จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
(Supplier Code of Conduct)
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) มีนโยบายและเป้ าหมาย
ปฎิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน จึงได้จดั ทํา “จรรยาบรรณคู่คา้ ธุ รกิจ” หรื อ
“Supplier Code of Conduct” ทีครอบคลุมประเด็นด้านสิ ทธิ มนุษยชน แรงงาน สิ งแวดล้อม และการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน ปฎิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม ความปลอดภัย
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบย้อนกลับ มีการปฎิบตั ิต่อคู่คา้ บนพืนฐานของการแข่งขันทีเป็ นธรรม
เสมอภาค และเคารพซึ งกันและกัน ดําเนินธุ รกิจอย่างยังยืน ตามแนวทางในจรรยาบรรณฉบับนี
1. จริ ยธรรมคู่ค้าธุรกิจ
1.1 การประกอบธุรกิจด้ วยความซื อสัตย์ สุจริต โปร่ งใส ยึดถือนโยบาย ข้ อบังคับ กฎระเบียบ
ศีลธรรมอันดี จรรยาบรรณ และค่ านิยมองค์กรอย่ างเคร่ งครัด
1.2 ความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คู่คา้ ธุรกิจต้องจัดหาผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ ปลอดภัย
และเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม

มีระบบในการตรวจสอบและประเมินการเป็ นของแท้ของวัตถุดิบ

นันๆ รวมถึงเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ทีเป็ นจริ ง เกียวกับโอกาสทีจะเกิดการปลอมปนการสับเปลียน
ตามสภาพเศรษฐกิจและการซื อขายในช่วงเวลานัน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตอ้ งสอดคล้องกับ
มาตรฐานและกฎหมายของแต่ละประเทศทีบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจ
1.3 การต่ อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน คู่คา้ ธุรกิจของบริ ษทั จะต้องปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที
เกียวข้อง จะต้องไม่เสนอหรื อสัญญา หรื อให้สินบน ของขวัญ รางวัลหรื อผลประโยชน์ใดๆ แก่
หน่วยงานราชการ ลูกค้า หรื อบุคคลอืนใด เพือทีจะได้มาซึงความได้เปรี ยบทางธุรกิจ ให้มี
ช่องทางในการสื อสารเพือให้ผแู้ จ้งเบาะแสสามารถทีจะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให้ความ
มันใจว่าผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รับการคุม้ ครอง
1.4 การตรวจสอบย้ อนกลับ คู่คา้ จะต้องมีระบบในการทวนสอบรหัสกํากับสิ นค้า หมายเลขของชุด
การผลิต ของวัสดุและวัตถุดิบ และพร้อมทีจะให้ขอ้ มูลแก่ทางบริ ษทั รวมถึงแจ้งแหล่งกําเนิดหรื อ
ทีมาขององค์ประกอบต่างๆ ในวัสดุและวัตถุดิบนันๆ เพือใช้ในการชีบ่งและสอบกลับ
1.5 การปฎิบตั ติ ามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ งแวดล้อม
กฎหมายทังในระดับประเทศและท้องถิน
สิ งแวดล้อม

คู่คา้ ธุรกิจจะปฎิบตั ิ ตามข้อบังคับและ

รวมถึงจะสนับสนุนการดําเนินการทีเป็ นมิตรต่อ

2. การปฎิบตั ดิ ้ านแรงงานเด็กและสิทธิมนุษยชน
2.1 แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการกดขีแรงงาน คู่คา้ ธุรกิจจะต้องปฎิบตั ิตามกฎหมายและหลัก
สากลด้านแรงงานอย่างครบถ้วน ต้องไม่กระทําการใดๆ หรื อไม่สนับสนุนกิจการทีละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชน ต้องไม่วา่ จ้างแรงงานเด็กที มีอายุตากว่
ํ า 15 ปี และต้องมันใจว่าแรงงานไม่ทาํ งานใน
พืนทีอันตรายต่อสุ ขภาพ จัดให้มชี ่องทางการสื อสาร เพือให้พนักงานสามารถร้องเรี ยนต่อบริ ษทั
และคําร้องเรี ยนพึงได้รับการเอาใจใส่และดําเนิ นการอย่างเป็ นธรรม
2.2 การจ้ าง ค่ าตอบแทน สิทธิประโยชน์ คู่คา้ ควรปฎิบตั ิจ่ายค่าแรงปกติและค่าแรงล่วงเวลา จะต้อง
กําหนดชัวโมงการทํางานปกติไม่เกินกว่าที กฎหมายกําหนดไว้ การเข้าระบบประกันสังคม หรื อ
ข้อกําหนดอืนๆของคู่คา้ ทีบริ ษทั แจ้งให้ปฎิบตั ิ ในกรณี ทีมีการใช้แรงงานต่างด้าว ต้องมีการจัดทํา
สัญญาสําหรับคนงานทังหมดและสัญญานันต้องสอดคล้องกับกฎหมาย

