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จรรยำบรรณคู่ค้ำ 
(Supplier code of conduct) 

 บรษิัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) มุ่งมั่นท่ีจะเป็นผูน้  าในอตุสาหกรรมถงัแก๊สของโลก โดยค านงึถึงส่ิงแวดลอ้ม 

เพื่อการเติบโตอยา่งยั่งยืน ภายใตก้ารด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม มีความโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้ตามหลกั

บรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัที่จะน าไปสู่การเติบโตอยา่งยั่งยืน ดว้ยเหตนุีบ้รษิัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาศกัยภาพคู่คา้ 

และส่งต่อเจตนารมณน์ี ้ไปยงัคู่คา้ ซึ่งเป็นผูม้ีส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท และเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อปุทาน 

(Supply Chain) ซึง่ผลลพัธจ์ะน าไปสู่การสรา้งมลูค่าระยะยาวกบัคู่คา้ และความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ดงันัน้เพื่อใหบ้รษิัท

และคู่คา้พฒันาเติบโตรว่มกนัอยา่งยั่งยืน บรษิัทจึงไดก้ าหนดจรรยาบรรณคู่คา้ เพื่ออธิบายถงึแนวทางปฏิบตัิของคู่คา้ทกุรายที่

รว่มท าธุรกิจกบับรษิัท ใหด้  าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส และเป็นธรรม เคารพสิทธิมนษุยชน ปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยั อาชวีอนามยั ตลอดจนดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม  

 บรษิัทมุ่งหวงัใหคู้่คา้ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณคู่คา้อยา่งจรงิจงั บรษิทัมีการตดิตามการด าเนินงาน และพรอ้มส่งเสรมิ 

สนบัสนนุใหคู้่คา้สามารถปฏิบตัติามจรรยาบรรณนีไ้ดอ้ยา่งครบถว้น เพื่อสรา้งหว่งโซ่อปุทานท่ีมีความมั่นคง มีประสิทธิภาพ 

และมีคณุคา่ต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมถงึสรา้งความเชื่อมั่น และมลูค่าระยะยาวใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม 

ค ำนิยำม 

บริษัท หมายถงึ บรษิัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 

คู่ค้ำ หมายถงึ ผูข้ายสินคา้ ผูร้บัจา้ง หรือผูใ้หบ้รกิารแก่บรษิัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 

แนวทำงปฏิบตั ิ

1. จรรยำบรรณธุรกิจ 

  1.1 คู่คา้ตอ้งด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรง่ใส ยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทกุฝ่ายอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม และสรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผูล้งทนุ ตลอดจนสรา้งความกา้วหนา้ และอตัราการ

เติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง 

  1.2 คู่คา้ตอ้งพฒันาการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัใหส้งูขึน้ 

   1.3 คู่คา้ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้ปฏิบตัิที่ดใีนการด าเนินธุรกจิ และการเปิดเผยขอ้มลูทาง

การเงินครบถว้น ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ 

  1.4 คู่คา้ตอ้งด าเนินธุรกิจโดยรบัผิดชอบต่อสงัคมและประเทศชาติโดยรวม ทัง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการสนบัสนนุ

การพฒันาที่ยั่งยืน  

 1.5 คู่คา้ตอ้งด าเนินธุรกิจอย่างมจีรยิธรรม และแข่งขนัทางการคา้ในกรอบกตกิาที่เป็นธรรม 
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 1.6 คู่คา้ตอ้งด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้อยู่เสมอ โดยมีการควบคมุและบรหิารความเส่ียงที่

เหมาะสมในทกุดา้น 

  1.7 คู่คา้ตอ้งสนบัสนนุนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ใหผ้ลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่

สจุรติกบัคู่คา้ ตลอดจนด าเนินการทกุวิถีทางที่จะป้องกนัไมใ่หเ้กิดปัญหาการคอรร์ปัชั่น 

  1.8 คู่คา้ตอ้งไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูใ้ด ไม่ว่าจะเป็นการละเมดิในเคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ 

สิทธิบตัร หรือทรพัยสิ์นทางปัญญาอื่นใด ดว้ยวิธีคดัลอก ท าซ า้ ดดัแปลง เผยแพร ่และด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการละเมดิ

ทรพัยสิ์นทางปัญญาในผลงานตา่งๆ รวมไปถึงซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์นอกจากนีย้งัไมเ่ผยแพรค่วามลบัของบรษิัท ขอ้มลูที่มา

