บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหำชน)
(Sahamitr Pressure Container Public Company Limited)

จรรยำบรรณคู่ค้ำ
(Supplier code of conduct)

** ฉบับที่ 1 (ผ่านการอนุมตั ิจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ วันที่ 7 ก.ย. 2565) **

จรรยำบรรณคู่ค้ำ
(Supplier code of conduct)
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมถังแก๊สของโลก โดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อม
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตามหลัก
บรรษัทภิบาล ซึ่งเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนีบ้ ริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพคู่คา้
และส่งต่อเจตนารมณ์นี ้ ไปยังคู่คา้ ซึ่งเป็ นผูม้ ีส่วนสาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริษัท และเป็ นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อปุ ทาน
(Supply Chain) ซึง่ ผลลัพธ์จะนาไปสู่การสร้างมูลค่าระยะยาวกับคู่คา้ และความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนัน้ เพื่อให้บริษัท
และคู่คา้ พัฒนาเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้กาหนดจรรยาบรรณคู่คา้ เพื่ออธิบายถึงแนวทางปฏิบตั ิของคู่คา้ ทุกรายที่
ร่วมทาธุรกิจกับบริษัท ให้ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็ นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ตลอดจนดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
บริษัทมุ่งหวังให้ค่คู า้ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณคู่คา้ อย่างจริงจัง บริษทั มีการติดตามการดาเนินงาน และพร้อมส่งเสริม
สนับสนุนให้ค่คู า้ สามารถปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณนีไ้ ด้อย่างครบถ้วน เพื่อสร้างห่วงโซ่อปุ ทานที่มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ
และมีคณ
ุ ค่าต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น และมูลค่าระยะยาวให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คำนิยำม
บริษัท หมายถึง บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน)
คู่ค้ำ หมายถึง ผูข้ ายสินค้า ผูร้ บั จ้าง หรือผูใ้ ห้บริการแก่บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน)
แนวทำงปฏิบตั ิ
1. จรรยำบรรณธุรกิจ
1.1 คู่คา้ ต้องดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผลู้ งทุน ตลอดจนสร้างความก้าวหน้า และอัตราการ
เติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
1.2 คู่คา้ ต้องพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็ นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สงู ขึน้
1.3 คู่คา้ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบตั ิท่ดี ใี นการดาเนินธุรกิจ และการเปิ ดเผยข้อมูลทาง
การเงินครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็ นจริง
1.4 คู่คา้ ต้องดาเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม ทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อม และการสนับสนุน
การพัฒนาที่ย่งั ยืน
1.5 คู่คา้ ต้องดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และแข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็ นธรรม
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1.6 คู่คา้ ต้องดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ อยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมในทุกด้าน
1.7 คู่คา้ ต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่
สุจริตกับคู่คา้ ตลอดจนดาเนินการทุกวิถีทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปั ญหาการคอร์รปั ชั่น
1.8 คู่คา้ ต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูใ้ ด ไม่ว่าจะเป็ นการละเมิดในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์
สิทธิบตั ร หรือทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นใด ด้วยวิธีคดั ลอก ทาซา้ ดัดแปลง เผยแพร่ และดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปั ญญาในผลงานต่างๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ นอกจากนีย้ งั ไม่เผยแพร่ความลับของบริษัท ข้อมูลที่มา
จากความคิด ความรูเ้ ทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจการงาน ซึ่งถือเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษทั ไม่ว่าจะได้มีการจด
ทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาหรือไม่ก็ตาม
2. กำรปฏิบัตดิ ้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน
2.1 การไม่เลือกปฏิบตั ิ
คู่คา้ ต้องเคารพในสิทธิมนุษยชน คานึงถึงศักดิศ์ รีความเป็ นมนุษย์ ความเป็ นธรรม โดยปฏิบตั ติ ่อลูกจ้างโดยเท่าเทียม
กัน ไม่เลือกปฏิบตั ิดว้ ยสาเหตุอนั เนื่องมาจากความเหมือนหรือแตกต่างทางด้านร่างกาย จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ
อายุ การศึกษา ความบกพร่องทางร่างกาย ความเชื่อ แนวคิดหรือสังกัดทางการเมือง การเป็ นสมาชิกสหภาพใดๆ สถานะทาง
สังคม ตลอดจนรสนิยมทางเพศ
2.2 การคุม้ ครองแรงงาน
คู่คา้ ต้องไม่ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ท่กี ฎหมายกาหนด ไม่จา้ งแรงงานที่ผิดกฎหมาย หากเป็ นแรงงานต่าง
