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จรรยาบรรณธุรกิ จสาหรับคู่ค้าของกลุ่มอมตะ
Supplier Code of conduct
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) และบริษทั ในกลุ่มอมตะ (อมตะ) มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาธุรกิจ
และเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปพร้อมกับการรักษาสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
คุณภาพ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุน้ี อมตะจึงได้ดาเนินธุรกิจ
ตามปรัชญา “ALL WIN” ตลอดระยะเวลา 40 ปี ทผ่ี ่านมา ด้วยตระหนักถึงความสาคัญของผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมดในห่วง
โซ่คุณค่า ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานของบริษทั ลูกค้า คู่คา้ คู่ธุรกิจ และชุมชน รวมถึงสังคมโดยรวม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม อมตะได้นาแนวทางการพัฒนาอย่างยังยื
่ นมาผนวกรวมกับแผนพัฒนาธุ รกิจของบริษัท เพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลงและความท้าทายของโลกอนาคต และเป็ นการสนับสนุนเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของสหประชาชาติ
(UN SDGs) อีกทางหนึ่ง
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดเี ป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะส่งผลต่อความสาเร็จทางธุรกิจอย่างยังยื
่ น
อมตะจึงให้ค วามสาคัญ กับการดาเนิน ธุร กิจอย่า งเป็ นธรรมและโปร่งใสโดยเฉพาะอย่า งยิ่งกับกลุ่ มคู่ค้า ซึ่ง ถือเป็ น
พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งนอกเหนือจากการส่งมอบสินค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพได้มาตรฐานแล้ว อมตะยังตระหนักถึง
ความรับผิดชอบของอมตะทีม่ ตี ่อการดาเนินงานของคู่คา้ ของอมตะ ทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ได้
อมตะได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและความจาเป็ นในการส่งเสริมคู่คา้ ให้มคี วามรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
สัง คม และสิ่ง แวดล้อ ม ควบคู่ไ ปกับ การเสริม สร้า งประสิท ธิภ าพของคู่ค้า เพื่อ การเติบโตอย่ า งยังยื
่ น จึง ได้จ ัด ทา
จรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้ (Supplier Code of Conduct) ฉบับนี้ขน้ึ โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้
ข้อกาหนด ข้อบังคับและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางปฏิบตั แิ ละมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจร่วมกัน
ส่งเสริมและสร้างความเชื่อมันในการเติ
่
บโตร่วมกันในระยะยาว
อมตะหวังว่า นอกเหนือจากการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และหลักปฏิบตั ิ
สากลแล้ว คู่คา้ จะได้นาหลักการในจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับนี้ไปใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นการดาเนินธุรกิจ โดยอมตะจะ
ช่วยเหลือ สนับสนุ น และส่งเสริมให้ค่คู า้ ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุ ษยชน ดูแลด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องอย่างยังยื
่ น รวมทัง้ จะติดตามการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจของคู่คา้ ทัง้ นี้ หากคู่คา้ ปฏิบตั ไิ ม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจของคู่คา้ ของอมตะแล้ว
อมตะขอสงวนสิทธิในการด
าเนินการใดๆกับคู่คา้ โดยพิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
์
1. จริยธรรมทางธุรกิ จ
1.1 การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจทีบ่ ญ
ั ญัตขิ น้ึ ทัง้ ในระดับประเทศ
และระดับท้องถิน่ ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ แรงงานรวมถึงแรงงานต่างด้าว ความมันคง
่ ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
• มีใบอนุญาตดาเนินการทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั งิ านและประกอบธุรกิจทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับระดับประเทศและระดับท้องถิน่
1.2 จริยธรรมทางธุรกิจ
• ดาเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความถูกต้อง ซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม มีความโปร่งใส
• เปิ ดเผยข้อมูลของตนและผลประกอบการทางการเงินทีช่ ดั เจนและตรวจสอบได้ตามหลักการทางบัญชี
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• ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
• รักษาข้อมูลความลับภายในของอมตะ หรือข้อมูลใดๆทีค่ ่คู า้ ได้มาจากการทาธุรกิจกับอมตะ เช่น ข้อมูลที่
คู่คา้ หรือผูร้ บั เหมาพัฒนาขึน้ และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ ลูกค้า คู่ธุรกิจ ราคา ต้นทุน วิธกี าร กล
ยุทธ์แผนงาน กระบวนการ และวิธปี ฏิบตั ิ ไม่เผยแพร่หรือไม่นาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของอมตะและ
ผูเ้ กีย่ วข้องไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต
• เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื
1.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
• ไม่ยุ่งเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ การกรรโชกทรัพย์ และการยักยอก ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
• ไม่กระทาการใดๆอันเป็ นวิธที ท่ี จุ ริต คอร์รปั ชัน่ ติดสินบน ไม่เสนอหรือให้สงิ่ ตอบแทนใดๆ ทัง้ ในรูปแบบ
ตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน หรือผลประโยชน์อ่นื ใดแก่พนักงานของอมตะหรือผูเ้ กีย่ วข้อง เพื่อทาให้ได้เปรียบ
คู่แข่งขันทางธุรกิจ หรือทาให้ตนเองหรือบุคคลอื่นใดได้รบั ผลประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์สว่ นตัว
หรือเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจกระทาการใดๆ
1.4 มาตรฐานคุณภาพ
• ส่งมอบสินค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานตรงตามข้อกาหนดของอมตะภายในเวลาทีก่ าหนด
• แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มทีต่ ่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการทีจ่ ดั หาให้กบั อมตะทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม
• ให้ความร่วมมือกับอมตะในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการและการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง อัน
นามาซึง่ ประโยชน์ของทัง้ สองฝ่ าย
• คู่คา้ ต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบด้านในกระบวนการคัดเลือกคูธ่ ุรกิจและผูร้ บั เหมาช่วง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามี
การจัดหาอย่างรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือ การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
2. สิ ทธิ มนุษยชน
2.1 การจ้างงาน
• ชัวโมงการท
่
างานของลูกจ้างเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด ส่งเสริมและสนับสนุนสภาวะการทางานทีด่ ี
และเหมาะสมแก่การทางาน
• ลูกจ้างของคูค่ า้ ต้องได้รบั ค่าตอบแทนไม่ต่ากว่าอัตราค่าแรงขัน้ ต่าตามทีก่ ฎหมายแรงงานและกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกาหนด และได้รบั สิทธิประโยชน์ทล่ี กู จ้างพึงได้ตามกฎหมาย
2.2 การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม
• เคารพในศักดิศรี
์ ความเป็ นมนุ ษย์และปฏิบตั ติ ่อลูกจ้างด้วยความเป็ นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ต่อความแตกต่างทางเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา ความพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส สถานะทางสังคม หรือ เรื่องอื่นใด
ในการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องการจ้างงานและปฏิบตั งิ าน
2.3 การบังคับใช้แรงงาน / แรงงานเด็ก / แรงงานผิดกฏหมาย
• ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่กระทาการขูบ่ งั คับหรือใช้วธิ กี ารลงโทษเพื่อให้งานเสร็จลุล่วง ไม่ว่าจะ
เป็ นการบังคับทางานล่วงเวลา การใช้แรงงานค้ามนุษย์ การทางานเพื่อใช้หนี้ การบังคับใช้แรงงานนักโทษ
การใช้แรงงานทาส
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• ไม่ว่าจ้างแรงงานเด็กทีอ่ ยูใ่ นวัยศึกษาเล่าเรียนภาคบังคับ รวมถึงเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี หรือต่ากว่าเกณฑ์ท่ี
กฎหมายกาหนด และห้ามว่าจ้างแรงงานเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ให้เข้ามาทางานทีม่ ลี กั ษณะเสีย่ งต่อ
อันตราย หรือ งานทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือ เป็ นอันตรายในแง่ของศีลธรรมและ
จริยธรรม
• ไม่จา้ งแรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย หากเป็ นแรงงานต่างด้าว ต้องดาเนินการว่าจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายของ
กระทรวงแรงงานทุกประการ และสามารถตรวจสอบได้
3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
• เมื่ออยู่ในพืน้ ทีข่ องอมตะ ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายและข้อกาหนดต่างๆ ของอมตะอย่างเคร่งครัด
• มีมาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่ลกู จ้างและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดยจัดเตรียมพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
และสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัย และมีสขุ อนามัยทีด่ ี
• จัดหาอุปกรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทีไ่ ด้มาตรฐานให้เหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของงาน
ทีล่ กู จ้างปฏิบตั ิ
• มีการบันทึกข้อมูลสถิตเิ กีย่ วกับ การเจ็บป่ วยจากการทางาน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวติ หรือเหตุการณ์ท่ี
เกีย่ วข้องกับความปลอดภัยของลูกจ้าง
• สือ่ สารและสร้างความตระหนักเกีย่ วกับความเสีย่ ง มาตรการควบคุม ระเบียบปฏิบตั ิ และมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านให้กบั ลูกจ้างและผูร้ บั เหมาช่วงของคู่คา้
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม
• คานึงถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการกระบวนการทางานต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และมีสว่ นร่วมในการ
ป้ องกัน รักษาสุขภาวะ และความปลอดภัยของชุมชน
• มีช่องทางรับฟั งปั ญหาและข้อร้องเรียนจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอันเกิดจากการทางานของคู่
ค้า และรับผิดชอบแก้ไขผลกระทบดังกล่าวตามความเหมาะสมและเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด มีการตรวจประเมินสม่าเสมอ
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าอยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกาหนด
• ดาเนินงานด้วยความใส่ใจในเรื่องสิง่ แวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
•

มีมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมจากกระบวนการทางานอย่างเป็ นระบบ มีระบบการ
จัดการน้าเสีย, ของเสีย ,สารเคมี ,มลพิษทางอากาศ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ ปกป้ องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพื่อช่วยลดผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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คู่ค้าลงนามรับทราบและประทับตราบริษทั
ข้าพเจ้ายืนยันว่า ได้รบั ทราบจริยธรรมธุรกิจของคู่คา้ ของบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) และบริษทั
ในกลุ่มอมตะ แล้ว และจะศึกษาทาความเข้าใจถึงแนวทางทีไ่ ด้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั หิ รือ
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจให้เกิดความยังยื
่ นต่อไป
ชื่อบริษทั คูค่ า้ : ………………………………………………………………………………………………..…………..
ทีอ่ ยู่
: ………………………………………………………………………………………………..……..…
……………………………………….………………………………………………………..………
ชื่อ-สกุล ผูล้ งนาม : …………………………………………………………………………………………..…………..
ตาแหน่ง
: ………………………………………………………………………………………………..………….

ประทับตราบริษทั (ถ้ามี)

ลงชื่อ ………………………………..
วันที่ ………………………………..

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ตอ้ งลงนามโดยตัวแทนผูม้ อี านาจของบริษทั คู่คา้ และกรุณาส่งกลับมายังหน่วยงานจัดซือ้ ของ
อมตะทีท่ ่านดาเนินธุรกรรมอยู่ดว้ ย
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