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มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยการให้ความ

ส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อให้

ความต้ังใจดังกล่าวบรรลุผลส�าเรจ็ท่ีต้ังไว้ 

การมส่ีวนร่วมของคู่ค้าในการด�าเนินธุรกิจ

บนพืน้ฐานความรบัผิดชอบต่อ สงัคม สิง่

แวดล้อม และมีจรยิธรรม จงึเป็นหน่ึงใน

ปัจจัยที่ส�าคัญ

บ้านปูฯ จึงได้จัดท�าจรรยาบรรณคู่ค้าฉบับน้ี

ขึ้นเพื่อเป็นหลักปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า และผลัก

ดันให้คู่ค้าด�าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามหลัก 

7 ประการ ดังต่อไปนี้

บ้านปูฯ 
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จริยธรรม 
ทางธุรกิจ

แรงงานและ
สิทธิมนุษยชน

ชุมชนและ
สังคม

ความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ

ความ 
ร่วมมือใน 

ห่วงโซ่อุปทาน

อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม
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1.

การประกอบธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์

การต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน

การเคารพทรัพย์สิน 
ทางปัญญา

การร้องเรียน

การสนับสนุนการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม

ความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์

ความปลอดภัย 
ของข้อมูลส่วนบุคคล
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คู่ค้าต้องด�าเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในความถูกต้อง สจุรติ ซือ่ตรง โปร่งใส และ

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้าต้องไม่เรียกร้อง รับหรือให้หรือรับว่าจะให้ซึ่งของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้าต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

คู่ค้าต้องก�าหนดให้มช่ีองทางรบัแจ้งเหตุ หรอืข้อร้องเรยีนจากผู้มีส่วนได้เสยี 

และจดัให้มกีระบวนการตรวจติดตามพร้อมท้ังรกัษาข้อมลูและปกป้องผู้ร้องเรยีน

คู่ค้าต้องปฏบัิติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

คู่ค้าต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกิจกรรมที่จะท�ากับบ้านปูฯ

คูค้่าต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไมน่�าข้อมูลของลูกค้า

มาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใด

คู่ค้าต้องเปิดเผยข้อมูลตามท่ีกฎหมายก�าหนดอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

และพร้อมรับการตรวจสอบจากบ้านปูฯ หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต

คู่ค้าต้องไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต

หรือไม่เหมาะสม

1.1

1.3

1.2

1.4

1.6

1.5

1.7
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จริยธรรม
ทางธุรกิจ
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การใช้แรงงานบังคับ
หรือการเกณฑ์แรงงาน

การไม่เลือกปฏิบัติ

เสรีภาพในการสมาคม

สภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน

การปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานและ
หลักสิทธิมนุษยชน

การใช้แรงงานเด็ก

การใช้ก�าลังในการ
รักษาความปลอดภัย

การใช้แรงงานต่างด้าว
และแรงงานอพยพ
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คู่ค้าต้องด�าเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ท้ังการ

ท�าร้ายร่างกาย การบังคับขู่เข็ญ การกักขัง การค้ามนุษย์ รวมถึงการละเมิด

และการใช้ความรุนแรงใดๆ

คู่ค้าต้องปฏบัิติต่อลูกจ้างโดยเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏบัิติในการจ้างงาน

อันเนื่องมากจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา และเพศ

คู่ค้าต้องเคารพสทิธิเสรภีาพของพนักงานในการเข้าร่วมหรอืจดัต้ังสหภาพแรงงาน

คู่ค้าต้องไม่บังคับให้พนักงานท�างานเกินกว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายของแต่ละ

ประเทศก�าหนด

คู่ค้าต้องจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ท่ีลูกจ้างพ่ึงจะได้รับอย่างยุติธรรมและ

สอดคล้องกับกฎหมาย โดยเฉพาะค่าจ้างขั้นต�่าและค่าจ้างล่วงเวลา

คู่ค้าต้องไม่ยกเลิกสัญญาจ้างโดยปราศจากเหตุผลที่เป็นธรรม และต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่ด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

คูค้่าต้องปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานและหลกัสทิธมินษุยชนของแต่ละประเทศ

