
 
 

Kerry Express (Thailand) Public Company Limited 

Head office: No. 89, Chao Phya Tower, 9th Floor, Room 906, 

Soi Wat Suan Phlu, Charoen Krung Road, Bang Rak Sub-district, Bang Rak District, Bangkok, 10500. 

T 66 2 238 5558  F 66 2 237 3752  www.kerryexpress.com 

 

 

จรรยาบรรณคู่ค้าธรุกิจ (Supplier Code of Conduct) 

บริษทั เคอรี่ เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

บรษิทั เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิทั”) ด ำเนินธุรกจิอยู่
ภำยใตก้รอบของธรรมำภบิำลทีด่ ีมคีวำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้โดยมคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำธุรกจิ
ควบคู่ไปกบักำรสรำ้งสมดุลทำงเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัตัง้มัน่ทีจ่ะด ำรงตนใหเ้ป็น
บรษิทัทีเ่ป็นแบบอย่ำงทีด่ขีองสงัคมในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื และสำมำรถบรหิำรกจิกำรใหเ้ตบิโตอย่ำง
มัน่คงและเป็นทีย่อมรบัในสงัคมบนพืน้ฐำนของจรยิธรรมและหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 

กลุ่มบรษิทัจงึไดจ้ดัท ำแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิของคู่คำ้ในดำ้นต่ำง ๆ โดยกลุ่มบรษิทัคำดหวงัว่ำคู่
ค้ำจะประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม ค ำนึงถึงควำมรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ตัง้แต่ผู้ถือหุ้น 
พนักงำน ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่สญัญำ ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ยงัส่งเสรมิกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี
และเป็นธรรม หลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และกำรละเมิด
ทรพัยส์นิทำงปัญญำรวมถงึกำรต่อตำ้นกำรทุจรติทุกรูปแบบในหวัขอ้ต่ำง ๆ ดงันี้ 
 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

(1) การก ากบัดแูลกจิการ 

คู่คำ้จะด ำเนินธุรกจิอย่ำงถูกตอ้ง ดว้ยควำมสุจรติ เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยขอ้มลูทีส่ ำคญั และ
สำมำรถตรวจสอบได ้โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ พนกังำน และผูม้สีว่น
ไดเ้สยีทุกฝ่ำย รวมถงึมกีำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม ในขณะทีคู่่คำ้จะต้องรกัษำไว้
ซึง่ควำมน่ำเชื่อถอืควำมซื่อสตัยแ์ละควำมมัน่คงทำงกำรเงนิ 

 

(2) การก ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั 

คู่ค้ำให้ควำมส ำคญักับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบต่ำง ๆ รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ โดยก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน ต้องปฏบิตัตินให้อยู่ในกรอบของ
กฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไม่มสีว่นรูเ้หน็ ช่วยเหลอืหรอืกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรละเมดิ ฝ่ำฝืน
กฎหมำย กฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

(3) การก ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญา 
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คู่คำ้ไม่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรทีม่ลีกัษณะเป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ โดยก ำหนดให้
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ตอ้งปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไม่มี
ส่วนรูเ้หน็ ช่วยเหลอื หรอืกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรละเมดิ ฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบั
ทรพัยส์นิทำงปัญญำ 

 

(4) ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

คู่คำ้ตอ้งท ำหน้ำทีเ่ป็นพลเมอืงทีด่แีละด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมดแูลเอำใจใส่และมคีวำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม โดยกลุ่มบรษิทัฯ คำดหวงัให้คู่ค้ำทุกรำยสนับสนุน เขำ้ใจยอมรบัและก ำหนดกฎแกณฑ์กำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมมำตรฐำน ESG (สิง่แวดลอ้ม, สงัคมและธรรมำภบิำล) 

 

2. การต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ และการต่อต้านให้หรือรบัสินบน 

