีD Booking Holdings จะตกลงทํา
ธรุกจิในอนาคต 

ของกํานัล สิDงบนัเทงิ หรอืการเลี/ยงรับรองจะตอ้งมมีลูคา่
ตามทีDกําหนดไวเ้สมอ และไมว่า่จะเป็นจํานวนเงนิเทา่ใด
จะไมไ่ดรั้บหรอืเสนอใหใ้นระหวา่งการเจรจาสญัญา 

การประมลู การประกวดราคา หรอืการตดัสนิ
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การตดิสนิบนและการทจุรติ
Booking Holdings ไมย่อมรับการตดิสนิบน การทจุรติ 
การกรรโชกทรัพย ์หรอืการยกัยอกในทกุรปูแบบอยา่ง
เด็ดขาด 

Booking Holdings หา้มไมใ่หม้กีารทจุรติ การตดิสนิบน 
เงนิใตโ้ตะ๊ การฉอ้โกง การโจรกรรม การกรรโชกทรัพย ์และ
การยกัยอกทกุชนดิโดยเด็ดขาด ซพัพลายเออรข์อง 
Booking Holdings ทั /งหมดตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้น
การตดิสนิบนทั /งหมดทีDใชบ้งัคบัและ 

ดําเนนิธรุกจิอยา่งถกูกฎหมายและ
ดว้ยความซื=อสตัย์
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Booking Holdings คาดหวงัใหซ้พัพลายเออรไ์มใ่ช ้
ทรัพยส์นิทางกายภาพและขอ้มลูทีDมกีรรมสทิธิgของ 
Booking Holdings ในทางทีDผดิหรอืไมเ่หมาะสม 
ขอ้มลูและสารสนเทศดงักลา่วทั /งหมดตอ้งถกูเกบ็เป็น
ความลับและไดรั้บการปกป้องจากการเขา้ถงึ การทําลาย 
การใช ้การแกไ้ข และการเปิดเผยทีDไมไ่ดรั้บอนุญาตผา่น
การควบคมุทางดา้นองคก์รและทางเทคนคิทีDเหมาะสม

ซพัพลายเออรต์อ้งเคารพสทิธิgในทรัพยส์นิทางปัญญาของ
บคุคลทีDสามทั /งหมด Booking Holdings คาดหวงัให ้
ซพัพลายเออรดํ์าเนนิการทกุอยา่งเพืDอทําใหแ้น่ใจวา่
ซพัพลายเออรจ์ะไมล่ะเมดิสทิธิgในทรัพยส์นิทางปัญญาของ
บคุคลทีDสาม รวมถงึ Booking Holdings หรอืบรษัิทในเครอื 

ขอ้มลูที:เป็นความลบัและขอ้มลูคูแ่ขง่

Booking Holdings คาดหวงัใหซ้พัพลายเออรจั์ดหาและ
ใชข้า่วกรองทางการตลาดอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและ
ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทั /งหมดทีDใชบ้งัคบั 
ซพัพลายเออรไ์มค่วรพยายามเปิดเผยขอ้มลูการแขง่ขนัทีD
ไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะเกีDยวกบัคูแ่ขง่ซึDงไดม้าอยา่งผดิ
กฎหมายและผดิจรยิธรรมใหก้บั Booking Holdings
ในทํานองเดยีวกนั หา้มเปิดเผยขอ้มลูทีDเป็นความลับของ 
Booking Holdings กบับคุคลทีDสาม รวมถงึสืDอ เวน้แตจ่ะ
ไดรั้บอนุญาตอยา่งชดัแจง้จาก Booking Holdings

หา้มใชข้อ้มลูทีDเป็นความลับในการครอบครองของซพัพลาย
เออรเ์กีDยวกบั Booking Holdings หรอืบรษัิทในเครอืเพืDอเขา้
รว่มหรอืสนับสนุนการซื/อขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน
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การปกป้องขอ้มลูและทรัพยส์นิ
ตอ้งเคารพและปกป้องขอ้มลูทีDเป็นความลับ ความรู ้และ
ทรัพยส์นิทางปัญญาของ Booking Holdings 

