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แนวทางการปฏิบตัิอย่างยั่งยืนส าหรับคู่ค้า 

(Supplier Sustainable Code of Conduct) 

 

วัตถุประสงค ์ 

บริษัท เมืองใหม่กัตทรี จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ตามหลักบรรษัทภิบาล มุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม และเพื่อเป็น

แนวทางให้คู่ค้าน าไปปฏิบัติ  จึงได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนส าหรับคู่ค้า เพื่ออธิบายถึงความคาดหวังท่ี

บริษัทฯ มีต่อบริษัทคู่ค้า ในเรื่องความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ หลักปฏิบัติด้านแรงงานและ 

สิทธิมนุษยชน สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน และด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม เป็นต้น โดย

บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าน าหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติ ขยายผลออกไปสู่สังคม 

ในวงกว้างและท าให้การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป ถ้าหากคู่ค้าปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ “แนวทางการปฏิบัติอย่าง

ยั่งยืนส าหรับคู่ค้า” บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิในการด าเนินการใด ๆ กับคู่ค้าตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

ผลกระทบและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ขอบเขตการน าไปใช้ 
แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนส าหรับคู่ค้า ฉบับนี้ ครอบคลุมถึงคู่ค้า ผู้จ าหน่าย ท่ีปรึกษา ตัวแทนและ

ผู้รับเหมาท้ังหมด รวมถึงพนักงาน ตัวแทนและผู้รับเหมารายย่อยหรือคู่ค้าของกลุ่มคู่ค้า ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการท า

การค้ากับบริษัทฯ 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจส าหรับคู่ค้า   

1. จรรยาบรรณด้านธุรกิจ จริยธรรมและกฎหมาย  

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะยึดถือจริยธรรมทางธุรกิจ และด าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ได้ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง และปฏบิัติตามจริยธรรมทางธุรกิจอย่างสูงสุด ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต มี

จริยธรรม โปร่งใส อย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบได้ และจะไม่ท าการใด ๆ อันเป็นวิธีท่ีทุจริตคอร์รัปช่ัน ทุก

รูปแบบ แต่จะด าเนินการให้ได้มาซึ่งสินค้า และบริการท่ีมีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัทฯ  ด้วยความ

เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยก าหนดให้มีการด าเนินการดังนี้  
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1.1 คู่ค้าจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมให้มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน ยักยอก เสนอสินบน รับหรือ 

ตกลงว่าจะรับของก านัล ผลตอบแทน เพื่อให้ได้มาซึ่งการได้รับสิทธิพิเศษจากบริษัทฯ และคู่ค้า

ต้องก าหนดมาตรการป้องกันไม่ให้พนักงานของคู่ค้ามีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงฝึกอบรมตามนโยบาย

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ 

1.2 คู่ค้าจะต้องหลีกเล่ียงการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงาน คู่ค้าต่อบริษัท รวมถึงความคิดท่ีจะมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.3 คู่ค้าจะต้องหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบของประเทศท่ีคู่ค้าด าเนินธุรกิจ  

1.4 คู่ค้าจะต้องเก็บรักษาความลับข้อมูลของบริษัทฯ พนักงาน รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูล เพื่อ

ผลประโยชน์ของตัวเอง 

1.5 คู่ค้าจะต้องรักษาไว้ซึง่ช่ือเสียงของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.6 คู่ค้าจะต้องต่อต้านการผูกขาดทางการค้า ส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

1.7 คู่ค้าจะต้องมีการจัดท าบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

1.8 คู่ค้า จะต้องด าเนินธุรกิจด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และต่อต้านการผูกขาด และจะต้อง

ส่ือสารข้อก าหนดในจรรยาบรรณให้กับบริษัทคู่ค้าของตนในล าดับถัดไปทราบ และเฝ้าตรวจสอบ

ว่ามีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ 

 

2. จรรยาบรรณ ด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชน และมุ่งหวังให้คู่ค้าให้ความส าคัญ

เช่นเดียวกัน รวมทั้งให้มีการตรวจสอบ ดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการล่วงละเมิดสิทธิ

มนุษยชน จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายแรงงานของประเทศไทยและประเทศท่ีคู่ค้าด าเนินธุรกิจ 

รวมทั้งขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ดังนี้ 

2.1 คู่ค้าจะต้องไม่ใชแ้รงงานเด็ก และไม่บังคับใช้แรงงาน จะต้องไม่จ้างแรงงานเด็กท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์