โดยข้อกําหนดและ

เงือนไขของการจ้างงานสัญญาต้องเป็ นภาษาทีแรงงานเข้าใจ
3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน

คู่คา้ ธุรกิจต้องดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตาม

กฎหมาย และนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน ถูกสุขลักษณะ ต้องมีระบบและกฎระเบียบ วิธีปฎิบตั ิ ขันตอนใน
การทํางาน รวมถึงการจัดเครื องมือและอุปกรณ์คมุ ้ ครองความปลอดภัยให้กบั พนักงาน เพือป้องกัน
อุบตั ิเหตุจากการปฎิบตั ิงาน มีการเตรี ยมความพร้อมเพือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทํา ฝึ กซ้อม
และปรับปรุ งแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนือง การเข้าถึงการรักษาพยาบาลในกรณี ฉุกเฉิน
4. สิ งแวดล้อม
การบริหารจัดการสิ งแวดล้อม

คู่คา้ ธุรกิจควรดําเนินงานด้วยความใส่ใจสิ งแวดล้อม

ปฎิบตั ิตาม

กฎหมายสิ งแวดล้อม มีการบริ หารจัดการทรัพยากรนํา และของเสี ยอย่างมีประสิ ทธภาพ ไม่ปล่อย
สารเคมีและวัตถุอนั ตรายอืนๆ ทําให้ชุมชนเกิดความเดือดร้อน ต้องจัดการตามกฎหมายกําหนด สร้าง
จิตสํานึ กมีความรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบําบัดและฟื นฟู ทดแทน ป้องกัน
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมอย่างยังยืน
5. สั งคม
คู่คา้ ธุรกิจควรดําเนินธุ รกิจ โดยคํานึงถึงหน้าที และความรับผิดชอบ ที มีต่อชุมชนและสังคม ดําเนิน
ธุรกิจควบคู่กบั การดูแลรักษาสิ งแวดล้อม ไม่ดาํ เนิ นธุรกิจทําให้สังคมเสื อมลง และไม่ละเมิดสิ ทธิของ
บุคคลอืนทีอยู่ร่วมในชุมชนและสังคม เช่น ยกเลิกการตัดไม้ทาํ ลายป่ า ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
และของเสี ย รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

หนังสื อรับทราบและถือปฎิบตั ิของคู่ค้าธุรกิจ
ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงจรรยาบรรณคู่คา้ ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ยินยอม ยึดถือและจะปฎิบตั ิ
ตาม “จรรยาบรรณคู่คา้ ธุ รกิจ” ฉบับนี ตามทีทาง บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) ได้จดั ส่ ง
มาให้และยินดีทีจะให้ความร่ วมมือและดําเนินงานสอดคล้องตามจดหมายฉบับนี
ชือคู่คา้
…………………………………………….……….…………
ชือ-นามสกุล ผูล้ งนาม (ตัวบรรจง)
…………………………………………….……….…………
ตําแหน่ ง
………………..…………………………….…………….
ตราประทับ (ถ้ามี)

ลงนาม : ……………………....…..........……….......…..
วันที

: ……………...……………………....................

หมายเหตุ : หนังสื อฉบับนีต้องลงนามโดยตัวแทนผูม้ ีอาํ นาจของคู่คา้ ธุรกิจ และกรุ ณาส่ งกลับมายัง
ฝ่ ายจัดซือของ บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) เพือเป็ นเอกสารยืนยันการรับทราบต่อไป

