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จรรยาบรรณคู่ค้าธรุกิจศรีไทยซุปเปอรแ์วร ์

ฉบบัปรบัปรงุ คร ัง้ท่ี 2 (พ.ศ. 2564) 

บทนํา 

การใหค้วามสาํคญักบัการเลอืกซือ้วตัถุดบิจากคู่คา้ทีม่คุีณภาพ ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ไม่ทาํลายสิง่แวดลอ้ม ไม่จ้าง

แรงงานผดิกฎหมาย การผลติทีค่ํานึงถึงความปลอดภยัของพนักงานไปพร้อมๆ กบัการใช้ทรพัยากรไฟฟ้าและน้ําอย่างมี

ประสทิธภิาพ รวมถงึการไม่สรา้งมลพษิ และไม่ปล่อยของเสยีออกจากโรงงาน เป็นหลกัการสาํคญัที ่บรษิทั ศรไีทยซุปเปอร์แวร ์

จาํกดั (มหาชน) มุ่งมัน่และยดึถอื  เพื่อพฒันาประสทิธภิาพและบรหิารต้นทุนในการดําเนินงาน รวมถึงสร้างโอกาสในการ

ไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ ซึง่จะส่งผลดต่ีอการดาํเนินธุรกจิในระยะยาวของบรษิทัฯ และคู่คา้  

บรษิัทฯ มุ่งเน้นนําความรบัผิดชอบต่อสงัคมเข้ามาอยู่ในทุกขัน้ตอนของกระบวนการดําเนินธุรกจิ ทัง้ในส่วนที่

เกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานปกตแิละการพฒันาโครงการใหม่ ดว้ยความมุ่งหวงัใหส้งัคมไทยพฒันาในทุกมติิของความยัง่ยนื 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบรษิัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจเคยีงคู่กบัสงัคมไทย ด้วยความตระหนักในความสําคญัของการดําเนิน

ธุรกจิภายใต้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม จงึกําหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาธุรกจิ

ควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนืสงูสุด  

 “จรรยาบรรณาคู่ค้า” ที่ส่งให้คู่ค้าน้ี เพื่อวตัถุประสงค์ในการชี้แจง และเสรมิสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหว่าง  

บรษิทัฯ และคู่คา้ ครอบคลุมการดาํเนินธุรกจิในด้านจรยิธรรมทางธุรกจิ สทิธมินุษยชน ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สิง่แวดลอ้ม ซึง่จะเป็นหลกัเกณฑส์าํคญัทีบ่รษิทัฯ ใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการคดัเลอืกและประเมนิคู่คา้ ดงัต่อไปน้ี 
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จริยธรรมทางธรุกิจ 

คู่คา้ของบรษิทัฯ จะต้องดาํเนินธุรกจิบนพืน้ฐานการประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ และจดัการธุรกจิอย่าง

มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม กฎหมาย และจรรยาบรรณดงัน้ี 

1. ต่อต้านการให้และรบัสินบน 

บุคคลในองคก์รของคู่คา้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ต้องปฏิบตัิหน้าที่โดยไม่อาศยั หรอืยนิยอม

ใหผู้อ้ื่นอาศยัอํานาจหน้าทีข่องตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม รวมถึงการเรยีกร้อง หรอื ดําเนินการเพื่อการทุจรติและ

คอรร์ปัชนั โดยแสวงหาประโยชน์อนัมชิอบต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น นอกเหนือจากการปฏบิตังิานในหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมายแล้ว 

การกระทาํดงักล่าวใหร้วมถงึ  

- การใหห้รอืรบัของขวญัหรอืบรกิาร  

- การใชห้รอืรบัเงนิสด หรอืสิง่ของแทนเงนิสด  

- การตดิสนิบนเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืบุคคลภายนอก หรอืการรบัสนิบน  

- การยกัยอกทรพัยส์นิ  

- การฟอกเงนิ  

- การยบัยัง้หรอืขดัขวางกระบวนการยุตธิรรม และกระบวนการทางกฎหมาย  

คู่ค้าจะไม่เรียก หรือรบัผลประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า ผู้รบัจ้าง ผู้จดัส่งสินค้า ที่ปรึกษา หรือบริษัทอื่นๆที่คู่ค้ามี