จากความคดิ ความรูเ้ทคนิคตา่งๆที่เก่ียวกบัธุรกจิการงาน ซึ่งถือเป็นทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษิทั ไม่ว่าจะไดม้ีการจด

ทะเบียนตามกฎหมายเก่ียวกบัทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือไมก่็ตาม 

2. กำรปฏิบัตดิ้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน 

 2.1 การไมเ่ลือกปฏิบตัิ  

  คู่คา้ตอ้งเคารพในสิทธิมนษุยชน ค านึงถึงศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์ความเป็นธรรม โดยปฏิบตัติ่อลกูจา้งโดยเท่าเทียม

กนั ไม่เลือกปฏิบตัิดว้ยสาเหตอุนัเนื่องมาจากความเหมือนหรือแตกต่างทางดา้นรา่งกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ 

อาย ุการศกึษา ความบกพรอ่งทางรา่งกาย ความเชื่อ แนวคดิหรือสงักดัทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพใดๆ สถานะทาง

สงัคม ตลอดจนรสนิยมทางเพศ 

  2.2 การคุม้ครองแรงงาน  

  คู่คา้ตอ้งไมใ่ชแ้รงงานเดก็ที่มีอายไุม่ถึงเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด ไม่จา้งแรงงานท่ีผิดกฎหมาย หากเป็นแรงงานตา่ง

ดา้ว ตอ้งด าเนินการวา่จา้งใหถ้กูตอ้ง และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ไม่ใหล้กูจา้งหญิงท างานในลกัษณะที่อาจเป็นอนัตราย

ต่อสขุภาพ และความปลอดภยั กรณีเป็นลกูจา้งหญิงมีครรภต์อ้งไดร้บัความคุม้ครอง และใหสิ้ทธิประโยชนต์ามที่กฎหมาย

ก าหนด 

  2.3 การไม่บงัคบัใชแ้รงงาน  

  คู่คา้ตอ้งใชแ้รงงานโดยค านึงถงึศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย ์และตอ้งไม่ใชแ้รงงานในลกัษณะที่เป็นการบงัคบัขู่เขญ็ การ

กกัขงั การลิดรอนสิทธิ การล่วงละเมิด รวมถงึการใชค้วามรุนแรงในทกุรูปแบบ 

  2.4 การจ่ายค่าจา้ง และผลประโยชน ์

  คู่คา้ตอ้งจา่ยค่าจา้ง ค่าท างานล่วงเวลา คา่จา้งในวนัหยดุ รวมถึงผลประโยชนท์ี่ลกูจา้งพงึไดร้บัตามกฎหมาย ใหแ้ก่

ลกูจา้งไม่ต  ่ากวา่อตัราที่กฎหมายก าหนด 

  2.5 ระยะเวลาการท างาน 

  คู่คา้ตอ้งไมใ่หล้กูจา้งท างานเป็นระยะเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ทัง้นีใ้นการท างานล่วงเวลา หรือการ

ท างานในวนัหยดุตอ้งเป็นความสมคัรใจของลกูจา้ง และตอ้งจดัใหล้กูจา้งมีวนัหยดุและวนัลาไม่นอ้ยกวา่อตัราที่กฎหมาย

ก าหนด 
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3. ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 

 3.1 คู่คา้ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั แนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม  

  3.2 คู่คา้ตอ้งคุม้ครองความปลอดภยัของลกูจา้งและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง โดยจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ี

ความปลอดภยั ถกูหลกัอนามยัใหก้บัพนกังาน พรอ้มทัง้จดัเตรยีมอปุกรณป์้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลท่ีไดม้าตรฐานและ

เหมาะสม เพื่อลดและควบคมุความเส่ียงของการเกิดอบุตัิเหต ุการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย 

  3.3 คู่คา้ตอ้งมีการก าหนดแผนเตรียมความพรอ้มรบัมือเมื่อเกดิสถานการณฉ์กุเฉิน เช่น การติดตัง้ระบบป้องกนั และ

ระงบัอคัคีภยั การรายงานเหตฉุกุเฉิน การฝึกอบรมและฝึกซอ้มใหก้บัพนกังานอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมกีารส่ือสารใหพ้นกังานมี

ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการรกัษาความปลอดภยั เพื่อปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้ง และทนัท่วงทีเมื่อเกดิสถานการณฉ์กุเฉิน 

4. สิ่งแวดลอ้ม 

  4.1 คู่คา้ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และมาตรฐานตา่งๆดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ

