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บริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งรบัผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมาย และตามหลกั

บรรษัทภิบาล มีการปฏิบติัต่อ คู่คา้ (Supplier) อยา่งเป็นธรรมและซ่ือสตัยสุ์จริต โดยเคารพขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขท่ี

ทั้งสองฝ่ายก าหนดไวใ้นการด าเนินการคา้ บริษัทฯ จึงจดัท าจรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่คา้ (Supplier Code of 

Conduct) เพ่ือใหคู้่คา้ใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินกิจการ

1. การด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต

1.1 ซ่ือสตัย ์สุจริต และความเป็นธรรม 

ด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานความถูกตอ้ง โปร่งใส ซ่ือสตัย ์สุจริต มีจริยธรรม ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครดั 

ยึดมัน่ต่อหลักการด าเนินธุรกิจและการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ควบคุมคุณภาพสินคา้และบริการ และใหค้วาม

ร่วมมือกบับริษัทในการตรวจสอบอย่างเต็มท่ี และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ ทุกกลุ่มบุคคล ห้ามสรา้งความสมัพนัธ ์

ผ่านช่องทางการสรา้งประโยชน์ทางธุรกิจอยา่งไมเ่หมาะสม และอาจน าไปสู่การทุจริต คอรร์ปัชัน่ 

1.2 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ ทุกกลุ่มบุคคล ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในความสมัพันธ์อันใดกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

พนักงานของบริษัทฯ เพ่ือใหไ้ดซ่ึ้งผลประโยชน์โดยมิชอบหรือท่ีขดักบัประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงการเรียกรอ้ง 

หรือรบัผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์ของตนเองและครอบครวั

รวมทั้งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งไดร้ับการเปิดเผยและจัดการอย่างเหมาะสม ใหม้ัน่ใจว่าบุ คคลท่ีมี

ผลประโยชน์เก่ียวขอ้งไมม่ีส่วนร่วมต่อกระบวนการตดัสินใจในเร่ืองน้ัน

1.3 การต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชัน่

คู่คา้ตอ้งไม่มีการด าเนินการใดๆ ท่ีเขา้ข่ายหรือมีความเส่ียงต่อการกระท าผิดกฎหมายเร่ืองการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

และตอ้งใหค้วามร่วมมือกบับริษัทฯในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะป็นทั้งทางตรงและ

ทางออ้มต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์หรือความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมุ่งหวงัใหคู้่คา้ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกนัไม่ใหลู้กจา้งหรือพนักงานของคู่คา้มี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัทุจริตคอรร์ปัชัน่

1.4 สิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา

ด าเนินธุรกิจภายใตก้ฏหมาย หรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา เคารพในทรพัยสิ์นทางปัญญา

ของบริษัทฯ และผูอ่ื้น รวมทั้งระมดัระวงัไม่ใหพ้นักงานหรือผูเ้ก่ียวขอ้งของคู่คา้ละเมิดสิทธิใดๆ ในทรพัยสิ์นทาง

ปัญญาทั้งของบริษัทฯ หรือของบุคคลอ่ืนใด
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1.5 การรกัษาความลบั

ปกป้องขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง เน่ืองจากการปฏิบติัหน้าท่ีของคู่คา้ตามท่ีไดม้ีขอ้ตกลงกนั

ไว ้แมว้่าการว่าจา้งหรือการด าเนินธุรกิจกบับริษัทฯ จะส้ินสุดลงแลว้ และไม่เปิดเผยหรือน าขอ้มูลท่ีเป็นความลบั

ของบริษัทฯ และผูเ้ก่ียวขอ้งไปใชเ้พ่ือการแสวงหาผลประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รบัความยินยอม

เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบริษัทฯ

2. การด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบ

2.1 การเคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

· ปฏิบติัต่อทุกกลุ่มบุคคลอยา่งเท่าเทียมกนั ไมเ่ลือกปฏิบติัหรือกีดกนัแรงงาน อนัเน่ืองมาจากเพศ เช้ือชาติ 

ศาสนา ความพิการ และอ่ืนๆ

· ไมม่ีการกระท าหรือสนับสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน รวมถึงการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ

· การจา้งแรงงานเด็ก การใชแ้รงงานสตรีมีครรภ ์ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด

· มีมาตรฐานการใชแ้รงงาน การจ่ายค่าจา้ง และผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลกูจา้งพึงไดร้บัอยา่งถูกตอ้ง

2.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั

· ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน

คู่คา้ตอ้งจดัหาสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของลกูจา้งท่ีสะอาด ปลอดภยั เป็นไปตามพระราชบญัญติเร่ือง

