
 

จรรยาบรรณการท างานของคูค่า้ศภุาลยั 

บรษัิท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน)  (“บรษัิทฯ”)  และบรษัิทในเครอื (รวมเรยีกวา่ “ศุภาลัย”) มคีวามมุ่งมั่นอยา่ง

เต็มทีท่ีจ่ะด าเนินธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างยั่งยนืควบคู่กับการรับผดิชอบต่อสังคม สิง่แวดลอ้ม จงึใหค้วามส าคัญกับการ

บรกิารจัดการหว่งโซอ่ปุทานและพัฒนาใหเ้กดิขึน้อยา่งเป็นรูปธรรมผา่นการก ากับดแูลคูค่า้ของศภุาลัย ทัง้น้ี การทีคู่ค่า้

ปฏบิัตติามแนวทางน้ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความมุ่งมั่นของคู่คา้ที่จะร่วมมือและกา้วเดนิหนา้ไปพรอ้มกับศุภาลัยเพื่อ

สง่เสรมิการด าเนนิธรุกจิระหวา่งคูค่า้ และศภุาลัยใหเ้ป็นไปอยา่งย่ังยนื 

หลักจรรยาบรรณ หมายถงึ การระบุขอ้ก าหนดดา้นจรยิธรรมขัน้พืน้ฐานและขอ้ก าหนดในการด าเนนิธุรกจิของ 

ศุภาลัย ส าหรับคูค่า้ของศภุาลัย เพือ่ผลักดันและสง่เสรมิใหคู้่คา้มกีารด าเนนิงานอย่างมจีรยิธรรม เกดิความรับผดิชอบ

ตอ่สงัคม มกีารดแูลอาชวีอนามัย ความปลอดภัยของลกูจา้ง รวมถงึการใหค้วามส าคญัตอ่การบรหิารจัดการสิง่แวดลอ้ม

อยา่งย่ังยนื   

คู่คา้มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจว่ากรรมการ เจา้หนา้ที ่พนักงาน ตัวแทน ผูแ้ทน คู่คา้ 
ผูรั้บจา้ง และหุน้สว่นธรุกจิอืน่ ๆ ทัง้หมดเขา้ใจและมหีนา้ทีป่ฏบิัตติามขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นหลักจรรยาบรรณที่
ครอบคลุมการบรหิารความเสีย่ง จัดการความเสีย่ง รวมทัง้ก าหนดแนวทางการควบคุม พรอ้มทัง้ก าหนดใหม้ีการ
ตดิตามความคบืหนา้ในประเด็นเหลา่น้ีอย่างเป็นรูปธรรม โดยคู่คา้ตกลงทีจ่ะแจง้ใหศ้ภุาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
หากคูค่า้ทราบหรอืสงสยัวา่มกีารละเมดิหลักจรรยาบรรณน้ี  

 
1. จรยิธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิธุรกจิ  

 
1.1 การตอ่ตา้นการใหส้นิบน/การทจุรติ  

การแข่งขันอย่างถูกตอ้งโดยอาศัยคุณสมบัตขิองผลติภัณฑแ์ละบรกิารของตน คู่คา้ตอ้งไม่เสนอ 
สัญญา อนุญาต หรือจัดหาผลประโยชน์หรือสิง่ของมีค่าไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม (รวมถงึแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะของก านัลหรอืธรรมเนียมปฏบิัตทิางธุรกจิ) โดยมจุีดประสงคห์รอืเพือ่ใหส้ง่ผลทีจ่ะโนม้นา้วบุคคลใด
บุคคลหนึง่ใหป้ฏบิัตหินา้ทีห่รอืมอบขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่ม่เป็นธรรมใหแ้ก่ศภุาลัย, คู่คา้หรอืบคุคลอืน่ ดว้ยเหตน้ีุคู่
คา้จะปฏบิัตติามและจะก าหนดใหพ้นักงาน ตัวแทน และผูรั้บจา้งของตนปฏบิัต ิ

 

1.2 การปฏบิตัทิางธุรกจิทีเ่ป็นธรรม  

การไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งในการด าเนนิการใด ๆ ทีเ่ป็นการแขง่ขันในการปฏบิัตทิางธุรกจิทีไ่ม่เป็นธรรม 

