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จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิ จศรีไทยซุปเปอร์แวร์
ฉบับปรับปรุง ครังที
้ ่ 2 (พ.ศ. 2564)

การให้ความสําคัญกับการเลือกซือ้ วัตถุดบิ จากคู่คา้ ทีม่ คี ุณภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ไม่ทาํ ลายสิง่ แวดล้อม ไม่จ้าง
แรงงานผิดกฎหมาย การผลิตทีค่ ํานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานไปพร้อมๆ กับการใช้ทรัพยากรไฟฟ้ าและนํ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการไม่สร้างมลพิษ และไม่ปล่อยของเสียออกจากโรงงาน เป็ นหลักการสําคัญที่ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
จํากัด (มหาชน) มุ่งมั ่นและยึดถือ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและบริหารต้นทุนในการดําเนินงาน รวมถึงสร้างโอกาสในการ
ได้รบั การยอมรับจากลูกค้า และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ ซึง่ จะส่งผลดีต่อการดําเนินธุรกิจในระยะยาวของบริษทั ฯ และคู่คา้
บริษัทฯ มุ่ง เน้ นนําความรับผิดชอบต่ อสัง คมเข้ามาอยู่ในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการดําเนินธุร กิจ ทัง้ ในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับการดําเนินงานปกติและการพัฒนาโครงการใหม่ ด้วยความมุ่งหวังให้สงั คมไทยพัฒนาในทุกมิติของความยังยื
่ น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจเคีย งคู่กบั สังคมไทย ด้วยความตระหนักในความสําคัญของการดําเนิน
ธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม จึงกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั ่งยืนสูงสุด
“จรรยาบรรณาคู่ค้า” ที่ส่ง ให้คู่ค้านี้ เพื่อ วัต ถุป ระสงค์ในการชี้แจง และเสริมสร้างความเข้าใจร่ว มกันระหว่าง
บริษทั ฯ และคู่คา้ ครอบคลุมการดําเนินธุรกิจในด้านจริยธรรมทางธุรกิจ สิทธิมนุ ษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ จะเป็ นหลักเกณฑ์สาํ คัญทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกและประเมินคู่คา้ ดังต่อไปนี้
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จริยธรรมทางธุรกิจ
คู่คา้ ของบริษทั ฯ จะต้องดําเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และจัดการธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมาย และจรรยาบรรณดังนี้
1. ต่อต้านการให้และรับสิ นบน
บุคคลในองค์กรของคู่คา้ ไม่ว่าจะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่อาศัย หรือยินยอม
ให้ผอู้ ่นื อาศัยอํานาจหน้าทีข่ องตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการเรียกร้อง หรือ ดําเนินการเพื่อการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน โดยแสวงหาประโยชน์อนั มิชอบต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื นอกเหนือจากการปฏิบตั งิ านในหน้าทีท่ ่ไี ด้รบั มอบหมายแล้ว
การกระทําดังกล่าวให้รวมถึง
- การให้หรือรับของขวัญหรือบริการ
- การใช้หรือรับเงินสด หรือสิง่ ของแทนเงินสด
- การติดสินบนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือบุคคลภายนอก หรือการรับสินบน
- การยักยอกทรัพย์สนิ
- การฟอกเงิน
- การยับยัง้ หรือขัดขวางกระบวนการยุตธิ รรม และกระบวนการทางกฎหมาย
คู่ค้าจะไม่เรีย ก หรือ รับ ผลประโยชน์ อ่ืนใดจากคู่ค้า ผู้ร บั จ้าง ผู้จดั ส่ง สินค้า ที่ป รึกษา หรือ บริษัทอื่นๆที่คู่ค้ามี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย และต้องไม่เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว เพื่อจูงใจให้ปฏิบตั งิ านในทางมิชอบ
2. ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รปั ชัน
การทุจริตและคอร์รปั ชันถือเป็ นภัยร้ายแรงต่อการบริหารจัดการองค์กร คู่ค้าต้องมีการกําหนดแนวทางที่ชดั เจน
สําหรับผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับไว้ดงั นี้
1. ห้ามมิให้ทาํ การรับ ให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรือผลประโยชน์อ่นื ใดกับผูห้ นึ่งผูใ้ ด รวมถึง
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทางธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ในการชักจูงให้กระทํา หรือละเว้นการกระทําทีข่ ดั ต่อกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. ไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรือผลประโยชน์อ่นื ใดจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทางธุรกิจ
3. ไม่รบั หรือให้ของขวัญ หรือของทีร่ ะลึกตามจารีตประเพณีหรือขนบธรรมเนียมทีม่ มี ลู ค่าเกินสมควร
4. เคารพและยอมรับกลไกการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านภายในองค์กรทีใ่ ช้เพื่อป้ องกันความเสียหายจากการ
ทุจริต ตลอดจนมีการกํากับและตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรอย่าง
เคร่งครัด
5. จัดให้มรี ะบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การให้คุณให้โทษทีม่ มี าตรฐาน มีความโปร่งใส เป็ นธรรมและ
ตรวจสอบได้
