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จรรยาบรรณธุรกิ จสาหรับคู่ค้า
บริ ษทั ศรีตรังแอโกรอิ นดัสทรี จากัด (มหาชน)
บทนา
บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”) และบริษทั ย่อย มีควำมมุ่งมันที
่ ่จ ะ
ดำเนินธุ ร กิจให้เ ติบโตอย่ ำงยังยื
่ น ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ควบคู่ไปกับควำมรับผิด ชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อ ม บริษัทฯ ตระหนักและให้ค วำมสำคัญกับกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ นของห่ ว งโซ่
อุปทำน กำรทำกำรค้ำทีเ่ ป็ นธรรม และมีควำมซื่อสัตย์ทำงธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกำรดำเนินงำนตำมหลักสิทธิ
มนุษยชน กำรดูแลด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ควำมใส่ใจเรื่องผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯ จึงได้จดั ทำจรรยำบรรณสำหรับคู่ค้ำฉบับนี้ข้นึ ด้วยเจตนำรมณ์เพื่อส่งเสริมคู่ค้ำธุรกิจ
ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยังยื
่ น สอดคล้องกับจรรยำบรรณ และวิถกี ำรดำเนินงำนทำงธุรกิจของบริษัทฯ
จรรยำบรรณนี้ถอื เป็ นมำตรฐำน และแนวทำงปฏิบตั สิ ำหรับคู่ค้ำของกลุ่มบริษทั ฯ และยังเป็ นโอกำสให้
บริษัทฯ และคู่ค้ำธุ รกิจ มีส่ว นร่ว มพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อ ม เพื่อ สร้ำงควำมเติบโตและยังยื
่ นไป
ด้วยกัน
แนวทางการปฏิ บตั ิ สาหรับคู่ค้าทางธุรกิ จ แบ่งเป็ น 4 ด้ำน ดังนี้
1. จริ ยธรรมทางธุรกิ จ (Business Ethics)
ความซื่อสัตย์ทางธุรกิ จและการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
ดำเนินธุ รกิจบนพื้นฐำนของควำมถู กต้อ ง ซื่อ สัต ย์สุ จริต โปร่งใส มีจริยธรรม กำรให้ค วำม
ร่วมมือในกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย และข้อบังคับทีบ่ ญ
ั ญัตขิ น้ึ ทัง้ ในระดับประเทศและระดับท้องถิน่ ได้แก่
ด้ำนจรรยำบรรณทำงธุรกิจ แรงงำน ควำมมันคง
่ ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
ความเป็ นธรรม
กำรดำเนินธุรกิจ ด้วยควำมรับผิดชอบ อยู่บนพื้นฐำนของกำรปฏิบตั ิตำมกฎกติกำและจริยธรรมและไม่
ดำเนินกำรใดๆ ซึ่งเป็ นกำรสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันอย่ำงไม่เป็ นธรรม กำรตัดสินใจร่วมธุรกิจ
ขึน้ อยู่กบั เกณฑ์ทเ่ี ป็ นรูปธรรม เช่น รำคำ คุณภำพ คุณสมบัตใิ นกำรให้บริกำร ควำมน่ำเชื่อถือ และสำมำรถ
ตรวจสอบได้
การรักษาความลับ
ต้อ งมีก ำรเก็บรวบรวม และใช้งำนข้อ มูล ส่ว นบุค คลอย่ำงเหมำะสม ไม่เ ปิ ดเผยหรือ นำข้อ มูล ที่เ ป็ น
ควำมลับของลูกค้ำ และผูเ้ กีย่ วข้องทำงธุรกิจไปใช้ โดยไม่ได้รบั ควำมยินยอม รวมทัง้ ไม่นำไปใช้เพือ่ เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเอง
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การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
ต้องเคำรพและไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของผู้อ่นื และส่งเสริมให้มมี ำตรกำรป้ องกันกำร
ละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ
การต่อต้านทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
ต้องไม่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำทุจริตคอร์รปั ชันใดๆ
่
กำรบังคับขู่เข็ญ หรือกำรยักยอก รวมถึง
กำรติดสินบนในทุกรูปแบบ เช่น กำรให้สญ
ั ญำ กำรเสนอ กำรให้ หรือกำรยอมรับเงินหรือสิง่ จูงใจอื่นๆ
อย่ำงไม่เหมำะสม ไม่ว่ำกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ตลอดจนกำรให้ควำมร่วมมือในกำรร่วมแสดง
เจตนำรมณ์สนับสนุนกำรเป็ นสมำชิกแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รปั ชันของภำคเอกชนไทย
่
การส่งมอบและคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
มุ่งมันในกำรสร้
่
ำงควำมพึงพอใจและควำมมันใจให้
่
กบั ลูกค้ำให้ได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริกำรทีด่ ี มี
คุณภำพในระดับรำคำทีเ่ หมำะสม โดยยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง ส่งมอบสินค้ำ
ภำยในเวลำทีต่ กลง ให้กำรรับประกันสินค้ำและบริกำรภำยใต้เงือ่ นไขเวลำทีเ่ หมำะสม
การบริ หารความเสี่ยง
มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์และปั จจัยเสีย่ งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และอื่นๆ อย่ำง
ใกล้ชดิ พร้อมประเมินผลกระทบ และกำหนดแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสีย่ งนัน้ ๆ สำหรับกำรดำเนิน
ธุรกิจทัง้ ระยะสัน้ และระยะยำว
2.