คู่คำ้มนีโยบำยทีจ่ะต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และกำรใหห้รอืรบัสนิบน โดยมุ่งเน้นเสรมิสรำ้งใหเ้กดิ
เป็นวฒันธรรมองคก์ร เพือ่ใหบุ้คลำกรทุกระดบัตระหนกัถงึผลกระทบของกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่และกำรใหห้รอื
รบัสนิบน กำรสร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้อง และเพิม่ควำมเชื่อมัน่ต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย รวมถึงจดัให้มี
แนวทำงเกีย่วกบักำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชัน่และกำรใหห้รอืรบัสนิบน มกีระบวนกำรตดิตำมและควบคุมให้มี
กำรปฏบิตัติำมอย่ำงถูกตอ้ง และมมีำตรกำรส่งเสรมิใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งรบัทรำบและปฏบิตัติำม นอกจำกนี้ กลุ่ม
บรษิทัฯ ยงัสนับสนุนให้คู่ค้ำเขำ้ร่วมหรอืมสี่วนร่วมในเครอืข่ำยแนวร่วมปฏบิตัใินกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและ
กำรใหส้นิบนทุกรปูแบบ 
 

3. ความเป็นกลางทางการเมือง 

กลุ่มบรษิัทมนีโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมอืง และไม่อนุญำตให้คู่ค้ำที่อยู่ระหว่ำงกำรปฏิบตัิหน้ำที่

ภำยใต้ควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกกลุ่มบรษิทั แสดงออกซึ่งเป็นกำรสนับสนุนหรอืต่อต้ำนพรรค

กำรเมอืงใดๆ อนัก่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิหรอืควำมขดัแยง้กบันโยบำยของกลุ่มบรษิทั 

ทัง้นี้ คู่ค้ำยงัมสีทิธิและเสรภีำพที่จะแสดงออกทำงกำรเมอืงตำมกฎหมำย แต่จะต้องด ำเนินกำรใน

ช่วงเวลำนอกเหนือจำกช่วงเวลำทีป่ฏบิตังิำนใหก้บักลุ่มบรษิทั และจะตอ้งไม่น ำมำซึง่ควำมเสือ่มเสยีชื่อเสยีง

หรอืควำมเขำ้ใจผดิใหก้บักบักลุ่มบรษิทั 
 

4. การไม่เรียกหรือรบัของขวญั (No Gift Policy) 
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คู่คำ้มนีโยบำยไม่ใหพ้นักงำนรอ้งขอหรอืตอบรบัของขวญั เงนิสดหรอืสิง่ของเทยีบเท่ำเงนิสด (คูปอง , 
บตัรก ำนลั) หรอืสิง่บนัเทงิใดๆ จำกคู่คำ้ทำงธุรกจิ โดยมุ่งมัน่ใหค้วำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงซื่อสตัย์
สุจรติ มจีรรยำบรรณและมคีวำมโปร่งใสภำยใต้มำตรฐำนสูงสุดของจรยิธรรมทำงธุรกจิ อกีทัง้ยงัสอดคล้อง
กบัระเบยีบปฏบิตัติำมกฎหมำยไทยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

5. ผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interest) 

คู่ค้ำให้ควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและยุติธรรม มีมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงและ
หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใด ๆ ที่อำจที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน หรอืมสี่วนได้ส่วนเสยีระหว่ำงคู่ค้ำกับ
บุคลำกรของกลุ่มบรษิทั 
 

6. ความรบัผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 

คู่คำ้จะปฏบิตัติ่อลูกคำ้และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทำงธุรกจิอย่ำงเป็นธรรม มุ่งมัน่ในกำรสรำ้งควำมพงึพอใจ และ
ควำมมัน่ใจให้กบัลูกค้ำและผู้ที่เกี่ยวขอ้งทำงธุรกิจ รวมทัง้รกัษำคุณภำพที่ได้มำตรฐำนสำกลและยกระดบั
มำตรฐำนใหส้งูขึน้อย่ำงต่อเนื่องโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ และจะตอ้งไม่ปกปิดขอ้มลู สรำ้งขอ้มลูเทจ็ หรอืใหข้อ้มลู
อนัก่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิในสำระส ำคญัเพือ่ผลประโยชน์ทำงกำรคำ้หรอืผลประโยชน์สว่นตนโดยมชิอบ 