6. กําหนดให้มขี นั ้ ตอนและมาตรการลงโทษทีช่ ดั เจน เปิ ดเผยไว้ในข้อบังคับเกีย่ วกับการทํางาน สําหรับการ
ทุจริตและคอร์รปั ชันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
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3. การเคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา
คู่คา้ ต้องมีนโยบายทีช่ ดั เจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการเคารพซึง่ สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และ ภูมปิ ั ญญา
ท้องถิ่น ภายใต้การดําเนินงานที่สําคัญ โดยไม่ดําเนินการ หรือสนับสนุ นการดําเนินการใดๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื น หรือละเมิด
กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา หรือความลับทางการค้า และผลักดันส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สนิ
ทางปัญญา รวมถึงภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ในระดับ ชุมชน และผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจ
4. การแข่งขันทางธุรกิ จ
คู่คา้ จะต้องจัดให้มนี โยบายทีจ่ ะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
เกีย่ วกับหลักการปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธฉี ้อฉล โดย
มีแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้ คือประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบการกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

สิทธิมนุษยชน
คู่ค้าของบริษัทฯ จะต้อ งตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุ ษยชน การให้ความสําคัญกับ ศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์
เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายและหลักการสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ม ั ่นใจว่าการ
ดําเนินธุรกิจของคู่คา้ นัน้ ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจทัง้ ภายในบริษทั ฯ รวมถึงผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่ ายตลอดทัง้ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และสนับสนุ นให้ค่คู ้าและผู้ร่วมธุรกิจของตน ได้มสี ่วนร่วมในการดําเนิน
ธุรกิจโดยเคารพถึงสิทธิมนุษยชน และมีหลักปฏิบตั อิ ย่างกว้างขวางในองค์กร ดังนี้
1. ตรวจสอบ สอดส่อง ใช้ความระมัดระวัง และดําเนินการตามสมควรเพื่อป้ องกัน หลีกเลีย่ งการกระทําที่เป็ นการ
ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ทั ้ ง ท า ง ต ร ง แ ล ะ ท า ง อ้ อ ม ต่ อ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
พร้อมกําหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และจัดการอย่างเหมาะสม เมื่อมีเหตุสุดวิสยั เกิดขึ้นต้องพิจารณา
ความรับผิดชอบโดยเร็ว รวมถึงจัดให้มกี ระบวนการเยียวยาบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตาม
หลักความยุตธิ รรมและความเสมอภาค
2. ระบุหวั ข้อสิทธิมนุษยชน เพื่อใช้ในการประเมินความเสีย่ ง รวมถึงผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนในกิจกรรม
ทางธุรกิจอย่างรอบด้านและสมํ่าเสมอ
3. สนับสนุ นและส่งเสริมแนวปฏิบตั ิท่มี อี ยู่ หรือแนวปฏิบตั ิใหม่ท่จี ะเกิดขึ้นในอนาคต ที่เกี่ย วข้องกับเรื่องสิทธิ
มนุ ษยชนสํา หรับ ผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ทุ กฝ่ ายทุ กรูป แบบ โดยให้มีส่ว นร่ ว ม เคารพ และปฏิบ ัติต ามหลักสิท ธิ
มนุษยชน
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4. เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และหลักสิทธิมุนษยชนต่อบุคคลอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติซง่ึ กันและกัน โดยไม่
เลือ กปฏิบ ัติ อันเนื่อ งมาจากความแตกต่ างกันในด้านเชื้อ ชาติ ถิ่นกําเนิด ศาสนา ความเชื่อ เพศ สีผ ิว ภาษา
เผ่าพันธุ์ สถานะทางสังคม หรือสถานะอื่นใดต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย ในทุกพืน้ ทีท่ ค่ี ่คู า้ เข้าไปดําเนินธุรกิจ
5. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่อง การให้พนักงานได้ลาออกอย่างเสรี การกําหนดวัน
และเวลาทํางานตามกฎหมาย การไม่จ้างแรงงานเด็ก การให้ค่าตอบแทนในอัตราที่เ หมาะสม และสิทธิอ่นื ๆที่
พนักงานควรจะได้รบั ซึง่ ไม่น้อยกว่าตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้
6. ให้ความสําคัญ และมีการสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุ ษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการ
กระทําที่เ ป็ นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนที่เ กี่ย วข้อ งกับองค์กร โดยต้อ งรายงานต่ อ ผู้บ ัง คับ บัญชาหรือ แจ้งไปยัง
ช่องทางทีก่ าํ หนดไว้ เพื่อร้องเรียนการกระทําที่ไม่ถูกต้องตามหลักสิทธิมนุ ษยชนได้ โดยไม่กระทบต่อบุคคลผู้มา
ร้องเรียน
7. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทําความเข้าใจต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย พร้อมทัง้ ให้การสนับสนุ นคู่ค้าและผู้