อาชีวอนามยั รวมถึงขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

คู่คา้ตอ้งจดัสถานท่ีปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งตามความเส่ียงอย่างเพียงพอ มีอุปกรณป้์องกนัอนัตรายครบถว้น และมี

กฎระเบียบการปฏิบติังานท่ีปลอดภยั

3. การด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้ม

3.1 คู่คา้ตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบัติตามกฎ ขอ้ระเบียบ และมาตรฐานดา้น

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง

3.2 ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมความยัง่ยื นด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม
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การส่ือสารภายในและภายนอกองคก์ร

บริษัทฯ ตระหนักถึงจรรยาบรรณธุรกิจของคู่คา้ โดยกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะยึด

การปฏิบัติตามการด าเนินงานท่ีกล่าวมาขา้งตน้อย่างเคร่งครัด จากการส่ือสารภายในองค์กร และการส่ือสาร

ภายนอกองคก์รเพ่ือแสดงเจตนารมณแ์ละแนวทางปฏิบติัของบริษัทฯ กบัคู่คา้โดยตรง

การสื่อสารภายในองคก์ร

พนักงงานภายในองคก์ร ไดร้บัการส่ือสาร แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีการด าเนินงานดงัน้ี

· พนกังานฝ่ายจดัซ้ือ

พนักงานทุกคนยึดหลกัปฏิบติัตาม “จรรยาบรรณธุรกิจของคู่คา้ (Supplier Code of Conduct)” ของบริษัทฯ และ

หากพนักงานมีขอ้สงสยั จะตอ้งไดร้บัค าปรึกษาโดยตรงจากผูบ้งัคบับญัชา

·พนกังานของหน่วยงานผูข้อซ้ือ

ส่ือสาร “จรรยาบรรณธุรกิจของคู่คา้ (Supplier Code of Conduct)” ของบริษัทฯ โดยประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั

ผ่านทางช่องทางบอรด์ประชาสมัพนัธข์องบริษัทฯ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซคข์องบริษัทฯ

การสื่อสารภายนอกองคก์ร

การส่ือสารกบัคู่คา้ในช่องทางการประชาสมัพนัธ ์โดยการเผยแพร่ “จรรยาบรรณธุรกิจของคู่คา้ (Supplier Code of 

Conduct)” ของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งยงัมีเผยแพร่จรรยาบรรณของคู่คา้ใหคู้่ คา้รบัทราบ 

พรอ้มกบัส่งแบบประเมินประจ าปี เพ่ือติดตามตรวจสอบการปฏิบติังานของคู่คา้
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การติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของคู่คา้

บริษัทฯ มีการติดตามและตรวจสอบศักยภาพและการปฏิบติังานของคู่คา้ของบริษัทฯ ถึงความสอดคลอ้ง

กบัจรรยาบรรณในการปฏิบติัต่อคู่คา้ของบริษัทฯ (Supplier Code of Conduct) ท่ีมีขอ้ก าหนดต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้น

การด าเนินธุรกิจ ดา้นการรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ท่ีพนักงานและ

คู่คา้ตอ้งยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการขอความร่วมมือใหคู้่คา้ประเมินแบบประเมินตนเองของคู่คา้

ประจ าปี (Self-assessment) ท่ีบริษัทฯ จดัท าข้ึน รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบติังานของคู่คา้ 

ขั้นตอนการตดิตามและตรวจสอบ
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หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งของบริษทัฯ ด าเนินการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของคู่คา้

โดยจดัส่งจรรยาบรรณธุรกิจของคู่คา้ใหก้บับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัทคู่คา้

ผ่านช่องทางอีเมลหรือล้ิงคข์องเว็บไซตบ์ริษัทฯ เพ่ือแจง้ใหท้ราบถึงเจตนารมณแ์ละแนวทางการปฏิบติัของ

บริษัทฯ ต่อบริษัทคู่คา้

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งของบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการประเมินตนเองของบริษทัคู่คา้

บริษัทฯ จดัส่งแบบประเมินตนเองประจ าปีของคู่คา้ (Self-assessment) ท่ีบริษัทฯ จดัท าข้ึน

รวบรวมขอ้มูลการประเมินตนเองประจ าปีของคู่คา้ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวบรวมขอ้มลูการประเมินของคู่คา้ เพ่ือน ามาประเมินผลต่อไป

ผลประเมินและสรุปผลการประเมิน

จากการรวบรวมขอ้มลู น าขอ้มลูมาจดัท าผลการประเมินผลและสรุปผลการประเมิน