 

7. การให้ความส าคญัต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อมูลภายใน 

คู่ค้ำจะจัดหำให้มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมและมีควำมปลอดภัยสูงสุด รวมถึงให้
ควำมส ำคญัต่อกำรเกบ็รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้และขอ้มูลภำยในที่มนีัยส ำคญัเกี่ยวกบักำรท ำธุรกจิ
ระหว่ำงบรษิทักบัคูค้ำ้หรอืระหว่ำงคู่คำ้กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทำงธุรกจิของคู่คำ้เองโดยไม่ไดร้บัอนุญำต  และไม่น ำ
ขอ้มลูสว่นบุคคลหรอืขอ้มลูภำยในดงักล่ำวไปใชผ้ดิวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัอนุญำตไวก้่อนหน้ำนี้  รวมถงึจดัให้มี
กระบวนกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมและกำรฝึกอบรมพนกังำนของคู่คำ้ใหต้ระหนกัถงึเรื่องดงักล่ำว 

 

8. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

คู่คำ้มนีโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสทิธมินุษยชน โดยไม่มกีำรด ำเนินกำรใดๆทีเ่ป็นกำร
ละเมดิสทิธิมนุษยชน ทัง้กำรใช้แรงงำนเดก็ กำรใช้แรงงำนบงัคบั หรอืแรงงำนกฎหมำย และต้องจดัให้มี 
กระบวนกำรจ้ำงงำน และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนเป็นธรรม รวมถงึกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมเหมำะสมตำม
ศกัยภำพของพนักงำนและตำมที่กฎหมำยก ำหนด  รวมถึงต้องให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้งไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน ชุมชน และสงัคมรอบขำ้งด้วยควำมเคำรพในศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษย์ 
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ค ำนึงถงึควำมเสมอภำคและเสรภีำพทีเ่ท่ำเทยีมกนั ไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐำน และไม่เลอืกปฏบิตัไิม่ว่ำจะเป็น
ในเรื่องของเชื้อชำต ิสญัชำต ิศำสนำ ภำษำ เผ่ำพนัธุ์ สผีวิ เพศ อำยุ กำรศกึษำ สภำวะทำงร่ำงกำย  หรอื
สถำนะทำงสงัคม และจดัใหม้กีำรดูแลและตรวจสอบไม่ใหธุ้รกจิของคู่คำ้เขำ้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรละเมดิ
สทิธมินุษยชนทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 

 

9. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

คู่คำ้จดัใหม้กีำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภยัของพนักงำน โดยจดัเตรยีมสถำนที่ท ำงำนที่ปลอดภยั
และถูกสุขลักษณะให้แก่พนักงำน รวมถึงอุปกรณ์เพื่อป้องกันควำมปลอดภัยที่จ ำเป็น  และจัดให้มี
สภำพแวดลอ้มรวมถงึกจิกรรมที่มุ่งสรำ้งควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนที่มี
มำตรฐำนไม่น้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด  นอกจำกนี้ ควรจดัให้มกีำรฝึกอบรมและกำรสร้ำงควำมตระหนัก
ให้กบัพนักงำนของคู่ค้ำในเรื่องควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั รวมถงึกจิกรรมบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อลด
อตัรำกำรเจบ็ป่วย กำรเกดิอุบตัเิหตุ และกำรเสยีชวีติจำกกำรท ำงำน 
 

10. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

คู่คำ้ใหค้วำมส ำคญัในเรื่องกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำติอย่ำงมปีระสทิธภิำพ พรอ้มทัง้มองหำทำงเลอืก
ในกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงยัง่ยนืในกำรประกอบธุรกจิ โดยมรีะบบกำรประเมนิและจดักำรควำมเสีย่งเพื่อลด
ผลกระทบของธุรกจิต่อทรพัยำกรธรรมชำต ิพรอ้มทัง้มองหำนวตักรรมและทำงเลอืกใหม่ๆ เพื่อส่ งเสรมิกำร
พัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยัง่ยืน อีกทัง้ยังปลูกฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และ
สิง่แวดล้อมให้เกิดขึ้นในบรษิัทของคู่ค้ำและพนักงำนทุกระดบัอย่ำงต่อเนื่อง และมองหำโอกำสที่จะขยำย
ขอบเขตไปยงัพนัธมติรทำงธุรกจิอื่นๆ ของคู่คำ้ 
 

11. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

คู่คำ้มนีโยบำยที่จะด ำเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคม และยดึมัน่กำรปฏบิตัตินเป็น
พลเมอืงทีด่ ีและปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งอย่ำงครบถว้น โดยมนีโยบำยส่งเสรมิกำรสร้ำง
คุณภำพชวีติทีด่ใีหก้บัชุมชน เพือ่ยกระดบักำรพฒันำสงัคมและประเทศชำตอิย่ำงยัง่ยนื 

นอกจำกนี้ คู่คำ้ควรมแีผนกำรจดักำรขอ้รอ้งเรยีนจำกชุมชน และจดัใหม้ชี่องทำงและทมีงำนรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนจำกชุมชน เพือ่ลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้  
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ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส 

กรณีที่คู่ค้ำพบเห็นกำรกระท ำใดๆที่สงสัยว่ำเป็นกำรละเมดิหรอืไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคบั จรรยำบรรณ หรือนโยบำยของกลุ่มบริษัท ท่ำนสำมำรถแจ้งเบำะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่ง
รำยละเอยีดหลกัฐำนต่ำง ๆ ผ่ำนทำงช่องทำงต่อไปนี้ 
 

1) จดหมายส่งทางไปรษณีย ์
ตดิต่อ: คณะกรรมกำรตรวจสอบ / หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
ทีอ่ยู่: บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่89 อำคำรเจำ้พระยำทำวเวอร ์ชัน้ 9 หอ้ง 906 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจรญิกรุง แขวงบำงรกั 
เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
 

2) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(E-mail)  
ตดิต่อ: คณะกรรมกำรตรวจสอบ / หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
E-mail address: Audit.committee@kerryexpress.com และ TH.EX.IA@kerryexpress.com 
 

โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแสจะถูกปิดเป็นควำมลบั และผู้แจ้งเบำะแสจะได้รบัควำมคุ้มครองตำม
นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำที่อำจเข้ำข่ำยเป็นกำรละเมิดจริยธรรม (Whistle-
Blower Policy) 

เพื่อให้แน่ใจว่ำคู่ค้ำมกีำรปฏบิตัติำมหลกัจรรยำบรรณของคู่คำ้ธุรกจิฉบบันี้ กลุ่มบรษิทัฯอำจมกีำร
ด ำเนินกจิกรรมกำรตรวจสอบหรอืขอหลกัฐำนใด ๆ จำกคู่ค้ำ กรณีที่คู่ค้ำไม่ปฏบิตัติำมหลกัจรรยำบรรณนี้ 
กลุ่มบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำยกเลกิสญัญำ และ/หรอืพจิำรณำร่วมธุรกจิกบัท่ำนในอนำคต  

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงควำมนับถอื 

 

 
 

(นำยคนิ เฮง็ เน็ง) 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บรษิทั เคอรี ่เอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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แบบฟอรม์ส าหรบัคู่ค้าลงนามรบัทราบ 
 

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและศึกษำจรรยำบรรณด้ำนกำรจดัซื้อ จดัหำ ว่ำจ้ำง ส ำหรบัคู่ค้ำของบรษิทั เคอรี่ 
เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย แล้ว ข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยอมรบัในหลักปฏิบตัิ
ดงักล่ำวทุกประกำรและยนิดใีหค้วำมร่วมมอืในทุกๆ ดำ้น 

 

รบัทรำบโดย 

 

___________________________________ 
(                                                 ) 

ต ำแหน่ง : ___________________________ 
บรษิทั : _____________________________ 
วนัที ่: ______________________________ 

 