ขอ้มลูสว่นบคุคลทั /งหมดเกีDยวกบับคุคล เชน่ ผูบ้รโิภคหรอื
พนักงานของ Booking Holdings จะตอ้งไดรั้บการจัดการ
โดยเคารพการปกป้องความเป็นสว่นตวัของพวกเขาและ
กฎหมายและขอ้บงัคบัเกีDยวกบัความเป็นสว่นตวัทีDเกีDยวขอ้ง
ทั /งหมด ขอ้มลูทั /งหมดทีDมาจาก Booking Holdings ซึDง
ไมไ่ดอ้ยูใ่นโดเมนสาธารณะจะถอืเป็นความลับและจะใช ้
เพืDอวตัถปุระสงคท์ีDกําหนดและออกแบบไวเ้ทา่นั/น

บนัทกึขอ้มลูทางการเงนิ การฟอกเงนิ และการซืLอขาย
หลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน
การตดิตอ่ธรุกจิและการคา้ทั /งหมดจะตอ้งดําเนนิการอยา่ง
โปรง่ใสและมกีารบนัทกึไวอ้ยา่งถกูตอ้งในสมดุบญัชแีละ
บนัทกึรายรับรายจา่ยของซพัพลายเออร์ ซพัพลายเออรจ์ะ
ไมป่ลอมแปลงบนัทกึหรอืบดิเบอืนเงืDอนไขหรอืแนวทาง
ปฏบิตั ิหา้มพยายามหรอืเขา้รว่มอาชญากรรมทางการเงนิ 
การหลบหลกีภาษี การอํานวยความสะดวกในการหลบหลกี
ภาษี และการฟอกเงนิ และซพัพลายเออรจ์ะดําเนนิการ
เพืDอป้องกนัไมใ่หผู้อ้ ืDนใชธ้รุกรรมทางการเงนิเพืDอฟอกเงนิ
หรอืหลบหลกีหรอือํานวยความสะดวกในการหลบหลกีภาษี

ตอ่ตา้นการอํานวยความสะดวกในการหลบหลกีภาษี
Booking Holdings มนีโยบายไมย่อมรับโดยสิ/นเชงิตอ่ตอ่
การหลบหลกีภาษีหรอืการอํานวยความสะดวกในการหลบ
หลกีภาษี 

เรามุง่มัDนอยา่งเต็มทีDในการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และแนวทางทีDใชบ้งัคบัทั /งหมดทีDออกแบบมาเพืDอป้องกนั
การหลบหลกีภาษีและการอํานวยความสะดวกในการหลบ
หลกีภาษี ไมว่า่เรา ลกูคา้ ซพัพลายเออร์ และพันธมติรทาง
ธรุกจิของเราจะดําเนนิงานอยูท่ีDใด 

ดําเนนิธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพตลอดเวลาในลักษณะทีD
ป้องกนัโอกาสและเหตกุารณ์ของการหลบหลกีภาษี 
นอกจากนี/บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีDเป็นบรษัิทและไมไ่ดเ้ป็น
บรษัิทซึDงใหบ้รกิารองคก์รของเราหรอืในนามองคก์รของเรา
จะตอ้งไมทํ่าธรุกรรมใด ๆ ซึDง: ทําให ้Booking Holdings
และ/หรอืบรษัิทสาขากระทําความผดิในการหลบหลกีภาษี 
หรอือํานวยความสะดวกในการหลบหลกีภาษีโดยบคุคลทีD
สาม ซึDงไมใ่ชบ่คุคลทีDเกีDยวขอ้งกบั Booking Holdings

| หลกัจรรยาบรรณของซพัพลายเออร์



กจิกรรมบนพื/นฐานของลักษณะเฉพาะบคุคลหรอืคณุลักษณะ
ของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลนั/น ตวัอยา่งเชน่ การเลอืกปฏบิตัิ
รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงนโยบายหรอืหลักปฏบิตักิารวา่จา้ง
และการจา้งงานทีDเลอืกปฏบิตัติอ่บคุคลหรอืกลุม่บคุคลบน
พื/นฐานของรสนยิมทางเพศหรอือตัลักษณ์ทางเพศ แมว้า่
นโยบายและหลักปฏบิตัดิงักลา่วจะไดรั้บอนุญาตตาม
กฎหมายทีDใชบ้งัคบั หา้มแสดงการไมใ่หเ้กยีรตกินัและการ
ทํารา้ยในรปูแบบใด ๆ ตอ่พนักงานของ Booking Holdings
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มาตรการควํ:าบาตร
ซพัพลายเออรต์อ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดคําสัDงหา้มสง่สนิคา้
และการควํDาบาตรทางการคา้ทีDใชบ้งัคบัทั /งหมด รวมถงึ
ขอ้จํากดัตา่ง ๆ ทีDพงึยดึถอืตามกฎเกณฑข์องสหรัฐอเมรกิา 
ยโุรป องคก์ารสหประชาชาต ิและสหราชอาณาจักร
(หรอืกฎหมายอืDน ๆ ทีDใชบ้งัคบั) กฎหมายเหลา่นี/หา้มมใิห ้
เจรจาคา้ขายกบัประเทศ รัฐบาล บรษัิท และบคุคลตอ้งหา้ม
ทั /งหลาย