ร่วมธุรกิจ เพื่อให้มสี ่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจโดยเคารพและปฏิบตั ติ ่อทุกคนเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจในการดําเนินการใดๆของคู่คา้ ต้องคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
การปกป้ องคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมด้วยความรับผิดชอบที่จะต้องให้แน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของคู่ค้าเป็ นไป
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ อันเกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมของ
พนักงาน คู่คา้ ธุรกิจ และผูม้ าติดต่อหรือมาปฏิบตั งิ านภายในองค์กรคู่คา้ โดยมีการจัดทํานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม เช่น
1. ตระหนักว่าความปลอดภัยในการทํางานเป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบ ัติงานของพนักงานทุกคน
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องเป็ นแบบอย่างทีด่ ี เป็ นผูน้ ํา สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรูถ้ งึ การทํางานด้วย
ความปลอดภัย รวมทัง้ กํากับ ดูแลให้การปฏิบ ัติง านของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และผู้มาติดต่ อหรือมาปฏิบ ัติง าน
ภายในองค์กรคู่คา้ ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กําหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทัง้ นี้ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
2. พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมให้ส อดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล
และข้อกําหนดอื่นๆ โดยนํามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางานให้กบั พนักงาน คู่ค้า
ธุรกิจ และผูม้ าติดต่อหรือมาปฏิบตั งิ านภายในองค์กรคู่คา้ ให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน คูค่ า้ ธุรกิจ และผูม้ าติดต่อหรือมาปฏิบตั งิ านภายในองค์กร
คู่คา้ ในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม
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4. ตระหนักถึงความสําคัญของการป้ องกันและประเมินความเสี่ยงของอันตรายและผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมต่างๆ
โดยต้อ งดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อ ให้มนใจว่
ั ่ าระบบการป้ อ งกันและแก้ไ ขความเสี่ย งจะถูกนํ าไปใช้ได้อ ย่างมี
ประสิทธิผล
5. พัฒนาพนักงานให้มคี วามรู้ และสร้างจิต สํานึกให้พ นักงานทุกระดับตระหนักถึง ความสําคัญของงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม
6. ให้การสนับ สนุ นทรัพ ยากร ทัง้ งบประมาณ เวลา บุ คลากร และทรัพ ยากรที่เ กี่ย วข้อ งอย่างเหมาะสมในการ
ดําเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม รวมถึงเตรียมมาตรการเพื่อรับมือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน และฝึกอบรม รวมทัง้ รายงานหรือเตือนภัยแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องอย่างเพียงพอ

สิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย
คู่คา้ ของบริษทั ฯ จะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อกําหนดต่างๆ ด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าและบริการทีส่ ่งมอบให้บริษทั ฯ ตามแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า รวมถึงมุ่ง เน้นในการอนุ รกั ษ์พลังงาน และลดการใช้วตั ถุดบิ วัส ดุ
อุปกรณ์ หรือกระบวนการใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ให้ความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดย
มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ สนับสนุ น
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
2. ปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึน้ ในองค์กรและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. ให้ความร่ ว มมือ และควบคุ มให้มีการปฏิบ ัติอ ย่างเคร่ ง ครัดตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมาย และกฎระเบีย บที่
เกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
4. มีระบบและการดําเนินการทีด่ ใี นการบ่งชี้ แยกแยะ และควบคุมของเสีย เพื่อจัดเก็บ นํากลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้าํ บําบัด
หรือทําลายอย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดผลเสียด้านสิง่ แวดล้อมอันทําให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและชุมชนก่อนปล่อย
ออกสู่ภายนอก รวมถึงตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่มี ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และชุมชน อันเนื่อ งมาจากการดําเนิน งานของคู่ค้า โดยให้ค วามร่ว มมือ อย่า งเต็มที่กบั เจ้าหน้ าที่ภ าครัฐ และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านการเงินและบริหาร
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน)
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