ด้าว ต้องดาเนินการว่าจ้างให้ถกู ต้อง และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ไม่ให้ลกู จ้างหญิงทางานในลักษณะที่อาจเป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ และความปลอดภัย กรณีเป็ นลูกจ้างหญิงมีครรภ์ตอ้ งได้รบั ความคุม้ ครอง และให้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมาย
กาหนด
2.3 การไม่บงั คับใช้แรงงาน
คู่คา้ ต้องใช้แรงงานโดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ และต้องไม่ใช้แรงงานในลักษณะที่เป็ นการบังคับขู่เข็ญ การ
กักขัง การลิดรอนสิทธิ การล่วงละเมิด รวมถึงการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
2.4 การจ่ายค่าจ้าง และผลประโยชน์
คู่คา้ ต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าทางานล่วงเวลา ค่าจ้างในวันหยุด รวมถึงผลประโยชน์ท่ลี กู จ้างพึงได้รบั ตามกฎหมาย ให้แก่
ลูกจ้างไม่ต่ากว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด
2.5 ระยะเวลาการทางาน
คู่คา้ ต้องไม่ให้ลกู จ้างทางานเป็ นระยะเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ทัง้ นีใ้ นการทางานล่วงเวลา หรือการ
ทางานในวันหยุดต้องเป็ นความสมัครใจของลูกจ้าง และต้องจัดให้ลกู จ้างมีวนั หยุดและวันลาไม่นอ้ ยกว่าอัตราที่กฎหมาย
กาหนด
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3. ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
3.1 คู่คา้ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
3.2 คู่คา้ ต้องคุม้ ครองความปลอดภัยของลูกจ้างและผูท้ ่เี กี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทางานให้มี
ความปลอดภัย ถูกหลักอนามัยให้กบั พนักงาน พร้อมทัง้ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและ
เหมาะสม เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย
3.3 คู่คา้ ต้องมีการกาหนดแผนเตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉกุ เฉิน เช่น การติดตัง้ ระบบป้องกัน และ
ระงับอัคคีภยั การรายงานเหตุฉกุ เฉิน การฝึ กอบรมและฝึ กซ้อมให้กบั พนักงานอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีการสื่อสารให้พนักงานมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง และทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉกุ เฉิน
4. สิ่งแวดล้อม
4.1 คู่คา้ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับด้านสิง่ แวดล้อม และมาตรฐานต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
4.2 คู่คา้ ต้องดาเนินงานด้วยความใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม โดยต้องให้ความสาคัญต่อการประหยัดพลังงาน และใช้
ทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ส่งเสริมการทาธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งส่งผลดีต่อการ
ดาเนินธุรกิจในระยะยาว
5. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
คู่คา้ ต้องดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม ยึดมั่นปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทัง้ มุ่งมั่นที่จะดาเนินการยกระดับคุณภาพของชุมชนและสังคมรวมถึงส่งเสริ มการ
ปลูกฝังจิตสานึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอย่าง
ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี ้ คู่คา้ ควรมีแผนการจัดการข้อร้องเรียนจากชุมชน จัดให้มีช่องทางและทีมงานรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน
เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้
6. กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน
คู่คา้ ต้องไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชันใดๆ ทัง้ สิน้ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจ และรายการทัง้ หมดในทุกประเทศ และทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนีค้ ่คู า้ ต้องกาหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น และสอบทานขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามโดยทั่วกัน
การทุจริตคอร์รปั ชันถือได้ว่าเป็ นปั ญหาใหญ่ท่ีเกิดขึน้ ในประเทศต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็ นประเทศที่พฒ
ั นาแล้วหรือ
ประเทศที่กาลังพัฒนา และปั จจุบนั การคอร์รปั ชันได้กลายมาเป็ นปั ญหาที่มีความสาคัญที่สดุ และเป็ นหนึ่งในปั ญหาที่ทา้ ทาย
ที่สดุ ของประเทศไทย เป็ นปั ญหาเชิงระบบที่เกิดจากหลายปัจจัยมาประกอบกัน ดังนัน้ การขจัดปั ญหาการทุจริตคอร์รปั ชันให้
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หมดไปจากประเทศไทยไม่สามารถอาศัยกลไกภาครัฐเพียงด้านเดียวได้ แต่ตอ้ งมีการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวนี ้ จึงได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่องนีอ้ ย่างจริงจัง โดยปัจจุบนั บริษัทได้รบั การรับรองการเป็ น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตัง้ แต่ปี 2559 เป็ นต้นมา
ทัง้ นี ้ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน) ขอเป็ นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์แก้ไขปั ญหาการทุจริต
