จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิ จ (Supplier Code of Conduct)
บริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริษทั ”) ดำเนินธุรกิจอยู่
ภำยใต้กรอบของธรรมำภิบำลทีด่ ี มีควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยมีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนำธุรกิจ
ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงสมดุลทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ตัง้ มันที
่ จ่ ะดำรงตนให้เป็ น
บริษทั ทีเ่ ป็ นแบบอย่ำงทีด่ ขี องสังคมในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยังยื
่ น และสำมำรถบริหำรกิจกำรให้เติบโตอย่ำง
มันคงและเป็
่
นทีย่ อมรับในสังคมบนพืน้ ฐำนของจริยธรรมและหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
กลุ่มบริษทั จึงได้จดั ทำแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจของคู่คำ้ ในด้ำนต่ำง ๆ โดยกลุ่มบริษทั คำดหวังว่ำคู่
ค้ำจะประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม คำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ตัง้ แต่ผู้ถือหุ้น
พนักงำน ลูกค้ำ คู่คำ้ คู่สญ
ั ญำ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ยังส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี
และเป็ น ธรรม หลีก เลี่ย งกำรด ำเนิ น กำรที่อ ำจก่ อ ให้เ กิด ควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ แ ละกำรละเมิด
ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำรวมถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบในหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้
1.

การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
(1) การกากับดูแลกิจการ
คู่คำ้ จะดำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง ด้วยควำมสุจริต เป็ นธรรม โปร่งใส เปิ ดเผยข้อมูลทีส่ ำคัญ และ
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ลูกค้ำ คู่คำ้ พนักงำน และผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกฝ่ ำย รวมถึงมีกำรแบ่งปั นผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเป็ นธรรม ในขณะทีค่ ่คู ำ้ จะต้องรักษำไว้
ซึง่ ควำมน่ำเชื่อถือควำมซื่อสัตย์และควำมมันคงทำงกำรเงิ
่
น
(2) การกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
คู่ค้ำ ให้ค วำมส ำคัญ กับกำรปฏิบัติต ำมกฎหมำย กฎระเบียบต่ำ ง ๆ รวมถึงกำรปฏิบัติต ำม
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ โดยกำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องปฏิบตั ติ นให้อยู่ในกรอบของ
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็น ช่วยเหลือหรือกระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรละเมิด ฝ่ ำฝืน
กฎหมำย กฎระเบียบอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) การกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
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คู่คำ้ ไม่สนับสนุนกำรดำเนินกำรทีม่ ลี กั ษณะเป็ นกำรละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ โดยกำหนดให้
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ต้องปฏิบตั ติ นให้อยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มี
ส่วนรูเ้ ห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรละเมิด ฝ่ ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ
(4) ความรับผิดชอบต่อสังคม
คู่คำ้ ต้องทำหน้ำทีเ่ ป็ นพลเมืองทีด่ แี ละดำเนินธุรกิจด้วยควำมดูแลเอำใจใส่และมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยกลุ่มบริษทั ฯ คำดหวังให้ค่คู ้ำทุกรำยสนับสนุ น เข้ำใจยอมรับและกำหนดกฎแกณฑ์กำรดำเนินธุรกิจ
ตำมมำตรฐำน ESG (สิง่ แวดล้อม, สังคมและธรรมำภิบำล)
2.

