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จรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้
บริษัทฯ ยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส เป็ นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และตามหลัก
บรรษัทภิบาล มีการปฏิบตั ิต่อ คู่คา้ (Supplier) อย่างเป็ นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยเคารพข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่
ทั้งสองฝ่ ายกาหนดไว้ในการดาเนิ นการค้า บริษัทฯ จึงจัดทาจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้ (Supplier Code of
Conduct) เพื่อให้คู่คา้ ใช้เป็ นแนวทางการดาเนิ นกิจการ
1. การดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
1.1 ซื่อสัตย์ สุจริต และความเป็ นธรรม
ดาเนิ นธุ รกิจบนพื้ นฐานความถูกต้อง โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบี ยบอย่างเคร่งครัด
ยึดมัน่ ต่อหลักการดาเนิ นธุ รกิจและการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ควบคุ มคุ ณภาพสินค้าและบริการ แ ละให้ความ
ร่วมมือกับบริษัทในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ และผูเ้ กี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกกลุ่มบุคคล ห้ ามสร้างความสัมพันธ์
ผ่านช่องทางการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม และอาจนาไปสู่การทุจริต คอร์รปั ชัน่
1.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผูเ้ กี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกกลุ่มบุคคล ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์อันใดกับ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบหรือที่ขดั กับประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงการเรียกร้อง
หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด เพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว
รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องได้รับการเปิ ดเผยและจัดการอย่างเหมาะสม ให้มนั ่ ใจว่าบุ คคลที่ มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมต่อกระบวนการตัดสินใจในเรื่องนั้น
1.3 การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
คู่คา้ ต้องไม่มีการดาเนิ นการใดๆ ที่เข้าข่ายหรือมีความเสี่ยงต่อการกระทาผิ ดกฎหมายเรื่องการทุจริตคอร์รปั ชัน่
และต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯในการต่อต้านการทุ จริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะป็ นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งหวังให้คู่คา้ กาหนดมาตรการหรือแนวทางป้ องกันไม่ให้ลูกจ้างหรือ พนักงานของคู่คา้ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รปั ชัน่
1.4 สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
ดาเนิ นธุรกิจภายใต้กฏหมาย หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา เคารพในทรัพ ย์สินทางปั ญญา
ของบริษัทฯ และผูอ้ ื่น รวมทั้งระมัดระวังไม่ให้พนักงานหรือผูเ้ กี่ยวข้องของคู่คา้ ละเมิดสิ ทธิใดๆ ในทรัพย์สินทาง
ปั ญญาทั้งของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่นใด
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จรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้
1.5 การรักษาความลับ
ปกป้ องข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทฯ หรือผูเ้ กี่ยวข้อง เนื่ องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของคู่คา้ ตามที่ได้มีขอ้ ตกลงกัน
ไว้ แม้ว่าการว่าจ้างหรือการดาเนิ นธุ รกิจกับบริษัทฯ จะสิ้ นสุดลงแล้ว และไม่เปิ ดเผยหรือนาข้อมูลที่เป็ นความลับ
ของบริษัทฯ และผูเ้ กี่ยวข้องไปใช้เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ท้งั แก่ตนเองและบุคคลอื่นโดยไม่ได้รบั ความยินยอม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษัทฯ
2. การดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
2.1 การเคารพสิทธิมนุ ษยชนและแรงงาน
· ปฏิบตั ิต่อทุกกลุ่มบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิหรือกีดกันแรงงาน อันเนื่ องมาจากเพศ เชื้ อชาติ
ศาสนา ความพิการ และอื่นๆ
· ไม่มีการกระทาหรือสนับสนุ นการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ
· การจ้างแรงงานเด็ก การใช้แรงงานสตรีมีครรภ์ ต้องดาเนิ นการให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
