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              บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั(มหำชน) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นไปตำมกฎหมำย โดยมี
ควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน ในหลกัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีหรือธรรมำภิบำลท่ีดี และแนวทำงกำรประกอบธุรกิจตำม
หลกัควำมยัง่ยืน ทั้งทำงดำ้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มและยึดมัน่ในกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ดว้ยควำมโปร่งใส เท่ำเทียมกนัและเป็น
ธรรม จึงไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบัคู่คำ้ดำ้นกำรจดัซ้ือ จดัจำ้งให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและจรรยำบรรณของ
บริษทัฯ ตลอดจนมำตรฐำนสำกล จะไดเ้ติบโตอยำ่งย ัง่ยืนไปดว้ยกนั โดยมีแนวทำงปฏิบติัดงัน้ี 
 
 ด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจ 

1. กำรส่งมอบสินค้ำและบริกำร 

ซัพพลำยเออร์/คู่คำ้ ตอ้งส่งมอบสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพและรำคำท่ีเหมำะสมเป็นธรรม พร้อมทั้งตอ้งส่งมอบให้ตรง
เวลำ เพื่อให้ทนัต่อควำมตอ้งกำร ตำมเวลำท่ีก ำหนดไว ้

2. กำรปฏิบัติตำมข้อบังคับ 

ซัพพลำยเออร์/คู่คำ้ ตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบท่ีบงัคบัใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ และมีใบอนุญำตท่ีจ ำเป็นในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

3. คอร์รัปช่ันและกำรติดสินบน 

บริษทัฯ ไดมี้กำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและตำมท่ีแสดงไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทั โดยมีนโยบำย
อย่ำงเคร่งครัดในเร่ืองกำรทุจริตหรือกำรติดสินบน หำกคู่คำ้รำยใดมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรจ่ำยหรือรับสินบนจะถูกยกเลิกสัญญำ โดย
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบควำมเสียหำยต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นต่อคู่คำ้ อนัเน่ืองมำจำกกำรยกเลิกสัญญำดงักล่ำว และคู่คำ้อำจถูกด ำเนินคดีตำม
กฎหมำย 

4. ของขวัญ ของรำงวัล 

ซพัพลำยเออร์/คู่คำ้ จะตอ้งไม่ปฎิบติัหรือเสนอให้ของขวญั ของรำงวลั และรับทรำบดว้ยว่ำพนกังำนของบริษทัไม่มีกำรให้
หรือรับของขวญั ของรำงวลั ของท่ีระลึก อนัจะส่งผลต่อกำรตดัสินใจในกำรด ำเนินงำน หรือก่อให้เกิดกำรเอ้ือประโยชน์ท่ีไม่เป็น
ธรรม ไม่ซ่ือสัตย ์ไม่โปร่งใส  ยกเวน้เฉพำะกำรให้หรือรับตำมธรรมเนียมประเพณีปฏิบติัทำงธุรกิจ 

5. ผลประโยชน์ทับซ้อน / กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

ซพัพลำยเออร์/คู่คำ้ ตอ้งรีบแจง้ให้บริษทัฯ ทรำบทนัทีหำกพบว่ำมีกำรกระท ำใดๆ ท่ีอำจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น/
กำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ระหว่ำงฝ่ำยบริหำรบริษทัฯ พนกังำน และบุคลำกรในบริษทัฯ  

6. กำรรักษำควำมลับทำงกำรค้ำ 

ซัพพลำยเออร์/คู่คำ้ จะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลควำมลบัทำงธุรกิจระหว่ำงกนัให้ผูอ่ื้นทรำบและหรือน ำขอ้มูลส ำคญันั้นไปใช้
เพ่ือประโยชน์ใดๆ และตอ้งมีกระบวนกำรป้องกนักำรร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบั เช่น ขอ้มูลทำงธุรกิจ หรือขอ้มูลของบุคคล
ของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดรั้บค ำยินยอมจำกบริษทัฯ เป็นรำยลกัษณ์อกัษร หำกซพัพลำยเออร์/คู่คำ้ฝ่ำฝืนท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำร
กระท ำดงักล่ำว ถือเป็นควำมรับผิดชอบของซพัพลำยเออร์/คู่คำ้ทั้งหมด 
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 ด้ำนควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
1. อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

ซพัพลำยเออร์/คู่คำ้ ตอ้งจดัให้มีนโยบำยดำ้นสุขภำพ อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั รวมทั้งจดัสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนท่ี    
ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ ตำมหลกัอำชีวอนำมยั รวมถึงจดัหำให้มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนให้กบัลูกจำ้ง
อยำ่งเพียงพอและเหมำะสม 