การต่อต้านทุจริ ตคอร์รปั ชัน่ และการต่อต้านให้หรือรับสิ นบน

คู่คำ้ มีนโยบำยทีจ่ ะต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และกำรให้หรือรับสินบน โดยมุ่งเน้นเสริมสร้ำงให้เกิด
เป็ นวัฒนธรรมองค์กร เพือ่ ให้บุคลำกรทุกระดับตระหนักถึงผลกระทบของกำรทุจริตคอร์รปั ชันและกำรให้
่
หรือ
รับสินบน กำรสร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้อง และเพิม่ ควำมเชื่อมันต่
่ อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ำย รวมถึงจัดให้มี
แนวทำงเกีย่ วกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันและกำรให้
่
หรือรับสินบน มีกระบวนกำรติดตำมและควบคุมให้มี
กำรปฏิบตั ติ ำมอย่ำงถูกต้อง และมีมำตรกำรส่งเสริมให้ผทู้ เ่ี กี่ยวข้องรับทรำบและปฏิบตั ติ ำม นอกจำกนี้ กลุ่ม
บริษทั ฯ ยังสนับสนุ นให้ค่คู ้ำเข้ำร่วมหรือมีส่วนร่วมในเครือข่ำยแนวร่วมปฏิบตั ใิ นกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และ
กำรให้สนิ บนทุกรูปแบบ
3.

ความเป็ นกลางทางการเมือง

กลุ่มบริษัทมีนโยบำยเป็ นกลำงทำงกำรเมือง และไม่อนุ ญำตให้คู่ค้ำที่อ ยู่ระหว่ำงกำรปฏิบตั ิห น้ ำที่
ภำยใต้ควำมรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกกลุ่มบริษทั แสดงออกซึ่งเป็ นกำรสนับสนุนหรือต่อต้ำนพรรค
กำรเมืองใดๆ อันก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดหรือควำมขัดแย้งกับนโยบำยของกลุ่มบริษทั
ทัง้ นี้ คู่ค้ำยังมีสทิ ธิและเสรีภำพที่จะแสดงออกทำงกำรเมืองตำมกฎหมำย แต่จะต้องดำเนินกำรใน
ช่วงเวลำนอกเหนือจำกช่วงเวลำทีป่ ฏิบตั งิ ำนให้กบั กลุ่มบริษทั และจะต้องไม่นำมำซึง่ ควำมเสือ่ มเสียชื่อเสียง
หรือควำมเข้ำใจผิดให้กบั กับกลุ่มบริษทั
4.

การไม่เรียกหรือรับของขวัญ (No Gift Policy)
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คู่คำ้ มีนโยบำยไม่ให้พนักงำนร้องขอหรือตอบรับของขวัญ เงินสดหรือสิง่ ของเทียบเท่ำเงินสด (คูปอง,
บัตรกำนัล) หรือสิง่ บันเทิงใดๆ จำกคู่คำ้ ทำงธุรกิจ โดยมุ่งมันให้
่ ควำมสำคัญกับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อสัตย์
สุจริต มีจรรยำบรรณและมีควำมโปร่งใสภำยใต้มำตรฐำนสูงสุดของจริยธรรมทำงธุรกิจ อีกทัง้ ยังสอดคล้อง
กับระเบียบปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
5.

ผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of Interest)

คู่ค้ำให้ค วำมส ำคัญ ในกำรดำเนินธุ รกิจที่โปร่งใสและยุติธ รรม มีมำตรกำรป้ อ งกันควำมเสี่ยงและ
หลีกเลี่ยงกำรกระทำใด ๆ ที่อำจที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ ทบั ซ้อน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่ำงคู่ค้ำกับ
บุคลำกรของกลุ่มบริษทั
6.

ความรับผิดชอบต่อสิ นค้าและบริ การ

คู่คำ้ จะปฏิบตั ติ ่อลูกค้ำและผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทำงธุรกิจอย่ำงเป็ นธรรม มุ่งมันในกำรสร้
่
ำงควำมพึงพอใจ และ
ควำมมันใจให้
่
กบั ลูกค้ำและผู้ท่เี กี่ยวข้องทำงธุรกิจ รวมทัง้ รักษำคุณภำพที่ได้มำตรฐำนสำกลและยกระดับ
มำตรฐำนให้สงู ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และจะต้องไม่ปกปิ ดข้อมูล สร้ำงข้อมูลเท็จ หรือให้ขอ้ มูล
อันก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระสำคัญเพือ่ ผลประโยชน์ทำงกำรค้ำหรือผลประโยชน์สว่ นตนโดยมิชอบ
7.