การปฏิ บตั ิ ด้านแรงงานและสิ ทธิ มนุษยชน (Human Rights and Labor)
ปกป้ องการใช้แรงงานเด็ก
ต้องไม่มกี ำรใช้แรงงำนเด็กซึง่ มีอำยุต่ำกว่ำทีก่ ฎหมำยในแต่ละประเทศกำหนด

การไม่เลือกปฏิ บตั ิ
คำนึงถึงศักดิ ์ศรีควำมเป็ นมนุ ษย์ ควำมเท่ำเทียมกัน และควำมเป็ นธรรม โดยไม่เอื้อประโยชน์
หรือลิดรอนสิทธิของพนักงำนอย่ำงไม่เป็ นธรรม อันมีสำเหตุจำกควำมแตกต่ำงทำงเพศ ศำสนำ เชื้อชำติ
สัญชำติ ถิน่ กำเนิดเดิม วิถที ำงเพศ สถำนภำพกำรสมรส สถำนภำพทำงสังคม สภำพกำรตัง้ ครรภ์ หรือ
ควำมพิกำรของร่ำงกำย ในกำรจ้ำงงำนและปฏิบตั งิ ำน
การคุ้มครองแรงงาน
• ส่งเสริมคุณภำพชีวติ และกำรทำงำนอย่ำงเหมำะสม รวมถึงส่งเสริมให้แรงงำนได้รบั ควำม
คุม้ ครองตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
• ไม่ให้ลูกจ้ำงหญิงทำงำนในลักษณะที่อำจเป็ นอันตรำยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัย ใน
กรณีลูกจ้ำงซึ่งเป็ นหญิงมีค รรภ์ต้อ งจัดให้ได้รบั ควำมคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ ต ำมที่
กฎหมำยกำหนด
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• กำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว ต้องดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน หนังสือเดินทำงและเอกสำรประจำตัวของแรงงำนจะต้องถูกเก็บไว้โดยเจ้ำของ
เอกสำรเองตลอดเวลำ นำยจ้ำงหรือบุคคลทีส่ ำมไม่สำมำรถถือครองเอกสำรดังกล่ำวของ
แรงงำนได้
• ต้องมีกำรกำหนดวิธกี ำรหรือขัน้ ตอนในกำรรับและจัดกำรข้อร้องทุกข์สำหรับพนักงำนทีอ่ ำจ
ได้รบั ผลกระทบในทำงลบจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
การไม่บงั คับใช้แรงงาน
ไม่ใช้หรือได้ประโยชน์จำกกำรบังคับใช้แรงงำนทีถ่ ูกบังคับ ไม่เต็มใจ หรือในลักษณะเกีย่ วพันกับ
รูปแบบแรงงำนทำส แรงงำนทีถ่ ูกบังคับ กำรล่วงละเมิด กำรใช้ควำมรุนแรงไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ
ค่าจ้าง สิ ทธิ ประโยชน์ และระยะเวลาการทางาน
ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนตำมสิทธิและผลประโยชน์ทล่ี ูกจ้ำงพึงได้อย่ำงถูกต้องเป็ นธรรม
การเลิ กจ้าง
ให้ดำเนินกำรตำมลำดับขัน้ ตอนในกำรเลิกจ้ำงพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และจะต้องไม่
ยกเลิกสัญญำจ้ำงพนักงำนอย่ำงไม่เป็ นธรรม หรือโดยทีไ่ ม่สำมำรถชี้แจงเหตุผลทีช่ ดั เจนในกำรเลิกจ้ำง
ตำมกฎหมำย อันมีสำเหตุจำกผลกำรปฏิบตั งิ ำนของลูกจ้ำง
สิ ทธิ เสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคมและการเข้าร่วมเจรจาต่อรอง
ต้องเคำรพสิทธิเสรีภำพในกำรสมำคมและกำรเจรจำต่อรองร่วมกันตำมกฎหมำย และระเบียบ
ข้อบังคับของพนักงำน
3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
• จัดให้มกี ำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยของลูกจ้ำงและผูท้ ่เี ข้ำมำปฏิบตั งิ ำนในพื้นทีข่ อง
บริษัทฯ โดยจัดเตรียมสภำพแวดล้อ มในกำรทำงำนให้ปลอดภัย ถู กสุ ขอนำมัย ลดและ
ควบคุ มควำมเสี่ยงของกำรเกิดอุบัติเ หตุและผลกระทบต่อ สุขภำพที่อ ำจเกิดขึ้นจำกกำร
ปฏิบตั งิ ำน
• จัดให้มกี ำรฝึ กอบรมด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยเป็ นประจำ และกำรฝึ กอบรมนี้
