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จรรยาบรรณธรุกิจของคู่ค้า 

Supplier Code of Conduct 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้
หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น
ที่จะท าให้เกิดการบรรลุผลในทุกมิติ และคาดหวังที่จะด าเนินธุรกิจภายใต้นโยบายเดียวกันกับคู่ค้า บริษัทฯ จึงได้จัดท า “จรรยาบรรณ
ธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)” เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ ต่อไป 

แนวทางปฏิบัติ 

ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ 

 ความซื่อสัตย์และสุจริต 
- คู่ค้า/ผู้ขาย จะต้องด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย

และการด าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่กระท าการใดอันเป็นการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น รวมถึงการให้หรือการรับสินบน   
- คู่ค้า/ผู้ขาย จะต้องปฏิบัติ และระมัดระวังในการให้หรือรับของขวัญ ของก านัล เล้ียงรับรอง ให้สอดคล้องกับนโยบายการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 

 การรักษาความลับ 
- คู่ค้า/ผู้ขายต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความลับของบริษัท ไม่น าข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เป็นความลับของบริษัทหรือ

ที่เกี่ยวกับกิจการใดๆ ทางธุรกิจไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับความยินยอม 

 การละเมิดสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
- คู่ค้า/ผู้ขาย ต้องรับรองว่าสินค้า/บริการ ที่ขายให้แก่ผู้ซื้อนั้น ไม่ได้เป็นสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ของผู้อื่น 

และคู่ค้า/ผู้ขาย และรับประกันในคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ของสินค้าหรืองานท่ีจะส่งมอบ 
- คู่ค้า/ผู้ขาย ไม่เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทต่อบุคคลที่สาม และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ

ผู้อื่น และระมัดระวังไม่ให้เกิดการลอกเลียนแบบผลงานซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิดังกล่าว 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
- คู่ค้า/ผู้ขาย ไม่ถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างไม่เป็นธรรมไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี

ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทในอนาคต 
- คู่ค้า/ผู้ขาย ไม่น าผลประโยชน์ส่วนตัวและคนใกล้ชิด เข้ามาหาประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หรือท าให้เกิด

ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 สิทธิมนุษยชน 
- คู่ค้า/ผู้ขาย จะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยเคารพในสิทธิของพนักงาน ความเท่าเทียม

และความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างเพราะความแตกต่างจากถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือ
เรื่องอื่นใด   

- คู่ค้า/ผู้ขาย จะเคารพในสิทธิของพนักงาน และไม่ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยการละเมิดทางร่างกาย วาจา ใจ หรือข่มขู่และใช้
ความรุนแรงที่กระท าต่อพนักงานในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
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 สิทธิแรงงาน 
- ปฏิบัติต่อแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
- ไม่จ้างแรงงานท่ีผิดกฎหมาย หากเป็นแรงงานต่างด้าว ด าเนินการว่าจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน 
- ให้สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจ าปีแก่ลูกจ้าง และวันหยุดตามที่กฎหมายก าหนด 

- ให้ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการโดยค านึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรมต่อลักษณะงานที่ท าและความสามารถของ
ลูกจ้าง 

- ไม่บังคับใช้แรงงานท่ีไม่ได้สมัครใจท าด้วยการข่มขู่  ใช้ความรุนแรง ทารุณทางเพศ หรือการกักขัง 

 สิทธิเด็กและการต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 
- ไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี เข้าท างานเป็นลูกจ้าง ซึ่งเป็นการละเมิดกฎของกระทรวงแรงงาน 
- ไม่จ้างแรงงานเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ท างานในสถานที่ที่เป็นอันตรายต่อเด็ก หรือสถานท่ีต้องห้ามอื่นๆตามที่ก าหนดในกฎ

ของกระทรวงแรงงาน  

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- คู่ค้า/ผู้ขาย ต้องจัดสภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้างและอุปกรณ์ต่างๆให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และได้รับ

การตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
- คู่ค้า/ผู้ขาย จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้าง มีระบบและขั้นตอนที่เหมาะสมในการ

ควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ ความไม่ปลอดภัยหรือความสูญเสียต่างๆ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
- คู่ค้า/ผู้ขาย ต้องด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ค าส่ัง ข้อก าหนดที่

เกี่ยวข้องตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม 

 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- คู่ค้า/ผู้ขาย จะต้องร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม โดยจัดสรรทรัพยากรและด าเนินธุรกิจค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อ

ส่งเสริมการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรส้ินเปลือง และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้
เกิดขึ้นน้อยที่สุด 

- คู่ค้า/ผู้ขาย จะต้องด าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้
เหมาะสมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งให้ความส าคัญเรื่องแหล่งพลังงานทดแทนและการรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

การติดตามและการตรวจสอบ 
 เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะด าเนินการสุ่มตรวจสอบ
อย่างน้อยปีละครั้ง  
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทางคู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบและปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of 
Conduct) ดังที่กล่าวมาอย่างเคร่งครัด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งย่ันและเติบโตร่วมกัน 
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ส าหรับการประเมินปี......................... 