กจิกรรมสาธารณะ
ซพัพลายเออรท์ีDมสีว่นรว่มในการดําเนนิกจิกรรมทีDเกีDยวขอ้ง
กบักจิกรรมสาธารณะสําหรับ Booking Holdings จะไดรั้บ
การกําหนดทศิทางโดยความโปรง่ใส ความรับผดิชอบ 
ความยตุธิรรม และความซืDอสตัย ์

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก Booking Holdings 
เพืDอเขา้รว่มในกจิกรรมการใหคํ้าปรกึษาหรอืล็อบบี/ในนาม
ของบรษัิท Booking Holdings คาดหวงัใหซ้พัพลายเออร์
ทําใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูทีDใหนั้/นเป็นความจรงิ มหีลักฐาน 
สมบรูณ์ และไมทํ่าใหเ้กดิการเขา้ใจผดิ 

การเสนอหรอืการใหส้ ิDงของมคีา่แกพ่นักงานของภาครัฐ 
เจา้หนา้ทีDรัฐ หรอืสมาชกิในครอบครัวของพนักงานหรอื
เจา้หนา้ทีDเพืDอมอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจของรัฐเป็นสิDง
ตอ้งหา้ม ในทํานองเดยีวกนั นักล็อบบี/ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ของนักล็อบบี/ หรอืผูว้า่จา้งตอ้งไมเ่รยีกรอ้งหรอืรับสิDงของมี
คา่ใด ๆ จากเจา้หนา้ทีDรัฐ 

การรายงานขอ้กงัวลและการหา้มการตอบโต ้
พนักงานทกุคน (ไมว่า่จะเป็นพนักงานโดยตรงหรอืไมก่็
ตาม) จะไดรั้บการจัดหาเครืDองมอืในการแจง้ขอ้กงัวล
เกีDยวกบัขอ้กําหนดเหลา่นี/ หรอืไดรั้บแจง้เกีDยวกบัวธิกีารแจง้
ขอ้กงัวลผา่น สายดว่นการกํากบัดแูล (ดสูว่น “คําถามและ
ขอ้กงัวล”) มกีระบวนการทีDทําใหแ้น่ใจวา่พนักงานทีDแจง้
ขอ้กงัวลและรายงานดว้ยความสจุรติใจจะไดรั้บการปกป้อง
จากการตอบโต ้

ความเคารพในสถานที:ทํางาน
Booking Holdings คาดหวงัใหซ้พัพลายเออรส์รา้งสถานทีD
ทํางานทีDปลอดภยั ใหเ้กยีรตกินั และยอมรับความ
หลากหลายสําหรับพนักงานของตน พนักงานทกุคนไดรั้บ
การปฏบิตัดิว้ยความเคารพและใหเ้กยีรต ิพนักงานตอ้งไม่
ตกเป็นเหยืDอของการคกุคาม กลัDนแกลง้ หรอืขม่เหงรังแก
โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย รวมถงึการคกุคามทางอารมณ์ 
ทางรา่งกาย และทางเพศดว้ย Booking Holdings คาดหวงั
ใหซ้พัพลายเออรไ์มเ่ลอืกปฏบิตัติอ่บคุคลหรอืกลุม่บคุคลใน
หลักปฏบิตักิารวา่จา้งหรอืการจา้งงาน หลักจรยิธรรม 
โปรแกรม บรกิาร คา่ตอบแทน ความกา้วหนา้ การลงโทษ
ทางวนัิย การเลกิจา้ง หรอืการเกษียณอาย ุหรอืในดา้นอืDน
ใดของการดําเนนิงานหรอื 