ความสมัพนัธท์างธุรกจิดว้ย  และต้องไม่เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อกลุ่มบุคคลดงักล่าว เพื่อจงูใจใหป้ฏบิตังิานในทางมชิอบ 

 

2. ต่อต้านการทุจริตและการคอรร์ปัชนั 

การทุจรติและคอร์รปัชนัถอืเป็นภยัร้ายแรงต่อการบรหิารจดัการองคก์ร คู่ค้าต้องมกีารกําหนดแนวทางที่ชดัเจน

สาํหรบัผูป้ฏบิตังิานทุกระดบัไวด้งัน้ี 

1. หา้มมใิหท้าํการรบั ให ้หรอืสญัญาว่าจะใหเ้งนิ ทรพัยส์นิ สิง่ของ หรอืผลประโยชน์อื่นใดกบัผูห้น่ึงผูใ้ด รวมถงึ

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางธุรกจิ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการชกัจูงใหก้ระทาํ หรอืละเวน้การกระทาํทีข่ดัต่อกฎหมายและ

ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

2. ไม่เรยีกรบัเงนิ ทรพัยส์นิ สิง่ของ หรอืผลประโยชน์อื่นใดจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางธุรกจิ 

3. ไม่รบัหรอืใหข้องขวญั หรอืของทีร่ะลกึตามจารตีประเพณีหรอืขนบธรรมเนียมทีม่มีลูค่าเกนิสมควร 

4. เคารพและยอมรบักลไกการตรวจสอบการปฏบิตังิานภายในองคก์รทีใ่ชเ้พื่อป้องกนัความเสยีหายจากการ 

ทุจรติ ตลอดจนมกีารกาํกบัและตรวจสอบการปฏบิตังิานตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขององคก์รอยา่ง

เคร่งครดั 

5. จดัใหม้รีะบบการบรหิารทรพัยากรบุคคล การให้คุณใหโ้ทษทีม่มีาตรฐาน มคีวามโปร่งใส เป็นธรรมและ

ตรวจสอบได ้

6. กาํหนดใหม้ขี ัน้ตอนและมาตรการลงโทษทีช่ดัเจน เปิดเผยไวใ้นขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงาน สาํหรบัการ

ทุจรติและคอรร์ปัชนัโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ
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3. การเคารพสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา 

คู่คา้ต้องมนีโยบายทีช่ดัเจนในการส่งเสรมิและสนบัสนุนการเคารพซึง่สทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา และ ภูมปัิญญา

ทอ้งถิ่น ภายใต้การดําเนินงานที่สําคญั โดยไม่ดําเนินการ หรอืสนบัสนุนการดําเนินการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน หรอืละเมดิ

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืความลบัทางการค้า และผลกัดนัส่งเสรมิการสร้างสรรค์ทรพัย์สนิ

ทางปัญญา รวมถงึภูมปัิญญาทอ้งถิน่ในระดบั ชุมชน และผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิ 

 

4. การแข่งขนัทางธรุกิจ 

คู่คา้จะต้องจดัใหม้นีโยบายทีจ่ะปฏบิตัิต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย

เกีย่วกบัหลกัการปฏบิตักิารแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมดิความลบั หรอืล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่ค้าด้วยวธิฉ้ีอฉล  โดย

มแีนวปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี คอืประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบการกติกาของการแข่งขนัที่ด ีไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลบัของ

คู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม และไม่ทาํลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย   

สิทธิมนุษยชน 

คู่ค้าของบริษัทฯ จะต้องตระหนักถึงการเคารพสิทธมินุษยชน การให้ความสําคญักบัศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย ์

เสรภีาพ และความเสมอภาคของบุคคล รวมถงึการปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัการสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มัน่ใจว่าการ

ดาํเนินธุรกจิของคู่คา้นัน้ปราศจากการละเมดิสทิธมินุษยชนในทุกกจิกรรมทางธุรกจิทัง้ภายในบรษิทัฯ รวมถงึผู้มสี่วนได้ส่วน