การให้ความสาคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อมูลภายใน

คู่ค้ำ จะจัด หำให้มีร ะบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศที่เ หมำะสมและมีค วำมปลอดภัย สูง สุ ด รวมถึง ให้
ควำมสำคัญต่อกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำและข้อมูลภำยในที่ มนี ัยสำคัญเกี่ยวกับกำรทำธุรกิจ
ระหว่ำงบริษทั กับคูค้ ำ้ หรือระหว่ำงคู่คำ้ กับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทำงธุรกิจของคู่คำ้ เองโดยไม่ได้รบั อนุญำต และไม่นำ
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลภำยในดังกล่ำวไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ทไ่ี ด้รบั อนุญำตไว้ก่อนหน้ำนี้ รวมถึงจัดให้มี
กระบวนกำรควบคุมภำยในทีเ่ หมำะสมและกำรฝึกอบรมพนักงำนของคู่คำ้ ให้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่ำว
8.

การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน

คู่คำ้ มีนโยบำยสนับสนุ นและเคำรพกำรปกป้ องสิทธิมนุษยชน โดยไม่มกี ำรดำเนินกำรใดๆทีเ่ ป็ นกำร
ละเมิดสิทธิมนุ ษยชน ทัง้ กำรใช้แรงงำนเด็ก กำรใช้แรงงำนบังคับ หรือแรงงำนกฎหมำย และต้องจัดให้มี
กระบวนกำรจ้ำงงำน และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนเป็ นธรรม รวมถึงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็ นธรรมเหมำะสมตำม
ศักยภำพของพนักงำนและตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมถึงต้อ งให้ค วำมสำคัญ ต่อ กำรปฏิบัติต่อผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็ นพนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำงด้วยควำมเคำรพในศักดิ ์ศรีของควำมเป็ นมนุ ษย์
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คำนึงถึงควำมเสมอภำคและเสรีภำพทีเ่ ท่ำเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำน และไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่ว่ำจะเป็ น
ในเรื่องของเชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ภำษำ เผ่ำพันธุ์ สีผวิ เพศ อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือ
สถำนะทำงสังคม และจัดให้มกี ำรดูแลและตรวจสอบไม่ให้ธุรกิจของคู่คำ้ เข้ำไปมีส่วนเกีย่ วข้องกับกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
9.

