จริยธรรมธุรกิจทางการค้าและความรั บผิดชอบต่ อสังคมสํ าหรับคู่ค้า
กลุ่ ม บริ ษั ท ฮิ ต าชิ ทรานสปอร์ ต ซิ ส เต็ ม ประเทศไทย ซึ งได้แ ก่ บริ ษัท ฮิ ต าชิ ทรานสปอร์ ต ซิ ส เต็ ม แวนเทค
(ประเทศไทย) จํา กัด , บริ ษั ท ที เอสที ซั น ไรซ์ เซอร์ วิ ส จํ า กั ด , บริ ษั ท อี เทอร์ นิ ตี แกรนด์ โลจิ ส ติ ค ส์ จํ า กั ด (มหาชน),
บริ ษัท แพนดส์ กรุ๊ ป โลจิ สติ กส์ จํากัด , บริ ษัท อี เทอร์ นิ ตี คอนซัลติ ง แอนด์ เซอร์ วิส จํากัด (ซึ งต่ อ ไปนี จะเรี ย กว่า “บริ ษัท”)
ได้สนับสนุ นการดําเนิ น ธุ ร กิ จ อย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส รวมถึ งมี ความเป็ นมิ ตรกับ สิ งแวดล้อ ม และช่ วยเหลื อสังคมอย่า ง
ต่อเนื องเป็ นระยะเวลายาวนาน และเพื อส่ งเสริ มให้สังคมมี ความเจริ ญรุ่ งเรื อง บริ ษทั มี เจตนารมณ์ทีจะร่ วมมือกับ คู่คา้ คู่สัญญา
ผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ผูใ้ ห้บริ การ ตัวแทน ผูข้ นส่งสิ นค้า ผูจ้ ําหน่ายสิ นค้าและบริ การ และคู่คา้ ทังหลายของกลุ่มบริ ษทั ในการ
สนับ สนุน กิ จกรรมเพื อแสดงถึ งการมี ส่ ว นร่ วมรั บ ผิ ด ชอบต่อ จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ และสังคม (หรื อ ในที นี เรี ยกว่า “CSR”)
ทีบริ ษัทในกลุ่มจะจัด ให้มีขึ น โดยกลุ่มบริ ษ ัท ได้ตระหนัก ถึง ความสํา คัญของกิ จกรรมด้านความรั บผิ ดชอบต่ อ จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจและสังคม (CSR) และพยายามส่ งเสริ ม ให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมดังกล่าวเพือให้ความยังยืนของกระบวนการ
ดําเนิ นงานทางธุรกิจของบริ ษทั และคู่คา้ นอกจากนันยังช่วยให้กิจกรรมด้านความรั บผิ ดชอบต่อจรรยาบรรณทางธุ รกิ จและสังคม
ของบริ ษทั ดําเนิ นต่อไปได้ จึงเห็นว่าคูค่ ้าทีประสงค์จะร่ วมงานของบริ ษทั ต้องมีส่วนร่ วมและรับรู ้ในกิ จกรรมดังกล่าว ตลอดจนมี
การดําเนิ นการตามจรรยาบรรณทางธุรกิ จและสังคมร่ วมกันกับบริ ษทั และในการนี บริ ษทั จึ งขอให้คู่คา้ ได้เข้าใจและปฏิ บตั ิตาม
หลักการหรื อข้อกําหนดเกียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั
บริ ษทั จึงได้กาํ หนดรายละเอียดของจริ ยธรรมธุรกิจทางการค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับคูค่ า้ ไว้ดงั ต่อไปนี
1. จริยธรรมทางธุรกิจ
1.1 การกํากับดูแลกิจการ
คู่คา้ ของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความซือสัตย์สุจริ ต
โปร่ งใสและตรวจสอบได้โดยคํานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสียภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที ดี
1.2 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
คู่คา้ ของบริ ษทั ต้องปฏิบัติต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายด้วยความรั บผิ ดชอบและเป็ น ธรรม รวมถึ งดําเนิ นธุรกิ จ
ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทีดี
คู่คา้ ของบริ ษัท จะต้องไม่กาํ หนดข้อตกลง เงื อนไข ราคาค่าบริ การหรื อประโยชน์อืนใดไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อมในลักษณะสมรู ้กนั หรื อเพือให้ได้รับประโยชน์ในการเข้าทําสัญญากับลูกค้าของบริ ษทั
1.3 การรักษาความลับ
คู่คา้ ของบริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมายเกี ยวกับ ความปลอดภัยของข้อมูลและมาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน อื นๆ
และต้องเก็บ รั กษาข้อ มูล ของบริ ษัท ไม่ว่าจะเป็ นข้อ มู ล เกียวกับการขนส่ ง สิ น ค้า ข้อ มู ลการบริ ห าร ข้อ มูล ส่ วนบุค คล ข้อมู ล
ทางเทคนิ ค หรื อข้อมูลระหว่างบริ ษทั กับ บุคคลภายนอกเป็ นความลับ และไม่นําข้อมูล ดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม
รวมถึงไม่ละเมิดข้อมูลความลับของผูอ้ ืน
การดํา เนิ น การเกี ยวกับข้อมู ลส่ ว นบุ คคลคู่ คา้ ของบริ ษัท ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามพระราชบัญ ญัติคุ ้มครองข้อ มู ล
ส่วนบุคคล พ.ศ.