เสยีทุกฝ่ายตลอดทัง้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และสนับสนุนให้คู่ค้าและผู้ร่วมธุรกจิของตน ได้มสี่วนร่วมในการดําเนิน

ธุรกจิโดยเคารพถงึสทิธมินุษยชน และมหีลกัปฏบิตัอิย่างกวา้งขวางในองคก์ร ดงัน้ี  

1.  ตรวจสอบ สอดส่อง ใชค้วามระมดัระวงั และดาํเนินการตามสมควรเพื่อป้องกนั หลกีเลีย่งการกระทําที่เป็นการ

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  

พรอ้มกาํหนดแนวทางในการตดิตาม ตรวจสอบ และจดัการอย่างเหมาะสม เมื่อมเีหตุสุดวสิยัเกดิขึ้นต้องพจิารณา

ความรบัผดิชอบโดยเรว็ รวมถึงจดัให้มกีระบวนการเยยีวยาบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิลตาม

หลกัความยุตธิรรมและความเสมอภาค 

2.   ระบุหวัขอ้สทิธมินุษยชน เพื่อใชใ้นการประเมนิความเสีย่ง รวมถงึผลกระทบทางดา้นสทิธมินุษยชนในกจิกรรม

ทางธุรกจิอย่างรอบดา้นและสมํ่าเสมอ  

3.  สนับสนุนและส่งเสรมิแนวปฏิบตัิที่มอียู่ หรอืแนวปฏิบตัิใหม่ที่จะเกดิขึ้นในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องสทิธิ

มนุษยชนสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทุกรูปแบบ โดยให้มีส่วนร่วม เคารพ และปฏิบัติตามหลักสิทธิ

มนุษยชน  
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4.  เคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย และหลกัสทิธมุินษยชนต่อบุคคลอย่างเท่าเทยีม ใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั โดยไม่

เลือกปฏิบัติ อันเน่ืองมาจากความแตกต่างกนัในด้านเชื้อชาติ ถิ่นกําเนิด ศาสนา ความเชื่อ เพศ สีผิว ภาษา 

เผ่าพนัธุ ์สถานะทางสงัคม หรอืสถานะอื่นใดต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่าย ในทุกพืน้ทีท่ีคู่่คา้เขา้ไปดาํเนินธุรกจิ  

5. ปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครดั ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การใหพ้นกังานไดล้าออกอย่างเสร ีการกาํหนดวนั

และเวลาทํางานตามกฎหมาย การไม่จ้างแรงงานเด็ก การให้ค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และสิทธิอื่นๆที่

พนกังานควรจะไดร้บัซึง่ไม่น้อยกว่าตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิว ้

6.  ให้ความสําคญั และมกีารสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสทิธมินุษยชน ไม่ละเลยหรอืเพกิเฉยเมื่อพบเหน็การ

กระทําที่เป็นการละเมิดสทิธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ร โดยต้องรายงานต่อผู้บังคบับัญชาหรอืแจ้งไปยงั

ช่องทางทีก่าํหนดไว ้เพื่อรอ้งเรยีนการกระทําที่ไม่ถูกต้องตามหลกัสทิธมินุษยชนได้ โดยไม่กระทบต่อบุคคลผู้มา

รอ้งเรยีน  

7.  สื่อสาร เผยแพร่ ใหค้วามรู้ ทําความเข้าใจต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย พร้อมทัง้ให้การสนับสนุนคู่ค้าและผู้

ร่วมธุรกจิ เพื่อใหม้สี่วนร่วมในการดาํเนินธุรกจิโดยเคารพและปฏบิตัต่ิอทุกคนเท่าเทยีมกนัตามหลกัสทิธมินุษยชน 

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

การปฏบิตังิานและการตดัสนิใจในการดาํเนินการใดๆของคู่คา้ ต้องคาํนึงถงึเรื่องความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ

การปกป้องคุม้ครองสิง่แวดล้อมด้วยความรบัผดิชอบที่จะต้องให้แน่ใจว่าผลติภณัฑ์และการประกอบธุรกจิของคู่ค้าเป็นไป