            วันท่ี.................................................. 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
แบบประเมินคู่ค้า  (ประเมินตนเอง) 

แบบสอบถามฉบับน้ี มีจุดประสงค์เพื่อให้คู่ค้าของบริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ประเมินตนเอง 
แบบประเมินตนเองของคู่ค้า 

 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ก าลังจะ
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
บ้าง 

ด าเนินการ
อย่างจริงจัง 

1.ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ     
1.1 บริษัทมีการควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของกระบวนการคัดกรองผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐาน     
1.2 บริษัทมีกระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด     

1.3 บริษัทมีการติดตาม และส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ     

1.4 บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ     
2.ด้านการด าเนินธุรกิจ     
2.1 บริษัทมีการติดตาม ประเมินผลกระทบ และก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียง ที่จะกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระยะส้ัน และ
ระยะยาว 

    

2.2 บริษัทมีรายงานผลประกอบการ หรือสถานะทางการเงินต่อผู้เกี่ยวข้องได้อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้     

2.3 บริษัทมีการด าเนินงานภายใต้กฎ กติกา จริยธรรม และการแข่งขันอย่างยุติธรรมและเป็นธรรม      

2.4 บริษัทมีการสนับสนุน และร่วมมือในการต่อต้านทุจริต ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณะ     

2.5 บริษัทมีการเคารพในทรพัย์สินทางปัญญา โดยไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลใดๆ จากการท าธุรกิจกับคู่ค้า     
2.6 บริษัทมีการแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และมีนวตักรรมทางธุรกิจ     
2.7 บริษัทส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของบริษัทในห่วงโซ่คุณค่าและมีส่วนร่วมปรับปรุงแนวปฏิบัติของคู่ค้า     
3.ด้านสังคม     
3.1 บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล     

3.2 บริษัทไม่กระท า หรือสนุบสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ     
3.3 บริษัทไมม่ีการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งมีอายุต่ ากว่าท่ีกฏหมายก าหนด     
3.4 บริษัทเคารพความแตกต่าง และปฏิบัตติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน     
3.5 บริษัทจัดให้มีค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน     
3.6 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ของพนักงานอยู่เสมอ     

3.7 บริษัทมีการส่ือสารค่านิยมขององค์กรไปยังพนกังานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง     
3.8 บริษัทจัดให้มีสภาพแวดล้อม และอุปกรณ์ในการท างานท่ีปลอดภัย ถูกสุขอนามัย รวมถึงมรีะบบการบริหารจัดการ     
4.ด้านส่ิงแวดล้อม     
4.1 บริษัทมีการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ รวมถึงการติดตาม ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนด 

    

4.2 บริษัทมีการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อลดภาวะโลกร้อน และช่วยบรรเทาก๊าซเรือนกระจก     
4.3 บริษัทมีมาตรการ ส าหรับการจัดการน้ าอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมาย     

4.4 บริษัทมีมาตรการมลพิษ และของเสียอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมาย     

4.5 บริษัทมีประเมินผล และติดตามผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมอยู่เสมอ     

5.ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม     
5.1 บริษัทมีการจัดการ และก าหนดมาตรการป้องกันปัญหา เพื่อลดผลกระทบเชิงลบ และเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม     
5.2 บริษัทมีการร่วมมอืกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน     

6.ด้านการต่อต้านการทุจริต     
6.1 บริษัทด าเนินงานอย่างเคร่งครัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน และส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสียครบถ้วน     
6.2 บริษัทมีช่องทางที่พนักงานสามารถรายงานกรณีการทุจริตหรอืส่ิงที่สงสัยได้อย่างปลอดภัย     
6.3 บริษัทมีการเข้าร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นเพื่อต่อต้านกระบวนการทุจริต     

 

 

 

ลงช่ือผู้ประเมิน.................................................. 

(.................................................) 

ต าแหน่ง........................................................... 

 
 


