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จรรยาบรรณธรุกิจส าหรบัคู่ค้า 
บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

บทน า 
บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) และบรษิทัย่อย มคีวำมมุ่งมัน่ที่จะ

ด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยัง่ยืนตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบ        
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม บรษิัทฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคญักับกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนของห่วงโซ่
อุปทำน กำรท ำกำรคำ้ทีเ่ป็นธรรม และมคีวำมซื่อสตัยท์ำงธุรกจิ ซึ่งรวมถงึกำรด ำเนินงำนตำมหลกัสทิธิ
มนุษยชน กำรดแูลดำ้นอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั ควำมใสใ่จเรื่องผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัฯ จงึได้จดัท ำจรรยำบรรณส ำหรบัคู่ค้ำฉบบันี้ขึ้น ด้วยเจตนำรมณ์เพื่อส่งเสรมิคู่ค้ำธุรกิจ  
ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื สอดคลอ้งกบัจรรยำบรรณ และวถิกีำรด ำเนินงำนทำงธุรกจิของบรษิัทฯ 
จรรยำบรรณนี้ถอืเป็นมำตรฐำน และแนวทำงปฏบิตัสิ ำหรบัคู่ค้ำของกลุ่มบรษิทัฯ และยงัเป็นโอกำสให้
บริษัทฯ และคู่ค้ำธุรกิจ มีส่วนร่วมพฒันำสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำงควำมเติบโตและยัง่ยืนไป
ดว้ยกนั  
แนวทางการปฏิบติัส าหรบัคู่ค้าทางธรุกิจ แบ่งเป็น 4 ดำ้น  ดงันี้ 

1. จริยธรรมทางธรุกิจ (Business Ethics)   

 ความซ่ือสตัยท์างธุรกิจและการปฏิบติัตามกฎหมาย    
ด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมถูกต้อง ซื่อสตัย์สุจริต โปร่งใส  มีจริยธรรม กำรให้ควำม

ร่วมมอืในกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัทีบ่ญัญตัขิึน้ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ 
ดำ้นจรรยำบรรณทำงธุรกจิ แรงงำน ควำมมัน่คง ควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยั และสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้  

 ความเป็นธรรม  
กำรด ำเนินธุรกิจ ด้วยควำมรบัผดิชอบ อยู่บนพื้นฐำนของกำรปฏิบตัิตำมกฎกติกำและจริยธรรมและไม่
ด ำเนินกำรใดๆ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมได้เปรยีบทำงกำรแข่งขนัอย่ำงไม่เป็นธรรม กำรตดัสนิใจร่วมธุรกิจ
ขึน้อยู่กบัเกณฑท์ีเ่ป็นรูปธรรม เช่น รำคำ คุณภำพ คุณสมบตัใินกำรใหบ้รกิำร ควำมน่ำเชื่อถอื และสำมำรถ
ตรวจสอบได ้ 

 การรกัษาความลบั 
ต้องมีกำรเก็บรวบรวม และใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสม  ไม่เปิดเผยหรือน ำข้อมูลที่เป็น
ควำมลบัของลูกคำ้ และผูเ้กีย่วขอ้งทำงธุรกจิไปใช ้ โดยไม่ไดร้บัควำมยนิยอม รวมทัง้ไม่น ำไปใชเ้พือ่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเอง 
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 การเคารพทรพัยสิ์นทางปัญญา  
 ต้องเคำรพและไม่ละเมิดทรพัย์สนิทำงปัญญำของผู้อื่นและส่งเสรมิให้มมีำตรกำรป้องกนักำร
ละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ  

 การต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่  
 ต้องไม่เกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำทุจรติคอร์รปัชัน่ใดๆ กำรบงัคบัขู่เขญ็ หรอืกำรยกัยอก รวมถงึ
กำรตดิสนิบนในทุกรูปแบบ เช่น กำรให้สญัญำ กำรเสนอ กำรให้ หรอืกำรยอมรบัเงนิหรอืสิง่จูงใจอื่นๆ 
อย่ำงไม่เหมำะสม ไม่ว่ำกบัหน่วยงำนภำครฐั ภำคเอกชน ตลอดจนกำรใหค้วำมร่วมมอืในกำรร่วมแสดง
เจตนำรมณ์สนบัสนุนกำรเป็นสมำชกิแนวร่วมต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ของภำคเอกชนไทย 