ที่ด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

คู่ค้าต้องด�าเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานเด็กที่อายุต�่ากว่าเกณฑ์ท่ี

ก�าหนดในกฎหมายของแต่ละประเทศ

คู่ค้าต้องเสรมิสร้างจติส�านึกเรือ่งสทิธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภัย

ในกรณีต้องใช้ก�าลังเพื่อรักษาความปลอดภัย

คู่ค้าต้องปฏบัิติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้าเมอืงของแต่ละประเทศ

ที่ ด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

2.2

2.4

2.6

2.8

2.1

2.3

2.5

2.7

แรงงาน
และสิทธิมนุษยชน

2.
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3.

การปฏิบัติตาม
กฎหมายอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การตรวจติดตาม

การปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย

การสื่อสาร

คู่ค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแต่ละ

ประเทศที่ด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

คู่ค้าต้องมีระบบตรวจติดตามความเสี่ยงและรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรม 

คูค้่าต้องมรีะบบการบริหารจัดการทีส่อดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย

ที่ครอบคลุมทั้งพนักงานและคู่ค้าของตน

คู่ค้าต้องส่งเสรมิวฒันธรรมความปลอดภัยและจดัอบรมเก่ียวกับการประเมนิ

และการควบคุมความเสีย่ง รวมถึงมาตรฐานและกฎหมายด้านความปลอดภัย 

ให้แก่พนักงานและผู้รับเหมาช่วง

คู่ค้าต้องดูแลพื้นท่ีปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย เพ่ือ

ควบคุมและป้องกันการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการท�างาน

คู่ค้าต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม

3.1

3.3

3.2

3.4
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อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
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การด�าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม

การสื่อสาร

การปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม

การตรวจติดตาม

คู่ค้าต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจาก

กระบวนการผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง และการท�าลาย ตลอดวัฏจักรชีวิต

ของสินค้าและบริการ* 

คู่ค้าต้องมกีารสือ่สารเพ่ือเสรมิสร้างจติส�านึกความรบัผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม

ให้แก่พนักงานและผู้รับเหมาช่วง

คู่ค้าต้องอนุรักษ์ไว้ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

มีประสิทธิภาพ

คู่ค้าต้องหลีกเล่ียงการใช้วัตถุดิบและสารเคมีท่ีมีอันตราย หรือถูกจ�ากัด

การใช้ในเชิงกฎหมาย**

คู่ค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศท่ีด�าเนินธุรกิจ

อย่างเคร่งครัด

คู่ค้าต้องมีระบบการตรวจติดตามความเสี่ยงและรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

กับสิ่งแวดล้อมด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรม 

4.2

4.4

4.1

4.3

4. สิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

ผลประโยชน์ร่วม

คู่ค้าต้องเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งชนเผ่าพ้ืนเมือง ผู้อพยพ และกลุ่มเปราะบาง ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ี 

บ้านปูฯ ด�าเนินธุรกิจ

คู่ค้าต้องจัดให้มีการสื่อสารเพ่ือสร้างสัมพันธ์กับชุมชน ชนเผ่าพ้ืนเมือง 

ผู้อพยพ และกลุ่มเปราะบางอย่างสม�่าเสมอ

คู่ค้าต้องส่งเสรมิให้พนักงานของตนมส่ีวนร่วมในการท�ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาชมุชน

คู่ค้าต้องสนับสนุนกิจกรรมที่อ�านวยประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมถึงกิจกรรม

ที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

5.1

5.2

ชุมชน
และสังคม

5.

* ในกรณีท่ีไม่สามารถด�าเนินมาตรการดังกล่าวได้ด้วยตนเอง จะต้องน�าเสนอมาตรการท่ีมปีระสทิธิภาพในการป้องกันและลดผลกระทบให้แก่บ้านปูฯ

** หากในกระบวนการผลิตจ�าเป็นต้องใช้วตัถุดิบและสารเคมท่ีีมอัีนตราย จะต้องมมีาตรการป้องกันและลดผลกระทบตามท่ีระบุในข้อ 4.2 ก.
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การรายงานเมื่อเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน

การเตรียมพร้อม
ตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน

คู่ค้าจะต้องรายงานให้บ้านปูฯ ทราบทันทีในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินใน

ขณะปฏิบัตงิานให้กับบ้านปูฯ หรืออยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานของบ้านปูฯ รวมถึง

เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อบ้านปูฯ 

คู่ค้าต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึง

มีการอบรมให้แก่พนักงานอย่างสม�่าเสมอ

ก

ก

ก

คู่ค้าต้องมรีะบบในการระบุและประเมนิความเสีย่งโดยเฉพาะอย่างยิง่ความ

เสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับพนักงาน กิจกรรมการผลิต รวมถึงความเสี่ยงใดๆ ท่ี

ส่งผลต่อความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการ เพ่ือเตรียมพร้อม

รับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

6.2

6.1

ความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ

6.

ความร่วมมือ
ในห่วงโซ่อุปทาน

ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
คู่ค้าต้องส่งเสริมคู่ค้าของตนให้ปฏิบัติตามหลักการท่ีก�าหนดไว้ในหลัก

จรรยาบรรณคู่ค้าฉบับนี้ เสมือนเป็นมาตรฐานในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน
7.1

7.

หลักจรรยาบรรณคู่ค้า

ข



9

ค�านิยาม
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

สิทธิมนุษยชน

คู่ค้า

ห่วงโซ่อุปทานที่
ยั่งยืน

แรงงานบังคับหรือ
การเกณฑ์แรงงาน

ทรัพย์สินทางปัญญา

การใช้ก�าลังในการ
รักษาความปลอดภัย

หลักจรรยาบรรณคู่ค้า

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมต่อบุคคลใดบุคคล

หน่ึง อันเน่ืองมาจากความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ทาง

วิชาชีพ หรือผลประโยชน์สาธารณะ

สทิธิและเสรภีาพข้ันพ้ืนฐานในความเป็นมนุษย์ โดยปราศจากแบ่งแยก สญัชาติ ถ่ินท่ีอยู่

อาศัย เพศ ชาติก�าเนิด สีผิว ศาสนา ภาษา หรือสถานภาพใดๆ ก็ตาม

องค์กรหรือบุคคลท่ีเป็นผู้ผลิตผู้จัดหาสินค้าหรือผู้ให้บริการภายในห่วงโซ่อุปทานของ

บริษัท ทั้งที่บริษัทติดต่อโดยตรง เช่น นายหน้า ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ผู้จัดจ�าหน่าย และ

โดยอ้อม เช่น ผู้ผลิตข้ันปฐมภูมิ ผู้รบัเหมาช่วง รวมถึงองค์กรหรอืบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง

การบริหารจัดการเพ่ือสร้างคุณค่าท่ียั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องในการผลิต

สนิค้าและการให้บรกิารของบรษิทั ซึง่ครอบคลุมผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และ

เศรษฐกจิ รวมทั้งแนวปฏิบัติการก�ากบัดูแลกิจการที่ดี ตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้าและ

บริการในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

งานหรือบริการทุกชนิดซึ่งเกณฑ์เอาจากบุคคลใดๆ โดยการขู่เข็ญการลงโทษ และซึ่ง

บุคคลดังกล่าวนั้นมิได้สมัครใจที่จะท�าเอง

ความรู ้ความคิดสร้างสรรค์ หรอืงานท่ีแสดงออกซึง่ความคิดท่ีมมีลูค่าทางการค้า และได้

รบัการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสทิธ์ิ สทิธิบัตร เครือ่งหมายบรกิาร เครือ่งหมายทางการ

ค้า หรอืความลับทางการค้า จากการถูกลอกเลียนแบบ การละเมดิ หรอืการท�าให้เสือ่มค่า

การใช้ก�าลังต่อบุคคลภายนอกของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

หลักปฏบัิติ ค่านิยม มาตรฐาน หรอืข้อก�าหนดท่ีก�าหนดข้ึนส�าหรบัคู่ค้าโดยตรงของบรษิทั 

รวมถึงคู่ค้าโดยอ้อมตามที่บริษัทเหน็สมควร เพื่อเป็นข้อก�าหนดเบื้องต้นในการด�าเนิน

ธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกัน
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