ความหลากหลายและการยอมรับความหลากหลาย
Booking Holdings คาดหวงัใหซ้พัพลายเออรส์รา้ง
สภาพแวดลอ้มการทํางานทีDทกุคนไดรั้บโอกาสเทา่เทยีมกนั 
และไดรั้บการปฏบิตัดิว้ยความเคารพและใหเ้กยีรต ิBooking
Holdings สนับสนุนใหซ้พัพลายเออรพ์ยายามสรา้งแรงงาน
ทีDมคีวามหลากหลายและมคีวามสากลเทา่ ๆ กนั และ
คาดหวงัใหพ้นักงานยดึถอืแบบแผนทีDสนับสนุน
วฒันธรรมการอยูร่ว่มกนัทั /งในสถานทีDทํางานและและใน
ชมุชน

ปฏบิตัติอ่พนักงานดว้ยความเคารพและ
ใหเ้กยีรติ

2
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การทํางานเป็นไปตามความสมคัรใจ
ไมว่า่ในสถานการณ์ใดกต็ามซพัพลายเออรไ์มค่วรใช ้
แรงงานบงัคบั ไมว่า่จะอยูใ่นรปูแบบของแรงงานเกณฑห์รอื
การคา้มนุษย ์แรงงานผกูมัด แรงงานขดัหนี/ หรอืรปูแบบอืDน 
ๆ การบบีบงัคบัทางรา่งกายและจติใจ การคา้ทาส และ
การคา้มนุษยเ์ป็นสิDงตอ้งหา้ม

ไมว่า่ในกรณีใดกต็ามซพัพลายเออรไ์มค่วรจา้งบคุคลทีDมี
อายตํุDากวา่อายขุั /นตํDาตามกฎหมายทอ้งถิDนสําหรับการ
ทํางานหรอืการศกึษาภาคบงัคบั เมืDอพนักงานทีDมอีายนุอ้ย
ไดรั้บการวา่จา้ง พวกเขาจะตอ้งไมทํ่างานทีDเป็นอนัตราย
ตอ่รา่งกาย สงัคม หรอืศลีธรรม หรอืทําลายหรอืขดัขวาง
การศกึษาของพวกเขาโดยทําใหส้ญูเสยีโอกาสในการไป
โรงเรยีน

พนักงานทกุคนมอีายเุหมาะสม

คา่จา้งและชั:วโมงการทํางานสมเหตสุมผล
พนักงานทกุคนไดรั้บคา่จา้งทีDเป็นธรรมซึDงตรงตามหรอืสงู
กวา่มาตรฐานขั /นตํDาตามกฎหมายหรอืมาตรฐานอตุสาหกรรม
ทัDวไปทีDเหมาะสม แลว้แตว่า่อยา่งใดจะสงูกวา่ 

นอกเหนอืจากการหกัเงนิทีDกําหนดไวต้ามกฎหมายแลว้ 
การหกัเงนิอืDน ๆ ทั /งหมดจากคา่จา้งจะตอ้งดําเนนิการ
โดยไดรั้บความยนิยอมอยา่งชดัแจง้และเป็นลายลักษณ์
อกัษรจากพนักงานทีDเกีDยวขอ้งและเป็นไปตามกฎหมายทีDใช ้
บงัคบัและมาตรฐานสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศเทา่นั/น

ชัDวโมงการทํางานสําหรับพนักงานทกุคนมคีวาม
สมเหตสุมผล และพนักงานตอ้งไมทํ่างานเกนิชัDวโมง
การทํางานปกตแิละชัDวโมงการทํางานลว่งเวลาทีDอนุญาต
ตามกฎหมายของประเทศทีDพนักงานไดรั้บการวา่จา้ง 
การทํางานลว่งเวลาทั /งหมดของพนักงานเป็นไปตามความ
สมัครใจและไดรั้บคา่ตอบแทนตามขอ้บงัคบัทีDเกีDยวขอ้ง 

Booking Holdings คาดหวงัใหซ้พัพลายเออรท์กุรายจัดหา
สถานทีDทํางานทีDดตีอ่สขุภาพและปลอดภยัใหก้บัพนักงาน
ของตน ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นสขุภาพและความ
ปลอดภยัในทอ้งถิDนเพืDอป้องกนั 