จะต้องมีกำรอบรมซ้ำสำหรับพนักงำนใหม่หรือพนักงำนทีเ่ ปลีย่ นตำแหน่งงำน
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
• จัดให้มอี ุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลให้กบั ลูกจ้ำงที่สอดคล้องตำมควำมเสี่ยงอย่ำง
เพียงพอ พร้อมใช้งำน และควบคุมให้เกิดกำรใช้งำน
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การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิ น
• ต้องมีกำรประเมินและจัดให้มกี ำรเตรียมพร้อมสำหรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทีอ่ ำจเกิดขึน้
4. การปกป้ องสิ่ งแวดล้อม
• ส่งเสริมกำรปฏิบัติต ำมข้อบังคับและกฎหมำยสิง่ แวดล้อมรวมถึงพันธสัญญำต่ำงๆ ที่มี
ทัง้ หมด ทัง้ ในระดับประเทศและระดับท้องถิน่ รวมถึงจะสนับสนุนกำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม
• ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
รวมถึงกำรคำนึงถึงกำรเลือกใช้ Sustainable Materials กำรจัดหำแหล่งพลังงำนที่ยงยื
ั่ น
กำรคำนึงถึงปั จจัยด้ำนผลกระทบและควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศน์
• ส่งเสริมกำรลดผลกระทบด้ำนสิง่ แวดล้อมที่สำคัญของกำรดำเนินงำนและดำเนินกำรตำม
มำตรกำรทีเ่ หมำะสม เช่น 3 R คือลดปริมำณกำรใช้ (Reduce) กำรนำกลับมำใช้ซ้ำ/กำรนำ
กลับมำใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) กำรสร้ำงทดแทน (Replenish), Circular Economy เพื่อ
ป้ องกันหรือลดผลกระทบต่อชุมชน ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิง่ แวดล้อมโดยรวม
• ส่งเสริมกำรไม่ใช้สำรพิษที่มผี ลกระทบกับสิง่ แวดล้อม และต้องลดกำรใช้สำรพิษให้น้อย
ทีส่ ุดในกรณีทไ่ี ม่มที ำงเลือกอื่นในกำรใช้งำน รวมถึงกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติทข่ี ำดแคลน
ให้น้อยทีส่ ุด
• ส่งเสริมกำรประเมินวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้กำรวิเครำะห์วฏั จักรชีวติ เพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรตลอดวงจรชีว ิต ส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริกำรทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
• ส่งเสริมกำรป้ องกันปั ญหำภำวะโลกร้อน (Global Warming) และมีส่วนร่วมในกำรบรรเทำ
กำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ (Climate Change)
บริษทั ฯ คำดหวังว่ำข้อมูลนี้จะเป็ นประโยชน์ และขอบคุณกำรสนับสนุนของคู่คำ้ ธุรกิจทุกท่ำนใน
กำรดำเนินงำนอย่ำงมีจริยธรรม ถูกต้องตำมกฎหมำย และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำน รับทรำบ และตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำม “จรรยำบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้ำ” ของบริษทั
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหำชน)
ลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจ

ตรำประทับบริษทั (ถ้ำมี)

ลำยมือชื่อ: _____________________________________
ชื่อ-สกุล: _______________________________________
ชื่อบริษทั : ______________________________________
วันที:่ __________________________________________