อย่างถูกต้องและสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบหรอืมาตรฐานต่างๆ อนัเกีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มของ

พนกังาน คู่คา้ธุรกจิ และผูม้าตดิต่อหรอืมาปฏบิตังิานภายในองคก์รคู่คา้ โดยมกีารจดัทาํนโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ

สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม เช่น 

1. ตระหนักว่าความปลอดภัยในการทํางานเป็นหน้าที่และความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน 

ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ีเป็นผูนํ้า สนบัสนุน ส่งเสรมิใหพ้นกังานตระหนกัรูถ้งึการทํางานด้วย

ความปลอดภยั รวมทัง้กํากบัดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงาน

ภายในองคก์รคู่คา้ ปฏบิตัติามกฎระเบยีบความปลอดภยัและอาชวีอนามยัที่กําหนดขึ้นโดยเคร่งครดั ทัง้น้ี เพื่อให้

เกดิความปลอดภยัสงูสุดในทุกขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

2. พฒันาระบบการจดัการความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อมให้สอดคล้องกบักฎหมาย มาตรฐานสากล 

และข้อกําหนดอื่นๆ โดยนํามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในการทํางานให้กบัพนักงาน คู่ค้า

ธุรกจิ และผูม้าตดิต่อหรอืมาปฏบิตังิานภายในองคก์รคู่คา้ ใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

3. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิการมสี่วนร่วมของพนกังาน คูค่า้ธุรกจิ และผูม้าตดิต่อหรอืมาปฏบิตังิานภายในองค์กร

คู่คา้ ในการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 



 
 

5/5 
 

4. ตระหนกัถงึความสาํคญัของการป้องกนัและประเมนิความเสี่ยงของอนัตรายและผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมต่างๆ 

โดยต้องดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มัน่ใจว่าระบบการป้องกนัและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกนําไปใช้ได้อย่างมี

ประสทิธผิล 

5. พฒันาพนักงานให้มคีวามรู้ และสร้างจติสํานึกให้พนักงานทุกระดบัตระหนักถึงความสําคญัของงานด้านความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 

6. ให้การสนับสนุนทรพัยากร ทัง้งบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการ

ดาํเนินการตามระบบการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม รวมถึงเตรยีมมาตรการเพื่อรบัมอื

สถานการณ์ฉุกเฉิน และฝึกอบรม รวมทัง้รายงานหรอืเตอืนภยัแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเพยีงพอ 

ส่ิงแวดล้อมและการจดัการของเสีย 

คู่คา้ของบรษิทัฯ จะต้องตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม และจะต้องปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบียบ หรอื

ขอ้กาํหนดต่างๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้และบรกิารทีส่่งมอบใหบ้รษิทัฯ ตามแนวปฏบิตัดิงัน้ี 

1. ใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพและรู้คุณค่า รวมถึงมุ่งเน้นในการอนุรกัษ์พลงังาน และลดการใช้วตัถุดบิ วสัดุ

อุปกรณ์ หรอืกระบวนการใดๆ ทีไ่ม่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ให้ความสําคญักบักจิกรรมของชุมชนและสงัคม โดย

มุ่งเน้นใหเ้กดิการพฒันาสงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม มุ่งสรา้งสรรคแ์ละอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ รวมทัง้สนับสนุน

กจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

2. ปลกูฝังจติสาํนึกความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ในองคก์รและพนกังานทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง 

3. ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่

เกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม  

4. มรีะบบและการดาํเนินการทีด่ใีนการบ่งชี ้แยกแยะ และควบคุมของเสยี เพื่อจดัเกบ็ นํากลบัมาใชใ้หม่ ใช้ซํ้า บําบดั 

หรอืทาํลายอย่างถูกต้อง ไม่ก่อใหเ้กดิผลเสยีดา้นสิง่แวดลอ้มอนัทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อสงัคมและชุมชนก่อนปล่อย

ออกสู่ภายนอก    รวมถึงตอบสนองอย่างรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพต่อเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

และชุมชน อันเน่ืองมาจากการดําเนินงานของคู่ค้า โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบัเจ้าหน้าที่ภาครฐัและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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