ไม่ว่าจะด าเนนิการในนามของศุภาลัย, คู่คา้ หรอืบุคคลอืน่ใดก็ตาม ดว้ยเหตุน้ีคู่คา้ตอ้งไม่ท าการสมยอมใน

การเสนอราคา (ฮั๊ วประมูล)ก าหนดราคาร่วมกัน หรือจัดหาหรือแลกเปลี่ยนลูกคา้ , เปิดเผยขอ้มูลที่

ละเอียดอ่อนดา้นการแข่งขันของ ศุภาลัย หรือของคู่คา้ หรือของบุคคลอืน่ กับบรรดาคู่แข่งศุภาลัย หรือ

บรรดาคู่แขง่ของคู่คา้  คู่คา้ตอ้งไม่ใชอ้ านาจเหนือตลาดของตนในทางมชิอบ ไม่ว่าจะเพือ่ผลประโยชน์ของ

ตนหรือเพือ่ผลประโยชน์ของผูอ้ืน่ โดยการปฏเิสธทีจ่ะซือ้ขายอย่างเป็นธรรม, มสี่วนร่วมในแนวทางปฏบิัติ

ดา้นราคาทีมุ่่งขจัดคู่แขง่ขันหรอืเลอืกปฏบิัต ,ิ ก าหนดเงือ่นไขการขายหรอืจัดหาสนิคา้หรอืบรกิาร โดยพ่วง

กับสนิคา้หรือบรกิารอกีอย่างหนึ่ง หรือด าเนินยุทธวธิทีีไ่ม่ถูกตอ้งทีค่ลา้ยกันอืน่ ๆ คู่คา้ตอ้งไม่มสีว่นร่วมใน

แนวทางปฏบิัตดิา้นการตลาดทีเ่ป็นการหลอกลวงหรือไม่เป็นธรรมอืน่ ๆ ตลอดจนสนิคา้และบรกิารต่าง ๆ 

จะตอ้งไม่เป็นการละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่ ไม่ว่าจะในนามของศุภาลัย, คู่คา้ หรือบุคคลอืน่ ๆ  

นอกจากน้ี คู่คา้ตอ้งไม่ใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จเกีย่วกับสนิคา้หรอืบรกิารของศุภาลัย, ของคู่คา้ หรอืของบุคคล

อืน่ ๆ ในท านองเดยีวกันคูค่า้ตอ้งไมใ่สร่า้ยป้ายสคีู่แขง่ของศุภาลัย หรอืคูแ่ขง่ของคูค่า้ หรอืสนิคา้หรอืบรกิาร

ของพวกเขา 

1.3 การรกัษาความลบั ปกป้องขอ้มลู การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และการดแูลรกัษาการบนัทกึขอ้มลู 

การเก็บรักษาความลับ ปกป้องขอ้มูล และคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหม้ีความปลอดภัย โดยใช ้

มาตรการทีเ่หมาะสมเพยีงพอทีจ่ะการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล และจ ากัดการเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบคุคล 
รวมถงึจ ากัดเฉพาะความเสีย่งจากการท าลายทิง้โดยไม่ไดต้ัง้ใจ การสูญหาย การแกไ้ข การเปิดเผยโดย
ไมไ่ดรั้บอนุญาต  

การจัดท าและรักษาบันทกึขอ้มูลทีถู่กตอ้งและสมบูรณ์ เพือ่รับรองถงึการมคีวามรับผดิชอบ และไม่
เปลี่ยนแปลงหรือละเวน้บันทกึขอ้มูลใด ๆ เพื่อปกปิดหรือแสดงขอ้มูล เหตุการณ์ หรือธุรกรรมที่บันทกึ
เอกสารไวอ้ยา่งเป็นเท็จ บันทกึขอ้มลูตอ้งไดรั้บการเก็บรักษาและลบทิง้ 



 
 
 