คอร์รปั ชัน และขอเชิญชวนบริษัทคู่คา้ พันธมิตรทางการค้า และบริษัททั่วไป เข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) หากบริษัทของท่านมีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถศึกษาดู
รายละเอียดได้ท่ี https://www.thai-cac.com
7. กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่คา้ ต้องตะหนักถึงความเป็ นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็ นส่วนตัวของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความสาคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็ นส่วนตัวของบุคคล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยต้องกาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดาเนินงาน ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั จะถูกนาไปใช้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล และถูกต้องตาม
กฎหมาย
8. มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย ตำมโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงศุลกำกรกับภำคธุรกิจเพื่อต่อต้ำนกำรก่อกำร
ร้ำย (Customs-Trade Partnership Against Terrorism หรือ C-TPAT)
คู่คา้ ต้องกาหนดวิธีปฏิบตั ิในการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร/อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อปรับปรุงให้เครือข่ายโซ่อปุ ทาน (Supply chain) มีความสามารถสูงสุดในการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงจาก
การสูญเสีย การโจรกรรม และการลักลอบสินค้าต้องห้ามซึง่ ล้วนเป็ นการอาจเปิ ดโอกาสให้มีผกู้ ่อการร้าย และการนาวิธีก่อการ
ร้ายเข้าไปแอบแฝงอยูใ่ นเครือข่ายโซ่อปุ ทานทั่วโลกได้ คู่คา้ จะต้องประเมินผลการดาเนินงานของเครือข่ายโซ่อปุ ทานของตน
อย่างละเอียดรอบคอบ โดยอาศัยมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-TPAT อย่างน้อยที่สดุ เป็ นประจาทุกปี หรือตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนัน้
9. กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน
กรณีท่คี ่คู า้ พบเห็นการกระทาของบุคลากรหรือหน่วยงานในกากับดูแลของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน) ที่
ละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณธุรกิจทางสังคม หรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ คูค่ า้ ควรแจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนการกระทาดังกล่าว พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
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ช่องทำงกำรติดต่อเพื่อสอบถำมข้อมูล หรือแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด
โทรศัพท์
02-895-4139-54
โทรสาร
02-416-5534
อีเมลล์
cs@smpcplc.com
เว็บไซต์
https://www.smpcplc.com/th/corporate-governance-2_th/
ไปรษณีย ์
เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ทัง้ นี ้ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน) จะดาเนินการตรวจสอบตามขัน้ ตอน และบันทึกการสอบสวนไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส รวมทัง้ ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็ นความลับ
เพื่อให้แน่ใจว่าคูค่ า้ มีการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณคู่คา้ ฉบับนี ้ บริษัทอาจมีการดาเนินการตรวจสอบหรือขอ
หลักฐานใดๆ จากคูค่ า้ กรณีค่คู า้ ไม่ปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณนี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิกสัญญา และ/หรือ
พิจารณาร่วมธุรกิจกับท่านในอนาคต

ลงชื่อ .......................................................
(นายสุรศักดิ์ เอิบสิรสิ ขุ )
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน)
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แบบฟอร์มสำหรับคู่ค้ำลงนำมรับทรำบและถือปฏิบัติ
ข้าพเจ้าได้อา่ น และรับทราบจรรยาบรรณคูค่ า้ ของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน) และตกลงที่จะปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงดังกล่าวนี ้ ในทุกประเด็นที่การดาเนินธุรกิจของบริษัทข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง และพร้อมให้ความร่วมมือในการตอบแบบ
ประเมินตนเองของคู่คา้ (Supplier Self Evaluation Assessment Form) อย่างซื่อสัตย์ตรงตามความเป็ นจริง และยินยอมให้
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน) เข้าประเมินการดาเนินการของคู่คา้ รวมทัง้ ยินดีให้ความร่วมมือในทุกๆด้าน เพื่อให้
เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณคู่คา้ ของบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน)

คู่คา้ ลงนามรับรองและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ชื่อบริษัทคู่คา้ : …………………………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่:
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

.........................................................
(ลงชื่อ)
(.........................................................)
ตาแหน่ง: ..........................................................
วันที่:
..................../.................../.................

(ประทับตราบริษัท)
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