ช่วยป้องกนั หรือลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

  4.2 คู่คา้ตอ้งด าเนินงานดว้ยความใส่ใจรกัษาส่ิงแวดลอ้ม  โดยตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการประหยดัพลงังาน และใช้

ทรพัยากรอยา่งรูค้ณุค่า และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ส่งเสรมิการท าธุรกิจที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้มและสงัคม ซึ่งส่งผลดีต่อการ

ด าเนินธุรกิจในระยะยาว 

5. ควำมรับผิดชอบตอ่สังคม 

  คู่คา้ตอ้งด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อเศรษฐกจิ และสงัคม ยดึมั่นปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบตัิตามกฎหมาย 

และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น พรอ้มทัง้มุ่งมั่นท่ีจะด าเนินการยกระดบัคณุภาพของชมุชนและสงัคมรวมถึงส่งเสริมการ

ปลกูฝังจิตส านกึของพนกังานใหม้ีความรบัผิดชอบต่อสงัคมอยา่งจรงิจงัและต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รที่ดีอยา่ง

ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี ้คู่คา้ควรมีแผนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนจากชมุชน จดัใหม้ีช่องทางและทีมงานรบัเรื่องรอ้งเรียนจากชมุชน 

เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ 

6. กำรต่อต้ำนทุจริตคอรรั์ปชนั 

  คู่คา้ตอ้งไม่ยอมรบัการทจุรติคอรร์ปัชนัใดๆ ทัง้สิน้ โดยครอบคลมุถึงธุรกจิ และรายการทัง้หมดในทกุประเทศ และทกุ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มกนันีคู้่คา้ตอ้งก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิเพื่อต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และสอบทานขัน้ตอนการ

ปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมายธุรกจิ และรกัษาชื่อเสียงของบรษิัท โดยกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามโดยทั่วกนั 

  การทจุรติคอรร์ปัชนัถือไดว้่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึน้ในประเทศตา่งๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พฒันาแลว้หรือ

ประเทศที่ก าลงัพฒันา และปัจจบุนัการคอรร์ปัชนัไดก้ลายมาเป็นปัญหาที่มีความส าคญัที่สดุ และเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทา้ทาย

ที่สดุของประเทศไทย เป็นปัญหาเชิงระบบท่ีเกิดจากหลายปัจจยัมาประกอบกนั ดงันัน้การขจดัปัญหาการทจุรติคอรร์ปัชนัให้
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หมดไปจากประเทศไทยไม่สามารถอาศยักลไกภาครฐัเพียงดา้นเดียวได ้แตต่อ้งมีการประสานความรว่มมือจากทกุฝ่ายที่

เก่ียวขอ้ง บรษิัทไดต้ระหนกัถงึปัญหาดงักล่าวนี ้จึงไดเ้ขา้รว่มประกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัจดัใหม้ีนโยบายและแนวปฏิบตัิเรื่องนีอ้ย่างจรงิจงั โดยปัจจบุนับรษิัทไดร้บัการรบัรองการเป็น 

 สมาชิกแนวรว่มปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติตัง้แต่ปี 2559 เป็นตน้มา 

  ทัง้นี ้บรษิัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสมัพนัธเ์พื่อรณรงคแ์กไ้ขปัญหาการทจุรติ                  

คอรร์ปัชนั และขอเชิญชวนบรษิัทคู่คา้ พนัธมติรทางการคา้ และบรษิัททั่วไป เขา้รว่มเป็นภาคเีครือขา่ยโครงการแนวรว่มปฏิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC) หากบรษิัทของท่านมคีวามสนใจเขา้รว่มโครงการดงักล่าว สามารถศกึษาดู

รายละเอียดไดท้ี่ https://www.thai-cac.com 

7. กำรคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

  คู่คา้ตอ้งตะหนกัถงึความเป็นส่วนตวัดา้นขอ้มลูอนัเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคล มุ่งมั่นท่ีจะปกป้องความเป็นส่วนตวัของ

ขอ้มลูส่วนบคุคล ใหค้วามส าคญัดา้นการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตวัของบคุคล และการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู

ส่วนบคุคล โดยตอ้งก าหนดหลกัเกณฑต์่างๆ ในการด าเนินงาน ดว้ยมาตรการท่ีเขม้งวดในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู

ส่วนบคุคล เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดร้บัจะถกูน าไปใชต้รงตามความตอ้งการของแตล่ะบคุคล และถกูตอ้งตาม