 การส่งมอบและคณุภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 มุ่งมัน่ในกำรสรำ้งควำมพงึพอใจและควำมมัน่ใจใหก้บัลูกคำ้ใหไ้ดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีด่ ีมี
คุณภำพในระดบัรำคำทีเ่หมำะสม โดยยกระดบัมำตรฐำนใหสู้งขึน้อย่ำงต่อเนื่องและจรงิจงั  สง่มอบสนิคำ้
ภำยในเวลำทีต่กลง ใหก้ำรรบัประกนัสนิคำ้และบรกิำรภำยใตเ้งือ่นไขเวลำทีเ่หมำะสม 

 การบริหารความเส่ียง  
 มกีำรตดิตำมสถำนกำรณ์และปัจจยัเสีย่งทำงดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และอื่นๆ อย่ำง
ใกลช้ดิ พรอ้มประเมนิผลกระทบ และก ำหนดแนวทำงในกำรบรหิำรควำมเสีย่งนัน้ๆ ส ำหรบักำรด ำเนิน
ธุรกจิทัง้ระยะสัน้ และระยะยำว  

2. การปฏิบติัด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน (Human Rights and Labor) 

 ปกป้องการใช้แรงงานเดก็  
 ตอ้งไม่มกีำรใชแ้รงงำนเดก็ซึง่มอีำยุต ่ำกว่ำทีก่ฎหมำยในแต่ละประเทศก ำหนด  

 การไม่เลือกปฏิบติั 
 ค ำนึงถงึศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย์ ควำมเท่ำเทยีมกนั และควำมเป็นธรรม โดยไม่เอื้อประโยชน์
หรอืลดิรอนสทิธขิองพนักงำนอย่ำงไม่เป็นธรรม อนัมสีำเหตุจำกควำมแตกต่ำงทำงเพศ ศำสนำ เชื้อชำต ิ
สญัชำต ิถิน่ก ำเนิดเดมิ วถิทีำงเพศ สถำนภำพกำรสมรส สถำนภำพทำงสงัคม สภำพกำรตัง้ครรภ์ หรอื
ควำมพกิำรของร่ำงกำย ในกำรจำ้งงำนและปฏบิตังิำน 

 การคุ้มครองแรงงาน 

• ส่งเสรมิคุณภำพชวีติและกำรท ำงำนอย่ำงเหมำะสม รวมถงึส่งเสรมิให้แรงงำนได้รบัควำม
คุม้ครองตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

• ไม่ให้ลูกจ้ำงหญิงท ำงำนในลกัษณะที่อำจเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพและควำมปลอดภยั ใน
กรณีลูกจ้ำงซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ต้องจดัให้ได้รบัควำมคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด  
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• กำรจำ้งแรงงำนต่ำงดำ้ว ตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดอย่ำงถูกต้อง
ครบถว้น หนงัสอืเดนิทำงและเอกสำรประจ ำตวัของแรงงำนจะตอ้งถูกเกบ็ไวโ้ดยเจำ้ของ
เอกสำรเองตลอดเวลำ นำยจำ้งหรอืบุคคลทีส่ำมไม่สำมำรถถอืครองเอกสำรดงักล่ำวของ
แรงงำนได ้ 

• ตอ้งมกีำรก ำหนดวธิกีำรหรอืขัน้ตอนในกำรรบัและจดักำรขอ้รอ้งทุกขส์ ำหรบัพนกังำนทีอ่ำจ
ไดร้บัผลกระทบในทำงลบจำกกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

การไม่บงัคบัใช้แรงงาน 
ไม่ใชห้รอืไดป้ระโยชน์จำกกำรบงัคบัใชแ้รงงำนทีถู่กบงัคบั ไม่เตม็ใจ หรอืในลกัษณะเกีย่วพนักบั

รปูแบบแรงงำนทำส แรงงำนทีถู่กบงัคบั กำรล่วงละเมดิ กำรใชค้วำมรุนแรงไม่ว่ำจะอยู่ในรปูแบบใดๆ  

ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ และระยะเวลาการท างาน 
ตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทนตำมสทิธแิละผลประโยชน์ทีลู่กจำ้งพงึไดอ้ย่ำงถูกตอ้งเป็นธรรม  

  การเลิกจ้าง  
ให้ด ำเนินกำรตำมล ำดบัขัน้ตอนในกำรเลิกจ้ำงพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และจะต้องไม่

ยกเลกิสญัญำจำ้งพนักงำนอย่ำงไม่เป็นธรรม หรอืโดยทีไ่ม่สำมำรถชี้แจงเหตุผลทีช่ดัเจนในกำรเลิกจ้ำง
ตำมกฎหมำย อนัมสีำเหตุจำกผลกำรปฏบิตังิำนของลูกจำ้ง  

สิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคมและการเข้าร่วมเจรจาต่อรอง 
ต้องเคำรพสทิธเิสรภีำพในกำรสมำคมและกำรเจรจำต่อรองร่วมกนัตำมกฎหมำย และระเบยีบ

ขอ้บงัคบัของพนกังำน 

3. ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

• จดัให้มกีำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภยัของลูกจ้ำงและผูท้ี่เขำ้มำปฏบิตังิำนในพื้นทีข่อง
บริษัทฯ โดยจดัเตรียมสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้ปลอดภัย ถูกสุขอนำมยั ลดและ
ควบคุมควำมเสี่ยงของกำรเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภำพที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร
ปฏบิตังิำน  

• จดัให้มกีำรฝึกอบรมด้ำนอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัเป็นประจ ำ และกำรฝึกอบรมนี้
จะตอ้งมกีำรอบรมซ ้ำส ำหรบัพนกังำนใหม่หรอืพนกังำนทีเ่ปลีย่นต ำแหน่งงำน  

อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล   

• จดัให้มอีุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคลให้กบัลูกจ้ำงที่สอดคล้องตำมควำมเสี่ยงอย่ำง
เพยีงพอ พรอ้มใชง้ำน และควบคุมใหเ้กดิกำรใชง้ำน  
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การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

• ตอ้งมกีำรประเมนิและจดัใหม้กีำรเตรยีมพรอ้มส ำหรบัสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทีอ่ำจเกดิขึน้  

4. การปกป้องส่ิงแวดล้อม  

• ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมข้อบังคบัและกฎหมำยสิง่แวดล้อมรวมถึงพนัธสญัญำต่ำงๆ  ที่มี
ทัง้หมด ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถิน่ รวมถงึจะสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม  

• ส่งเสรมิกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำตอิย่ำงมปีระสทิธภิำพ มกีำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิ
รวมถงึกำรค ำนึงถึงกำรเลอืกใช้ Sustainable Materials กำรจดัหำแหล่งพลงังำนที่ยัง่ยืน 
กำรค ำนึงถงึปัจจยัดำ้นผลกระทบและควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศน์ 

• ส่งเสรมิกำรลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมที่ส ำคญัของกำรด ำเนินงำนและด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรทีเ่หมำะสม เช่น 3 R คอืลดปรมิำณกำรใช ้(Reduce) กำรน ำกลบัมำใชซ้ ้ำ/กำรน ำ
กลบัมำใชใ้หม่ (Reuse/Recycle) กำรสรำ้งทดแทน (Replenish), Circular Economy เพื่อ
ป้องกนัหรอืลดผลกระทบต่อชุมชน ทรพัยำกรธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้มโดยรวม 

• ส่งเสรมิกำรไม่ใช้สำรพษิที่มผีลกระทบกบัสิง่แวดล้อม และต้องลดกำรใช้สำรพษิให้น้อย
ทีสุ่ดในกรณีทีไ่ม่มทีำงเลอืกอื่นในกำรใชง้ำน รวมถงึกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำตทิีข่ำดแคลน
ใหน้้อยทีสุ่ด 

• สง่เสรมิกำรประเมนิวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ์ สนบัสนุนใหใ้ชก้ำรวเิครำะหว์ฏัจกัรชวีติเพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผลติภณัฑห์รอืบรกิำรตลอดวงจรชวีิต ส่งเสรมิกำรพฒันำ
นวตักรรมในผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม 

• ส่งเสรมิกำรป้องกนัปัญหำภำวะโลกรอ้น (Global Warming) และมสี่วนร่วมในกำรบรรเทำ
กำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ (Climate Change) 

บรษิทัฯ คำดหวงัว่ำขอ้มูลนี้จะเป็นประโยชน์ และขอบคุณกำรสนับสนุนของคู่คำ้ธุรกจิทุกท่ำนใน
กำรด ำเนินงำนอย่ำงมจีรยิธรรม ถูกตอ้งตำมกฎหมำย และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ขำ้พเจำ้ไดอ้่ำน รบัทรำบ และตกลงทีจ่ะปฏบิตัติำม “จรรยำบรรณธุรกจิส ำหรบัคู่ค้ำ” ของบรษิทั 
ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 
              ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจ  
 

     ลำยมอืชื่อ: _____________________________________ 
     ชื่อ-สกุล: _______________________________________ 
     ชื่อบรษิทั: ______________________________________ 
     วนัที:่ __________________________________________ 

 

 

ตรำประทบับรษิทั (ถำ้ม)ี 