และกฎหมายทีออกภายใต้พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ฉบับแก้ไข/เพิ มเติมใด ๆ ในอนาคต
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1.4 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
คู่ ค า้ ของบริ ษ ัท ต้องเคารพและไม่ ละเมิ ดทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของผูอ้ ื น รวมถึ ง จัด ให้ มีม าตรการป้ องกัน
การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
1.5 ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
บริ ษทั ยึดถื อคุณธรรมและจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิจ และตระหนักดีว่าองค์กรทีปราศจากคุณธรรมและ
จริ ยธรรมจะไม่ส ามารถดํารงความยังยืนอยู่ในธุ รกิ จได้บริ ษทั คาดหวังให้คู่คา้ ปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกัน โดยไม่ดาํ เนิ นการใดๆ
ทีก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรื อมีส่วนได้เสี ยระหว่างคู่คา้ กับบุคลากรของบริ ษทั
1.6 การต่อต้ านคอร์ รัปชัน
คู่คา้ ของบริ ษทั จะไม่กระทํา หรื อสนับสนุนการทุจริ ตหรื อคอร์รัปชันทุกรู ปแบบ โดยจัดให้มีมาตรการต่อต้าน
คอร์ รัปชัน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั เพือป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
หรื อคอร์ รัปชัน ตลอดจนควรเข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์และขอรับรองการเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ต
2. การปฏิบัตดิ ้านแรงงานและสิ ทธิมนุษยชน
2.1 การปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านแรงงาน
คู่คา้ ของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิต่อแรงงานตามกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิ มนุษยชนอย่างถูกต้องครบถ้วน
2.2 การไม่เลือกปฏิบตั ิ
คู่คา้ ของบริ ษทั ต้องเคารพในศักดิศรี ของลูกจ้าง ปฏิ บตั ิ ต่อลูกจ้างอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม ไม่ละเมิ ดสิ ทธิ
มนุ ษยชน ไม่กดขี บังคับใช้แรงงานและไม่เลือกปฏิบตั ิ แม้ว่าจะมี ความแตกต่างของเชือชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเชื อ
หรื อเรื องอืนใดก็ตาม
2.3 การคุม้ ครองแรงงาน
คู่คา้ ของบริ ษทั ต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะของนายจ้างทีปฏิ บตั ิ ต่อลูกจ้าง และจัดให้ลูกจ้างได้รับการ
คุม้ ครองตามกฎหมายกําหนดอย่างถูกต้อง ในกรณี มีการจ้างแรงงานเด็กที มีอายุ15 ปี ขึ นไปแต่ไม่เกิ น 18 ปี ต้องจัดให้แรงงานนัน
ได้รับความคุม้ ครอง ค่าจ้าง ผลประโยชน์หรื อเรื องอืนใดตามสิ ทธิ ทางกฎหมายกําหนดทุกประการ
2.4 การไม่บงั คับใช้แรงงาน
คู่คา้ ของบริ ษทั ต้องไม่ ใช้หรื อได้รับประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานด้วยรู ปแบบใดๆ ที เป็ นการลงโทษ
ทางกาย การขูเ่ ข็ญ การกักขัง การคุกคาม ข่มขู่ การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์หรื อการใช้ความรุ นแรง
2.5 ค่าจ้าง สิ ทธิ ประโยชน์ และระยะเวลาการทํางาน
คู่คา้ ของบริ ษทั ต้องบริ หารค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา สิทธิประโยชน์ระยะเวลาการทํางาน และสวัสดิการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายตรงตามกําหนดเวลาและเป็ นธรรม
2.6 การเลิกจ้าง
ในกรณีคู่คา้ ของบริ ษทั มีการเลิกจ้างต้องมีกระบวนการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน
3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คู่คา้ ของบริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมในการทํา งาน
ให้ปลอดภัยเพือลดและควบคุมโอกาสการบาดเจ็บ / เจ็บป่ วย /อุบตั ิเหตุและเหตุฉุกเฉิ น
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4. สิงแวดล้ อม
คู่คา้ ของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านสิ งแวดล้อม รวมถึ งบริ หารจัดการมลพิษ/ของเสี ยตามที
กฎหมายกําหนด คู่คา้ ของบริ ษทั ควรใช้ทรัพ ยากรอย่างคุม้ ค่า ใช้หลัก 3R ได้แก่ ลดปริ มาณการใช้ นํากลับมาใช้ใหม่ และรี ไซเคิ ล
คู่คา้ ของบริ ษทั ควรเลือกใช้สินค้าและบริ การทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม และระมัดระวังในการดําเนิ นการใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ งแวดล้อม
5. การมีส่วนร่ วมพัฒนาสั งคม
คู่ ค ้า ของบริ ษัท ควรดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดยคํา นึ ง ถึ งผลกระทบที อาจเกิ ด ขึ นต่อ ชุ ม ชน/สัง คมรอบข้า งและมี ส่ วนร่ ว ม
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ชี วิ ต สร้ า งความเป็ นอยู่ ที ดี ขึ นให้ ก ั บ ชุ ม ชนและสั ง คมไทย นอกจากนั นยัง ต้ อ งส่ ง เสริ มกิ จ ก าร
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อมขององค์กรอันนําไปสู่การพัฒนาทียังยืน
6. การปฏิบัตติ ามและการติดตาม
คู่คา้ ของบริ ษัทต้องปฏิ บตั ิ ต ามจริ ย ธรรมธุ ร กิจ ทางการค้าและความรั บผิดชอบต่ อสังคมสําหรั บคู่ คา้ นี อย่า งเคร่ งครั ด
รวมทังจัด การให้ ต วั แทนหรื อผู ้รับเหมา/ผู ้รับ ช่ว งของตนที ตนเองได้ว่าจ้างหรื อมอบหมายให้ด ําเนิ นการปฏิ บตั ิ ตามด้วยอย่าง
เคร่ งครัดเสมือนหนึงว่าบุคคลหรื อนิ ติ บุคคลเหล่านันเป็ นคู่คา้ เอง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะเข้าดําเนิ นการตรวจสอบคู่คา้ /ตัวแทน
หรื อผูร้ ับเหมาของคู่คา้ /ผูร้ ับช่วงของคู่คา้ ถึงการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม
7. การฝ่ าฝื นกฎระเบียบ
การฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรมธุรกิจทางการค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรั บคูค่ า้ ของบริ ษทั ที แนบมานี
อาจเป็ นสาเหตุให้บริ ษัทยุติ ความสัมพัน ธ์ทางธุ รกิ จ กับ คู่ค ้า รวมทังหยุด การสั งซื อในอนาคต หรื ออาจถึง ขันหยุด ชํา ระเงิ นได้
ทังนี ขึนอยูก่ บั ความรุ นแรงของการฝ่ าฝื นและสถานการณ์ทีเกิดขึน
บริ ษัท หวัง เป็ นอย่างยิ งว่าคู่ คา้ และคู่ ค ้าทุ กแห่ งจะเข้าใจ และถื อปฏิบ ัติต าม ตลอดจนมี ก ารดําเนิ น การเพื อให้ บรรลุ
เป้ าหมายในด้า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จและความรั บผิ ดชอบต่ อ สังคม นอกจากนี บริ ษัท จะเริ มทําการ
ตรวจสอบเพื อให้มั นใจว่าคู่ค ้าและคู่ คา้ ตามหน่ว ยงานต่ างๆ ของบริ ษ ัท มี การปฏิบัติต ามข้อกําหนดเกี ยวกับความรั บผิด ชอบ
ต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจและสังคมระหว่างการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานประจําวัน
บริ ษทั เชื อมั นว่าคู่ คา้ และคู่ คา้ ของบริ ษ ัทจะให้ ความร่ ว มมือ กับบริ ษทั ทังนี เพือความเป็ นพัน ธมิ ตรทางธุร กิ จที มันคง
ระหว่างกัน และเพือรักษาความเข้าใจอันดี ซึงกันและกัน ตลอดจนร่ วมกันสร้างความไว้วางใจเพื อความสัมพันธ์ทีดี ในระยะยาว
และบรรลุเป้ าหมายของการเป็ นผูท้ ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่ วมกันตลอดไป
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