กฎหมาย 

8. มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย ตำมโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงศุลกำกรกับภำคธุรกิจเพื่อตอ่ต้ำนกำรก่อกำร
ร้ำย (Customs-Trade Partnership Against Terrorism หรือ C-TPAT) 

  คู่คา้ตอ้งก าหนดวิธีปฏิบตัิในการรกัษาความปลอดภยัที่มีประสิทธิผลเป็นลายลกัษณอ์กัษร/อิเล็กทรอนิกส ์โดยมี

จดุประสงคเ์พื่อปรบัปรุงใหเ้ครือขา่ยโซ่อปุทาน (Supply chain) มคีวามสามารถสงูสดุในการด าเนนิงานเพื่อลดความเส่ียงจาก

การสญูเสีย การโจรกรรม และการลกัลอบสินคา้ตอ้งหา้มซึง่ลว้นเป็นการอาจเปิดโอกาสใหม้ีผูก้่อการรา้ย และการน าวิธีก่อการ

รา้ยเขา้ไปแอบแฝงอยูใ่นเครือข่ายโซ่อปุทานทั่วโลกได ้คู่คา้จะตอ้งประเมินผลการดาเนินงานของเครือข่ายโซ่อปุทานของตน

อย่างละเอียดรอบคอบ โดยอาศยัมาตรการรกัษาความปลอดภยัของ C-TPAT อยา่งนอ้ยที่สดุเป็นประจ าทกุปีหรือตามความ

เหมาะสมของสถานการณใ์นขณะนัน้ 

9. กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 

  กรณีที่คู่คา้พบเห็นการกระท าของบคุลากรหรือหนว่ยงานในก ากบัดแูลของบรษิัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) ท่ี

ละเมิดกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรือจรรยาบรรณธุรกิจทางสงัคม หรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่โดยมิชอบ คูค่า้ควรแจง้

เบาะแสหรือรอ้งเรียนการกระท าดงักล่าว พรอ้มส่งรายละเอยีดหลกัฐานตา่งๆ ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
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ช่องทำงกำรติดต่อเพื่อสอบถำมข้อมูล หรือแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิด 
โทรศพัท ์  02-895-4139-54 

โทรสาร   02-416-5534

อีเมลล ์  cs@smpcplc.com 

เว็บไซต ์  https://www.smpcplc.com/th/corporate-governance-2_th/ 

ไปรษณีย ์ เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด า 

เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

ทัง้นี ้บรษิัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินการตรวจสอบตามขัน้ตอน และบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผูแ้จง้เบาะแส รวมทัง้ด าเนินการจดัเก็บขอ้มลูการรอ้งเรียนเป็นความลบั  

เพื่อใหแ้นใ่จว่าคูค่า้มีการปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณคู่คา้ฉบบันี ้บรษิัทอาจมีการด าเนินการตรวจสอบหรือขอ

หลกัฐานใดๆ จากคูค่า้ กรณีคู่คา้ไม่ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณนี ้บรษิัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิกสญัญา และ/หรือ

พิจารณารว่มธุรกิจกบัท่านในอนาคต 

ลงชื่อ ....................................................... 
    (นายสรุศกัดิ์  เอิบสิรสิขุ) 

 ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษิัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 
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แบบฟอรม์ส ำหรับคู่ค้ำลงนำมรับทรำบและถือปฏิบัติ 

 
                ขา้พเจา้ไดอ้า่น และรบัทราบจรรยาบรรณคูค่า้ของบรษิัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) และตกลงที่จะปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงดงักลา่วนี ้ ในทกุประเด็นที่การด าเนินธุรกิจของบรษิัทขา้พเจา้เก่ียวขอ้ง และพรอ้มใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบ
ประเมินตนเองของคู่คา้ (Supplier Self Evaluation Assessment Form) อยา่งซื่อสตัยต์รงตามความเป็นจรงิ และยินยอมให้
บรษิัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) เขา้ประเมินการด าเนินการของคู่คา้ รวมทัง้ยินดีใหค้วามรว่มมือในทกุๆดา้น เพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณข์องจรรยาบรรณคู่คา้ของบรษิัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) 

 

คู่คา้ลงนามรบัรองและประทบัตราบรษิัท (ถา้ม)ี 
ชื่อบรษิัทคู่คา้:     ………………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่อยู่:                  ............................................................................................................................................................. 
                          ............................................................................................................................................................ 
 

              
 

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

                                         (ลงชื่อ) 

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

ต าแหน่ง:    .......................................................... 

วนัท่ี:          ..................../.................../................. 

 

 

(ประทบัตราบรษิัท) 

 

 