2. กำรป้องกัน เตรียมตัว และตอบสนองในสภำวะฉุกเฉิน 

ซพัพลำยเออร์/คู่คำ้ ตอ้งมีกำรประเมินควำมเส่ียงในสถำนกำรณ์เหตุฉุกเฉิน เพื่อท่ีจะวำงแผนและมีระเบียบปฏิบติัเม่ือมีเหตุ
ฉุกเฉิน เพื่อช่วยลดผลกระทบจำกเหตุกำรณ์สภำวะฉุกเฉินท่ีจะมีต่อกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ 

 
กำรปฏิบัติด้ำนสิทธิมนุษยชนและแรงงำน 
1. ด้ำนสิทธิมนุษยชน 

ซัพพลำยเออร์/คู่คำ้  มุ่งมัน่ในกำรรักษำซ่ึงสิทธิมนุษยชนให้ทุกคนมีควำมเท่ำเทียมไม่แบ่งแยก หญิงชำย เช้ือชำติ และ
ศำสนำ หรือคนพิกำรและทุกคนไดรั้บกำรคุม้ครองตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ไดสิ้ทธิเสรีภำพทำงกำรเมือง 

2. กำรใช้แรงงำนเด็กและสตรี 

ซพัพลำยเออร์/คู่คำ้ จะตอ้งไม่กระท ำหรือสนบัสนุนให้มีกำรว่ำจำ้งแรงงำนเด็กท่ีมีอำยตุ  ่ำกว่ำเกณฑ ์และไม่ใชส้ตรีท่ีมีครรภ์
ปฏิบติังำนท่ีเส่ียงอนัตรำยต่อครรภข์องสตรี ตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทนแก่ลูกจำ้งดว้ยควำมเป็นธรรมไม่เอำเปรียบ ตำมควำมเหมำะสม ตำม
ควำมรู้และควำมสำมำรถ 

 
กำรค ำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
1. กำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

ซพัพลำยเออร์/คู่คำ้ ตอ้งมีกำรจดักำรบริหำรส่ิงแวดลอ้มตำมระเบียบขอ้บงัคบัของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นไปตำมมำตรฐำน
ของอุตสำหกรรมนั้น 

2. ของเสีย สำรเคมี และวัตถุอันตรำย 

ซัพพลำยเออร์/คู่คำ้ ตอ้งมีกระบวนกำรจดัเก็บ แยกแยะและควบคุม รวมทั้งกำรทิ้งหรือก ำจดัของเสีย จ ำพวกสำรเคมีและ
วตัถุอนัตรำยให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบบังคบัเก่ียวกับกำรจัดเก็บและทิ้งของเสียสำรเคมีและวตัถุอนัตรำยท่ีเกิดจำก
กระบวนกำรผลิตและกระบวนกำรต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งก่อนปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้มภำยนอก 

3. ผลกระทบต่อชุมชน 

ซัพพลำยเออร์/คู่คำ้ ตอ้งมีกำรประเมินควำมเส่ียงและกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งเป็นระบบเพ่ือควบคุมทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน รวมถึงปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและร้องเรียน 
ในกรณีท่ีซัพพลำยเออร์/คู่คำ้ มีขอ้สงสัยหรือพบเห็นกำรกระท ำของเจำ้หน้ำท่ีพนกังำนของบริษทัฯ มีกำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบั ติ

ตำมระเบียบของจริยธรรมคู่คำ้ ดำ้นกำรจดัซ้ือ จดัหำ ท่ำนสำมำรถสอบถำมหรือแจง้เบำะแสพร้อมส่งรำยละเอียดหลกัฐำนต่ำงๆ ตำม
ช่องทำงดงัน้ี 

 
    
 ประธำนอนุกรรมกำรบรรษทัภิบำลและควำมยัง่ยืนฯ  

ทำงอีเมล ์  NUTTHAPAN@SEAFCO.CO.TH 
เบอร์โทรศพัท ์ 0-2919-0090 ต่อ 401,  081-8741793 
เบอร์โทรสำร   0-2518-3082 
ทำงไปรษณีย ์   :  
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หนังสือตอบรับ 
จริยธรรมคู่ค้ำ ด้ำนกำรจัดซ้ือ จัดหำ 

 
            ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจ(ศึกษำ) จริยธรรมคู่ค้ำ ด้ำนกำรจัดซ้ือจัดหำ ส ำหรับซัพพลำยเออร์/คู่ค้ำ ของ      

บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) แลว้ ขำ้พเจำ้เขำ้ใจและยอมรับในหลกัปฏิบติัดงักล่ำวและยินดีให้ควำมร่วมมือพร้อมกนัน้ีขำ้พเจำ้ไดล้ง
นำมในหนงัสือตอบรับมำพร้อมดว้ย 

 
 
 ................................................................. 

 (..................................................................) 

 ต ำแหน่ง..................................................... 

 บริษทั ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