สขุภาพและความปลอดภยัของพนักงานทกุคนไดรั้บ
การปกป้องในที:ทํางาน

การทํางานจะอยูบ่นพืLนฐานของเงื:อนไขการจา้งงานที:
ตกลงอยา่งอสิระและจัดทําเป็นเอกสาร
พนักงานทกุคน - ไมว่า่จะเป็นพนักงานประจํา ชัDวคราว 
หรอืไมเ่ป็นทางการ - จะไดรั้บเอกสารการจา้งงานทีDตกลง
อยา่งอสิระและเคารพสทิธทิางกฎหมายและสทิธติาม
สญัญาของพนักงาน

พนักงานทกุคนมอีสิระที:จะใชส้ทิธขิองตนในการ
จัดตั Lงและ/หรอืเขา้รว่มสหภาพแรงงานหรอืละเวน้จาก
การกระทําดงักลา่ว และในการรว่มเจรจาตอ่รอง
สทิธขิองพนักงานทีDมเีสรภีาพในการรวมตวักนัและการรว่ม
เจรจาตอ่รองไดรั้บการยอมรับและเคารพ พนักงานไมถ่กู
ขม่ขูห่รอืคกุคามในการใชส้ทิธขิองตนในการเขา้รว่มหรอืละ
เวน้จากการเขา้รว่มในองคก์รใด ๆ

เราคาดหวงัใหซ้พัพลายเออรข์องเราดําเนนิกจิกรรม
ของตนในลกัษณะที:เคารพสทิธมินุษยชนตามที:
กําหนดไวใ้นหลกัการชีLแนะของสหประชาชาติ
วา่ดว้ยธรุกจิกบัสทิธมินุษยชน

อบุตัเิหตแุละการบาดเจ็บทีDเกดิขึ/นจาก เกีDยวขอ้งกบั หรอื
เกดิขึ/นระหวา่งการทํางานหรอืเป็นผลจากการดําเนนิงาน
ของซพัพลายเออร/์นายจา้ง
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Booking Holdings สง่เสรมิใหซ้พัพลายเออรส์นับสนุน
ความเป็นอยูท่ีDดขีองชมุชนทอ้งถิDนผา่นทางธรุกจิของตน 
ซพัพลายเออรดํ์าเนนิงานดว้ยความเคารพตอ่ชมุชนทอ้งถิDน
และชนพื/นเมอืงรวมถงึสทิธแิละกรรมสทิธิgในทรัพยส์นิและ
ทีDดนิ Booking Holdings สง่เสรมิใหซ้พัพลายเออรเ์ขา้ใจ
และปฏบิตัติามบรบิททางวฒันธรรมและเศรษฐกจิทีDพวกเขา
ทํางานอยูเ่พืDอดําเนนิงานอยา่งปลอดภยัและมคีวาม
รับผดิชอบ ใสใ่จตอ่ความเป็นอยูท่ีDดขีองชมุชน และสง่เสรมิ
ความสมัพันธท์างสงัคมและเศรษฐกจิในเชงิบวกกบัชมุชน
ทอ้งถิDน

เคารพชมุชนทอ้งถิ=น 4

ความยั=งยนืดา้นสิ=งแวดลอ้ม5
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เพืDอสนับสนุนโปรแกรมความยัDงยนืของ Booking Holdings
และเพืDอทําตามวตัถปุระสงคด์า้นความยัDงยนืโดยการให ้
ขอ้มลูดา้นสิDงแวดลอ้มทีDเกีDยวขอ้งและการสํารวจวธิใีนการ
ลดผลกระทบตอ่สิDงแวดลอ้มอยา่งตอ่เนืDอง

ซพัพลายเออรต์ระหนักถงึความสําคญัของการจัดการกบั
ความยัDงยนืดา้นสิDงแวดลอ้มในธรุกจิของตน และทํางาน
อยา่งตอ่เนืDองเพืDอลดผลกระทบตอ่สิDงแวดลอ้มจากการ
ดําเนนิงานของตนใหม้ากทีDสดุเทา่ทีDจะเป็นไปได ้