ตามท่ีกฎหมายก าหนด และต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามท่ีกฎหมายก าหนดทุกประการ 

และจะต้องไม่บังคับใช้แรงงานไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามโดยท่ีพนักงานของตนไม่สมัครใจ 

2.2 คู่ค้าจะต้องให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น

เพราะความแตกต่างทางเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ การศึกษา อายุ ความทุพพลภาพ หรือปัจจัย

อื่น ๆ  
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2.3 คู่ค้าจะต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดท่ีพนักงานพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม 

ตรงตามก าหนดเวลา ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ และสอดคล้องกับกฎหมายค่าจ้างท้ังหมดท่ี

เกี่ยวข้อง 

2.4 คู่ค้าจะต้องไม่ให้พนักงานของตนท างานเป็นเวลานานเกินกว่าช่ัวโมงท่ีกฎหมายก าหนด หากมีความ

จ าเป็นต้องให้ท างานล่วงเวลา จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจ พนักงานจะต้องได้รับอนุญาตให้หยุด

งานได้อย่างน้อยหนึ่งวนัต่อเจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์ 

2.5 คู่ค้าจะต้องไม่สนับสนุนให้มีการกระท าล่วงละเมิดทางเพศ ในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังระหว่างพนักงานและ

ผู้บังคับบัญชา 

 

3. จรรยาบรรณด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง 

และมุ่งหวังให้คู่ค้าให้ความส าคัญเช่นเดียวกัน โดยก าหนด ทบทวน นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีว-

อนามัย รวมถึงแนวทางปฏิบัติท่ีดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี ้

3.1 คู่ค้าจะต้องมีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมอย่าง

ชัดเจน และมีมาตรการในการใช้ทรัพยากร พลังงาน อย่างประหยัด ตลอดจนกระบวนการด าเนินงาน

ภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 คู่ค้าจะต้องจัดเตรียมสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยและถูก

สุขลักษณะ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงานอย่างเพียงพอและ

เหมาะสม รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการประเมินความเส่ียง วาง

มาตรการจัดการด้านผลกระทบ แผนการเตือนภัย และจัดให้มีการอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อลดความ

สูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นและให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

3.3 คู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมท่ีบังคับใช้อย่าง

เคร่งครัด 

3.4 คู่ค้าจะต้องมั่นใจว่าในกระบวนการผลิต มีการติดต้ังระบบก าจัด และการจัดการของเสีย ของการ

ปล่อยมลพิษท้ังทางบนดิน อากาศ และทางน้ าท้ิงท่ีเหมาะสมและปลอดภัย และลดการใช้ทรัพยากร 

โดยจัดให้มีการเฝ้าระวัง ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการปนเป้ือนท่ีอาจเป็น

อันตรายต่อมนุษย์และระบบนิเวศ 
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3.5 คู่ค้าจะต้องมีระเบียบปฏิบัติและระบบต่าง ๆ  เพื่อป้องกัน จัดการ ติดตาม และรายงานอาการบาดเจ็บ

และความเจ็บป่วยจากการท างาน การพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน และเก็บบันทึกไว้อย่างเหมาะสมตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

3.6 คู่ค้า จะต้องจัดเตรียมห้องน้ าท่ีสะอาด น้ าด่ืม ท่ีเก็บของ และสถานท่ีรับประทานอาหารไว้ให้พร้อม

ส าหรับพนักงาน หอพักท่ีคู่ค้าจัดไว้ให้ส าหรับพนักงานนั้นจะต้องมีการรักษาความสะอาดและความ

ปลอดภัยอยู่เสมอ และมีทางออกฉุกเฉิน 

 

วิธีการแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกังวล 

บริษัทฯ มุ่งหวังให้คู่ค้าแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีท่ีพบปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือการด าเนิน

ธุรกิจอย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบใน

ประเทศท่ีมีผลบังคับใช้โดยคู่ค้า มีหน้าท่ีแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกังวล 

◊ ทางไปรษณีย์ น าส่งท่ีประธานกรรมการบริษัท, ผู้จัดการท่ัวไป 

บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จ ากัด (มหาชน) 

อาคารเมืองใหม่ 9/17 ถนนเทพกระษัตรี ต าบลรัษฏา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 

◊ ทางอีเมล์ (Email)  

Email : Admin@mmguthrie.com  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

Email : chanon@mmguthrie.com  ผู้จัดการท่ัวไป 

◊ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.mmguthrie.com 

◊ กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัทฯ 

 

mailto:Admin@mmguthrie.com
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