· มีมาตรฐานการใช้แรงงาน การจ่ายค่าจ้าง และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลกู จ้างพึงได้รบั อย่างถูกต้อง
2.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
· ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
คู่คา้ ต้องจัดหาสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของลูกจ้างที่สะอาด ปลอดภัย เป็ นไปตามพระราชบัญญติเรื่อง
อาชีวอนามัย รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่คา้ ต้องจัดสถานที่ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายครบถ้วน และมี
กฎระเบียบการปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัย
3. การดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
3.1 คู่คา้ ต้องดาเนิ นธุ รกิจ ด้วยความรับผิ ดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎ ข้อระเบี ยบ และ มาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
3.2 ดู แ ลรัก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม โดยใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความยัง่ ยื นด้า น
สิ่งแวดล้อม
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การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
บริษัทฯ ตระหนักถึงจรรยาบรรณธุ รกิจของคู่คา้ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษั ทฯ จะยึด
การปฏิบัติตามการดาเนิ นงานที่ กล่าวมาข้างต้นอย่างเคร่งครัด จากการสื่อสารภายในองค์กร และกา รสื่อสาร
ภายนอกองค์กรเพื่อแสดงเจตนารมณ์และแนวทางปฏิบตั ิของบริษัทฯ กับคู่คา้ โดยตรง

การสื่อสารภายในองค์กร
พนักงงานภายในองค์กร ได้รบั การสื่อสาร แบ่งเป็ น 2 ส่วน โดยมีการดาเนิ นงานดังนี้
· พนักงานฝ่ ายจัดซื้ อ
พนักงานทุกคนยึดหลักปฏิบตั ิตาม “จรรยาบรรณธุรกิจของคู่คา้ (Supplier Code of Conduct)” ของบริษัทฯ และ
หากพนักงานมีขอ้ สงสัย จะต้องได้รบั คาปรึกษาโดยตรงจากผูบ้ งั คับบัญชา
·พนักงานของหน่วยงานผูข้ อซื้ อ
สื่อสาร “จรรยาบรรณธุรกิจของคู่คา้ (Supplier Code of Conduct)” ของบริษัทฯ โดยประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ผ่านทางช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซค์ของบริษัทฯ
การสื่อสารภายนอกองค์กร
การสื่อสารกับคู่คา้ ในช่องทางการประชาสัมพันธ์ โดยการเผยแพร่ “จรรยาบรรณธุรกิจของคู่คา้ (Supplier Code of
Conduct)” ของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งยังมีเผยแพร่จรรยาบรรณของคู่คา้ ให้คู่ คา้ รับทราบ
พร้อมกับส่งแบบประเมินประจาปี เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของคู่คา้
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การติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของคู่คา้
บริษัทฯ มีการติดตามและตรวจสอบศักยภาพและการปฏิบตั ิงานของคู่คา้ ของบริษัทฯ ถึงความสอดคล้อง
กับจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ของบริษัทฯ (Supplier Code of Conduct) ที่มีขอ้ กาหนดต่างๆ ได้แก่ ด้าน
การดาเนิ นธุรกิจ ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ พนักงานและ
คู่คา้ ต้องยึดถื อและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการขอความร่วมมือให้คู่คา้ ประเมินแบบประเมิน ตนเองของคู่คา้
ประจาปี (Self-assessment) ที่บริษัทฯ จัดทาขึ้ น รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบตั ิงานของคู่คา้
ขั้นตอนการติดตามและตรวจสอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษทั ฯ ดาเนินการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของคู่คา้
โดยจัดส่งจรรยาบรรณธุรกิจของคู่คา้ ให้กบั บุคคลหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทคู่คา้
ผ่านช่องทางอีเมลหรือลิ้ งค์ของเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงเจตนารมณ์และแนวทางการปฏิบตั ิของ
บริษัทฯ ต่อบริษัทคู่คา้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการประเมินตนเองของบริษทั คู่คา้
บริษัทฯ จัดส่งแบบประเมินตนเองประจาปี ของคู่คา้ (Self-assessment) ที่บริษัทฯ จัดทาขึ้ น
รวบรวมข้อมูลการประเมินตนเองประจาปี ของคู่คา้
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลการประเมินของคู่คา้ เพื่อนามาประเมินผลต่อไป
ผลประเมินและสรุปผลการประเมิน
จากการรวบรวมข้อมูล นาข้อมูลมาจัดทาผลการประเมินผลและสรุปผลการประเมิน
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