1.4 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

การหลกีเลีย่งสถานการณ์ใด ๆ ทีอ่าจท าใหถู้กมองว่าเกดิกรณีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ขึน้ใน
ท านองเดยีวกันคูค่า้ตอ้งไมเ่ขา้ท าขอ้ตกลงทางธรุกจิใด ๆ กับกรรมการ พนักงาน หรอืตัวแทนใด ๆ ของศภุา
ลัย ซึง่อาจสง่ผลตอ่การปฏบิัตหินา้ทีท่ีไ่มเ่หมาะสมตอ่ศภุาลัย  

 
2. มาตรฐานดา้นคณุภาพ ความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ  

2.1 มาตรฐานดา้นคณุภาพ 

การสง่มอบผลติภัณฑแ์ละบรกิารตามขอ้ก าหนดและขอ้ตกลงร่วมกัน และใหค้วามร่วมมอืกับศภุาลัย
ในการพัฒนาคณุภาพผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

2.2 ความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ  

การจัดใหม้แีผนความต่อเน่ืองทางธุรกจิ เพือ่ใหส้ามารถจัดสง่ผลติภัณฑแ์ละบรกิารใหก้ับศุภาลัยได ้
อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้กรณีทีศ่ภุาลัยมคีวามตอ้งการผลติภัณฑแ์ละบรกิารเพิม่ขึน้หรือในกรณีทีก่ารด าเนนิงานของ
คูค่า้เกดิปัญหาจากการหยดุชะงักของการผลติ 

 
3. สทิธมินุษยชน  

3.1 การปฏบิตัอิย่างเทา่เทยีม คู่คา้จะเคารพในความแตกต่าง ความหลากหลาย ของพนักงาน ลูกคา้ และ
บุคคลอืน่ ๆ ทีม่กีารตดิต่องานกัน ตอ้งไม่เลอืกปฏบิัตบินพื้นฐานของสถานะของบุคคล เช่น เชือ้ชาต ิสผีวิ 
ศาสนา ชาตกิ าเนดิ เพศ รสนยิมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ อาย ุความพกิาร  บคุลกิลักษณะอืน่ใด ๆ รวมถงึ
ความนยิมทางการเมอืง   

3.2 สถานทีท่ างานทีม่ ัน่คงและปลอดภยั คู่คา้จะจัดใหม้สีถานทีท่ างานทีม่ั่นคงและปลอดภัยส าหรับพนักงาน
ทกุคนของตน และป้องกันการเกดิอบุัตเิหตแุกพ่นักงาน ลกูคา้ และผูม้าเยอืน ผูบ้รหิารของคูค่า้จะด าเนนิการ
ใหแ้น่ใจวา่มกีารปฏบิัตติามความมุง่ม่ันน้ีในสถานประกอบการและโรงงานทกุแหง่ทีคู่ค่า้เปิดด าเนนิงาน 

3.3 ช ัว่โมงการท างาน ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน ์คู่คา้จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ลูกจา้งอย่างเป็นธรรม 
มุง่ม่ันทีจ่ะเป็นนายจา้งทีม่จีรยิธรรม เคารพในการมสีว่นร่วมของพนักงาน การใหร้างวัลอยา่งเป็นธรรม รวมถงึ
สทิธปิระโยชนท์ีล่กูจา้งพงึไดรั้บ 

3.4 การปฏบิตัติอ่มนุษย ์คู่คา้จะเคารพในสทิธขิองพนักงานและใหค้วามม่ันใจแกพ่นักงานจะไม่มกีารปฏบิัตทิี่
รุนแรง ไมม่มีนุษยธรรม รวมถงึการละเมดิทางร่างกาย วาจา และใจ หรอืขม่ขู่  

3.5 เสรภีาพในการเขา้ร่วม คู่คา้จะเคารพในสทิธขิองพนักงานและใหเ้สรีภาพในการเขา้ร่วมสมาคมและการ
เจรจาตอ่รองร่วมกัน  

3.6 การปกป้องการใชแ้รงงานเด็ก คู่คา้จะปกป้องการบังคับใชแ้รงงานในเดก็ หรอื ในงานทีผ่ดิกฎหมาย หรอื
มอีันตราย และสง่ผลตอ่สขุภาพ ศลีธรรม ตลอดจนสภาพจติใจของเด็ก 