Booking Holdings สง่เสรมิใหซ้พัพลายเออรป์ฏบิตัติาม
มาตรฐานสิDงแวดลอ้มสงูสดุ 
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คําถามและ
ขอ้กงัวล
Booking Holdings สง่เสรมิวฒันธรรมความโปรง่ใส
ภายในซพัพลายเออรแ์ละซพัพลายเชนของเราและ
สง่เสรมิใหท้กุคนรายงานขอ้กงัวลทางกฎหมายและ
จรยิธรรมทั /งผา่นชอ่งทางการจัดการสายงานและ/หรอื
ชอ่งทางการรายงานอยา่งเป็นทางการ Booking Holdings
คาดหวงัใหซ้พัพลายเออรร์ายงานการละเมดิทีDสงสยั
สําหรับมาตรฐานเหลา่นี/โดยซพัพลายเออรข์อง
Booking Holdings หรอืโดยพนักงานของตน 

ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาชว่ง หรอืซพัพลายเออรข์องตน

หากคณุมคํีาถามเกีDยวกบัหลักจรยิธรรมนี/หรอืเชืDอวา่มี
บคุคลใดละเมดิหลักจรยิธรรมนี/ โปรดตดิตอ่สายดว่นการ
กํากบัดแูล รายงานทั /งหมดจะไดรั้บการตรวจสอบอยา่ง
เหมาะสม และไดรั้บการสบืสวนหากเหมาะสม 
Booking Holdings ไมย่อมใหม้กีารตอบโตต้อ่บคุคลใด ๆ 
ทีDพยายามทําในสิDงทีDถกูตอ้งโดยการแจง้ขอ้กงัวล 

บคุคลทีDรายงานดว้ยความสจุรติใจเกีDยวกบัการกระทําผดิทีD
อาจเกดิขึ/นซึDงประสบกบัการตอบโตห้รอืการกระทําทีD
ไมพ่งึประสงคอ์ืDน ๆ ในการแจง้ขอ้กงัวล ควรรายงานเรืDองนี/
ทนัทผีา่นชอ่งทางทีDระบขุา้งตน้

Booking Holdings ปฏบิตักิบัคําถามหรอืขอ้กงัวลทั /งหมด
อยา่งจรงิจังและเป็นความลับ 

Booking Holdings อาจพยายามทํางานกบัซพัพลายเออร์
และฝ่ายทีDไดรั้บผลกระทบอืDน ๆ ในกรณีและเวลาทีDเหมาะสม
เพืDอใหไ้ดก้ารแกปั้ญหาทีDเหมาะสมและทนัเวลา ทั /งนี/ข ึ/นอยู่
กบัลักษณะและสถานการณ์

หมายเหต ุ: Booking Holdings สงวนสทิธิgในการแกไ้ข
หลักจรรยาบรรณนี/อยา่งเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้หากมกีารเปลีDยนแปลงเกดิขึ/นในฝ่ายกํากบัดแูล
และจรยิธรรมหรอืโครงการจัดซื/อจัดจา้ง

ออกเมืDอ: 9 เมษายน 
2564
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ภาคผนวก
หลักการ มาตรฐาน และอนุสญัญาตอ่ไปนี/ใชใ้นการ
จัดเตรยีมหลักจรรยาบรรณของซพัพลายเออรน์ี/และ
อาจเป็นแหลง่ขอ้มลูเพิDมเตมิทีDเป็นประโยชน์

ความรับผดิชอบขององคก์รของ Booking Holdings

หลักจรรยาบรรณของ Booking Holdings

ตราสารสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศของขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาติ

ปฏญิญาวา่ดว้ยหลักการและสทิธขิั /นพื/นฐานในการทํางานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ
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หลักดําเนนิธรุกจิวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการใหส้นิบนโดยองคก์รเพืDอความโปรง่ใสนานาชาติ

เป้าหมายการพัฒนาทีDยัDงยนืของสหประชาชาต:ิ นโยบายการจัดหาอยา่งมคีวามรับผดิชอบ

องคก์ารจรยิธรรมพื/นฐานทางการคา้

หลักการชี/แนะของสหประชาชาตวิา่ดว้ยธรุกจิกบัสทิธมินุษยชน
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https://www.bookingholdings.com/sustainability/
https://www.bookingholdings.com/wp-content/uploads/2020/12/12.1.2020_Bookings_Code_FINAL_MedRes.pdf
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.transparency.org/en/
https://sdgs.un.org/goals
https://www.ethicaltrade.org/
https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx