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คู่คำ้ จัดให้มกี ำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยของพนักงำน โดยจัดเตรียมสถำนที่ทำงำนที่ปลอดภัย
และถู ก สุ ข ลัก ษณะให้แ ก่ พ นั ก งำน รวมถึง อุ ป กรณ์ เ พื่อ ป้ องกัน ควำมปลอดภัย ที่จ ำเป็ น และจัด ให้มี
สภำพแวดล้อมรวมถึงกิจกรรมที่มุ่งสร้ำงควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่มี
มำตรฐำนไม่น้อยกว่ำที่กฎหมำยกำหนด นอกจำกนี้ ควรจัดให้มกี ำรฝึกอบรมและกำรสร้ำงควำมตระหนัก
ให้กบั พนักงำนของคู่ค้ำในเรื่องควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย รวมถึงกิจกรรมบริหำรควำมเสีย่ งเพื่อลด
อัตรำกำรเจ็บป่ วย กำรเกิดอุบตั เิ หตุ และกำรเสียชีวติ จำกกำรทำงำน
10. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
คู่คำ้ ให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมทัง้ มองหำทำงเลือก
ในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยังยื
่ นในกำรประกอบธุรกิจ โดยมีระบบกำรประเมินและจัดกำรควำมเสีย่ งเพื่อลด
ผลกระทบของธุรกิจต่อทรัพยำกรธรรมชำติ พร้อมทัง้ มองหำนวัตกรรมและทำงเลือกใหม่ๆ เพื่อส่ งเสริมกำร
พัฒ นำสัง คมและสิ่ง แวดล้อ มที่ย งั ่ ยืน อีก ทัง้ ยัง ปลู กฝั งจิต สำนึ ก ควำมรับ ผิด ชอบต่อ สัง คม ชุ ม ชน และ
สิง่ แวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัท ของคู่ค้ำและพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง และมองหำโอกำสที่จะขยำย
ขอบเขตไปยังพันธมิตรทำงธุรกิจอื่นๆ ของคู่คำ้
11. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
คู่คำ้ มีนโยบำยที่จะดำเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมันกำรปฏิ
่
บตั ติ นเป็ น
พลเมืองทีด่ ี และปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน โดยมีนโยบำยส่งเสริมกำรสร้ำง
คุณภำพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั ชุมชน เพือ่ ยกระดับกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติอย่ำงยังยื
่ น
นอกจำกนี้ คู่คำ้ ควรมีแผนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำกชุมชน และจัดให้มชี ่องทำงและทีมงำนรับเรื่อง
ร้องเรียนจำกชุมชน เพือ่ ลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
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ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
กรณีท่คี ู่ค้ำพบเห็นกำรกระทำใดๆที่สงสัยว่ำเป็ นกำรละเมิดหรือไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อ บังคับ จรรยำบรรณ หรือ นโยบำยของกลุ่ มบริษัท ท่ำนสำมำรถแจ้งเบำะแสหรือ ร้อ งเรียน พร้อ มส่ง
รำยละเอียดหลักฐำนต่ำง ๆ ผ่ำนทำงช่องทำงต่อไปนี้
1) จดหมายส่งทางไปรษณี ย์
ติดต่อ: คณะกรรมกำรตรวจสอบ / หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ทีอ่ ยู่: บริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 89 อำคำรเจ้ำพระยำทำวเวอร์ ชัน้ 9 ห้อง 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
2) จดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ (E-mail)
ติดต่อ: คณะกรรมกำรตรวจสอบ / หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
E-mail address: Audit.committee@kerryexpress.com และ TH.EX.IA@kerryexpress.com
โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแสจะถูกปิ ดเป็ นควำมลับ และผู้แจ้งเบำะแสจะได้รบั ควำมคุ้มครองตำม
นโยบำยและแนวปฏิบัติใ นกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำที่อำจเข้ำข่ำยเป็ นกำรละเมิดจริยธรรม ( WhistleBlower Policy)
เพื่อให้แน่ ใจว่ำคู่ค้ำมีกำรปฏิบตั ติ ำมหลักจรรยำบรรณของคู่คำ้ ธุรกิจฉบับนี้ กลุ่มบริษทั ฯอำจมีกำร
ดำเนินกิจกรรมกำรตรวจสอบหรือขอหลักฐำนใด ๆ จำกคู่ค้ำ กรณีท่คี ู่ค้ำไม่ปฏิบตั ติ ำมหลักจรรยำบรรณนี้
กลุ่มบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำยกเลิกสัญญำ และ/หรือพิจำรณำร่วมธุรกิจกับท่ำนในอนำคต
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยคิน เฮ็ง เน็ง)
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
บริษทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
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แบบฟอร์มสาหรับคู่ค้าลงนามรับทราบ
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและศึกษำจรรยำบรรณด้ำนกำรจัดซื้อ จัดหำ ว่ำจ้ำง สำหรับคู่ค้ำของบริษทั เคอรี่
เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย แล้ว ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยอมรับในหลักปฏิบตั ิ
ดังกล่ำวทุกประกำรและยินดีให้ควำมร่วมมือในทุกๆ ด้ำน
รับทรำบโดย
___________________________________
(
)
ตำแหน่ง : ___________________________
บริษทั : _____________________________
วันที่ : ______________________________
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