 
4. อาชวีอนามยัและความปลอดภยั  

 การจัดใหม้พีืน้ทีป่ฏบิัตงิานและสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภัย และถูกสขุลักษณะ และป้องกันมใิห ้

พนักงานของตนตอ้งเผชญิความเสีย่งดา้นความปลอดภัยทีอ่าจเกดิขึน้ในลักษณะ: (1) การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยผู ้

ท างานทีเ่สีย่งอันตราย (2) สง่เสรมิใหพ้นักงานรายงานถงึการบาดเจ็บทีเ่กีย่วกับงาน (3) จัดประเภทและบันทกึกรณี

การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยทีเ่กีย่วกับงาน (4) จัดใหม้กีารรักษาพยาบาลทีจ่ าเป็น และ (5) ตรวจสอบและด าเนนิ

มาตรการแกไ้ขเพือ่ขจัดสาเหตขุองการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยดังกลา่ว  

5. สิง่แวดลอ้มและความย ัง่ยนื  

ความพยายามลดผลกระทบทีไ่ม่พงึประสงคต์่อชมุชน สิง่แวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาตใิหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ 
เพื่อป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป โดยก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทาง
สิง่แวดลอ้มลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทีส่ง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

 

 



 
 
ชอ่งทางการตดิตอ่ 

 ศุภาลัยไดจั้ดเตรยีมชอ่งทางเพือ่ทีพ่นักงานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (รวมถงึคู่คา้ ผูรั้บเหมาชว่งและพนักงานของ

พวกเขา) ท าการสอบถามและแจง้ขอ้กังวลเกีย่วกับหลักจรรยาบรรณน้ีและหลักปฏบิัตใินการด าเนินธุรกจิ ผ่านทางสาย

ดว่นใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นจรยิธรรมของศภุาลัย ซึง่เป็นวธิกีารทีเ่ป็นความลับและสามารถแจง้ขอ้กังวลโดยไมต่อ้งระบุชือ่

ผูแ้จง้ สายดว่นใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นจรยิธรรมของศุภาลัย เปิดใหบ้รกิารผา่นชอ่งทาง esg@supalai.com และ 02-725-

8888 ตอ่ 81201 

การยนืยนัการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณของศภุาลยั  

คู่คา้รับทราบและตกลงว่าคู่คา้มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการปฏบิัตติามจรรยาบรรณขอ้ที ่1 - ขอ้ที ่5 น้ีอย่างเต็ม
รูปแบบ ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาการบรหิารห่วงโซอุ่ปทานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และสรา้งความย่ังยนืต่อลูกคา้และ 
ศภุาลัย ดังนัน้ ศภุาลัยจะท าการประเมนิการปฏบิัตติามหลักจรรยาบรรณน้ีจากการลงนามของคูค่า้ทีม่กีับศภุาลัยตัง้แตว่ันที่
มกีารลงนามรวมถงึการส ารวจสถานประกอบการของคู่คา้ และการขอขอ้มูลทีน่่าเชือ่ถอืทีแ่สดงว่าคู่คา้ปฏบิัตติามหลัก
จรรยาบรรณน้ี  

คู่คา้จะใหค้วามร่วมมอืแกศุ่ภาลัยอย่างเต็มทีใ่นการประเมนิดังกล่าว และจะท าการแกไ้ขโดยทันท ีหากมกีาร
ตรวจพบว่ามกีารปฏบิัตใิด ๆ ทีไ่ม่เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ในกรณีทีพ่บการไม่ปฏบิัตติามหลักจรรยาบรรณฯ ศุภา
ลัยอาจก าหนดใหม้ีการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอโดยผูต้รวจสอบอสิระที่คัดเลือกโดยศุภาลัย โดยคู่คา้ตกลงใหม้ีการ
ตรวจสอบและยอมรับในการช าระคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คูค่า้รบัทราบและยนิยอมลงนามรบัรองและประทบัตราบรษิทั 

ขา้พเจา้  _________________________________________________________________   กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

ของ       __________________________________________________________________ ยนิยอมปฏบัิตติาม

จรรยาบรรณฯ ขา้งตน้ 

 

     ลายเซ็น ________________________ 

                  วันที ่___/________/______  

 

ตราประทบั 


